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Abstrakt ( česky) 

Práce se zabývá tématem utváření stranické historiografie v padesátých a šedesátých letech 

dvacátého století. Zkoumá tuto problematiku ve dvou rovinách. První rovinou je 

institucionalizace stranické historiografie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Zmapován je vznik, vývoj a zánik katedry dějin KSČ (dějin dělnického hnutí) se 

zaměřením na klíčové mezníky v letech 1953 (založení katedry), 1958 (restrikce 

pedagogického stavu), 1964 (reorganizace, sloučení a vznik katedry dějin dělnického 

hnutí) a 1970 (zrušení katedry). Dále je věnována pozornost personálnímu obsazení a 

snaze vytvořit typologický profil členů katedry, kteří patřili k nastupující generaci 

stranických historiků. Druhou rovinou bádání je podíl stranických historiků z katedry dějin 

KSČ (dějin dělnického hnutí) na utváření a formulaci nových historických narativů, které 

poskytovaly legitimizační rámec komunistickému projektu přeměny společnosti. 

Zkoumány jsou možnosti a meze stranické historiografie v dobovém politickém a 

sociálním kontextu a také možnosti jejího metodologického uchopení. Vývoj stranické 

historiografie je členěn do třech fází – fáze stalinského diskurzu, fáze poststalinského 

diskurzu a fáze reformního diskurzu. 

 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

This work deals with the formation of party historiography in fifties and sixties of the 

twentieth century. It examines this issue in two ways. The first level is the 

institutionalization of party historiography at Faculty of Arts of Charles University. 

Establishment, development and abolition of the department of the History of the 

Communist party (History of Working class movement) is explored with focusing on key 

turning points in 1953 (establishment of the department), 1958 (restriction of teaching 

staff), 1964 (reorganization, merger and establishment of the department of the History of 

Working class movement) and 1970 (abolition of the department). Teaching staff is 

examined and attention is paid to the efforts to create typological profile of chair 

historians, who were part of emerging generation of party historians. The second level of 

the research is the participation of party historians in shaping and formulating new 



historical narratives, that provided legitimazing framework of communist project to social 

transformation. Attention is paid to possibilities and limits of party historiography in social 

and political context and its methodological base is also examined. The development of 

party historiography is divided into three phases – the phase of stalinist discourse, the 

phase of poststalinist discourse and the phase of reformative discourse.  
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1 Úvod 

 

 Novým oborem v rámci československého dějepisectví se na přelomu čtyřicátých a 

padesátých let stala stranická historiografie, jež byla koncipována jako historiografický 

projekt za účelem zpracování dějin komunistické strany a dělnického hnutí. Mělo se jednat o 

svébytnou součást historické vědy s vlastním teoretickým a metodologickým aparátem. 

Hlavním úkolem stranické historiografie bylo vytváření nových historických příběhů, které 

měli v očích široké veřejnosti legitimizovat projekt rozsáhlé politické i společenské přestavby, 

jež byla nezbytnou součástí budování reálného socialismu v Československu. Nově utvářené 

výkladové vzory měly znamenat jednoznačný rozchod s již etablovanými interpretacemi dějin 

buržoazní historiografie a sloužit k ideologické indoktrinaci československé společnosti. 

Provázanost stranické historiografie se sférou politiky byla považována za samozřejmou. 

Jedním z nezbytných předpokladů k plnění těchto úkolů bylo institucionální zakotvení oboru 

v akademické sféře. 

 Hlavní a dominantní institucí v oboru stranických dějin se stal roku 1950 založený 

Ústav dějin KSČ při Ústředním výboru KSČ, který se stal centrálním orgánem, určujícím a 

regulujícím výzkumné a badatelské plány stranické historiografie. Fungování a činnost této 

klíčové instituce byla výtečně zpracována v průkopnické práci Vítězslava Sommera.1 Avšak 

nezbytným předpokladem k úspěšnému fungování stranické historiografie bylo též její 

etablování jako učebního oboru ve vysokoškolském prostředí, neboť jenom tak mohla být 

zajištěna výchova mladých historiků příslušné specializace. Za tímto účelem byla na 

filozoficko-historické fakultě UK v roce 1953 ustanovena katedra dějin KSČ, která vznikla 

převedením stejnojmenné katedry z právě zrušené Vysoké školy politických a hospodářských 

věd (VŠPHV) a fungovala zde, byť od roku 1964 v reorganizované podobě a pod jiným 

názvem, až do svého zrušení novým normalizačním vedením v roce 1970. Zmapování 

činnosti této katedry v průběhu sedmnácti let její existence a zapojení katedrových historiků 

do vytváření nových historických narativů stranické historiografie bude předmětem této 

diplomové práce. 

 Práce je rozdělena do dvou větších kapitol, které jsou následně členěny do řady 

podkapitol. První kapitola se zabývá vznikem, organizací, a „každodenním“ fungováním 

katedry až do jejího zániku. Cílem bylo především podchytit okolnosti vzniku katedry a její 

                                                 
1 SOMMER, Vítězslav, Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním 

komunismem (1950-1970), Praha 2011 
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postavení v rámci již dlouhodobě etablovaných historických kateder na filozoficko-historické 

fakultě. Jednou z důležitých otázek bylo, zda se katedra dějin KSČ dokázala dlouhodobě 

profilovat jako skutečně autonomní a respektované pracoviště se svébytným oborem s vlastní 

metodologickou koncepcí. Dalším aspektem zájmu bylo personální obsazení katedry a jeho 

kontinuální proměna, především s ohledem na klíčové roky 1958 a 1964. Kdy v politicky a 

společensky turbulentním období v roce 1958 došlo ke značné restrikci početního stavu 

katedry v rámci personálních čistek prováděných na filozoficko-historické fakultě. Vzhledem 

k faktu, že katedra dějin KSČ byla jednou z nejpostiženějších, bylo snahou, alespoň v rámci 

možností, postihnout některé očistné mechanismy, které v daném období na fakultě 

fungovaly. Naopak k značnému personálnímu rozšíření došlo v roce 1964, kdy se katedra 

dějin KSČ spojila s katedrou dějin SSSR a KSSS a vytvořily katedru dějin dělnického hnutí. 

Analyzovány jsou důvody této reorganizace a samotný proces sloučení a nové odborné 

zaměření katedry. Poměrně rozsáhlá pasáž první kapitoly je věnována období let 1968 – 1970, 

kdy došlo ke zrušení katedry. Základní otázkou bylo, jaké důvody vedly vedení fakulty ke 

zrušení katedry a jaké byly mechanismy tohoto procesu. Nezbytná byla také analýza postojů 

jednotlivých členů k reformnímu a poté i normalizačnímu procesu, neboť katedra nebyla 

žádným názorovým monolitem. Závěr první kapitoly je věnován snaze vytvořit jakýsi 

typologický profil řadového člena katedry. Analýza je založena na komparaci několika 

základních osobnostních charakteristik (generační příslušnost, rodinný původ, vsup do 

komunistické strany, typ vysokoškolského vzdělání, jazykové znalosti). Jistý prostor je také 

věnován postavení a spolupráci katedry v rámci institucionální sítě akademických pracovišť, 

zejména její vztah k Ústavu dějin KSČ, Vysoké stranické škole, Vysoké škole ekonomické či 

Historickému ústavu ČSAV. V míře spíše nezbytné je věnována jistá pozornost i čistě 

pedagogickým záležitostem. 

 Druhá a stěžejní kapitola této práce, která tvoří dvě třetiny textu je věnována 

historiografické produkci členů katedry v letech 1953 – 1970 a měla by být drobným 

příspěvkem k dějinám československého marxistického dějepisectví v padesátých a 

šedesátých letech dvacátého století. Cílem kapitoly bylo analyzovat podíl a zapojení 

katedrových historiků na nově se utvářejících výkladových schématech a historických 

narativech nově se etablujícího oboru stranické historiografie. Na základě vnímání historie 

jako konstruovaného diskurzu o minulosti se snažit podchytit změny v diskurzivní praxi 

stranické historiografie v průběhu celého dvacetiletí. Sledováním obecných teoreticko-

metodologických diskusí se pokusit zařadit katedrovou produkci do širšího kontextu stranické 
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historiografie a zjistit, které z reformních témat byly na katedře reflektovány, a které naopak 

zůstaly opomenuty. 

 Kapitola věnovaná historiografii je členěna do čtyř podkapitol. Úvodní a klíčová 

podkapitola je věnovaná metodologickým východiskům k analýze stranického dějepisectví, 

ve které se snažím vymezit proti Sommerem proponované metodě analyzovat vývoj stranické 

historiografie v padesátých a šedesátých letech pomocí aplikace Kuhnovy změny 

paradigmatu. Navrhuji alternativní přístup založený na existenci jednoho neměnného 

paradigmatu po celé námi sledované období, v jehož rámci dochází pouze k určitým 

proměnnám v diskurzivní praxi či dokonce k soupeření několika různých diskurzů. Další 

podkapitoly se již zabývají analýzou jednotlivých fází stranického dějepisectví samozřejmě 

v rámci katedrové produkce. Tyto fáze jsou celkem tři a jsou členěny na fázi stalinského 

diskurzu v letech 1953 – 1956, fázi poststalinského diskurzu v letech 1956 – 1963 a konečně 

fázi reformního diskurzu v letech 1963 – 1970. Hlavním cílem bylo podchytit teoretická a 

metodologická východiska všech těchto jednotlivých fází stranické historiografie a vysledovat 

základní proměnny ve výkladových vzorech a interpretačních schématech, jimiž se tyto fáze 

od sebe navzájem odlišovaly. Práce si neklade nárok na úplně vyčerpávající analýzu všech 

knih a jednotlivých článků, které byly v námi sledovaném období členy katedry publikovány, 

ale selektivním způsobem zdůrazňuje ty práce, které se vyznačovaly jistými dobově 

charakteristickými rysy nebo přinášely určité inovativní proměny do té doby ustálených 

historických příběhů. 

Jsem toho názoru, že vnímání stranické historiografie padesátých a šedesátých let jako 

vědomé falzifikace dějin je neproduktivní a slepou uličkou soudobého historiografického 

diskurzu. Proto ve své práci nahlížím stranickou historiografii tohoto období jako standardní 

historickou vědu, která přes všechna svá specifika a provázanost s politickou sférou měla svá 

závazná pravidla a postupy, výkladová schémata a interpretační vzorce, jež by měly být 

předmětem nezaujatého přístupu a vědeckého bádání. O tento přístup se pokusím, alespoň 

v rámci možnosí, i v této práci. Také není cílem této práce jakkoliv soudit či odsuzovat 

postoje a angažovanost jednotlivých členů katedry či jiných stranických historiků, kteří patřili 

k mladé nastupující generaci stranické inteligence a začátkem padesátých let se podíleli na 

etablování stalinského dogmatu ve stranické historiografii. Postupem času se větší část těchto 

stranických historiků přiklonila k reformnímu projektu československé politiky a formulovala 

některé základní narativy československého demokratického socialismu. 

 V otázce pramenů jsem byl v podstatě odkázán na tři různé typy materiálu. Prvním 

typem pramenů jsou archivní materiály vztahující se k činnosti katedry dějin KSČ (dějin 
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dělnického hnutí) v letech 1953 – 1970. Zde bylo nezbytné důkladně prozkoumat zejména 

fond filozofické fakulty Univerzity Karlovy nacházející se v Archivu Univerzity Karlovy. 

Základním zdrojem informací se stala především pozůstalost katedry dějin KSČ a katedry 

dějin dělnického hnutí čítající šestnáct kartonů archivního materiálu. Doplňující informace 

bylo také možno získat i v pozůstalosti katedry dějin SSSR a KSSS. Taktéž personálie 

pedagogického sboru skrývali nejednu zajímavost. Dostupné jsou také spisy děkanátu z let 

1953 – 1966, které ovšem čítají 117 kartonů spisového materiálu a jejich prostudování 

v rámci jedné diplomové práce je takřka nadlidským úkolem, přesto se díky jistému 

namátkovému výběru určitých klíčových období domnívám, že neobsahují ve většině případů 

žádné zásadní informace pro námi sledovanou problematiku. Naopak klíčové informace se 

bezpochyby nacházejí ve fondu stranické fakultní organizace v rozsahu přibližně 200 kartonů, 

který ovšem nebyl pro námi sledované období ještě zinventarizován, a proto je řadovému 

badateli nedostupný. V tomto směru je dostupný fond stranické organizace až po roce 1968, 

který je zdrojem cenných informací pro počínající normalizaci na fakultě, a byl 

zinventarizován kolektivem mladých fakultních historiků během jejich práce na dějinách 

filozofické fakulty v období normalizace. 

Druhým typem materiálu jsou dobové texty členů katedry publikované v námi 

sledovaném období. Jedná se přibližně o čtyřicet monografií, kolektivních prací či 

tematických sborníků věnovaných stranickým dějinám či dějinám dělnického hnutí. Vynechal 

jsem pouze některé práce věnované dějinám Sovětského svazu, které byly po roce 1964 

publikovány některými nově příchozími historiky z katedry dějin SSSR a KSSS, neboť tyto 

práce svým tématem nezapadají do námi sledované problematiky. Studium těchto pramenů se 

stalo nezbytným, ba základním, předpokladem k napsání této práce. Analyzovány byly také 

články publikované v předních periodicích stranické historiografie, jedná se zejména o 

Příspěvky k dějinám KSČ a Československý časopis historický. Důležitým zdrojem textů byl 

také hlavní teoretický časopis komunistické strany Nová mysl a v neposlední řadě katedrové 

periodikum s názvem Zprávy kateder dějin KSČ a dějin SSSR a KSSS. Ve snaze vysledovat a 

pochopit utváření a proměny základních teoreticko-metodologických východisek 

historiografického diskurzu v padesátých a šedesátých letech jsem byl nucen při svém studiu 

opustit úzce katedrové hledisko a zabývat se i analýzou řady článků a statí nekatedrových 

historiků (např. Macek, Kaplan, Křen, Reiman, Pachta, Bradáč a další). Všechny zde zmíněné 

práce a periodika jsou k nalezení ve fondu Národní knihovny, Historického kabinetu FF UK, 

knihovny Ústavu pro soudobé dějiny AV či knihovny Ústavu dějin UK. 
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Třetím zdrojem informací je současná odborná historiografická produkce, která se 

ovšem pohříchu věnuje problematice vysokého školství a historiografie padesátých a 

šedesátých let zatím jen velmi nesoustavně. Problematikou vysokého školství 

v Československu v padesátých a šedesátých letech se systematicky zabývá práce Pavla 

Urbáška a Jiřího Pulce, která je ovšem pro naše potřeby jen velmi obecná a seznamuje nás 

spíše s celkovou atmosférou a probíhajícími změnami v celém československém 

vysokoškolském systému.2 O něco konkrétnějším a vhodnější zdrojem informací je kolektivní 

syntéza dějin Univerzity Karlovy, ve které lze najít i pár základních informací k vývoji 

katedry dějin KSČ.3 Pro období let 1968 – 1970 a s tím spojený počátek normalizace na 

filozofické fakultě je jedinečným a nedocenitelným zdrojem informací publikace kolektivu 

mladých historiků mapující vývoj fakulty až do roku 1989.4 Zajímavým, byť spíše 

doplňkovým pramenem jsou paměti, biografie či sborníky věnované jednotlivým historikům, 

působícím na fakultě v daném období.5 Lze také připomenout vynikající komparativní studii 

amerického historika Johna Connellyho zabývající se postupnou glajchšaltací univerzitního 

systému v době nástupu komunismu v Československu, Polsku a NDR. Ovšem i v tomto 

případě se jedná pro naše účely o informace velmi obecného charakteru.6 

Co se týče otázky československé stranické historiografie padesátých a šedesátých let, 

jejíž zpracování je teprve v plenkách, odvedl vynikající průkopnickou práci především 

Vítězslav Sommer.7 Jeho zásadní monografie věnovaná institucionálnímu zázemí stranických 

                                                 
2 URBÁŠEK, Pavel – PULEC, Jiří, Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945-1969, Olomouc 2012  
3 HAVRÁNEK, Jan a kol., Dějiny Univerzity Karlovy, díl IV. 1918-1990, Praha 1998 
4 JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, Katka a kol., Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti 

Filozofické fakulty UK v období normalizace, Praha 2012 
5 KAVKA, František, Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví, Praha 2002; POLIŠENSKÝ, 

Josef, Historik v měnícím se světě, Praha 2001; MUŽÍKOVÁ, Růžena a kol., Václav Husa, AUC – Philosophica 

et Historica, Velké osobnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 5/1988, Praha 1989; ŠTAIF, Jiří (ed.), 

Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi: sborník k jubilantovým sedmdesátinám, Praha 2003; JIROUŠEK, Bohumil, 

Josef Macek. Mezi historií a politikou, Praha 2004 
6 CONNELLY, John, Zotročená univerzita. Sovětizace vysokého školství ve východním Německu, v českých 

zemích a v Polsku v letech 1945-1956, Praha 2008 
7 SOMMER, Vítězslav, Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním 

komunismem (1950-1970), Praha 2011; SOMMER, Vítězslav, Stranické dějepisectví a československá reforma, 

in: MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století III. Osudové 

osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí 2008, s. 355-361; SOMMER, Vítězslav, Tři fáze stranického 

dějepisectví v padesátých a šedesátých letech, in:  JIROUŠEK, Bohumil a kol., Proměny diskursu české 

marxistické historiografie (Kapitoly z historiografie 20. století), České Budějovice 2008, s. 271-286; SOMMER, 
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historiků v podobě Ústavu dějin KSČ a vývoji jednotlivých fází stranické historiografie 

v daném období je a ještě dlouho bude nepominutelným výchozím bodem všech badatelů 

zabývajících se touto problematikou. Zmínit je potřeba i práci Josefa Hanzala, zabývající se 

historiografickou produkcí v letech 1945 – 1989, která je ovšem povýtce spíše přehledového a 

metodologicky a interpretačně nepříliš originálního charakteru.8 Jedním z mála dalších 

českých historiků zabývajících se marxistickou historiografií je Bohumil Jiroušek, za 

podnětné lze považovat i některé stati Martina Nodla.9 Opomenout nelze ani některé 

příspěvky Martina Sabrowa či dalších německých historiků, které se sice věnují problematice 

marxistické historiografie v NDR a mohou být inspirativním zdrojem v otázce 

metodologického uchopení problematiky.10 Pokud se snažíme sledovat vývoj stranické 

historiografie a pokoušíme se ho zařadit do širšího kontextu, nemůžeme také pominout práce 

analyzující vývoj dobového myšlení a vědy obecně. Zásadní studií zabývající se 

problematikou vývoje myšlení po roce 1948 a především otázkou marxistického revizionismu 

v druhé polovině padesátých let je práce Michala Kopečka.11 K vývoji vědy 

v Československu je řada podnětných studií ve sbornících editovaných Blankou Zylinskou a 

Petrem Svobodným či ve sborníku věnovaném vědním koncepcím komunistické strany po 

roce 1948.12 Pro doplnění můžeme připomenout i některé texty západních historiků mapující 

                                                                                                                                                         
Vítězslav, Historiografie jako součást politiky. Zakladatelské období stranického dějepisectví v Československu 

(1950-1955) a jeho kořeny, in: DEVÁTÁ, Markéta – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – SOMMER, Vítězslav – 

DINUŠ, Peter, Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948, Praha 2010, s. 97-157; SOMMER, 

Vítězslav, Odboj a revoluce nebo zápas o charakter národní existence? Dvě historiografické koncepce dějin 

protektorátu a odboje v kontextu československé reformy šedesátých let, in: PLACHÝ, Jiří, - PEJČOCH, Ivo a 

kol., Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010, s. 153-165 
8 HANZAL, Josef, Cesty české historiografie 1945-1989, Praha 1999 
9 JIROUŠEK, Bohumil, Česká marxistická a marxisticko-leninská historiografie – možnosti a meze studia, in: 

ČČH 4/2006, s. 884-905; JIROUŠEK, Bohumil a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie 

(Kapitoly z historiografie 20. století), České Budějovice 2008; NODL, Martin, Možné přístupy ke studiu dějin 

české historické vědy v letech 1945-2000, in: Soudobé dějiny 1/2001, s. 9-22; NODL, Martin, Dějepisectví mezi 

vědou a politikou: Úvahy o historiografii 19. a 20. století, Brno 2007 
10 SABROW, Martin, Historiografie NDR jako badatelský problém, in: Soudobé dějiny 1-2/2000, s. 9-36; 

SABROW, Martin – WALTHER, Peter Th. (Hrsg.), Historische Forschung und sozialistische Diktatur. Beiträge 

zur Geschichtswissenschaft der DDR, Leipzig 1995 
11 KOPEČEK, Michal, Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve 

střední Evropě 1953-1960, Praha 2009 
12 ZILYNSKÁ, Blanka – SVOBODNÝ, Petr (eds.), Věda v Československu v letech 1945-1953. Sborník 

z konference, Praha 1999; ZILYNSKÁ, Blanka – SVOBODNÝ, Petr (eds.), Česká věda a Pražské jaro (1963-
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vztah marxistické historiografie a politiky v tehdejším Československu.13 Vzhledem k faktu, 

že stěžejní historiografická část této práce je zařazena až do druhé poloviny textu a je zároveň 

doplňkem i polemikou se Sommerovou fundamentální prací, tak teoretická a metodologická 

východiska zpracování stranické historiografie byla zařazena do obsáhlé podkapitoly na 

začátek právě této druhé historiografické části a nikoliv do tohoto úvodu. Vedle již výše 

zmíněných prací byly užitečným vodítkem také některé práce zabývající se obecnou filozofií 

a metodologií věd.14   

Úplným závěrem bych rád poděkoval také za cenné vzpomínky Vladimíru Kašíkovi, 

jedinému pamětníkovi, který byl k dostižení a zaměstnancům a zaměstnankyním Archivu 

Univerzity Karlovy za cenné rady a trpělivost s jakou napomohly mému bádání. Rád bych 

také upozornil, že pokud se budou některým čtenářům zdát určité osoby, místa či události 

v této práci obsažené poněkud povědomé, tak vězte, že se nejedná o podobnost čistě 

náhodnou, nýbrž byla skutečným záměrem autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1970). Sborník z konference. Práce z dějin vědy, Praha 2001; DEVÁTÁ, Markéta – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – 

SOMMER, Vítězslav – DINUŠ, Peter, Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948, Praha 2010  
13 HEUMOS, Peter, Geschichtswissenschaft und Politik in der Tschechoslowakei. Entwicklungstrende der 

zeitgeschichtlichen Forschung nach 1945, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 4/1978, s. 541-600; 

SCHMIDT-HARTMMANN, Eva, Forty Years of  Historiography under Socialism in Czechoslovakia. 

Continuity and Change in Patterns of Thought, in: Bohemia 2/1988, s. 300-324  
14 FAJKUS, Břetislav, Filozofie a metodologie vědy: vývoj, současnost a perspektivy, Praha 2005; FAY, Brian, 

Současná filosofie sociálních věd, Praha 2002; MAŘÍKOVÁ, Hana – PETRUSEK, Miloslav – VODÁKOVÁ, 

Alena (eds.), Sociologické školy, směry, paradigmata, Praha 2000; OCHRANA, František, Metodologie 

sociálních věd, Praha 2013 
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2 Vznik, vývoj a zánik katedry dějin KSČ (dějin d ělnického hnutí) v letech 

1953 – 1970 

 

2.1 Založení katedry na Vysoké škole politických a hospodářských věd 

 

 Vznik katedry dějin dělnického hnutí (dějin KSČ) je spjat se vznikem Vysoké školy 

politických a hospodářských věd (dále jen VŠPHV), jejíž založení i krátkou dobu existence se 

zde pokusím nastínit jen ve velmi hrubých rysech15. VŠPHV byla založena rozhodnutím 

předsednictva Ústředního výboru KSČ z června 1949 a zákonem č. 227/49 Sb. ze dne 14. 

října 1949 a byla koncipována jako marxistická škola, jejímž hlavním cílem bylo vzdělávání 

nových stranických kádrů a propagandistických pracovníků, kteří měli být schopni zajišťovat 

chod stranického i státního aparátu na všech úrovních.  Veškerá výuka a vzdělávání na tomto 

typu stranické školy měly být založeny na etablování marxismu-leninismu jako vědecké 

disciplíny ve vysokoškolském prostředí, což mělo sloužit k marxisticko-leninskému výkladu a 

hodnocení všech ostatních vědních disciplín. VŠPHV byla založena v roce 1949 na základě 

zrušení činnosti tří vysokoškolských institucí (Vysoké školy politické a sociální v Praze, 

Vysoké školy sociální v Brně a Vysoké školy věd hospodářských v Praze), které jí poskytly 

veškeré potřebné učební prostory i materiální vybavení. VŠPHV byla po stránce 

administrativní a hospodářské řízena ministerstvem školství, ovšem z hlediska ideologického 

a kádrového spadala přímo do gesce Ústředního výboru KSČ, resp. jeho kulturně 

propagačního oddělení. 

Těžiště výuky bylo, jak již samotný název napovídá, zaměřeno na politické a 

hospodářské vědy, nikoliv však na vědy sociální, které měly být na rozdíl od předchozích 

institucí postupně opouštěny, neboť podle nové socialistické doktríny ztrácely na důležitosti. 

Součástí nového učení byla představa beztřídní společnosti, která bude prosta jakýchkoliv 

sociálních antagonismů, a tím i vzdělávání v sociálních vědách ztratí na společenské relevanci 

                                                 
15 DEVÁTÁ, Markéta, Vysoká škola politických a hospodářských věd, in: KOSTLÁN, Antonín – DEVÁTÁ, 

Markéta (eds.), Semináře a studie k dějinám vědy. Práce z dějin vědy 21, Praha 2009, s. 421-456; DEVÁTÁ, 

Markéta - OLŠÁKOVÁ, Doubravka, Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949 – 1953). Počátky 

marxistického vysokého školství, in: DEVÁTÁ, Markéta – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – SOMMER, Vítězslav – 

DINUŠ, Peter, Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948, Praha 2010, s. 159-212; KAVKA, 

František, Historie na Vysoké škole politických a hospodářských věd, in: BENEŠ, Zdeněk – JIROUŠEK, 

Bohumil – KOSTLÁN, Antonín (eds.), František Graus – člověk a historik. Práce z dějin vědy 8, Praha 2004, s. 

33-38 
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a potřebnosti. Škola se soustředila především na vědecko-badatelskou činnost, která primárně 

směřovala k publikování základních učebních textů (teze přednášek, skripta, učební texty, 

metodické pomůcky), které zároveň měly být prvními vysokoškolskými texty zpracovanými 

z hlediska marxismu-leninismu a podle závazných sovětských vzorů a měly se stát novými 

oficiálními učebními texty pro všechny vysoké školy obdobného zaměření. Produkce textů 

z oboru historie, včetně dějin dělnického hnutí čítala za pět let existence školy 18 titulů.16 

V prvních dvou letech studia společného základu byla výuka soustředěna pouze na 

jednu fakultu a zajišťovalo jí sedm kateder, včetně katedry dějin dělnického hnutí.17 V této 

době již na katedře pedagogicky působili tři budoucí členové katedry na filozoficko-historické 

fakultě UK18 – Jaroslav Kladiva, Vladimír Kašík a Vlastimila Vesecká později provdaná 

Křepeláková.19 V září 1951 došlo na VŠPHV k reorganizaci studia a byly vytvořeny tři nové 

fakulty – hospodářská, politicko-diplomatická a společenských věd. V rámci fakulty 

společenských věd došlo současně i k restrukturalizaci studia historie, kdy původně 

samostatné katedry historie a dějin dělnického hnutí byly sloučeny a vytvořily jednu 

historickou katedru, která byla rozčleněna na tři sekce – sekce dějin VKS(b) a KSČ, sekce 

českých a slovenských dějin a sekce světových dějin. Na jaře 1952 došlo k další organizační 

změně a ze sekce dějin VKS(b) a KSČ byla vytvořena samostatná katedra stejného jména, 

v jejímž kolektivu již v této době pedagogicky působilo šest členů aktivních později na 

filozofické-historické fakultě – Jaroslav Kladiva, Vladimír Kašík, Vlastimila Vesecká 

(Křepeláková), Jaroslav Procházka (vedoucí katedry), Lubomír Vebr a Lubomír Vejnar (na 

velmi krátkou dobu i Oldřich Prudel).20 Katedra zajišťovala výuku dějin VKS(b) a KSČ na 

všech fakultách VŠPHV. Z usnesení rady fakulty společenských věd z 30. června 1953 byla 

                                                 
16 DEVÁTÁ, Markéta, Vysoká škola politických a hospodářských věd, in: KOSTLÁN, Antonín – DEVÁTÁ, 

Markéta (eds.), Semináře a studie k dějinám vědy. Práce z dějin vědy 21, Praha 2009, s. 445 
17 Dále katedra politické ekonomie, katedra národohospodářského plánování, katedra historie, katedra lidové 

demokracie, katedra filozofie a katedra jazyků. 
18 V roce 1951 byla filozofická fakulta rozdělena na filozoficko-historickou a filologickou fakultu, takto 

fungovala až do roku 1959, kdy došlo k opětovnému sloučení. 
19 Dalšími členy katedry v této době byli: vedoucí – Jiří Hájek; profesoři a lektoři – Vladimír Soják, Karel 

Kreibich, Štěpán Plaček, Jaroslav Vozka; asistenti – František Červinka, Vladimír Linda, Zdeněk Eis, Zdeněk 

Bradáč, Jiřina Nováková, Alexandr Ort – DEVÁTÁ, Markéta, Vysoká škola politických a hospodářských věd, in: 

KOSTLÁN, Antonín – DEVÁTÁ, Markéta (eds.), Semináře a studie k dějinám vědy. Práce z dějin vědy 21, 

Praha 2009, s. 438 
20 Dalšími členy katedry byli: Václav Kůrka, Zdeněk Eis, Václav Pulčík, Vojtěch Kohout, Jiří Pechar, Karel 

Jech, Zdeněk Franc – Ibidem, s. 438 
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katedra znovu reorganizována rozdělena na katedru dějin KSČ a katedru dějin SSSR a KSSS 

a v této podobě byly obě katedry již velmi záhy začleněny na filozoficko-historickou fakultu. 

Existence VŠPHV měla, jak již bylo naznačeno pouze jepičí život, neboť vládním 

usnesením č. 40/1952 Sb. z 19. srpna 1952 o dalších změnách v organizaci vysokých škol 

došlo k 1. září 1953 k reorganizaci a poté k postupnému zrušení VŠPHV. Fakulta 

společenských věd byla tímto usnesením inkorporována do filozoficko-historické fakulty 

Univerzity Karlovy,21 správní směr politicko-diplomatické fakulty se stal součástí právnické 

fakulty UK a ze zahraničního směru téže fakulty byla v rámci univerzity vytvořena nová a 

samostatná fakulta mezinárodních vztahů, která však ve velmi krátké době, k počátku roku 

1954/55 zanikla.22 Hospodářská fakulta VŠPHV byla přeměněna v dodnes existující Vysokou 

školu ekonomickou. Je příznačné, že reorganizace byla prováděna poněkud unáhleně a 

nesystematicky. Vedení strany se rozhodlo ignorovat doporučení ministerstva školství na 

postupnou koordinaci transformačních kroků a provést sloučení fakulty společenských věd 

s filozoficko-historickou fakultou až od školního roku 1954/55. Tímto nesystematickým 

krokem bylo na filozoficko-historickou fakultu jednorázově převedeno přibližně 600 studentů 

VŠPHV, což následně z pochopitelných důvodů vyvolalo značné personální a organizační 

obtíže při zajišťování jejich výuky, neboť se studenty nebyl převeden odpovídající počet 

pedagogů.23 Ovšem i příchod mladých pedagogických kádrů z VŠPHV přinášel nejednu obtíž, 

jak je dobře patrno ze zprávy filozoficko-historické fakulty o její činnosti za akademický rok 

1955/56.24 Ze zprávy vyplývá, že došlo k ideové konfrontaci mezi fakultní koncepcí studia a 

mezi požadavky straníků či některých stranických skupin. Postupně se začaly projevovat 

stupňující se rozpory mezi fakultním vedením a výborem stranické organizace, který byl 

ovládán právě skupinou bývalých pedagogů z VŠPHV. Konflikt vyvolávala především 

nadřazenost stranického rozhodování nad odborným, upřednostňování oborů společenského 

                                                 
21 Neustále kritizovaný deficit vědecké práce na VŠPHV byl pravděpodobně jedním z důvodů, proč nebyla 

fakulta společenských věd reorganizována obdobně jako fakulta mezinárodních vztahů v samostatnou fakultu 

univerzity – DEVÁTÁ, Markéta - OLŠÁKOVÁ, Doubravka, Vysoká škola politických a hospodářských věd 

(1949 – 1953). Počátky marxistického vysokého školství, in: DEVÁTÁ, Markéta – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – 

SOMMER, Vítězslav – DINUŠ, Peter, Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948, Praha 2010, 

s. 185 
22 Hlavním garantem reorganizace a začlenění fakulty společenských věd do FHF UK byl dlouholetý vedoucí 

katedry Jaroslav Kladiva – Ibidem, s. 180 
23 Ibidem, s. 180 
24 AUK, f. FF UK, Katedra dějin SSSR a KSSS, kart. 751, Zpráva o celkové činnosti filosoficko-historické 

fakulty Karlovy univerzity v roce 1955/56 z 12. 10. 1956 



 20 

základu a jejich propagandistické pojetí prosazované některými pedagogy, kteří podle názoru 

děkana Mirka Očadlíka nesplňovali odborné předpoklady.25 

Vysvětlení poměrně náhlého zániku VŠPHV není monokauzální a jedná se spíše o 

souhru několika faktorů. Především je to dočasný charakter první fáze projektu výchovy 

„dělnických kádrů“ z let 1949 – 1953 jako mimořádného dočasného a zejména ekonomicky 

motivovaného opatření a neúspěšnost školy odpovídajícím způsobem odborně vzdělat 

dostatečný počet kvalifikovaných hospodářských pracovníků jako stěžejního profilového 

směru výuky na VŠPHV.26 Důležitým faktorem neúspěchu byla i jistá koncepční 

neujasněnost v postavení školy na pomezí státní a stranické instituce, v jejímž důsledku 

představovala VŠPHV jakousi duplicitní formu vzdělávání vůči oběma zmíněným formám 

(Ústřední škole politické KSČ na straně jedné a státním univerzitám na straně druhé). VŠPHV 

byla původně koncipována jako elitní stranická škola, což se ovšem velmi brzy dostávalo do 

příkrého rozporu se snahou být vzdělávací institucí masového charakteru pro početné 

uchazeče z dělnických a rolnických rodin.27 Elitní stranická koncepce byla již na konci 

akademického roku 1951/52 označena za neúspěšnou a byla přenechána Vysoké škole 

politické.28 Také co se týče vzdělávání po státní linii, bylo ministerským návrhem na 

reorganizaci vysokého školství v roce 1951 konstatováno, že přes menší rozdíly má VŠPHV 

                                                 
25 Existují však i jiné úhly pohledu na dogmatičnost výuky na obou fakultách. Např. vzpomínky Jana Měchýře, 

který byl jako student fakulty společenských věd VŠPHV v roce 1953 přesunut na filozoficko-historickou 

fakultu: „Studenti…...s překvapením zjistili, že ve srovnání s tím, co a jak se učilo na té staroslavné Univerzitě 

Karlově, byla VŠPHV mnohem svobodomyslnější. Například poúnorový univerzitní profesor Oldřich Říha, 

vedoucí katedry světových dějin na Filozoficko-historické fakultě (přešel na fakultu jako pracovník ministerstva 

vnitra), přednášel o zločinech světového imperialismu způsobem a s argumentací, jakou do té doby posluchači 

VŠPHV nikdy od svých učitelů neslyšeli a která jim byla k smíchu. Nudu si krátili tím, že si dělali čárky, kolikrát 

ve své vědecké přednášce použije pojem imperialističtí žraloci.“ MĚCHÝŘ, Jan, O čase Kárníkových lehrjahre 

– zejména o „VŠPHV“, in: ŠTAIF, Jiří (ed.), Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi: sborník k jubilantovým 

sedmdesátinám, Praha 2003, s. 162 
26 DEVÁTÁ, Markéta - OLŠÁKOVÁ, Doubravka, Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949 – 1953). 

Počátky marxistického vysokého školství, in: DEVÁTÁ, Markéta – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – SOMMER, 

Vítězslav – DINUŠ, Peter, Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948, Praha 2010, s. 181 
27 VŠPHV měla ročně přijímat přibližně 1000 posluchačů, z toho více než polovinu dělnického původu – 

KAVKA, František, Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví, Praha 2002, s. 153 
28 Na základě rozhodnutí předsednictva ÚV KSČ z 19. ledna 1953 byla reformována na Vysokou stranickou 

školu při ÚV KSČ – více DINUŠ, Peter, Vysoká škola politická ÚV KSČ v letech 1953 – 1969, in: DEVÁTÁ, 

Markéta – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – SOMMER, Vítězslav – DINUŠ, Peter, Vědní koncepce KSČ a její 

institucionalizace po roce 1948, Praha 2010, s. 213-249 
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v zásadě podobné učební plány, výběr kádrů i konečné cíle výuky a výchovy jako nynější 

filozoficko-historická fakulta.29 Markéta Devátá poukazuje také na fakt, že v dokumentech 

VŠPHV se hovoří i o iniciativních návrzích školy samotné, z února 1952, které podnítily 

jednání o reorganizaci VŠPHV se zástupci ministerstva školství, předsednictvem vlády a 

sekretariátem ÚV KSČ. Problémem VŠPHV bylo její nepříliš pozitivně vnímané postavení 

v akademické obci jako čistě propagandistického institutu v kontrastu s Univerzitou 

Karlovou, která byla vnímána jako kvalitní vědecké pracoviště. Autorka si proto klade otázku, 

zda se za touto iniciativou neskrývalo samotné přání pedagogů VŠPHV, stát se nedílnou 

součástí mnohem prestižnější akademické instituce?30 

V neposlední řadě hrály roli i závažné politické faktory. VŠPHV byla považována za 

chráněnce bývalého generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského a také pracovníků 

z kulturně-propagačního oddělení ÚV KSČ, především Gustava Bareše. Privilegované 

postavení této první vysoké školy postavené na marxisticko-leninských základech bylo 

otřeseno politickými procesy a pádem tohoto „spikleneckého mocenského centra“ okolo 

Rudolfa Slánského. Proti tendenci stranického vzdělávání kádrů na samostatném a 

specializovaném stranickém institutu se prosadila koncepce postupné indoktrinace marxismu-

leninismu v systému stávajícího vysokého školství. 

 

 

2.2 Přechod na filozoficko-historickou fakultu UK a první léta existence (1953 – 1957) 

 

 Katedra dějin KSČ byla zřízena 1. září 1953 na filozoficko-historické fakultě 

Univerzity Karlovy jako samostatná katedra. Hlavní náplní měla být výchova 

vysokoškolských učitelů, kteří budou přednášet na katedrách základů marxismu-leninismu. Ze 

starších pracovníků, působících již na VŠPHV, přešli v rámci reorganizace na filozoficko-

historickou fakultu – Jaroslav Kladiva (vedoucí katedry), Lubomír Vebr, Vladimír Dubský, 

Vladimír Kašík, Oldřich Prudel, Vlastimila Vesecká (Křepeláková) a Lubomír Vejnar. Jako 

nově příchozí členové byli na katedru zařazeni Karel Bartošek, Karel Pichlík, Zbyněk Hejda a 

Drahomír Bárta. 

                                                 
29 DEVÁTÁ, Markéta - OLŠÁKOVÁ, Doubravka, Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949 – 1953). 

Počátky marxistického vysokého školství, in: DEVÁTÁ, Markéta – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – SOMMER, 

Vítězslav – DINUŠ, Peter, Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948, Praha 2010, s. 179 
30 DEVÁTÁ, Markéta, Vysoká škola politických a hospodářských věd, in: KOSTLÁN, Antonín – DEVÁTÁ, 

Markéta (eds.), Semináře a studie k dějinám vědy. Práce z dějin vědy 21, Praha 2009, s. 453 
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 Hned zpočátku byla stanovena organizační pravidla pro fungování katedry.31 

Především se měla každý týden konat katedrová schůze, na které měly být prodiskutovány 

veškeré aktivity členů katedry. Všechny články, ale i jakákoliv jiná publikační aktivita, včetně 

všech mimoškolních přednášek, měly být před uveřejněním konzultovány na schůzích a 

podléhaly schválení vedoucího i pléna katedry. Pravidelnou se stala také kontrola fakultních 

přednášek všech členů, na které byly vysílány pravidelné hospitace. Hospitace měla být u 

každého vyučujícího vykonána alespoň jednou za semestr, a to dvěma jinými členy katedry, 

které určoval vedoucí Kladiva. Na konci semestru byla vždy provedena závěrečná kontrola a 

zhodnocení práce každého člena. Od roku 1954 se staly pravidlem na každé schůzi referáty a 

na ně navazující ideové diskuse nad historickými periodiky, kdy každý člen katedry měl za 

úkol sledovat konkrétní vybraná historická periodika domácí i zahraniční provenience (SSSR 

a NDR).32 Vedení katedry kladlo důraz na neustálé zvyšování kvality výuky na základě 

zkušeností kateder společenských věd v SSSR, což mělo být dosaženo minimalizací veškeré 

administrativní a organizační práce a naopak zvýšením důrazu na pravidelné ideologické 

diskuse, které povedou ke zvyšování ideologické úrovně členů katedry.33 

 Nejdůležitějším úkolem po založení katedry bylo vypracování tříletého vědeckého 

plánu na léta 1955 – 1957, který měl být koordinován a de facto podřízen vědeckým plánům 

Ústavu dějin KSČ při Ústředním výboru KSČ, a pětiletého studijního plánu, který měl 

probíhat v koordinaci s katedrou dějin KSČ na Vysoké stranické škole (dále jen VSŠ). Bylo 

domluveno, že ještě před začátkem úvodního semestru poskytne VSŠ své teze k dějinám KSČ 

a na oplátku budou přednášky členů katedry pravidelně zasílány na VSŠ. Hlavním tématem 

spolupráce s Ústavem dějin KSČ se až do roku 1955 stala otázka periodizace dějin KSČ. 

Základem se měly stát názory klasiků marxismu-leninismu a práce z dějin SSSR. Zbyněk 

Hejda byl určen jako koordinátor jednotlivých periodizačních období a styčná osoba pro 

spolupráci s Ústavem dějin KSČ. Na návrh Jaroslava Kladivy vznikl dokonce speciální 

jednosemestrální kurs věnující se periodizaci dějin KSČ. Přesto bylo konstatováno, že od 

původního návrhu periodizace muselo být částečně ustoupeno, neboť bylo potřeba sladit 

                                                 
31 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zápis z druhé schůze katedry dějin KSČ dne 9. září 1953. 
32 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zápis ze schůze katedry dějin KSČ, konané dne 6. září 1954, 

např. Voprosy  Istorii nebo Weg und Ziel 
33 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zápis z jedenácté schůze katedry dějin KSČ, konané dne 11. 

listopadu 1953. 
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názory s periodizací navrhovanou Ústavem dějin KSČ.34 Tento postup byl v podstatě 

nepsaným pravidlem po celou dobu existence katedry, neboť Ústav dějin KSČ byl hlavní 

stranickou institucí zřízenou při ÚV KSČ, mající de facto monopol na výklad stranických 

dějin a všechna ostatní odborná pracoviště mu byla podřízena. 

 První větší reflexe nad činností katedry se odehrála na schůzi již v březnu 1954, kde 

byla zhodnocena práce za uplynulé období.35 Debata byla značně kritická a práce katedry byla 

hodnocena poměrně neuspokojivě. Kritizována byla především značná roztříštěnost práce a 

přetěžování jednotlivých členů, neboť Kladiva jako vedoucí katedry byl zainteresován na 

mnoha aktivitách jiných institucí a přenášel řadu mimokatedrových nárazových úkolů, které 

narušovaly osobní plány členů katedry. V důsledku tohoto přetížení byla značně zanedbávána 

vlastní vědecká i pedagogická práce, především ve výchově aspirantů byly shledávány značné 

nedostatky. Silně kritizováno bylo také zanedbávání ideologické činnosti členů katedry a 

výchovy stranických kádrů. Právě výchova kádrů a politicky prověřených lidí měla patřit ke 

stěžejním úkolům katedry, jež byla zatím povýtce výhradní doménou VSŠ. Bylo očekáváno, 

že katedra by měla stát v čele ideologického boje na fakultě a čelit zjednodušeným 

ideologickým frázím, místo toho, jak je konstatováno, se ovšem z nedostatku času sama 

stávala útočištěm podobné frazeologie. Jako jeden z viníků bylo shledáno také fakultní 

vedení, které svým apolitickým přístupem nebylo schopno zajistit katedře dostatečnou 

ideologickou oporu a zázemí a naopak práci jen komplikovalo.36 

 Pravděpodobně se také v této době objevili tendence opět sloučit katedru dějin KSČ 

s katedrou dějin SSSR a KSSS, jako tomu bylo na VŠPHV. Dá se tak vytušit z dopisu 

děkanovi Oldřichu Říhovi z 6. března 1954, ve kterém se katedra bouřila proti návrhu ze 

schůze expertů filozoficko-historického studia, kteří se opětným sloučením obou kateder 

vážně zabývali.37 Vedení katedry zdůrazňovalo naléhavou potřebu, umožnit katedře 

samostatnou vědeckou, pedagogickou a výchovnou práci a naopak navázat větší součinnost 

s katedrou československých dějin, neboť byla shledávána potřeba klást důraz na souvislost 

dějin strany s dějinami vlastního národa. Také Vladimír Kašík na schůzi z počátku března 
                                                 
34 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zápis z dvanácté schůze katedry dějin KSČ, konané dne 25. 

XI. 1953. 
35 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zápis o hodnocení katedry dějin KSČ, ze schůze 3. III. 1954. 
36 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zápis o hodnocení katedry dějin KSČ, ze schůze 3. III. 1954 – 

Kladiva dokonce hovoří o neblahém vlivu činnosti Slánského na špatný styl práce a vedení na vysokých školách. 
37 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Dopis prof. Oldřichu Říhovi, děkanovi filosoficko-historické 

fakulty KU ze dne 6. 3. 1954. 
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konstatoval, že by Kladiva jako vedoucí měl na katedru strhnout péči nejen o dějiny KSČ, ale 

o celou českou historii, aby se katedra mohla stát svébytnou a samostatnou jednotkou, která 

nebude odkázána na cizí pomoc.38 I z tohoto konstatování se dá usuzovat na vážně míněné 

tendence fakultního vedení zbavit katedru opět její samostatnosti. Katedra však svou 

samostatnost nejen obhájila, ale dokonce po žádosti Kladivy na děkanát z května 1954 

ohledně rozšíření personálního a materiálního zajištění bylo katedře vyhověno. Od zimního 

semestru 1954/55 se novými členy katedry stali Zdeněk Kárník, Květoslava Kořalková, Jan 

Měchýř a Jaroslav Šauer.39  

 Hlavním a dlouholetým kolektivním úkolem katedry se od roku 1954/55 stalo 

vypracování vysokoškolské učebnice Úvod do studia dějin KSČ (dále jen Úvod), která se 

měla stát pedagogickou pomůckou a metodickým úvodem pro začínající stranické historiky 

na všech vysokých školách. Jednalo se o zpracování jednotlivých problémů periodizace a 

zásad metodologie dějin KSČ, bibliografické soupisy k jednotlivým etapám a zhodnocení 

dosavadní literatury a pramenů. Tato učebnice byla však dokončena a vydána až v roce 1962. 

Hlavním důvodem omezení práce na této učebnici bylo rozhodnutí ÚV KSČ o vypracování 

jiné a naprosto zásadní vysokoškolské učebnice dějin KSČ, jehož garantem se stal Ústav dějin 

KSČ.40 Badatelská práce na učebnici dějin KSČ se stala prvořadou záležitostí stranické 

historiografie, a tak do autorského kolektivu byli pozváni prakticky všichni významnější 

historici z oboru stranických dějin, nevyjímaje většinu členů katedry. Práce na učebnici dějin 

KSČ, která vyšla až v roce 1961, tak zaměstnávala po celou druhou polovinu padesátých let 

většinu osazenstva katedry a byla hlavní příčinou zdržení práce na Úvodu. 

 Podobnou modifikací a omezením musel ze stejných důvodů projít i druhý hlavní 

kolektivní úkol katedry, uložený z rozhodnutí ministerstva školství, jímž bylo vypracování 

osnov a tezí přednášek z dějin KSČ pro katedry marxismu-leninismu. Osnovy přednášek byly 

katedrou vypracovány, postoupeny ministerstvu školství a odtud předloženy katedrám 

marxismu-leninismu k diskusi. Na konferenci pracovníků kateder marxismu-leninismu 

                                                 
38 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zápis o hodnocení katedry dějin KSČ, ze schůze 3. III. 1954. 
39 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Dopis prof. Oldřichu Říhovi, děkanovi filosoficko-historické 

fakulty KU ze dne 15. 6. 1956, Oficiálně nastoupili Kárník a Kořalková od 1. 7. 1954 a Měchýř se Šauerem od 1. 

8. 1954. Je třeba upozornit, že již tou dobou na katedře z původní sestavy nepůsobili Oldřich Prudel, Drahomír 

Bárta a Vlastimila Vesecká (Křepeláková).  
40 Dějiny Komunistické strany Československa, Praha 1961, více k problematice vzniku učebnice viz 

SOMMER, Vítězslav, Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním 

komunismem (1950-1970), Praha 2011, s. 201-229 
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v Malešicích v srpnu 1955 bylo rozhodnuto, že je potřeba na přednáškách dále pracovat a 

provést jejich revizi, a tak se tímto úkolem musela část pracovníku katedry zabývat i v příštím 

roce.41 Z výše uvedeného mimochodem vyplývá, že úkol zadaný po stranické linii Ústředním 

výborem KSČ měl vyšší prioritu než úkol zadaný po státní linii z rozhodnutí ministerstva 

školství. 

 I v následujícím roce pokračovala přetíženost členů katedry v důsledku práce na 

učebnici dějin KSČ.42 Z tohoto důvodu katedra opakovaně žádala děkanát o snížení 

pedagogických úvazků o třicet procent, avšak toto přání zůstalo oslyšeno. Práce na Úvodu tak 

víceméně stagnovala a jediný, kdo na něm soustavně pracoval, byl Karel Bartošek. 

Z katedrových diskusí však vyplývá ještě jeden motiv, proč byla práce na Úvodu pozastavena. 

Přelomovou událostí ve stranickém životě se stal XX. sjezd KSSS na konci února 1956, kde 

došlo ke Chruščovově kritice dogmatismu a stalinského kultu osobnosti, což mělo 

pochopitelně zásadní dopad i na stranickou historiografii. Kritika nezvládnutí marxisticko-

leninské teorie a metodologie směřovala ke komplexnímu zpochybnění dosavadní 

historiografické praxe, a to především v oboru dějin KSČ a dějin dělnického hnutí.43 

Vzhledem k faktu, že Úvod měl sloužit právě jako učební metodologická pomůcka pro 

začínající adepty stranických dějin, není divu, že práce byla pozastavena a došlo k období 

váhání a přešlapování, v očekávání až se v rámci četných teoretických diskusí ustanoví nová 

metodologická východiska a narativní struktury.44 

                                                 
41 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Hodnocení práce katedry dějin KSČ za školní rok 1954 – 55. 
42 Na složení autorského týmu se podíleli jako vedoucí jednotlivých pracovních skupin Drahomír Bárta pro 

období 1917-21, Vladimír Dubský pro období 1924-29 a Lubomír Vejnar pro období 1930-34. Jako členové 

jednotlivých pracovních skupin Vladimír Kašík pro období 1879-97, Karel Pichlík pro období 1898-1917, 

Zdeněk Kárník pro období 1917-21, Květoslava Kořalková a Lubomír Vebr pro období 1930-34, Ladislav Šmíd 

pro období 1934-38, Karel Bartošek a Zbyněk Hejda pro období 1938-45 – SOMMER, Vítězslav, Angažované 

dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970), Praha 2011, s. 

202-203 
43 Ibidem, s. 158 
44 Objevila se i kritika ze strany fakultního vedení, a to konkrétně děkana Mirka Očadlíka – „Vycházejí stále 

z vědecky nepřípustných způsobů povrchních propagačních metod a ze služebné závislosti některých disciplín a 

oborů, které hledí k líbivosti politické, nežli k vlastní povinnosti vědecké. Mohl-li XX. sjezd KSSS úplně zvrátit 

dosavadní pracovní výsledky oborů dějin KSSS, KSČ, historického materialismu, společného marxistického 

základu, pak je to jen dokladem, že práce oborů stála na špatném základě a že byla řízena nesprávnou metodou. 

To co bylo XX. sjezdem definováno jako dogmatismus, se všemi znaky a důsledky, provádělo se v těchto oborech. 

Je to nyní patrno na odvolávaných pracích, a popírání toho, co bylo hlásáno ještě včera.“ – DEVÁTÁ, Markéta 
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 Také v otázce vypracování přednášek dějin KSČ pro katedry marxismu-leninismu 

došlo k silnému poklesu aktivity. V tomto případě se ovšem jednalo spíše o vlastní iniciativu 

katedry. Bylo konstatováno, že předložené připomínky byly zapracovány do osnov přednášek 

a odevzdány ministerstvu školství, avšak staly se, vzhledem k malé důvěře v účelnost 

podobných akcí, pro katedru v podstatě marginální záležitostí. Katedra byla víceméně 

jednotná v názoru, že hlavními autory osnov by měli být pracovníci kateder základů 

marxismu-leninismu, kteří jsou podrobně seznámeni s potřebami a konkrétními problémy 

výuky, a nikoliv pracovníci specializované katedry, zabývající se výukou nastupujících 

badatelů v oboru stranických dějin.45 

 XX. sjezd KSSS však nezasáhl pouze do odborné a pedagogické práce katedry. 

Neméně důležitá byla i reflexe právě probíhajících událostí z politického a ideologického 

hlediska, zvláště u tak stranicky exponované katedry.  V souběhu událostí byla také nezbytná 

reakce i na dění v Maďarsku. Stranická skupina katedry zařadila na program schůzí v březnu a 

dubnu diskuse na téma Otázky vědecké práce v oboru dějin KSČ a některé problémy vědecké 

práce na katedře a O leninských normách stranické práce, které se měly stát východiskem 

další práce všech členů katedry. Také byly zavedeny pravidelné referáty pracovníků o 

současných politických událostech, zvláště pak o dění v mezinárodním dělnickém hnutí. O 

maďarských událostech byla katedra pravidelně informována z dálnopisů Ústředního výboru 

strany, jež ji umožnily, jak bylo konstatováno, ve velmi krátké době si ujasnit správná 

stanoviska a zaujmout správný stranický postoj. V podstatě se na stranické skupině neobjevily 

názory, které by se odchylovaly od stranické linie ÚV.46 Všichni pracovníci katedry se také 

povinně zúčastňovali plenárních schůzí základní organizace KSČ, ale většinou se o jejich 

činnosti dovídáme jen velmi obecné a opatrné fráze.47 

                                                                                                                                                         
- OLŠÁKOVÁ, Doubravka, Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949 – 1953). Počátky 

marxistického vysokého školství, in: DEVÁTÁ, Markéta – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – SOMMER, Vítězslav – 

DINUŠ, Peter, Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948, Praha 2010, s. 186 
45 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Hodnocení práce katedry dějin KSČ za školní rok 1955/56. 
46 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zpráva o politické a odborné činnosti katedry dějin KSČ na 

filosoficko-historické fakultě Karlovy univerzity v Praze za období od února 1956 do března 1957. 
47 „Ú čast pracovníků katedry na jednání plenárních schůzí organizace v tomto období lze hodnotit v zásadě 

pozitivně. Jednotlivý soudruzi vystupovali otevřeně, kriticky, ale nezastávaly žádné extrémistické názory a 

stanovisko, vybočující z rámce otevřené soudružské kritiky a výměny názorů, jež se v celé straně po XX. sjezdu 

rozvinula…. Závěry, ke kterým docházeli a které byly doplňovány v souvislosti s informacemi ÚV o situaci, byli 

vždy v souladu s linií strany.“ AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zpráva o politické a odborné 
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 Členové katedry se v roce 1956/57 zúčastňovali také celé řady metodologických 

diskusí, nejvýznamnější byla pravděpodobně schůze všech členů autorského kolektivu 

učebnice dějin KSČ z 3. května 1956. Ovšem i zde se dočteme pouze obecné fráze o boji proti 

dogmatickému vidění některých klíčových problémů stranických dějin či naopak o boji za 

zvědečtění stranických dějin.48 K významné změně v tomto období došlo také v pedagogické 

práci katedry, neboť na základě rozhodnutí ministerstva školství a kultury byli od školního 

roku 1956/57 sloučeny studijní obory dějin KSČ a KSSS. Druhou významnou změnou, která 

se udála v oblasti výuky, na základě reflexe výsledků XX. sjezdu KSSS, byla daleko silnější 

orientace na výklad problematiky dějin mezinárodního dělnického hnutí a jeho spojitosti 

s vývojem dělnického hnutí v Československu.49 Domnívám se, že již tady byl zárodek 

pozdějšího přirozeného vývoje ke sbližování kateder dějin KSČ a dějin SSSR a KSSS, který 

později v roce 1964 vyústil ve sloučení obou kateder a k vytvoření jednotné katedry dějin 

dělnického hnutí. 

 V předchozím textu byla již nastíněna spolupráce katedry s Ústavem dějin KSČ a 

Vysokou stranickou školou. Nebyly to však jediné instituce, s kterými katedra ve svém 

zakladatelském období navázala kontakt. Již krátce po založení katedry v listopadu 1953 byla 

navázána spolupráce s katedrou základů marxismu-leninismu na nově vzniklé Vysoké škole 

ekonomické (VŠE) na problematice sbírání vzpomínek starých členů strany, v podstatě to, co 

se dnes známe pod pojmem oral history, byť asi ještě bez kvalitně vypracovaného 

metodického aparátu. Sběr vzpomínek pamětníků se odehrával po dvou liniích, za prvé měly 

být objasněny některé nejasné a špatně zpracované události z dějin strany a za druhé mělo jít 

o všeobecný sběr vzpomínek, který měl být využit i k přednáškovým účelům.50 Pravidelně 

také katedra spolupracovala s ministerstvem vnitra, pro jehož zaměstnance pořádala již od 

                                                                                                                                                         
činnosti katedry dějin KSČ na filosoficko-historické fakultě Karlovy univerzity v Praze za období od února 1956 

do března 1957. 
48 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zpráva o politické a odborné činnosti katedry dějin KSČ na 

filosoficko-historické fakultě Karlovy univerzity v Praze za období od února 1956 do března 1957. 
49 Do plánu výuky tak byli nově zařazeny přednášky o dějinách I. a II. Internacionály či o vývoji komunistických 

stran v lidově demokratických zemích po roce 1945, značně byl rozšířen výklad historického vývoje 

Kominterny. AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zpráva o politické a odborné činnosti katedry dějin 

KSČ na filosoficko-historické fakultě Karlovy univerzity v Praze za období od února 1956 do března 1957.  
50 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zápis z desáté schůze katedry dějin KSČ, konané dne 4. 

listopadu 1953 
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roku 1954 pravidelný kurs dějin KSČ.51 Část pracovníků katedry (Vebr, Dubský, Vejnar) se 

také podílela na budování Muzea Klementa Gottwalda, jehož odborným poradcem v ideové 

radě byl Jaroslav Kladiva.52 Navázána byla i spolupráce s Historickým ústavem ČSAV, byť se 

nejednalo pravděpodobně o příliš úzké kontakty, neboť katedra opakovaně žádala, aby její 

zástupci byli zváni na akademii na veřejné schůze a diskuse o pracích z novějších dějin, 

z čehož vyplývá, že se tak nedělo. Koneckonců to nebylo až tak překvapivé, vzhledem 

k všeobecně známé rivalitě mezi historickými ústavy na akademii a fakultě (jednalo se 

především o nevraživý vztah ředitele historického ústavu ČSAV Josefa Macka s vedoucím 

katedry československých dějin Václavem Husou). 

 Po politickém uvolnění v roce 1956 a v první polovině roku 1957 došlo opět 

k upevnění režimu, který začal účtovat s nespokojenci a stoupenci revizionistického směru za 

použití tzv. třídně politických prověrek. Tyto prověrky se v jisté míře nevyhnuly ani 

filozoficko-historické fakultě, potažmo katedře dějin KSČ.53 

 

 

2.3 Rok 1958 a třídně politické prověrky 

 

Jak již bylo zmíněno, po roce 1956 se ve společnosti projevila řada turbulencí a 

protestních názorů spojených s otázkou XX. sjezdu KSSS a na to navazujících politických a 

sociálních nepokojů v Polsku a Maďarsku. Ukázalo se, že i na Vysokých školách se objevila 

řada odchylných názorů a postojů od oficiální stranické ideologie.  Vysokoškolští pedagogové 

a studenti dávali najevo nesouhlas s předchozím vývojem ve státě i ve straně, především 

v první polovině padesátých let v tzv. zakladatelském období komunistické strany a zároveň 

projevovali ochotu podílet se na zahájení reforem stávajícího systému. Strana ovšem na tuto 

společenskou nabídku nereflektovala a reagovala na vzniklou situaci rigidním postojem a 

názorovým návratem před rok 1956. 

                                                 
51 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 762, Dopis z Ministerstva vnitra ze dne 15. 2. 1955, Hlavní 

požadovaná témata byla – oportunistické skupiny ve straně (Jílek, Bolen, Bubník, Frýd, Guttmann), 

sociáldemokratismus, trockismus, masarykismus, nacionalismus, kosmopolitismus, politika buržoazních stran 

v předmnichovské republice a sionismus. 
52 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Výroční zpráva o činnosti katedry dějin KSČ za školní rok 

1953/54. 
53 Ladislav Šmíd odešel z katedry ještě před začátkem prověrek k 31. 8. 1956 – jeho novým zaměstnavatelem se 

stalo ministerstvo zahraničních věcí. 



 29 

Výsledkem tohoto rigidního postoje strany se stala prověrka třídní a politické 

spolehlivosti, která byla zahájena na počátku roku 1958 z rozhodnutí politického byra ÚV 

KSČ. Zásady této prověrky, které byly zformulovány na začátku prosince 1957, stanovily, že 

se tato akce má uskutečnit na ministerstvech, ústředních úřadech, výzkumných ústavech a 

projekčních organizacích s výjimkou ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra. 

Pravděpodobně z iniciativy některých územních stranických orgánů došlo rovněž 

k prověřování některých vysokých škol, jako byly např. vysoké školy zemědělské, vysoké 

školy technického zaměření či Vysoká škola ekonomická.54 

Třídně politickou prověrkou na Univerzitě Karlově se ve svém článku zabývali Marek 

Ďurčanský a Petr Cajthaml a konstatují, že se jim při pátrání v archivech nepodařilo dohledat 

žádný relevantní doklad o systematickém prověřování univerzitních pedagogů a 

zaměstnanců.55 V souhrnných zprávách o výsledcích prověrky ani ve speciální zprávě o 

prověrce v organizacích podřízených ministerstvu školství a kultury se zmínky a odkazy na 

prověřování vysokých škol nevyskytují. Závěrem tedy shrnují, že prověrka třídní a politické 

spolehlivosti se Univerzity Karlovy jako celku netýkala a v případech, kdy došlo k odejití 

některého z pedagogů, se prý jednalo spíše o případy běžící po samostatné koleji, které měly 

s prověrkami buď jen souvislost nepřímou, nebo se dokonce jednalo o zpětnou projekci 

postižených pamětníků.56  

Není účelem, ani v možnostech této práce ověřovat či vyvracet tyto závěry. Přesto si 

dovolím mírně polemizovat, neboť se domnívám, že pokud bylo na přelomu roku 1957/58 na 

katedře dějin KSČ odejito pět členů katedry a podle zápisů ze schůzí stranické rehabilitační 

komise,57 která byla ustavena na filozofické fakultě v letech 1968 – 1969, bylo v té době 

projednáváno kolem dvou desítek případů rehabilitací za rok 1958, tak jsem toho názoru, že 

se jistě nejednalo o úplnou náhodu a minimálně k částečnému prověřování na filozoficko-

historické fakultě v roce 1958 došlo.58 Také Jiří Petráň ve své kapitole o filozofické-historické 

fakultě naznačuje, že k prověrkám docházelo, datuje prověrky dokonce v rozpětí let 1957-60 a 

                                                 
54 URBÁŠEK, Pavel – PULEC, Jiří, Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945-1969, Olomouc 2012, s. 212 
55 CAJTHAML, Petr – ĎURČANSKÝ, Marek, Dobové souvislosti a ohlas prověrek politické a třídní 

spolehlivosti v roce 1958 na Univerzitě Karlově, in: Práce z dějin akademie věd 2/2010, s. 123 
56 Ibidem, s. 124 
57 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 - 1989, kart. 34 
58 Vladimír Kašík ovšem tvrdí, že šlo pouze o interní katedrovou záležitost, nikoliv o nařízení z vyšších míst – 

rozhovor s Vladimírem Kašíkem (26. 6. 2014) 
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dává je do souvislosti s vyřizováním osobních účtů.59 Poukazuje na známé příklady na katedře 

československých dějin, kde byla vznesena obvinění z pozitivismu proti Josefovi 

Polišenskému či ze strukturalismu proti Františkovi Kutnarovi. Do důchodu museli také 

povinně odejít všichni profesoři nestraníci, kteří překročili hranici šedesáti pěti let. Po roce 

1958 nemohli již na fakultě s kariérou počítat pedagogové, kteří nevstoupili do komunistické 

strany, což ovšem nebyl případ katedry dějin KSČ, kde z pochopitelných důvodů vlastnili 

všichni členové stranickou legitimaci. Prosazování nomenklaturních hledisek vedlo 

k nahrazení všech nestraníků příslušníky strany, ovšem i straničtí příslušníci, kteří projevili 

názorové zakolísání a netěšili se důvěře fakultních výborů KSČ, byli posláni na rok či dva na 

politickou praxi do továren a jiných pracovišť, aby byli zoceleni a prověřeni stranickými 

aparáty.60 

Situace na katedře dějin KSČ není ohledně odchodu pěti pracovníků na přelomu roku 

1957/58 úplně přehledná. Problematické je, že jsme v otázce pramenů odkázáni pouze na 

zápisy ze schůzí katedry, které jsou v tomto ohledu velmi vágní a místy nicneříkající a na 

zápisy stranické rehabilitační komise, jejímž předsedou byl shodou okolností Zdeněk Kárník, 

která zasedala o deset let později v období pražského jara a zpětně řešila rehabilitace 

postižených pedagogů.61 Archivní fond stranické organizace na filozofické (filozoficko-

historické) fakultě z období padesátých a šedesátých let, který jistě skrývá řadu cenných 

materiálů k dané problematice, nebyl ještě pohříchu zinventarizován a je proto řadovému 

badateli de facto nepřístupný. Přesto se pokusíme alespoň o částečnou rekonstrukci dané 

problematiky. 

Nepochybným faktem zůstává, že na přelomu roku 1957/58 bylo z katedry dějin KSČ 

vyloučeno pět kmenových členů – Karel Bartošek, Zbyněk Hejda, Květoslava Kořalková, 

Karel Pichlík a Jaroslav Šauer.  Ze zápisů katedrových schůzí vyplývá, že ještě 30. září 1957 

žádala katedra děkanát fakulty o vypsání konkurzního řízení na tři místa odborných asistentů 

pro Měchýře, Kořalkovou a Šauera.62 Ovšem již o necelé dva měsíce později, na schůzi 

konané 25. listopadu 1957 je hlavním bodem programu restrikce počtu pracovníků na katedře 

                                                 
59 HAVRÁNEK, Jan a kol., Dějiny Univerzity Karlovy, díl IV. 1918-1990, Praha 1998, s. 452 
60 Ibidem, s. 314 
61 AUK f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753; FO KSČ 1969 – 1989, kart. 34 
62 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Dopis děkanátu filosoficko-historické fakulty KU ze dne 30. 

září 1957. 
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a je již i rozhodnuto, kteří z nich budou nuceni katedru opustit.63 Z tohoto zjištění 

jednoznačně vyplývá, že o odchodu pětice historiků se rozhodlo v průběhu října a listopadu 

1957, což je ovšem poněkud v rozporu z výše uvedeným tvrzením, že zásady třídně politické 

prověrky byly stanoveny až v prosinci 1957 a realizovány od počátku roku 1958. Domnívám 

se i na základě níže uvedených faktů, že v politicky i společensky neklidné době probíhali 

pravděpodobně interní očistné procesy i v době před oficiálním vyhlášením prověrek 

Ústředním výborem KSČ. Tento názor je i v souladu s již uvedeným tvrzením Jiřího Petráně, 

že na filozoficko-historické fakultě probíhaly prověrky již od roku 1957. Aby situace nebyla 

úplně jednoduchá, z protokolu o konkurzním řízení na místo odborného asistenta s Karlem 

Pichlíkem již z 30. května 1957 vyplývá, že komise dotyčného shledala způsobilým zastávat 

tuto pozici ovšem s podmínkou, že nebude v rozporu s právě probíhajícím disciplinárním 

řízením a s nutností snížení početního stavu katedry, o kterém se má v nejbližší době jednat.64 

To znamená na jedné straně, že již na jaře bylo s Pichlíkem vedeno řízení před stranickou 

komisí, ale také se objevuje náznak, že ne všechna vyloučení nutně musela být spojena 

s nějakým kázeňským prohřeškem, ale mohla být pouze součástí dlouhodobějšího plánu 

vedení fakulty omezit početní stav katedry. Domněnce, že vyloučení Kořalkové65 a Šauera by 

nemuselo mít nutně politické pozadí, nahrává fakt, že na rozdíl od Hejdy, Pichlíka a Bartoška 

nebyl jejich případ projednáván stranickou rehabilitační komisí o deset let později. Zatím 

nezodpovězenou otázkou však zůstávají důvody této početní restrikce. V opakovaných 

žádostech katedry, adresovaných děkanátu fakulty, z května 1961 na zvýšení početního stavu 

katedry přijetím alespoň dvou nových odborných asistentů se objevuje zajímavé tvrzení, že 

katedra dějin KSČ byla jedinou katedrou na fakultě, která musela takto radikálně omezit svůj 

početní stav, a to údajně z důvodu neuspokojivého stavu výuky dějin dělnického hnutí na 

fakultě a díky blíže nespecifikovaným dispozicím vyšších orgánů (konkrétně oddělení 

společenských věd ministerstva školství a kultury).66 

                                                 
63 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zápis ze schůze katedry dějin KSČ, konané dne 25. listopadu 

1957. 
64 AUK, f. FF UK, Děkanát – spisy, kart. 277, Protokol o konkursním řízení pro odborné asistenty. 
65 Podle vzpomínek Vladimíra Kašíka se jednalo o domluvený odchod za manželem (Jiří Kořalka) na ČSAV - 

rozhovor s Vladimírem Kašíkem (26. 6. 2014). Tato varianta se však neuskutečnila, Kořalková přešla na katedru 

marxismu-leninismu na Vysoké škole ekonomické. 
66 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Žádost na děkanát filosofické fakulty KU ze dne 22. 5. 1961. 
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Případem vyloučení Bartoška, Pichlíka a Hejdy se naopak stranická rehabilitační 

komise zabývala a v této kauze byli jako svědci vyslechnuti i Kašík s Dubským.67 

Disciplinární řízení s nimi zahájil na jaře 1957 Okresní výbor Prahy 1 na základě udání tzv. 

Pecharova dopisu, k němuž dala podnět Pichlíkova první manželka, a ve kterém se mísily jak 

rodinné, tak politické důvody – nepříliš konkrétní odkaz na Maďarské události.68  Okresní 

výbor se snažil z daného případu vykonstruovat politickou kauzu, což se však nezdařilo, a tak 

předal záležitost na fakultu k tzv. došetření. Případ byl projednáván na stranické skupině, kde 

byla opět snaha, především ze strany profesora Rattingera,69 položit důraz na politické 

aspekty případu. Tato snaha opět přišla vniveč, a tak byl případ převeden do osobní roviny se 

záměrem převést disciplinární řízení na delikty morální povahy, což jak je konstatováno, 

přineslo pochopitelně řadu trapných a nechutných situací pro všechny zainteresované.70 Za 

„nemravný způsob života“ byli nakonec stranicky potrestáni jen Pichlík s Bartoškem. 

Disciplinární komise údajně jednala v přesvědčení, že úplné odmítnutí stranického trestu by 

mohlo OV KSČ motivovat k obnovení řízení a plnému uplatnění politických obvinění. Na 

druhé straně navrhla plenární schůze stranické skupiny snížit Bartoškovi a Pichlíkovi jejich 

tresty a udělila jim nejnižší možný stranický trest napomenutí. Přesto tyto tresty měly pro oba 

existenční důsledky a vedly k odchodu z fakulty.71 Abychom si ukázali, jak je situace i časová 

souslednost tohoto případu nejasná je třeba upozornit, že ještě 28. listopadu 1957 rozhodla 

konkurzní komise ponechat Bartoškovi místo odborného asistenta, ale s dodatkem, že lze 

očekávat početní restrikci na katedře, a tak je doporučeno Bartoškovi uvažovat o změně 

                                                 
67 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 34, Zápis ze schůze stranické rehabilitační komise, konané dne 2. 

července 1968. 
68 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 34, Dopis Karla Pichlíka. Sám Pichlík ve svém dopise 

rehabilitační komisi z 30. června 1968 uvádí, že dopis tenkrát poslal nějaký Pechar, což nasvědčuje, že ani po 

deseti letech netušil, o koho se jedná. 
69 Rattinger, Bedřich (1911 – 1991), profesor na katedře státního práva na PF UK, bývalý tajemník 

komunistického klubu v Národním shromáždění. 
70 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 34, Zápis ze schůze stranické rehabilitační komise, konané dne 2. 

července 1968, Na katedře prý udajně existovala silná averze proti Bartoškovi (psal do Rudého práva, různé 

provokace, vynášení věcí z katedry), a proto prý byla ze strany katedry silná snaha oddělit jeho případ od Hejdy 

a Pichlíka, což se ovšem nezdařilo – tuto averzi vůči Bartoškovi potvrzuje i Vladimír Kašík - rozhovor 

s Vladimírem Kašíkem (26. 6. 2014) 
71 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 34, Návrh na rehabilitaci soudruhů Karla Bartoška, Karla 

Pichlíka a Zbyňka Hejdy ze dne 20. 11. 1968. 
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zaměstnání.72 A aby toho nebylo dosti, navrhuje ještě 20. ledna 1958 děkanát fakulty 

ministerstvu školství a kultury Bartoška jako vhodného adepta pro studijní zájezd do 

Francie.73 To znamená, že přestože disciplinární řízení bylo vedeno již na jaře 1957, muselo 

se vyloučení rozhodnout až po lednu 1958. Dokud nebude zpřístupněn fond stranické fakultní 

organizace, bude situace poněkud nepřehledná. 

Hejda nakonec nedostal žádná stranický trest a byl pouze napomenut před stranickým 

výborem. Důvodem jeho odchodu z fakulty bylo, že neprošel v listopadu konkursním řízením 

na místo odborného asistenta.74 Tříčlenná komise ve složení Machovec, Husa a Kladiva 

shledala, že hlavní zájem Zbyňka Hejdy se soustřeďuje spíše do kulturní oblasti (literatura a 

divadlo) a díky tomuto zaměření a nezájmu o práci na katedře bylo způsobeno, že jeho 

pracovní úsilí i přínos katedře byl naprosto minimální, neboť od doby, kdy mu byla udělena 

odborná asistentura, nepublikoval žádnou významnou vědeckou studii, nýbrž pouze několik 

málo významných popularizačních článků. Za prohřešek a překážku k další práci na katedře 

byla považována i závažná neznalost německého jazyka. Závěr komise byl jednoznačný – 

neponechat Hejdovi místo odborného asistenta na katedře. Je otázkou do jaké míry stály za 

tímto rozhodnutím komise politické motivy, ale na druhou stranu je třeba přiznat, že Hejda 

během svého působení na katedře skutečně nepublikoval žádnou významnější studii, a to že 

se v budoucnu proslavil jako významný básník, také leccos napovídá. 

Katedra se snažila vyloučeným členům pomoci alespoň s hledáním nových míst.75 

Kořalková a Šauer byli převedeni na místa učitelů základů marxismu-leninismu na Vysoké 

škole ekonomické, Bartošek našel uplatnění na obdobném místě na přírodovědecké fakultě a 

Hejda byl degradován na post učitele na jedenáctiletce. Díky dopisu, který adresoval Karel 

Pichlík koncem roku 1968 stranické rehabilitační komisi, můžeme v jeho případě vysledovat 

peripetie s hledáním nového místa trochu podrobněji.  

                                                 
72 AUK, f. FF UK, Personálie pedagogického sboru, kart. 8, Karel Bartošek – výsledek konkurzního řízení ze 

dne 28. 11. 1957. 
73 AUK, f. FF UK, Personálie pedagogického sboru, kart. 8, Oznámení děkanátu pro MŠK (20. 1. 1958). 
74 AUK, f. FF UK, Děkanát – spisy, kart. 277, Zápis z konkurzního řízení ze dne 12. 11. 1957. 
75 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Dopis byru OV KSČ ze dne 4. prosince 1957, Příznačný je 

v tomto směru zápis katedry ze 4. prosince 1957 kdy stranická skupina katedry naléhavě žádá OV KSČ, aby v co 

nejkratší době ukončilo disciplinární řízení s Bartoškem, Pichlíkem a Hejdou, a pokud to není možné, tak aby 

jim alespoň vydalo potvrzení, že řízení se týká pouze otázek osobního života a nikoliv otázek politických, aby se 

ulehčilo jejich převedení na jiná pracoviště, neboť s politickým škraloupem by toto hledání bylo mnohem 

složitější. 
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Původně bylo Pichlíkovi přiděleno místo na katedře základů marxismu-leninismu na 

matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Pichlík však tuto nabídku odmítl, neboť 

byl přesvědčen, že neodpovídá jeho kvalifikaci historika a rozhodl se, sehnat si zaměstnání 

sám. Přesto mu byl rektorem UK Jaroslavem Procházkou, na návrh Kladivy, vystaven 

jmenovací dekret na katedru základů marxismu-leninismu. Teprve po protestu děkana 

filozoficko-historické fakulty Mirka Očadlíka byl tento dekret zrušen a Pichlík mohl odejít 

z fakulty po tzv. „vzájemné dohodě“ k 31. lednu 1958, dokonce vybaven velice kladným 

posudkem stranické organizace. Podle předběžného slibu, který Pichlík dostal, měl být přijat 

k 1. únoru 1958 jako odborný asistent na Vojensko-politickou akademii (VPA) v Praze. 

Ukázalo se však, že na základě jakýchsi „interních informací“, které se o Pichlíkovi šířily, 

odmítal tehdejší náčelník VPA Zeman jej přijmout. Taktéž jeho pokusy o přijetí na Vojensko-

historický ústav (VHÚ) narážely na neochotu zástupce náčelníka Machače, který také svůj 

postoj opíral o jakési „interní informace“. Když se poté Pichlík, jak s jistou dávkou ironie 

konstatuje, stal jedním z mála nezaměstnaných v ČSR, tak se obrátil dlouhým dopisem na 

sekretariát ÚV KSČ, který mu sice nikdy oficiálně písemně neodpověděl, ale bokem mu bylo 

sděleno, že proti jeho osobě není námitek. Teprve poté co si zástupce náčelníka Machač 

vyžádal písemné potvrzení, že „sekretariát ÚV KSČ nemá proti s. K. P. námitek“, byl Karel 

Pichlík od 1. července 1958 přijat VHÚ, ovšem s doporučením, že nesmí alespoň jeden rok 

vykonávat jakoukoliv stranickou funkci.76 

Závěrem lze konstatovat, že rehabilitační komise v listopadu 1968 shledala, že 

politické názory jmenovaných jsou dnes zcela běžné a běžné byly již koneckonců i v roce 

1957, ačkoliv byly ještě oficiálně nepřípustné. OV zahájil stranické řízení, při němž se ovšem 

politická obvinění nepodařilo jakkoliv prokázat. Dále je konstatováno, že nebýt iniciativy a 

politických motivací OV, soukromý život jmenovaných by se nemohl stát podnětem ke 

stranickému řízení. Rehabilitační komise závěrem navrhla zrušení uvedených stranických 

trestů a plnou morální a politickou rehabilitaci jmenovaných.77 Tento návrh byl schválen 12. 

listopadu 1968 celofakultní plenární schůzí KSČ a definitivně byl v poslední instanci potvrzen 

11. března 1969 Vysokoškolským výborem KSČ. 

 

 

                                                 
76 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 34, Sdělení Karla Pichlíka na požádání Gajana a Kárníka ze dne 

30. 6. 68. 
77 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 34, Návrh na rehabilitaci soudruhů Karla Bartoška, Karla 

Pichlíka a Zbyňka Hejdy. 
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2.4 Katedra dějin KSČ v letech 1958 – 1963 

 

 I po vynuceném omezení početního stavu musela katedra i nadále vykonávat své 

pedagogické a vědecké povinnosti.78 Jak již bylo naznačeno výše, katedra se začala ve 

spolupráci s katedrou dějin SSSR a KSSS mnohem více specializovat na dějiny 

mezinárodního dělnického hnutí. Jedním z důvodů bylo opomíjení této specializace, pro 

kterou neexistovalo v Československu žádné specializované pracoviště a především studium 

dějin československého dělnického hnutí, které je s vývojem mezinárodního dělnického hnutí 

neodbytně spjato a bez jeho důkladného studia se neobejde. Katedra zahájila již na konci roku 

1957 práci na postupném zpracování učebnice dějin mezinárodního dělnického hnutí, jež 

měla být dokončena v roce 1965. V souladu s tímto odborným zaměřením, vznesla katedra 

požadavek na zlepšení do té doby naprosto nedostatečného přístupu k odborné literatuře, 

zabývající se problematikou dějin dělnického hnutí a vycházející v kapitalistických zemích. 

Také byla urgována nutnost rozšířit možnost studijních cest do Sovětského svazu, popřípadě i 

do jiných zemí, kde se nacházejí bohaté prameny k dějinám mezinárodního dělnického hnutí a 

existuje již dlouhá tradice ve výzkumu tohoto oboru.79 

 Na velmi kritickou notu, ohledně stavu bádání i výuky v oblasti mezinárodního 

dělnického hnutí a dějin KSČ, jsou naladěny i dva dokumenty z fondu katedry dějin KSČ 

s názvem Úkoly současného dějepisectví a O současném stavu práce v oboru nejnovějších 

dějin.80 Známe sice dataci, takže víme, že dokumenty byly napsány v říjnu 1958, ale bohužel 

není úplně jasné, ani z dikce textu, kdo byl autorem. Nabízí se jak varianta, že autorem byl 

někdo vně katedry, kdo kriticky analyzoval situaci na poli nejnovějších dějin a konstatoval 

neuspokojivý stav v oboru dějin mezinárodního dělnického hnutí a stranických dějin, tak 

možnost, že se jednalo o kritické hodnocení členů katedry, kteří se právě poukázáním na 

neuspokojivou situaci ve vlastním oboru snažili přimět nadřazené orgány k neprodlenému 

zásahu a zlepšení daného stavu. Je pravdou, že dokumenty nejsou ani nikomu adresovány, 

přesto varianta, že by se jednalo jen o interní hodnocení stavu pro vlastní potřebu katedry, se 

                                                 
78 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Rozbor vědecko-výzkumné práce katedry dějin KSČ na 

filosoficko-historické fakultě UK, V průběhu roku 1958 přerušili aspiranturu na katedře Oldřich Prudel a 

Drahomír Bárta a přešli na Institut marxismu-leninismu. Nespecifikované důvody. 
79 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Rozbor vědecko-výzkumné práce katedry dějin KSČ na 

filosoficko-historické fakultě UK. 
80 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 764, Úkoly současného dějepisectví a O současném stavu práce 

v oboru nejnovějších dějin. 
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mi zdá krajně nepravděpodobná, neboť není jasné, jaký účel by mělo informovat členy 

katedry o neutěšeném stavu v oboru, o kterém jistě sami dobře věděli. Fakt, že se jednalo o 

analýzu hodnotící stav celého dějepisectví v oboru nejnovějších dějin a nikoliv pouze 

dějepisectví na poli stranických dějin a dějin dělnického hnutí, mě vede k domněnce, že se 

s větší pravděpodobností jednalo o analýzu vypracovanou vně katedry. 

 Tón dokumentů se nese v duchu volání po větší centralizaci a součinnosti všech 

historických pracovišť v oblasti historického bádání. Měl by být vypracován celostátní plán 

výzkumu pod vedením Ústředního výboru KSČ, který by zajistil větší součinnost všech 

institucí, ústavů a pracovišť na vysokých školách. Je zdůrazňováno, že mezinárodní dělnické 

hnutí a stranické dějiny jsou v současné době nejdůležitější oblastí nejnovějších dějin, a proto 

je naléhavým úkolem sjednotit výuku těchto oborů na jedno vysokoškolské pracoviště. Hlavní 

nedostatky jsou spatřovány především v nekvalitní a nedostatečné výuce. Hlavní nebezpečí 

vyplývá ze zavedení výuky vědeckého komunismu, který prakticky vytlačil dějiny KSČ a 

KSSS na okraj. Alarmujícím faktem je, že studenti třetích a čtvrtých ročníků oboru historie se 

díky tomu prakticky nesetkali s přednáškami z této specializace. Kromě ojedinělých 

přednášek nejsou na fakultě ani přednášky z dějin mezinárodního dělnického hnutí. Což se 

jeví jako závažný nedostatek zvlášť s ohledem na fakt, že filozoficko-historická fakulta by 

měla v prvé řadě vychovávat budoucí učitele.81 Z výše uvedeného, i z předchozích kapitol se 

dá vytušit, že úroveň pedagogické i vědecké práce katedry dějin KSČ v prvních letech od 

jejího založení nebyla pravděpodobně příliš valné úrovně a omezení početního stavu katedry 

zpočátku roku 1958 nemuselo mít nutně jen politické pozadí, ale mohlo vyplývat, jak již bylo 

naznačeno i z nespokojenosti vyšších orgánů se stavem výuky a vědecké práce.82 

 Trochu paradoxní ovšem je, že restrikce početního stavu katedry právě ještě více 

zvýšila pracovní vytížení jednotlivých pracovníků, a tím přispěla ke snížení kvality výuky i 

vědecké práce. Stále častěji se ozývaly stížnosti na nadměrné pedagogické zatížení, spojené 

především s neustále se rozšiřujícím počtem studentů studujících v dálkové formě studia (v 

roce 1959 dokončilo dálkové studium prvních deset studentů)83 a také s nově zavedeným 

                                                 
81 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 764, Úkoly současného dějepisectví a O současném stavu práce 

v oboru nejnovějších dějin. 
82 V letech 1958-1961 zůstali na katedře jen Jaroslav Kladiva, Vladimír Kašík, Vladimír Dubský, Zdeněk 

Kárník, Jan Měchýř, Lubomír Vebr a Lubomír Vejnar. 
83 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zpráva o činnosti katedry dějin KSČ na filosofické fakultě KU 

v Praze za šk. r. 1960/61, Naopak z politického hlediska jsou posluchači dějin KSČ a dějin KSSS bez problémů, 
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speciálním večerním kursem z oboru dějin KSČ a dějin mezinárodního dělnického hnutí pro 

posluchače – nematuranty, většinou dělnického původu.84 Nehledě na již zmíněné zavedení 

výuky dějin KSČ pro všechny studenty na fakultě. Vzhledem k politické exponovanosti 

katedry bylo také zatížení stranickými funkcemi jednotlivých členů nejvyšší na celé 

filozoficko-historické fakultě.85 Proto se již od přelomu roku 1959 a 1960 začínají ozývat 

první žádosti o přijetí nových zaměstnanců.  

 Na konci roku 1959 nebo na začátku roku 1960 vydala stranická skupina katedry 

návrh na přestavbu dosavadního studia se záměrem, aby všichni absolventi historie zvládli do 

hloubky problematiku dějin dělnického hnutí.86 V souvislosti s tím navrhla naopak omezit 

speciální směr dějin KSČ především na dálkově studující, kteří se budou v budoucí práci 

zabývat pouze touto problematikou, respektive kteří již pracují v institucích, kde mohou plně 

využít těchto znalostí. V souladu s touto přestavbou by se katedra dějin KSČ přejmenovala na 

katedru dějin dělnického hnutí. Takto nově koncipovaná katedra by se stala jednou ze 

základních historických kateder na fakultě a byla by s ostatními historickými katedrami 

spoluodpovědná za výuku a výchovu všech posluchačů historie. Z tohoto návrhu je cítit 

jednoznačná snaha katedry změnou koncepce dosáhnout rovnoprávného postavení s katedrou 

československých dějin a katedrou obecných dějin a získat podíl na výuce všech studentů 

historie. Nárůst pedagogických povinností v oboru dějin dělnického hnutí by byl 

kompenzován omezením výkladu dějin KSČ v rámci výuky základů marxismu-leninismu, 

který stejně nebyla katedra schopná zvládat a musela si vypomáhat pracovníky jiných kateder 

a externisty. Bohužel pro katedru tyto návrhy zatím vyzněly do ztracena. 

 Pozitivní zprávou, po dlouhodobých urgencích, se stalo rozšíření pedagogického 

kolektivu na katedře. Na začátku školního roku 1961/62 byli nově přijati asistenti Vlastimila 

Křepeláková a Ladislav Niklíček  a vědecký aspirant Josef Michňák, který ovšem hned 

následující rok přestoupil na katedru vědeckého komunismu. Navýšení personálního stavu 

umožnilo začít od školního roku 1962/63 s dlouhodobou prací na vypracování kartotéky 

                                                                                                                                                         
neboť většinou se jedná o zaměstnance stranických pracovišť, kteří jsou až na nepatrné výjimky organizovaní 

komunisté. 
84 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Vývoj oboru a katedry dějin KSČ 1949 – 1960, Večerní kursy 

byly dvouleté a byly chápány jako příprava na vysokoškolské studium dálkovou formou. 
85 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Oznámení městskému výboru KSČ ve věci plánu politických 

praxí členů katedry. 
86 AUK, f. FF UK, Katedra dějin dělnického hnutí, kart. 767, Stanovisko stranické skupiny kat. děj. KSČ 

k přestavbě studia. 
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významných osobností, hrajících důležitou roli v dějinách československého dělnického 

hnutí.87  

Katedra dějin KSČ vyvíjela také snahu zlepšit publikační a vydavatelské možnosti ve 

svém oboru. Již koncem listopadu 1958 pozvali členové katedry na katedrovou schůzi 

zástupce Státního nakladatelství politické literatury (SNPL) Kubína, aby s ním projednali 

možnost vydávání edice monografických prací pro dějiny KSČ, dělnického hnutí a ČSR. 

Vypracováním návrhu za katedru byl pověřen Lubomír Vejnar. V průběhu ledna 1959 katedra 

Vejnarův návrh schválila a zaslala postupně jeho kopii k vyjádření Ústavu dějin KSČ, 

Historickému ústavu ČSAV, katedře dějin KSČ na VSŠ, Institutu marxismu-leninismu při 

ÚV a Kabinetu pro dějiny odborů při Ústředně revolučních odborů (ÚRO). Všechny instituce 

se k předloženému návrhu vyjádřili kladně.88 Koncem února však SNPL vyjádřilo 

k připravované edici jednoznačně zamítavé stanovisko. Katedra se však, i vzhledem ke 

kladnému stanovisku ostatních institucí, rozhodla i nadále usilovat o zřízení edice. Začátkem 

dubna, z iniciativy ředitele Ústavu dějin KSČ Jindřicha Veselého, zahájila katedra jednání 

s ředitelem nakladatelství Práce Nathanem. V březnu na předběžných schůzkách se 

zástupci nakladatelství bylo dohodnuto vydávání edice a předsedou vědecké rady měl být 

jmenován Jaroslav Kladiva a jedním z členů se měl stát Lubomír Vejnar.89  

Situace se však v průběhu dubna zkomplikovala a došlo k novému kolu jednání. 

Příčiny této komplikace byli pravděpodobně politického rázu. Zástupci nakladatelství Práce 

varovali, že jsou ochotni nést v případě neúspěchu hospodářské riziko, avšak nikoliv riziko 

politické, které by na sebe měla vzít katedra. Navíc rozhodnutí o zřízení edice bylo plně 

v kompetenci příslušných stranických a odborových orgánů, se kterými bylo nutno jednat, 

stejně jako s příslušným odborem ministerstva školství, na jehož rozhodnutí záviselo přidělení 

papíru.90 Zástupci nakladatelství byli toho názoru, že návrh edice bude obtížně realizovatelný 

i vzhledem k tomu, že byla nadřízenými orgány provedena delimitace vydavatelské činnosti. 

Proto byla navržena varianta s rozčleněním edice na tři řady. Nakladatelství Práce se 

                                                 
87 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Děkanátu filosofické fakulty ve věci návrhu mimořádných 

úkolů na kalendářní rok 1963. 
88 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Dopis pro SNPL ve věci edice k dějinám dělnického hnutí, 

KSČ a ČSR. 
89 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Dopis pro SNPL ve věci edice k dějinám dělnického hnutí, 

KSČ a ČSR. 
90 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Záznam o jednání o edici z dějin dělnického hnutí dějin KSČ a 

ČSR s ředitelem a šéfredaktorem nakladatelství Práce. 
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dlouhodobě soustřeďovalo na problematiku dějin dělnického hnutí, a proto by vydávalo 

ediční řadu s touto tématikou. Naopak dějiny KSČ byly doménou SNPL, a proto by mělo být 

obnoveno jednání s tímto nakladatelstvím o vydávání takto zaměřené ediční řady. 

Problematika dějin ČSR byla vždy vlastní ČSAV, a proto publikace s touto tématikou by 

měly být vydávány v jejich nakladatelství. Závěrem by se vytvořil jakýsi zastřešující orgán, 

který by byl s největší pravděpodobností zřízen při Ústavu dějin KSČ, a který by spravoval 

edici jako celek.91 Vzhledem k faktu, že v dalších záznamech katedry již o uvedené edici 

nepadlo ani slovo, tak se dá předpokládat, že uvedené výhrady, rizika a komplikovaná řešení 

byla počátkem roku 1959 natolik značná, že katedra nebyla ochotna za ně ručit, a tak 

z uskutečnění tohoto edičního počinu sešlo. 

Navzdory výše uvedenému edičnímu neúspěchu se publikační možnosti členů katedry 

na přelomu padesátých a šedesátých let rozrostly. V roce 1957 začal Ústav dějin KSČ vydávat 

časopis Příspěvky k dějinám KSČ, ve kterém, kromě kmenových historiků, měli možnost 

publikovat i další historici specializující se na stranické dějiny. Nicméně hlavní publikační 

platformou se od roku 1958 stalo pro členy katedry vlastní periodikum s názvem Zprávy 

kateder dějin KSČ a dějin SSSR a KSSS určené k publikování badatelských závěrů, dílčích 

studií a informací o činnosti obou kateder.92 Zprávy o vědecké a pedagogické činnosti kateder 

byly pololetníkem a vycházely vždy na konci semestru. Odbornými redaktory se stali 

Lubomír Vebr a František Hrbata. Další z nových publikačních možností výsledků vědecké 

práce se stal od roku 1960 vydávaný univerzitní sborník Acta Universitatis Carolinae (AUC) 

řada Philosophica et Historica. Hned v prvních dvou letech od vzniku sborníku byla katedře 

dějin KSČ přidělena dvě čísla. První číslo sborníku AUC  v roce 1960 neslo název 

K problematice dějin ideového vývoje KSČ a na něj navázala katedra v roce 1961 zvláštním 

vydáním sborníku AUC věnovaném 40. výročí založení Komunistické strany nazvaném O 

revoluční jednotu československého dělnického hnutí, které bylo posléze oceněno cenou 

rektora Univerzity Karlovy. Pracovní vytížení členů katedry bylo v té době natolik vysoké, že 

si mohli dokonce dovolit odmítnout nabídku na publikování odborných statí od redakce 

sovětského časopisu Otázky historie a od katedry dějin SSSR na Moskevské univerzitě 

v připravovaných sbornících Proti buržoazním falšovatelům dějin zemí socialistického tábora 

a Studie o nejnovější historii zemí socialistického tábora v poválečném období. Katedra 

                                                 
91 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Záznam o jednání o edici z dějin dělnického hnutí dějin KSČ a 

ČSR s ředitelem a šéfredaktorem nakladatelství Práce. 
92 Bohužel roku 1961 bylo jejich vydávání ukončeno. 
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odmítla účast na obou sbornících s odůvodněním, že veškerá pozornost katedry je soustředěna 

na připravovaný sborník AUC a na dokončení kolektivní práce Úvod do studia dějin KSČ.93 

Právě při vydání Úvodu došlo ovšem k nepředpokládanému zdržení. Katedra žádala dvakrát o 

zařazení Úvodu do edičního plánu vysokoškolských učebnic pro léta 1960 a 1961. Žádost 

však byla dvakrát zamítnuta, neboť Státní nakladatelství politické literatury pro nedostatek 

finančních prostředků vyškrtlo Úvod z plánu skript pro oba uvedené roky.94 K definitivnímu 

publikování vysokoškolské učebnice Úvod do dějin KSČ tak došlo s dvouletým odkladem až 

v roce 1962.95 

Závěrem této kapitoly je třeba upozornit, že katedra i v tomto období udržovala čilou 

spolupráci s řadou vědeckých institucí. Nejvýznamnější byla pochopitelně spolupráce 

s Ústavem dějin KSČ, který byl koordinátorem veškeré vědecké práce na poli stranických 

dějin a dějin dělnického hnutí. Pracovníci katedry byli zapojeni do práce jím řízených komisí, 

zaměřených na dějiny předmnichovské republiky, na dějiny závodů a na studium sociálně-

ekonomické problematiky.96 Také byla dokončena spolupráce na základní syntéze stranických 

dějin, která byla vydána v roce 1961.97 Velmi úzká spolupráce byla v tomto období 

prohloubena s katedrou dějin KSČ na VSŠ, kdy začali být koordinovány vědecko-výzkumné 

plány obou kateder a začalo docházet ke společným diskusím a besedám k závažným 

ideovým otázkám. Také byly zavedeny pravidelné studentské exkurze, spojené 

s přednáškami, semináři a promítáním dokumentárních filmů do muzea Klementa Gottwalda. 

Naopak v lehce kritickém duchu se nesla spolupráce s ČSAV. Pořádání přednášek a seminářů 

členy Historického ústavu ČSAV na fakultě se zdálo pracovníkům katedry zbytečné. Naopak 

pociťovali ve výuce nedostatek učebních pomůcek bibliografického a metodického charakteru 

či různých slovníků, jejichž vypracování považovali za hlavní možný přínos ČSAV 

                                                 
93 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Dopis na rektorát UK ze dne 26. května 1959. 
94 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Oznámení děkanátu filosoficko-historické fakulty UK ve věci 

návrhu skript na rok 1960. 
95 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 754, Hodnocení vědecko-výzkumné a publikační činnostikatedry 

dějin KSČ za r. 1962, Učebnice vzbudila poměrně značný ohlas mezi odbornou veřejností a při přležitosti jejího 

vydání byla uspořádána řada diskusí např. na VSŠ i na Ústavu dějin KSČ. 
96 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 754, Hodnocení vědecko-výzkumné a publikační činnostikatedry 

dějin KSČ za r. 1962. 
97 Dějiny Komunistické strany Československa, Praha 1961 
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v pedagogickém procesu, neboť bez těchto pomůcek nebyla možná výuka, ani odborný růst 

pracovníků kateder.98  

 

 

2.5 Sloučení a vznik katedry dějin dělnického hnutí v roce 1964 

 

Otázka sloučení kateder dějin KSČ a dějin SSSR a KSSS, o kterém se příležitostně 

diskutovalo již od konce padesátých let, začalo nabírat konkrétnějších obrysů v první polovině 

roku 1963. Vzhledem k dlouholeté a stále těsnější spolupráci obou kateder na výuce dějin 

mezinárodního dělnického hnutí a v podstatě již téměř dokončované vysokoškolské učebnici 

téhož názvu, bylo sloučení naprosto logickým krokem, nehledě na fakt, že místo dvou 

menších kateder, v rámci historického studia na filozofické fakultě stále poněkud 

marginalizovaných, by vznikla katedra větší a se silnější vyjednávací pozicí vůči dvěma 

zbylým historickým katedrám. Konkrétním impulsem pro definitivní sloučení obou kateder se 

stala nová úprava výuky marxismu-leninismu. Bylo rozhodnuto, že od roku 1963 se bude 

v rámci výuky marxismu-leninismu vyučovat v prvním ročníku na všech fakultách povinně 

nový předmět – dějiny mezinárodního hnutí a KSČ, což opět měly zajišťovat v součinnosti 

obě katedry.99 

 Prvním serioznějším návrhem na sloučení, alespoň zformulovaným v písemné podobě, 

byl návrh Vladimíra Kašíka z dubna 1963.100 Navrhuje vytvořit katedru dějin dělnického 

hnutí, která by se specializovala na vědeckou a pedagogickou práci v oblasti dějin 

mezinárodního i československého dělnického hnutí, dějin komunistických stran s důrazem na 

dějiny KSČ a KSSS a také na rozvoj teoretických otázek z metodologie a metodiky oboru. 

Katedra by se měla zároveň podílet na výuce marxismu-leninismu. Z organizačního hlediska 

doporučoval katedru rozdělit na tři sekce – sekce dějin československého dělnického hnutí a 

KSČ vedená Jaroslavem Kladivou, sekce dějin mezinárodního dělnického hnutí a 

                                                 
98 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Oznámení děkanátu filosofické fakulty KU ve věci spolupráce 

KU s ČSAV. 
99 AUK, f. FF UK, Katedra dějin dělnického hnutí, kart. 767, Dopis Jaroslava Procházky děkanovi filosofické 

fakulty KU ze dne 14. června 1963. 
100 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 763, Návrh Vladimíra Kašíka na sloučení kateder ze dne 5. dubna 

1963. 
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komunistických stran vedená Vladimírem Suchopárem a sekce dějin KSSS vedená 

Jaroslavem Procházkou. Do nově vzniklé katedry navrhoval přijmout všechny pracovníky 

obou kateder, zaměřujících se na danou specializaci, pouze pracovníky se specializací na 

dějiny SSSR doporučoval po dohodě převést na katedru obecných dějin. Dále navrhoval 

trvale systemizovat jedno až dvě místa vědeckých pracovníků bez pedagogických úvazků, na 

nichž by se střídali pracovníci katedry pracující na závažných vědeckých úkolech. 

 Koncem dubna katedra dějin KSČ projednala Kašíkův návrh a vyslovila s ním 

v obecné rovině souhlas. Kárník, Vebr a Dubský byli pověřeni, aby vypracovali základní 

dokument pro jednání s katedrou dějin SSSR a KSSS. Začátkem června bylo na společné 

schůzi obou kateder dohodnuto faktické sloučení ještě do prázdnin s tím, že oficiální sloučení 

proběhne se všemi administrativními náležitostmi až před začátkem nového školního roku 

1963/1964. Zároveň po dohodě s vedoucím katedry obecných dějin Oldřichem Říhou bylo 

domluveno převedení tří členů katedry dějin SSSR a KSSS, specializujících se na dějiny 

SSSR (Jaromír Janoušek, Vlastimila Kladivová, Alena Závadová) k 1. září 1963 na jejich 

katedru.101 

 Není úplně zřejmé, proč došlo ke zdržení a katedry byly sloučeny až uprostřed 

školního roku na začátku letního semestru v únoru 1964. Jako jeden z možných důvodů se 

jeví větší organizační náročnost, než se předpokládalo, neboť v návrhu na finanční odměnu za 

čtvrté čtvrtletí roku 1963 jsou jmenováni Jiřina Červinková za přípravu sloučení obou 

katedrových knihoven a Jan Měchýř za práce spojené se sloučením a koordinaci učebních 

programů obou kateder.102 To naznačuje, že aktivity vedoucí k definitivnímu sloučení obou 

kateder byly v plném proudu pravděpodobně ještě po celý zimní semestr. V lednu 1964 

napsali oba vedoucí kateder Jaroslav Kladiva a Jaroslav Procházka společný dopis na děkanát, 

ve kterém kromě uvedení standardních důvodů pro sloučení, požadují, aby vědecká rada 

filozofické fakulty, i vzhledem k tomu, že již v zimním semestru roku 1963/64 se prakticky 

sjednotila práce obou kateder, doporučila rektorovi Univerzity Karlovy, aby provedl i 

formální sloučení obou kateder a zřídil jednotnou katedru dějin dělnického hnutí, jejímž 

vedoucím by měl být jmenován Jaroslav Kladiva.103 Je zajímavé, že obě katedry provedly své 

                                                 
101 AUK, f. FF UK, Katedra dějin dělnického hnutí, kart. 767, Dopis Jaroslava Procházky děkanovi filosofické 

fakulty KU ze dne 14. června 1963. 
102 AUK, f. FF UK, Katedra dějin dělnického hnutí, kart. 767, Návrh na odměny ve čtvrtém čtvrtletí 1963. 
103 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 762, Oznámení Jaroslava Kladivy a Jaroslava Procházky děkanátu 

filosofické fakulty UK ve věci sloučení katedry dějin SSSR a KSSS s katedrou dějin KSČ. 



 43 

organizační sloučení, aniž bylo oficiálně schváleno děkanem a rektorem. Nabízí se myšlenka, 

že sloučení bylo dopředu na děkanátu i rektorátu domluveno, ale k oficiálnímu schválení 

došlo až po dokončení všech organizačních prací, což by vysvětlovalo i předchozí zdržení o 

jeden semestr. Kolegium děkana schválilo sloučení obou kateder 28. ledna 1964 a postoupilo 

návrh rektorátu UK, který taktéž sloučení posvětil. Novými členy katedry se stali Jaroslav 

Procházka, Vladimír Suchopár, František Hrbata, Zdeněk Uherek, Jiřina Červinková, 

Jaroslava Pelikánová a Vlastimila Křepeláková. 

 

 

2.6 Léta klidu před bouří (1964 – 1968) 

 

 Sloučením kateder dějin KSČ a dějin SSSR a KSSS nedošlo prakticky k žádné 

výrazně změně v badatelské a pedagogické práci, snad s výjimkou omezení specializace na 

dějiny SSSR, které byly odchodem Janouška, Kladivové a Závadové převzaty katedrou 

obecných dějin. Jinak nově vzniklá katedra dějin dělnického hnutí de facto převzala úkoly a 

posvětila specializace obou kateder, které byly již od konce padesátých let čím dál více 

synchronizovány.  V roce 1965 došlo k významnější personální obměně, kdy Lubomír Vebr 

byl převeden na nově osamostatněnou katedru pomocných věd historických104 a po dlouhé 

nemoci (rakovina) zemřel v červnu Lubomír Vejnar. Náhradou nastoupili na katedru jako 

odborní asistenti Jiří Muška a Jan Kuklík. Počátkem roku 1967 odešel do důchodu již 

sedmdesátiletý Jaroslav Procházka a místo něho nastoupil mladý absolvent oboru dějin 

dělnického hnutí Pavel Seifter. 

 Od školního roku 1966/67 došlo k rozšíření pedagogických povinností členů katedry, 

neboť bylo nově zavedeno postgraduální studium.105 Jednalo se ovšem o jinou formu, než 

známe pod stejným názvem dnes. Tento typ dvouletého studia byl určen především starším 

absolventům oboru a také pracovníkům muzeí, knihoven a archivů, kteří neměli možnost 

sledovat nejnovější dění v oboru dějin dělnického hnutí. Fakticky se jednalo o jakousi formu 

                                                 
104 Až do roku 1964 byly pomocné vědy historické oddělením katedry československých dějin – HAVRÁNEK, 

Jan a kol., Dějiny Univerzity Karlovy, díl IV. 1918-1990, Praha 1998, s. 456 
105 AUK, f. FF UK, Katedra dějin dělnického hnutí, kart. 767, Návrh na zřízení postgraduálního studia dějin 

dělnického hnutí na filozofické fakultě UK (11. 5. 1966). 
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přípravky na vstup do aspirantského studia, které bylo v té době totožné s dnešní formou 

doktorského studia. 

Již v první polovině roku 1965 došlo k útoku na samostatnost oboru dějin dělnického 

hnutí na filozofické fakultě. Podle nové nomenklatury předmětů v oblasti sociálních věd pro 

školní rok 1965/66 byl obor dějin dělnického hnutí zrušen jako samostatný studijní směr. 

Vedení katedry se jménem vedoucího Kladivy proti tomuto rozhodnutí tvrdě ohradilo 

v dopise děkanovi filozofické fakulty.106 Hlavní argument byl postaven na faktu, že katedra je 

jediným takto specializovaným pedagogickým pracovištěm v Československu a zajišťuje 

především metodickou kvalifikaci pro práci ve specializovaných vědeckých ústavech, jako 

jsou Ústav dějin KSČ, Ústav dějin KSS, Muzeum Klementa Gottwalda a V. I. Lenina a 

dalších. Také katedry marxismu-leninismu na ostatních vysokých školách se bez absolventů 

oboru dějin dělnického hnutí neobejdou. Zvláště Kladiva zdůraznil, že existence tohoto směru 

na filozofické fakultě je vysoce oceňována v zahraničí a zejména v Sovětském svazu je 

považována za velmi progresivní postup ve výuce moderních dějin. 

 S postavením oboru dějin dělnického hnutí na filozofické fakultě v druhé polovině 

šedesátých let je to poněkud složitější, a zdá se, že po celé toto období se katedra musela 

strachovat o svou existenci. Prakticky ve stejném duchu jako dopis děkanovi se nese i dopis 

ministrovi školství, akorát s tím rozdílem, že byl napsán téměř o dva roky později v dubnu 

1967.107 Opět je výslovně požadováno, aby byl předmět dějin dělnického hnutí zařazen do 

nomenklatury oborů na filozofické fakultě a bylo tak do budoucna posíleno postavení tohoto 

studijního směru v rámci oboru historie. 

Zajímavým dokumentem v tomto směru je elaborát s názvem Zase jednou o 

koncepci.108 Tento dokument sice není podepsaný, takže nevíme, který z členů katedry ho 

napsal, ale vzhledem ke své poměrně otevřené a místy i lehce familiární dikci, se dá 

předpokládat, že byl pravděpodobně určen pouze pro interní katedrovou diskusi a přináší 

některé zajímavé postřehy, které se v jiných materiálech nevyskytují. Autor textu shledává, 

kromě již výše uvedených a logických důvodů, ke sloučení kateder důvod ještě jeden a to 

poměrně osobní. Důvodem ospravedlňujícím existenci samostatné katedry je pro autora 

                                                 
106 AUK, f. FF UK, Katedra dějin dělnického hnutí, kart. 767, Vyjádření k návrhu na novou nomenklaturu 

studijních oborů. 
107 AUK, f. FF UK, Katedra dějin dělnického hnutí, kart. 767, Dopis Jaroslava Kladivy ministru školství ze dne 

7. dubna 1967. 
108 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zase jednou o koncepci. 
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prostý fakt, že existuje dostatečně soudržná parta lidí, která pracuje na společné specializaci a 

tím pádem se mají členové obou bývalých kateder spolu ještě o čem bavit. Fakt, který je podle 

autora na fakultě i historických katedrách výjimečný, „že existuje parta lidí, kteří se dosud 

ještě nepožírají, stačí sám pro opodstatnění samostatné existence katedry“.109 Je otázkou, zda 

mezilidské vztahy na fakultě i historických katedrách byly v dané době skutečně tak nevalné 

úrovně či zda není v tomto případě spíše subjektivní přání autora otcem myšlenky. 

 Dále si autor textu klade otázku, zda jsou dějiny dělnického hnutí skutečně 

samostatným vědeckým oborem s vlastní metodou a koncepcí. Dospívá k přesvědčení, že 

tomu tak bezpochyby je a právě v zaměření na důkladné vypracování příslušné metodologie 

nachází hlavní vědecké úkoly nově vzniklé katedry, neboť i výuka oboru je především 

výukou řemesla. K již výše zmiňované specializaci přidává i některé další okruhy, na které by 

se katedra měla zaměřit. Je to především snaha sledovat vývoj historiografie dějin dělnického 

hnutí doma i v zahraničí a také poukazuje na styčné body a kombinovatelnost oboru s obory 

jinými (filosofie, sociologie, politologie, ekonomie, kulturní a regionální dějiny). Naopak 

velmi realisticky posuzuje možnosti, badatelsky se zabývat dělnickým hnutím v zahraničí. 

Domnívá se, že s výjimkou dělnického hnutí v Rusku je to v podstatě pro katedru neřešitelný 

problém.110 

 Zajímavý je i autorův úhel pohledu na pedagogickou práci katedry. Samostatné 

studium dějin dělnického hnutí má podle autora význam pouze u aspirantů, externích studentů 

a s výhradou i u postgraduálů.111 Naopak u interního studia shledává autor samostatnost oboru 

jen těžko zdůvodnitelnou a v rozporu s oficiálním tvrzením katedry o značné uplatnitelnosti 

absolventů se domnívá, že reálné možnosti absolventů jsou omezené maximálně na pozice 

archivářů a muzejníků, a proto považuje za dostatečnou pouze seminární a přednáškovou 

specializaci, nikoliv oddělené oborové studium. Hlavní účel výuky nachází v metodologické 

specializaci na moderní dějiny politického myšlení a politických a sociálních struktur a také 

ve snaze získat monopol na kombinovatelnost s některými příbuznými obory – politologií, 

                                                 
109 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Zase jednou o koncepci. 
110 Je zajímavé, že autor textu používá termín Rusko místo Sovětský svaz, byť se jedná o dějiny dělnického hnutí 

od druhé poloviny devatenáctého století.  Což vede k úvaze, zda nemohl být autorem textu například opět 

Vladimír Kašík, jehož dlouhodobou specializací byly dějiny mezinárodního dělnického hnutí před první 

světovou válkou, a tak mohl v neoficiálním materiálu díky svému zaměření tento termín mimoděk použít. 
111 Podle autora by nová koncepce kursu pro postgraduální studium měla fungovat jako „…přeškolovací 

specializující studium pro archiváře, muzejníky, knihovníky a historiky. Nikoliv společenský klub pro 

nedochůdné absolventy našeho oboru.“  
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archivnictvím, sociologií, ekonomií a psychologií. Jinými slovy vše, co zbylé historické 

katedry nedělají. Závěrem dokumentu autor konstatuje nezbytnost katedry dějin dělnického 

hnutí vrůst organicky do celku rovnoprávných historických kateder, ale přitom si udržet 

organizační samostatnost, což zároveň údajně donutí ostatní historické katedry při jejich 

bezkoncepčnosti najít nový smysl vlastního opodstatnění. 

 Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že postavení oboru dějin dělnického hnutí na 

filozofické fakultě bylo nejméně od poloviny šedesátých let značně nejisté a koncepčně 

nepříliš ujasněné, a to nejen ze strany vedení fakulty, ale pravděpodobně i ve vnímání 

interních členů katedry, kteří si pravděpodobně sami museli ujasňovat dlouhodobou koncepci 

svého oboru. Tato problematika hrála svou roli i v následujícím období pražského jara a bude 

o ní ještě pojednáno níže. 

 

 

2.7 Filozofická fakulta v období pražského jara 

 

 Do období pražského jara vstupovala filozofická fakulta v pozici reformně naladěné 

instituce, která byla v předchozí éře prezidenta Novotného, tak jako humanitní inteligence 

obecně, terčem řady restriktivních opatření. Například v prosinci 1967 byla na fakultě, 

z rozhodnutí ministerstva školství, provedena hloubková kontrola, která shledala závažné 

nedostatky v politické práci se studenty a bylo navrhováno vyslat na fakultu politicky 

fundované pracovníky, kteří by prováděli dlouhodobou kontrolu výuky.112 Je pochopitelné, že 

po pádu prezidenta Novotného a nastolení reformního polednového kursu, se i na fakultě stále 

častěji začaly ozývat hlasy volající po demokratizaci jak vysokého školství, tak společenského 

vývoje obecně. Byla požadována mnohem větší autonomie fakulty na stranické nomenklatuře 

a taktéž omezení bezprecedentních zásahů ze strany StB do každodenního života fakulty. 

 V prohlášení nově zvoleného celozávodního výboru fakulty bylo důrazně požadováno 

zabránění jakýmkoliv „nezákonnostem“ z minulého období a zároveň jejich důkladné 

prošetření. Rehabilitovány měly být všechny oběti těchto nezákonností z padesátých let. Právě 

práce rehabilitační komise, která probíhala od března 1968 do října 1969, se stala 

katalyzátorem kritického přehodnocování uplynulého období. De facto se jednalo o dvě 

                                                 
112 JAREŠ, Jakub - SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, Katka a kol., Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti 

Filozofické fakulty UK v období normalizace, Praha 2012, s. 40 
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samostatné komise – stranickou a státní, jejichž kompetence se částečně překrývaly, ale 

rozhodující úlohu na fakultě sehrála komise stranická, jejímž předsedou byl shodou okolností 

Zdeněk Kárník. Výsledky práce rehabilitační komise byly samozřejmě přijímány s jistou 

nejednoznačností a ambivalentními pocity, neboť je třeba si uvědomit, že řada pedagogů 

starší a střední generace, hlásících se v druhé polovině šedesátých let k obrodnému procesu, 

patřila počátkem let padesátých ke stoupencům ortodoxního marxismu-leninismu stalinského 

ražení a část z nich se dokonce aktivně podílela na stranických prověrkách a vylučování právě 

rehabilitovaných kolegů. 

 Již od poloviny šedesátých let se postupně zvyšovala možnost, navázat čím dál tím 

méně omezované kontakty se zahraničím, zvláště s kolegy ze západní Evropy. Řada 

zahraničních cest i možnost svobodně studovat dosud nedostupnou zahraniční literaturu 

přispívala k další myšlenkové liberalizaci na fakultě. Rovněž docházelo ke vzniku množství 

nových nezávislých studentských organizací a spolků, které byly v rámci svých četných 

aktivit taktéž nositeli reformních idejí.113 Tyto reformní tendence vyvrcholily v létě 1968, kdy 

se řada pedagogů podepsala pod manifest Ludvíka Vaculíka Dva tisíce slov a celozávodní 

výbor fakulty dokonce vznesl požadavek na zavedení pluralitního politického systému.114 

 Na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy reagovala fakulta, až na 

drobné výjimky, jednoznačným odporem a důrazným požadavkem odchodu okupačních 

armád, který byl prezentován ve velké řadě článku i veřejných vystoupení jak pedagogů, tak i 

studentů. Mezi nejznámější projevy protestu patří studentská stávka v listopadu 1968, 

neplacení členských příspěvků vyšším stranickým orgánům, které schválila fakultní 

organizace KSČ, a které bylo později v době konsolidace považováno za zvlášť flagrantní 

případ porušení stranické disciplíny a především akt individuálního vzdoru v podobě upálení 

Jana Palacha v lednu 1969. Po nástupu husákovského vedení do čela strany v dubnu 1969 se 

fakulta dostala již na otevřeně opoziční pozice, avšak to byla již pomalu labutí píseň v době 

neodbytně se hlásící konsolidace a normalizace poměrů, která se s definitivní platností 

prosadila na podzim 1969. 

 Výše zmíněná konsolidace se projevila především v nabourání personální kontinuity 

ve vedoucích orgánech fakulty. Prvním neblahým znamením konsolidačního trendu byla 

rezignace proreformního celozávodního výboru fakulty v říjnu 1969, jež byla reakcí na 

                                                 
113 Například nezávislá organizace Klikoživ (Klika opozičních živlů), ARS (Akademická rada studentů), NEP-

klub (Nezávislý politický klub), recesistická organizace Societas Cosmopolitica či Hnutí revoluční mládeže – 

Ibidem, s. 43-44 
114 Ibidem, s. 44 
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zrušení pražského Vysokoškolského výboru KSČ a na uzurpaci jeho pravomocí již 

normalizovaným městským výborem KSČ. Tato rezignace byla pravděpodobně taktickým 

tahem, jak předejít drastické personální čistce a po jistém hledání se v listopadu podařilo 

zvolit nový celozávodní výbor, který svým složením představoval jakousi kompromisní 

variantu mezi reformní a normalizační linií.115 Dalším narušením personální kontinuity byla 

rezignace děkana Jaroslava Kladivy v polovině ledna 1970 a jeho nahrazení poddajným 

vedoucím katedry pedagogiky Karlem Gallou.116 V lednu byl také zvolen novým rektorem 

Univerzity Karlovy profesor lékařské fakulty Bedřich Švestka, který byl členem byra ÚV 

KSČ a jednoznačným stoupencem konzervativně-normalizačních tendencí ve straně. 

Definitivním bodem obratu bylo rozpuštění i nově zvoleného celozávodního výboru, které se 

uskutečnilo 6. dubna 1970 z rozhodnutí předsednictva městského výboru KSČ. Tímto krokem 

se filozofická fakulta ocitla bez vlastního stranického vedení a přešla pod přímou rozhodovací 

pravomoc byra ÚV KSČ a městského výboru KSČ.117 

 

 

2.8 Postavení katedry dějin dělnického hnutí na filozofické fakultě 

 

 Mezi přední exponenty reformního hnutí na filozofické fakultě patřila i katedra dějin 

dělnického hnutí, zvláště někteří její členové, což také bylo příčinou následného zrušení 

katedry a odchodu části členů z univerzity. Bohužel o činnosti katedry v klíčovém období 

1968 – 1969 existuje jen velmi málo pramenů a většinu poznatků o tomto období na katedře 

lze rekonstruovat pouze zpětně na základě některých stranických analýz, kádrových posudků 

či dodatků k životopisu vyhotovených většinou v roce 1970 a sloužících již novému 

normalizačnímu vedení k personálním čistkám a ke konsolidaci situace na fakultě. 

 Ještě než přejdeme k analýze příčin, které vedly ke zrušení katedry v dubnu 1970, 

pokusíme se v návaznosti na předešlé kapitoly nastínit, jaké bylo postavení oboru dějin 

dělnického hnutí na filozofické fakultě ke konci šedesátých let. K tomuto účelu poslouží tři 

dokumenty z fondu katedry – Stanovisko katedry dějin dělnického hnutí k pokynům 

Ministerstva školství pro vypracování učebních plánů a obsahovou modernizaci studia 

                                                 
115  Ibidem, s. 55 
116 Galla, Karel (1901 – 1987), profesor filozofie a sociologie, vedoucí katedry pedagogiky, předválečný člen 

agrární strany, po válce vstoupil do KSČ 
117 JAREŠ, Jakub - SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, Katka a kol., Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti 

Filozofické fakulty UK v období normalizace, Praha 2012, s. 58 
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v oboru společenských věd z dubna 1967, dále O některých problémech výchovy historiků 

specializovaných na dějiny dělnického hnutí, který není datovaný, ale z jeho zařazení a 

kontextu vyplývá, že byl napsán buď ve stejnou dobu jako dokument předchozí či krátce poté 

a nakonec dopis adresovaný proděkanovi fakulty (blíže nespecifikováno) z března 1968, který 

z pověření vedení katedry napsal tajemník katedry Pavel Seifter.118 První z dokumentů 

jednoznačně vypovídá o snaze katedry přesvědčit ministerstvo školství o své dlouhodobé 

kvalitní vědecké a pedagogické práci. Katedra upozorňuje, že je jediným vysokoškolským 

pracovištěm se specializací na dějiny dělnického hnutí v Československu a poukazuje na svoji 

kontinuitu již od roku 1949 na VŠPHV. Kromě připomenutí pedagogických úspěchů, o čemž 

svědčí řada mladých historiků v předních akademických ústavech, kteří byli posluchači 

katedry, je položen důraz především na vědeckou a publikační činnost. Následuje připomínka 

velkého množství odborných publikací, s upozorněním zvláště na vypracování celostátní 

učebnice dějin mezinárodního dělnického hnutí, a celé řady účastí na odborných konferencích 

a symposiích doma i v zahraničí. Jako obzvlášť záslužnou shledává katedra svou 

průkopnickou činnost a položení systematických základů v řadě badatelských oblastí (dějiny 

I. internacionály, dějiny Komunistické internacionály, dějiny československého odborového 

hnutí, problémy kulturní politiky KSČ aj.). Přes veškeré zdůrazňování společenské potřeby 

oboru dějin dělnického hnutí, je dokument zakončen žádostí, aby dějiny dělnického hnutí byly 

zařazeny do nomenklatury oborů na Univerzitě Karlově, což jinými slovy znamená, že tomu 

tak nebylo.119 

 Ještě mnohem výmluvnější je však druhý dokument.120 Text dokumentu se nese 

v duchu stížností na špatnou organizaci studia dějin dělnického hnutí, které je možno 

absolvovat pouze v dvouoborové kombinaci s jiným předmětem, nehledě na fakt, že konkrétní 

specializace na dějiny dělnického hnutí v rámci studia oboru historie je možná až od třetího 

ročníku, což sebou přináší řadu konkrétních problémů. Student, mající zájem se specializovat 

                                                 
118 AUK, f. FF UK, Katedra dějin dělnického hnutí, kart. 767, Stanovisko katedry dějin dělnického hnutí 

k pokynům Ministerstva školství pro vypracování učebních plánů a obsahovou modernizaci studia v oboru 

společenských věd; Ibidem, O některých problémech výchovy historiků specializovaných na dějiny dělnického 

hnutí;  Ibidem, Dopis proděkanovi filosofické fakulty UK ze dne 12. března 1968. 
119 AUK, f. FF UK, Katedra dějin dělnického hnutí, kart. 767, Stanovisko katedry dějin dělnického hnutí 

k pokynům Ministerstva školství pro vypracování učebních plánů a obsahovou modernizaci studia v oboru 

společenských věd. 
120 AUK, f. FF UK, Katedra dějin dělnického hnutí, kart. 767, O některých problémech výchovy historiků 

specializovaných na dějiny dělnického hnutí. 
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na dějiny dělnického hnutí, musí absolvovat spoustu předmětů navíc a má jen velmi málo 

prostoru dostatečně si osvojit metodické základy a všechny nezbytné znalosti v oboru tak, aby 

byl schopen samostatné vědecké a tvůrčí práce. Jako přirozené řešení se členům katedry jeví 

zavedení specializace na dějiny dělnického hnutí jako samostatného oboru již od prvního 

ročníku a v tomto směru byl i zformulován návrh, který ovšem narazil na nekompromisní 

odpor jak ostatních historických kateder (katedra československých dějin a katedra obecných 

dějin), tak i vedení fakulty. Pracovníci ostatních kateder argumentovali předčasnou 

specializací a velmi jednostranně omezeným vzděláním takových absolventů. Dalším 

problémem vyplývajícím ze specializace na dějiny dělnického hnutí až ve třetím ročníku, je 

nemožnost katedry ovlivnit výběr uchazečů, neboť zbylé historické katedry, které se podílí na 

výuce studentů již od prvního ročníku, si velmi snadno udrží nejlepší studenty a na obor dějin 

dělnického hnutí přeřadí ty méně schopné. Toto tvrzení se ovšem zdá kontradiktorní 

s předchozí samochválou o pedagogických úspěších katedry, která vychovává řadu 

vynikajících mladých historiků, uplatňujících se na předních akademických pracovištích, což 

naznačuje, že se jednalo s velkou pravděpodobností o účelově zformulovanou tezi. 

 Dokument dále pokračuje pasáží, svědčící o nepříliš valném kreditu, kterému se dějiny 

dělnického hnutí těšily v rámci ostatních historických oborů, a kterou si dovolím odcitovat. 

„Dnes je každému odborníku jasné, že také specializace dějiny dělnického hnutí má již 

vypracovány metodické základy do té míry, že ji lze označit za vědní disciplínu v pravém slova 

smyslu. Avšak podíváme-li se např. na veškerou dosavadní literární produkci v tomto oboru 

za posledních 10-15 let a vůbec na celý vývoj této historické specializace vidíme, že velmi 

snadno mohl vzniknout dojem zcela opačný. Za současného stavu je tedy poměrně snadné 

odradit i dobrého a nadaného studenta od studia dějin dělnického hnutí právě poukazováním 

na to, že jedinou vědní disciplínou jsou pouze tzv. občanské (nepolitické) dějiny, že dějiny 

dělnického hnutí jsou pouze složkou politiky, že se řídí nikoliv zásadami vědecké metody, 

nýbrž pokyny představitelů strany apod. Jedním z problémů výchovné práce tedy zůstává úkol, 

zjednat oboru dějin dělnického hnutí autoritu oboru vědeckého.“121 Zde citovaná pasáž nabízí 

několik zajímavých momentů. Opět se tu objevuje značný rozpor s předchozím tvrzením o 

vědeckých a publikačních úspěších katedry, neboť zde je naopak naznačováno, že členové 

katedry jsou si dobře vědomi politické poplatnosti značné části produkce ve svém oboru, která 

rozhodně nepůsobí dojmem přílišné vědeckosti. Další kontradikce je obsažena v samotné 

                                                 
121 AUK, f. FF UK, Katedra dějin dělnického hnutí, kart. 767, O některých problémech výchovy historiků 

specializovaných na dějiny dělnického hnutí. 
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pasáži, kdy na začátku jsme ujištěni, že každý odborník musí bezpochyby vědět, že dějiny 

dělnického hnutí již disponují takovým metodickým aparátem, že nikdo nemůže pochybovat o 

jejich přináležitosti k ostatním vědním disciplínám, ale o pár řádků níže se dočkáme apelu, 

aby oboru dějin dělnického hnutí byla zjednána autorita oboru vědeckého, z čehož vyplývá, že 

touto autoritou nedisponoval. Z dnešního pohledu zaujme i fakt, že dějiny dělnického hnutí 

byly vyčleněny z oboru občanských (dnešní terminologií sociálních) dějin a byly naopak 

považovány za součást dějin politických. 

 K dokreslení situace může napomoci poslední dokument – dopis proděkanovi z března 

1968, který je reakcí na již vzniklou situaci. Z dopisu vyplývá poměrně závažné zjištění, že 

obor dějin dělnického hnutí byl vedením fakulty vyřazen ze seznamu jednotlivých studijních 

oborů oprávněných přijímat a podrobovat ke zkouškám uchazeče na rok 1968/69. Navíc se 

tak stalo, aniž by byla katedra o této změně dopředu vyrozuměna a bez jakéhokoliv vysvětlení 

o pravých motivech tohoto kroku. Katedra proto žádala vedení fakulty o okamžitou nápravu a 

dodatečné zařazení oboru k přijímacím zkouškám a hodlala tuto situaci považovat za 

nedopatření.122  

Z výše uvedených tvrzení nelze pochybovat, že se dějiny dělnického hnutí skutečně 

přílišnému respektu, v rámci historických oborů, netěšily. Nabízí se však otázka, zda se 

skutečně jednalo jen o nedopatření, což se mi nejeví jako pravděpodobná varianta, či o 

cílenou restrikci oboru? Zda by obor dějin dělnického hnutí nebyl postupně začleňován do 

výuky kateder československých a obecných dějin i bez vypjatých událostí pražského jara, 

fakultní konsolidace a následného zrušení katedry za liberální a proreformní postoje jejích 

členů? Na druhou stranu je toto marginální postavení a neinformovanost katedry o zásadních 

změnách v organizaci studia těžko uvěřitelná, vzhledem k faktu, že většina členů katedry 

zastávala na fakultě nějakou funkci, především vedoucí katedry Jaroslav Kladiva byl od roku 

1966 zároveň děkanem fakulty, Vladimír Kašík byl členem vědecké rady filozofické fakulty a 

Zdeněk Kárník byl místopředsedou celozávodního výboru KSČ na fakultě. Bohužel, žádné 

další dokumenty a fakty k osvětlení této situace se nepodařilo dohledat. 

 

 

 

 

                                                 
122 AUK, f. FF UK, Katedra dějin dělnického hnutí, kart. 767, Dopis proděkanovi filosofické fakulty UK ze dne 

12. března 1968. 
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2.9 Katedra dějin dělnického hnutí v období pražského jara (1968 – 1969) 

 

 Základním zdrojem informací k problematice obrodného procesu a následné 

konsolidace na fakultě je dokument s názvem K analýze činnosti filosofické fakulty UK 

v letech 1968-1969, který se nachází v archivu UK.123  

 Z analýzy vyplývá, že hlavní odpovědnost za reformní vývoj fakulty v druhé polovině 

šedesátých let je přičítána především katedrám marxismu-leninismu, mezi které byla počítána 

i katedra dějin dělnického hnutí. Na těchto katedrách se údajně rozmohlo tzv. „pozitivistické 

odborničení“, což bylo podmíněno snahou těchto kateder stát se skutečně odbornými 

pracovišti a tak dosáhnout rovnoprávného postavení na fakultě s ostatními katedrami. To jen 

potvrzuje naši domněnku, že z odborného hlediska nebylo postavení oboru dějin dělnického 

hnutí příliš respektované, potvrzené konstatováním, že se jednalo o obory, které neměly žádné 

solidní tradiční zázemí. Tato touha po odbornosti byla navíc posvěcena i ze strany 

nadřízených státních a stranických institucí, což ovšem mělo za následek nezdravou tendenci 

pracovníků kateder marxismu-leninismu opomíjet jakoukoliv politickou a ideovou činnost, 

především v oblasti výchovy studentů. Za hlavní nositele těchto antisocialistických tendencí 

byli označeni většinou ambiciózní příslušníci střední generace, kteří vystudovali až 

v poválečných letech a jež ve většině případů vstoupili do KSČ až po roce 1948.124 

 Výslovně je v textu zmíněna i kritika katedry dějin dělnického hnutí. Kritika se opět 

zmiňuje o přespřílišných odborných ambicích historiků střední a mladší generace, kteří 

opomíjeli svou hlavní práci v oblasti politické a ideologické výchovy. Tato kritika konvenuje 

s poměrně stranicky loajálním hodnocením činnosti katedry, které napsala v roce 1970 

Vlastimila Křepeláková a v kterém sebekriticky přiznává, že výrazná orientace katedry na 

odbornou historickou práci se projevila v tom, že u větší části členů se zmenšila politická a 

propagandistická aktivita v mimofakultních a zejména stranických orgánech. Důsledkem 

bylo, že se nikdo z členů katedry nezúčastnil prací v centrálně stranicky organizovaných 

komisích pro přípravu nového programu a stanov strany či podobných stranických 

dokumentů, ačkoliv k tomu byli vyzváni.125 Analýza dále pokračuje konstatováním, že se 

katedra svým neustálým zdůrazňováním významu studia dějin revolučního dělnického hnutí 

                                                 
123 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 6, K analýze činnosti filosofické fakulty UK v letech 1968 – 

1969. 
124 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 6, K analýze činnosti filosofické fakulty UK v letech 1968 – 

1969. 
125 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 22, Křepeláková, Vlastimila – Katedra dějin dělnického hnutí. 
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již dávno před rokem 1968 pokoušela, ideově i pedagogicky ovládnout značnou část 

badatelského prostoru, jež původně přináležela katedrám československých a obecných 

dějin.126 Při této uzurpaci badatelského prostoru však docházelo k používání nesprávných 

hledisek a k zásadnímu zkreslování klíčových otázek dějin KSČ a mezinárodního dělnického 

hnutí, konkrétně „…byla formulována sociálně demokratická kritika Marxova postupu v I. 

internacionále, politická činnost Šmeralova interpretována jako předobraz dubčekismu, 

formulována politická představa vlivu Října na vznik ČSR, proti Gottwaldovu postaveno 

Guttmanovo memorandum atd.“.127 Rovněž Křepeláková se ve svém textu snaží sebekriticky 

a loajálně k novému vedení přiznat chyby, které se objevovaly v odborné práci u většiny 

členů katedry. Důvodem prý byla neblahá tendence k „objektivismu“, tzn. snaha po 

maximálně objektivním přístupu, která velmi často zamlžovala jasné třídní a marxistické 

hledisko.128 

 V následné části Analýzy jsou již jmenovitě hledáni konkrétní viníci neutěšeného 

stavu na fakultě, mezi které patří především děkan a vedoucí katedry Jaroslav Kladiva 

(děkanem v letech 1966 – 1970 ).129 Ačkoliv se veškerá kritika Jaroslava Kladivy týkala jeho 

činnosti ve funkci děkana filozofické fakulty, je nepochybné, že se tato kritika a averze vůči 

jeho osobě přenášela i na katedru dějin dělnického hnutí, jejímž vedoucím byl již od roku 

1953. Kladivovi je hned na začátku přiznána záslužná stranická práce, kterou až do roku 1968 

vykonal, o to větší interpretační rozpaky autorů Analýzy však budí jeho činnost v letech 1968 

– 1969, která je shledávána jako jednoznačný přechod na pozice pravicového oportunismu.130 

Příčiny tohoto přechodu jsou vysvětlovány kombinací dvou faktorů. Zaprvé si Kladiva podle 

                                                 
126 Do kontrastu s nesprávným postojem katedry je dáván správný a třídně uvědomělý přístup vedoucího katedry 

obecných dějin Oldřicha Říhy. Naopak za schematické a negativistické pohledy na Československé dějiny je 

kritizována katedra československých dějin a především její externí vedoucí František Graus. AUK, f. FF UK, 

FO KSČ 1969 – 1989, kart. 6, K analýze činnosti filosofické fakulty UK v letech 1968 – 1969. 
127 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 6, K analýze činnosti filosofické fakulty UK v letech 1968 – 

1969. 
128 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 22, Křepeláková, Vlastimila – Katedra dějin dělnického hnutí. 
129 Za další hlavní viníky považováni - Eduard Goldstücker, Luboš Kohout (docent politologie), Karel Durman, 

Milan Machovec, Karel Kosík, Václav Černý, František Kavka, Jindřich Fibich a Jan Křen. AUK, f. FF UK, FO 

KSČ 1969 – 1989, kart. 6, K analýze činnosti filosofické fakulty UK v letech 1968 – 1969. 
130 Kladiva se na zasedání vědecké rady v březnu 1968 podrobil kritice svých kolegů a sám se omluvil za nepříliš 

proreformní postoje před lednem 1968. Vědecká rada jeho sebekritiku přijala a vyjádřila mu důvěru pro další 

děkanské období. JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj – Volná, Katka a kol., Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a 

studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace, Praha 2012, s. 40 
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autorů po dlouhých letech stranické práce odvykl vést otevřený politický boj za prosazení 

politiky strany, což mělo za následek postupné politické rutinérství, které vedlo Kladivu čím 

dál častěji na cestu politického kompromisu i v otázkách, kde bylo potřeba svádět tvrdý 

ideový boj. Druhou příčinou byla Kladivova nízká odbornost, která ho stavěla do 

nevýhodného postavení, neboť o něm každý věděl, že za své postavení vděčí své politické 

činnosti a nikoliv výsledkům své vědecké a pedagogické práce.131 Svou nedostatečnou 

badatelskou autoritu se údajně snažil kompenzovat získáním si přízně těch, kteří se odborné 

autoritě těšili, tím ovšem otevřel prostor pseudomarxistickým živlům, kteří ve skutečnosti 

nikdy důslednými marxisty nebyli. 

 Kladiva se tak dle Analýzy ocitl mezi dvěma mlýnskými kameny zprava i zleva. 

Skutečně levicově a socialisticky smýšlející pedagogové se již od něj odvrátili, ale měli již na 

fakultě příliš slabou pozici a tak byli jednoznačně přehlušeni kritikou pravicových sil, které 

hrozily odsunout Kladivu do naprosto bezvýznamné pozice. Kladiva prý proto bez skrupulí 

přešel na stranu pravicově oportunních sil fakulty a přeměnil se v jednoho z hlavních tvůrců 

jejích antisocialistických postojů. Kladivovým obratem byly taktéž některé vedoucí orgány 

fakulty, jako kolegium děkana, vědecká rada i některé děkanské komise převedeny do tábora 

antisocialistických sil, což vedlo k ideové dezorientaci řady poctivých komunistů, především 

střední generace, neboť se tak dělo pod záštitou člena ÚV KSČ. 

 V konkrétní rovině je Kladiva obviňován, že svým liberálním přístupem připustil na 

půdě filozofické fakulty vznik organizací sociální demokracie a strany lidové a povolil 

aktivity K 231 a KAN (Klub angažovaných nestraníků). Také jeho přístup k manifestu 

Ludvíka Vaculíka Dva tisíce slov umožňoval další posilování antisocialistických živlů na 

fakultě. Kladiva vystoupil na vědecké radě a otevřeně se solidarizoval s podpisem Oldřicha 

Starého a údajně donutil vědeckou radu, aby zaujala postoj, který se de facto rovnal podpoře 

manifestu, což mělo za následek, že se uvolnily i zbylé zábrany řady pracovníků, a tak pod 

manifest Pavla Kohouta Čtyři S se podepsalo dalších sedmnáct zaměstnanců fakulty.132  

  Z výše uvedeného je pochopitelné, že v době konsolidace se stal děkan Kladiva 

naprosto neakceptovatelnou osobou. V polovině ledna sám rezignoval na funkci děkana 

pravděpodobně po nátlaku kolegů z ÚV KSČ. Ocitl se v těžko řešitelné situaci, neboť jeho 

manévrovací prostor byl značně omezen novelou vysokoškolského zákona z prosince 1969, 

                                                 
131 Je pravdou, že Kladiva byl v letech 1958-70 členem ÚV KSČ a za svou akademickou kariéru publikoval jen 

jednu nepříliš významnou monografii – KLADIVA, Jaroslav, Kultura a politika (1945-1948), Praha 1968 
132 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 6, K analýze činnosti filosofické fakulty UK v letech 1968 – 

1969. 
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která omezila pravomoci univerzity na úkor ministerstva školství a dovolovala ministrovi 

z vlastní vůle kdykoliv odvolat děkana či zrušit libovolnou katedru.133 Jediným kandidátem na 

funkci děkana se stal profesor pedagogiky Karel Galla, který byl známý svým přizpůsobivým 

jednáním a po své volbě děkanem 29. ledna 1970 vykonával bez odporu všechny příkazy 

shora.  

 Druhou velmi exponovanou osobou ve fakultním životě z katedry dějin dělnického 

hnutí v období pražského jara se stal Zdeněk Kárník, který byl předsedou stranické 

rehabilitační komise a členem státní rehabilitační komise a také členem a pozdějším 

místopředsedou fakultního celozávodního výboru KSČ. Jak již bylo naznačeno výše, 

rehabilitační komise zasedala od března 1968 do října 1969 a byla vedena ve dvou paralelních 

liniích – stranické a státní. Větší důležitosti se těšila komise stranická, jejímž předsedou byl 

právě Kárník, neboť měla na starosti vyšetřování případů týkajících se členů KSČ, na rozdíl 

od komise státní, jež se zabývala případy nestraníků.134 Důvodem, proč byl Kárník zvolen 

předsedou stranické komise, byl fakt, že na fakultu nastoupil jako aspirant až v roce 1954 a 

nemohl se tedy angažovat ve stranickém životě v období přelomu čtyřicátých a padesátých 

let, kdy docházelo k největším „nezákonnostem“.135 Je prý prokázáno, že se Kárník zpočátku 

bránil, aby byli rehabilitování všichni žadatelé, ale postupně začal podléhat tlaku dalších 

členů komise (Červinka, Jirsa, Drozda).136 Začal se stále častěji dopouštět řady chyb, 

spočívajících v jeho liberálním posuzování řešených případů, kdy jím vedená komise jen 

v omezené míře využívala názorové konfrontace, která by jí umožnila uplatnit na řešené 

případy vhodnější třídní a stranická kriteria. Je jednoznačně konstatováno, že Zdeněk Kárník 

jako předseda nese odpovědnost za výsledky stranické rehabilitační komise, která „iniciativn ě 

svými koncepcemi přímo podlamovala obranyschopnost komunistů proti útokům zprava“.137 

Dalším důležitým faktorem v činnosti rehabilitační komise byl její vztah k celozávodnímu 

výboru KSČ, s kterým nebyl průběh rehabilitací žádným způsobem konzultován, a byly mu 

                                                 
133 JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, Katka a kol., Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti 

Filozofické fakulty UK v období normalizace, Praha 2012, s. 52 
134 Dalšími členy stranické rehabilitační komise byly František Červinka, Miroslav Drozda, Koloman Gajan, 

Miroslav Jauris, Antonín Jelínek, Jaroslav Jirsa a Luboš Řeháček. Ibidem, s. 42 
135 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 114, Hodnocení stranické skupiny ze dne 10. 9. 1970 – Zdeněk 

Kárník. 
136 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 6, K analýze činnosti filosofické fakulty UK v letech 1968 – 

1969. 
137 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 114, Hodnocení stranické skupiny ze dne 10. 9. 1970 – Zdeněk 

Kárník. 
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předkládány jen všeobecné závěry, z nichž nebylo možno vyčíst žádné konkrétní zdůvodnění. 

Stranická komise tím pádem zůstávala bez kontroly, a tak se stalo, že v jejím rozhodování 

převážily osobně motivované zájmy.138 Nabízí se otázka, zda by v té době stejně proreformně 

orientovaný celozávodní výbor měl zájem na nějaké korekci dosažených rehabilitací. 

Rehabilitace tak, z pohledu normalizátorů, ve svém důsledku znamenaly, že rehabilitován byl 

prakticky každý, kdo o rehabilitaci projevil zájem, a tak byli na fakultě posíleni ideový a 

třídní nepřátelé, kteří se svým antisocialistickým a pravicově oportunním smýšlením nikterak 

netajili. 

 Druhým významným orgánem fakultního života, v němž se aktivně angažoval Zdeněk 

Kárník, byl již zmíněný celozávodní výbor KSČ, jehož členem byl od roku 1966. V únoru 

1968 došlo k novým volbám a Kárník byl zvolen jedním ze dvou místopředsedů výboru.139 

Nové programové prohlášení výboru se neslo v jednoznačně proreformním duchu. Důraz byl 

položen především na prošetření „nezákonností“ z padesátých, ale i z šedesátých let, a aby 

strůjci těchto „nezákonností“ byli hnání k odpovědnosti a byli vyloučeni z funkcí. Prohlášení 

výboru také požadovalo jasné vymezení kompetencí mocenských orgánů v možnostech 

zasahování do chodu univerzity. Požadovali, aby byl stranické nomenklatuře odebrán dohled 

nad akademickým životem a omezení škodlivých zásahů StB do chodu fakulty. Takovéto 

požadavky se staly na podzim roku 1969 nepřijatelné a 6. října podali členové celozávodního 

výboru demisi.140 

 S největší pravděpodobností se jednalo o taktický tah a snahu předejít personální 

čistce, kterou by pravděpodobně provedl již normalizovaný městský výbor KSČ, který 

převzal rozhodovací pravomoci nad univerzitou.141 Odstoupivší členové založili komisi, která 

se snažila najít kompromisní kandidáty, kteří by na jedné straně byli přijatelní novým 

normalizátorům, ale zároveň by udrželi alespoň částečnou kontinuitu s předchozím vývojem. 

Po poměrně nesnadném hledání byl 5. listopadu zvolen nový celozávodní výbor KSČ v čele 

s docentem pedagogiky Jaroslavem Doležalem. Novými členy byli zvoleni i Jiřina 

Červinková a František Hrbata, což opět svědčí o značné angažovanosti katedry dějin 

                                                 
138 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 6, K analýze činnosti filosofické fakulty UK v letech 1968 – 

1969. 
139 Druhým místopředsedou se stal Jaroslav Jirsa – výrazná osobnost studentského hnutí v šedesátých letech a 

čerstvý zaměstnanec katedry politologie. 
140 JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, Katka a kol., Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti 

Filozofické fakulty UK v období normalizace, Praha 2012, s. 54 
141 Ibidem, s. 55 
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dělnického hnutí ve fakultních událostech. Nejednoznačná politika nového výboru, která se 

vyznačovala zoufalým lavírováním na obě strany, nemohla mít pochopitelně v době, která již 

vyžadovala radikální konsolidační kroky, příliš velké šance na úspěch. K definitivnímu 

rozuzlení došlo 1. dubna 1970, kdy se vedení městského výboru KSČ rozhodlo s konečnou 

platností celozávodní výbor rozpustit, neboť se nedistancoval od nezdravého vývoje 

předchozího období. Tímto krokem se filozofická fakulta ocitla de facto bez vlastního 

stranického vedení.142 

 S výjimkou Kladivy a Kárníka nacházíme o činnosti zbylých členů katedry jen velmi 

skrovné informace. Je třeba upozornit, že proreformní orientace katedry se zdaleka netýkala 

všech členů a v rámci katedry došlo k názorové diferenciaci, kdy část členů se dokázala 

distancovat od politiky pražského jara a naopak se smířit s nastupující konsolidací života na 

fakultě i v zemi. K této názorové diferenciaci začalo ve významnější podobě docházet 

v polovině roku 1969, kdy rozpory prozatím nepřerostly katedrovou diskusi, ale 

k definitivnímu rozkolu došlo v roce 1970 ve vztahu k výměně stranických legitimací, o které 

si zažádali jen ti, „…kteří si hlouběji ujasnili svůj postoj a vztah k politické situaci“.143 

K dispozici jsou v podstatě dva typy pramenů – kádrové posudky (Kašík, Kárník, Měchýř, 

Kuklík, Muška a Uherek)144 a dodatky k životopisu, případně žádosti o přijetí do KSČ 

(Kuklík, Uherek a Křepeláková).145 V prvním případě se jedná o pramen, který byl napsán již 

příslušníky nového normalizovaného stranického aparátu v letech 1970 – 1971 a tomu také 

pochopitelně odpovídá dikce daného textu. V případě dodatků k životopisu se jedná o 

interpretačně zajímavější typ pramene, neboť autorem byli sami aktéři, kteří se v rámci 

možností snažili reflektovat své postoje v období pražského jara. 

 Kádrové posudky můžeme s jistou mírou zjednodušení rozdělit do třech skupin – 

negativní hodnocení (Muška a Kárník), nejednoznačné hodnocení (Kašík a Měchýř) a 

pozitivní hodnocení (Kuklík a Uherek). Posudek Zdeňka Kárníka v podstatě opakuje všechny 

výhrady, které byly uvedeny výše, a není třeba se jím dále zabývat. Jiří Muška je považován 

v podstatě za záškodnický element, který kolem sebe koncentroval malou skupinu reformně 

                                                 
142 Ibidem, s. 58 
143 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 22, Křepeláková, Vlastimila – Katedra dějin dělnického hnutí. 
144 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 114 a 121, Stranické posudky. 
145 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 114, Dodatky k životopisu, Žádosti o obnovení přijetí do KSČ 
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orientovaných studentů,146 jejichž cílem byla podpora polednové politiky a tehdejšího 

stranického vedení a za tímto účelem začali vydávat nezávislý cyklostylovaný bulletin VOSA 

(Volná osa), který měl sloužit k propagaci nezdravých myšlenek na fakultě. Z posudku 

vyplývá, že skupina však měla na fakultě jen velmi omezený a nepatrný vliv a v podstatě se 

sama vlastní nedisciplinovaností (bohémská mentalita) rozložila.147 

 Rozporná a poměrně nejednoznačná hodnocení se objevují v posudcích Vladimíra 

Kašíka a Jana Měchýře. V hodnocení Kašíka je zpočátku oceněna jeho předchozí dlouholetá 

kvalitní politická i badatelská práce. Hlavní výtka směřuje k jeho členství v proreformně 

orientovaném celozávodním výboru KSČ, do kterého byl zvolen v říjnu 1968. Nabízené 

funkce ve vysokoškolském výboru KSČ a funkci prorektora UK odmítl. Je konstatováno, že 

sice nepatřil k hlavním organizátorům antisocialistických akcí, avšak velmi snadno těmto 

postojům podléhal a nedovedl jim žádným způsobem čelit a proto má kolektivní odpovědnost 

za pravicovou orientaci celozávodního výboru. Přesto je v závěru vyzvednuta Kašíkova 

vědecká práce na poli dějin devatenáctého století, která by měla být zohledněna při jeho 

dalším působení.148 U Měchýře se v podstatě opakuje podobná kritika jako u Kašíka. Je 

považován za impulsivního člověka, který se velmi snadno nechá ovlivnit názorem druhých a 

de facto vůbec nepochopil politický vývoj v roce 1968, což mělo často za následek, že 

podporoval pravicové názory, byť protisovětských akcí se osobně neúčastnil. Jeho vztah 

k současnému politickému dění je shledáván jako neujasněný.149 

 Třetí skupina posudků je naladěna na pozitivní notu. Jan Kuklík je shledáván jako 

nadějný badatel, který důsledně dodržuje marxistická východiska ve vědecké práci a také jako 

rozvážný soudruh, který měl jednoznačně kritický postoj k politickému polednovému vývoji. 

Je oceňována jeho spolupráce s novým stranickým i státním vedením na fakultě a jeho 

politický vývoj do budoucna je nahlížen pozitivně. Mírná kritika se vyskytuje pouze v otázce 

jeho členství v celozávodním výboru, kde byl pověřen prací v komisi pro styk se studenty. 

Kritika se však netýká jeho nesprávného postoje, je spíš zaměřena na jeho malou průbojnost a 

pasivitu, s kterou nedokázal čelit pravicovým názorům radikálně naladěného studentstva.150 

                                                 
146 Jednalo se o tzv. NEP-klub (Nezávislý politický klub), který v březnu 1968 založila skupina studentů a 

mladých odborných asistentů. JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, Katka a kol., Náměstí 

Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace, Praha 2012, s. 43 
147 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 121, Stranický posudek – Jiří Muška (21. 7. 1970). 
148 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 114, Stranický posudek - Vladimír Kašík (10. 9. 1970). 
149 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 121, Stranický posudek - Jan Měchýř (10. 9. 1970). 
150 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 114, Stranický posudek - Jan Kuklík (8. 9. 1970). 
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V případě Zdeňka Uherka se jedná o posudek po všech stránkách pozitivní. Je oceňována jeho 

práce dlouholetého stranického funkcionáře a propagandisty, který byl schopen v polednovém 

vývoji okamžitě rozpoznat pravicové deformace, zejména na fakultě, distancovat se od nich a 

naopak zaujmout velmi kritické stanovisko ke všem radikálním silám. Je zdůrazněno 

především jeho kritické vystupování proti oportunistickým tendencím na katedře dějin 

dělnického hnutí. V období konsolidačního procesu zaujal velmi aktivní stanovisko a 

okamžitě se zapojil do činnosti tzv. zdravého jádra. Závěrem je konstatováno, že Zdeněk 

Uherek přispěl ke zdárnému splnění a ideovému vedení všech náročných politických úkolů 

v nelehkém období.151 Z výše uvedeného vyplývá, že situace na katedře byla názorově velmi 

diferencovaná a nejednou pravděpodobně i velmi vyhrocená a jistě se neobešla bez osobních 

sporů a animozit. 

 Druhým typem pramenů k postojům univerzitních pedagogů v letech 1968 – 1969 jsou 

tzv. dodatky k životopisu či žádosti o znovupřijetí do KSČ. Na rozdíl od posudků, které byly 

produktem reflexe stranických orgánů, jedná se v případě dodatků o sebereflexi samotných 

aktérů. Na konci března 1970 obdrželi všichni akademičtí pracovníci na fakultě, kteří byli 

členy KSČ, z byra ÚV KSČ pozvánku k pohovoru u příležitosti výměny stranických 

legitimací, který vstoupil do dějin pod pojmem „prověrka“ . Jednalo se o pohovor před komisí 

byra ÚV KSČ složenou převážně z mimofakultních komunistů. Tato pozvánka byla doplněna 

požadavkem o napsání dodatku k životopisu za období let 1968 a 1969, jenž byl nezbytnou 

podmínkou připuštění k pohovoru.152 Součástí požadavku byly i pokyny k dodatku – osobní 

údaje, popis činnosti v letech 1968-69, charakteristika postoje ke klíčovým událostem 

inkriminovaného období, soupis publikační činnosti, veřejných vystoupení, zahraničních cest, 

případně angažmá ve studentských organizacích.153 

 V archivu UK jsou k dispozici dodatky k životopisu tří členů katedry dějin dělnického 

hnutí (Křepeláková, Kuklík, Uherek) a k tomu dvě žádosti o přijetí do strany (Kuklík, 

Uherek), které jsou ovšem de facto zkrácenou verzí dodatku. Část členů katedry, kteří 

nepožádali o obnovení členství ve straně (např. Kárník, Kašík, Měchýř či Muška) s největší 

pravděpodobností dodatek nikdy nepsali.  Z dodatků, které se dochovaly, můžeme cítit krajní 

                                                 
151 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 114, Stranický posudek  - Zdeněk Uherek (nedatováno). 
152 Žádost o dodatek obdrželi 30. nebo 31. března a byru ÚV KSČ jej měli zaslat do 1. dubna, z čehož vyplývá, 

že neměli prakticky žádný čas na promyšlení adekvátního postoje. JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, 

Katka a kol., Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace, Praha 

2012, s. 121 
153 Ibidem, s. 121 
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nejistotu a vnitřní boj pisatelů, jak správně reagovat na vzniklou situaci a snahu najít určitá 

kompromisní stanoviska, která by nebyla úplným a jednoznačným se distancováním od všech 

předešlých událostí, ale zároveň, aby potvrdila loajalitu pisatelů k novému normalizačnímu 

vedení a zavdala příčinu k získání stranické legitimace a k opětnému obnovení členství ve 

straně. 

 Jan Kuklík přiznává, že lednové události přivítal, neboť vnímal značné problémy ve 

společenském, politickém, hospodářském i kulturním vývoji země, které budou muset být 

v následující dekádě nevyhnutelně řešeny. Postupně a opatrně se však u něj začíná projevovat 

rezervovanost od dalšího polednového vývoje a výslovně se distancuje od manifestu Dva 

tisíce slov a od šovinistických nálad, které se vzedmuly v srpnu 1968. Závěry dubnového 

pléna 1969 a nástup husákovského vedení chápe již jako logické vyústění situace ve straně a 

ve státě. Toto je svým charakterem celkem typická formulace pro celý text, neboť je 

hodnotově neutrální a nedává najevo nadšenou a explicitní podporu novému režimu, ale 

zároveň uznává jeho logiku a nikterak se od něj nedistancuje. Ve zbylé části textu se snaží 

vysvětlit a ospravedlnit své působení v celozávodním výboru. Hlavní náplní jeho práce byla 

komunikace se studenty, při které se snažil zamezit vlivu pseudoradikálních sil mezi 

posluchači a přivést je zpět k poctivému studiu. Vždy se snažil hájit vedoucí úlohu strany na 

fakultě. Sebekriticky přiznává své chyby, které pramenily z chybějících zkušeností a 

nedostatečného přehledu a které ho donutily vyvodit osobní závěry v podobě rezignace na 

členství v celozávodním výboru.154 Ve své žádosti o obnovu členství ve straně se plně hlásí 

k boji za socialismus a dává najevo, že si uvědomuje, že jedinou možnou platformou pro tento 

boj je komunistická strana.155 

 Rovněž Vlastimila Křepeláková vyslovuje rezervovaný souhlas s událostmi v lednu 

1968, které chápe jako nutný důsledek předchozí sociální a hospodářské krize. Její dodatek se 

nese v duchu nepochopení politického vývoje, kdy řadu událostí si neuměla vysvětlit, což 

bylo i částečně způsobeno jejím pobytem v Západním Berlíně v první polovině roku 1968, 

kam byl její manžel přidělen na zastupitelský úřad, a tak se z objektivních důvodů nacházela 

mimo dění poltických událostí. Zároveň vyslovuje i jistou záměrnou distanci od politických 

událostí, neboť padesátá léta byla obdobím její největší politické angažovanosti a ona teď cítí 

jistý díl spoluodpovědnosti za uplynulé události. Její postoj byl v podstatě determinován 
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155 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 114, Žádost o obnovení členství v KSČ – Jan Kuklík (8. 6. 
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postojem strany, ve kterou měla naprostou důvěru a neměla jakýkoliv důvod o jejích 

rozhodnutích pochybovat. Vyslovuje nesouhlas s organizováním nesocialistických živlů 

(např. K 231) a jednoznačně se distancuje od všech posrpnových protisovětských akcí a 

kampaní.156 

 Pravděpodobně nejloajálnějším dojmem k novému normalizačnímu vedení působí 

dodatek Zdeňka Uherka. Také on uvítal leden 1968 s pozitivním očekáváním, že budou 

řešeny vleklé problémy předchozího období, ale již poměrně brzy si začal uvědomovat 

rozpornost polednové politiky. Konstatuje, že k Akčnímu programu měl již řadu výhrad a 

zaznamenal řadu znepokojivých jevů, které se v souvislosti s uvolněním společenského 

života, začaly projevovat na fakultě. Zde se projevuje i osobní motiv, neboť mu v daném 

období byla zamítnuta obhajoba habilitační práce, což připisuje právě převládnutí radikálních 

sil na fakultě. Opět se jako jeho kolegové distancuje od jakýchkoliv nátlakových kampaní a 

protisovětských akcí. Stejně jako Křepeláková, i on, přestože si plně uvědomoval rozpornost 

situace, měl plnou důvěru ve stranický aparát a v jeho schopnost plně řešit vzniklou situaci, a 

proto pro něj byly srpnové události naprosto nečekané a šokující. Přiznává, že po srpnu 1968 

prožíval jedno z nejtěžších období svého života, kdy názorově tápal a hledal odpovědi na řadu 

otázek. V závěru dodatku se však již vyslovuje pro nutnost hlubších koncepčních a kádrových 

změn a vyjadřuje přesvědčení, že již dostatečně pochopil potřebnost nepopulárních 

konsolidačních opatření.157 

 Těžko zodpověditelnou otázkou zůstává, do jaké míry se jedná skutečně o racionální 

kalkulace a nebo o skutečné rozpoložení a smýšlení pisatelů. Pokud někdo píše, že nerozuměl 

soudobým politickým událostem, nemusí se vždy jednat jen o alibistickou taktiku, naopak 

není příliš těžké si představit značnou názorovou dezorientaci dobových aktérů, kteří 

názorově tápali v turbulentních událostech let 1968 a 1969, jež nám s odstupem několika 

dekád může připadat jako záměrná racionalizace. Také tvrzení o naprosté důvěře v chování 

strany nemusí být kalkulem, ale vyjádřením skutečné stranické důvěry a loajality. Všichni tři 

pisatelé vstoupili do strany již v ranném mládí a byli stranickou ideologií formováni po 

většinu svého dospělého života. Bylo jim vštěpováno, že strana má za všech okolností pravdu, 

tak proč by jí nemohla mít i v letech 1968 – 1969. Domnívám se, že všechny tyto dodatky 

                                                 
156 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 114, Dodatek k životopisu – Vlastimila Křepeláková (31. 3. 

1970). 
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jsou takovou směsicí ambivalentních pocitů skutečné stranické loajality a záměrné racionální 

kalkulace a taktiky, byť jejich vzájemný poměr se nám asi nikdy odhalit nepovede. 

 

 

2.10 Zrušení katedry (1970) 

 

 K prvnímu pokusu o zrušení kateder tzv. společného základu k 1. prosinci 1969 došlo 

na základě dopisu ministra školství z listopadu 1969.158 Ministerské rozhodnutí se opíralo o 

tvrzení, že pracovníci těchto kateder, kteří měli být převodovou pákou stranických a 

ideologických imperativů na fakultě, ve své funkci naprosto selhali a přeorientovali se na 

pravicově oportunistické či dokonce výslovně protistranické pozice a přestali být ideologicko-

politickým nástrojem KSČ. Proti tomuto rozhodnutí vystoupila s rozhodným odporem 

vědecká rada fakulty, která zdůraznila úsilí těchto ideologických kateder o vytvoření jakési 

syntézy marxismu-leninismu s odbornými disciplínami a snahu o průnik socialistického 

myšlení do výchovy a vzdělávání nastupujících generací. Vědecká rada připomněla, že 

katedry společného základu obstarávají nejen ideologickou, ale i odbornou výuku 

samostatných předmětů. Děkan Kladiva na schůzi vědecké rady v prosinci doporučil, aby od 

letního semestru byly obnoveny přednášky z politické ekonomie, sociologie, filozofie, 

politologie a dějin dělnického hnutí, neboť jsou součástí odborného studia v plánu 

jednotlivých historicko-filozofických oborů. Vědecká rada jeho návrh schválila.159 

 Klíčovým okamžikem se stala již výše zmíněná rezignace děkana Kladivy a jeho 

nahrazení Karlem Gallou v lednu 1970. Nový děkan okamžitě v únoru vyměnil větší část 

vědecké rady za podstatně přizpůsobivější jednotlivce, nezřídka již výslovné exponenty 

nastupující normalizace a na jeho návrh z rozhodnutí rektora byly k 15. dubnu 1970 zrušeny 

katedry dějin dělnického hnutí, politologie a srovnávací literatury. S pracovníky zrušených 

kateder, s nimiž vedení fakulty již nadále nepočítalo, byl zároveň rozvázán pracovní poměr, 

což pro vedení fakulty znamenalo nejjednodušší způsob výpovědi, protože spolu se zánikem 

katedry zanikal i nárok na pracovní místo.160 Na katedře dějin dělnického hnutí se vyhazov 

                                                 
158 HAVRÁNEK, Jan a kol., Dějiny Univerzity Karlovy, díl IV. 1918-1990, Praha 1998, s. 461 
159 Ibidem, s. 461 
160 Výpověď ze zaměstnání představovala právně komplikovaný postih, neboť bylo poměrně dbáno na legální 

charakter všech kroků. Další komplikací pro zaměstnavatele byla povinnost napomáhat propuštěným 

s nalezením nového pracovního místa, pokud možno nemanuálního charakteru. JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, 
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týkal Jaroslava Kladivy, Vladimíra Kašíka, Zdeňka Kárníka, Jiřího Mušky, Ladislava 

Niklíčka a Pavla Seiftera.161  Vladimír Dubský, Vlastimila Křepeláková, Zdeněk Uherek a Jan 

Kuklík byli převedeni na katedru československých dějin, František Hrbata přešel do 

Střediska iberoamerických studií. 

 Důkaz o silném názorovém pnutí a rozporech na katedře podává i složení nové 

stranické organizace z května 1970, která byla označována jako „zdravé jádro“ a byla jednou 

z hlavních opor normalizačního procesu na fakultě. Jejími členy se stali Vladimír Dubský, 

Jiřina Červinková, Vlastimila Křepeláková a Jaroslava Pelikánová.162 

 

 

2.11 Personálie členů katedry v letech 1953 – 1970 

 

 Cílem této kapitoly je snaha popsat, na základě určitých vybraných osobních 

charakteristik, personální složení katedry. Na základě několika vybraných kritérií – věk, 

sociální původ, vzdělání, vstup do strany či jazykové znalosti – se pokusíme načrtnout typový 

profil člena katedry dějin KSČ a dějin dělnického hnutí v padesátých a šedesátých letech, kdy 

se na katedře celkem vystřídalo 24 profesorů, docentů či odborných asistentů. Statistiky 

nejsou bohužel úplně kompletní, neboť ne vždy se podařilo dohledat všechny relevantní 

informace o každém z členů katedry. 

 Z hlediska generační příslušnosti byl nejstarším členem katedry a jistým solitérem 

Jaroslav Procházka (1897), který se jako jediný narodil ještě před první světovou válkou. 

Všichni ostatní členové byli o jednu až dvě generace mladší. Krátce po skončení první 

světové války se narodil Jaroslav Kladiva (1919), avšak drtivá většina členů katedry byla 

narozena ve dvacátých, především ve druhé polovině, či začátkem třicátých let. Patří sem 

Vladimír Suchopár (1923), Vlastimila Křepeláková (rozená Vesecká – 1924), Vladimír Kašík 

(1925), Lubomír Vebr a František Hrbata (1927), Karel Pichlík, Jiřina Červinková a Zdeněk 

                                                                                                                                                         
Matěj – VOLNÁ, Katka a kol., Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období 

normalizace, Praha 2012, s. 75 
161 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969 – 1989, kart. 6, Kádrové změny a kádrová opatření – Učitelé-nositelé 

oportunistických snah, s kterými je ukončen pracovní poměr, Kašík a Kárník jako profesor a docent spadaly do 

nomenklatury rektora a byl s nimi ukončen pracovní poměr k 31. 3. 1971; Niklíček, Muška a Seifter jako 

odborní asistenti spadali do nomenklatury děkana a byl s nimi ukončen pracovní poměr k 28. 2. 1971. 
162 JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, Katka a kol., Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti 

Filozofické fakulty UK v období normalizace, Praha 2012, s. 62 
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Uherek (1928), Jaroslav Šauer a Jaroslava Pelikánová (1929), Karel Bartošek, Vladimír 

Dubský, Zbyněk Hejda, Květoslava Kořalková, Jan Měchýř a Lubomír Vejnar (1930), Zdeněk 

Kárník (1931) a Josef Michňák (1932). Příslušníci této generace získali vysokoškolské 

vzdělání až po roce 1945, většinou dokonce až po roce 1948 a počátkem padesátých let jim 

bylo něco mezi dvaceti a třiceti lety a patřili k nastupující generaci mladých přesvědčených 

komunistů. K nejmladší generaci patřili již vlastní odchovanci, absolventi katedry v první 

polovině šedesátých let, kteří se narodili koncem třicátých let. Do této skupiny patří Ladislav 

Niklíček (1936), Pavel Seifter (1938) a Jan Kuklík (1940). 

 Dalším charakteristickým znakem, podle kterého můžeme identifikovat členy katedry 

je jejich rodinný původ – profesní příslušnost rodičů, de facto otce. Nadpoloviční většina 

členů katedry byla podle předpokladů dělnického původu (Kladiva, Bartošek, Dubský, 

Pichlík, Kořalková, Měchýř, Šauer, Hrbata, Červinková, Křepeláková, Pelikánová, Uherek a 

Michňák). Výjimkou nebyl ani maloburžoazní (živnostnický) původ, ke kterému se hlásilo pět 

členů katedry (Vebr, Kárník, Vejnar, Niklíček a Kuklík). Dva členové katedry uváděli původ 

úřednický (Hejda a Kašík) a dva pocházeli z učitelské rodiny (Procházka, Suchopár). Otec 

Pavla Seiftera patřil k předním členům Komunistické strany na Ostravsku.163 Někteří z členů 

katedry si sami prošli zkušeností z dělnických profesí. Jednak se jednalo o lidi, kteří byli za 

druhé světové války totálně nasazeni v říši na pomocné dělnické práce (Suchopár v letech 

1943 – 1945, Hrbata v letech 1942 – 1944, Křepeláková) či je vykonávali doma za 

protektorátu (Kašík v letech 1944 – 1945 jako pomocný stavební dělník, Červinková v letech 

1944 – 1945 jako pomocná dělnice v zahradnictví) a jednak o členy katedry, kteří měli výuční 

list a dělnická profese byla jejich původním povoláním (Dubský – strojní zámečník, Vejnar – 

malíř pokojů, Měchýř – truhlář, Šauer – pekař, Uherek – kuchař).  Úřednickou profesí prošli 

v letech 1944 – 1949 František Hrbata jako zaměstnanec pošty a blíže nespecifikovanou 

úřednickou prací Jiřina Červinková v letech 1947 – 1950.  

Naprosto ojedinělou a atypickou postavou z hlediska profesní kariéry byl doyen 

katedry a dlouholetý rektor Univerzity Karlovy generál Jaroslav Procházka. Za první světové 

války sloužil v rakousko-uherské armádě, byl zajat v Rusku a konec války prožil 

                                                 
163 Původ Pavla Seiftera je mimořádně zajímavý, neboť jeho matka byla německá židovka z Hamburku, která 

před nacisty uprchla do Československa, a zde na Ostravsku se seznámila s jeho otcem. V roce 1938 uprchli před 

nacisty do Anglie. V otázce narození Pavla Seiftera se prameny rozcházejí a není jisté, zda se narodil 27. 5. 1938 

ještě v Ostravě nebo až 15. 8. 1938 v Londýně, kde každopádně strávil dětství. Podle vzpomínek Vladimíra 

Kašíka Pavel Seifter tvrdil, že si není jistý svojí národní identitou, zda je Čech, Němec nebo Angličan – rozhovor 

s Vladimírem Kašíkem (26. 6. 2014) 
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v československých legiích. Jako jediný člen katedry nebyl vzděláním historik, neboť v roce 

1921 dokončil právnickou fakultu. Až do roku 1929 byl zaměstnán jako právník u státních 

drah v Plzni, Praze-sever a Košicích a v letech 1929 – 1930 jako advokátní koncipient na 

Kladně. Během této doby zároveň publikoval v Nejedlého Varu a Komunistické revue, kde 

byl členem redakční rady. V letech 1931 – 1942 pracoval na přímý rozkaz ÚV KSČ jako 

redaktor a překladatel spisů klasiků marxismu-leninismu v nakladatelství cizojazyčné 

literatury v Moskvě. V letech 1942 – 1952 sloužil v československé armádě a jako člen 

ministerstva národní obrany se podílel na vypracování Košického vládního programu. Na 

ministerstvu národní obrany pak od roku 1948 vykonával funkci náměstka pro politicko-

právní věci a zároveň byl členem Armádního vedení stranické práce. Od roku 1950 byl 

náčelníkem generálního štábu československé armády a dosáhl hodnosti armádního generála. 

Netřeba příliš zdůrazňovat, že Procházkovo postavení na katedře bylo jednoznačně 

politického a propagandistického charakteru a nikdy nepublikoval žádnou seriozní odbornou 

práci. 

Dalším kritériem sloužícím k charakterizaci členů katedry je jejich vstup do 

komunistické strany. Zjednodušeně se dá konstatovat, že všichni vstupovali do strany již ve 

velmi mladém věku, a tak jejich vstup s jistou mírou nepřesnosti přibližně kopíruje jejich 

datum narození. Nejmladší při svém vstupu do strany byli Bartošek, Dubský, Hejda a 

Kořalková, kterým v té době bylo sedmnáct let, naopak v nejvyšším věku vstoupil do strany 

Procházka, kterému bylo dvacet sedm let, ovšem v jeho případě se to již o moc dřív stihnout 

nedalo vzhledem k faktu, že vstoupil do strany v roce 1924. Druhým členem katedry, který 

vstoupil do strany ještě před druhou světovou válkou, byl Kladiva (leden 1939). Mezi koncem 

druhé světové války v roce 1945 a únorem 1948 vstoupilo do strany celkem třináct členů 

(Kašík – červen 1945, Suchopár – červenec 1945, Červinková – leden 1946, Vebr – březen 

1946, Hrbata – květen 1946, Vejnar – prosinec 1946, Kořalková – březen 1947, Dubský – 

duben 1947, Bartošek – listopad 1947, Hejda a Muška – 1947, Pichlík a Šauer – leden 1948). 

Po únoru do strany vstoupili (Křepeláková březen 1948, Pelikánová – duben 1948, Uherek – 

1950, Měchýř – květen 1954, Kárník – duben 1956, Kuklík, Niklíček a Seifter – 1960). Pouze 

František Hrbata byl před svým vstupem do komunistické strany v letech 1945 – 1946 

členem, jak bylo zdůrazněno z neuvědomělosti, strany národně socialistické. Poměrně 

zajímavou peripetií prošel vstup do komunistické strany Zdeňka Kárníka. Kárník jako 

funkcionář ČSM podal přihlášku do strany již na konci roku 1948 a byl na plenární schůzi 

místní organizace přijat. Po urgencích organizace o vydání stranické legitimace bylo však 

zjištěno, že přihláška došla již po uzavření přijímání do strany a nemohla být potvrzena. Poté 
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Kárník zřejmě nějakou dobu o vstup neusiloval, neboť novou přihlášku si podal až na 

doporučení stranické skupiny na VŠPHV v roce 1952, kde ovšem již nějakou dobu pracoval 

jako funkcionář ČSM. Protože však došlo ke zdržení stranického posudku a škola navíc 

procházela v té době reorganizací, tak došlo k dalšímu odkladu a Kárník byl přijat za 

kandidáta strany až v březnu 1954, teprve po uplynutí kandidátské lhůty v roce 1956 se tak 

mohl definitivně stát členem strany.164 

Pokud jako kritérium vezmeme univerzitní vzdělání, zjistíme, že s jedinou výjimkou 

profesora Procházky, který byl absolventem právnické fakulty UK v roce 1921, získali 

všichni členové katedry vysokoškolské vzdělání až po válce, což je ovšem k datu jejich 

narození pochopitelné. Celkem třináct členů bylo absolventy filozoficko-historické 

(filozofické) fakulty UK (Bartošek, Hejda, Pichlík, Vebr, Kárník, Kořalková, Měchýř, Šauer, 

Červinková, Kuklík, Niklíček, Michňák, Seifter), čtyři absolvovali VŠPS (Kladiva, Kašík, 

Křepeláková, Suchopár) a taktéž čtyři byli absolventy VŠPHV (Dubský, Vejnar, Hrbata, 

Uherek). Tuto statistiku je ovšem potřeba brát s jistou rezervou, neboť v období značných 

reorganizací ve vysokém školství po roce 1948 nebylo žádnou výjimkou, že student určitou 

dobu studoval na jedné škole, ale studia dokončil na škole jiné. Z případů, které jsou mi 

známy například Vejnar a Uherek větší část svého studia strávili na VŠPS, přestože studium 

dokončili na VŠPHV. Naopak Kárník, Měchýř či Michňák byli studenty VŠPHV, ale po jejím 

zrušení v roce 1953 dokončili studium na FHF UK. 

 Jako zajímavý doplněk pro dokreslení osobnostního profilu lze použít jazykové 

znalosti. Také tuto statistiku je potřeba brát s rezervou, neboť je otázkou jakou úrovní 

jazykových znalostí jednotlivý členové skutečně disponovali, zvlášť když se v materiálech 

velmi často vyskytují poznámky typu částečná či pasivní znalost. Přesto všichni členové 

uvádějí znalost němčiny a ruštiny (výjimka Uherek, který neuvádí němčinu).165 Šest členů 

katedry uvádí znalost francouzštiny (Kašík, Vebr, Kárník, Seifter, Suchopár, Procházka) a pět 

se hlásí ke znalosti angličtiny (Bartošek, Kárník, Suchopár, Seifter, Uherek), byť s výjimkou 

Pavla Seiftera, který vyrůstal v Anglii, se jednalo, jak je patrno i s poznámek, o znalosti 

pasivní. 

 Pokud bychom měli shrnout výše uvedené poznatky, dá se s jistou mírou zjednodušení 

a určitým množstvím pochopitelných výjimek tvrdit, že typický člen katedry se nejčastěji 

                                                 
164 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 753, Životopis – Zdeněk Kárník (17. 5. 1963). 
165 Můžeme si ovšem vzpomenout na vyloučení Zbyňka Hejdy v roce 1958, kdy jedním z hlavních důvodů 

vyloučení byla údajně nedostatečná znalost němčiny. 
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narodil v letech 1923 – 1932, byl dělnického či maloburžoazního původu, vstoupil do strany 

v letech 1945 – 1950, dokončil vysokoškolská studia v letech 1949 – 1954 a na jisté úrovni 

ovládal ruský a německý jazyk. Jednalo se o generaci mladých stranických intelektuálů, kteří 

plně věřili projektu výstavby socialismu po roce 1948, byť řada z nich si postupně 

uvědomovala zločinný charakter stalinistického období. Na základě nových poznatků 

v šedesátých letech se mnozí z nich přiklonili k specificky československé reformní cestě 

budování socialismu a snaze o dosažení společenské změny. Je ovšem potřeba zdůraznit, že 

nikdy ani na okamžik neopustili stranickou perspektivu pohledu a víru v socialismus jako 

jediné možné společenské zřízení. „P ředstavitelé stranické historiografie si sebou nesli 

vzorce chování a jednání, kterým se naučili ve straně a jejím aparátu. Nejdůležitějším z nich 

byla stranickost, tzn. vědomí příslušnosti ke komunistické straně. KSČ považovali za 

přirozenou platformu pro prosazování svých zájmů. Stranické standardy určovaly strategie, 

jimiž tyto zájmy prosazovali a jež využívali k řešení případných konfliktů. A to jak po stránce 

formálních postupů, tak zvolené argumentace. S fungováním v rámci KSČ úzce souvisel také 

pocit povinnosti společenského angažmá. Budovatelský a pokrokový étos vrcholného 

stalinismu se postupně transformoval v tradiční potřebu intelektuálů účastnit se veřejné 

diskuse a učinit své dílo či vědeckou práci nástrojem politiky. Snahu o dosažení společenské 

změny straničtí historici realizovali opět především na půdě komunistické strany, s jejímž 

osudem spojovali osud státu a národního společenství – dvou entit, v jejichž rámci se 

pohybovala jimi formulovaná historická vyprávění. Povaha jejich intelektuální a přímé 

politické aktivity dává tušit, že společnost a komunistická strana se v jejich očích v podstatě 

překrývaly. Pokud pro ně tyto dva pojmy přímo nesplývaly, minimálně považovali KSČ za 

nejdůležitější a přirozenou vůdčí složku československé společnosti.“166 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166 SOMMER, Vítězslav, Historiografie jako součást politiky. Zakladatelské období stranického dějepisectví 

v Československu (1950-1955) a jeho kořeny, in: DEVÁTÁ, Markéta – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – SOMMER, 

Vítězslav – DINUŠ, Peter, Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948, Praha 2010, s. 104-105 
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3 Stranická historiografie na filozofické (filozoficko-historické) fakultě UK 

v letech 1953 – 1970 

 

 

3.1 Teoreticko-metodologický úvod 

 

V následujícím textu bych se rád věnoval stranické historiografii padesátých a 

šedesátých let dvacátého století, která byla důležitou součástí československé marxistické 

historiografie. Musím hned na úvod zdůraznit, že mi rozsah mé práce neumožňuje zabývat se 

stranickou historiografií v její komplexní podobě, ale zaměřím se pouze, jak vyplývá 

z kontextu mé práce, na katedru dějin KSČ, později reorganizovanou na katedru dějin 

dělnického hnutí na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přesto je nezbytné zformulovat 

některá základní metodologická východiska, která si budou činit nárok na obecnější platnost. 

Naprosto zásadním inspiračním zdrojem jsou pro mne práce Vítězslava Sommera, které tvoří 

odrazový můstek pro další badatele a jsou průkopnickým počinem do dané problematiky.167 

Co míním pod pojmem stranická historiografie a jaké jsou meze a možnosti její interpretace? 

Byla stranická historiografie pouhým falšováním dějin na politickou objednávku, hlásnou 

troubou komunistické propagandy bez nároku na vědeckost nebo regulérní historickou vědou 

s vlastními závaznými pravidly vědeckého bádání? To jsou některé otázky, na něž se 

pokusíme najít odpověď.  

 Stranická historiografie či dějepisectví je v mém pojetí poměrně extenzivní pojem. 

Jsem toho názoru, že do této kategorie můžeme zařadit jakoukoliv syntézu, monografii, 

sborník či časopisecký článek zabývající se dějinami strany a dělnického hnutí, ať domácího 

                                                 
167 SOMMER, Vítězslav, Stranické dějepisectví a československá reforma, in: MERVART, J. – ŠTĚPÁN, J. a 

kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století III. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad 

Orlicí 2008, s. 355-361; SOMMER, Vítězslav, Tři fáze stranického dějepisectví v padesátých a šedesátých 

letech, in: JIROUŠEK, Bohumil a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie (Kapitoly 

z historiografie 20. století), České Budějovice 2008, s. 271-286; SOMMER, Vítězslav, Historiografie jako 

součást politiky. Zakladatelské období stranického dějepisectví v Československu (1950-1955) a jeho kořeny, in: 

DEVÁTÁ, Markéta – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – SOMMER, Vítězslav – DINUŠ, Peter, Vědní koncepce KSČ 

a její institucionalizace po roce 1948, Praha 2010, s. 97-157; SOMMER, Vítězslav, Angažované dějepisectví. 

Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970), Praha 2011 
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nebo mezinárodního v námi sledovaném období. Stranická historiografie měla pochopitelně i 

své institucionální zakotvení, mající podobu centrálního nervového systému, kdy mozkovým 

a myšlenkovým centrem byl Ústav dějin KSČ, ke kterému se sbíhala veškerá nervová 

zakončení v podobě vysokoškolských kateder, ale i řady oblastních a regionálních pracovišť. 

Ústav dějin KSČ vytvářel závazné badatelské plány a je otázkou do jaké míry bylo možné 

například na oblasti psát regionální stranické dějiny bez návaznosti na tento plán. Domnívám 

se, že to pravděpodobně možné nebylo. Také Sommer definuje stranického historika jako 

„ člena početné neformální skupiny badatelů v různé míře různým způsobem napojených na 

tuto instituci“.168 V podstatě se jedná o hustou a navzájem provázanou síť jednotlivců, kteří 

byli jakýmkoliv způsobem zapojeni do historického výzkumu a podíleli se na jakékoliv fázi 

utváření historického vědění. 

Vnímání stranické historiografie jako vědomé falzifikace dějin je neproduktivní a 

slepou uličkou soudobého historiografického diskurzu. Nahlížím stranickou historiografii 

padesátých a šedesátých let jako standardní historickou vědu, která přes všechna svá specifika 

měla svá závazná pravidla a postupy, výkladová schémata a interpretační vzorce, jež by měla 

být předmětem nezaujatého přístupu sine ira et studio. Nosná se mi zdá být Sommerova 

definice historie jako konstruovaného diskurzu o minulosti. Jinými slovy každá historiografie 

v jakékoliv době vytváří v rámci svého diskurzu vlastní závazné přístupy a interpretace, které 

většinou nejsou a často ani nemohou být slučitelné, a jelikož neexistuje žádná jediná ideální 

historiografie, která by předepisovala jediný možný způsob psaní o minulosti, tak nám 

nezbývá než připustit pluralitu historiografií, a tím i pluralitu vědeckých pravidel a 

výkladových schémat.169 

 Takto viděná stranická historiografie byla specifickým vědeckým oborem, kdy 

profesionalita a stranickost nestály jedna vůči druhé v nesmiřitelné opozici, ale naopak 

vytvářeli svého druhu symbiózu, jejímž ideálem bylo dodržování profesionality v rámci 

stranického přístupu. Spojení stranickosti a vědecké objektivity by ovšem nemělo být 

vnímáno jednostranně skrze dichotomii nadřízenosti a podřízenosti, neboť právě stranický 

úhel pohledu byl považován za nezbytný předpoklad jakéhokoliv seriózního bádání a jeho 

                                                 
168 SOMMER, Vítězslav, Tři fáze stranického dějepisectví v padesátých a šedesátých letech, in: JIROUŠEK, 
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vědecké objektivity. Věda a politika se ve stranické historiografii vzájemně nevylučovaly, ale 

naopak vytvářely plodné prostředí vzájemně působících impulzů. Teorie marxismu-leninismu 

nebyla jen svěrací kazajkou stranických historiků, byť vytvářela nevyhnutelné paradigmatické 

východisko veškerého bádání, ale také inovativním impulzem v oblasti metodologické, 

v příklonu k dějinám viděným zdola především skrze dělnickou třídu, ale i v hledání nových 

periodizačních mezníků českých dějin.  

 Stranická historiografie, v podstatě jako jakákoliv historiografie, nebyla produkována 

ve vakuu, ale naopak vznikala jako součást dobového politického a sociálního diskurzu a tím 

nevyhnutelně musela nést všechny charakteristické rysy doby svého vzniku. Historici byli 

nuceni respektovat závazné paradigma stranické historiografie, v rámci kterého vytvářeli 

vlastní svébytné historické narativy vykazující platnost v dobovém společenském politickém 

kontextu. Je spornou otázkou, zda spíše než o vynuceném respektu není, alespoň v některých 

případech, vhodnější mluvit o dobrovolném a aktivním podílu mladé nastupující generace 

stranických historiků na utváření nových výkladových schémat, které se staly inherentní 

součástí společenského a politického diskurzu a o jejichž platnosti málokdo z příslušníků této 

generace pochyboval, alespoň v počáteční fázi. Hlavním kritériem pro posouzení stranické 

historiografie, není tedy představa jakési ideální historiografie, vytvářející své narativy 

nezávisle na společenském kontextu, neboť tato představa je naivní, ale naopak představa 

historiografie, která aktivně reaguje a spoluutváří nové výkladové vzory platné v konkrétním 

historickém kontextu.170 

Výchozím metodologickým modelem Sommerovy práce je Kuhnova teorie změny 

paradigmatu, aplikovaná na stranickou historiografii padesátých a šedesátých let, kdy hlavním 

motivem knihy je formování poststalinského paradigmatu v druhé polovině padesátých let a 

jeho přeměna na paradigma reformní v první polovině let šedesátých. Budiž hned v úvodu 

řečeno, že tento metodologickým model nesdílím, neboť se domnívám, že v daném období 

k žádné změně paradigmatu stranické historiografie nedošlo. Taktéž je třeba zdůraznit, že 

Kuhn své teorie formuloval pro přírodní vědy a naopak vědy sociální považoval za 

bezparadigmatické, což mě vede k jisté pochybnosti o vhodnosti tohoto přístupu. Nezbytným 

předpokladem tohoto tvrzení je potřeba, alespoň v krátkosti připomenout základní teze 

Kuhnovy teorie. 
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 V roce 1962 vydal poprvé Thomas Kuhn své slavné dílo The Structure of Scientific 

Revolution, jehož ústředním motivem byla změna paradigmatu.171 Vědecké teorie podle 

Kuhna prochází fází takzvané normální vědy, během níž je nárůst vědomostí kontinuální, 

avšak čas od času jsou tyto fáze přerušeny vědeckými revolucemi, které vždy vedou 

radikálním skokem z fáze normální vědy do fáze naprosto nové, která se od předchozí 

zásadně odlišuje. Období kdy je vědeckou komunitou provozována normální věda, se 

vyznačuje existencí stabilního a neměnného konsenzu ohledně určitých základních pravidel 

jejich výzkumu. Vědec v této fázi uplatňuje akceptovaná pravidla na stále další a další oblasti 

bádání, přičemž jako vodítko mu slouží dřívější exemplární případy aplikace daných pravidel. 

Základem úspěšného fungování této fáze je axiomatičnost pravidel a základních teorií, které 

jsou bez jakýchkoliv pochyb respektovány a nepodléhají empirickému přehodnocování. 

 Neustále se však objevuje značné množství jevů, které úspěšně odolávají vysvětlení 

při aplikaci stávajících pravidel. Tyto jevy jsou zpočátku vědeckou komunitou odsouvány 

stranou a tak dochází k jejich nevyhnutelné kumulaci, která vede k značnému tlaku na 

stávající teorii. Tyto kumulující se problémy nazývá Kuhn anomáliemi, jež uvádějí základní 

teorii do krize, a je zvažováno, zda nenahradit stávající pravidla pravidly novými, které by při 

své aplikaci byly schopny vyřešit nakumulované problémy. Období radikální změny pravidel 

se nazývá vědeckou revolucí.  

 Základní pravidla a teorie, jimiž se řídí vědecká komunita v období normální vědy, 

nejsou ovšem explicitně kodifikována a nejsou přesná. Jsou ovšem de facto implicitně 

obsažena v exemplárních řešeních problémů, která vytváří základní vzory a výkladová 

schémata pro řešení problémů nových. Právě tyto základní vzory a výkladová schémata 

nazývá Kuhn paradigmaty. Paradigmata jsou jakýmsi identifikačním znakem každé fáze 

normální vědy. Podstata spočívá ve všeobecném přijetí těchto paradigmat, které určují jak 

badatelské problémy, tak procedury a vzorce nezbytné pro řešení těchto problémů. Naopak 

v období vědecké revoluce dochází k právě výše zmíněné změně paradigmatu. 

 Pro naše potřeby je ovšem důležité, že Kuhn připouští, že i ve fázi normální vědy si 

můžeme dovolit různé modifikace stávajících pravidel a teorií, aniž by to nutně muselo 

znamenat změnu paradigmatu. Dokazuje to pouze, že se pokoušíme o nové použití stávajícího 

paradigmatu, neboť skutečná vědecká revoluce, znamenající změnu paradigmatu, konstruuje 

nové skutečnosti či dokonce nové světy, které jsou nesouměřitelné s těmi předchozími. Není 
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nezajímavé ještě znovu připomenout, že Kuhn sám vždy zdůrazňoval, že jeho závěry se týkají 

výlučně přírodních věd. Proto je nezbytné se seznámit i s definicí paradigmatu, jak je 

používána v sociologii či sociálních vědách. V případě sociálních věd se jedná o určitý 

specifický pohled na společnost nebo její podstatnou část, který zahrnuje výklad, teorii 

společnosti nebo její části, který je obvykle proveden ve specifickém jazyce a s použitím 

svébytné terminologie, opírá se o specifickou metodologii, vyplývá z ní nebo ji iniciuje, řeší 

relativně ustálený typ problémů relativně ustálenými postupy a opírá se o poměrně stabilní 

okruh autorit, jejichž vědní aktivita slouží jako model provozování vědy. Základními atributy 

paradigmatu v sociálních vědách tedy jsou optika, teorie, jazyk, metoda, problematika a 

autorita.172 Z takto definovaného paradigmatu budu ve své práci vycházet. 

Zkusme nyní ověřit Kuhnovu teorii na některých tvrzeních Sommerovy práce a zjistit, 

zda skutečně dochází v československé stranické historiografii padesátých a šedesátých let ke 

změně paradigmatu kuhnovského ražení. Domnívám se totiž, že sám Sommer dospívá ve své 

práci k některým závěrům, které jsou v rozporu s právě nastíněnou teorií. Jakým způsobem 

aplikuje teorii změny paradigmatu na stranickou historiografii v padesátých a šedesátých 

letech? 

 Stranické dějepisectví dělí do tří odlišných fází, které nemají jasně a ostře definovaný 

moment přechodu, neboť je vždy potřeba počítat s jistým přechodným obdobím, které sice již 

vykazuje symptomy nastávající změny, ale ještě nemá plně určující charakter.173 První fáze je 

přibližně datována od roku 1950 do roku 1956 a nazývá ji propagandistickým nebo také 

zakladatelským obdobím. Mezníky jsou založení Ústavu dějin KSČ v roce 1950 a XX. sjezd 

KSSS v únoru 1956. Stranická historiografie v tomto období plní didaktické a 

propagandistické úkoly na základě aktuální politické objednávky. V této fázi nedošlo 

k přesnější specifikaci výzkumných témat, vypracování přesnější periodizace či vůbec 

obecnému definování předmětu studia.174 Jedná se pouze o jakési stádium příprav a 

shromažďování materiálu pro krátkodobé a snadno politicky využitelné potřeby. V podstatě 

se podle Sommera jedná o jakési předparadigmatické období. 
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173 SOMMER, Vítězslav, Tři fáze stranického dějepisectví v padesátých a šedesátých letech, in: JIROUŠEK, 
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Budějovice 2008, s. 274 
174 Ibidem, s. 275 



 73 

 V polovině padesátých let dochází ke značné kvalitativní proměně a definitivnímu 

ustavení stranického dějepisectví. Sommer toto období nazývá paradigmatickým, neboť bylo 

zformováno paradigma stranických dějin a stranická historiografie se nacházela ve fázi 

Kuhnovy normální vědy. Toto období trvalo po celou druhou polovinu padesátých let a na 

počátku let šedesátých začalo procházet plynulou změnou bez výraznějších zlomových 

momentů a přecházet do fáze následující.175  Paradigma definuje jako přijatý model, schéma, 

pohled na svět, který určuje vědecké komunitě způsob zacházení s fakty, daty a 

pozorováními. Je to soubor představ o světě a zažitých všeobecně uznávaných norem, jimiž se 

řídí vědecký výzkum.176 Základním kanonickým textem formulujícím závazné paradigma 

stranické historiografie je podle Sommera monumentální syntéza dějin KSČ vydaná v roce 

1961.177 

 Poslední fází stranické historiografie v námi sledovaném období je takzvaná fáze 

reformní neboli kritická, která začala nabývat vrchu bez jasně stanoveného zlomového bodu 

v první polovině šedesátých let. Tato fáze se vyznačuje neustále se stupňující kritikou 

stávajícího paradigmatu vybudovaného v druhé polovině padesátých let. Charakteristickým 

znakem tohoto období je snaha po návratu k historiografii jakožto objektivní kritické vědě, jež 

se opírá o kritickou analýzu historických událostí a procesů. Byl vysloven požadavek 

destalinizace historické vědy. Jinými slovy došlo podle Sommera k ustavení nového 

takzvaného reformního paradigmatu stranických dějin, kdy se historici začali kriticky 

vyjadřovat k procesu bolševizace KSČ, snažili se zformulovat alternativní československou 

cestu k socialismu, zabývali se znárodněním a kolektivizací, otevřeli téma nezákonností 

padesátých let a objevovali problematiku plurality protifašistického odboje.178 

 Domnívám se, že tato aplikace teorie změny paradigmatu na stranickou historiografii 

padesátých a šedesátých let není vhodným metodologickým východiskem a má několik 

zásadních slabin.  Vlastním metodologickým východiskům se budu podrobněji věnovat níže, 

přesto je vhodné již v tento moment zdůraznit, že jsem toho názoru, že v námi sledovaném 

období k žádné změně paradigmatu nikdy nedošlo. Paradigma nahlížím, jak jsem již výše 
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naznačil jako určitý specifický pohled na společnost nebo její podstatnou část, který zahrnuje 

výklad, teorii společnosti nebo její části, který je obvykle proveden ve specifickém jazyce a 

s použitím svébytné terminologie, opírá se o specifickou metodologii, vyplývá z ní nebo ji 

iniciuje, řeší relativně ustálený typ problémů relativně ustálenými postupy a opírá se o 

poměrně stabilní okruh autorit, jejichž vědní aktivita slouží jako model provozování vědy. 

Takovým specifickým pohledem všech stranických historiků po celé období padesátých a 

šedesátých let byla teorie marxismu-leninismu, nezpochybnitelná vedoucí úloha strany a 

vnímání dějin prizmatem stranickosti, socialismus jako jediné možné a správné státní a 

společenské uspořádání, třídní antagonismus jako hybný moment dějinného vývoje či 

všudypřítomná dichotomie revolučního a reformního směru v dělnickém hnutí. 

 Přestože Sommer teorii změny paradigmatu aplikuje, je s ní po mém soudu velmi 

často v rozporu. V podstatě již první propagandistická fáze budí dojem jakéhosi 

paradigmatického vakua, neboť základní paradigma stranických dějin bylo podle Sommera 

zformováno až v druhé polovině padesátých let a teprve toto období se stává 

paradigmatickým, odpovídající Kuhnově fázi normální vědy. Zdá se, že období let 1950 – 

1956 bylo obdobím pouhé stranické propagandy bez jakékoliv paradigmatické základny, 

neboť pokud by nějaké paradigma existovalo, muselo by k první změně paradigmatu dojít již 

po roce 1956. Sommer ovšem předpokládá změnu paradigmatu až v první polovině 

šedesátých let. Jak upozorňuje Fajkus, také Kuhn formuluje předparadigmatické stádium 

vědy. „Existuje pluralita názorů a diskusí o uplatňovaných metodách, problémech a 

způsobech jejich řešení. V tomto období vzniká mnoho škol, vědci formulují různé spekulativní 

teorie, které nejsou sice podrobně rozpracovány, ale mohou být inspirativní pro nové 

objevy.“179 Ovšem netřeba dlouhého výkladu, abychom viděli, že pluralita názorů a diskusí je 

pro stalinistickou fázi stranické historiografie nepoužitelná. Navíc pluralita názorů 

v sociálních vědách nemusí znamenat neexistenci paradigmatu, ale naopak koexistenci 

několika paradigmat, což ovšem není náš případ.180 Domnívám se, že stranická historiografie 

měla od svého počátku jasně zformulováné paradigma, neboť nevznikala ve vakuu, ale 

navazovala zřetelně na závazné vzory sovětské historiografie.181 Tímto paradigmatem byl 

marxismus-leninismu a stranické vnímání dějin, byť ve zvulgarizované stalinistické podobě. 
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 Jako velmi problematické rovněž vnímám nahlížení druhé poloviny padesátých let 

jako období etablované normální vědy neboli období paradigmatické. Podle Sommera se 

jednalo o období, ve kterém „B ěhem druhé poloviny padesátých let bylo vytvořeno paradigma 

stranických dějin. Jeho součástí bylo historické vyprávění považované za závazný výklad 

minulosti komunistické strany a dělnického hnutí.“182, a také „Nahlíženo kuhnovskou optikou, 

paradigma ustavené ve druhé polovině padesátých let odpovídalo stranické historiografii ve 

fázi normální vědy. Byly pevně stanovené badatelské otázky a interpretační vzorce a historici 

měli osvojené narativní strategie.“183 I kdybychom přistoupili na tezi, že paradigma 

stranických dějin a dějin dělnického hnutí bylo vytvořeno až v druhé polovině padesátých let, 

a nikoliv v období předcházejícím, tak tvrzení o pevně stanovených interpretačních vzorcích a 

osvojených narativních strategiích, mi přijde v tomto období mírně řečeno poněkud odvážné. 

Právě předchozí období první poloviny padesátých let bylo obdobím poměrné stability a 

jasných, byť silně zjednodušených, výkladových schémat. Rok 1956 a XX. sjezd KSSS, na 

kterém zazněla Chruščovova kritika kultu osobnosti, a tím odsouzení předchozího 

stalinistického dogmatismu, znamenal naopak období nejistoty a značné rozkolísání 

výkladových a interpretačních vzorů. Právě po roce 1956 se na stránkách řady odborných 

časopisů rozpoutala rozsáhlá teoretická a metodologická diskuse mezi řadou předních 

stranických historiků, která tolik kontrastovala z prakticky neexistující teoretickou diskusí 

v předchozím období. Bylo by to i v naprostém kontrastu s bouřlivou názorovou polemikou, 

která se v té době odehrávala na poli domácí filozofie, o které Michal Kopeček jednoznačně 

mluví, jako o období revizionismu.184 Byť polemiky v oblasti stranické historiografie nebyly 

tak bouřlivé jako mezi marxistickými filozofy, přesto se jednalo po mém soudu o období 

nejistoty a soupeření dvou základních diskurzů stranické historiografie, v její rigidní a 

reformní podobě. 

 Skutečně se Sommer domnívá, že druhá polovina padesátých let poskytovala 

stranickým historikům jasné výkladové vzory a historické narativy? Jsem toho názoru, že do 

určité míry si sám toto tvrzení vyvrací. Klíčovým se pro mě jeví tvrzení, že 

„paradigmatickým textem se stala takzvaná učebnice dějin KSČ, která vznikala celou druhou 

                                                 
182 SOMMER, Vítězslav, Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním 

komunismem (1950-1970), Praha 2011, s. 153 
183 Ibidem, s. 154 
184 KOPEČEK, Michal, Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve 

střední Evropě 1953-1960, Praha 2009 



 76 

polovinu padesátých let a vyšla v roce 1961.“185 a „…učebnicí dějin KSČ, paradigmatickým 

textem vydaným v roce 1961, jenž poskytoval závazný výklad minulosti komunistické strany a 

dělnického hnutí a integroval jej do příběhu národních dějin“. 186 Zde se nabízí otázka, jak je 

možné, že v druhé polovině padesátých let znali straničtí historici závazné paradigma 

stranických dějin, které jim poskytovalo jednoznačné vodítko při vytváření historických 

narativů, když paradigmatický text byl publikován až v roce 1961. Můžeme namítnout, že 

většina předních stranických historiků, byla zároveň členy autorského kolektivu a sama se na 

formulaci těchto závazných výkladových schémat podílela a mohla je proto znát již v druhé 

polovině padesátých let. Při bližším pohledu však tato argumentace neobstojí, neboť pokud by 

závazné výkladové vzory byly známy již v druhé polovině padesátých let, nic by nebránilo, 

aby byla učebnice vydána již v tomto období, čemuž nasvědčuje i tvrzení, že „knize, která 

měla vzniknout do tří let, měly předcházet obsáhlé teze, k jejichž vydání by došlo do poloviny 

roku 1956, bezprostředně po jejich schválení politbyrem ÚV KSČ. Na konci roku 1957 měl 

být vypracován konečný text Přehledu dějin KSČ“. 187 V roce 1957 byl ovšem konečný text 

v nedohlednu. Důvod, proč několik desítek předních stranických historiků psalo jednu 

učebnici od roku 1955 až do roku 1961, byl právě v teoretické a interpretační nejasnosti, která 

vedla k řadě polemik a diskusí a neustálému odkládání termínu publikování závazného 

kanonického textu. Teprve v lednu 1957 byl publikován první výstup z projektu takzvané 

These, na kterých se podílelo 85 autorů. Jak se situace dále vyvíjela, je jasné z několika 

dalších citací. „Po sérii kritik porad a polemik mělo v horizontu dvou až tří let dojít 

k vypracování definitivního textu Dějin KSČ.“ 188 „Podle zprávy Pavla Reimana z jara 1959 o 

postupu práce na učebnici se velmi živě diskutovalo zejména o zpracování politiky KSČ 

v letech 1939-1941.“189 „Komise obdržela maketu učebnice v létě 1960. Text schválila, ale 

vyslovila několik poměrně závažných připomínek, takže autorský kolektiv musel některé 

kapitoly přepracovat.“190 Z tohoto krátkého průřezu jednoznačně vyplývá, že po celé období 

až do roku 1960 se vedly závažné interpretační diskuse a v druhé polovině padesátých let 

skutečně žádná jednoznačně závazná výkladová schémata k dispozici nebyla. 
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 Ve své práci budu vycházet z názoru, že k ustavení paradigmatu stranických dějin 

došlo již v první polovině padesátých let a přes některé bouřlivé diskuse v druhé polovině let 

padesátých se jednalo pouze o proměnu některých výkladových schémat nikoliv o ustavení 

paradigmatu nového. Troufám si tvrdit, že i pro toto tvrzení se dají v Sommerově textu najít 

implicitní důkazy, byť je explicitně artikulován pravý opak. Je třeba připomenout, že Sommer 

pro první polovinu padesátých let vůbec o existenci jakéhokoliv paradigmatu nemluví a 

předpokládá jen psaní stranických dějin pro propagandistické účely a teprve po roce 1956 

vznik úplně nového paradigmatu. Jak jsem již naznačil, domnívám se, že i v zakladatelském 

období stranické historiografie, byť by hlavním účelem byla propaganda, muselo existovat 

paradigma, které pak zůstalo nezměněno, pouze přijalo některé nově reformulované narativní 

strategie. Jak naznačuje Sommer, klíčovým pojmem bylo zvědečtění práce stranických 

historiků. „Smyslem změn měla být cesta k pravdivosti a hloubce, tedy k dosažení vyšší 

úrovně historické tvorby cestou skutečně vědeckého aplikování marxisticko-leninské 

teorie.“191 Klíčem k pochopení jsou termíny „vyšší úroveň“ a „vědecká aplikace“, které nám 

jednoznačně evokují kvalitativní posun směrem nahoru, ovšem při použití jedné a té samé 

teorie – marxismu-leninismu. Teorie marxismu-leninismu, byť v různých podobách, tvoří 

neměnnou paradigmatickou základnu stranické historiografie po celé námi sledované období. 

„Stranická historiografie absorbovala některé prvky kritiky, rozhodně se však nedá hovořit o 

přechodu na revizionistické či alespoň protorevizionistické pozice.“192 Prvky kritiky jsou 

jasně identifikovatelné v kultu osobnosti a s tím souvisejícím stalinistickým dogmatismem. 

Ovšem pokud nedošlo k posunu ani na protorevizionistické pozice, tak musíme důvodně 

předpokládat, že došlo pouze k navázání na paradigma z předchozího období.193 Dovolím si 

ještě jednou vrátit k takzvané Učebnici dějin KSČ.  Zde se dočkáme po mém soudu poněkud 

nečekaného tvrzení, že „autoři nabídli paranoidní pohled na minulost, v níž byl pozitivní 

směr vývoje často narušen zradou reformistických předáků, buržoazie nebo činností různých 

protistranických spiknutí apod. V tomto směru narativ Dějin KSČ navázal na standardní 

způsob výkladu z první poloviny padesátých let, jemuž dominovaly motivy boje a intrik 

nepřátel“.194 Je třeba férově přiznat, že v další části textu autor mluví i o proměně některých 
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aspektů psaní stranického dějepisectví, přesto výše zmíněný výrok vlastně potvrzuje shodnost 

základních historických narativů se zakladatelským obdobím první poloviny padesátých let a 

důležitou proměnu vnímá především v oblasti formální, kdy „po formální stránce text 

vykazoval řadu odlišností od kampaňovitých spisů doby vrcholného stalinismu“.195  Pokud se 

ovšem ještě v paradigmatickém textu vydaném v roce 1961 hojně opakovaly základní 

historické narativy stalinského období, byť v poněkud kultivovanější podobě, tak musíme 

předpokládat, že zároveň musely vycházet i ze shodného paradigmatu platného již v první 

polovině padesátých let a tudíž je nelogické, aby se v druhé polovině padesátých let 

konstituovalo paradigma nové. 

 Jaká byla situace ohledně Sommerem formulované změny paradigmatu v první 

polovině šedesátých let? Došlo skutečně ke kuhnovské vědecké revoluci a ustavení 

paradigmatu nového, v tomto případě reformního? Opět se domnívám, že nikoliv. Souhlasím 

s názorem Bohumila Jirouška, že se de facto jednalo o odlišné strategie, které by měly být 

nahlíženy jako spory uvnitř paradigmatu, jako jeho jisté dílčí posuny, neboť pouze historici, 

kteří se k marxismu nikdy nepřihlásili, případně se od něho jakýmkoliv způsobem 

distancovali, se sami vyřazovali z dosahu dobově vládnoucího paradigmatu.196 Těmto 

historikům bylo ovšem znemožněno své práce publikovat a byli vystaveni následné represi ze 

strany státních orgánů. Tento příběh se však nestal osudem stranické historiografie v druhé 

polovině šedesátých let, naopak většina publikačních výstupů takzvaného reformního 

dějepisectví se stala v podstatě historiografickým mainstreamem, který nikdy, ani v jediném 

případě nevybočil ze základního paradigmatu, tvořeného nezpochybnitelným a 

nepřekročitelným primátem komunistické strany a stranickým vnímáním dějin na základě 

vědecké teorie marxismu-leninismu. Také Martin Sabrow nahlíží socialistické dějepisectví 

jako dynamický systém, který byl značně proměnlivé povahy, ale přesto si v jakýkoliv 

okamžik uchovával svoji nezaměnitelnou identitu.197 Právě tuto nezaměnitelnou identitu 

vnímám jako synonymum neměnného paradigmatu. 

 Také Sommer navzdory jasné koncepci o změně paradigmatu v první polovině 

šedesátých let se dopouští ve své práci několika výroků svědčících spíše v pravý opak. 

Sommer naznačuje, jakým způsobem vnímá změnu paradigmatu. „Výskyt anomálií je 

doprovázen nárůstem nejistoty, stávající paradigma se začíná pomalu hroutit a dochází k jeho 
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krizi. Tímto momentem začíná vytváření nového paradigmatu. Stará pravidla výzkumu 

selhávají a vědci postupně nalézají pravidla nová. Vznik vědeckého paradigmatu není 

kumulativním procesem, který by rozšiřoval staré paradigma, ale spíše znovuobnovením 

oboru na nových základech, v jehož závěru změní odborníci pohled na svůj obor, na jeho 

metody i cíle.“198 Společně s Kuhnem vnímá jako východisko z krize revoluční situaci 

v oboru, v níž se vědci přikloní k odlišnému pohledu. Potud je vše v pořádku. Ovšem Sommer 

tvrdí, že paradigmatické období druhé poloviny padesátých let přechází v první polovině let 

šedesátých plynule, bez výraznějších zlomových momentů do fáze následující, tedy 

reformní.199 Plně souhlasím s tvrzením, že je prakticky nemožné najít ve stranické 

historiografii první poloviny šedesátých let nějaký jasně určitelný zlomový mezník. Poté se 

ovšem po mém soudu dostáváme do prakticky neřešitelného rozporu s tvrzením o revoluční 

situaci, po které došlo k odklonu k novému paradigmatu, jak to definuje Kuhn. Pokud by 

v daném období skutečně ke změně paradigmatu došlo, museli bychom být schopni 

jednoznačně určit jeho počáteční bod, jež by znamenal vědeckou revoluci, což se ale jeví jako 

nemožné. Také Sommer opakovaně implicitně připouští neexistenci takové jasného okamžiku 

změny, kdy „…prosazování výzkumného programu reformního dějepisectví naráželo na 

neochotu stranického vedení jednoznačně potvrdit destalinizační snahy na ideologické frontě. 

Situaci let 1963-1967 lze charakterizovat jako období váhání a vzájemných ústupků“. 200 

Otázka se přímo nabízí. Kde je revoluční zlomová situace, která nevyhnutelně vyústí ve 

změnu paradigmatu? Těžko se může nacházet v období váhání a různých polovičatých 

kompromisů a ústupků. Nejedná se spíše o jakousi rozvolněnou kontinuální proměnu 

dobových interpretačních schémat, které ovšem nikdy nevybočily z fundamentálních premis a 

nároků stranické historiografie? To je koneckonců v souladu se Sommerovým přiznáním, že 

kritický a emancipační potenciál měl své jednoznačně neporušitelné meze, neboť 

komunistická strana zůstala pro historiky jedinou možnou platformou a hrála nadále ústřední 

roli.201 Právě jediná možná a přetrvávající stranická platforma je prakticky totožná s jediným 
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možným a po celou dobu padesátých a šedesátých let neměnným paradigmatem stranické 

historiografie. 

 Z výše uvedených řádků by se mohlo zdát, že svým trváním na jediném neměnném 

paradigmatu vnímám stranickou historiografii námi sledovaného období poněkud staticky 

nebo minimálně s mnohem menší dynamikou, než tak činí Sommer. To je ovšem poněkud 

mylné, neboť v žádném případě nepopírám řadu proměn či lépe řečeno posunů ve 

výkladových a interpretačních vzorech stranické historiografie daného období. Dokonce i 

v periodizaci klíčových období, ve kterých k těmto změnám došlo, se v podstatě se 

Sommerem shoduji. Jsem pouze toho názoru, že koncept změny paradigmatu, jak jej 

definoval Thomas Kuhn, není úplně vhodným metodologickým přístupem k dané 

problematice, kdy především samotný termín paradigma se mi jeví v této situaci poněkud 

problematický, a proto se v další části pokusím nastínit alternativní, byť i v mnoha ohledech 

podobný metodologický přístup. 

 Domnívám se, že není příliš těžké určit hlavní zdroje historiografického paradigmatu 

padesátých a šedesátých let. Tímto paradigmatem je teorie marxismu-leninismu, 

nezpochybnitelná ústřední role komunistické strany a stranické vnímání dějin, teleologie dějin 

spojená se socialismem jako jediným možným společenským uspořádáním a opozice 

revolučního a reformního hnutí, které vytvářely nezpochybnitelný logický rámec jakéhokoliv 

historického narativu a byly základem všech interpretačních vzorů. Zákonitosti historického 

vývoje společnosti zformulované Marxem, Engelsem, Leninem a především pro období první 

poloviny padesátých let i Stalinem se považovaly za platné bez jakéhokoliv dalšího 

ověřování, což jinými slovy znamená, že historický výzkum měl hledat jednoznačné důkazy, 

že tomu tak skutečně bylo. Historický výzkum měl jen pro předem daný konstrukt dějin najít 

nezvratné doklady. Jak poznamenává Bohumil Jiroušek, k takovým neověřovaným a 

nezpochybňovaným tezím patřila představa o narůstajícím zbídačování lidu v celých dějinách, 

jež vede k revolucím a konečně k socialismu a komunismu jako nápravě tohoto vývoje.202 

Jakýkoliv historik, který by ve své práci nevycházel z této paradigmatické základny, by byl 

okamžitě proskribován a ostrakizován ze společnosti historiků a vystaven pronásledování ze 

strany státních orgánů. 
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 Přesto je nepochybné, že stranická historiografie v padesátých a šedesátých letech 

rozhodně nebyla žádným strnulým a nehybným monolitem. Kdyby tomu tak bylo, byl by 

autor těchto řádků nucen si položit otázku, proč na toto téma píše diplomovou práci. Naštěstí 

tomu tak není a stranická historiografie se vyznačovala jistou dynamikou a proměnlivostí. Je 

třeba ještě jednou upozornit, že se ve své práci zabývám pouze historiografickou produkcí na 

katedře dějin KSČ a dějin dělnického hnutí na filozofické fakultě UK. Přesto se domnívám, že 

je to dostatečně reprezentativní vzorek pro pokus o jisté generalizace v rámci celé stranické 

historiografie, neboť katedra, tak jako jiné instituce zabývající se stranickými dějinami a 

dějinami dělnického hnutí musela respektovat a jistým způsobem i kopírovat vývoj v oboru a 

plnit výzkumné plány, určované především centrální institucí stranické historiografie, kterou 

byl Ústav dějin KSČ. Nehledě na fakt, že nezbytným předpokladem pro analýzu katedrové 

produkce bylo obeznámení se s řadou obecně teoretických a metodologických článků i 

nekatedrových historiků na stránkách relevantních dobových periodik (Příspěvky k dějinám 

KSČ, Nová Mysl, Československý časopis historický), které postihovaly základní dění a 

proměny v celé stranické historiografii. 

 Jakým způsobem tedy analyzovat dynamiku proměny některých historických narativů 

a interpretačních postupů, která se bezpochyby v námi sledovaném období udála? Domnívám 

se, že klíčovým pojmem je diskurz či diskurzivní praxe, kterým můžeme nahradit méně 

vhodný termín paradigma.  Diskurzem v této souvislosti rozumím jistý druh autoritativního 

projevu, který vykazuje nezaměnitelné charakteristické znaky své doby a dobového smýšlení, 

je v podstatě dějinně situovaný. Je to určitým závazným způsobem vedený dialog či forma 

komunikace uvnitř daného kulturního okruhu, které se řídí souborem implicitně uznávaných 

pravidel a zákonitostí. Tato forma dialogu je neustálým otevíráním nároků na platnost, pravdu 

a oprávněnost právě vznášených argumentů. Nároky platnosti jsou prověřovány právě 

v diskurzech.203 V konkrétní rovině debaty o vědeckém diskurzu budu pod pojmem vědecký 

diskurz rozumět vedení vědecké rozpravy o problémech, které jsou otázkami vědeckého 

zkoumání. Vědecký diskurz je vedený jednotlivými aktéry vědecké rozpravy, kteří vstupují 

buď do přímé vědecké diskuse, nebo je tato diskuse zprostředkována zvěcnělými „artefakty 

vědy“, jimiž se rozumějí například knihy, vědecké časopisy, studie a jiné materiální nosiče 

vědeckých informací. Výsledkem vědeckého diskurzu je vědecké sdělení.204 Takto 

definovaný diskurz má několik charakteristických rysů – 1) schopnost přenášet jisté 

                                                 
203 OLŠOVSKÝ, Jiří, Slovník filozofických pojmů současnosti, Praha 2011, s. 48 
204 OCHRANA, František, Metodologie sociálních věd, Praha 2013, s. 64 
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informace, jejichž význam se vytváří v průběhu stylizační a interpretační činnosti autora a 

příjemce textu; 2) smyslová i formálními jazykovými prostředky vyjádřená soudržnost, 

koherence jeho jednotlivých složek – slov a výpovědí; 3) situačnost, tj. zasazení do 

konkrétního prostředí a vymezení vztahu k určitému sociálně, názorově, generačně či jinak 

vymezenému auditoriu; 4) intertextovost, tj. návaznost na jiné texty, zřetelná zvláště 

v diskurzech orientovaných diskusně a polemicky; 5) institucionálnost, tj. vázanost na daný 

způsob organizace vztahů mezi jednotlivci nebo skupinami osob v rámci určité instituce – 

základním prvkem této organizace je přítomnost (očekávanost) konstantních vlastností textu 

v rámci ustálených typů.205 V případě stranické historiografie se jedná o normativně 

orientovaný vědecký diskurz, kdy aktéři vědecké rozpravy vycházejí z předpokladu, že 

sociální realita je kvalitativně odlišným bytím, protože společnost je vždy protkána 

hodnotami. Jednotlivci i sociální skupiny jednají jako vědomím obdařené subjekty, projektují 

svoji činnost a stavějí si společenské cíle v kontextu hodnot. Normativně uvažující vědec se 

tak nespokojuje s pouhým konstatováním a popisem analyzované skutečnosti, nýbrž z pozic 

normativních kritérií a hodnot posuzuje analyzovaný problém prostřednictvím normativních 

kategorií, jako jsou například pojmy spravedlnost, dobro, zlo a s ohledem na hodnotová 

kritéria vytváří výslednou výpověď o dané skutečnosti.206 Normativní pohled rekonstruuje 

nejen chronologii událostí, nýbrž hledá také jejich smysl, intence se tak stává klíčovým 

pojmem k pochopení smyslu dějin. Výklad dějin je zarámován diskurzivní formací, která 

tvoří výkladový rámec pro pochopení dějinných událostí spjatých určitým smyslem dějin. 

Významy, které jsou v diskurzu obsaženy, nejsou izolovanými znaky nebo jejich 

konfiguracemi, ale představují strukturovaný, sociálně podmíněný a sociálně relevantní výraz 

lidského poznání.207 

Přes jisté podobné rysy s definicí paradigmatu, vidím několik základních 

distinktivních znaků. Především chápu diskurz jako v jistém slova smyslu podřízený 

paradigmatu, dobový diskurz může být veden pouze na základě znalosti a uznání platnosti 

dobového paradigmatu. Jinými slovy paradigma vytváří nejobecnější fundamentální bázi, na 

jejímž základě můžeme konstruovat konkrétní historické narativy a interpretační postupy, 

které jsou součástí dobového diskurzu. Opět si zde můžeme připomenout definici historie jako 

konstruovaného diskurzu o minulosti. Diskurzu, který je konstruován každodenní interakcí 

                                                 
205 ČMEJRKOVÁ, Světla – Hoffmannová, Jana (eds.), Jazyk, média, politika, Praha 2003, s. 17 
206 OCHRANA, František, Metodologie sociálních věd, Praha 2013, s. 69-70 
207 ČMEJRKOVÁ, Světla – HOFFMANNOVÁ, Jana (eds.), Jazyk, média, politika, Praha 2003, s. 19 
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sítě aktérů podílejících se na vytváření narativů a ověřování jejich platnosti v dobové 

stranické historiografii. 

 Kuhnova teorie změny paradigmatu a vědeckých revolucí nepřipouštěla koexistenci 

dvou různých paradigmat ve stejný okamžik. Vždy, po nahromadění určitého neudržitelného 

počtu anomálií, muselo dojít k pádu stávajícího paradigmatu a jeho nahrazení paradigmatem 

novým. Tento model ovšem podle mého názoru nevystihuje přesně situaci ve stranické 

historiografii v padesátých a šedesátých letech, kdy zvláště po roce 1956 existovala paralelně 

řada variabilních a soupeřících diskurzů. Ve velmi zjednodušené podobě se dá mluvit o 

stalinském, poststalinském nebo reformním diskurzu, které spolu dlouhé roky koexistovaly, 

navzájem se prolínaly a ve společné interakci vytvářely nové historické narativy, byť 

s postupujícím časem byl stalinský diskurz marginalizován ve prospěch diskurzu 

poststalinského. I v šedesátých letech, kdy se stal reformní směr de facto historiografickým 

mainstreamem, existovali historici (Amort, Král), kteří na nový diskurz nepřistoupili, aniž by 

se nutně museli dostat mimo dobově platné paradigma.  

 Zde vidím výhody diskurzivního přístupu, který lépe umožňuje popsat dynamiku a 

složitost probíhajících proměn v dobové stranické historografii, kdy při změně některých 

historických narativů nemusíme hned mluvit o změně paradigmatu. Naopak mluvit o proměně 

historického diskurzu je namístě. V případě takové změny není třeba hledat radikální zlomy 

(vědecké revoluce), které znamenají zásadní rozchod s diskurzem předešlým, který je 

v podstatě nesouměřitelný s diskurzem novým. Starší diskurzivní praxe může v jeden 

okamžik koexistovat s nově se utvářející dikurzivní praxí a ve vzájemné konfrontaci mohou 

přispívat k vytvoření nového dominantního diskurzu. Řada běžných anomálií, které se 

kontinuálně objevují a jsou v nesouladu s etablovanými historickými narativy, může být 

absorbována dobovým diskurzem a přispívat k jeho průběžné proměně či přispívat 

k dočasnému soupeření pluralitních diskurzů, aniž by bylo jakýmkoliv způsobem 

zpochybněno stávající paradigma. Teprve objevení se anomálie vyššího řádu, která je 

naprosto fundamentálním způsobem neslučitelná s dobovým paradigmatem, vyvolá vědeckou 

revoluci a ustavení nového dominantního paradigmatu. Jsem toho názoru, že v padesátých a 

šedesátých letech docházelo ve stranické historiografii ke změnám diskurzivní praxe nikoliv 

paradigmatu, neboť žádná anomálie, která by zpochybnila marxisticko-leninské paradigma, se 

neobjevila a přes veškeré proměny jednotlivých historických narativů a interpretačních vzorců 

jsou po mém soudu všechny fáze stranické historiografie souměřitelné. 

 V otázce periodizace je rok 1956 poměrně jasným mezníkem stranické historiografie, 

katedru dějin KSČ nevyjímaje. Můžeme mluvit o poměrně krátké stalinské fázi na katedře, 
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neboť katedra byla založena v roce 1953. V této fázi se katedra soustředila především na 

pedagogické povinnosti a badatelské výsledky byly poměrně skromné. V souladu se 

Sommerem se domnívám, že se jednalo o publikace především s propagandistickým a 

didaktickým účelem. Otázkou zůstává, jak charakterizovat a jaké periodizační mezníky zvolit 

pro období let 1956 – 1970. Sommerova charakteristika druhé poloviny padesátých let jako 

období jasně definovaných historických narativů se mi zdá neudržitelná. Naopak se jednalo o 

období značného názorového i metodologického vření, a tím i utváření nového diskurzu 

stranických dějin, který se po mém soudu kontinuálně proměňoval až do roku 1970. Těžko 

v tomto období hledat nějaký jasně definovaný mezník jako byl rok 1956. Přesto roky 1962 – 

1963 mohou být určitým orientačním bodem, kdy začalo docházet k radikálnější proměně 

základních narativů, navíc s přihlédnutím faktu, že v tomto období se začala připravovat 

reorganizace katedry, v jejímž důsledku došlo k většímu tématickému zaměření i na dějiny 

mezinárodního dělnického hnutí. Proto v souladu se Sommerem budu mluvit o třech fázích 

stranické historiografie de facto i s obdobnou periodizací.  

S problematikou periodizace souvisí otázka přesného časového postihnutí klíčových 

momentů vzniku nových narativních strategií. Jak přesně vysledovat v publikovaných textech 

reakci stranických historiků na atmosféru ideologického uvolnění či přitvrzení, když, jak 

upozorňuje Bohumil Jiroušek, v centrálně řízeném hospodářství byl i ediční plán stanoven 

v mnoha věcech na několik let dopředu a knihy mnohdy vycházely již jako neaktuální, neboť 

je události předběhly, či naopak vyšlo něco liberálního ještě v době, kdy už se něco takového 

opět nesmělo.208 Jistého zkreslení se historik bezpochyby nevyvaruje, ale soudím, že při 

pečlivém sledování dobových periodik či sborníků se dá tato odchylka relativně eliminovat. 

Na rozdíl od knižní produkce měly stranické časopisy dopředu jasně stanovený náklad a 

periodu, a tak řada článků měla podstatně vyšší pružnost reakce na dobové události. Většina 

historiků, kteří několik let pracovali na svých monografiích, již v průběhu svého výzkumu 

publikovala dílčí závěry svých studií právě na stránkách stranických časopisů a tím nám 

poskytují alespoň částečný korektiv dílčích časových diskrepancí v době publikování 

výsledné práce. V případě katedry dějin KSČ (dějin dělnického hnutí) v letech 1953 – 1970 se 

jedná zhruba o čtyři desítky kolektivních syntéz, monografií a sborníků a velkou řadu 

časopiseckých článků (Příspěvky k dějinám KSČ, Nová Mysl, Československý časopis 

historický, Zprávy kateder dějin SSSR a KSSS a dějin KSČ). 

                                                 
208 JIROUŠEK, Bohumil, Česká marxistická a marxisticko-leninská historiografie – možnosti a meze studia, in: 

ČČH 4/2006, s. 898 
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Rád bych také upozornil, pokud to není z předchozího textu jasné, že v následujícím 

textu se budu snažit prezentovat a reprodukovat jednotlivé historické narativy v té formě, jak 

je formulovali katedroví historici v jednotlivých fázích stranické historiografie, neboť jen tak 

je možno vysledovat jednotlivá výkladová schémata a jejich posuny či proměny v čase. Není 

v žádném případě mým cílem vnášet do takto formulovaných příběhů své vlastní interpretace 

daného tématu.  

 Závěrem bych chtěl zdůraznit, že přes jisté výše zmíněné koncepční a metodologické 

výtky směrem k práci Vítězslava Sommera, považuji jeho studii za naprosto zásadní výchozí 

bod mnou zpracované problematiky, která by snad mohla být jistým doplňkem a třeba i 

polemickým podnětem k jeho práci. Právě jeho podnětné metodologické a interpretační 

impulzy mi umožnily vlastní uchopení daného tématu, nehledě na fakt, že větší část 

Sommerových závěrů mohu jen potvrdit a použít v další části zde předkládaného textu. A tak 

mohu jen doufat, že občas může platit otřepané rčení o trpaslíkovi, který rozkročen na rameni 

obra může občas zahlédnout kraje obrem dosud nespatřené. 

 

 

3.2 Vytváření historických narativů na katedře dějin KSČ v zakladatelském období (1953 – 

1956) 

 

První polovina padesátých let se stala zakladatelským obdobím stranické 

historiografie, kdy muselo být nevyhnutelně zformulováno nové paradigma, které znamenalo 

jednoznačný rozchod s psaním dějin před rokem 1948. Byly vytvářeny nové historické 

narativy a výkladová schémata, které měly přispět svým nezanedbatelným dílem 

k legitimizaci nově nastoleného režimu. Přes nepochybnou dominanci Ústavu dějin KSČ na 

tomto poli se na formulaci nových narativů podílela i katedra dějin KSČ, byť její hlavní úkoly 

byly shledávány především v oblasti pedagogické. Vzhledem k pozdějšímu založení katedry 

se budu v této části věnovat historiografické produkci v letech 1953 až 1956, kdy druhým 

mezníkem je pochopitelně XX. sjezd KSSS. Rok 1953 je sice poněkud diskutabilní, neboť 

jsem si vědom, že monografie publikované v tomto roce musely být vypracovány v období 

předešlém ještě před založením katedry na filozoficko-historické fakultě. Na druhou stranu 

katedra plynule navazovala na své působení na VŠPHV a odborná i myšlenková kontinuita s 

předešlým obdobím je celkem očividná. 

  Vycházím z přesvědčení, že právě v tomto období bylo ustaveno výchozí paradigma 

stranické historiografie, které přes pozdější proměny některých historických narativů nebylo 
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až do začátku normalizace nikdy opuštěno.209 Již zde lze nalézt všechna základní schémata, 

která se stala výchozí bází pro historická vyprávění v následujících dvou desetiletích. 

Aplikace teorie marxismu-leninismu, byť ve zvulgarizované stalinistické podobě, vnímání 

dějin pod úhlem stranické perspektivy, třídní antagonismus jako podstata fungování 

společnosti a hlavní motor dějinného vývoje, nesmiřitelný rozpor revolučního a reformního 

směru v dělnickém hnutí či teleologické vnímání společenského vývoje, kdy nevyhnutelné 

historické zákonitosti spějí neochvějně k jedinému možnému a spravedlivému uspořádání 

společenských vztahů ve formě vrcholného stádia socialismu. Tyto základní postuláty, ač 

s drobnými úpravami či změněnou radikalitou, nebyly po námi sledované období nikdy 

opuštěny a vytvářely základ pro takzvanou souměřitelnost historických narativů, jež byly 

charakteristickým rysem neměnného paradigmatu stranické historiografie. 

Kanonickým textem první fáze stranické historiografie a jakýmsi následováníhodným 

vzorem pro všechny stranické historiky se stal tzv. Stručný výklad dějin VKS(b).210 

Perspektiva stranického vnímání dějin ve stalinistické podobě, tak jak byla nastíněna ve 

Stručném výkladu se stala závazným vzorem pro stranickou historiografii v Československu 

v první polovině padesátých let. Stranický přístup k dějinám de facto vyžadoval mít apriorně 

zformulované předpoklady, které víceméně hájí pozici jedné společenské skupiny vůči 

skupinám ostatním a historické bádání tak slouží k shromáždění dostatečného množství 

argumentů, které se stanou nezvratným dokladem výchozího stanoviska. Ovšem jak 

upozorňuje Sommer, v žádném případě nelze hovořit o násilném a direktivním zavádění 

tohoto stalinského vzoru do stranické historiografie v Československu, neboť Stalinovo pojetí 

historického poznání a stranickosti ve vědě padlo v komunistickém Československu na 

úrodnou půdu a důraz na využití výsledků historiografie v praxi i nacionalismus, konvenovaly 

některým tradicím dlouhodobě přítomným v českém historickém myšlení.211 

Potřeba utilitárního využití stranické historiografie v praxi, byla nezbytným 

předpokladem vytváření nových historických vyprávění. Komunistická strana potřebovala 

v očích veřejnosti legitimizovat převzetí moci a současné politické a společenské uspořádání. 

Bylo nezbytně potřeba vytvořit jakýsi zakladatelský mýtus strany, který by lidovým masám 

                                                 
209 Jsem toho názoru, že dokonce ani po nástupu normalizace se výchozí paradigma stranické historiografie 

nezměnilo. Ovšem takové tvrzení by si vyžádalo potvrdit či vyvrátit dlouhodobým studiem, které nevyhnutelně 

nemůže být předmětem této práce 
210 Dějiny Všesvazové komunistické strany (bolševiků). Stručný výklad, Praha 1953 
211 SOMMER, Vítězslav, Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním 

komunismem (1950-1970), Praha 2011, s. 138 
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vysvětloval dějinné zákonitosti společenského vývoje spějícího do bezkonfliktního 

harmonického uspořádání vrcholného socialismu sovětského ražení, podstatu třídního 

antagonismu a nevyhnutelné vítězství proletariátu a jasně definované vnější i vnitřní nepřátele 

socialistického zřízení.  Právě jednoznačné označení nepřátelských skupin sloužilo také 

k urgentně požadovanému nalezení viníků za nepříliš dobrý stav socialistického hospodářství 

v první polovině padesátých let a k ospravedlnění či dokonce vyburcování spravedlivého 

hněvu lidových vrstev v právě probíhajících politických procesech, jejichž výsledkem byly 

často velmi drakonické tresty, které by byly v normálně fungující demokratické společnosti 

jen obtížně akceptovatelné. 

Jelikož měla být historická vyprávění využitelná k masové stranické propagandě a 

sloužit jako základ pro zjednodušená propagandistická hesla politických kampaní, byla 

nezbytným předpokladem všech takových narativů jednoduchá tezovitost srozumitelná 

širokým lidovým vrstvám. Didaktické pojetí historických příběhů umně pracovalo 

s jednoduchou černobílou dichotomií dělící společnost i světové uspořádání na jasně 

definované my a oni. Každý řádný občan socialistického státu si měl být vědom 

fundamentálních rozporů mezi socialistickým a kapitalistickým zřízením, a především všech 

výhod a předností prvně jmenovaného. Každý takový příběh měl vytvářet zdání dějinné 

nezvratnosti a nepřipustit jakoukoliv možnost pluralitní interpretace „vědecky podložených“ 

závěrů. Axiomatické pojetí všech těchto narativů založených na správné interpretaci 

stalinského paradigmatu se předpokládalo jaksi z podstaty. Typickým, při takovém pojetí 

vytváření historických příběhů, se stalo jen velmi omezené, selektivní a velmi utilitární 

využívání archivních pramenů, které měly být pouze jakýmsi dokreslením apriorně 

stanovených příběhů, a v případě fundamentálního rozporu mezi stranickým viděním dějin a 

mluvou archivních pramenů nebylo v případě potřeby problematické odsoudit výsledky 

archivního bádání, které vyhovovaly pouze standardům historické kritiky pramenů jako 

objektivistické a faktografické.212 Naopak hojná byla citace takzvaných klasiků marxismu-

leninismu. Prakticky při zpracování jakéhokoliv tématu bylo nezbytné, aby se historik odkázal 

na Marxe, Lenina, Stalina či Gottwalda, a tím nevyvratitelně potvrdil své závěry. Přesto tímto 

způsobem utvářené historické příběhy nelze charakterizovat jako výstřelky či anomálie, nýbrž 

                                                 
212 SABROW, Martin, Historiografie NDR jako badatelský problém, in: Soudobé dějiny 1-2/2000, s. 28 
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jako historická vyprávění odpovídající specifickému charakteru stalinského historického 

myšlení.213 

Pokud si to shrneme nově utvářené historické narativy měly sloužit politické 

manipulaci v rámci dobového politického diskurzu. Manipulací se rozumí snaha autora 

diskurzu přivést adresáta k názoru, který se obvykle příliš neshoduje s jeho vlastními názory, 

a to tak, aby adresát vykonával činnosti, které autorovi manipulativního diskurzu přinášejí 

užitek. Takový diskurz má několik charakteristických rysů – 1) vytváření představy, že 

auditorium politického diskurzu (lid) rozhodujícím způsobem určuje a ovlivňuje správný směr 

politických aktivit; 2) vytváření obrazu nepřítele, tj. skutečnosti, že jistí lidé nebo skupiny lidí 

tento správný směr ohrožují; 3) podpora názoru, že určitý politický představitel nebo určitá 

strana důsledně vystupují v zájmu auditoria (lidu), že jejich hlavní starosti jsou totožné se 

starostmi obyčejného člověka; 4) zdůrazňování názorové jednoty mezi politickým vůdcem 

(stranou) a auditoriem (lidem) – prostředkem vyjádření této jednoty je politický diskurs 

založený na vysoké frekvenci zájmena my.214 

Jak již bylo naznačeno výše, všechny historické práce první poloviny padesátých let se 

vyznačovaly značnou didaktičností místy až propagandistickou tezovitostí, která byla 

pochopitelně na úkor jakéhokoliv metodologicky náročnějšího uchopení tématu, neboť 

požadavek utilitárního využití historických narativů v praxi vyžadoval jednostranně 

interpretovatelnou srozumitelnost pro masy pracujícího lidu. Z těchto důvodů se de facto vždy 

jedná o jednoduše chronologicky vyprávěné příběhy empiricko-politického charakteru, které 

nevykazují žádné znaky hlubší teoretické propracovanosti, byť jejich autoři mohli být často 

toho mínění, že dostatečné množství odkazů na klasiky marxismu-leninismu je dostatečnou 

známkou teoretické a metodologické ukotvenosti. Zajímavé také je, že přestože jedním 

z paradigmatických momentů stranické historiografie a de facto klíčovým principem 

veškerého dějinného vývoje byl třídní antagonismus, tak se v žádném díle publikovaném 

katedrou dějin KSČ nesetkáme s potřebou jakékoliv bližší explicitně vyjádřené definice třídy 

či dělnické třídy potažmo třídního boje, a to dokonce ani v letech šedesátých, kdy potřeba 

přeci jen důkladnějšího teoretického uchopení problematiky byla již na pořadu dne.215 
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Logickým vysvětlením se zdá, že obecným a explicitně neartikulovaným předpokladem všech 

prací napsaných na katedře v padesátých a šedesátých letech je marxistické chápání pojmu 

třída, které ji chápe jako určitou skupinu lidí, jejichž třídní přináležitost je determinována 

objektivně, to znamená na základě jejich postavení v dobové socioekonomické struktuře, 

které je nezávislé na jakémkoliv subjektivním prožitku a artikulaci tohoto prožitku.216 

Jak jsem již zmínil publikační výstupy členů katedry, i vzhledem k velmi krátkému 

období, které navíc bylo primárně zaměřeno na pedagogické etablování katedry na filozofické 

fakultě, byly v podstatě velmi skrovné. Jedná se o sedm monografií a několik časopiseckých 

výstupů nepříliš velkého významu. Důležitým faktorem hrajícím významnou roli v nízké 

publikační aktivitě řady členů katedry byla také generační příslušnost. Nadpoloviční většina 

členů byla příslušníky nejmladší generace stranické inteligence narozené mezi lety 1928 až 

1931. Všichni tito mladí historici byli již absolventy VŠPHV či po roce 1948 zbolševizované 

filozofické fakulty, kteří dokončovali své diplomové práce v letech 1951 až 1954 a poté 

nastupovali na katedru jako asistenti, teprve zahajující svoji vědeckou kariéru psaním 

aspirantských prací. O to zajímavějším faktem je zjištění, že pod čtyři ze sedmi 

publikovaných monografií byl podepsán právě jeden z příslušníků mladé generace Karel 

Pichlík, který ve dvou případech publikoval jako samostatný autor a ve dvou případech jako 

spoluautor dalšího příslušníka nejmladší generace Karla Bartoška. Je třeba rovnou přiznat, že 

na kvalitě předložených prací se to podepsalo měrou vrchovatou. 

Právě práce tandemu Bartošek – Pichlík nejvíce odpovídaly dobovému požadavku 

stranického vedení na odhalování nepřátel uvnitř i vně socialistického zřízení, kterým by bylo 

poukázáno na nebezpečí, jež hrozí socialismu, a tím byla získána loajalita širokých lidových 

vrstev, tolik potřebných v nejisté politické a hospodářské situaci na počátku padesátých let. 

První takovou prací zaměřující se především na odhalení a usvědčení vnějších nepřátel 

v podobě imperialistického a kapitalistického systému byla monografie o působení a chování 

americké armády v západních Čechách na sklonku a po skončení druhé světové války z roku 

1953.217 I podle soudu Vítězslava Sommera, který se zabýval stranickou historiografií 
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v širším kontextu než autor těchto řádků, se jednalo o jeden z opravdových vrcholů 

stalinistické historiografie v Československu.218 

 Základní narativní linií celého příběhu je snaha popsat americkou armádu nikoliv jako 

osvoboditele, který napomohl k porážce nacistického Německa, nýbrž jako okupační mocnost 

a hlavního nacistického spojence. Američtí imperialisté, kteří dlouhodobě dodávali zbraně 

nacistickému Německu, jsou označováni za hlavní viníky Mnichova a pozdější nacistické 

agrese. Zvláště v případě Mnichovské smlouvy je dikce textu naprosto nesmlouvavá, protože 

„podpis amerických imperialistů se pod mnichovskou dohodou s Hitlerem neobjevil, ačkoliv 

patřil na první místo. Zásah americké vlády při poradách mnichovanů ve prospěch Hitlera, 

jak musel sám americký ministr zahraničí přiznat, takřka rozhodl situaci“.219 Symptomatické 

je, že se v této souvislosti v celé knize nevyskytne ani jediná zmínka o paktu Molotov-

Ribbentrop, který se vzpírá jednoduché propagandistické interpretaci a mohl by narušovat 

adorativní obraz geniálního soudruha Stalina a Rudé armády jako jediného skutečného 

protivníka a vítěze nad nacismem a zároveň i jediného osvoboditele okupovaného 

Československa. Neustále je zdůrazňována kontrapozice obou armád, kdy Rudá armáda je 

armádou světa svobody a míru, tudíž socialismu, naopak na druhém břehu stojí 

imperialistická americká armáda, která je armádou světa války, poroby a otroctví, tudíž 

kapitalismu.  

 Příchod okupačních amerických armád do střední Evropy má dva základní motivy – 

politický a hospodářský. Hlavní politickou motivací amerických imperialistů je záchrana 

zbytků nacistických armád, které jsou vykreslovány de facto jako američtí spojenci, před 

spravedlností z rukou sovětské armády, nehledě na fakt, že zachránění nacističtí vojáci mají 

sloužit jako základ vojska pro další světovou válku mezi socialismem a kapitalismem.  

Hospodářskou motivací je především snaha šířit nadvládu kapitalistických monopolů, neboť 

„z amerických miliardářů se stali ještě šílenější zotročovatelé a utlačovatelé národů, usilující 

poroučet svými dolarovými karabáči celému světu“. 220 Součástí postupu amerických armád 

do Československa bylo také záměrné bombardování a ničení všech průmyslových objektů a 

vraždění civilního obyvatelstva. Hlavním cílem záměrné devastace průmyslového potenciálu 

byla snaha donutit Československo k závislosti na dodávkách amerických monopolů. 

Pravděpodobně nejlépe situaci vystihuje popis zničení Škodových závodů v Plzni. „Američtí 
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imperialisté dali bombardovat Škodovku, protože chtěli zničit průmysl, který měl náš pracující 

lid převzít, a který měl lidu sloužit. Protože chtěli vyřadit jakoukoli konkurenci jejich 

monopolů a trustů těžkého průmyslu. Pro tyto zištné cíle Wall Streetu neváhali američtí 

finanční magnáti ani na okamžik vydat rozkaz ke zničení Škodovky. Neváhali ani na okamžik 

vraždit v Plzni stovky mužů a žen. Pro obohacení kapes newyorských bursiánů rozsévala 

americká letadla v Plzni smrt.“221 Pochopitelně o americké materiální pomoci v rámci 

programu UNRRA (United nations relief and rehabilitation administration) nemohla padnout 

ani zmínka. 

 Dalším klíčovým motivem propagandistického využití předložené práce, měla být 

v očích pracujícího lidu naprostá denunciace ve světě stále populárnější americké konzumní 

kultury a s tím spojeného takzvaného amerického životního stylu, který se násilným 

způsobem snažila v západních Čechách zavádět americká okupační správa. Názvy 

jednotlivých kapitol jako Kult krutosti a nenávisti k člověku jsou poměrně všeříkající. Místo 

sáhodlouhého rozboru stačí menší ukázka. „Rozklad kapitalistického hospodářství USA je 

provázen rozkladem celého života Spojených států. Smrtelný puch zahnívajícího kapitalismu, 

snažící se umrtvit vše živé a zdravé, vniká do všech pórů života USA……. Zahnívání a rozklad 

zasahuje i americkou kulturu. Marasmus a mravní úpadek jsou královskou manželskou 

dvojicí, která v ní neomezeně vládne. V americké kultuře zaujímají první místa – teror, ničení, 

znásilňování, gangsterismus, pornografie. Tuto kulturu se američtí imperialisté snaží 

naočkovat světu, chtějí otrávit lidstvo jejím hnilobným pachem.“222 Skutečně se jedná o 

nejradikálnější text, který byl na katedře dějin KSČ za dobu jejího trvání napsán, a jeho 

zaměřenost na jednoduchou utilitární propagandu je v podstatě neoddiskutovatelná. 

Krom výše zmíněného lze v textu vypozorovat i řadu dalších prvků charakteristických 

pro stalinistickou fázi stranické historiografie, v některých případech i pro léta pozdější. 

Především je to teleologické pojetí dějin, kdy nevyhnutelné historické zákonitosti, 

zformulované klasiky marxismu-leninismu, se ukazují být silnější než všechny vysněné touhy 

amerických monopolů o světovou nadvládu. Víra v jedinou možnou cestu vývoje 

společenského uspořádání vede Bartoška s Pichlíkem k přesvědčení o vítězství dělnické třídy 

a nastolení diktatury proletariátu i ve Spojených státech.223 Kritika se také zaměřila na domácí 

buržoazii, která byla aktivním spolupachatelem všech nepravostí páchaných okupační 
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armádou, a tím umožnila dramatické odhalení provázanosti vnějšího i vnitřního nepřítele, 

kteří jsou neustálou hrozbou pro socialistické zřízení. Toto dramatické propojení vnějšího a 

vnitřního nepřítele umožnilo ve velkém finále celé knihy zacílit s nejvyšší možnou mírou 

aktuálnosti na právě probíhající politické procesy, především na proces s protistátním 

spikleneckým centrem Rudolfa Slánského, a mělo legitimovat v očích pracujícího lidu 

adekvátnost vynesených drakonických trestů. „Proces jasně ukázal zločinné úsilí amerických 

vládnoucích kruhů i jejich imperialistických společníků o znovunastolení kapitalismu 

v Československu a ostatních lidově demokratických státech, o odtržení těchto zemí od 

Sovětského svazu. Aby naplnili ještě více své žoky, chtěli by američtí miliardáři nastolit 

v Československu své imperialistické, koloniální panství, drancovat naší zem, dusit svobodu 

našeho lidu.“224 

Zajímavým doplňkem tohoto textu je článek Karla Bartoška o Pražském povstání 

publikovaný v první polovině roku 1956 v Nové mysly.225 Je možno již vypozorovat posun ve 

vnímání americké armády, kdy Bartošek jednoznačně diferencuje mezi řadovým americkým 

vojákem, který upřímně a poctivě bojoval proti nacismu, a mezi reakčním velením americké 

armády, které stále v souladu s předchozím textem usilovalo o záchranu zbytku nacistických 

vojsk před sovětskou armádou. Jinak hlavní linií článku je členění národně osvobozeneckého 

boje na dvě soupeřící koncepce, jejichž zápas měl vliv na budoucí charakter národa. 

V souladu s potřebami národa se rozvíjela revoluční a proletářská koncepce pod kuratelou 

komunistické strany v opozici k buržoaznímu pojetí národně osvobozeneckého boje, jehož 

hlavním představitelem byla londýnská buržoazní emigrace na čele s Benešem, která měla 

v plánu vyvolat občanskou válku. Všechny nekalé a podvratné plány české buržoazie byly 

zhatěny úderem sovětské armády. 

Kromě vnějšího protivníka v podobě amerického imperialismu, byl hlavním, ne-li 

ještě větším strašákem, pro stranické vedení nepřítel vnitřní. V době hysterických kampaní a 

odhalování zrádců uvnitř komunistické strany, jež byly průvodním jevem snahy po etablování 

nového totalitního režimu, bylo požadováno rozkrytí historických kořenů těchto společensky 

škodlivých jevů. Hlavním takovým domácím strašákem bylo sociálnědemokratické či 

reformistické smýšlení v dělnickém hnutí často označované jako pravicový oportunismus, 
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které byl věčným protipólem revolučního směru. Zde se již formuje jeden z paradigmatických 

prvků stranické historiografie padesátých a šedesátých let, který přes jisté proměny v rámci 

historického diskurzu nikdy nezmizel z hledáčku stranických historiků. Postava 

reformistického zrádce, který svou zdánlivě revoluční rétorikou, ale reformním ba 

kompromisním přístupem k buržoazní demokracii páchá zradu na dělnickém hnutí, patří ke 

klasickým topoi stranické historiografie námi sledovaného období. Hlavní rozdíl stalinistické 

fáze oproti pozdějším obdobím spočíval především v radikalitě argumentů a v minimální 

snaze předložená tvrzení jakkoliv doložit alespoň trochu seriózním archivním výzkumem. 

Opět jako v předchozím případě vyšla nejradikálnější práce vyhovující dobovým 

propagandistickým záměrům z pera dvojice Bartošek a Pichlík. Jedním z hlavních podnětů 

pro vystupňování kampaně proti sociáldemokratismu se staly plzeňské stávky v roce 1953, 

které byly vyvrcholením lidové nespokojenosti vyvolané měnovou reformou, jež nabyla ve 

skutečnosti podoby krádeže za bílého dne. Výsledkem na podzim 1953 bylo pověření Ústavu 

dějin KSČ vydat publikaci mapující činnost sociální demokracie na Plzeňsku od jejího vzniku 

až do současnosti, tak aby její vyznění mohlo být použito proti stávkujícím. Tato povinnost 

byla následně delegována na již osvědčenou dvojici Bartošek Pichlík.226 Již sám fakt, že kniha 

byla napsána v rozmezí ledna až června 1954, nasvědčuje, že se jednalo v prvé řadě o 

propagandisticky využitelnou příručku nikoli dlouhodobý badatelský projekt.227  

Aby nebylo pochyb, cíl práce je explicitně zformulován již na prvních řádcích. „Touto 

prací chceme...ukázat ničemnost jednoho z nejnebezpečnějších nepřátel pracujících mas 

v posledním půlstoletí – sociáldemokratismu.“228 Nic nebránilo, aby tato apriorní teze byla 

naplněna žádoucími narativními formacemi pro jednotlivé etapy dělnického hnutí. Již na 

počátku dvacátého století začínají do dělnického hnutí pronikat oportunistické a reformistické 

názory, jejichž nositelem se stává nově zformovaná vrstva dělnické aristokracie a také 

zproletarizovaná část maloburžoazie. Malá ideologická vyspělost hnutí umožňuje 

reformistickým předákům šířit své teorie, v jejichž důsledku dochází k preferenci klasického 

parlamentního boje na úkor revolučního třídního boje a snahy o nastolení diktatury 

proletariátu. Klasickým postupem autorů je stupňování vypjaté rétoriky, kdy v průběhu první 

světové války přešli předáci sociální demokracie na sociálšovinistické a oportunistické 
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stanovisko a otevřeně a nezakrytě zaujali buržoazní pozice a stali se přesvědčenými obhájci 

Habsburské monarchie. Závěrem může být vyslovena teze, že nebýt zrady sociálpatriotických 

vůdců, mohlo dojít k ustavení svobodné demokratické republiky již 14. října 1918.229 

Období po první světové válce je vykládáno perspektivou boje levice a pravice 

v sociální demokracii nebo-li neustále přítomným bojem mezi zrádným reformismem a 

revolučním hnutím, které jediné může osvobodit vykořisťované masy pracujících 

z kapitalistického jha. Vznik KSČ je v této perspektivě vykládán teleologicky jako 

nevyhnutelné a zákonité dovršení vývoje boje dělnické třídy proti buržoazii. Boj mezi 

reformismem a revolučním hnutím se projevuje především ve formě boje za získání většiny 

dělnické třídy a utvořením jednotné lidové fronty, která jediná může být hrází proti 

postupující fašizaci buržoazie. Zde se právě vyskytuje největší nebezpečí reformismu, který 

pod rouškou zdánlivé revoluční rétoriky preferuje metody parlamentní demokracie, a tím 

upevňuje panství buržoazie a naopak neustále maří utvoření jednoty v dělnickém hnutí. Z této 

logiky mohou autoři vyslovit tezi i o postupné fašizaci sociální demokracie. Počátek třicátých 

let je považován za mezník, kdy dochází k proměně sociáldemokratického reformismu 

v sociálfašismus, který je charakteristický srůstáním s organizacemi zaměstnavatelů, 

podporou finančního kapitálu, zostřením národnostního útlaku a zaváděním brutální 

diktatury.230 Symptomatické je v této souvislosti významné mlčení o VII. kongresu 

Kominterny v roce 1935, kdy byla ze Stalinova rozhodnutí navázána vzájemná spolupráce. 

Nit sociálnědemokratického příběhu spřádají oba autoři k dalšímu nezvratnému 

závěru, který vyplývá z logiky předchozího. Sociálnědemokratičtí předáci jsou označeni za 

jednoho z hlavních viníků kapitulace před nacismem, neboť „splynuli za dlouhá léta se svými 

kapitalistickými pány natolik, že je nemohli opustit ani v přípravě a provedení činu 

nejčernějšího – zaprodání republiky Hitlerovi“.231  Výsledkem je konstatování, že nebýt 

zrady sociální demokracie, která svými kapitulantskými a defétistickými postoji rozbila 

bojovou morálku lidu, mohla se Česká republika s pomocí Sovětského svazu, který nám chtěl 

pomoci, ubránit mnichovskému diktátu. Po nastolení okupačního režimu se boj komunistické 

strany proti sociáldemokratismu v dělnickém hnutí stal jedním z hlavních předpokladů 

národně osvobozeneckého boje. Právě úspěšný národně osvobozenecký boj komunistické 
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strany je jakousi spojitou nádobou totálnímu krachu sociálnědemokratického oportunismu 

v dělnickém hnutí. 

Při líčení poválečného vývoje mohli oba autoři využít své předchozí práce a vytvořit 

jednoduché spojení mezi zrádnými pravicovými sociálními demokraty a americkou 

soldateskou. Myšlenkovou základnou kontrarevoluční ideologie pravicových sociálních 

demokratů se stala teorie demokratického socialismu nebo-li teorie usmiřování kapitalismu 

s dělnickou třídou, která byla definitivně překonána sloučením komunistické a sociálně 

demokratické strany v červenci 1948, kdy se plně vládnoucí ideologií pracujícího lidu stala 

teorie marxismu-leninismu. Závěr knihy vrcholí v ospravedlnění očistných mechanismů 

strany, která byla i po roce 1948 infiltrována sociálnědemokratickým oportunismem. 

Programem pravicových sociálnědemokratických předáků po roce 1948 se stala „Válka proti 

naší zemi a její okupace cizími imperialistickými hordami, záškodnická a podvratná činnost 

proti našemu lidově demokratickému zřízení.“232 Naznačena byla i myšlenková spojitost 

pravicového oportunismu s další nepřátelskou buržoazní ideologií – masarykismem, ovšem 

nedočkala se širšího uchopení. Každý čtenář, který uchopil Bartoškovu a Pichlíkovu knihu 

neměl zůstat na pochybách o historických kořenech a nebezpečnosti zrádné 

sociálnědemokratické ideologie pro socialistické zřízení. 

Kromě sociálnědemokratického nebezpečí byla již naznačena i identita druhého 

vnitřního nepřítele, jehož ideologie mohla nahlodávat socialistickou společnost vrcholně 

stalinistického období, byl jím masarykismus. Postava T. G. Masaryka, se těšila v diskurzu 

stranické historiografie poměrně vrtkavému osudu. Ještě na přelomu čtyřicátých a padesátých 

let byl Masaryk, s poukazem na některá problematická místa jeho politické kariéry, celkem 

bezproblémovou součástí standardního narativu československých dějin.233 Postupně však 

v první polovině padesátých let došlo k radikálnímu obratu, ve kterém byl Masaryk odhalen 

jako hlavní buržoazní ideolog, a tím i zrádce lidu. Ideologie T. G. Masaryka byla stranickými 

teoretiky demaskována jako určitá forma falešného vědomí, která sváděla pracující masy na 

scestí a odváděla jejich pozornost od revolučního boje a snahy o vytvoření diktatury 

proletariátu. Byla schopna do svého učení inkorporovat i další zrádné ideologie jako 

kosmopolitismus a buržoazní nacionalismus a byla genetickým souputníkem reformního 

socialismu. Z aktuálně politického hlediska byly rezidua masarykovského smýšlení v hlavách 
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socialistických občanů, jedním z hlavních rezistentních faktorů úspěšné realizace revolučního 

programu.234 

Žádná publikace zaměřená speciálně proti masarykovské ideologii na katedře dějin 

KSČ napsána nebyla, přesto práce Drahomíra Bárty o generální stávce v roce 1920 se zabývá 

mimo jiné i kritikou Masaryka.235 Přes veškeré charakteristické rysy stalinistického 

dějepisectví, které tato práce neklamně vykazuje, liší se přeci jen o předchozí práce dvojice 

Bartošek a Pichlík poněkud nižší radikalitou, především použitých výrazů, a jistou, alespoň 

v rámci možností, teoretickou a koncepční promyšleností. Tato určitá větší sevřenost práce 

vyplývá také z konkrétnějšího vymezení tématu na roky 1918 – 1920, na rozdíl od práce 

předchozí, která se tematicky rozprostírala přes půl století.  

Hned v úvodu neváhá Bárta směle zařadit jím zkoumané období mezi nejvýznamnější 

etapy českých národních dějin po bok husitské revoluce, národního obrození a rok 1848. Přes 

výslednou porážku v prosincové generální stávce vnímá dané události v závěru de facto 

pozitivně jako cennou zkušenost, která opět teleologicky vedla nevyhnutelně k vítězství 

v únoru 1948. Kniha má v podstatě dvě roviny. První linií je kritika sociálně demokratického 

oportunismu a T. G. Masaryka. Kromě již standardních argumentů proti sociální demokracii, 

se kterými jsme se seznámili výše, zaujme především hodnocení prezidenta Masaryka, 

kterého označuje za hlavního buržoazního a v podstatě jediného schopného pravicového 

ideologa, který je schopen, byť pochopitelně demagogicky oponovat levici a revolučnímu 

dělnictvu, za účelem záchrany buržoazního řádu. Masaryk se díky své práci Sociální otázka 

prohlásil za největšího znalce marxismu a snažil se z této pozice o denunciaci leninismu jako 

učení rozporného s marxismem. Masaryk jako hlasatel pomalé, nenásilné a evoluční cesty 

k socialismu se snažil odvrátit pracující lid od revoluční cesty, kterou nastoupil sovětský lid. 

Masaryk je obviněn jako přímý exponent buržoazie, který řídil přímé útoky pravice proti 

revolučnímu hnutí. Problematické podle Bárty bylo, že až do prosincové stávky nebyla tato 

pravá tvář Masarykova odhalena, neboť do té doby většina dělnictva věřila ještě v klamnou 

představu, která pocházela z období před první světovou válkou a vykreslovala Masaryka jako 

přítele a stoupence socialismu. V demaskování skutečných Masarykových úmyslů vidí jeden 

z hlavních přínosů prosincové stávky, která „…rozdrtila tuto iluzi, odhalila Masaryka jako 
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zapřisáhlého nepřítele socialismu, dělnické třídy a jako politického a ideologického 

představitele buržoazie“.236 

Druhou linií Bártovy práce je snaha analyzovat chyby, kterých se dopustila levice 

v sociální demokracii, a které byly příčinou neúspěchu v prosincové stávce. Hlavní příčina 

neúspěchu se v podstatě nabízí, je jí neexistence revoluční strany, která by postavila třídní boj 

na správných ideologických základech. Tehdejší levice přes nesporně dobré úmysly 

nepochopila svou vedoucí úlohu v revolučním hnutí a byla zatížena přežitky 

sociálnědemokratického smýšlení, které se projevovali především značnou organizační 

roztříštěností. Nedostatečná ideologická připravenost a převzetí chybných reformistických, 

oportunistických organizačních principů, přizpůsobených jedině parlamentním šarvátkám a 

nikoliv revolučnímu boji, vedlo ve svém důsledku k neschopnosti levice účinně čelit 

nacionálně buržoazní demagogii. Právě chybějící znalost teorie marxismu-leninismu a 

revoluční teorie, historických zákonů společenského vývoje a znalost taktiky a strategie 

proletářského boje vedla levici k zaujetí chybného postoje, který se vyznačoval krajní 

pasivitou a opomenutím mobilizovat masy. Toto mylné chápání objektivních zákonů vývoje 

společnosti vedlo levici, která zaujala falešnou pózu pouhého pozorovatele, podle Bárty 

k hlásání teorie živelnosti, teorie o automatické revoluci, jejíž autorkou byla Rosa 

Luxemburgová.237 Další klíčovou chybou, která měla vliv na neúspěch prosincové stávky, 

byla neschopnost získat v rozhodující moment spojence, především z řad rolníků a pracující 

inteligence. Na vině byla neznalost Leninova učení o svazku dělníků a rolníků, a z toho 

plynoucí nedocenění úlohy rolnictva v revolučním boji. Poslední klíčovou chybou bylo špatné 

pochopení učení o jednotě strany. Levice sice zásluhou Šmerala usilovala správně o co 

největší masovost, ale bohužel zašla, díky své toleranci všech možných názorů, za přípustnou 

mez, čímž způsobila ideovou nejasnost v dělnickém hnutí, která vedla k rozkolu dělnické 

třídy, jemuž nebyla levice schopna zabránit. Všechny tyto chyby, jak již bylo naznačeno, byly 

ovšem cennou zkušeností na nevyhnutelné cestě k únoru 1948, ve kterém byla již strana 

především zásluhou Klementa Gottwalda obeznámena s leninsko-stalinskou teorií a postavena 

na pevných revolučních základech. 

Závěrem je snad třeba podotknout, že přestože dle klasického marxistického učení o 

základně a nadstavbě tvoří ekonomické podmínky výchozí bázi pro kulturně ideologickou 

nadstavbu, tak v práci Drahomíra Bárty se prakticky s rozborem hospodářské a sociální 
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situace, jak domácí natož v mezinárodním kontextu nedočkáme, což je u dané problematiky 

celkem flagrantní nedostatek. Naopak ideologických floskulí je v práci více než dostatek, což 

jenom dosvědčuje základní východisko stalinistické fáze stranické historiografie o jejím 

utilitárním a propagandistickém využití. 

První a povýtce jedinou monografií stalinistické fáze na katedře dějin KSČ, která se 

alespoň v rámci možností pokouší využít hospodářské a sociální statistiky je práce Lubomíra 

Vebra o hornické mostecké stávce v roce 1932.238 Po mém soudu se jedná, samozřejmě cum 

grano salis, asi o nejzajímavější práci v zakladatelském období katedry, byť se jedná v zásadě 

o autorovu přepracovanou dizertační práci, kterou dokončil již v roce 1950 na VŠPHV. Vebr 

dělí knihu na dvě části nestejného rozsahu. První část zabírající necelou třetinu knihy je právě 

věnována, některým hospodářským a sociálním ukazatelům na počátku velké hospodářské 

krize. Autor upouští od snahy o rozbor hospodářské krize en bloc a soustředí se především na 

její dopady v uhelném průmyslu. V první kapitole se její vývoj pokouší zasadit i do 

mezinárodního kontextu, kde nachází jistou genetickou linii se stávkami krakovských a 

dombrowských horníků v Polsku. Ve druhé a třetí kapitole se zabývá již hospodářským a 

sociálním postavením horníků a rozborem bezprostředních příčin vzniku mostecké stávky. 

Přes jisté manipulativní zacházení se statistickými údaji, ve snaze ukázat zbídačení horníků na 

počátku velké hospodářské krize, což ovšem po pravdě řečeno korespondovalo s realitou, se 

jedná o přínosnější část knihy, ovšem viděno dnešním úhlem pohledu. 

Druhá a obsáhlejší část knihy, která tvoří skutečné jádro Vebrovy práce je věnována 

již samotnému průběhu mostecké stávky. Tato část naopak odpovídá mnohem více 

soudobému diskurzu ve stranické historiografii a slouží v rámci dobové kampaně proti 

sociálnědemokratickému oportunismu k odhalování zrady reformistických předáků a 

především reformistických odborů. Podvratná snaha sociálnědemokratických odborů, ze 

kterých se začátkem třicátých let stávají odbory sociálfašistické, na oko hájit zájmy a horníků 

a přitom svou spoluprací s kapitálem neustále rozbíjet jednotnou frontu pracujících, je 

leitmotivem celé druhé části. Opět se dostávají ke slovu běžně používané ideologické fráze o 

sociálfašismu, lokajích a zaprodancích kapitálu či renegátech a agentech v buržoazie v řadách 

dělnického hnutí. Stávku člení Vebr na čtyři etapy. První etapa je charakteristická rychlým 

rozmachem stávkového hnutí, kdy i přes snahu reformistů není státní aparát schopen proti 

stávce adekvátně zakročit. Díky účinné pomoci KSČ vznikají stávkové výbory a stávka 

získává pevné organizační vedení. Druhá etapa začíná po 30. březnu, ve které se strana snaží 
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upevnit jednotnou frontu a vede stávkující horníky k aktivní obraně proti mocenskému 

aparátu. V tomto období dochází k masovým demonstracím, k prvnímu střetnutí se státní 

mocí, k boji za právo na stávku a za právo na demonstraci. Stávka nemá již pouze 

hospodářský charakter, ale stále viditelněji nabírá politického charakteru. Ve třetí etapě začíná 

pod vedením komunistické strany intenzivní příprava na generální stávku všech pracujících 

v severočeském hornickém regionu. Charakteristická je vystupňovaná snaha státního aparátu 

zlomit odpor stávkujících i za cenu použití násilných a represivních opatření. Poslední etapa 

se vyznačuje především otevřenou zradou reformistických odborových předáků, kterým se 

podařilo narušit jednotnou frontu pracujících. Zde se naopak ukazuje teoretická vyspělost 

rudých odborů, které pochopily, že vznik jednotné fronty je nejdůležitějším výdobytkem 

mostecké stávky a v momentě jejího ohrožení prozíravě vyzvaly pracující k včasnému a 

organizovanému ukončení stávky. „Hodnotíme-li vcelku význam a zkušenosti z velké stávky 

mosteckých horníků, pak na prvém místě nutno uvést skvělý příklad úspěšného rozvinutí a 

praktického uplatnění taktiky jednotné fronty zdola Komunistickou stranou Československa. 

Mostecká stávka se stala důležitým mezníkem a zároveň otevřela novou etapu masových 

třídních bojů dělnické třídy v Československu v podmínkách zostřující se hospodářské krize 

kapitalismu.“239 

Jako určitý klad práce lze hodnotit snahu předložit vyčerpávající, byť faktograficky 

velmi suchý výčet bez hlubší analýzy, všech stávkujících dolů a počtu stávkujících horníků, 

všech jednotlivých protestních pochodů, demonstrací a srážek s četníky. Také přílohy 

obsahující alespoň základní hospodářské statistiky a chronologický přehled lze hodnotit jako 

pozitivum. Jistou slabinou, vnímanou především perspektivou stranické historiografie, se 

může zdát absence jakékoliv ucelenější generalizace závěrů plynoucích z mostecké stávky pro 

další vývoj strany a revolučního hnutí. Přes dobově nezbytnou radikální dikci se Vebrovi jako 

jedinému podařilo napsat práci, která svým záběrem a snahou zasadit mosteckou stávku do 

hospodářské a sociálního kontextu, včetně mezinárodního, alespoň částečně přesáhla přes 

veškeré pochopitelné limity jednoduché propagandistické zaměření soudobé stranické 

historiografie. 

V zakladatelském období stranické historiografie bylo na katedře publikováno již jen 

pár nepříliš významných monografií menšího rozsahu. Jedná se zejména o práce Karla 

Pichlíka zabývajících se problematikou revolučního hnutí v rakousko-uherské armádě 
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v průběhu první světové války.240 Jedná se o kratší brožury propagandistického ražení a bez 

jakéhokoliv smysluplnějšího náznaku uchopení dané problematiky. Starší práce spíše 

připomíná soubor jednotlivých ilustrativních příhod – odpor kladený při odvodu, přebíhání na 

ruskou stranu, popisy jednotlivých vzpour v armádě, suchá vojenská faktografie (výčet 

praporů, švadron a pluků). Jednotící linií je v souladu s dobovými požadavky 

sociálnědemokratický oportunismus, kdy za neúspěchy vojenských vzpour stojí 

kontrarevoluční činnost sociálních demokratů a buržoazních nacionalistů, kteří systematicky 

nahlodávají třídní vědomí vzbouřenců. Hlavní příčinou neúspěchu se pochopitelně jeví 

neexistence ideologicky vyspělé revoluční strany, která by převzala velení a zajistila 

revoluční jednotu. Typická je zejména absence jakéhokoliv archivního výzkumu. 

Ve své druhé práci věnované vojenské vzpouře v Kragujevaci opakuje Pichlík 

v podstatě úplně stejná schémata. Zajímavé je spíš tvrzení, že problematika ozbrojených 

vzpour v armádě a jejich vliv na národněosvobozenecký boj nebyla v marxistické 

historiografii ještě řádně zpracována.241 Tím ovšem implicitně připouští, že svou předchozí 

práci věnovanou této problematice očividně nepovažuje za řádné zpracování. Rovněž kritika 

Zdeňka Šolleho,242 že opakovaně ve své práci čerpá z díla buržoazního historika Jana 

Opočenského,243 vyznívá poněkud úsměvně. Pichlík v úvodu své práce doslova konstatuje, 

„byl udržován při životě i zfalšovaný výklad Opočenského, který Zdeněk Šolle dokonce přímo 

citoval(!) ve své práci“.244 Čtenář pak poněkud konsternovaně zjišťuje, že častým zdrojem 

Pichlíkových citací v obou jeho publikacích není nikdo jiný než buržoazní historik Jan 

Opočenský. 

Poslední prací publikovanou v počáteční etapě stranické historiografie byla krátká 

biografie stranického odborového předáka a stávkového organizátora Rudolfa Terera z pera 

Lubomíra Vejnara.245 Jedná se opět o kratší, čtivě napsaný příběh s jednoznačnou a 

nezaměnitelnou symbolikou, využitelnou v soudobém diskurzu. Panegyricky pojaté vyprávění 

o člověku, který již jako malý chlapec nesnesl jakékoliv bezpráví a křivdu činěné druhým a 

                                                 
240 PICHLÍK, Karel, Bojovali proti válce. Revoluční boj českých vojáků a námořníků v rakousko-uherské armádě 

za imperialistické světové války 1914-1918, Praha 1953; PICHLÍK, Karel, Vzpoura 71. pluku v červnu 1918, 

Praha 1956. 
241 PICHLÍK, Karel, Vzpoura 71. pluku v červnu 1918, Praha 1956, s. 8 
242 ŠOLLE, Zdeněk, Dělnické hnutí v českých zemích za imperialistické války 1914 - 1918, Praha 1952 
243 OPOČENSKÝ, Jan, Konec monarchie rakousko-uherské, Praha 1928 
244 PICHLÍK, Karel, Vzpoura 71. pluku v červnu 1918, Praha 1956, s. 8 
245 VEJNAR, Lubomír, Rudolf Terer: bojovník proti fašismu, Praha 1955 
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projevoval odborářské sklony proti klerikální škole a náboženství. V jakési, s nadsázkou 

řečeno, individuální teleologii spěje nevyhnutelným řízením osudu k roli předního bojovníka 

za práva pracujícího lidu až k mučednické smrti za druhé světové války z rukou gestapa. 

Kupodivu v prvních letech činnosti katedry prakticky nikdo z členů nepublikoval 

žádné články v některém z významnějších periodik. Výjimku tvoří pouze stati či de facto 

poměrně obsáhlé apologetické recenze Jaroslava Kladivy na V. a VI. svazek spisů Klementa 

Gottwalda v Československém časopise historickém (dále jen ČsČH).246 Ovšem nelze čekat 

v dobovém kontextu nic jiného než povinnou oslavnou ódu na vševědoucího soudruha 

Gottwalda, geniálního ideologa a teoretika marxismu-leninismu, stavícího se proti fašizujícím 

tendencím masarykovsko-benešovské republiky, jehož spisy jsou mocnou zbraní v boji za 

marxisticko-leninskou výchovu lidu. Volí jednoduchou metodu dlouhých citací 

z Gottwaldova díla, doplněných krátkými souhlasnými komentáři, které v podstatě jenom 

mechanicky opakují již řečené.  

Psaní stranických dějin na katedře dějin KSČ v první polovině padesátých let po 

obsahové ani formální stránce nikterak nevybočilo ze soudobého diskurzu stranické 

historiografie. Nově utvářené historické narativy musely odpovídat na politické a společenské 

požadavky dané doby, artikulované stranickým vedením a tlumočené obci historiků nově 

zřízeným Ústavem dějin KSČ, jež se na celých dvacet let stal dominantní institucí na poli 

stranické historiografie. Vyhrocené politické kampaně, probíhající politické procesy, stávky a 

nepokoje vyžadovaly hledání a odhalování nepřátel a zrádců vně i uvnitř strany. Tomu 

odpovídala i dikce, která se vyznačovala radikálním slovníkem a poměrně jednoduchou 

tezovitostí, srozumitelnou širokým vrstvám společnosti a tudíž prakticky využitelnou pro 

rozsáhlou politickou propagandu. Při odhalování vnějších nepřátel v podobě západního 

imperialismu a kapitalismu, ale i nepřátel uvnitř strany v podobě sociálnědemokratického 

smýšlení, byla aktivní především dvojice mladých historiků Karel Bartošek a Karel Pichlík, 

kteří vytvořili jedny z propagandisticky nejradikálnějších textů první poloviny padesátých let. 

Snad jen práce Lubomíra Vebra o mostecké stávce svou snahou o postihnutí širšího 

hospodářského a sociálního kontextu překročila v jistých aspektech úzký horizont stranické 

propagandy. Přesto je pro tuto fázi typické, že většina členů katedry, kteří byli příslušníky 

nejmladší generace stranické inteligence (Kašík, Kárník, Dubský, Měchýř, Kořalková) na své 

první publikační vystoupení teprve čekala. Tato příležitost se odehrála již za změněné 

                                                 
246 KLADIVA, Jaroslav, K V. svazku Spisů soudruha Klementa Gottwalda, ČsČH 1/1953, s. 61-73; KLADIVA, 

Jaroslav, K VI. svazku Spisů soudruha Klementa Gottwalda, ČsČH 3/1953, s. 323-340 
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politické i společenské situace po XX. sjezdu KSSS v únoru 1956, na který byla nucena 

reagovat i stranická historiografie. 

 

 

3.3 Vytváření poststalinského diskurzu stranické historiografie na katedře dějin KSČ 

v druhé polovině padesátých a na začátku šedesátých let 

 

 Druhá polovina padesátých let znamenala důležitý zlom ve stranické historiografii. 

Klíčovým mezníkem se stal XX. sjezd KSSS v únoru 1956, který odsoudil dogmatické 

výstřelky předchozího období a prostřednictvím Chruščovova projevu proti kultu osobnosti 

zahájil vlnu destalinizace v celém východním bloku. Tato změna politické i společenské 

atmosféry se nevyhnutelně projevila v přístupu ke stranickým dějinám a ve vytváření nových 

historických narativů, které se do určité míry snažily rozejít se strnulým dogmatismem a 

schematismem první poloviny padesátých let. Charakteristickým rysem řady debat se stalo 

volání po zvědečtění stranické historiografie, která se měla stát řádným vědeckým oborem, 

založeném na odborném přístupu a poctivé práci s archivními prameny. Mělo být opuštěno 

zejména neustále citování klasiků marxismu-leninismu, především Stalina a Gottwalda, které 

již dále nemohlo být považováno za dostatečně vědecký přístup k psaní stranických dějin. 

Samozřejmě i proces destalinizace a s ním spojený rozchod s předchozím obdobím měl své 

jasné meze. „Patrný byl rozpor mezi počínající a oficiálně vyhlašovanou destalinizací a 

snahou udržet tento proces v určitých hranicích, aby nedošlo k delegitimizaci nejen 

stávajícího stranického establishmentu, ale komunistického politického projektu jako 

takového.“247 

Právě nemožnost zpochybnění komunistického projektu jako takového, znamenala po 

mém soudu také nemožnost opuštění základního paradigmatu stranických dějin. Proto budu 

v této kapitole vycházet z teze o postupně se proměňujícím diskurzu stranických dějin při 

zachování základních paradigmatických východisek a výkladových vzorů. Nepřekročitelným 

limitem všech nově vznikajících historických narativů byla teorie marxismu-leninismu, 

nezpochybnitelná vedoucí úloha strany a s tím spojené teleologické vnímání dějin. Takřka 

klasickým motivem většiny soudobých prací byla opozice mezi revolučním a reformním 

                                                 
247 SOMMER, Vítězslav, Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním 

komunismem (1950-1970), Praha 2011, s. 155 
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směrem v dělnickém hnutí. Přesto je nepochybné, že stávající historické příběhy byly 

postupně přetvářeny a stávaly se součástí nově se formujícího diskurzu stranických dějin. 

Právě období řady vyhrocených diskusí v první fázi destalinizace a zpochybnění zažitých 

výkladových schémat pomohlo podle Sommera zdánlivě paradoxně k upevnění postavení 

stranické historiografie, vystavené snaze o diskreditaci zejména ze strany historiků 

z Historického ústavu ČSAV, neboť přijetí této kritiky a následné debaty pomohly etablovat 

novou poststalinistickou formu stranické historiografie, která položila základ oboru v druhé 

polovině padesátých let.248 Na rozdíl od Sommera se domnívám, že již v tomto období je 

možno mluvit o jakési protorevizionistické fázi stranické historiografie.249 

Také pro katedru dějin KSČ se jednalo o důležité formativní období, neboť většina zde 

působících historiků patřila k příslušníkům nejmladší generace stranické inteligence, 

narozených okolo roku 1930, kteří právě v tomto období začali odborně dozrávat a publikovat 

své první významnější práce, ať již v podobě řady článků a statí nebo počátkem šedesátých let 

i prvních vědeckých monografií. Poněkud problematické u této fáze stranické historiografie je 

určení horního mezníku v první polovině šedesátých let. Za tento mezník jsem určil přibližně 

přelom let 1962/63, byť přiznávám, že žádný zásadní metodologický či interpretační zlom 

v této době nenacházím. Jedná se spíše o pomocné datum, neboť v roce 1962 byla 

publikována první kolektivní práce Úvod do studia dějin KSČ, která byla hlavním 

dlouhodobým projektem katedry. Jistá souvislost je také s částečnou změnou učebních osnov, 

a s tím spojenou reorganizací na katedru dějin dělnického hnutí v roce 1964, která znamenala 

již právě od přelomu let 1962/63 větší zaměření také na dějiny mezinárodního dělnického 

hnutí a s tím spojené úvahy o sloučení s katedrou dějin SSSR a KSSS. Kapitolu člením na dvě 

podkapitoly. V první podkapitole se budu zabývat metodologickými diskusemi vedenými 

zejména na stránkách odborných časopisů řadou i nekatedrových historiků a ve druhé již 

samotnou historiografickou produkcí členů katedry. 

 

 

 

 

 
                                                 
248 Ibidem, s. 176 
249 Ibidem, s. 162 
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3.4 Metodologická východiska stranické historiografie v poststalinské fázi 

 

 Výraznou změnou ve vývoji stranické historiografie po roce 1956 oproti předchozímu 

období byla řada teoretických a metodologických článků, které se vyznačovaly snahou po tzv. 

zvědečtění a výraznou měrou přispěly k zformování nového poststalinského diskurzu 

stranické historiografie.  Přestože se do této debaty zapojili i někteří členové katedry (Kladiva, 

Kašík, Dubský), bude nezbytné v této části opustit úzce katedrové hledisko a posoudit i 

příspěvky historiků z jiných stranických institucí, bez nichž by nebylo možné plně pochopit 

vývoj stranické historiografie v tomto období.  

 Jednou z prvních kritických vlaštovek byl článek Kolomana Gajana, Josefa Macka a 

Zdeňka Šolle uveřejněný v červnu 1956 v Nové mysli.250 Jedná se o tvrdou kritiku kultu 

osobnosti a období stalinistické etapy stranické historiografie, která se vyznačovala pouze 

slepým následováním výsledků sovětské historické vědy. Otázkou zůstává, do jaké míry si 

autoři uvědomovali svůj vlastní podíl na této dogmatické úchylce a zda v této souvislosti 

vnímali svůj článek také jako sebekritiku, neboť vlastní sebereflexe není nikde příliš zjevná, 

což je ovšem obecnější problém všech článků tohoto typu, kdy se povětšinou mladší generace 

stranických historiků distancuje od předchozího vývoje, aniž by si byla ochotna přiznat i svůj 

podíl viny. Cílem kritiky je prakticky bezmyšlenkovité poklonkování před autoritami a 

citování klasiků marxismu-leninismu, které je typickým projevem nedostatku myslitelské 

invence. Historici byli nedostatečně teoreticky vybaveni a nezvládnutí materialistické vědecké 

metody je vedlo k opovrhování objektivní realitou a její nahrazení pouhým idealistickým 

subjektivismem. Autoři se distancují od striktně černobílé dichotomie, která byla uplatňována 

při hodnocení historických aktérů při jejich dělení do reakčního či pokrokového tábora. 

„Osobnost, která hrála významnou pokrokovou úlohu, nesměla ve svém vývoji udělat chybu, a 

proto se nutně vyskytnuvší chyby zakrývaly, přecházely... Na druhé straně osobnost, která se 

nakonec nějakým způsobem zkompromitovala nebo od strany odpadla, nesměla mít, počínajíc 

svým zrozením, v životě žádný kladný rys, žádnou zásluhu, třebaže skutečný vývoj nebyl tak 

jednoduchý.“251 Poukázali tak na absolutní podřízenost historické vědy politické praxi a její 

služebnost v agitační práci, z čehož rezultovala velmi častá a násilná aktualizace historické 

skutečnosti. 
                                                 
250 GAJAN, Koloman - MACEK, Josef – ŠOLLE, Zdeněk, K některým problémům naší historické vědy, in: 
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 Jednalo se také o útok na stranickou historiografii jako samostatný vědecký obor. 

Právě ve stranických dějinách se kult osobnosti uplatňoval nejsilněji, a tak se staly velkou 

brzdou ve studiu národních dějin, a to zejména těch nejnovějších, kde nemohla být uplatněna 

volnost ve vědeckém bádání. Autoři článku nepopírají oprávněnost či dokonce nutnost 

existence specializovaných pracovišť zabývajících se dějinami strany a dělnického hnutí, jsou 

však toho názoru, že stranické dějiny nejsou žádnou samostatnou vědní disciplínou 

podléhající vlastní historické zákonitosti, a proto nedisponují ani žádnými zvláštními 

metodologickými postupy, které by byly odlišné od přístupů obecné historické vědy, jejíž jsou 

inherentní součástí. Logickým důsledkem je požadavek autorů, aby hlavním organizátorem 

veškeré badatelské práce na jednotlivých odborných pracovištích se stal jejich mateřský 

Historický ústav ČSAV. 

 Na podobně kritickou notu vůči období kultu osobnosti byl naladěn i příspěvek 

Vladimíra Dubského publikovaný na stránkách Československého časopisu historického, 

který byl v podstatě polemickou recenzí knihy Zdeňka Bradáče.252 Nekritizuje ovšem Bradáče 

za jeho vlastní chyby, neboť jeho práce vykazuje pouze obecné nedostatky, kterými 

v předchozím období trpěly veškeré společenské vědy. Kritika vztažená na konkrétní práci 

byla zamýšlena jako podnět k přehodnocení minulých chyb v celé stranické historiografii. Pro 

toto období byla podle Dubského typická nedostatečná znalost historických faktů, které byly 

poplatné dogmatickému přístupu a nesprávnému chápání stranickosti ve vědecké práci a ve 

výsledku jen sloužily k naplňování apriorních schémat a tezí. V souladu s Gajanovým, 

Mackovým a Šolleho článkem odmítá jednoduché černobílé hodnocení historických 

osobností. Obhajuje nárok Jílka, Housera a některých dalších členů pravice ve straně na 

kritické hodnocení a odmítá jejich paušální odsudek jako pouhých zrádců a placených agentů 

buržoazie, byť připouští jejich škodlivé oportunistické názory.253 Domnívá se také, že 

jednotlivé úchylky v politice strany nelze vysvětlovat individuální zradou jednotlivých osob, 

ale je potřeba je přisoudit chybám v celkové politice strany. Kritizuje také přejímání Stalinovy 

teorie o sociálfašismu, která považuje reformistický směr sociální demokracie jako 

soupodstatný s fašismem a zakrývá tak zásadní diference mezi těmito směry, z čehož později 

rezultovaly značné chyby v taktice některých sekcí Kominterny. 
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 Bradáč ve své odpovědi Dubskému254 souhlasí s nutností bojovat proti dogmatismu 

v historické vědě a pouze slepému citování klasiků marxismu-leninismu a v souladu 

s Dubským se domnívá, že nelze přenášet závěry platné pro hodnocení určitého směru nebo 

skupiny v jednom období na období jiná. Naopak ale upozorňuje na nezbytnost boje i proti 

opačné tendenci v historické vědě, kterou je nebezpečí revizionismu. Závažný omyl v kritice 

Dubského spatřuje Bradáč v jeho přehlížení třídní podstaty vnitrostranických bojů. „V. 

Dubský se však dopouští vážného omylu tím, že v chybách, vyplývajících z nesprávného 

nazírání, z chybného hodnocení dané situace spatřuje jedinou a hlavní příčinu 

vnitrostranických rozporů a úchylek, že přehlíží třídní kořeny vnitrostranických bojů.“  255 

Jinými slovy Dubský mylně klade důraz pouze na gnozeologické příčiny, na chyby v procesu 

poznání a neuvědomuje si hlavní skutečnost, že původcem chybných názorů a tendencí ve 

straně jsou zejména ostatní třídy, které obklopují proletariát a pronikáním své ideologie 

ovlivňují stranickou činnost. Ve výsledku ovšem působí Bradáčova odpověď velmi smířlivě a 

sebekriticky, jako by si byl dobře vědom řady chyb stalinistického období, které ovlivnily 

jeho práci. 

 Problematika revizionismu, o které se zmínil Bradáč, byla hlavním tématem článku 

Jana Pachty Důsledněji uplatňovat leninskou zásadu stranickosti v naší historické vědě 

uveřejněném na stránkách Příspěvků dějin KSČ.256 Radikální kritika dogmatismu a kultu 

osobnosti především z pera mladších historiků skrývala v sobě potenciální nebezpečí 

revizionistických tendencí, které by mohly přerůst až v ospravedlnění buržoazní 

historiografie, zejména pozitivismu a objektivismu v historické vědě. Není příliš překvapivé, 

že autorem, který se vymezil proti tomuto nebezpečí, byl v té době již matador marxistické 

historiografie Jan Pachta, jehož odborná kariéra byla zahájena ještě před druhou světovou 

válkou. Právě důsledné lpění na stranickosti mělo vytvořit protiváhu radikální kritice 

stranické historiografie, která mohla vést až k delegitimizaci tohoto dějepiseckého projektu.257 

Bylo očividné, že Pachta nemůže ignorovat vývoj po XX. sjezdu KSSS a musí zformulovat 

své teze tak, aby obstály v soudobém diskurzu a zároveň se vyrovnaly s přehmaty období 
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kultu osobnosti. Ukazuje, že po roce 1948 došlo k mocnému nástupu marxismu-leninismu, 

nicméně „…současně s prudkým ideovým rozvojem dochází i k některým závažným 

nedostatkům, jako vulgarizaci, dogmatismu, zkostnatělosti a k některým chybám a 

nedostatkům vyplývajícím z kultu osobnosti“.258 Na druhou stranu Pachta podotýká, že XX. 

sjezd postuloval také požadavek boje proti všem druhům revizionismu. Právě důsledné 

dodržování stranické perspektivy a tvůrčí ovládnutí marxismu-leninismu má být tím 

správným prostředkem k potření těchto nebezpečných tendencí. „Má-li naše historická věda 

splnit své poslání v boji proti revizionismu, musí se stát skutečnou bojovnou vědou, 

uplatňující důsledně leninskou zásadu stranickosti vědy, a zbavit se některých buržoazních 

přežitků i všeho toho, co dosud brzdilo její tvůrčí charakter. Historická věda, založená na 

theorii marxismu-leninismu, je vědou stranickou, poněvadž odpovídá zájmům dělnické třídy a 

všech pracujících.“259 Buržoazními přežitky má na mysli zejména nebezpečí objektivismu a 

pozitivismu, ale také ekonomismu, který se pokouší vysvětlovat historický vývoj pouze 

samočinným působením ekonomických sil bez revoluční činnosti lidí. Použitím stranické 

perspektivy podle Pachty naopak historik zaujme jediné správné, objektivní a vědecké 

stanovisko. 

 Snahou zaujmout jakousi střední cestu mezi propagandistickým psaním stalinistického 

období, ale také se zároveň vyhnout černobílé kritice všeho, co bylo dosud v historiografii po 

roce 1948 uděláno, se vyznačovala stať dalšího veterána stranického dějepisectví Pavla 

Reimana Za důsledné uplatnění historického materialismu v dějinách Komunistické strany 

Československa.260 Z jeho článku je cítit úsilí o takzvané zvědečtění historické vědy. Reiman 

pochopitelně přiznal řadu chyb předchozího období vyplývajících z dogmatické vulgarizace, 

z neúcty k faktům a především z flagrantní neznalosti teorie marxismu-leninismu. Jako 

příklad hrubé vulgarizace a nesprávného pochopení boje proti sociáldemokratismu uvádí 

právě knihu Bartoška a Pichlíka o vývoji dělnického hnutí na Plzeňsku. Problém viděl 

zejména ve snaze historické vědy sloužit okamžitým potřebám politické praxe, přitom ovšem 

nepopírá, že dějiny strany jsou stranickou vědou, která má aktivně napomáhat vývoji 

revolučního hnutí dělnické třídy, ovšem musí pracovat s dlouhodobější perspektivou 

historického vývoje. 
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 Podle Reimana dosavadní vývoj historické vědy naznačuje, že hlavní slabinou 

v přístupu historiků je prozatím slabé zvládnutí marxistické teorie, nedostatečná úroveň při 

používání metody dialektického a historického materialismu, jednostrannost při výkladu 

historických faktů a nedostatečná schopnost marxisticky zobecňovat zkušenosti dělnické 

třídy. Dějiny strany potom chápe jako nerozlučnou součást marxismu-leninismu a jako 

prostředek jeho šíření v masách pracujícího lidu. „Podstata věci je v tom, že marxismus není 

dogma, nýbrž zobecnění zkušenosti dělnické třídy.  Proto se marxismus neustále rozvíjí a 

obohacuje na základě nových zkušeností třídního boje. Bez toho není možný další rozvoj 

marxismu a v tomto smyslu tvoří dějiny strany nerozlučnou část marxismu-leninismu. 

Formulace, že dějiny strany jsou marxismem-leninismem v činnosti, vyjadřuje proto nejlépe 

podstatu věci.“ 261 Nedostatečná znalost marxismu-leninismu pak vedla v očích Reimana 

historiky k pouhému mechanickému papouškování jednotlivých pouček bez schopnosti 

jakékoliv invenční aplikace. 

 Závěrem také Reiman odmítl volání některých historiků po zrušení postavení stranické 

historiografie jako samostatného vědeckého oboru. Uznal fakt, že obecné dějiny a dějiny 

strany tvoří spojité nádoby a nelze vykládat dějiny strany a dělnického hnutí bez znalosti 

širšího vývoje a také metody použité při historickém bádání musí být podobné, ovšem na 

druhou stranu také vnímá nepominutelné diference, které jednoznačně opravňují samostatnou 

existenci stranického dějepisectví a nelze jej tak redukovat na běžnou součást obecné 

historiografie. „V dějinách strany nejde jen o výklad událostí, nýbrž o jejich hluboký rozbor, o 

vyjasnění zásadních politických, ideových a praktických problémů, před kterými stála strana 

v té či oné periodě. V dějinách strany je nutno osvětlovat nejen strategii a taktiku strany 

v jednotlivých etapách vývoje, nýbrž také zásadní ideologické problémy, uplatnění leninských 

norem stranického života, poměr strany k masám, vývoj masové politické práce, poměr 

k jiným organizacím pracujícího lidu, úlohu strany při budování socialistické společnosti atd. 

Již pouhý přehled těchto otázek ukazuje, že ztotožňovat dějiny strany s obecnými dějinami, jak 

to činili někteří historici, není možné.“262 

 Do teoreticko-metodologické debaty námi sledovaného období se také vedle již 

zmíněného Vladimíra Dubského zapojily i další členové katedry dějin KSČ. Aktivní v tomto 

směru byl zejména vedoucí katedry Jaroslav Kladiva, ale zajímavým příspěvkem se 
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prezentoval i Vladimír Kašík.263 Zvláště u Kladivy jako předního stranického pracovníka a 

historika, který se fakticky vůbec nevěnoval empirickému bádání, byly podobně zaměřené 

články poměrně typické. 

 Kladiva podobně jako Pachta hájí především stranický přístup v historickém bádání. 

Stranickou perspektivu historikovy práce nevnímá jako podřízení se politickým úkolům či 

vycházení z předem daných schémat, naopak stranickost definuje jako jeden z nejdůležitějších 

rysů historikovy metody, která je důsledkem jeho marxistického názoru, jeho třídní pozice a 

nachází potom zákonitě své objektivní potvrzení v historickém materiálu. Použití stranického 

úhlu pohledu umožňuje odhalovat podstatu zkoumaných jevů a věrnou reprodukci 

objektivních historických procesů. Pokud stranický historik aplikuje správně metodu 

dialektického a historického materialismu, pokud důsledně vychází z pozice dělnické třídy, 

která je vždy ve shodě s objektivní pravdou, tak se de facto podle Kladivy nemůže mýlit. 

„Stranickost jako součást metody marxistického historiografa dává pak také možnost odlišit 

v historickém materiálu podstatné od nepodstatného, zákonité od nahodilého, historicky 

významného od historicky pomíjivého a nalézt tak správné, historicky určité svazky mezi 

obecným a zvláštním, mezi obecnou historickou tendencí a jejími jedinečnými projevy. Za 

takových předpokladů naše uvědomělé třídní východisko, naše stranickost, z jejíhož hlediska 

posuzujeme každý jev a událost, nebude pak znamenat, že vycházíme z předem stanovených 

schemat a dogmat a nedbáme zásad vědecké objektivity. Idea stranickosti, která sleduje zájmy 

proletářské revoluce a cíle vybudování komunistické společnosti, se pak nedostává do rozporů 

s objektivní pravdou.“264 Kladiva poté nevidí žádný rozpor, když stranický historik bude i 

angažovaným propagandistou, neboť jen vědecky zpracované a interpretované historické 

fakty mohou přitáhnout pozornost domácích i zahraničních čtenářů k propagandistické práci 

strany. Podle Kladivy není, řečeno parafrází Karla Marxe, úkolem společenských věd svět 

vysvětlit, ale změnit.265 

 Kladiva se také zabývá vztahem mezi dějinami strany a obecnými dějinami, který 

vnímá jako dialektický, neboť komunistická strana je zákonitým produktem konkrétního 
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stádia obecného historického vývoje a naopak má sama aktivní vliv na utváření historického 

dění. Snaží se vypořádat s otázkou obecného a zvláštního v dějinách strany. Základní 

marxisticko-leninské principy jsou pro něj pochopitelně všeobecně platné, ale zároveň varuje 

před tendencí uplatňovat je v jejich obecné formě, aniž by byly převedeny konkrétní 

podmínky. V této souvislosti si dovoluje opatrnou kritiku přebírání zkušeností KSSS, byť 

uznává, že tyto zkušenosti jsou základní. Důrazně ovšem upozorňuje i na opačné nebezpečí 

používání pouze zvláštního opomenutím obecných pouček, což vede k národnímu 

komunismu. Stranické dějepisectví je pro něj pochopitelně plně obhajitelným samostatným 

vědeckým oborem. „Studium dějin komunistických stran má vysokou mravní hodnotu, neboť 

je studiem vědomého úsilí o vítězství člověka nad v podstatě jen primitivními přírodními 

instinkty, které ovládají svět buržoazních odlidštěných vztahů.“ 266 

 Za závažnou metodologickou chybu předchozího období, která se pravidelně 

opakovala při používání metody dialektického materialismu, považuje důraz jen na zkoumání 

nejzákladnějších ekonomických souvislostí, z kterých se pak mylně vysvětloval složitý 

zákonitý vývoj společnosti. Naráží tak na problém základny a nadstavby. Právě důraz na 

prvky nadstavby, především kulturu a sociálně psychologické faktory, umožní věrnější obraz 

společenského vývoje a je pro Kladivu východiskem z doposud se projevujících extrémů 

strnulého dogmatismu a odosobněného objektivismu. Zde se projevuje Kladivova hlavní 

odborná specializace na kulturní politiku strany po roce 1945. 

 Příspěvek Vladimíra Kašíka je specifický svým zaměřením na metodologické otázky 

při psaní biografií významných historických osobností. Podobně jako někteří předchozí autoři 

se Kašík snaží o nalezení střední cesty mezi výstřelky vulgárního dogmatismu a schematismu, 

kdy byla historiografie degradována na pouhou dodavatelku předem požadovaných 

historických ilustrací a mezi rezidui buržoazní historiografie, které se při podceňování 

významu materialistické dialektiky a povyšování významu dílčího poznatku na obecný závěr 

mohou projevovat sklonem k objektivismu a pozitivismu. Autor si klade otázku, v čem 

spočívá význam biografie pro celou historiografii. Je toho názoru, že biografie musí 

odpovídat na dvě klíčové otázky – na otázku po důležitých životopisných datech osobnosti a 

datech její činnosti a jejího díla, a také na otázku po příčinách historického významu 

osobnosti a dimenzi jejího zásahu do společenského vývoje. Při sbírání dat ze života 

osobnosti je důležité nepodceňovat a nepřehlížet také údaje, které se týkají jejího vnitřního 

života zejména v raném období vývoje, kdy se významná historická osobnost formuje ve 
                                                 
266 Ibidem, s. 80 



 111 

svých idejích, názorech a činech. Je proto povinností každého historika usilovat o co 

nejvěrnější rekonstrukci psychologického profilu osobnosti. „V tom, co jsme označili za určitý 

psychologický stav osobnosti, jsou tedy obsaženy jak prvky svou podstatou vyloženě 

společenské, tak prvky ryze individuální…Všechny tyto prvky mají v určitých okamžicích 

v různém seřazení význam a mnohdy dokonce velmi vážný. Je proto úsilí o proniknutí k těmto 

rysům osobnosti, jež jsme označili za prvky psychologické nezbytnou nutností.“267 

 Klíčovým problémem se Kašíkovi jeví rozřešení problému vztahu osobnosti a 

společnosti. Podstatou řešení tohoto problému je rozpoznání existence dialektického vztahu 

mezi jednotlivým a obecným jak ve společnosti, tak v jeho konkrétní aplikaci na vztah 

osobnosti a lidových mas, na vztah individuálního a společenského, jež je základem 

marxistické metodologie při psaní biografií. Proto je nezbytné hledat v konkrétním vývoji 

osobnosti obecné zákonitosti vývoje společnosti, neboť vědomé úsilí významných 

historických osobností se de facto vždy ve zralém období vývoje kryje ve svém základě se 

zákonitou tendencí společenského vývoje, vyjadřovanou úsilím některé společenské třídy.268 

Přestože je běh dějin určován všeobecnými zákony, je podle Kašíka možné v některých 

případech prosadit záměry a vůli jedince, což je možné „…právě proto, že se v určitých 

rozměrech dostává prostředků k uskutečnění chtěného. Základ těchto prostředků je právě ve 

vědeckém nazírání na vývoj společnosti a v organisované straně řídící se důsledně tímto 

názorem.“269  

 Závěrečnou tečku za teoretickými a metodologickými problémy stranické 

historiografie druhé poloviny padesátých let učinil III. sjezd historiků v září 1959.270 Na 

sjezdu se svými příspěvky vystoupili někteří již výše zmínění historici (Macek, Bradáč, 

Kladiva, Pachta, Šolle), ke kterým se přidalo několik dalších (např. Veselý, Bárta). Zaznívaly 

v podstatě již výše zmíněné argumenty, a proto není třeba se zabývat jednotlivými 

vystoupeními zvlášť. V obecné rovině byla cítit snaha, najít opět vyváženou cestu k většímu 

zvědečtění stranické historiografie, založené na důkladném studiu archivních pramenů, ovšem 

tak, aby nedošlo ke ztrátě politické angažovanosti. Základním kritériem vědeckosti bylo 

důsledné, ale přitom invenční používání teorie marxismu-leninismu, která měla být 
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nerozlučně spojena se stranickostí ve vědeckém bádání. Bylo opětovně varováno jak před 

výstřelky vulgárního dogmatismu a kultu osobnosti, tak před nebezpečím sklouznutí 

k nepřípustnému revizionismu, který se projevoval pronikáním buržoazně historiografických 

tendencí v podobě objektivismu a pozitivismu do stranické historiografie. Tematicky byl 

položen důraz na zvýšenou intenzitu v bádání zejména v oblasti nejnovějších dějin a dějin 

mezinárodního dělnického hnutí, jež mělo být završeno vytvářením kolektivních syntetických 

prací. Výsledky historického bádání měly být aktivně propojeny se současností, neboť úkolem 

společenských věd a historiografie zvlášť, měla být snaha svět nejen poznávat, ale také ho i 

měnit. 

 Závěrem lze konstatovat, že kritika politické a ideologické praxe vrcholného 

stalinismu, kterou přinesl rok 1956, se zaměřila také na stranickou historiografii. Výtky 

zpochybňující její odbornost a v podstatě i smysl existence, dokázalo stranické dějepisectví 

transformovat v součást své nové identity. Podařilo se otupit ostří kritiky a 

z historiografického projektu zapojeného do mobilizačních kampaní vrcholného stalinismu se 

pomalu stal institucionálně a diskurzivně pevně ukotvený výzkum.271 

 

 

3.5 Posun historických narativů v poststalinském diskurzu na katedře dějin KSČ 

 

 Jakými novými interpretačními a výkladovými schématy přispěli historici z katedry 

dějin KSČ do nově se formujícího poststalinského diskurzu v druhé polovině padesátých a na 

začátku šedesátých let? Tak zní klíčová otázka, na kterou se pokusíme najít odpověď v této 

kapitole. Charakteristickým distinktivním rysem oproti předešlému období byla snaha po tzv. 

zvědečtění historické vědy. Byla opuštěna radikální propagandistická dikce stalinského 

diskurzu na úkor snahy vytvářet, alespoň v rámci možností, historická vyprávění založená na 

standardních badatelských metodách. Začal se projevovat poněkud střízlivější tón textů, které 

navíc byly podloženy podstatně důslednější prací s prameny. Důraz byl položen na důkladný 

archivní výzkum a znalost dobového tisku, čímž se značně rozšiřovala faktografická základna 

nově formulovaných textů. Běžným standardem se stal poznámkový aparát. Také z časového 
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hlediska byla oblast bádání rozšířena od druhé poloviny devatenáctého století až do roku 

1948. 

 Na první pohled poněkud překvapivým zjištěním je skutečnost, že v letech 1957 – 

1960 nebyla na katedře publikována žádná monografie a první rozsáhlejší texty se objevily až 

v roce 1961. Jak si tento fakt vysvětlit? Domnívám se, že příčina je dvojího druhu. Zaprvé se 

jedná o generační problém. Většina historiků působících na katedře dějin KSČ se řadila k 

příslušníkům nejmladší badatelské generace, kteří dokončovali své diplomové práce 

v rozmezí let 1952 až 1955 a poté nastupovali na katedru na pozice aspirantů či asistentů, 

kteří právě v průběhu druhé poloviny padesátých let psali své práce doktorské, jejichž 

výsledky byly publikovány až začátkem let šedesátých. K tomu je třeba přičíst i pracovní 

vytíženost jak badatelského rázu, podílem na dvou kolektivních syntézách, tak rázu 

pedagogického, umocněnou značným snížením pedagogického stavu na katedře v roce 1958. 

V průběhu celé druhé poloviny padesátých let byli prakticky všichni členové katedry součástí 

širokého kolektivu stranických historiků, který byl pod kuratelou Ústavu dějin KSČ pověřen 

vypracováním kanonického textu stranické historiografie učebnice dějin KSČ, jejíž 

vypracování, jež nesneslo žádného odkladu, se stalo prvořadou záležitostí sledovanou 

z nejvyšších pater stranické nomenklatury.272 Navíc sama katedra byla pověřena v rámci 

rezortního úkolu ministerstva školství vypracování metodické příručky pro začínající 

stranické historiky s názvem Úvod do studia dějin KSČ, která byla publikována v roce 1962. 

Pokud přičteme oslabení stavu katedry o pět pedagogických a vědeckých pracovníků 

(Bartošek, Pichlík, Kořalková, Hejda, Šauer) v rámci již výše popsané katedrové čistky v roce 

1958 při prakticky nezměněné výši pedagogických úvazků, stává se zjištění, že 

v inkriminovaných čtyřech letech nebyl publikován žádný text většího rozsahu poněkud méně 

překvapivým. 

 Ačkoliv by se mohlo z výše uvedeného tvrzení zdát, že námi sledované období bylo 

z hlediska historiografické produkce katedry poněkud sterilní, opak je pravdou. Právě 

v období, kdy většina historiků bádala na svých dizertačních pracích, se nabízel značný 

prostor pro publikování dílčích poznatků ve formě řady článků a statí. Důležitým faktorem 

byl také nárůst publikačních možností, neboť kromě již zavedených periodik (Nová mysl, 

ČsČH), byla v roce 1957 zahájena Ústavem dějin KSČ edice nejvýznamnějšího stranicko-

historického periodika, nejprve ve formě sborníku a od roku 1961 časopisu, s názvem 

                                                 
272 Více k problematice vzniku tohoto základního textu. SOMMER, Vítězslav, Angažované dějepisectví. 

Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970), Praha 2011, s. 201-229 
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Příspěvky dějin KSČ. Katedra sama pak ve spolupráci s katedrou dějin SSSR a KSSS začala 

od roku 1958 vydávat vlastní periodikum Zprávy kateder dějin KSČ a dějin SSSR a KSSS. 

Jednalo se o periodický sborník, který vycházel dvakrát do roka vždy na konci semestru a byl 

určen výhradně pro publikování členů obou kateder. Redakcí byli pověřeni Lubomír Vebr za 

katedru dějin KSČ a František Hrbata za katedru dějin SSSR a KSSS. Vydávání Zpráv bylo 

ovšem ukončeno již v roce 1961.273 Od roku 1960 začal také na Univerzitě Karlově vycházet 

sborník Acta Universitatis Carolinae (AUC) řada Philosophica et Historica jehož dvě celá 

čísla v letech 1960 a 1961 byla postoupena katedře dějin KSČ.274 Množství publikovaných 

článků, které navíc mají schopnost pružněji reagovat na proměňující se politické a 

společenské klima než několik let trvající zpracování monografií, je očividným rozdílem 

oproti, v tomto směru, prakticky minimální produkci předchozího období. 

 Těžiště historiografické produkce na katedře v námi sledovaném období se nacházelo 

především v dějinách KSČ a dělnického hnutí v meziválečném období, a to zejména ve 

dvacátých letech. Přesto se napřed v krátkosti zmíníme o kolektivní práci katedry s názvem 

Úvod do studia dějin KSČ.275 Úvod byl koncipován jako vysokoškolské skriptum, a jak název 

napovídá jako prolegomena do oboru stranických dějin pro začínající historiky. Práce na 

učebnici zabrala kolektivu katedry prakticky celé námi sledované období a je třeba 

konstatovat, že výsledek není po výtce příliš zdařilý. Po úvodní části, ve které se student 

seznámil se základní terminologií (stranické dějiny, historiografie, metodologie, metodika, 

dialektický a historický materialismus atd.), následuje představení klasiků marxismu-

leninismu, nikoliv však hlubší analýzou jejich myšlenkových a teoretických konceptů, ale 

pouhým výčtem edic jejich spisů. Poté většinu učebnice zabírá zjednodušeně řečeno telefonní 

seznam stranické literatury a periodik, tištěných pramenů, stranických pracovišť, knihoven, 

archivů a muzeí. Učebnice, první svého druhu, pravděpodobně splnila, alespoň pro začátek 

svůj účel, ale není příliš překvapivé, že hned po jejím vydání se začalo na katedře pracovat na 

nové a vylepšené verzi, která byla publikována v roce 1966. 

                                                 
273 Byť to není nikde explicitně formulováno, tak se zdá, že hlavní příčinou byly s největší pravděpodobností 

omezené finanční prostředky. Mohlo to zároveň souviset s faktem, že právě od roku 1961 začaly vycházet 

Příspěvky k dějinám KSČ, které byly původně občasníkem, s pravidelnou dvouměsíční periodicitou. 
274 K některým otázkám ideového vývoje dělnického hnutí v našich zemích, AUC – Philosophica et Historica 

1960; O revoluční jednotu československého dělnického hnutí, AUC – Philosophica et Historica 1961 
275 Úvod do studia dějin KSČ, Praha 1962 
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 Zajímavým doplňkem  této problematiky byla diskuse autorů s oponenty z června 

1962, která se uskutečnila krátce před vydáním učebnice a je k nalezení ve fondu katedry 

dějin KSČ.276 Prakticky všichni oponenti zdůrazňují cennost a potřebnost metodické úvodu, 

Křen dokonce zdůrazňuje velký ohlas, který učebnice vyvolala na Vysoké škole stranické, což 

s ohledem na další výtky potvrzuje mojí domněnku, že přes nepříliš valnou kvalitu učebního 

textu byl jeho vznik naplněním určitého deziderata ve výuce stranických dějin.  Mezi hlavní 

výtky oponentů patří především malá pozornost věnovaná buržoazní a reformistické 

historiografii, která je podle Křena navíc hodnocena poněkud jednostranně a je opomíjeno její 

„metodické dědictví“. Dále byla zdůrazněna nutnost doplnit kapitolu o společenské úloze 

historiografie a jejího vztahu k ostatním společenským vědám a také vyjasnění vztahu 

stranických a obecných dějin. Oponenti také hodnotili kriticky často jen pouhou popisnost, 

zvláště v pasážích o nejnovějších dějinách po roce 1945. Požadováno bylo také doplnit pasáže 

o působení kultu osobnosti ve stranické historiografii. Na druhou stranu se objevily i některé 

zajímavé rozpory, když například Koloman Gajan ve své kritice vychvaloval hloubku, jasnost 

a promyšlenost závěrů učebnice a zároveň varoval před nedostatkem kritického pohledu, 

který je většinou nahrazován pouhým výčtem prací. 

 Hlavní pozornost katedry však byla soustředěna na zpracování problematiky dějin 

strany a dělnického hnutí v meziválečném Československu. Přesto v četnosti prací 

zabývajících se tímto obdobím existovala značná disproporce. Klíčovou a badatelsky 

nejpreferovanější etapou bylo období let 1917 – 1921, završené hlavním periodizačním 

mezníkem v podobě vzniku Komunistické strany Československa. Poněkud méně 

frekventovanou problematikou byla následná dvacátá léta a počátek třicátých let, naopak 

předmnichovské období třicátých let zůstalo v poststalinské fázi na katedře prakticky 

opomenuto. Historický vývoj od roku 1917 do roku 1921 se stal doménou zejména Zdeňka 

Kárníka, ale také Vladimíra Dubského a zajímavými příspěvky přispěli i Vladimír Kašík a Jan 

Měchýř.277 Byť se jednalo o práce různého rozsahu, kvality i zaměření, o práce, které občas 

                                                 
276 AUK, f. FF UK, Katedra dějin KSČ, kart. 755, Zápis besedy o „Úvodu k dějinám KSČ“, konané 11. června 

1962 – přítomni: Kladiva, Křen, Bradáč, Gajan, Pešek, Tesár, Vejnar, Vebr, Měchýř, Kašík, Niklíček, Muška, 

Dubský 
277 KÁRNÍK, Zdeněk, O poměru levice německé sociální demokracie ke komunistickým skupinám v severních 

Čechách v roce 1919, in: Zprávy kateder dějin KSČ a dějin SSSR a KSSS 1/1958, s.  48-56; KÁRNÍK, Zdeněk, 

Počátky marxistické levice (K 40. výročí vzniku marxistické levice), in: ČsČH 6/1959, s. 644-675; KÁRNÍK, 

Zdeněk, První samostatné vystoupení marxistické levice (5.-6. říjen 1919), in: Zprávy kateder dějin KSČ a dějin 

SSSR a KSSS 2/1959, s. 15-38; KÁRNÍK, Zdeněk, Úloha politické literatury v ideologickém boji revolučního 
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sledovaly problematiku pouze na regionální úrovni, přesto se dá vysledovat několik zásadních 

momentů a interpretačních schémat, které se pokusíme v následujícím textu, alespoň rámcově 

postihnout. 

 Jakýmsi iniciačním momentem tohoto období, ale i celého budoucího vývoje se stala 

Velká říjnová revoluce v Rusku a prostřednictvím bolševické strany nastolení diktatury 

proletariátu. Díky programu ruských bolševiků se z izolovaných a roztříštěných bojů dělnické 

třídy stalo koordinované hnutí. Dějiny se daly nezastavitelně na pochod ke svému vysněnému 

cíli a realizování socialistické utopie bylo od roku 1917 jen otázkou času. Teleologie dějin 

pracovala na plné obrátky. Socialistickou utopií mělo být odstranění jakéhokoliv 

vykořisťování člověka člověkem, což muselo vyústit ve vybudování nejprve socialistické a 

posléze beztřídní komunistické společnosti. Situace na sklonku první světové války v českých 

zemích však byla pro revoluční hnutí podstatně komplikovanější. Byla tu řada konkurenčních 

myšlenkových směrů, které sváděly dělnickou třídu na scestí. Hlavním protivníkem byl 

zejména klasický pravicový oportunismus nebo jinými slovy reformismus, jehož hlavním 

představitelem ve vedení sociální demokracie byl František Modráček, stoupenec teorií 

družstevního socialismu a reformních myšlenek Edvarda Bernsteina. Značným nebezpečím 

byla také teorie austromarxismu, která za zdánlivou revolučností a na odiv stavěnou rádoby 

věrností marxismu, skrývala své silné revizionistické tendence. Hlavní hrozbou 

austromarxismu bylo odmítnutí internacionální jednoty dělnické třídy, což jinými slovy 

znamenalo vyklizení pole zrádnému buržoaznímu nacionalismu. Posledním vlivným směrem, 

který narušoval revoluční jednotu dělnické třídy, byl anarchokomunismus, odmítající 

                                                                                                                                                         
dělnického hnutí v českých zemích (1919-1920), in: K některým otázkám ideového vývoje dělnického hnutí 

v našich zemích - AUC Philosophica et Historica 1/1960, s. 23-37; KÁRNÍK, Zdeněk, Založení KSČ 

v severovýchodních Čechách 1917-1921, Havlíčkův Brod 1961; GAJAN, Koloman – KÁRNÍK, Zdeněk, Boj za 

utvorenie KSČ, Bratislava 1961; KÁRNÍK, Zdeněk, Revoluční hnutí v českých zemích v období frontálního 

útoku české buržoazie (září – prosinec 1920), in: O revoluční jednotu československého dělnického hnutí – AUC 

Philosophica et Historica 1961, s. 21-46; KÁRNÍK, Zdeněk, Za československou republiku rad. Národní výbory 

a dělnické rady v českých zemích 1917-1920, Praha 1963; DUBSKÝ, Vladimír – KÁRNÍK, Zdeněk, Otázka 

masovosti strany v boji za vytvoření KSČ, in: Příspěvky k dějinám KSČ 2/1961, s. 180-205; DUBSKÝ, 

Vladimír, K otázce centrismu v československém dělnickém hnutí v období boje za vytvoření KSČ, in: Zprávy 

kateder dějin KSČ a dějin SSSR a KSSS 2/1959, s. 1-14; KAŠÍK, Vladimír, Osobnost Leninova v českém 

sociálně demokratickém tisku v roce 1917, in: Zprávy kateder dějin KSČ a dějin SSSR a KSSS 1/1958, s. 40-48; 

KAŠÍK, Vladimír, Snahy o jednotnou reformistickou stranu v letech 1917-1918 a jejich porážka (Příspěvek 

k otázce formování marxistické levice v českém dělnickém hnutí), Praha 1961; MĚCHÝŘ, Jan, Hornický sever 

s komunisty. Příspěvek k založení KSČ v severozápadních Čechách, Liberec 1961 
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jakoukoliv formu politické organizace, čímž usnadňoval politicky organizované a 

konsolidované buržoazii snadno si přivlastnit plody osvobozeneckého boje pracujícího lidu. 

Zde byl zásadní rozdíl oproti bolševické revoluci v Rusku, absence revolučně uvědomělé 

strany, která by byla schopna v praxi uplatňovat základní postuláty marxismu-leninismu a 

postavit se do čela pracujícího lidu za uskutečnění diktatury proletariátu. Naopak sociální 

demokracie, která v té době stála v čele dělnické třídy, se „nejenom nestarala o aktivní vedení 

masového hnutí lidu a dělnictva, ale snažila se radikálnost živelně se vyvíjejícího hnutí tišit a 

usměrnit do těch mezí, které by byly výhodné pro krajně umírněnou oportunní politiku 

měšťáckého bloku národního souručenství, jehož byla součástí“.278 

Vznik samostatného Československa byl nahlížen jako důležitý mezník, ale na druhou 

stranu se z pohledu dělnické třídy jednalo v podstatě o ukradenou revoluci. Buržoazii a 

oportunistům ve vedení sociální demokracie se podařilo vyvolat dojem, že národnostní 

osvobození je zároveň osvobozením sociálním a Československo se stane demokratickým, 

lidovým a socialistickým státem. Opět je tu tak opakováno klasické schéma zrady 

pravicových oportunistů v čele sociální demokracie, kteří ve službách buržoazie zneužili 

nezkušenosti a důvěry dělnické třídy, aby si společně uzurpovali moc v nově vzniklém státě. 

V tomto období však začalo také docházet k diferenciaci uvnitř sociální demokracie, kdy se 

stále hlasitěji začaly ozývat levicové hlasy, které se hlásily k uplatnění třídní socialistické 

politiku proti oportunismu stranického vedení a navíc byly podpořeny návratem řady 

komunistů ze sovětského Ruska. Léto 1919 je vnímáno jako bod posunu od propagandistické 

činnosti k organizování masových protestních akcí proletariátu. Avšak i uprostřed marxistické 

levice docházelo bohužel k další diferenciaci. Za perspektivní je především vnímán 

umírněnější směr okolo redakce Sociálního demokrata v čele s Bohumírem Šmeralem, který i 

přes řadu kompromisů, které musel učinit, měl jako jediný v revolučním hnutí oporu 

v masách pracujícího lidu. Za této situace se ovšem projevily některé základní slabiny 

marxistické levice, které jí neumožnily sehrát roli vůdce mas v boji za dobytí politické moci a 

nastolení diktatury proletariátu. „Levice neměla dosud jasno v tak závažné otázce, jako byla 

otázka rolnictva. Usilovala o správný taktický postup vůči malým a středním rolníkům, 

setrvávala však dále na sociálně demokratickém programu tvoření státních statků 

najímajících půdu zemědělským družstvům. Oporu pro svoji politiku na vesnici získala proto 

jen mezi zemědělským dělnictvem, zatím co drobní rolníci zůstávali pod vlivem agrární strany. 

                                                 
278 KAŠÍK, Vladimír, Snahy o jednotnou reformistickou stranu v letech 1917-1918 a jejich porážka (Příspěvek 

k otázce formování marxistické levice v českém dělnickém hnutí), Praha 1961, s. 25 
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Stejně tak nedovedla levice důsledně řešit ani otázku národnostní, i když věnovala velké úsilí 

navazování mezinárodních styků s revolučním hnutím jiných národů Československa, což byl 

v tehdejší době úkol jeden z nejdůležitějších. Podobně tomu bylo i v mnoha jiných oblastech 

stranické práce. Levice nerozvíjela systematický boj za získání vlivu v odborech, slabá a 

nesoustavná byla i její práce mezi příslušníky armády. Nebyla ještě celkem spjata pevnou 

disciplínou, což byla rovněž jedna z překážek její pohotovosti a akceschopnosti.“279 Za 

hlavního viníka tohoto neblahého vývoje v taktice marxistické levice je shledáván především 

vliv centrismu, který měl zásadní podíl na chybném postupu vůči reformismu a navíc byl 

hlavním odpůrcem přijetí 21 podmínek, nezbytných pro vstup do Kominterny. Právě vliv 

centrismu a jeho taktika oportunisticky chápaného hesla jednoty strany jako jednoty 

s reformisty gradovaly v řadách marxistické levice na podzim 1920. 

Toto poválečné revoluční vření vyvrcholilo v prosincové generální stávce roku 1920, 

jejíž porážka se stala jakýmsi momentem obratu ve vývoji nejen samostatného státu, ale i 

marxistické levice. Vláda kapitálu se pomalu začala stabilizovat a nebezpečí nové a skutečně 

socialistické revoluce již nebylo na pořadu dne. Tyto události se ovšem staly také 

katalyzátorem ve vnitřním vývoji sociální demokracie. „Teprve poučení z prosincové 

generální stávky, která ukázala nejširším masám dělnictva i vůdcům levice se vší jasností a 

drastičností hloubku zrady reformistů a nemožnost spolupráce s nimi, přinutila na jedné 

straně centristy, aby přiznali barvu, na druhé straně vedení levice k tomu, aby se s centristy 

vypořádalo.“280 Stále větší a větší část členstva se začala identifikovat s marxistickou levicí, 

která přes řadu nedostatků, zvláště teoretického charakteru, se stala jedinou možnou 

platformou budoucího pokroku. Tento kvas na levé části politického spektra nakonec 

vyvrcholil založením samostatné a jednotné Komunistické strany Československa v roce 

1921. 

Na tuto etapu navázalo chronologicky zpracování problematiky dvacátých a počátku 

třicátých let. Toto období jako celek nebylo na katedře úplně systematicky zpracováno, přesto 

z řady statí se dají vytušit základní narativní vzorce, které utvářely poststalinský diskurz. Ve 

zpracování tohoto období se na katedře objevuje několik různých témat, a proto o 

problematice vývoje odborového hnutí a o postoji komunistické strany k rolnické otázce bude 
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v krátkosti pojednáno samostatně. Etapou stranických dějin a dějin dělnického hnutí po roce 

1921 se na katedře zabývali Vladimír Dubský, Lubomír Vejnar, Lubomír Vebr a ještě před 

svým vyloučením v roce 1958 v krátkosti i Květoslava Kořalková.281 

V první polovině dvacátých let se komunistická strana nacházela v obtížném 

postavení, neboť jak již bylo naznačeno výše, po bouřlivém poválečném období, začalo 

postupně docházet k odlivu revolučního vření a k očividné konsolidaci kapitalistického 

systému. Tyto objektivně složité podmínky byly ještě umocněny komplikovanou situací 

uvnitř strany. Kromě jistých reziduí anarchokomunistických představ o odmítání vedoucí 

úlohy strany proletariátu v revolučním hnutí na úkor představ o všemocnosti generální stávky, 

působily rozkladným způsobem zejména ultralevicové, sektářské tendence, jejichž hlavními 

představiteli byli Jílek, Bolen, Houser a Vajtauer. Tato ultralevicová frakce se projevovala 

skepsí k teorii masové strany a naopak preferovala představu malé akční strany složené ze 

zdravého revolučního jádra. Tyto tendence značně komplikovaly situaci zejména v otázce 

utváření jednoty dělnické třídy a jednoty odborového hnutí, na druhou stranu byly však 

považovány za zákonitý průvodní zjev vzniku nové revoluční komunistické strany. „Obdobně 

jako v jiných komunistických stranách byly i v KSČ tyto sektářské tendence v podstatě 

projevem maloburžoazního radikalismu, jehož vlivu podléhaly i určité vrstvy dělnictva a který 

nalezl své hlavní nositele především v konjunkturalistických živlech, jež se v období 

revolučního rozmachu připojily k levicovému proudu v našem dělnickém hnutí. 

K prohlubování radikálních nálad, napomáhajících šíření levého sektářství, přispívala ovšem 
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i reakce části členů a funkcionářů strany na silné sociálně demokratické přežitky, které si 

sebou KSČ nesla jako dědictví své minulosti a s nimiž se jen velmi pomalu vyrovnávala.“282 

Vývoj v druhé polovině dvacátých let je symbolizován dále se upevňující konsolidací 

kapitálu a utužování svazku reformistických stran s buržoazií. Za této situace se v roce 1925 

dostává do čela strany Jílkova skupina, která ovšem přechází v roce 1928 ze svých původně 

ultralevicových názorů definitivně na pozice pravicového oportunismu.283 Výsledkem byla 

neschopnost strany provádět důslednou marxisticko-leninskou analýzu třídního boje, což se 

projevovalo zejména izolovaností mas a oportunistickou pasivitou. V reakci na tuto pasivitu 

se ovšem v průběhu druhé poloviny dvacátých let začalo aktivizovat zdravé bolševické jádro, 

tvořené skupinou kolem Klementa Gottwalda (Šverma, Dolanský, Kopecký, Köhler a další), 

které se začalo hlasitě dožadovat bolševizace strany, aktivizace dělnické třídy na základě 

jednotné fronty a brzké perspektivy socialistické revoluce. V boji proti oportunistické pasivitě 

se začala na bolševické pozice přiklánět i část stranických veteránů z tzv. historické pravice 

na čele se Šmeralem a Zápotockým. Klíčovým mezníkem této etapy se stalo vítězství 

bolševického směru na V. sjezdu KSČ v roce 1929, který je jakýmsi bodem obratu všech 

soudobých narativů na cestě k budoucí proletářské revoluci.  

V souvislosti s V. sjezdem strany se mi jeví velmi zajímavým, již zmíněný, článek 

Vladimíra Dubského, který po mém soudu již v roce 1959 předznamenával v určité zárodečné 

podobě některé základní interpretační teze, které byly typické pro reformní dějepisectví 

v šedesátých letech. Jedná se zejména o kritiku V. sjezdu v otázce nediferencovaného přístupu 

k chápání vztahu buržoazní diktatury a fašismu a v otázce teorie sociálfašismu.284 „Za 

fašistická byla považována prakticky všechna reakční opatření omezující dosavadní 

buržoazně demokratické svobody, což vedlo k určitému přecenění tempa fašisace, 
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k domněnkám, že Československo stojí takřka na prahu fašistické diktatury.“285 K otázce 

sociálfašismu. „Problematická se však jeví, zvláště s přihlédnutím ke zkušenostem 

z pozdějšího vývoje, a to nejen v ČSR, ale i v měřítku mezinárodním, charakteristika 

reformistických stran jako přímých nositelů fašistických tendencí, což se odrazilo i v jejich 

pojmovém označení jako stran sociálfašistických.“286 Také obhajoba šmeralismu, který byl V. 

sjezdem označen za ucelenou soustavu oportunistických názorů a ideový zdroj všech 

oportunistických chyb strany, vyznívá poměrně progresivně. Dubský se domnívá, že přes řadu 

Šmeralových chyb byly v mnoha ohledech jeho názory správné, byť je bohužel blíže 

nespecifikuje. 

Období počátku třicátých let bylo částečně zpracováno v rámci problematiky 

odborového hnutí a rolnické otázky, o kterých bude pojednáno níže. V rámci některých 

článků byla krátce připomenuta problematika stávkového hnutí a hnutí nezaměstnaných a 

Lubomír Vejnar se pokusil o nástin problematiky sociální demokracie a taktiky jednotné 

fronty.287 Tento příspěvek nijak nevybočil z výkladových schémat padesátých let, kdy se 

reformně orientovaná sociální demokracie, pod pláštíkem marxistické terminologie, 

programově odklonila od masově revolučních forem boje, jen aby se mohla stát přímou 

institucí buržoazní demokracie. Pro ideologickou bázi reformistů používá Vejnar termín 

„reformistický quasimarxismus“, který byl de facto v jeho očích obdobou filozofie 

masarykismu. Závěrem přeci jen přiznává, že reformismus byl spojencem v protifašistické 

frontě, byť spojencem značně problematickým a nespolehlivým. Ucelenější zpracování 

třicátých let se stalo předmětem katedrového zájmu až v období reformního dějepisectví 

v šedesátých letech, což bylo zapříčiněno také příchodem nových tváří na katedru. 

Samostatnou problematikou v rámci meziválečného období byly dějiny odborového 

hnutí, kterým se věnovali Vladimír Dubský a Lubomír Vejnar.288 Základním problémem 
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levice na počátku dvacátých let bylo chybné rozhodnutí zachovávat v odborové otázce 

neutralitu, vytyčenou reformistickými předáky, a tak nevyvíjela v odborových organizacích 

prakticky žádnou aktivitu. Hlavní příčiny tohoto chybného přístupu byly spatřovány 

především v nedostatečném teoretickém vzdělání, které vyústilo v nepochopení vedoucí úlohy 

politické strany proletariátu v revolučním hnutí a podléhání chybné strategii živelnosti. 

Akceptování neutrality odborů ze strany levice znamenalo vážné omezení šíření revolučních 

idejí do řad odborově organizovaného dělnictva. Z tohoto důvodu zůstávaly odborové 

organizace v prvních letech po skončení první světové války oporou pravicových oportunistů 

a reformistů. Jedním ze dvou zlomových momentů se stala generální stávka v prosinci 1920. 

Chování reformistických předáků z Odborového svazu československého (OSČ) v průběhu 

stávky přivedlo marxistickou levici ke změně přístupu v otázce odborové neutrality. 

„Otevřené stávkokazecké stanovisko, na něž se postavilo vedení OSČ, ohánějíc se přitom 

frázemi o ochotě zprostředkovat smír mezi pravicí a levicí v čs. sociálně demokratické straně, 

silně otřáslo dosud trvajícími iluzemi o odborové neutralitě. Tím padla i jedna z hlavních 

zábran, která dosud stála v cestě rychlejšímu vývoji opozice.“289 Druhým zlomovým 

okamžikem se stalo založení Rudé odborové internacionály (ROI) v Moskvě v červenci 1921, 

která vytvořila protiváhu reformistické Amsterodamské odborové internacionále (AOI) a 

zároveň ustavila platformu pro skutečné sjednocení odborů na třídně revolučním základě, a to 

jak na úrovni národní, tak mezinárodní. Hlavní strategií nově vzniklé komunistické strany 

nebyla snaha o odštěpení z OSČ a vytvoření vlastní odborové organizace, ale naopak 

z příkazu ROI i Kominterny snažit se udržet jednotu odborového hnutí a setrvat 

v reformistických odborových organizacích a vytvářet uvnitř frakce, které by přesvědčovaly 

reformisticky orientované dělníky o správnosti revolučního hnutí. Přes veškerou snahu 

komunistických odborářů udržet jednotu se situace stávala neudržitelnou. V důsledku 

rozkladných snah a provokační politiky reformistických předáků došlo k nevyhnutelnému 

rozkolu v OSČ. V říjnu 1922 byl v Praze jako revoluční platforma založen Mezinárodní 

všeodborový svaz (MVS), který se neprodleně prohlásil členskou organizací ROI. Tak byla 

uzavřena první etapa utváření revoluční odborové organizace. 

 Po jistém uklidnění v období konsolidace kapitalismu, kdy stávkové hnutí v letech 

1924 – 1928 bylo především záležitostí reformistických odborů, dochází v roce 1929 

k významnému mezníku, který je důležitým periodizačním bodem stranické historiografie. 
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Tímto klíčovým mezníkem byl V. sjezd strany, kde podle Vejnara dochází k vítězství 

bolševické levice pod vedením Klementa Gottwalda nad Jílkovým pravicovým vedením. 

„V letních měsících roku 1928 propukl boj o revoluční politickou orientaci i v komunistické 

straně. Během boje vytvořila se proti jílkovsko-bolenovskému pravicovému vedení levicová 

opozice, bolševické jádro strany, v jehož čele byl Kl. Gottwald. Levicová opozice získala 

podporu VI. kongresu Komunistické internacionály a během vnitrostranické diskuse zvítězila 

ve všech krajských organizacích. Tak byla připravena půda k svolání V. sjezdu strany v únoru 

1929, kde byla definitivně poražena pravicová skupina vůdců ve vedení strany a kde zvítězila 

politická linie VI. kongresu KI.“290 V poststalinské fázi stranické historiografie již nebylo 

Gottwaldovo vedení označováno za stalinské, ale za leninské.291 Zároveň na troskách 

neúspěšného Mezinárodního všeodborového svazu vznikly nové rudé odbory. Období let 

1929 – 1930 zaznamenalo pod vlivem postupující hospodářské krize dočasný pokles 

stávkových bojů, které představují jednu z nejtypičtějších forem třídního boje proletariátu, 

zároveň však stoupal jejich význam politický a společenský.  

V tomto období se také etablovala nová stávková strategie, kdy hlavní úkolem 

revolučních odborů je postupovat od dílčích hospodářských požadavků k zásadním 

požadavkům politického charakteru. Kromě stálého nebezpečí politiky stávkokazectví 

reformistických odborů, která vedla k demoralizaci a rozkladu stávkových bojů a neustále 

ohrožovala třídní solidaritu dělnického hnutí, se také objevilo nebezpečí sektářských 

ultralevých postojů, které vycházely z „definování komunistické politiky jako politiky třída 

proti třídě, neboť tím byla zakryta skutečnost, že komunistická politika je mimo jiné uměním 

vytvářet široký a pružný systém svazků.“ 292 Právě uvědomění si nebezpečí jak pravicového 

oportunismu, tak i levicového sektářství naznačovalo schopnost uplatnění leninské teze o 

nutnosti ideologického boje na dvě strany. Od roku 1930 začal být levičácký postoj v rudých 

odborech překonáván a začala převažovat správná a jednotná linie. „P řekonání těchto 

ultralevých chyb v rudých odborech mělo dalekosáhlý význam, neboť sebou přineslo 

rozhodující vítězství správné linie strany v hospodářských bojích proletariátu a položilo 

základy k budoucímu sjednocení hnutí nezaměstnaných se stávkovým hnutím.“293 Rudé 

odbory v inkriminovaném období prokázaly schopnost nejen vstřebat teoretická východiska 
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nové stávkové strategie a taktiky, ale také je uplatnit v praxi a byly schopny prolomit vliv 

reformistické byrokracie. Došlo také k jejich reorganizaci na principu průmyslových svazů a 

odbory byly připraveny postavit se do čela hospodářských bojů dělnické třídy za rozmachu 

stávkového hnutí v letech 1931 a 1932. 

 Poněkud stranou zájmu historiků z katedry dějin KSČ stála problematika vztahu 

komunistické strany k rolnické otázce. Jediným, kdo se touto problematikou blíže zabýval, 

byl Lubomír Vebr.294 Domnívám se, že se v rámci katedry nejedná o příliš zásadní práce. 

Vebr se snaží popsat, jak se zejména ve třicátých letech promítala taktika jednotné lidové 

fronty i do oblasti zemědělské politiky strany, a jak se strana snažila zformulovat takový 

zemědělský program, který by umožnil vtáhnout co nejširší vrstvy rolnického obyvatelstva do 

protifašistického boje. Cílem je snaha popsat složitý proces při utváření jednotného svazku 

dělníků a rolníků proti vlivu agrární buržoazie a velkostatkářů. V podstatě přiznává neúspěch 

komunistické strany na venkově v meziválečném Československu. Důvodem byly především 

malé zkušenosti komunistické strany se situací na venkově, kde naopak dlouhodobě měly 

dominantní pozice buržoazní a reformistické strany, zejména agrárníci a lidovci. K neúspěchu 

přispěla i vnitrostranická situace v podobě pozůstatků pravicového oportunismu a 

ultralevicových sektářských tendencí, které zapříčinily přehlíživý postoj řady komunistů 

k rolnické otázce. Situace se částečně vylepšila po V. sjezdu strany v roce 1929 a nástupu 

bolševického vedení, které korigovalo oportunistický přístup předchozího Jílkova vedení, 

které „naprosto nepochopilo základní vývojové tendence kapitalistického zemědělství v ČSR a 

pokračující proces třídní diferenciace rolnictva. V důsledku toho též neorientovalo členstvo 

strany na prohlubování třídního boje na venkově, na získání nižších společenských vrstev 

vesnice pro revoluční boj, ale obracelo se k vesnici jako celku“.295 V kontrastu s tím nové 

bolševické vedení po roce 1929 provedlo „…rozbor třídní diferenciace a základních 

vývojových tendencí kapitalistického zemědělství v ČSR. Vymezil jasný poměr strany 
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k jednotlivým společenským vrstvám na vesnici a formuloval programatické zásady boje za 

dělnicko-rolnický svazek i způsob a formy jeho realizace pro historicky nejbližší období“.296 

Přesto, jak již bylo naznačeno, byl Vebr nucen přiznat, že se ve třicátých letech nepovedlo 

zdaleka ve všech směrech realizovat nově vytvořenou koncepci rolnické politiky. Nicméně je 

celkem standardním schématem, že jakákoliv porážka či neúspěch komunistické strany byla 

ve výsledku neocenitelnou zkušeností, jež byla úspěšně zúročena v průběhu socialistické 

revoluce po druhé světové válce. 

Kromě problematiky stranických dějin meziválečného období byla na katedře 

reflektována také otázka dějin dělnického hnutí před první světovou válkou, která byla 

doménou Jana Měchýře a částečně i Vladimíra Kašíka, byť jeho zájem o problematiku 

mezinárodního dělnického hnutí v druhé polovině devatenáctého století se projevil především 

až v druhé polovině šedesátých let. Měchýřovou specializací naopak byla otázka dělnického 

hnutí v českých zemích.297 Hlavním tématem byl rozkol dělnického hnutí na umírněné a 

radikály v osmdesátých a devadesátých letech devatenáctého století, který považuje Měchýř 

za zákonitý a nevyhnutelný, neboť teprve v tomto rozštěpení získává dělnická třída nezbytné 

zkušenosti do budoucna. Při výkladu příčin rozkolu dělnické třídy v Rakousku-Uhersku se 

Měchýř opírá především o teorii holandského marxisty Antona Pannekoeka, jehož závěry 

byly prohlášeny za obecně platné i Leninem, který pracuje s tezí o nerovnoměrném vývoji 

kapitalismu, díky němuž si dělnictvo neosvojuje poznatky vědeckého socialismu jednotně a 

rovnoměrně. „Zatímco v průmyslových oblastech zapouští marxismus poměrně rychle kořeny, 

v průmyslově zaostalejších oblastech přicházejí do dělnického hnutí lidé, kteří si vzhledem 

k svému sociálnímu postavení dokáží osvojit jen jeho jednotlivé části nebo hesla a nejsou s to 

skoncovat se všemi tradicemi buržoazně demokratického světového názoru.“298 Kapitalismus 

také do určité doby vykazoval některé pokrokové rysy, což bylo pro politicky nezkušenou 
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třídu značně matoucí, k čemuž také přispívala politika „biče a cukroví“ vládnoucí buržoazní 

třídy, jejíž střídání vyvolávalo značné názorové diference a taktické neshody, které byly ještě 

umocněny proměňujícím se složením dělnické třídy. „Na úroveň proletariátu se dostávali 

mnozí příslušníci středních vrstev a ti v jeho řadách vytvářeli zdroj nesprávných názorů, jež 

ovlivňovaly i organizované dělnické hnutí. Rovněž skutečnost, že v období rozmachu 

vstupovali do dělnických stran noví, do té doby indiferentní dělníci, málo zkušení a vyspělí, 

vedla k opakování starých chyb a způsobovala kolísavost v teorii a taktice.“299 Právě 

formující se radikální frakce představovala nebezpečí v podobě anarchistických tendencí, 

které se projevovaly zejména zásadním odmítnutím jakékoliv participace na probíhajících 

politických bojích a bránily vytváření masových stran proletariátu, jež bylo hlavním úkolem 

dělnického hnutí. Ovšem s odkazem na Leninovu tezi, že anarchismus je trestem za 

oportunistické hříchy sociální demokracie, nachází Měchýř i jistá pozitiva na působení 

anarchistického hnutí, především v určitém vyvažování reformistických tendencí umírněné 

frakce v dělnickém hnutí. „N ěkteré názory radikálního křídla – levé úchylky v našem 

dělnickém hnutí – se silnými stopami anarchistických vlivů byly velikým nebezpečím pro 

akceschopnost a růst dělnické strany. Přehnaný radikalismus byl však často reakcí na 

nadměrný legalismus a opatrnost umírněných. Tím tvořil současně jakousi protiváhu, která 

bránila straně klesnout na úroveň pouhého reformistického hnutí. Ani umírněné nelze pak 

považovat za jednoznačně marxistický směr.“ 300 Přes nízkou teoretickou úroveň dělnického 

hnutí v tomto období vnímá Měchýř tuto etapu třídních bojů jako nezbytné získávání 

politických zkušeností, které měly neocenitelnou hodnotu v době formování komunistické 

strany. 

 Doplňkem k tomuto tématu byl spíše teoreticky pojatý článek Vladimíra Kašíka, 

zabývající se problematikou jednoty v dělnickém hnutí před první světovou válkou.301 

Jednotu dělnického hnutí nazírá Kašík strukturovaně jako vztah tří základních a vzájemně 

provázaných složek. Jedná se o jednotu politické strany, která byla nejdůležitějším prvkem, a 

jednotu dělnické třídy, jejímž garantem měly být masové dělnické organizace, zejména 

odbory. Od těchto dvou složek se odvíjela složka třetí, jednota pracujícího lidu. Určení 

vzájemného vztahu a souvislostí těchto tří složek v jednotlivých obdobích by mělo být podle 
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Kašíka hlavním úkolem historického bádání. Vyvrcholením etapy bojů za jednotu 

v mezinárodním dělnickém hnutí pak byl vznik Internacionály, jež se zároveň stala výchozím 

bodem pro artikulaci vlastních zájmů proletariátu, který si uvědomil, že je zvláštní 

společenskou třídou. Marxistickou terminologií došlo k přerodu třídy o sobě v třídu pro sebe. 

„Vnit řní boj v Internacionále nebyl v podstatě ničím jiným než velkým dějinným zápasem o 

pojetí a zaměření jednoty mezinárodního dělnického hnutí, boj nového ofenzivního, aktivního 

pojetí jednoty proti dosavadnímu, z živelného vývoje dělnického hnutí vyvěrajícímu pojetí 

pasivnímu a obrannému.“302 Zároveň ovšem pod vlivem úspěchů dělnického hnutí začalo 

docházet k nesprávnému oportunistickému vnímání jednoty, chápané jako co možná nejširší 

sjednocení dělnictva, která se stane hlavní zbraní v postupném reformování kapitalistického 

systému v sociálně spravedlivý řád. Jedinou stranou, která skutečně důsledně dovedla 

uplatňovat Marxovy a Engelsovy poznatky, a v protikladu k oportunisticky pojaté jednotě 

rozpracovala základní principy revoluční jednoty, se stala bolševická strana v Rusku pod 

Leninovým vedením. Návrat k leninskému pojetí revoluční strany se stal často zdůrazňovanou 

součástí historiografického diskurzu v poststalinském období, byť je třeba přiznat, že toto 

pojetí nebylo opuštěno ani v předchozí etapě. 

 Poměrně marginální pozornost byla na katedře věnovaná stranickým dějinám po druhé 

světové válce. Toto období bylo doménou vedoucího katedry Jaroslava Kladivy, který byl 

ovšem spíše propagandistou a ideologem než skutečně erudovaným historikem, což se také 

odráželo na kvalitě jeho textů, které navíc byly povětšinou orientovány na problematiku 

kulturní revoluce a ideologie.303 Jeho statě se nesou v oslavném duchu a jsou jakýmsi 

bilancováním vývoje lidově demokratického Československa po roce 1948. Komunistická 

strana v tomto výkladovém schématu, řídíc se učením marxismu-leninismu, praktickými 

zkušenostmi soudruhů ze Sovětského svazu a využívajíc jejich bratrské pomoci, úspěšně 

dovršila na konci druhé pětiletky výstavbu socialismu. V materiálně technické oblasti byly 

v podstatě vyřešeny všechny rozhodující úkoly socialistické revoluce a základním úkolem a 
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smyslem veškeré činnosti strany se stala kulturní revoluce, která je hlavním stavebním 

prvkem budování komunismu. Jediným zajímavým momentem v Kladivových textech je jeho 

tvrzení, že již v prosinci 1953 na zasedání ÚV KSČ k ideologickým otázkám došlo ke kritice 

kultu osobnosti.304 

 Rovněž útlá práce o problematice jednoty mládežnického hnutí v letech 1945 – 1949 

z pera dvojice Niklíček – Michňák nepředstavuje nijak výrazný text,305 a tak jedinou aspoň 

trochu relevantní prací k danému období je, vzhledem ke specializaci autora, poněkud 

překvapivě stať Jana Měchýře, zabývající se utvářením jednoty pracujících v poválečném 

Československu.306 Jednotu dělnické třídy vnímá Měchýř stupňovitě ve třech fázích. Nejsnáze 

uskutečnitelnou jednotou byla jednota akční, na kterou navázal vyšší stupeň sjednocení 

v podobě jednoty organizační, která byla završena závěrečným stadiem jednoty ve formě 

politického sjednocení dělnictva. Vrcholem při utváření jednoty dělnického hnutí bylo 

zformování jednotné odborové organizace, která se stala základním stavebním kamenem 

pevné jednoty organizační a ideologické. Nově vzniklé Revoluční odborové hnutí (ROH) je 

pro Měchýře hlavní převodovou pákou při uskutečňování přechodu k socialismu a diktatuře 

proletariátu. Naopak sloučení komunistické strany se sociální demokracií bylo z tohoto úhlu 

pohledu vnímáno pouze jako druhořadé. Měchýř zde také opatrně rozvíjí tezi o pokojné a 

nenásilné československé cestě k socialismu. „VII. kongres Kominterny hovořil o tom, že 

další podmínkou pro sjednocení je uznání nutnosti revolučního svržení panství buržoazie a 

nastolení diktatury proletariátu ve formě sovětů. V době, kdy historický vývoj otevíral cestu 

pokojnému, nenásilnému přechodu k diktatuře proletariátu, nemohlo být pokládáno uznání 

revolučního svržení buržoazie a nastolení diktatury ve formě sovětů za podmínku 

nezbytnou.“307 Je poměrně zajímavým zjištěním, že teze o specificky československé a 

nenásilné cestě k socialismu, která byla jedním z hlavních znaků reformního dějepisectví, se u 

Měchýře v zárodečné podobě objevuje již roku 1961. Pozoruhodné je také v tomto kontextu 

Měchýřovo hodnocení nebezpečí sociáldemokratismu, které naopak, až na lehce umírněnější 

dikci, jakoby vypadlo z nějakého textu stalinistického období. „Projevuje se za nové situace 

v jiných formách, avšak jeho podstata zůstává stejná. Politika kompromisů a kapitulantství 
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před buržoazií, rozbíjení jednotné bojové fronty proletariátu a zrazování jeho konečných cílů 

pod pláštěm ochrany denních požadavků, zanášení buržoazních názorů do dělnického hnutí – 

to byl sociáldemokratismus, jak jej poznala naše dělnická třída před válkou. V podmínkách 

budování socialismu projevoval se překrucováním a vulgarizací základních pouček 

marxismu-leninismu, kapitulantstvím před obtížemi výstavby…Projevoval se na jedné straně 

levým sektářstvím – narušováním svazu dělnické třídy s pracujícím rolnictvem a na druhé 

straně pravičáckou smířlivostí vůči kulakům a zbytkům kapitalistů.“ 308 Po mém soudu je tento 

text výbornou ukázkou, jak se na přelomu padesátých a šedesátých let mísila některá 

progresivní a regresivní výkladová schémata, což nahrává domněnce o neexistenci jasně 

daného paradigmatu stranických dějin. Naopak ukazuje to na variabilitu historiografického 

diskurzu, který vytvářel historické narativy takříkajíc za pochodu, a proto se po roce 1956 jen 

obtížně hledá ve stranické historiografii jakýkoliv jasně stanovitelný mezník změny. 

Závěrem této kapitoly bych se poněkud netradičně zmínil o jedné recenzi, která byla 

kolektivním dílem katedry. Jednalo se o šestnáctistránkovou recenzi, publikovanou na 

stránkách Československého časopisu historického a jejím tématem nebylo nic menšího, než 

čerstvě vydaná „kanonická“ syntéza dějin KSČ.309 Nutno předem konstatovat, že recenze se 

z větší části nesla v pozitivním duchu a bylo oceněno dlouholeté úsilí početného týmu 

stranických historiků. Chvála navíc nepůsobí jako povinná úlitba, ale jako skutečné vyjádření 

vděku za vznik tolik postrádané souhrnné učebnice stranických dějin. Přesto se v textu 

objevila řada kritických připomínek, alespoň ty nejdůležitější se pokusíme přiblížit, které byly 

důkazem, že učebnice již v době svého vydání nebyla žádným nezpochybnitelným kánonem 

stranické historiografie. 

 V obecné rovině směřuje kritika na přílišnou popisnost, v některých pasážích dokonce 

až nudnost učebnice, která je ovšem v tomto ohledu vnímána v podstatě jako odraz soudobého 

stavu stranické historiografie, která měla stále ještě řadu bílých míst, jež se celkem 

pochopitelně nepodařilo jednou syntézou překlenout. Poměrně kritická je recenze k první 

části učebnice, zabývající se vývojem dělnického hnutí do roku 1917, kde nadměrný důraz na 

faktografii vedl k omezování rozboru teoretické povahy, a to především v otázce národnostní 

problematiky. Celkem sympaticky vyznívá výtka, že text vlastně nepodněcuje čtenáře 

k vlastnímu uvažování a nenutí ho ke snaze utvářet si vlastní závěry, jako by se autoři 

učebnice báli přiznat, že řada otázek, vztahujících se k tomuto období, nebyla ještě stranickou 
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historiografií plně objasněna.310 Výslovně je připomenuta zejména problematika 

austromarxismu a také závažná neznalost vývoje různých opozičních proudů v sociální 

demokracii před první světovou válkou. Řada připomínek je také směrována na zpracování 

období let 1917 až 1921, což vzhledem ke specializaci řady katedrových historiků právě na 

tuto etapu není ani příliš překvapující zjištění. Jako zásadní chyba se jeví především 

opomenutí vlivu nacionalistů, zejména národních socialistů a revizionistů typu Františka 

Modráčka, v důsledku čehož pak zaniká fakt, že již v roce 1917 zahájila buržoazie pod 

nacionalistickými hesly ofenzívu za dosažení hegemonie v národně osvobozeneckém hnutí. 

V kapitolách věnujících se situaci po vzniku samostatného československého státu je shledána 

řada důležitých opomenutí. Chybí například rozbor úkolů, které stály před revolučním 

dělnickým hnutím, opomenut je vývoj dělnického hnutí na Slovensku a o vývoji německého 

dělnického hnutí jsou v učebnici jen nepatrné zmínky. Vůbec není reflektována problematika 

anarchokomunismu a při rozboru marxistické levice, nebyla dostatečně zdůrazněna 

skutečnost, že nebyla jednolitým celkem. Byť je recenze podepsána kolektivem katedry, lze 

za těmito výtkami tušit především názory Zdeňka Kárníka, Vladimíra Dubského a 

k předválečnému období i Vladimíra Kašíka a Jana Měchýře. V kapitolách věnujících se 

stranickým dějinám ve dvacátých a třicátých letech, jsou shledávány některé nejasnosti 

ohledně periodizace, především v letech 1929 a 1934. Tyto periodizační problémy ovšem 

nejsou povýtce v recenzi blíže specifikovány. K dalším nedostatkům ve zpracování tohoto 

období patří příliš zjednodušený výklad vnitrostranické politiky v období V. sjezdu strany, 

kdy jsou naprosto opomenuty zásadní ultralevicové tendence, chybí rozbor a přesná 

charakteristika stávkového hnutí dělnické třídy a naprosto opomenuto je také řešení rolnické 

otázky. Naopak pasáže učebnice zabývající se dějinami strany v období druhé světové války a 

v poválečném období nejsou prakticky vůbec kritizovány, což po mém soudu souvisí více 

s nedostatečným zaměřením katedry na toto období, než s bezchybnou kvalitou recenzované 

práce. Celkem symptomaticky je kritizován pouze malý prostor věnovaný problematice 

kulturní revoluce, což je nepochybně kritika z pera Jaroslava Kladivy, pro kterého byla 

kulturní revoluce po roce 1945 celoživotním, ale také jediným profesním zájmem. 

 Závěrem je třeba ještě jednou upozornit, že recenze byla jinak nesena převážně 

v pozitivním, místy i oslavném tónu, a proto několik výše uvedených řádek nesmí vyvolat 

dojem, že by se snad jednalo o nějaké zásadní odmítnutí recenzovaného díla. To že každý 

historik si v rámci své vlastní specializace vždy najde důvody ke kritice a má pocit, že právě 
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oblast jeho zájmu byla neúměrně zjednodušena, je normální, nehledě na fakt, že s problémem 

zjednodušení výkladu se nevyhnutelně potýká každá, byť sebelepší syntetická práce. Jak je 

zdůrazněno v závěru recenze, výše zmiňované výtky měly být jen podnětem k další diskusi, 

která povede k lepší specifikaci budoucích úkolů stranické historiografie. Právě přepracování 

řady historických narativů, jak je postulovala učebnice dějin KSČ, bylo podle Sommera 

jedním z důležitých znaků reformní historiografie. 

 

 

3.6 Kontinuita či diskontinuita paradigmatu stranického dějepisectví 

 

 Hned na úvod je třeba konstatovat, že pojmem reformní dějepisectví, které používám 

pro stranickou historiografii po roce 1963, mám na mysli spíše vztah stranické historiografie 

k obrodnému procesu a její příspěvek k vytváření legitimizačních strategií, které mohly tvořit 

oporu reformního komunismu, než bych se domníval, že po roce 1963 došlo k zásadní 

reformě stranické historiografie samotné. Na druhou stranu nebylo reformní dějepisectví ani 

nehybným monolitem, a tak posun výkladových schémat a změna některých základních 

historických narativů budou předmětem zájmu této kapitoly. 

 Rok 1963 měl být zlomovým bodem ve stranické historiografii, kdy se podle 

Sommerova tvrzení začalo formovat nové závazné paradigma, které nahradilo paradigma 

předchozí. Již výše jsem vyjádřil nesouhlas s tímto tvrzením a snesl jsem řadu 

protiargumentů. Přesto se jedná o natolik zásadní rozpor se Sommerovou prací, která mi byla 

jinak užitečným vodítkem, že je nezbytné se u této problematiky ještě na okamžik zastavit a 

doplnit několik důležitých tezí a poznatků. Znovu upozorňuji, že jsem se zabýval stranickou 

historiografií pouze v rámci katedry dějin KSČ a navazující katedry dějin dělnického hnutí, 

ovšem i tak se domnívám, že domnělá změna paradigmatu by musela být v produkci katedry, 

jako významné instituci stranické historiografie, jednoznačně patrná, neboť představa, že by 

katedroví historici psali podle jiného paradigmatu než straničtí historici z Ústavu dějin KSČ je 

nemyslitelná. Rovněž bylo nezbytné zabývat se na obecné úrovni teoreticko-metodologickými 

články publikovanými na stránkách předních periodik, jež by změnu paradigmatu měly 

jednoznačně reflektovat. 

 Zde narážíme na poměrně zásadní problém, neboť pokud připustíme, že přibližně 

v roce 1963 začalo docházet ke změně paradigmatu, tak by bylo po opuštění paradigmatu 
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starého nezbytně nutné zformulovat paradigma nové. Lze si jen těžko představit, že by řada 

stranických historiků opustila automaticky staré paradigma a stejně tak automaticky přijala a 

jaksi bez explicitní formulace pochopila paradigma nové. Taková změna by se jistě neobešla 

bez řady bouřlivých diskusí, metodologických sporů a slepých interpretačních uliček, které by 

plnily stránky stranických periodik. Navíc by takové vypjaté diskuse a spory jistě trvaly 

alespoň několik let, neboť představa, že by se nové paradigma v sociálních vědách ustálilo de 

facto během jednoho maximálně dvou let, se mi jeví krajně nepravděpodobná. Možnost 

změny paradigmatu, způsobené jedním převratným objevem, jako v přírodních vědách, je 

v sociálních vědách takřka nemožná, a proto je v sociálních vědách naprosto běžná 

koexistence více paradigmat, která jsou utvářena v horizontu řady let. Problematické je, že na 

takové paradigmatické diskuse a polemiky nikde nenarazíme, natož na nějaké explicitně 

zformulované nové paradigma. V takovém případě nezbývá než připustit, že žádné nové 

paradigma nevzniklo a veškeré posuny ve výkladových schématech a interpretačních 

vzorcích, které tvořily základ historických narativů v druhé polovině šedesátých let, byly 

konstruovány na základě paradigmatu zformulovaného již v letech padesátých. 

 Samozřejmě tvrzení, že se v daném období neobjevily vůbec žádné metodologické 

články, by nebylo přesné ani korektní. Některé články takového charakteru byly publikovány 

(Kaplan, Křen, Macek, Michal Reiman či Pavel Reiman) a svým příspěvkem se přihlásili i 

Měchýř s Niklíčkem, ale ve všech případech se jednalo o články, které ve svých interpretacích 

a obsahu pouze dále rozvíjely, možná v radikálnější a explicitnější podobě, témata nastíněná 

již v metodologické diskusi na konci padesátých let.311 Předmětem všech těchto článků byla 

především kritika vlivu kultu osobnosti na stranickou historiografii padesátých let. 

V důsledku kultu osobnosti docházelo k deformacím ve správném uplatňování vedoucí úlohy 

strany, která se opájela pocitem sebeuspokojení a omezovala možnost kritického pohledu na 

vlastní minulost. Stranická historiografie ve stalinském období sloužila pouze jako zrcadlo 

stranických úspěchů, přičemž veškeré neúspěchy a omyly byly tendenčně zamlčovány. 

Kritizován přitom byl také vliv kultu osobnosti na metodologická východiska oboru, což 

                                                 
311 KAPLAN, Karel, Aktuální úkoly dějin KSČ, in: Nová mysl 1/1963, s. 62-70; MACEK, Josef, Naléhavé 

problémy historické vědy, in: Nová mysl 9/1963, s. 1043-1051; REIMAN, Pavel, Úvahy o úkolech historiografie 
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způsobilo, že většina prací z tohoto období byla silně poznamenána důrazem na rozhodující 

úlohu jednotlivce v životě strany a sloužila tím posilování kultu osobnosti. Opakovaně je 

varováno před nebezpečím dogmatismu. „V období kultu osobnosti podléhala věda o historii 

strany dogmatismu, který oslaboval tvůrčí rozmach historiků, oslaboval jejich úspěchy 

v bádání. Dogmatismus v metodě práce historiků, jenž je v rozporu s marxisticko-leninskou 

metodou, také zabraňoval tomu, aby se historie dopracovala nových teoretických závěrů a 

podílela se na tvůrčím rozvoji marxismu-leninismu.“312 

 Právě stagnace teoretického myšlení a značné omezení tvůrčího potenciálu stranických 

historiků bylo vnímáno jako další z nešvarů období kultu osobnosti. Ovšem volání po 

zvědečtění a důsledném uplatňování teoretických východisek marxismu-leninismu také 

nebylo žádnou novinkou a jen v důslednější podobě rozvíjelo debaty započaté již na konci 

padesátých let. Ozývalo se především důrazné volání po odklonu od pouhé popisnosti a 

faktografie, která není žádnou vědou. Podle Reimana s Křenem stranická historiografie uvízla 

v začarovaném kruhu, kdy v podstatě vytloukala klín klínem a snažila se nahradit spekulativní 

pseudoteorii dogmatismu jakousi fetišizací faktografie, a tak se dostala až do nebezpečných 

vod pozitivismu a objektivismu. Tento začarovaný kruh bylo možno podle jejich názoru 

prorazit pouze aplikací tvůrčího myšlení v duchu marxismu-leninismu. „Naše práce je třeba 

prodchnout hlubším teoretickým úsilím, je třeba směřovat k tomu, aby každá naše studie 

nerozlišovala jen kvantitativně poznání minulosti, ale přispívala svým dílem k poznání 

podstaty dějin, aby byla kamenem, z něhož se utvoří velká klenba marxistické koncepce naší 

novodobé historie. Bez toho nemůže historiografie splnit svou společenskovýchovnou 

funkci.“313  Na tuto myšlenku navázal ve svém článku Macek, podle kterého dogmatický 

přístup k dílu klasiků marxismu-leninismu způsobil jakousi mezeru mezi teorií a historickým 

bádáním, která vytvářela živnou půdu pro nárůst povrchního schematismu a neproduktivní 

popisnosti v historické vědě. K rozšiřování této mezery přispívali straničtí historici tím, že se 

zabývali nanejvýš dílčími a specifickými zákony společenského vývoje a studium zákonitostí 

obecných přenechávali historickému materialismu, který byl mezi historiky přehlížen.314  

Do debaty se z katedry dějin dělnického hnutí zapojili i Jan Měchýř s Ladislavem 

Niklíčkem, a tak se na jejich článek o vývoji historiografie dělnického hnutí po roce 1948 

pokusíme podívat trochu podrobněji, byť jsem toho názoru, že ve své podstatě opět jen 
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opakoval či sumarizoval výtky, které nebyly úplně nové.315 Článek byl napsán v duchu 

kritického účtování mladých stranických historiků, kteří si byli dobře vědomi poplatnosti a 

politické angažovanosti stranické historiografie v padesátých letech, kdy řada v té době 

nastupujících historiků využila nabízející se příležitosti vysloužit si velmi lacino uznání a 

kariérní postup. Po roce 1948 se objevila značná poptávka po zpracování řady témat, které by 

vyvrátily množství legend a omylů, které rozšiřovala buržoazní historiografie, což zapříčinilo, 

že „mnohému mladému adeptu historie se náhle naskytla možnost vydobýt si snadno a rychle 

ostruhy a vřítit se na zpěněném oři zdánlivě ideologického boje do arény, do níž jinak vedla 

cesta branou lopotné, svědomité a dlouholeté práce. Nejeden začínající historik těmto svodům 

podlehl a vyhověl společenské poptávce a potřebě způsobem, který rozhodně není hoden 

následování. Nutnost psát o otázkách, které byly velmi aktuální (přičemž se aktuálnost 

chápala velmi zkresleně), vtiskla historickým pracím určité specifické rysy, které způsobily, že 

většina z nich pozbyla postupem času značnou část své hodnoty a velmi rychle došlo k jejich 

‚morálnímu‘ opotřebení“.316  

Opět se objevují klasické teze o deformování teorie na pouhé papouškování citátů 

z děl klasiků marxismu-leninismu, které byly nezpochybnitelným dogmatem a vytvářely 

základ pro apriorní teze, které byly pouze ex post naplňovány a ilustrovány vhodně vybraným 

historickým materiálem. Měchýř s Niklíčkem vytváří jistou černobílou dichotomii ve 

stranické historiografii, kdy vedou pomyslnou dělicí čáru mezi těmi, kteří se podíleli na 

utváření dogmatického diskurzu v období kultu osobnosti a těmi, kteří se tomu snažili 

bránit.317 Prim samozřejmě hrála první skupina historiků, kteří většinou neznali ani základy 

historického řemesla a podřizovali stranickou historiografii čistě politickým a výchovným 

zájmům, naopak historici, kteří se snažili poctivě sledovat dějiny strany jako mnohotvárný 

historický proces, a kteří usilovali, aby stranická historiografie se stala významnou složkou 

poznávací činnosti strany, byli velmi často ostrakizováni a demagogicky označování za 

hledače chyb. Viníka tohoto neutěšeného stavu nalézají Měchýř s Niklíčkem snadno, je jím 

Ústav dějin KSČ, „který vystupoval na veřejnosti jako strážce čistoty idejí, který se však ve 

skutečnosti stal strážcem dogmat. Také jeho ediční činnost, zaměřená převážně na vydávání 

Spisů Klementa Gottwalda a vybraných dokumentů k těmto spisům, ve skutečnosti 
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znesnadňovala historikům poznávat jinak jen velmi těžko přístupné okruhy pramenů. Dnes je 

všeobecně známo, že v Gottwaldových Spisech se vypouštěly významné projevy, že dokumenty 

byly zkracovány a vybírány podle zcela nevědeckých hledisek“.318 Upřímně řečeno tato kritika 

vyznívala mírně farizejsky, neboť přestože byl Ústav dějin KSČ skutečně hlavním institutem 

stranické historiografie, tak stačí jen připomenout některé radikální práce katedrového dua 

Bartošek – Pichlík či apologetické recenze vedoucího katedry Jaroslava Kladivy na Spisy 

Klementa Gottwalda, aby bylo toto černobílé obvinění poněkud problematizováno. V závěru 

svého článku docházejí autoři až k tvrzení o falzifikaci dějin dělnického hnutí, proti které 

nebylo prakticky obrany, neboť pokud se autor dostatečně zaštítil citáty klasiků marxismu-

leninismu, neexistoval žádný prostředek, jak dokázat nevědeckost a neserióznost takových 

publikací.   

Teze o větší teoretické promyšlenosti a zvědečtění historické práce, spojené 

s překonáním všech reziduí období kultu osobnosti a odmítnutím neustálého citování klasiků 

marxismu-leninismu, které jsou hlavním motivem všech těchto článků, a nemá cenu je zde 

všechny opakovat, však jsou po mém soudu pouze ozvěnou metodologických diskusí z let 

1957 – 1959, které jsme analyzovaly v předchozí kapitole. Články působí dojmem jisté 

deziluze z nenaplněných očekávání, které právě diskuse po XX. sjezdu vyvolaly, a proto je 

třeba, je znovu v radikálnější podobě opakovat, tak aby došly konečně naplnění a stranická 

historiografie se stala skutečnou vědou s jasně formulovaným teoreticko-metodologickým 

aparátem. V tomto směru se mi jeví příznačné tvrzení Karla Kaplana. „D ůsledky kultu 

osobnosti v historii strany a v praxi historiků byly postupně překonávány. Zvláště od r. 1956 

od XX. sjezdu KSSS se tento proces vyvíjel rychleji. Uvolnily se tvůrčí síly historiků a vzniklo 

několik velmi podnětných a cenných historických prací, na mnoha dalších se pracuje. Avšak 

proces zdaleka neskončil.“ 319 Také zdůrazňuje nezbytnost řešit metodologické otázky, které 

jsou stále v zárodečném stádiu, „a čkoliv pokusy se tu rýsovaly po XX. sjezdu KSSS“.320  Je 

celkem symptomatické, že všichni autoři považují za bod obratu, za jakousi cézuru ve vývoji 

stranické historiografie rok 1956. Období let 1963 – 1964 nemá být obdobím rozchodu 

s vývojem po XX. sjezdu, ale naopak má na něj navázat a prohloubit řadu nadnesených témat, 

které zatím nedošly naplnění. Jak zdůrazňuje Kaplan, proces zahájený po XX. sjezdu ještě 

zdaleka neskončil. 
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Nabízí se také otázka, zda tyto příspěvky, kromě kritiky praxe období kultu osobnosti, 

přinesly také nějakou konstruktivní alternativu, která nebyla zformulována již po XX. sjezdu. 

Teze o zvědečtění a důrazu na teorii již známe z předchozího období a navíc zůstávají 

zformulovány jen v obecné rovině, bez nějakého skutečně konkrétního metodologického 

přístupu. Stejně tak pravdivé poznání stranických dějin, které mělo sloužit v přítomnosti i 

v budoucnosti k nastolení správné politické linie, nebylo žádné novum. „Domnívám se, že 

jedním z hlavních úkolů historie strany je, aby podala pravdivý, nezkreslený výklad 

historického vývoje, ukazovala historickou pravdu, což vyžaduje zbavit se různých 

subjektivistických a schematických pohledů navršených v období kultu osobnosti. Úkolem 

historie strany dále je, aby mnohem více a účinněji zasahovala do poznávacího procesu 

strany, při uplatňování její vedoucí úlohy vůbec. Aby se v plné síle a šíři prosadila 

společenská funkce historie.“321 Podobných výroků jako byl Kaplanův, které zůstávají pouze 

v rovině obecných proklamací, můžeme nalézt více. Většinou se sice dožadují pravdivého 

poznání historického vývoje, ale nepředkládají návod, jak toho dosáhnout. Upřímně řečeno, 

bez konkrétní formulace metodologických postupů si mohl každý historik pod pojmy 

pravdivé poznání a nezkreslený výklad historického vývoje představit poměrně cokoliv, 

pochopitelně v rámci nepřekročitelných stranických mantinelů. 

V rovině podobně obecných prohlášení a tezí se nesla i snaha Křena s Reimanem 

zformulovat koncepci pro syntézu novodobých dějin, která měla na základě marxistické 

metodologie postihnout obecné zákonitosti historického vývoje a zároveň se měla stát jakýmsi 

pendantem k syntézám starších českých dějin. Taková syntéza podle autorů vyžadovala 

koordinované úsilí všech historických pracovišť, které mohly nabídnout různé přístupy k dané 

problematice, a tím přispět ke komplexnějšímu pojetí zpracovávané látky. Autoři sice pracují 

s možností určité plurality přístupů, ale tyto přístupy nikde nekonkretizují. „To, co jsme 

nazvali ‚vývojovým zákonem našich novodobých dějin‘ není zdaleka jednoduchá věc, nýbrž 

složitý historický komplex, který může být poznán toliko kolektivním myšlenkovým úsilím celé 

historické fronty, a to různými cestami podle specifického zaměření jednotlivých pracovišť. 

K tomuto problému není jediný samospasitelný přístup, ale právě různost objevitelských cest 

jej může osvětlit v celé jeho složitosti. Mezi těmito přístupy mohou být rozpory, ale určitě musí 

být rozdíly: předmět osvětlený jen z jedné strany se vždycky jeví plošně. Různost tohoto 

přístupu bude určena různým profilem pracoviště, profilem, který se v průběhu této práce 

                                                 
321 Ibidem, s. 64 



 137 

musí vyhraňovat.“322 Ovšem zůstává nevyřčeným, neboť samozřejmým pravidlem, že 

všechny přístupy musí postupovat po stranické linii a vycházet z teorie marxismu-leninismu. 

Opět se mluví o prohloubení teoretického přístupu, který povede k úniku ze zajetí faktografie. 

Jsem toho názoru, že k žádné zásadní formulaci alternativního přístupu v historikově 

práci, tak jak byla zformulována již na konci padesátých let v období metodologických 

diskusí po XX. sjezdu, nedošlo. Straničtí historikové si samozřejmě s odstupem času čím dál 

víc uvědomovali přešlapy z období kultu osobnosti a vyjadřovali jednoznačnou distanci 

k tomuto období. Úkolem stranické historiografie měl být definitivní rozchod s dogmatickými 

úchylkami, a tím i prohloubení tendencí, které se v zárodečné podobě začaly objevovat již po 

XX. sjezdu. Zvýšila se částečně radikálnost předkládaných argumentů a do soudobého 

diskurzu stranických dějin měla být zavedena nová témata, která měla posloužit 

k pravdivějšímu poznání minulosti, a tím k správnějšímu vymezení politické linie 

komunistické strany do budoucna. 

Jedním z velkých témat reformního dějepisectví byla problematika druhého odboje, 

kterou se ale pohříchu na katedře dějin dělnického hnutí žádný z historiků nezabýval, a tak 

zůstane mimo záběr zde předkládané práce.323 Další relativně novou oblastí stranického 

bádání se staly dějiny mezinárodního dělnického hnutí, které naopak stály u počátků sloučení 

katedry dějin KSČ a katedry dějin SSSR a KSSS v katedru dějin dělnického hnutí a patřily 

v následujícím období k hlavním katedrovým tématům. Také k této problematice bylo na 

přelomu let 1962 – 1963 publikováno na stránkách Příspěvků několik teoretických statí.324 

Publikované články byly prosty polemického tónu, jednalo se spíše o konsensuální a 

navzájem se doplňující příspěvky, což bylo celkem pochopitelné, neboť se nejednalo o 
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metodologickou diskusi nad pracemi minulého období, ale o vytyčení budoucích úkolů a 

oblastí zájmu stranické historiografie na poli dějin mezinárodního dělnického hnutí. 

Klíčovým problémem se autorům jevila především absence jakékoliv celostátní 

centrálně řízené a promyšlené koncepce na tomto úseku stranických dějin. Volalo se po 

zařazení dějin československého dělnického hnutí do mezinárodního kontextu. Důsledkem 

této absence byla jen velmi omezená produkce syntéz i monografií, což nevyhnutelně vedlo 

stranické historiky k nutnosti vystačit pouze s překladovou literaturou, která sice nabízela 

znalosti širšího kontextu mezinárodního vývoje, většinou ovšem opomíjela právě specifika 

československého dělnického hnutí. Právě nalezení místa československého dělnického hnutí 

a jeho přínosu pro mezinárodní vývoj mělo být klíčovým úkolem pro nadcházející léta. 

Výsledkem, vedle řady monografií, měla být domácí syntéza dějin mezinárodního dělnického 

hnutí s důrazem na Československou problematiku. Již nyní můžeme konstatovat, že taková 

syntéza, o které bude podrobněji pojednáno níže, spatřila světlo světa v roce 1966 a byla 

kolektivním dílem katedry dějin dělnického hnutí.325 

Z jednotlivých tezí zaujme zejména Hüblovo varování před nebezpečím 

metodologického nacionalismu, který se projevuje ve dvou formách. První formou je 

metodologický nacionalismus český a slovenský, kdy oba předstírajíce zájem o celostátní a 

celostranickou problematiku ignorují jeden druhého. „Vedle však existuje tendence jakéhosi 

vyššího ‚československého‘ metodologického nacionalismu, který vše vidí jen z hlediska 

vývoje Československa a považuje a posuzuje tyto jevy jako něco koneckonců jedinečného, 

výlučného, co nemělo ve světě obdoby, místo aby zkoumal, co skutečně přinesl daný vývoj 

jedinečného, čím skutečně obohatil světový vývoj; aby však přitom zasazoval ve správné míře 

československou problematiku do mezinárodních souvislostí a vztahů, prováděl srovnání, aby 

dovedl zhodnotit jak národní, tak mezinárodní význam zkoumaného jevu.“326 Do diskuse také 

přispěl budoucí člen katedry dějin dělnického hnutí Vladimír Suchopár svým holistickým 

přístupem k dané problematice, kdy klade důraz na fakt, že celek je víc než jen pouhým 

součtem jeho částí, proto pouhé poznání dějin jednotlivých národních dělnických hnutí nám 

neposkytne adekvátní obraz vývoje mezinárodního dělnického hnutí en bloc. Celek v jeho 

pohledu disponuje určitými specifickými kvalitami a vnitřními zákonitostmi a souvislostmi, 

které nikdy v jeho jednotlivých částech nejsou k nalezení. Zde spatřoval největší nedostatek 
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dosavadního přístupu, který „neuznává ‚celek‘ za zvláštní předmět zkoumání a vychází 

z nesprávné představy, že dějiny mezinárodního dělnického hnutí jsou pouze a jednoduše 

prostou sumací a paralelismem dějin hnutí v jednotlivých zemích“.327 

Pravděpodobně nejzajímavějším příspěvkem k dané problematice se prezentoval 

Miloš Hájek, který se na rozdíl od ostatních autorů vrátil zpět ke kritice období kultu 

osobnosti, kdy byla deformována celá metodologie marxistického dějepisectví. Opět se 

objevuje kritika tezí o neomylnosti předních stranických osobností. V rámci dějin 

mezinárodního dělnického hnutí vnímá jako nezbytné přepracovat a nově interpretovat 

zejména období konce dvacátých a první poloviny třicátých let, které bylo poznamenáno 

sektářskou teorií o sociálfašismu a také období let 1948 – 1953, které bylo svědkem řady 

dogmatických chyb, které ohrožovaly vývoj světové socialistické soustavy. Úkolem stranické 

historiografie bude také přehodnotit vztah k sociální demokracii, a to především 

rozpracováním závěrů XX. sjezdu, který dal jednoznačný signál k překonání sektářského a 

dogmatického přístupu k této problematice. Zde je opět patrný návrat k roku 1956 jako bodu 

obratu ve stranické historiografii, byť s očividnou výtkou, že stranická historiografie v druhé 

polovině padesátých a na počátku šedesátých let tento potenciál nevyužila, a tak bude 

nezbytné se k těmto tezím znovu vrátit a plně je zakomponovat do nově vytvářených 

historických narativů. 

Hájkův přístup k otázce přehodnocení činnosti sociální demokracie po mém soudu 

dobře ukazoval meze i možnosti reformní historiografie. Teorie marxismu-leninismu a 

Leninovy výroky jsou pro něj základním východiskem a předpokladem správného 

badatelského přístupu, nikoliv však jeho automatickou zárukou, neboť záruka před omylem 

neexistuje. Podle Hájka pravdu a marxismus nelze z principu monopolizovat, a pokud 

jakákoliv vědecká obec podlehne přeludu vlastnictví monopolu na pravdu, dostává se tím na 

„šikmou plochu nesebekritičnosti“. S odvoláním na Lenina připouštěl v určitých dílčích 

aspektech možnost existence plurality správných pohledů. „Se zaníceností vědce Lenin 

předpokládal, že komunisté mají pravdu, a protože pravda je jen jedna, nepřipouštěl ideové 

kompromisy. Ovšem jako vědec, byť sebezanícenější, připouštěl, že i protivná škola, jejíž 

koncepci popíráme, může mít v dílčích soudech pravdu, konkrétně, že sociální demokracie 
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může mít někdy pravdu proti komunistům.“328 Pokud stranická historiografie překoná 

sektářské tendence vůči sociální demokracii, může svým dílem přispět k vytvoření akční 

jednoty dělnické třídy, která i nadále zůstává hlavním úkolem strany do budoucna. Tento 

vývoj však nebude automatický bez každodenního boje za správné použití teorie marxismu-

leninismu, neboť „jestliže strana včera dokázala, že umí jednat marxisticko-leninsky, musí to 

nadále denně dokazovat. Dnešní sektáři názorně dokazují, že ani sebevětší počet rudých 

praporů a zaklínání se Leninem neuchrání stranu od značných odchylek od marxisticko-

leninské teorie. Vyhraněné sektářství je levičáckou revizí marxismu a může mu proto být 

vzdálenější než politika levých sociálních demokratů“. 329 Hájek de facto, což také výslovně 

připouští, rozvíjí závěry XX. sjezdu o překonání sektářství ve stranické politice. Připuštění 

určité plurality pohledů v dílčích aspektech, ovšem při nepochybném primátu teorie 

marxismu-leninismu, která při správné aplikaci vede k jedinému možnému poznání pravdy a 

napomáhá tím k utváření správné politické linie strany, je po mém soudu jedním z typických 

znaků stranické historiografie v druhé polovině šedesátých let. 

Takto se vyvíjely teoretické diskuse v rámci stranické historiografie v letech 1962 – 

1964 na stránkách předních periodik. Přiblížení těchto diskusí, byť byly z větší části dílem 

nekatedrových historiků, zejména z ústavu dějin KSČ, bylo nezbytné pro pochopení 

charakteru změn a vývoje reformního dějepisectví v druhé polovině šedesátých let. 

V následujícím textu se již budeme zabývat výhradně studiemi vypracovanými v námi 

sledovaném období let 1963 – 1970 na katedře dějin dělnického hnutí. 

 

 

3.7 Nové historické narativy na katedře dějin dělnické hnutí v diskurzu reformního 

dějepisectví 

 

Jak jsem již naznačil, rok 1963 je z hlediska katedry spíše orientačním mezníkem než 

nějakým zlomovým bodem. V tomto období byla vytvořena koncepce a zahájeno postupné 

slučování kateder dějin KSČ a dějin SSSR a KSSS v katedru dějin dělnického hnutí, které se 

uskutečnilo v roce následujícím. Důsledkem sloučení nebyla pochopitelně nějaká 

metodologická změna v přístupu k historickému bádání, ale především změna tematická, což 
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ovšem neznamená, že by témata preferovaná na katedře dějin KSČ v předchozím období byla 

opuštěna. Naopak všichni historici z původní katedry dějin KSČ se dál věnovali svým 

tématům, snad jen s poněkud větším akcentem mezinárodního kontextu, což se patrně nejvíce 

projevilo u Vladimíra Kašíka a jeho zaměřením na problematiku I. internacionály. Jinými 

slovy, možná než o změně zaměření katedry, je lepší mluvit o rozšíření tematického záběru, 

který byl pochopitelným důsledkem zvýšení personálního stavu prakticky na dvojnásobek. 

Novum znamenaly především práce z doposud zanedbávaných třicátých let. Jednalo se jak o 

práce o utváření jednotné protifašistické fronty v mezinárodním dělnickém hnutí, které byly 

dílem Františka Hrbaty a Vladimíra Suchopára, tak o práce reflektující vývoj na domácí 

frontě z pera nadějného Ladislava Niklíčka.330 Příchodem mladého Jana Kuklíka v druhé 

polovině šedesátých let bylo také otevřeno téma druhé republiky a počátků protektorátu.331 

Plodně byla rozvíjena i některá starší témata, ve kterých došlo k určitým 

interpretačním posunům. Zajímavá je v tomto směru zejména otázka Bohumíra Šmerala a tzv. 

šmeralismu, která v závěru šedesátých let nabyla v podání Vladimíra Dubského a zejména 

Zdeňka Kárníka poměrně zajímavého rozměru a byla dávána do genetické souvislosti 
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se soudobou politikou socialismu s lidskou tváří.332 Velkým tématem reformního dějepisectví 

byla také otázka pokojné československé cesty k socialismu, která byla na katedře rozvíjena 

především Jaroslavem Kladivou, byť pohříchu v nepříliš originální a produktivní formě. Po 

mém soudu vrcholem reformního dějepisectví na katedře byly již zmíněné texty Ladislava 

Niklíčka o utváření jednotné protifašistické fronty ve třicátých letech na domácí půdě, které 

byly spojeny s rehabilitací činnosti Josefa Guttmanna. Domnívám se, že pokud bychom mohli 

mluvit o počátcích změny paradigmatu ve stranické historiografii v šedesátých letech, tak 

právě Niklíčkovy texty z roku 1968, svým náznakem pluralitního přístupu k interpretaci 

stranických dějin, mohly být jednou z prvních vlaštovek takové změny. Pohříchu toto období 

trvalo příliš krátce, než aby k nějaké skutečné změně mohlo dojít a tvrdá ruka normalizátorů 

učinila všem těmto pokusům definitivní konec. O všech těchto otázkách bude podrobněji 

pojednáno v následujícím textu. 

Je třeba předeslat, že při zpracování jednotlivých témat nebudu vycházet z přísně 

chronologického řazení, ale dovolím si subjektivní členění na základě důležitosti tématu. 

Proto v úvodu bude pojednáno o kolektivních vysokoškolských učebnicích katedry, které byly 

dlouhodobým úkolem z vyšších míst. V dalším textu bude díky své závažnosti zpracována 

přednostně otázka mezinárodního dělnického hnutí a problematika stranických dějin ve 

třicátých letech, a teprve poté budou následovat témata chronologicky předcházející. A tak 

například až v závěru této stati bude pojednáno o dějinách dělnického hnutí v českých zemích 

v druhé polovině devatenáctého století, které neměly v kontextu reformního dějepisectví příliš 

velkou relevanci. 

Jak již bylo naznačeno, ještě než se začneme zabývat jednotlivými tematickými 

okruhy, zastavíme se u první ze dvou kolektivních prací katedry v období reformního 

dějepisectví, jímž byl Úvod do dějin dělnického hnutí.333 Jednalo se o přepracovanou a 

rozšířenou verzi Úvodu do dějin KSČ z roku 1962, oproti které došlo k jednoznačnému 

kvalitativnímu i názorovému posunu. Tato kniha, jež měla být shrnutím metodologicko-

teoretických pouček oboru pro začínající historiky, je zároveň dobrým vodítkem pro poznání 

metodologických východisek reformního dějepisectví na počátku druhé poloviny šedesátých 

let. Je zde pochopitelně opět tvrdě odsouzeno období kultu osobnosti a jeho zhoubného vlivu 

na stranickou historiografii. Jsou zde formulovány standardní a mnohokráte již opakované 

argumenty o dogmatismu, sektářství a voluntarismu, a proto se zaměříme spíše na podchycení 
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některých progresivních tezí, které učebnice nabídla. Je třeba konstatovat, že se na rozdíl od 

prvního vydání jedná již o celkem solidní příručku, která mohla bez problémů plnit úlohu 

tolik požadované vysokoškolské učebnice. 

Klasickým a nezpochybnitelným východiskem učebnice je teorie marxismu-leninismu, 

a s tím související dialektický a historický materialismus, který je obecnou metodologií 

historikovy práce. Vedle takřka svaté trojice klasiků Marxe, Engelse a Lenina je ovšem 

doporučováno i pozorné studium dalších významných marxistických teoretiků, jakými byli 

Plechanov, Lafargue, Labriola, Gramsci a dokonce i Kautsky. Avšak ani dílo Marxe, Engelse 

a Lenina není pro autory učebnice neměnným kánonem či jakýmsi uzavřeným systémem 

věčných pravd. Přestože jejich studium bylo naprosto nezbytným východiskem pro každého 

začínajícího historika, doporučovali přistupovat k jejich dílu s kritickým duchem, neboť by 

jinak hrozilo opětovné nebezpečí dogmatismu. „I ke studiu prací Marxe, Engelse a Lenina 

musí historik přistupovat kriticky. Prověřuje faktické údaje ve spisech obsažené, zkoumá 

motivaci jednotlivých závěrů, příčiny některých dílčích omylů nebo nepřesných soudů atp. 

V žádném případě nemůže hledět na spisy klasiků jako neměnné dogma. Takový ‚návrat 

k Marxovi a Leninovi‘ jako prostředek boje proti stalinským zkreslením v historiografii 

dělnického hnutí by byl naprosto scestný.“334 

Autoři také předložili alespoň částečnou rehabilitaci buržoazní historiografie, která je 

sice ve svých východiscích kritizována jako celek, ale zároveň si uvědomují, že se nejedná o 

nějaký strnulý monolit, ale naopak o vnitřně značně diferencovaný soubor, který se projevuje 

jak rozdílnou metodologickou základnou, tak různou mírou společenské angažovanosti. Vedle 

některých značně reakčních směrů buržoazní historiografie, tak existovaly podle autorů i 

některé pokrokově demokratické proudy, které byly většinou spjaty s národně 

osvobozeneckým hnutím v bývalých koloniích či s protifašistickým hnutím např. ve Francii a 

Itálii. Právě tato vnitřní různorodost musí nutit marxistického historika, aby se vystříhal 

jakýchkoliv povrchních a paušálních odsudků buržoazní historiografie a učinil ji p ředmětem 

svého studia, neboť „z pera představitelů těchto proudů buržoazní historiografie vycházejí 

často pozoruhodné soudy a zajímavé postřehy, zvláště v těch oblastech, které zůstávaly 

v důsledku některých nesprávných hledisek a představ delší dobu mimo pozornost marxistické 

historiografie“.335 
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Opět se objevují varování před fetišizací faktografie bez hlubší znalosti teoretických 

konceptů, což může vyústit v nebezpečí pozitivismu. Úkolem marxistického historika musí 

být snaha odhalovat kauzalitu jednotlivých jevů na základě znalosti zákonitostí historického a 

společenského vývoje. V některých formulacích můžeme vytušit i skutečnou obeznámenost 

autorů s některými koncepty západní historiografie, kdy se po mém soudu objevují například 

náznaky recepce školy Annales a Braudelova dlouhého trvání. Je reflektováno, že se 

v posledním období objevily nové úhly pohledu na historický pojem času. „Zatímco na 

jednom konci této kategorie počítají geologové s milióny let – zůstaneme-li jen na půdě naší 

zeměkoule -, na druhém konci se světodějné události mohou směstnat do několika hodin či 

minut potřebných k letu mezikontinentální rakety.“336 Zajímavé je také vymezení předmětu 

zkoumání marxistické historiografie, které je de facto totožné se strukturalistickými přístupy, 

kdy hlavní snahou marxistického historika by mělo být odhalení strukturních vztahů 

společnosti, jednotlivých prvků této struktury a jejich vzájemné funkční provázanosti. 

Poněkud rozpačitě naopak působí fakt, který je ovšem symptomatický pro celou stranickou 

historiografii padesátých a šedesátých let, že nikde v celém textu není k nalezení nějaká 

explicitní definice dělnického hnutí či dělnické třídy. Přesto, jak již bylo naznačeno, se jedná 

o jednoznačný posun oproti předchozí učebnici, která byla pouze první nepříliš koncepčně 

ujasněnou příručkou. 

Druhou kolektivní prací katedry, která byla logickým důsledkem sloučení a částečné 

změny specializace, byla více jak pětisetstránková učebnice dějin Mezinárodního dělnického 

hnutí.337 Učebnice, která je členěna do dvanácti kapitol, zpracovává vývoj dělnického hnutí od 

jeho vzniku v první polovině devatenáctého století až do konce padesátých let století 

dvacátého, byť poslední desetiletí vzhledem k malému odstupu autorů je zpracováno pouze 

letmo a schematicky. Jedná se o celkem přehlednou příručku, jejímž kladem je relativní 

redukce prostoru věnovaná vývoji v Rusku potažmo v Sovětském svazu. Naopak je věnován 

prostor národněosvobozeneckým bojům v zemích třetího světa, což bylo v dané době novum. 

Sympaticky vyznívá také snaha autorů podchytit vývoj československého dělnického hnutí 

právě v mezinárodním kontextu, kdy např. Bohumír Šmeral je vyzdvižen mezi významné 

osoby mezinárodního dělnického hnutí. V textu se objevuje neustálý svár v hodnocení mezi 

pozitivním a tvůrčím přínosem KSČ k vývoji dělnického hnutí a naopak někdy mechanickým 

přebíráním obecných tezí Kominterny bez náležité aplikace na československé podmínky. 
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Byť autoři konstatují, že dějiny dělnického hnutí chápou jako nedílnou součást politického, 

hospodářského a kulturního vývoje světa v devatenáctém a dvacátém století, je pochopitelné, 

že tento širší kontext je nastíněn pouze zjednodušeně a v redukované podobě. 

Přestože se textem prolíná neustálá kritika anarchismu, reformismu, revizionismu, 

oportunismu, centrismu, trockismu a dalších opozičních směrů je přeci jen učebnice 

produktem již některých poměrně progresivnějších interpretačních schémat poloviny 

šedesátých let. Například hodnocení II. Internacionály, je pří vší kritičnosti, zbaveno 

dřívějších jednostranností, které bagatelizovaly její přínos a objevují se občasné pozitivní 

zmínky o činnosti Edvarda Bernsteina či Otto Bauera. Klasikou již v tomto období byla 

kritika úchylek kultu osobnosti, dogmatismu a levého sektářství, rezultující v mylnou teorii 

sociálfašismu. Hlavní nedostatek VII. kongresu Kominterny je vnímán v jeho neschopnosti 

zformulovat teorii o možnosti různých specifických forem socialismu. „Vážným teoretickým 

nedostatkem VII. kongresu bylo, že z uznání různých specifických cest dělnického hnutí 

v jednotlivých zemích nevyvodil důsledně i myšlenku o možnosti a nutnosti různých forem 

socialistického zřízení a ulpíval stále jen na představě jediného, tj. sovětského modelu 

politické organizace socialistické společnosti, v němž veškerá moc náleží pouze komunistické 

straně.“ 338 Naopak jistá dogmatičnost a nemožnost překročit určité limity se projevila 

například při hodnocení paktu Molotov – Ribbentrop, který je shledáván jako nutný a 

oprávněný, neboť zabránil utvoření jednotné protisovětské imperialistické fronty a dal 

Sovětskému svazu prostor k oddechu. Při napadení Polska nepadne o Sovětském svazu ani 

zmínka. Přesto se dá konstatovat, že chyby komunistických stran jsou často hledány již ve 

vlastním vnitřním vývoji a kritika reformistického proudu již nevyznívá tak jednostranně. 

Učebnice byla v podstatě jen shrnutím stavu bádání o mezinárodním dělnickém hnutí 

ve stranické historiografii a nečinila si žádné nároky na nové interpretace či výkladové vzory. 

Předností byl velmi podrobně zpracovaný jmenný rejstřík všech významných osobností 

dělnického hnutí i se stručnou charakteristikou. Podle ohlasu na stránkách stranických 

časopisů se dá soudit, že učebnice splnila své poslání a byla vítanou pedagogickou pomůckou 

na všech vysokých školách. 

Jedním z klíčových témat reformního dějepisectví se staly dějiny Kominterny ve 

dvacátých a třicátých letech. Otázka formování jednotné protifašistické fronty poskytovala 

argumentační základ pro politiku národní fronty po druhé světové válce. Tento boj mezi 

pokrokovými a dogmatickými tendencemi v mezinárodním dělnickém hnutí, byl dobře 
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aplikovatelný na politickou a společenskou situaci šedesátých let a široce pojatý koncept 

spolupráce všech levicových a pokrokových sil mohl sloužit jako předobraz specificky 

československé a demokratické cesty k socialismu. Zároveň bylo možno poukázat na škodlivé 

dopady sektářského a dogmatického myšlení, které tvořily inherentní součást období kultu 

osobnosti. Tento historický narativ také umožnil zařadit československou reformu do širšího 

mezinárodního kontextu, a tím poukázat na pluralitu možných cest k demokratickému 

socialismu, jež nemusí nutně kopírovat sovětský model. „Projekt ‚ československé cesty 

k socialismu‘, jehož završením měla být československá reforma šedesátých let, byl zařazen 

do širšího mezinárodního kontextu sociálně emancipačních hnutí založených na širším 

levicovém konsenzu.“339 

Psaní o této problematice se stalo doménou nově příchozích členů katedry, především 

Františka Hrbaty a Vladimíra Suchopára, s jistým přispěním Ladislava Niklíčka.340 Dějiny 

internacionály byly rozčleněny do třech fází. První fáze, která tvořila pozitivní linii 

předkládaného narativu, byla silně ovlivněna Leninovou osobností, jeho snahou o taktiku 

jednotné fronty a diferencovaný přístup k táboru reformistů. Období dominovala snaha o 

klasický leninský kompromis, kdy při nekompromisním ideologickém vymezení proti 

ostatním politickým silám, nebyla apriorně vylučována taktika kompromisu společného 

postupu. Po smrti Lenina došlo v rámci druhé fáze ovšem k myšlenkovému a teoretickému 

regresu, způsobenému dogmatickou a sektářskou tendencí období stalinského kultu osobnosti. 

K základním chybám tohoto období patřila teorie sociálfašismu, rigidní dodržování 

nekompromisní taktiky „třída proti třídě“ a opomíjení možností přechodných forem vlády, 

kdy byl nerealisticky požadován okamžitý přechod k diktatuře proletariátu. Tento ústup ze 
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správných pozic byl podle autorů způsoben především absencí osobnosti Leninova formátu, 

schopné hlubšího teoretického rozboru a postižení základních tendencí historického vývoje. 

Pozornost katedrových historiků se ovšem celkem pochopitelně soustředila na třetí 

fázi, vymezenou nástupem nacistického režimu v roce 1933 a utvořením taktiky jednotné 

protifašistické fronty na VII. kongresu Kominterny v roce 1935. Situace na začátku roku 1933 

nenabízela příliš optimistické vyhlídky na utvoření jednotné fronty v dělnickém hnutí, neboť 

mezi Kominternou a Sociálně demokratickou internacionálou (dále jen SDI) existovaly 

hluboké příkopy vzájemné nedůvěry. Hlavní překážky byly spatřovány v antikomunistickém 

smýšlení předáku SDI na straně jedné a v dogmatismu a sektářství ve vedení Kominterny na 

straně druhé. „V létě 1933 se v mezinárodním komunistickém hnutí nedospělo k důslednému 

rozlišování mezi falešnou a skutečnou socialistickou levicí. V rozporu s fakty se v socialistické 

levici spatřoval nejnebezpečnější nepřítel revolučního hnutí, třebaže se vyslovovala pro 

spolupráci s komunisty a projevovala snahu rozhodně bojovat s fašismem. Mnozí komunisté 

podléhali sektářské zásadě: Buď v našich řadách, nebo boj proti nám.“341 Je třeba předeslat, 

že přes všechny výhrady k postupu Kominterny, byl hlavní viník, který bránil utvoření 

jednotné protifašistické fronty, vždy spatřován ve vedení jednotlivých 

sociálnědemokratických stran a SDI. Bylo zdůrazňováno, že chyby obou internacionál jsou 

naprosto jiného druhu a úrovně a budoucí vývoj jednoznačně prokázal, která z těchto dvou 

institucí se dokázala plně poučit z německých událostí, a tím i zaujmout správnou politickou 

linii. Jelikož ovšem chyby reformistického směru byly opakovány po celou dobu existence 

stranického dějepisectví, zaměříme se v následujícím textu spíše na přiznání některých dílčích 

chyb v politické linii Kominterny, které tvořily nový a zajímavý prvek výkladových vzorů 

v době reformního dějepisectví.  

Jeden z kořenů špatného postupu Kominterny byl spatřován v mylné představě o 

podstatě fašismu, rezultující v chybnou tezi, že všechny buržoazní strany jsou fašistické. 

Opomenutí leninské teze o diferenciaci uvnitř sociální demokracie, podle autorů způsobilo, že 

řada komunistických předáků chápala boj proti fašismu a proti sociální demokracii jako 

v podstatě synonymum. Stagnace v teoretickém myšlení a tvůrčím přístupu v podstatě 

zapříčinila, že některé stalinské poučky byly de facto povýšeny na dogmatický kánon, 

nepodléhající jakékoliv diskusi. Jedinou variantou vytvoření jednotné protifašistické fronty 

byla prozatím likvidace a pohlcení dělnictva sociálnědemokratických stran. „B ěhem roku 
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1933 si dogmatismus a sektářské tendence udržely rozhodující vliv na politickou linii 

komunistických stran. Uskutečnění jednotné fronty se považovalo za možné jen proti sociálně 

demokratickým stranám a přes hlavy jejich vůdců.“ 342  Základní problém byl shledáván jak 

Hrbatou, tak Suchopárem v naprosto nepřijatelných podmínkách, které si kladly obě 

internacionály navzájem, což v kombinaci s vypjatou atmosférou vzájemné nedůvěry 

způsobovalo, že obě strany považovaly i upřímně míněné návrhy druhé strany za pouhý 

taktický a demagogický manévr, sloužící k jejich definitivní likvidaci. 

Přes neustálé pronikání stalinistického kultu osobnosti i na půdu Kominterny se začaly 

počátkem roku 1934 objevovat, především zásluhou předních členů Kominterny (Dimitrov, 

Togliatti), nové tendence dávající naději na překonání rozkolu v mezinárodním dělnickém 

hnutí. Základní změnou v taktickém přístupu Kominterny bylo zaměření na vytvoření 

jednotné protifašistické fronty shora, neboť dosavadní převažující zaměření na utváření fronty 

zdola přetahováním sociálnědemokratických dělníků, mohlo skutečně vyvolávat dojem 

z taktického manévrování za účelem postupné likvidace reformního proudu. Přelomovým 

obdobím byl podzim 1934, kdy na základě pozitivních zkušeností s utvářením jednotné 

protifašistické fronty ve Francii, Rakousku a Španělsku, převládlo ve vedení Kominterny 

přesvědčení, „že základním úkolem situace je organizování společného boje komunistů se 

sociálnědemokratickými stranami, reformistickými odbory, anarcho-syndikalistickými 

organizacemi proti útoku kapitálu, fašismu a nebezpečí války, a že v dané situaci tvoří 

protifašistická jednotná fronta hlavní článek v přípravě vítězství socialismu“.343  Druhým 

klíčovým bodem obratu bylo přiznání si nemožnosti okamžitého přechodu od režimu 

buržoazní demokracie k diktatuře proletariátu. V okamžiku pochopení možnosti utváření 

politického systému na bázi širší koalice pokrokových sil, které stejně vytvoří jen mezifázi 

k nezadržitelné cestě k nastolení diktatury proletariátu, uvolnila se cesta k utvoření široké 

jednotné protifašistické fronty všech lidových, demokratických a pokrokových sil. „ Z tohoto 

poznání se v kominterně zrodil závěr, že mezi porážkou fašismu a proletářskou revolucí 

nemusí být přímá souvislost, nýbrž že může dojít k vytvoření takového demokratického režimu, 

v němž by rozhodující úlohu hrály lidové síly a který by byl protireakční a protifašistický. Za 

určitých příznivých podmínek a okolností mohl tento nový režim uvolňovat cestu k vyšší 

kvalitě – k socialismu.“344 
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Vrcholem na cestě za utvořením jednotné protifašistické fronty se měl stát VII. 

kongres Kominterny v roce 1935. V tomto směru zaujalo podle autorů vedení Kominterny 

správný postoj a v teoretické rovině nebránilo utvoření jednotné fronty nic v cestě, ovšem 

zároveň se objevily již i první pochybnosti. Kongres varoval před snížením bdělosti vůči 

nebezpečí pravicového oportunismu, neboť velké množství řadových komunistů začalo 

ztotožňovat taktiku jednotné fronty s ideologickou tolerancí sociálnědemokratických 

myšlenek. „Sedmý kongres tyto tendence ostře odsoudil a zdůraznil, že komunistické strany i 

v jednotné frontě si musí zachovat ideovou a politickou samostatnost, nesmiřitelnost vůči 

reformismu.“345 Druhým klíčovým problémem kongresu, se z pohledu autorů, stalo poněkud 

paradoxní posílení stalinského kultu osobnosti v mezinárodním komunistickém hnutí, neboť 

stalinská dogmata předchozího období, která měla jednoznačně negativní vliv v dělnickém 

hnutí, nebyla podrobena žádné kritice a naopak byla zveličena Stalinova úloha. A tak přestože 

teoretické závěry VII. kongresu byly správné, v praxi nedošly kýženého naplnění. „Ur čitý 

mesianismus některých komunistů, kteří vycházeli z názoru, že každý opravdový antifašista 

musí nyní přijmout linii VII. kongresu, bez výhrad nutně ztroskotal. Témuž osudu propadly 

obdobné snahy po prosazení pouze vlastní koncepce z řad sociálních demokracie, anarchistů 

a trockistů. Rozkol v dělnickém hnutí byl stále hluboký a jen trpělivá a houževnatá činnost a 

snaha po vzájemném porozumění mohla jej alespoň částečně zmírnit.“346 Naděje, které se po 

VII. kongresu nenaplnily, a nutno opět dodat, že především zásluhou sociálních demokratů, 

mohly být naplněny o třicet let později, a to i zásluhou stranických historiků, kteří svým 

odhalováním zákonitostí historického vývoje, ale chyb a přešlapů v dějinách dělnického hnutí, 

přispívali k správnému poznání soudobé situace a napomáhali utvářet správnou politickou 

linii komunistické strany. 

Tématem, které si zaslouží maximální pozornost, byly rozsahem nevelké avšak 

obsahem zásadní texty Ladislava Niklíčka, zabývající se problematikou vývoje KSČ ve 

třicátých letech.347 Jeho texty představují vrchol kritického přístupu na katedře dějin 
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dělnického hnutí, ale i v celé stranické historiografii. „Kniha patřila mezi nejkritičtější texty o 

meziválečné KSČ, které dokázalo reformní dějepisectví vyprodukovat.“348 Tématem jeho textů 

byla kritika postupu Kominterny i Gottwalda a jeho garnitury, rehabilitace osoby Josefa 

Guttmanna a politika Švermova vedení v letech 1934 – 1936. Na základních rozdílech, 

obsažených v Niklíčkových textech v letech 1965 a 1968 je dobře doložitelné, jaké byly meze 

a možnosti reformního dějepisectví v šedesátých letech, a že v roce 1963 k žádné změně 

paradigmatu, připouštějící pluralitní interpretaci stranických dějin nedošlo. Dovolím si zde 

delší citaci ze Sommerova textu. „V textech o završení procesu bolševizace a nástupu 

Gottwaldova vedení se historici věnovali spíše prohlubování faktografie, než že by významně 

reinterpretovali do té doby platné výklady. Jakékoliv přímé zpochybnění výsledků bolševizace 

šlo za hranice reformně komunistické kritiky platného paradigmatu stranických dějin. 

Historici se ke kritice bolševizace dopracovali pouze nepřímo, když ocenili Šmeralovy 

politické koncepce z prvních let existence KSČ. Nástup ‚karlínských kluků‘ do čela 

komunistické strany byl jedním ze stavebních kamenů historického příběhu československého 

komunismu. Pozitivní hodnocení vítězství Gottwalda a spol. ve sporu o vedení KSČ 

představovalo asi nejvýraznější logický lapsus v reformně komunistickém historickém 

narativu. Nelze však přehlížet postoje vedoucích představitelů komunistické strany, kteří svou 

politickou identitu ještě stále odvozovali od ‚gottwaldovské‘ KSČ. Důslednou 

historiografickou kritiku bolševizace, výsledků V. sjezdu a z něj vzešlé garnitury stranických 

předáků by chápali jako útok na samu podstatu komunistického projektu.“349 Zde je právě 

problém, pokud budeme trvat na změně paradigmatu stranické historiografie v roce 1963, pak 

nám musí nutně pozitivní hodnocení gottwaldovské garnitury připadat jako logický lapsus 

reformního dějepisectví. Pokud ovšem se na otázku podíváme z druhého konce, tak nám 

právě nemožnost změny tohoto výkladového schématu, alespoň do konce roku 1967, potvrdí 

neexistenci změny paradigmatu v roce 1963. Sommer si po mém soudu odpovídá sám. 

Politická identita Novotného garnitury byla neodbytně spjata s gottwaldovským vedením, a 

tak až do svého pádu na přelomu let 1967 – 1968 nemohla připustit jakýkoliv radikální 

rozchod s ustálenými interpretačními schématy. Jak Sommer správně upozorňuje léta 1963 – 

1967 byla dobou neustálého lavírování, drobných ústupků a kompromisů mezi stranickými 

historiky a komunistickým vedením, které nastavilo jednoznačné limity desalinizačního 
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procesu.350 Teprve texty spjaté s obdobím politických a společenských reforem nového 

Dubčekova vedení, mohly naznačovat svobodnější a pluralitnější přístup k vytváření nových 

historických narativů a mohly být předzvěstí změny paradigmatu stranické historiografie, 

které ovšem byl s nástupem normalizace učiněn rázný konec. Některé z těchto interpretačních 

změn se pokusíme zdokumentovat v následujícím textu. V našem výkladu se budeme 

soustředit zejména na Niklíčkovy zásadní texty publikované až v roce 1968 a pouze 

v některých případech bude poukázáno na rozdíly s texty staršími. 

Klíčovou otázkou Niklíčkových prací, kterou si klade již na počátku svých textů, je 

pochybnost, zda některé deformace socialismu, objevivší se po roce 1948, nemají své kořeny 

v politice strany v předchozím období. Text začíná klasickou kritikou kultu osobnosti, taktiky 

třída proti třídě a teorie sociálfašismu, které patřily k hlavní politické linii Kominterny 

začátkem třicátých let. Jednalo se o politickou koncepci, která nemístně redukovala 

různorodou sociální realitu a nebyla adekvátní politické situaci v době nastupujícího fašismu. 

Podstatné je, že nástup Gottwaldovy garnitury byl právě umocněn faktem, že byla 

nejdůslednější a nejpoddajnější zastánkyní této chybné linie. Přestože Niklíček přiznává, že 

postupně docházelo k omezování nejhorších výstřelků této sektářské a dogmatické taktiky, tak 

diferencuje mezi hospodářskou a politickou sférou. V hospodářské oblasti, kde bylo vedení 

strany konfrontováno s neutěšenou objektivní situací velké hospodářské krize, bylo nuceno 

činit postupné ústupky, avšak ve sféře politické a ideologické bylo stále zastáncem 

sektářského přístupu, který vnímal sociální demokracii jako hlavní nositelku fašistických 

tendencí a exponentku masarykovské hradní ideologie. 

Také gottwaldovské vedení strany nevnímá Niklíček jako monolitické, byť přiznává, 

že všichni bez rozdílu měli víru v politiku Sovětského svazu a Kominterny. Hlavní diference 

mezi jednotlivými proudy ve vedení spočívala především v míře schopnosti vlastní 

interpretace či slepého následování této politické linie. Zde se nabízel jeden z možných 

výkladových momentů použitelný i na politickou situaci konce šedesátých let, 

charakteristickou soupeřením reformních a konzervativních sil, kdy byla obhajována 

specificky československá koncepce cesty k socialismu v kontrapozici se slepým 

následováním cesty sovětské. Také na začátku třicátých let existovali ve straně dvě hlavní 

frakce. „Na jedné straně zde byly intelektuální špičky této skupiny, na svoji dobu velice 

vzdělaní a přemýšliví marxisté, pokoušející se čas od času o ‚československou interpretaci‘ 

politiky Kominterny, o pružnější a situaci Československa jako celku nebo alespoň 
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československého dělnického hnutí odpovídající politiku (Guttmann, Šverma, někteří 

redaktoři komunistického tisku, v určitých situacích Slánský, Reiman aj.). Jejich protiváhou 

byli za všech okolností spolehliví vykonavatelé všech příkazů a rad Kominterny a Klementa 

Gottwalda (jenž byl součástí systému Kominterny a jeho osoba představovala jakousi 

‚personální unii‘ mezi vedením Kominterny a vedením KSČ); stručně řečeno do všech 

důsledků disciplinovaní interpreti toho, čemu se čas od času v komunistickém hnutí dosti 

nepřesně říká ‚jasná, třídní, dělnická politika‘. Předními představiteli této politiky byli 

Kopecký, Köhler, Široký, dále politici známí z bouřlivých masových vystoupení jako Krosnař, 

Harus, Štětka a další.“351  

Rovněž taktiku jednotné fronty, kterou nabízelo vedení komunistické strany sociálním 

demokratům, považuje Niklíček za pouhý taktický manévr. Je toho názoru, že na základě 

zkoumání dalších a dalších archivních pramenů, je zjevné, že by bylo velmi naivní, domnívat 

se, že gottwaldovské vedení, které se k moci dostalo na základě své oddanosti 

nekompromisního uplatňování taktiky třída proti třídě a bylo loajálně oddáno politické linii 

Kominterny, by najednou bylo schopno tuto linii vědomě překonat. V případě taktiky 

jednotné fronty se podle Niklíčka jednalo pouze o jakousi mírnější variantu taktiky třída proti 

třídě včetně teorie sociálfašismu, a to i v případě relativně samostatně uvažujícího Josefa 

Guttmanna. Jednotná fronta byla pouze demagogickým úskokem, jak převést reformistické 

dělníky pod komunistická hesla za nastolení diktatury proletariátu a sovětské moci 

v Československu. Jakýkoliv jiný výklad jednotné fronty, který zašel za základní zásady 

taktiky třída proti třídě, byl nemilosrdně stíhán a perzekuován. Výsledným cílem nemělo být 

nic jiného než definitivní likvidace sociálně demokratické strany. Jak s nebývalou otevřeností 

a i s jistou dávkou sarkasmu Niklíček konstatuje „…i volnější uplatnění taktiky VI. kongresu 

Kominterny bylo charakterizováno otevřeným hegemonismem a určitým ‚mesiášstvím‘ 

komunistů, bezpochybným přesvědčením, že komunisté už proto, že jsou komunisty, jsou 

‚uvědomělejší‘ než nekomunisté a že jsou povoláni k tomu, aby úspěšně a permanentně 

přesvědčovali ty dělníky, kteří nejsou členy komunistické strany (kteří tedy jenom proto jsou 

buď méně uvědomělí, nebo dokonce zaostalí). Tedy i uvedený mírnější poměr 

k reformistickým dělníkům byl vztahem těch, kterým je ‚vše jasné‘, k těm, kteří se dali svést 

jednou svými ‚prohnanými‘, jindy ‚zaprodanými‘ vůdci na falešné cesty apod. Ani tento 

shovívavý poměr nemohl tedy dělníky z reformistických organizací nějak nadchnout. Tedy i 

mírnější a rozumnější varianta politiky ‚třída proti třídě‘ měla rysy, které byly tehdejší 
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komunistické politice obecně vlastní a které nemohly mít v českém politickém ovzduší 

demokratismu a tolerantnosti širší ohlas“.352 Netřeba příliš zdůrazňovat, že v textu 

zabývajícím se touto problematikou z roku 1965 nebyly takto odvážné a otevřené soudy 

vůbec možné, kromě standardní kritiky kultu osobnosti a z něj vyplývajících sektářských 

úchylek. Po mém soudu se zde Niklíček dostával až na samu hranici přípustné kritiky 

stranických dějin a zároveň vyjádřil svou afinitu ke specificky československému pojetí 

demokratického socialismu. 

Další klíčovou a dlouho tabuizovanou otázkou stranických dějin, které se Niklíček 

opět se značnou otevřeností věnoval, byla „kauza Guttmann“. Přes všechny výhrady vnímá 

vnitřní vývoj ve straně začátkem roku 1933 poměrně progresivně, avšak hlavní brzdou byly 

vnější faktory. Teoretické a poznávací schopnosti Kominterny stagnovaly, někdy měly i 

regresivní směr, a jakékoliv odchylné názory či pochybnosti o její politické linii byly tvrdě 

stíhány. Přestože si jistá část komunistických předáků (Guttmann, Šverma, Reiman) byla 

vědoma nutnosti realističtějšího přístupu k problematice utváření jednotné fronty dělnické 

třídy a také ve vztahu k sociální demokracii, začal mít vývoj ve straně, právě vlivem vnějších 

faktorů, od konce léta 1933 opět sestupnou tendenci. Na zasedání politického sekretariátu 

Exekutivy Kominterny (EKI) v srpnu 1933 provedl Gottwald sebekritiku a byl 

nekompromisně odmítnut jakýkoliv volnější výklad taktiky jednotné fronty. EKI vydala 

rezoluci O pravicově oportunistických chybách KSČ, kde za hlavního viníka neutěšené 

vnitrostranické situace byl označen Guttmann. Typickým podle Niklíčka byl fakt, že se 

vedení Kominterny vůbec nezabývalo skutečnou konkrétní situací v Československu. Jedním 

z hlavních důvodů označení Guttmanna za oportunistu byla jeho kritika chybné politické linie 

Komunistické strany Německa (KSN) v době nástupu nacismu, která se projevovala 

sektářskými úchylkami a neschopností vytvořit jednotnou protifašistickou frontu, a tím 

usnadnila převzetí moci nacisty. Vzhledem k faktu, že KSN postupovala v duchu směrnic 

Kominterny, byla taková kritika nepřijatelná. Výsledkem byla v září 1933 situace, kdy „drtivá 

většina vedoucích představitelů KSČ opustila v této době některé své progresivní názory. Ve 

vlně sebekritik a kritik byl hledán oportunismus za každou cenu a ve všem. Namísto tvořivého 

hledání a stranické diskuse nastupovala zdánlivá zásadovost, která však ve skutečnosti byla 

obyčejnou náhražkou ducha a rozumu. Pod dojmem ‚srpnových porad‘ se KSČ vzdala i 

některých správných názorů na politiku KSN a upustila i od pouhých náznaků kritiky jejího 
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způsob uplatňování taktiky jednotné fronty. Jakýkoliv kritický poměr k politice vedení KSN a 

označování fašismu v Německu za porážku dělnické třídy (třeba jen dočasnou porážku) byly 

klasifikovány jako ‚kapitulantství‘ a ‚prohnilý a zbabělý oportunismus‘ a namísto reálného 

pohledu nastoupil bezpodmínečný obdiv, falešný optimismus a víra že – jak tehdy napsal 

Václav Kopecký – ‚…proletářská revoluce v Německu se přibližuje a že vítězství německého 

proletariátu je jisté a blízké‘.“353  

Guttmann se však bránil a odmítnul jak kritiku, tak sebekritiku. V prosinci 1933 

zformuloval své názory do uceleného systému v podobě Memoranda ústřednímu výboru KSČ 

známému spíše jako Guttmannovo memorandum. Přes některá sektářská rezidua v podobě 

umírněné verze sociálfašismu, jsou v textu obsaženy i progresivní tendence. Především 

rozvinutí taktiky jednotné fronty s odvoláním na teorii Leninových „dobrých kompromisů“ a 

také kritika do vlastních řad v otázce postoje k událostem v Německu. To, co přivedlo, podle 

Niklíčka, Guttmanna do bezvýchodné situace byla kritika metod práce Kominterny, která byla 

neakceptovatelná. Tady již Niklíček nachází zárodky deformací, které se v plné míře projevily 

ve vykonstruovaných politických procesech po roce 1948. „Proti Guttmannovi byla okamžitě 

ve straně rozvinuta kampaň, při níž často účel světil prostředky a v níž ani tak nešlo o 

skutečnou ideologickou diskusi, jako o osobní diskreditaci člověka, který se postavil ‚jediné 

pravdivé linii‘. Ve třicátých letech Gottwaldovo vedení KSČ poprvé uvedlo do chodu 

mechanismus, který za necelých dvacet let nelikvidoval své oběti jenom ‚politicky‘.“354 

Guttmanna hodnotí jako člověka, který se pokusil, alespoň v rámci možností něco změnit a 

pokusil se hájit progresivní proud v revolučním hnutí v opozici ke Gottwaldovi, který svou 

loajální a poddajnou politikou získal možnost podílet se na vývoji strany, jak Niklíček 

ironicky konstatuje, i v „lepších dobách“. 

Při hodnocení Guttmanna se nabízí ideální možnost si ukázat, jak se vyvíjel pohled na 

jeho kauzu ve stranické historiografii, alespoň z pohledu katedry dějin dělnického hnutí 

v šedesátých letech. Ještě František Hrbata ve své práci z roku 1963 činí Guttmanna vinným 

z rozbíjení úspěšného boje za vytvoření jednotné fronty a vidí v něm šiřitele poraženeckých 

nálad.355 V článku, který uveřejnil Niklíček s Hrbatou v roce 1965, se omezují pouze na 

neutrální konstatování, že zhodnocení Gutmannova postupu, které muselo nevyhnutelně 
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skončit jeho vyloučením, je zatím velmi obtížným úkolem. „Protože jsme si vědomi, že pro 

jakýkoli pokus o hodnocení nejsou ještě vytvořeny nutné podmínky (podrobný detailní rozbor 

všech stránek dějin KSČ v první polovině třicátých let, znalost řady mezinárodních aspektů a 

souvislostí ‚případu‘ a mnoho dalších základních předpokladů) a nakonec i ohled na rozsah 

článku – to vše nás vede k tomu, že vědomě zůstáváme jenom u sdělení zcela informativního 

rázu.“356 S jednoznačným posunem ba obratem v hodnocení Guttmanna, který mohl Niklíček 

učinit v roce 1968 jsme se již seznámili výše. Ve svých textech z roku 1968 však navíc učinil 

k dané problematice dvě poznámky pod čarou, které mnohé naznačují a stojí za ocitování 

v plném rozsahu. „V minulosti každá zmínka o tomto případu vyvolávala předrážděnost 

politiků. Guttmann měl být z historie KSČ prostě ‚vymazán‘. Ti, co o tomto případu znali 

pravdu, z pochopitelných důvodů mlčeli a pro mladší politickou garnituru byl Guttmann 

mýtickou postavou ‚renegáta‘. Ještě v nepříliš dávné minulosti jsem sám poznal, že psát o 

Guttmannovi není tak lehké. Někteří zasvěcenci mi tvrdili, že to je i proto, že Antonín Novotný 

si do paměti fixoval tři jména ‚renegátů‘ – Guttmann, Budín a nějaký soudruh z Vysočan. Asi 

to nebyla pravda. Jeho rejstřík byl jistě širší – hlavně z novější doby.“357 Druhá poznámka 

věcně naznačuje, jak to s publikováním textů o Guttmannovi nedlouho před rokem 1968 

vlastně bylo. „V roce 1963 jsme se pokusili s L. Vejnarem uveřejnit v Příspěvcích k dějinám 

KSČ Guttmannovo memorandum tak, jak se zachovalo v SÚA, a napsali jsme k němu stručný 

úvod. Přes snahu redakční rady časopisu to byl pokus marný. Záhy nato byl tento dokument 

nalezen i v archívu ÚD KSČ. O rok později Z. Hradilák musel krátit svůj článek K taktice 

KSČ v roce 1933 (Příspěvky…1964, č. 3) o pasáž o Guttmannovi. Asi v téže době jsem byl 

nucen krátit za pomoci pracovníka ideologického oddělení ÚV KSČ ‚guttmannovskou‘ pasáž 

v rukopisy knížky Za lidovou frontu… Výklad guttmaniády v naší historiografii a politice má 

mnoho tragikomických stránek. Ještě v roce 1964 se např. jedním z členů komise, která prý 

byla ustavena na to, aby ‚zkoumala‘ tento ‚případ‘, stal B. Köhler.“358 Jinými slovy ještě 

v roce 1965 se o této kauze nemohlo v podstatě psát, neboť pro Novotného garnituru to bylo 
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příliš citlivé téma. Teprve nástup nového reformního vedení v lednu 1968 umožnil autorům 

jako Niklíček či Hradilák psát otevřeně o dané problematice.359 

Dalším klíčovým tématem reformního dějepisectví, kterého se ovšem Niklíček dotkl 

spíše jen letmo, byla politika Švermova vedení v letech 1934 – 1936. Šverma byl podle 

Niklíčka na stranické poměry vzdělaný marxistický teoretik, který se snažil o tvůrčí 

československou komunistickou politiku, avšak v této snaze zůstal osamocen. VII. kongres 

Kominterny příliš okázale deklaroval vůdčí úlohu komunistů, která vyvolávala podezření 

ostatních pokrokových sil a oslabovala úsilí o vytvoření jednotné protifašistické fronty. 

Postupně začaly převládat v Kominterně dogmatické a autoritářské tendence, které 

nepřipouštěly autonomní vývoj jednotlivých stran. Začátkem roku 1936 byli Šverma a 

Slánský donuceni k sebekritice a převzetí hlavní odpovědnosti za oportunistické překrucování 

linie VII. kongresu a posléze odvoláni z funkcí. V tomto případě Niklíček upozorňuje 

zejména na vlnu denunciací a kampaňovitých perzekucí, které opět byly neblahou předzvěstí 

politických procesů po roce 1948. Základy tohoto vývoje bylo možné též nalézt v přístupu 

k moskevským procesům. „Vedení KSČ přijalo procesy a rozsudek bez výhrad a rozvinulo 

širokou kampaň schůzí a vysvětlování, v níž každý, kdo jen trochu pochyboval o oprávněnosti 

moskevských rozsudků, byl okamžitě prohlášen za nepřítele Sovětského svazu, agenta 

buržoazie, v lepším případě za prosťáčka, který se stal obětí fašistické propagandy.“360 Došlo 

tak k paradoxní situaci, kdy komunisté, kteří burcovali k boji proti fašistické diktatuře, 

zároveň byli nuceni obhajovat události, které podle Niklíčka byly v rozporu 

s nejzákladnějšími právy občana každého civilizovaného státu. A tak jedinými skutečnými 

odpůrci moskevských procesů se stali levicový intelektuálové jako Karel Teige, levicová 

inteligence v sociální demokracii či demokraté jako Šalda. Lidmi, kterým se podle Niklíčka 

povedlo prokázat absurdnost a vylhanost procesů, nebyl nikdo jiný než Josef Guttmann a 

Záviš Kalandra.361 

Je zřejmé, že Niklíček patřil mezi stranickými historiky k nejotevřenějším obhájcům 

polednového vývoje a specifické demokratické cesty k socialismu, založené na široké 

levicové frontě a odmítající slepé následování sovětského vzoru. Ve vzorech Guttmanna a 

Švermy mohly být nacházeny kořeny politického a společenského vývoje v Československu 

na konci šedesátých let. Na základě Niklíčkových textů si ani není příliš těžké představit, proč 
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právě on byl pro nové normalizační vedení fakulty nepřijatelný a byl začátkem roku 1970 

odejit, byť je třeba přiznat, že mu bylo v průběhu sedmdesátých let umožněno bádat a 

publikovat o dějinách lékařství. 

Další z klíčových témat reformní historiografie bylo shledáváno v postavě Bohumíra 

Šmerala a tzv. šmeralismu, neboť pozitivní hodnocení Šmerala nabízelo aktuálně politické 

konotace se socialistickou reformou konce šedesátých let. Aktuální byla zejména paralela 

alternativních cest k dosažení socialismu. Šmeralova cesta vycházela ze specificky 

středoevropských tradic demokratického socialismu v kontrapozici s druhou vývojovou linií 

slepě následující jediný správný bolševický vzor. Tato tematika byla doménou zejména 

Zdeňka Kárníka, ale velmi zajímavým příspěvkem se prezentoval i Vladimír Dubský.362 

 Ještě v období první světové války je výkladové schéma celkem tradiční. Šmeral, 

přestože si byl podle Kárníka vědom, že výkonný výbor sociálně demokratické strany provádí 

politiku, která je v rozporu se zájmy dělnické třídy, setrval na austromarxistickém stanovisku 

a jako všichni ostatní se přizpůsobil oportunistické politice. Koncem roku 1917 začal 

postupně Šmeral a lidé z jeho okruhu opouštět staré autonomistické koncepty a snažili se 

nalézat novou cestu ve spojení národního programu s programem sociálně revolučním. 

Ovšem v rozhodujících okamžicích roku 1918 se projevilo, že sociální demokraté neměli 

ujasněné stanovisko k žádné zásadní otázce a v podstatě neměli připravenou žádnou 

relevantní cestu dalšího postupu, a tak se utvoření nového československého státu mohlo stát 

triumfem dohodové a masarykovské koncepce české otázky, neboť jak Kárník přiznává 

„triumfálním ne proto, že za československým státem stály zbraně Francie, Anglie a 

Spojených států, česká buržoazie doma i za hranicemi, ale především proto, že za ním stálo, 

byť s různými výhradami, i lidové hnutí reprezentované socialistickými stranami, že za ním 

stál celý národ“.363  

 Klíčovým se ovšem jeví Šmeralův poválečný myšlenkový vývoj, kdy se podílí na 

formulaci teoretických východisek nezbytných pro utváření praktické politiky a rozvíjí své 

koncepty masové strany a dělnické vlády. Když Šmeral koncipoval svoji představu masové 

strany, byl si dobře vědom základních odlišností domácího vývoje od sovětských poměrů. 

Jednoznačně odmítl převzetí vedení dělnického hnutí malou revoluční skupinou, která by se 
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pokoušela strhnout masy pracujícího lidu do rozhodujícího boje o moc a naopak položil důraz 

orientovat se na dosažení masové a stabilní prosocialisticky smýšlející většiny pracujícího 

lidu. Podle Kárníka se tak začíná vytvářet specificky československá koncepce socialistické 

politiky, která se na jedné straně odlišovala od reformně oportunistické politiky druhé 

internacionály, ale zároveň na druhé straně odmítala plány na světovou revoluci v podání 

sovětských bolševiků. Objevuje se tu důraz na specificky československou cestu pokojné 

revoluce. „Levice chtěla využít důsledně všech možností pokojného vývoje revoluce, 

koncipovala revoluční převrat jako pro lid co nejméně bolestný, představovala si diktaturu 

proletariátu jako vládu většiny lidu, odmítala izolovanou revoluci v ČSR, chtěla zabránit 

tomu, aby proti revoluci byla postavena myšlenka československé samostatnosti. To byly 

důvody, které vedení marxistické levice stále utvrzovaly v rozhodnutí budovat masovou 

stranu, která byla spojena s lidem nejen svým programem, ale i tisíci organizačními nitkami. 

Že tyto představy v mnohém nesouhlasily s těmi, jež vládly ve vedení Kominterny a většiny 

komunistických stran, netřeba rozvádět.“364 Kominterna za této situace začala pochopitelně 

vytvářet velmi silný tlak na marxistickou levici, před kterou vytyčila jasný úkol, přijetí 21 

základních podmínek Kominterny a vytvoření revoluční komunistické strany. Šmeral sice 

vyzýval ke snaze odolat tomuto tlaku a slepě nekopírovat sovětské zkušenosti, ale naopak je 

tvůrčím způsobem aplikovat na konkrétní politickou situaci v Československu, zůstal však 

osamocen a musel ustoupit. Výsledkem bylo přijetí podmínek Kominterny a vytvoření 

komunistické strany. 

 Pro stranické historiky byl přitažlivý i Šmeralův koncept dělnické vlády, neboť Šmeral 

pracoval s možností utvoření široce koncipované dělnicko-rolnické vlády se sociální 

demokracií, která ovšem, a to je nutno zdůraznit, měla tvořit jakousi dočasnou mezifázi na 

cestě k utvoření diktatury proletariátu. Diktatura proletariátu však ve Šmeralově pojetí neměla 

znamenat apriorní vyloučení sociálních demokratů z podílu na moci, ale pouze potenciální 

možnost v případě jejich zrady. Základní slabinou těchto konceptů však podle Dubského byla 

především nízká teoretická propracovanost, která z větší části opomíjela rolnickou otázku a 

také téměř vůbec neřešila základní problémy hospodářské politiky. Od roku 1923 začalo navíc 

na domácí scéně docházet k politické a hospodářské konsolidaci, což nadále umenšovalo 

naděje na realizaci Šmeralových konceptů, nehledě na odmítavý postoj Kominterny. 

„Projevilo se to hlavně v přístupu k otázce dělnické, respektive dělnickorolnické vlády, 

v maximálně ‚širokém‘ výkladu její obecné charakteristiky jako ‚přechodného stupně‘ 
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k diktatuře proletariátu a tomu odpovídajícím posuzování vývojových možností spolupráce 

všech na ní participujících složek… Politická linie, utvářená Šmeralovým vedením, nemohla 

samozřejmě sloužit jako univerzální návod pro celou další činnost strany… Avšak základní 

směr, jímž se tehdy optimální hledání cesty přechodu k socialismu v ČSR ubíralo, nepochybně 

odpovídal dlouhodobějším předpokladům a možnostem a bylo jen na škodu věci, že byl na 

více než desetileté období opuštěn a že i pozdější návrat k němu byl dosti váhavý a 

nedůsledný.“365 

 Šmeral byl také podle Kárníka Kominternou kritizován za svůj celkem pozitivní postoj 

k centrismu,366 který považoval za přechodný vývojový stupeň na cestě ke komunismu a byl 

svými oponenty označován za polocentristu. Levicový socialismus nabýval ve 

středoevropských podmínkách specifického charakteru, který vykazoval především dva 

nejpodstatnější rysy. Prvním byla masovost strany, ovšem chápaná nikoli jako snaha o co 

nejvyšší počet registrovaných členů, nýbrž jako skutečné sepjetí s dělnickou třídou a 

pracujícím lidem všeobecně. Druhým aspektem byl v Kárníkově pojetí demokratismus 

chápaný jako hlubší pojetí masovosti a právě tento rys byl Šmeralově politice nejvlastnější. 

Vidí ve Šmeralovi zakladatele československé varianty demokratického komunismu, který 

ovšem spěl k naprosto odlišnému pojetí socialistické revoluce, než byla revoluce sovětského 

typu, jež zvláště po Leninově smrti začala vykazovat značně dogmatické rysy. Šmeral, pokud 

nechtěl být z komunistického hnutí exkomunikován, musel se své varianty demokratického 

komunismu vzdát. Ovšem spojnice mezi Šmeralem a „socialismem s lidskou tváří“ na konci 

šedesátých let je pro Kárníka neoddiskutovatelná. „Šmeralismus, či demokratický 

komunismus, byl ještě v době, kdy se formoval, odsouzen dějinami k zániku. Jeho prvky a 

tradice však zcela zemřít nemohly, protože spoluvytváří jednu z os, kolem kterých se pohybuje 

vývoj moderní společnosti. A samozřejmě, nejvíce je s ním – ač někdy nevědomky – stále 

spjato socialistické hnutí v jeho vlasti. Jen tak si lze vysvětlit zvýšení zájmu o něj právě 

v nedávné době, kdy prožívala naše země tak krátké, ale intenzivní období destalinizační 

socialistické renesance.“367 
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 Zakladatelské období hrálo v reformně komunistickém narativu jednu z klíčových rolí, 

která byla potvrzením existence specificky československé varianty demokratického 

komunismu, která nabízela alternativní vývojovou perspektivu, jež nemusela nutně vyústit do 

dogmatické úchylky stalinistického kultu osobnosti. Jednalo se o snahu přetransformovat 

revoluční vzory sovětských bolševiků, které nebylo samozřejmě možné v plné míře 

odmítnout, na realitu středoevropských podmínek. Důrazem na vnitřní demokracii a masové 

pojetí byl Bohumír Šmeral tou osobností, která takovou variantu, pohříchu nevyužitou, 

nabízela. Je nutno upozornit, že texty, které tímto způsobem tematizovaly šmeralovskou 

problematiku, byly vydány v případě Dubského na konci roku 1967 a v případě Kárníka 

v letech 1968 – 1969, což opět nahrává tezi, že ke změně paradigmatu by mohlo dojít až po 

pádu Novotného vlády. 

V krátkosti je třeba také v kontextu problematiky dvacátých let zmínit monografii 

Vladimíra Dubského o vývoji odborového hnutí na počátku dvacátých let.368 Jedná se 

v podstatě o první fázi boje nově vzniklé komunistické strany za revoluční orientaci 

odborového hnutí. Podle Dubského byly československé podmínky specifické tím, že i 

dělnictvo bylo v podstatě velmi citlivé na jakoukoliv činnost, která by mohla vést k ohrožení 

nově nabyté národní samostatnosti, a přeceňovalo relativně pokrokové rysy mladého 

československého státu. Komplikací bylo také národnostní složení, jehož důsledkem byla 

značná nejednotnost dělnického hnutí a navíc těžiště činnosti spočívalo v oblasti hospodářské 

a nikoliv politické. Naopak pozitivním faktorem byla rozsáhlá masová základna komunistické 

strany, která neměla obdoby v celé Kominterně. 

 Základní chybu v postupu marxistické levice i na ní navazující komunistické strany 

spatřuje Dubský v politice neutrality odborů, a byť se strana postupně pod vlivem Kominterny 

dopracovala k pochopení aktivního boje za získání odborových organizací, došlo k tomuto 

názorovému obratu až v době, kdy poválečná revoluční vlna byla na ústupu a buržoazní strany 

naopak přecházely do protiofenzívy, což značně komplikovalo situaci. Přesto se postupně 

větší část členstva začala vyhraňovat na revoluční pozice a odmítala dosavadní reformistickou 

politiku odborové práce. Přes veškerou snahu Kominterny a Rudé odborové internacionály 

(ROI) o uplatňování taktiky jednotné fronty v odborovém hnutí, projevily se v daném období 

v prostředí českých odborových svazů neblahé tendence ultralevého sektářství, což za 

přispění represivních akcí reformistů vedlo k rozkolu a k založení samostatné odborové 

organizace, která se následně stala členem ROI. Podle Dubského však i přes jisté neúspěchy 
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byl průlom do pozic reformistů v odborovém hnutí zásadní pro budoucnost, neboť mnoho 

revolučních odborářů setrvalo i po rozkolu v reformistických organizacích a svou obětavou 

prací utvářelo příhodné podmínky ke konečnému vítězství socialismu v Československu. Na 

jejich práci mohlo při svém vítězném tažení po roce 1945 navázat jednotné Revoluční 

odborové hnutí (ROH). 

 Lze konstatovat, že v případě Dubského práce se v podstatě nejedná o interpretační 

posun oproti předešlému období, kdy Dubský k dané problematice publikoval řadu článků. 

Spíše lze hovořit o určitém faktografickém prohloubení tématu a vytvoření uceleného 

historického narativu, který byl završením jeho dlouholetého studia této problematiky. 

Problematikou, která se jako červená nit vine všemi historickými narativy stranické 

historiografie, je dichotomické pojetí reformního a revolučního proudu v dělnickém hnutí. 

Tato otázka je de facto nějakým způsobem reflektována ve všech katedrových monografiích, 

avšak v roce 1965 vydala katedra kolektivní monografii, jejímž cílem bylo úsilí o souhrnné 

postihnutí tohoto problému v jednotlivých fázích vývoje dělnického hnutí od jeho počátků 

v druhé polovině devatenáctého hnutí až do roku 1948.369 Domnívám se, že tato práce velmi 

názorně ukazuje, kde byly limity reformního dějepisectví v polovině šedesátých let. Jelikož se 

toto téma objevuje pravidelně od padesátých let a bohužel řada narativních struktur je 

v podstatě opakována, nebude nezbytné podávat příliš podrobný rozbor, spíše se pokusíme 

poukázat jen na některé zajímavé aspekty. 

 Otázkou reformismu v letech 1914 – 1920 se zabýval Zdeněk Kárník a již název jeho 

stati je příznačný.370 V jeho textu jsou sociálnědemokratičtí předáci neustále obviňováni ze 

stále těsnějšího sbližování s českou buržoazií, se kterou přes odpor dělnické třídy budovali 

společnou politickou platformu. Přestože dělnictvo bylo většinově pro okamžité provedení 

socialistické revoluce, oportunistická politika sociálnědemokratických předáků zapříčinila, že 

dělnická třída nedosáhla v národním hnutí hegemonie a nebyla schopna prosadit své 

požadavky. Zrada reformistů znamenala, že místo státu lidového byl ustaven stát buržoazní. 

Problém spočíval v tom, že i nejvyspělejší publicisté a teoretikové sociální demokracie 

myšlenkově ustrnuli na úrovni kautskyánského dogmatického pojetí marxismu a nedovedli se 

zbavit demagogického smýšlení austromarxismu. Za prakticky nejzrádnější osobu 
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v reformistickém táboře je považován stoupenec družstevního socialismu František 

Modráček, který je dokonce obviněn z otevřené šovinistické ideologie.  

Pro srovnání se nabízí Kárníkova monografie publikovaná v roce 1968.371 I v tomto 

textu setrvává Kárník stále na paušálním odsudku sociální demokracie jako nositelky 

oportunistické politiky v austromarxistickém duchu, která se svou státně loajální politikou 

rozešla se zájmy pracujícího lidu. Reformisté měli hrůzu ze živelných akcí dělnické třídy, a 

proto nikdy nepřekročili mez, která dělila reformistickou politiku od revoluční akce, a tím 

zradili socialistickou revoluci. Jak můžeme vidět v tomto směru se, až na řekněme 

umírněnější výrazové prostředky, nic zásadního nezměnilo a byl stále opakován interpretační 

vzorec ustavený již v druhé polovině padesátých let. Novým prvkem v Kárníkově výkladu je 

po mém soudu poměrně překvapivě celkem pozitivní hodnocení, dříve tvrdě odsuzovaných 

osob v podobě Modráčka či oportunistické plzeňské frakce (Pik, Habrman). Byť ani tyto 

osoby neujdou kritice z reformistických názorů, přeci jen se ale v Kárníkově výkladu 

posouvají k progresivnějšímu křídlu sociální demokracie za první světové války, které se 

vyhraňovalo proti některým nejkřiklavějším projevům oportunismu ve vedení strany. Některé 

názory byly v předchozích pracích takřka nemyslitelné. „Za Modráčkovy účasti a pod 

taktickým vedením Plzeňských se vytvořil blok, který v létě 1917 odváděl stranu od 

rakušanské pasivity k protirakouské aktivitě a bojovnosti. Plzeňská opozice proklamovala 

nejen národní, ale i socialistický radikalismus. A také se skutečně – i když v socialistickém 

směru méně markantně – svými slovy i činy od vedení strany příznivě odlišovala. Nebyla 

ovšem revolučně socialistická.“372 Přesto můžeme vidět, že v základní rovině se přístup 

k reformistické otázce u Kárníka za celá léta příliš nezměnil. 

Dalším příspěvkem byla stať Lubomíra Vejnara zabývající se reformním proudem 

v období 1921 – 1932.373 Výklad reformismu ve Vejnarově pojetí neučinil prakticky žádný 

progres. Jedná se o klasické výkladové schéma, ve kterém je sociální demokracie vyobrazena 

jako aktivní stoupenec a obránce buržoazní demokracie. Cílem reformistů se stala snaha 

prohlubovat rozpory mezi dělníky, neboť se stali součástí buržoazního plánu na zničení 

revolučního hnutí. Právě díky své zdánlivé podobě s revolučním hnutím stali se reformisté 

největším nebezpečím zvláště pro méně teoreticky vyspělé dělníky. Vejnar se dokonce 

nezdráhá označit zradu za záměrný politický program reformistů, kteří se v teoretické rovině 
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stali exponenty ideologie hradního křídla buržoazie. Opírali se o Masarykovy protisovětské 

teorie a jeho demagogický výklad marxismu a byli stoupenci teorie třídního míru, která 

nebyla ničím jiným než teorií stávkokazectví. Reformismus se z ideového společenského 

proudu proměnil v instituci buržoazního státu. „Vytvořením finančně byrokratického aparátu 

a jemu odpovídající byrokratické vrstvy a proplétáním orgánů reformistické instituce 

s institucemi státními a podnikatelskými, tím vším je dosaženo takového stupně podřízení 

buržoazní legalitě, že se celá instituce reformismu stává organickou součástí buržoazně 

demokratické soustavy. Tradiční a těsné ideologické sepětí reformismu s hradním křídlem 

buržoazie tyto svazky dovršilo v tom smyslu, že vtisklo instituci reformismu její buržoazně 

demokratický charakter a přeměnilo ji v jednu z opor mocenského postavení hradní 

buržoazie. Tím byl vývoj reformismu dovršen.“374 Jednalo se o text, který svou dikcí byl 

jednoznačně ukotven ještě v padesátých letech a prakticky nenabízel jakýkoliv interpretační 

posun. Dokonce by se na svou dobu dalo mluvit o jistém regresu. 

V podobném duchu jako Vejnarův text se nese i navazující příspěvek Františka Hrbaty 

o roli reformismu při formování protifašistické fronty ve třicátých letech.375 V otázce 

protifašistického boje zůstali reformisté podle Hrbaty na pozicích hradního křídla buržoazie, 

kdy za jediné schůdné řešení považovali koalici s buržoazií, a nikoliv akční jednotu 

dělnických mas. Jediným již naprosto klasickým ústupkem sociální demokracii je běžná 

kritika komunistů za ultralevé sektářské tendence spojené s chybnou teorií sociálfašismu, což 

nebylo ovšem vinou KSČ, ale důsledkem externích faktorů v podobě rozvíjejícího se 

stalinského kultu osobnosti v řadách Kominterny. Podle Hrbaty se reformisté snažili o úskok 

a místo akční názorové jednoty navrhovali jednotu organizační, což byl z jejich strany 

taktický manévr jak zpětně pohltit komunisty do sociálnědemokratické strany. V tomto 

výkladovém schématu se českoslovenští reformisté stali nejen rozbíječi jednotné 

protifašistické fronty na domácí půdě, nýbrž i v mezinárodním měřítku. Zajímavým 

momentem v Hrbatově vyprávění je jeho obvinění reformistů, kteří na základě absolutizace 

koaličního principu vytvořili dokonce jednotnou frontu s reakční historiografií, která se 

vyznačovala zkreslováním a znevažováním husitského revolučního hnutí. Za hlavního 

exponenta tohoto směru je označen Josef Pekař, jehož dílo bylo namířeno proti revolučním 

tradicím dělnické třídy a pracujícího lidu vůbec. Již v reformisticky demagogickém pojetí 
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husitské revoluce nachází Hrbata nitky spojitosti s mnichovskou tragédií. „Tento postoj navíc 

potvrzoval, že kompromisnictví a kapitulantství před reakcí se stává převládající složkou 

reformistické ideologie. Falšování historie a pomlouvání revolučních tradic našeho lidu mělo 

napomáhat k vytváření ovzduší, jež reformisté potřebovali k odůvodnění bloku proti 

komunistům a k ospravedlnění vyhroceného antikomunismu. Můžeme říci, že v těchto 

výpadech proti husitství tkvěla ideologická příprava a předzvěst kapitulace reformismu v roce 

1938.“376 V závěru stati již volí Hrbata poměrně radikální tón, neboť je toho názoru, že rok 

1938 koncentroval všechny negativní rysy československého reformismu, který tak dlouho 

obhajoval a zastával politiku koalice s kapitulantskými zrádcovskými rysy a tak dlouho mařil 

veškeré úsilí všech antifašistických sil o utvoření organizované lidové protifašistické fronty, 

až dospěl ke zradě národních zájmů. Mnichov byl pro Hrbatu logickým dovršením jedné 

etapy československého reformismu. 

Srovnání s výše analyzovanými Niklíčkovými texty, které byly publikovány pouze o 

tři roky později, nabízí naprosto flagrantní rozdíl v interpretačním schématu. Zajímavé 

srovnání ovšem nabízejí i texty samotného Hrbaty z let 1963 – 1965, které byly věnovány 

problematice utváření jednotné protifašistické fronty v mezinárodním dělnickém hnutí v první 

polovině třicátých let a nesly se v mnohem mírnějším a objektivnějším duchu. Vysvětlení této 

diskrepance se nachází po mém soudu v možnostech rozdílného hodnocení domácího a 

mezinárodního dění ve stejném období. Jak již bylo naznačeno, rozchod se stalinským kultem 

osobnosti a kritika ultralevého sektářství a dogmatismu, které hrály dominantní roli 

v mezinárodním dělnickém hnutí, byly již několik let součástí standardního narativu, a proto 

straničtí historikové mohli volit ve vztahu k sociálnědemokratické internacionále relativně 

umírněný tón. Oproti tomu, stejně umírněný tón v otázce reformistického vlivu v dělnickém 

hnutí na domácí půdě v tomto období by přivedl Hrbatu k rozchodu s osobou Klementa 

Gottwalda a jeho „karlínskými kluky“. Je třeba mít na paměti, že Klement Gottwald byl až do 

pádu Novotného součástí hlavní výkladové linie a teprve polednový vývoj umožnil 

historikům jako Ladislav Niklíček, zvolit kritický tón, kterým byla bolševizace strany po roce 

1929 odstraněna z linie levicově demokratického narativu reformních historiků. 

Také text příspěvku Jana Měchýře zaměřený na léta 1938 – 48 nikterak nevybočil 

z kontextu celé práce.377 Koneckonců je logické, že kolektivní monografie, přestože byla 

                                                 
376 Ibidem, s. 232 
377 MĚCHÝŘ, Jan, Úpadek společenského vlivu reformismu (1938-1948), in: O reformismu v českém dělnickém 

hnutí, Praha 1965, s. 270-351 



 165 

dílem řady autorů, byla koncipována jako ucelené vyprávění s jasně určenou interpretační a 

kontinuálně navazující linií. Podle Měchýřova výkladu se charakter reformismu za druhé 

republiky nemění, naopak vyplouvají na povrch jeho veškeré negativní rysy, které se 

projevují lpěním na ideologii defétismu a tím zrady zájmů dělnické třídy i všech ostatních 

pokrokových sil, neboť stěžejní ideou, která prolíná celým pomnichovským programem 

českého reformismu, je idea třídního míru. V rámci reformního proudu se začaly také velmi 

záhy projevovat silné tendence ke spolupráci s fašismem, jež byla logickým a zákonitým 

vyústěním reformistické ideologie a rovnala se nejen zradě dělnické třídy, ale i zradě celého 

národa. V otázce zahraniční politiky došlo k pasivnímu podřízení Benešově buržoazně 

demokratické koncepci odboje. Přesto i uvnitř reformismu začíná docházet k diferenciaci a 

nástupu mladé radikální generace, která odmítá pasivitu a v emigraci formuje skutečně 

levicový směr, jehož hlavním představitelem byl Zdeněk Fierlinger. Po roce 1945 se sociální 

demokracie přes určité chyby začala stavět po bok komunistické strany, ale zároveň se již 

začalo také formovat pravé křídlo, které opět vykazovalo všechny neblahé znaky 

reformistické ideologie. Podle Měchýře byl reformismus zákonitým společenským jevem, a 

tak bylo nevyhnutelné, aby se objevil i v nových podmínkách. Avšak nový reformismus se 

nedokázal stát vůdčí společenskou silou a byl odsouzen jen k pasivnímu postoji v době, kdy 

se naplnila zákonitá logika dějin. 

Tato studie věnovaná problematice vývoje české reformismu, nikterak nepřekročila 

výkladové linie ustavené již na konci padesátých let po XX. sjezdu KSSS. Právě vyrovnávání 

se s reformistickým proudem v dělnickém hnutí, které bylo v menší či větší míře součástí 

všech narativů stranické historiografie, dobře dokumentuje kontinuální pokračování 

nezměněného historiografického paradigmatu v šedesátých letech. Jak již bylo naznačeno, 

teprve některé průkopnické texty publikované v roce 1968 a později, mohly být předzvěstí 

takové změny a posunu k pluralitnějším výkladům stranických dějin. Krátká doba, která jim 

byla vymezena, nedovoluje v této otázce žádné bližší závěry. 

Koncem šedesátých let začala být, díky Janu Kuklíkovi, na katedře řešena také otázka 

levicových proudů za druhé republiky a na počátku protektorátu.378 Jeho pozornost byla 
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zaměřena zejména na zformování a činnost levicově orientovaného sdružení Petiční výbor 

Věrni zůstaneme (PVVZ), jehož rozhodující profilující složkou byla Skupina dělnické 

akademie, což byla skupina sociálně demokratických, ale i národně socialistických 

intelektuálů. PVVZ reprezentoval podle Kuklíka nejdůležitější antifašistickou a 

demokratickou složku v nekomunistické levici, jejíž hlavní úlohou v nelehkém 

pomnichovském období byl boj proti morálnímu marasmu a obhajoba demokratických a 

humanistických tradic. Jelikož PVVZ trval na požadavku neustupovat ze stanoviska třídního 

socialistického hnutí, nabízel tím možnost společného postupu s komunisty. Z hlediska konce 

šedesátých let nabízel PVVZ opět jeden ze stavebních kamenů reformního dějepisectví o 

demokratickém socialismu, založeném na široké spolupráci levicových demokratických sil. 

„Koncepce ‚socializující demokracie‘ vypracovaná okruhem intelektuálů, kteří v době 

okupace tvořili jádro PVVZ, byla totiž reformně komunistickému programu ‚demokratického 

socialismu‘ rozhodně blíž, než politická linie komunistů v prvních letech okupace.“379 

Jedním z důležitých témat reformního dějepisectví byla také otázka specificky 

československé a pokojné cesty k socialismu. Koncepci postupného přechodu k socialismu 

formou širokého celonárodního spojenectví antifašistických sil považovali reformní historici 

za počáteční bod pro vybudování skutečného demokratického socialismu ve středoevropských 

podmínkách. Právě důraz na nenásilnost a demokratičnost revoluce byl hlavním přínosem 

československé varianty přechodu k socialismu.380 Problematikou československého vývoje 

v letech 1945 – 48 se na katedře zabýval Jaroslav Kladiva, ale především otázkou kulturní 

revoluce.381 Jeho texty se nesly v poměrně neoriginálním duchu a povětšinou jen opakovaly 

výše načrtnuté teze o nenásilnosti a demokratičnosti. Za přínosnou stránku jeho jediné 

publikované monografie snad může být označena poměrně rozsáhlá heuristika v kulturní 

oblasti, ale jinak nemá příliš valnou cenu jeho texty podrobněji rozebírat. 

 Zásluhou Vladimíra Kašíka a Jana Měchýře byla na katedře věnována také pozornost 

problematice dělnického hnutí v druhé polovině devatenáctého století. Přestože by 

chronologicky vzato patřila tato problematika na začátek kapitoly, tak vzhledem k faktu, že 
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počátky a utváření dělnického hnutí v devatenáctém století měly v rámci reformního 

dějepisectví spíše marginální postavení a netvořily jasně vysledovatelnou linii s projektem 

československého demokratického socialismu druhé poloviny šedesátých let, tak o této 

problematice pojednáme až na konci kapitoly. Výše uvedené tvrzení ovšem neznamená, že se 

jednalo o práce nezajímavé či dokonce nekvalitní, ba právě naopak, menší politická výbušnost 

daného tématu umožnila oběma autorům napsat práce, které se řadí k tomu nejkvalitnějšímu, 

co bylo na katedře dějin KSČ (dějin dělnického hnutí) za dobu její existence vyprodukováno. 

Důležitým tématem z dějin mezinárodního dělnického hnutí, kterému byla zásluhou 

Vladimíra Kašíka věnována pozornost, byla problematika vzniku, vývoje  a postupného 

zániku I. internacionály.382 Kašík ve svých teoretických článcích zformuloval některé 

základní problémy v přístupu k dějinám I. internacionály, kterými trpěla dosavadní literatura a 

jež mu zároveň sloužily jako teoretická příprava pro jeho opus magnum, kterým bylo první 

souhrnné zpracování dějin I. internacionály v československé marxistické historiografii. 

 Hlavní problém shledává Kašík především ve schematickém a jednostranném vztahu 

mezi Internacionálou a marxismem. Marxovy dokumenty byly vykládány bez zřetele na 

konkrétní situaci a byly považovány marxistickými historiky za jakousi obecnou definici 

vědeckého poznatku. V minulosti byla často také marginalizována usnesení jednotlivých 

kongresů, která vyznívala v jiném než marxistickém duchu, přestože ve své době měla 

zásadní vliv na utváření dělnického hnutí. Preferována byla ta usnesení, v nichž se projevil 

vliv marxistické skupiny. Taková praxe pak vedla podle Kašíka k značnému přeceňování 

vlivu marxistické teorie na dělnické hnutí v jeho raných fázích vývoje. Zde se také značně 

uplatňoval anachronický přístup, neboť na základě pozdějších znalostí o vítězství marxistické 

teorie, mohli marxističtí historici snadno konstruovat dějiny I. internacionály jako v podstatě 

jednoduchý a kontinuálně plynoucí proud Marxových úspěchů a vítězství. Takový přístup 

podle Kašíka paradoxně umenšuje a znevažuje Marxův a Engelsův obdivuhodný boj proti 

opozičním proudům v době, kdy vítězství jejich socialistické teorie ještě zdaleka nebylo 

zaručeno, což navíc bylo umocněno faktem, že skupina Marxových přívrženců nebyla v té 

době nějakým ideologickým či pevně organizačně svázaným monolitem, nýbrž pouze volně 

organizovanou skupinou přívrženců. 
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 Také při zpracování tohoto tématu si Kašík uvědomuje nebezpečné pronikání 

některých tendencí z období kultu osobnosti. Jednalo se zejména o jisté deformace, které se 

objevovaly při studiu ideových sporů v internacionále. Řada historiků byla ovlivněna četbou 

stručného kursu dějin VKS(b) a otrocky hledala paralelismy s pojetím vnitrostranických sporů 

a bojů, jak je v atmosféře moskevských soudních procesů třicátých let prezentovala tato 

neblaze dogmatická příručka. Kašík také varuje před příliš jednostranným vnášením teorie do 

dělnického hnutí, což má pak za následek, že se teorii chybně připisuje úloha aktivního 

činitele a naopak dělnické hnutí je odsouzeno do pozice pouhého pasivního recipienta této 

teorie. „Chtěl bych v této souvislosti vyslovit domněnku, že právě toto pojetí procesu tzv. 

vnášení teorie do hnutí a s ním spojené zjednodušené pojetí dějin Internacionály (a přirozeně 

nejenom dějin I. internacionály) mělo přímou souvislost s chápáním marxistické teorie, vztahu 

teorie a dělnictva, poměru marxismu k jiným myšlenkovým proudům v tzv. období kultu 

osobnosti a že i dnes je výrazným rysem dogmatismu.“ 383 

 Internacionála z pohledu Kašíka de facto založila moderní dělnické hnutí, jehož 

představitelé si poprvé uvědomili, že základem nového společenského uspořádání se musí stát 

kolektivní vlastnictví výrobních prostředků, které však může být dosaženo pouze aktivním 

bojem pod vedením revoluční dělnické strany. Skrze internacionálu se mohl marxismus po 

řadě bojů definitivně prosadit jako vůdčí ideologie dělnického hnutí. Kašík celkem standardně 

dělí vývoj internacionály na dvě fáze. V první fázi v letech 1864 – 1869, byla internacionála 

zpočátku jen jakýmsi třídně neurčitým celkem, kdy se k ní hlásily i různé skupiny 

maloburžoazních demokratů a teprve postupně musel být vybojován její třídně dělnický 

charakter. Určujícím momentem tohoto období byl zápas mezi stoupenci individuálního 

(proudhonovci) a kolektivního (marxisté) vlastnictví. Právě definitivní porážka 

proudhonovců, kteří byli stoupenci maloburžoazního socialismu, se stala výchozím 

předpokladem pro upevnění proletářského charakteru internacionály. Přijetí rezoluce o 

kolektivním vlastnictví v roce 1869 sice ukončilo jednu etapu boje, ale zároveň bylo také 

počátkem nových ideových bojů. 

 Druhá etapa v dějinách internacionály je vymezena lety 1869 – 1876, s relativně 

samostatným úsekem postupného zániku internacionály v letech 1872 – 1876. Základní 

ideový spor v tomto období byl veden mezi autoritáři (marxisté) a antiautoritáři (bakuninovci, 

anarchisté), jehož podstatou byl především rozdílný vztah ke státní autoritě, ale také způsob 
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uskutečnění přechodu ke kolektivnímu vlastnictví či nové uspořádání společenských poměrů 

po porážce buržoazního režimu. „Zatímco antiautoritáři odmítali jak současný buržoazní stát, 

tak jakýkoli stát vůbec a zavrhovali jakoukoli taktiku, která počítá s dočasnou existencí 

buržoazního státu, i všechny způsoby, jež berou v úvahu použití státní moci při budování 

nové, osvobozené společnosti po dobytí moci proletariátem, autoritáři s dočasnou existencí 

buržoazního státu v souladu se skutečností počítali a pokládali za nutné přizpůsobit této 

okolnosti i taktiku v přípravném, předrevolučním období. Soustřeďujíce všechno své úsilí na 

dobytí politické moci v příhodném okamžiku, chtěli použít této moci prostřednictvím 

proletářského státu při budování nové, socialistické společnosti.“384 V tomto období se podle 

Kašíka definitivně prokázala slabost bakuninského anarchismu, neboť ve vzájemné 

konfrontaci se prokázalo, že marxisté byli jediní, kteří byli schopni svou taktiku opřít o 

vědecké poznatky vycházející z objektivního rozboru reálné skutečnosti. Teprve vítězství 

marxistů, které položilo základ k rozvoji novodobého dělnického hnutí, dodalo internacionále 

její prvořadý historický význam, neboť bez tohoto vítězství by se podle Kašíka stala 

internacionála jen pouhou epizodou v dějinách dělnického hnutí. 

 Práce Vladimíra Kašíka patří po mém soudu k tomu nejlepšímu a nejserioznějšímu, co 

bylo na katedře dějin dělnického hnutí v druhé polovině šedesátých let vyprodukováno. Vedle 

nepochybné autorovi erudice je třeba si také uvědomit, že dějiny dělnického hnutí v druhé 

polovině devatenáctého století nepatřily ve stranické historiografii k tak silně ideologicky 

exponovaným tématům jako dějiny strany po první světové válce. Teprve s vítězstvím 

bolševické revoluce a vznikem jednotlivých komunistických stran začalo období, které 

vzhledem k existenci řady klíčových témat, mnohem důkladněji podléhalo stranické kontrole. 

Poukázáni na řadu chyb v dělnickém hnutí před první světovou válkou, naopak mohlo 

konvenovat stranickému názoru, že na vině byla právě neexistence vedoucí revoluční strany a 

tím spíš mohlo ospravedlnit její vznik. 

Dalším historikem, který se vedle Vladimíra Kašíka zabýval problematikou 

dělnického hnutí v devatenáctém století, ovšem v domácím kontextu, byl Jan Měchýř.385 Za 

pozornost stojí především jeho monografie zabývající se velkou hornickou stávkou 

v severočeském revíru, která po mém soudu ze všech katedrových monografií nejvíce 

naplňuje představu o sociálních dějinách dělnické třídy. Přiznejme si, že většina prací na 
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katedře dějin dělnického hnutí se přes svůj název a veškeré proklamace o dělnické třídě a 

utváření jednotné fronty zdola, většinou k žádné důslednější sociální analýze nepropracovala 

a pohříchu se zabývala spíše politickými dějinami z perspektivy jednotlivých předáků 

dělnického hnutí. 

 Měchýř pracuje s řadou statistických ukazatelů vztahujících se k severočeskému 

hornickému revíru, a tak se čtenář může na úvod knihy obeznámit s vývojem produkce uhlí či 

rozborem vlastnických poměrů, s vývojem zaměstnanosti, intenzitou práce a délkou pracovní 

doby, mzdovými či bytovými poměry nebo také s problematikou úrazovosti. Jednu kapitolu 

dokonce věnuje Měchýř určité snaze o postižení kolektivní hornické mentality utvářené 

specifickým charakterem práce a podporující hornickou solidaritu a soudržnost. Netřeba příliš 

rozebírat jednotlivé konkrétní aspekty velké hornické stávky z roku 1882. V obecné rovině 

spatřuje Měchýř největší problémy v nízké teoretické připravenosti dělnických předáků, což 

ovšem na druhé straně vedlo ke snazšímu udržení ideové jednoty ve stávkovém hnutí, neboť 

nedocházelo k teoretickým sporům. V této době nebyl ještě marxismus jednoznačně 

dominantní teorií dělnického hnutí a musel se vyrovnávat zejména s konkurencí lassallismu. 

Na druhou stranu je i lassalismu přiznána relativně pozitivní a pokroková role, neboť umožnil 

vytlačit na okraj zájmu buržoazní teorie Schultze-Delitzsche o svépomocných spolcích. Za 

největší předností hornické stávky považuje Měchýř i přes její neúspěch, že byla fakticky 

obrovskou politickou školou dělnických předáků, kteří se dokázali posunout od čistě 

hospodářských požadavků k požadavkům politickým a utvořit tak základy skutečného 

politického hnutí. Stávka znamenala de facto kvalitativní přelom ve vývoji dělnické třídy 

v českých zemích, neboť ta byla poprvé schopna jasně artikulovat své třídní požadavky a 

uskutečnila tak přechod z třídy o sobě ke třídě pro sebe. Zajímavý je také závěr knihy, kde 

s největší pravděpodobností můžeme nalézt v odsudcích politických procesů s dělnickými 

předáky také odsudek politických procesů z první poloviny padesátých let. „Spravedlivost 

soudního řízení není tedy jistě nutno komentovat. Jako ve většině politických procesů byla i 

zde obžaloba trapná a neschopná dokázat skutečnou vinu. Jako v každém politickém boji, tedy 

v boji o moc (i když jen v primitivní a zárodečné formě), šly stranou právní i morální normy a 

vše bylo podřízeno jedinému cíli – zdeptat protivníka jakýmikoli prostředky.“386 

Závěrem této kapitoly poukážeme na příspěvek, vymykající se svým charakterem ze 

standardní historiografické produkce katedry, který je zajímavou úvahou Vladimíra Kašíka 

nad problematikou české otázky a možnostmi české politiky v době ohrožení státní 
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suverenity.387 Článek byl reakcí na vojenskou okupaci a byl normalizačním vedením  

Kašíkovi přičten „k dobru“ v době jeho vyhazovu z filozofické fakulty. Podstatou článku je 

otázka suverenity, možností sebeurčení a samostatnosti materiálního a duchovního vývoje 

malého národa v rámci dané mocensko-politické reality. Klíčovým faktorem se Kašíkovi jeví 

z pohledu Československa geografický faktor, který určuje českému národu jeho „osudový 

los“ a vymezuje mu úzké hranice státní suverenity v objetí velmocenské politiky Německa a 

Sovětského svazu. Otázka zní jak za této konstelace dosáhnout garancí národní existence. 

„Zdá se, že skutečně i nyní nadále trvá v katastrofickém sporu a napětí mezi touhou a úsilím 

národa po demokratismu a svobodě lidského rozumu, jako po trvalé záruce vlastní nezávislé 

existence a širšího uplatnění se v obklíčení početnosti, síly a moci, a mezi potřebou zároveň se 

dovolávat a dosahovat v tomto postavení takových spojení se silou a mocí, která by národu 

v konkrétních historických situacích poskytovala reálné garance základní národní 

existence.“388 Zde se podle Kašíka vyjevuje osudové dilema české otázky, rozpor mezi 

touhou po demokratismu a svobodě ducha malého národa a konkrétní situací, která nutí 

k realistickým ústupkům za zachování národní existence. 

Hrozba nacistického Německa zapříčinila, že se objevil Sovětský svaz jako garant 

budoucí samostatnosti našeho národa. Československá politika tak byla pevně začleněna do 

politicko-mocenského orbitu Sovětského svazu a byla v této situaci nucena zaujmout 

jednoznačně socialistické stanovisko. Tímto způsobem byly, jako již několikrát v české 

minulosti, zúženy hranice pro specifické potřeby a historickou tradicí dané nároky malého 

národa, toužícího po sebeuplatnění a sebeurčení. Srpen 1968 podle Kašíka opět zpředmětňuje 

osudové dilema a staví před národ otázku míry realistického přístupu. Realistická politika 

sama o sobě není žádnou tragédií. „Jde však o to, aby to realistická politika byla, aby 

sledovala své cíle, aby se snažila uskutečnit své ideály a myšlenky s reálným zvážením a 

odhadem možností, aby stále usilovala o možné, aby se pouze slepě nepodřizovala a 

neztrácela pod tlakem okamžiku svůj cíl. Tím by se likvidovala jako samostatná politika vůbec 

a stala by se pouhým bezzásadovým přisluhováním, jež nedává a nezajišťuje již možnosti 

národu jako celku, ale nanejvýš jen určité úzké skupině či skupinám, jež národem nejsou a jež 

také nemohou vytvářet ani významnější hodnoty materiální ani duchovní.“389 To, že se 

jednalo o kritiku sovětskému svazu loajálních normalizátorů, je více než zřejmé. Dalšího 
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viníka spatřuje Kašík v nedůstojné a krátkozraké politice Novotného éry. „Ani v okamžicích 

hlubokých krizí v životě národů nejde totiž o to pouze přežít, ale o to, jak a ve jménu čeho a za 

jakou cenu přežít.“390 Možnost vlastní specificky československé cesty k socialismu byla 

potlačena ve prospěch slepého následování sovětského vzoru. 
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4 Závěr 

 

Začátkem padesátých let se začal v rámci československé historické vědy etablovat 

nový specifický obor stranické historiografie. Vedle Ústavu dějin KSČ při Ústředním výboru 

KSČ, který se stal centrální badatelskou institucí, bylo nezbytné obor stranických dějin 

institucionálně zakotvit i na vysokých školách, a tak zajistit výchovu mladých a odborně 

vzdělaných stranických historiků. Za tímto účelem byla od školního roku 1953/1954 

ustanovena na filozoficko-historické fakultě UK katedra dějin KSČ, která kontinuálně 

navazovala na stejnojmennou katedru z právě zaniknuvší VŠPHV. Katedra měla plnit 

především pedagogické a výchovné úkoly, přesto začala rozšiřovat své badatelské zájmy a 

postupem času se etablovala jako jedna z důležitých institucí stranické historiografie. Od 

založení až do zániku v roce 1970 působili na katedře Jaroslav Kladiva (vedoucí katedry), 

Vladimír Kašík a Vladimír Dubský. Jen o rok méně (přišli v roce 1954) Zdeněk Kárník a Jan 

Měchýř. 

Od svého vzniku po celou dobu své existence čelila katedra jak ze strany vedení 

fakulty, tak ze strany obou dlouhodobě etablovaných historických kateder (československých 

dějin a obecných dějin) určitému tlaku ohledně své autonomie a byla nucena neustále 

obhajovat koncepci stranických dějin jako samostatného oboru s vlastním teoretickým a 

metodologickým aparátem. Jedním z útoků spojeným pravděpodobně s nespokojeností 

fakultního vedení s výukou stranických dějin, nehledě na politické důvody po XX. sjezdu 

KSSS v roce 1956, byla katedrová čistka začátkem roku 1958, kdy byl pedagogický stav 

katedry snížen o pět členů (Bartošek, Pichlík, Kořalková, Hejda a Šauer) z dvanácti na sedm. 

Od přelomu padesátých a šedesátých let se začal ve stranické historiografii zvyšovat důraz na 

výuku dějin mezinárodního dělnického hnutí, což vedlo katedru dějin KSČ k postupné 

koordinaci svých učebních plánů s katedrou dějin SSSR a KSSS. Souběh pedagogických 

povinností i stále bližší badatelské zaměření vedly obě katedry od začátku roku 1963 k stále 

serioznějším úvahám o vytvoření společné katedry. Ke sloučení došlo v únoru 1964 a vznikla 

nová a personálně silnější katedra dějin dělnického hnutí. 

V druhé polovině šedesátých let se řada členů katedry začala stále očividněji přiklánět 

k projektu politické i společenské reformy a ke specifické verzi československé cesty 

k socialismu. K hlavním exponentům proreformního směru na katedře, kteří se otevřeně 

hlásili k polednovému vývoji a odmítli vstup vojsk Varšavské smlouvy, patřili především 

Jaroslav Kladiva jako děkan filozofické fakulty, Zdeněk Kárník jako vedoucí stranické 
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rehabilitační komise na fakultě, Vladimír Kašík či Ladislav Niklíček. Po nástupu nového 

normalizačního vedení fakulty a tzv. zdravého jádra do celozávodního výboru začala být 

pozice katedry dějin dělnického hnutí neudržitelná. Z rozhodnutí děkana byla katedra 

k březnu 1970 zrušena. Kladiva, Kašík, Kárník, Niklíček, Muška a Seifter byli z filozofické 

fakulty vyhozeni a museli odejít z akademické sféry. Ostatní členové katedry byli přeřazeni 

na jiné katedry. 

Důležitou kapitolu v sedmnáctileté existenci katedry tvořila její badatelská a 

publikační činnost, kterou se katedra podílela na utváření základních výkladových schémat a 

historických narativů stranické historiografie v padesátých a šedesátých letech. V periodizaci 

tohoto období vycházím ze Sommerovy teze o třech fázích stranické historiografie, ovšem 

s tím rozdílem, že při charakteristice jednotlivých fází nemluvím o změně paradigmatu, ale o 

změně diskurzu či diskurzivní praxe v rámci jednoho neměnného paradigmatu. Takto 

můžeme mluvit o fázi stalinského diskurzu (1953 – 1956), fázi poststalinského diskurzu (1956 

– 1963) a fázi reformního dikurzu (1963 – 1970) ve stranické historiografii. Základním 

neměnným historiografickým paradigmatem námi sledovaného období byly teorie marxismu-

leninismu, nezpochybnitelná vedoucí úloha komunistické strany a z toho plynoucí stranická 

perspektiva výkladu dějin, dělnická třída jako hybatel dějin, teleologická víra v socialismus 

jako konečné stádium společenského vývoje a všudypřítomná dvoukolejnost revolučního a 

reformního směru v dělnickém hnutí. Takto byl utvořen tzv. master-narativ nebo-li výkladový 

rámec, který tvořil nepřekročitelnou mez stranické historiografie po celé dvacetiletí. V rámci 

tohoto paradigmatu pak mohlo docházet k různým proměnám diskurzu, jako vědecké 

rozpravy utvářející jistý logický rámec každého historického narativu, či dokonce k soupeření 

několika různých diskurzů, což se po roce 1956 zjednodušeně řečeno projevovalo především 

názorovou konfrontací konzervativnějších historiků starší generace s radikálněji a 

proreformně naladěnými historiky mladší a střední generace, ke kterým patřili i členové 

katedry dějin KSČ. 

V první tzv. zakladatelské či stalinistické fázi v letech 1953 – 1956 se všechny práce 

publikované na katedře vyznačovaly, v souladu s obecným vývojem ve stranické 

historiografii, didaktickým a značně propagandistickým charakterem, neboť měly sloužit 

k ideologické indoktrinaci pracujícího lidu a zároveň měly vytvářet jednoduše srozumitelné a 

nedvojsmyslně interpretovatelné historické narativy nově se etablujícího oboru. Většinou se 

jednalo o chronologicky vyprávěné příběhy politických dějin, které měly odhalovat nepřítele 

na vnitřní i vnější frontě. Charakteristickým rysem všech těchto prací byla absence hlubšího 

teoretického a metodologického uchopení a také jen velmi omezená a účelově selektivní práce 
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s archivními prameny. Známkou platnosti a objektivity takto formulovaných příběhů byla 

hojná citace tzv. klasiků marxismu-leninismu (Marx, Lenin, Stalin, Gottwald). Historik, který 

se mohl zaštítit znalostí těchto klasiků, stál de facto mimo jakoukoliv kritiku. Ve stranických 

kampaních, vedených proti americkým kapitalistům na vnější frontě a proti sociálním 

demokratům na frontě vnitřní, se „vyznamenala“ především dvojice Karel Bartošek a Karel 

Pichlík, jejichž texty se vyznačovaly svou radikalitou nejen na katedře, ale dokonce i v celé 

stranické historiografii. Jedinou alespoň trochu solidnější prací v tomto období, byl text 

Lubomíra Vebra věnovaný mostecké stávce, který přes svůj nesporný propagandistický ráz 

vykazoval alespoň jistou práci s archivními prameny a využití řady statistických údajů. 

Klíčovým mezníkem a zlomovým bodem v politice komunistické strany, ale i ve 

stranické historiografii byl XX. sjezd KSSS v roce 1956 a s tím spjatá kritika stalinistického 

kultu osobnosti, která zahájila druhou poststalinskou fázi stranické historiografie (1956 – 

1963). Tato změna politické i společenské atmosféry se nevyhnutelně projevila v přístupu ke 

stranickým dějinám a ve vytváření nových historických narativů a výkladových schémat, 

které se staly logickou reakcí na strnulý dogmatismus a ultralevé tendence první poloviny 

padesátých let. Přesto je třeba konstatovat, že výše zmíněné paradigma nebylo nikdy 

opuštěno. Charakteristickým rysem řady soudobých debat se stalo volání po zvědečtění 

stranické historiografie, která se měla konečně etablovat jako řádný vědecký obor, založený 

na odborném přístupu a poctivé práci s archivními prameny. Mělo být opuštěno zejména 

neustále citování klasiků marxismu-leninismu, především Stalina a Gottwalda, které již dále 

nemohlo být považováno za dostatečně vědecký přístup k psaní stranických dějin. V tomto 

období měly být vypracovány teoretické a metodologické základy stranické historiografie. 

Svým dílem k těmto diskusím a k položení základních kamenů oboru přispěla i katedra dějin 

KSČ svou průkopnickou, byť nepříliš povedenou, učebnicí Úvod do studia dějin KSČ. 

V poststalinské fázi byla na katedře publikována především řada článků a statí, neboť práce 

na dvou kolektivních učebnicích, početní restrikce pedagogického stavu v roce 1958 a také 

postupné generační dozrávání mladých katedrových historiků způsobilo, že první zásadní 

monografie byly publikovány až začátkem šedesátých let. 

Závěrečná fáze tzv. reformní historiografie je datována do let 1963 – 1970. Rok 1963 

neznamená v tomto případě žádný zásadní mezník, neboť jsem toho názoru, že opět nedošlo 

k žádné paradigmatické změně, jenom byly dále rozvíjeny a prohlubovány myšlenkové 

koncepty spjaté s kritikou kultu osobnosti a voláním po větší vědeckosti a teoretičnosti 

historické vědy, které ve druhé polovině přes snahu některých historiků nedošly naplnění. 

Z hlediska katedry dějin KSČ se jedná spíše o organizační a specializační změnu než o změnu 
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myšlenkovou. Přibližně od roku 1963 již byla jasná podstatně důkladnější orientace na dějiny 

československého a především mezinárodního dělnického hnutí, která vyústila ve sloučení 

s katedrou dějin SSSR a KSSS a vytvoření nové katedry dějin dělnického hnutí. Výsledkem 

této spolupráce byly dvě zdařilé vysokoškolské učebnice Úvod do studia dějin dělnického 

hnutí a Dějiny mezinárodního dělnického hnutí. Součástí reformního dějepisectví bylo 

utváření některých nových výkladových schémat, které mohly být dány do souvislosti 

s politickou a společenskou reformou druhé poloviny šedesátých let. Vytvářeli ideový základ 

pro specificky československou cestu k socialismu, neboť skrze nově utvářené narativy mohlo 

být poukázáno na domácí historické kořeny demokratického socialismu, na něž mohlo být 

koncem šedesátých let navazováno. K některým z těchto témat výrazně přispěli i historici 

z katedry dějin dělnického hnutí. Jednalo se zejména o problematiku tzv. šmeralismu v podání 

Dubského a Kárníka či otázku pokojné a nenásilné revoluce v roce 1948, kterou se zabýval, 

byť nepříliš inovativně, Kladiva. Jednalo se také o práce o utváření jednotné protifašistické 

fronty v mezinárodním dělnickém hnutí, které byly dílem Františka Hrbaty a Vladimíra 

Suchopára, či o práce reflektující vývoj stejné problematiky na domácí frontě z pera Ladislava 

Niklíčka. V tomto období bylo také, zásluhou Jana Kuklíka, otevřeno téma druhé republiky a 

počátků protektorátu. Jedním z vrcholů reformního dějepisectví nejen na katedře, ale v celé 

stranické historiografii, byly již zmíněné texty Ladislava Niklíčka o utváření jednotné 

protifašistické fronty ve třicátých letech na domácí půdě, které byly spojeny s rehabilitací 

činnosti Josefa Guttmanna. Jsem toho názoru, že tyto texty, publikované v roce 1968, 

představovaly hranici možného a mohly být předzvěstí určité plurality ve stranické 

historiografii. Tvrdá ruka normalizátorů však učinila v roce 1970 nadějnému vývoji i existenci 

celé katedry rázný konec. 
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6 Seznam zkratek: 

 

AOI – Amsterodamská odborová internacionála 

AUC – Acta Universitatis Carolinae 

AUK – Archiv Univerzity karlovy 

ČSAV – Československá akademie věd 

ČsČH – Československý časopis historický 

ČSM – Československý svaz mládeže 

ČSR – Československá republika 

EKI – Exekutiva Kominterny 

FHF UK – Filozoficko-historická fakulta Univerzity Karlovy 

FF UK – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

FO – Fakultní organizace 

KAN – Klub angažovaných nestraníků 

KI – Komunistická internacionála 

KSČ – Komunistická strana Československa 

KSN – Komunistická strana Německa 

KSS – Komunistická strana Slovenska 

KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu 

MŠK – Ministerstvo školství a kultury 

MVS – Mezinárodní všeodborový svaz 

NDR – Německá demokratická republika 

OSČ – Odborový svaz československý 

OV – Okresní výbor 

PVVZ – Petiční výbor Věrni zůstaneme 

ROH – Revoluční odborové hnutí 
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ROI – Rudá odborová internacionála 

SDI – Sociálnědemokratická internacionála 

SNPL – Státní nakladatelství politické literatury 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

StB – Státní bezpečnost 

SÚA – Státní ústřední archiv 

UNRRA – United nations relief and rehabilitation administration 

ÚRO – Ústřední revoluční odbory 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

VHÚ – Vojensko-historický ústav 

VKS(b) – Všesvazová komunistická strana (bolševická) 

VOSA – Volná osa 

VPA – Vojensko-politická akademie 

VSŠ – Vysoká stranická škola 

VŠE – Vysoká škola ekonomická 

VŠPHV – Vysoká škola politických a hospodářských věd 

VŠPS – Vysoká škola politická a sociální 


