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Abstrakt
V této práci se na základě výzkumu dobových pramenů snažím rekonstruovat
slavnosti pražských majáles v 50. a 60. letech 20. století a zjistit, zda se opravdu jednalo o
vzdor proti „režimu“, jak uvádí některé odborné texty. Na majáles nahlížím optikou Michaila
Bachtina a kulturotvorných karnevalů, které mohou sloužit jako forma vyjednávání
společenských změn. Světy smíchu a hry existují v prostředí jiných pravidel než každodenní
svět vážnosti a mohou se stát prostředkem pro vyjednávání společenských změn i
v totalitních či silně konzervativních režimech. Majáles vnímám jako karneval, který
umožňuje tento přechod do světa „jen jako“, skrze který studenti mohli vyjednávat o
mnohých, v Československu jinak tabuizovaných, tématech. I když se svět „jen jako“ může
zdát oddělený od vážného světa, oba světy se navzájem ovlivňují a i formou hry a karnevalu
je možné změnit společenská pravidla, která platí ve světě vážném. Zároveň jsou studenti
chráněni i svou pozicí ve společnosti, mají širší práva než děti, ale stále ještě nepřešli do
světa dospělých.

Klíčová slova
Majáles, karneval, hra, komunismus, Československo, vzdor, studentské hnutí.
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Abstract
In this thesis based on research of historical sources I try to reconstruct the Prague festival
of majales in 50s and 60s of 20th century and understand if they were truly meant as an act
of defiance against the communist „régime“ as some historians say. My point of view is base
around the theory of Michail Bachtin and carnival as form of culturally creative force which
act as form of social order negotiation. Worlds of play and laughter exist as a parallel to the
official mundane world with their own different rules and they can be used as a form of
social negotiation even in totalitarian or strongly conservative “régimes”. Majales is a form
of carnival that grants the transition into the world of play. Students in Czechoslovakia could
use this possibility to negotiate about many otherwise taboo topics. Even if the worlds of
play and mundane seem to be separated they influence each other in many ways and even
the rules of mundane world can be changed through play and carnival. Students are also
protected by their liminal status between being a child and an adult. Which grants them more
rights than children but less duties than adults.

Keywords
Majales, carnival, play, communism, Czechoslovakia, defiance, student movement.
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1 Úvod
Majáles v dnešní době spíše vyvolává vzpomínky na komerční hudební festivaly, které jsou
každoročně pořádány v různých městech po republice. V různých obdobích se jednalo o
studenty pořádaný karneval, který byl svátkem studentů. Podobal se svátkům bláznů a
dalším festivalům svou nespoutaností a všudypřítomným smíchem. Smích, hra a maska ale
nejsou jen formou bavení se. Jsou formou změny stavu člověka a přenosu do jiného světa
s jinými pravidly, než je ten všední a oficiální. Karnevaly a majálesy tak mohou sloužit nejen
jako zábavy, ale také jako forma vyjednávání o společenském pořádku. Mohou přerůst i ve
formu protestu a proměnit se rovnou v nepokoje.
V Československu se tímto způsobem projevovaly majálesy v 50. a 60. letech, které
jsou často zmiňovány jako důležité milníky v revoltním působením studentstva za doby
komunistického režimu. Studentskému hnutí v té době je připisován velký kredit za erozi
režimu, která proběhla během Pražského jara.
Tato práce se zabývá teorií hraní si a karnevalů ve smyslu vzdoru a společenských
změn. Popisuje teoretická východiska související s hraním si, karnevalem a vysvětluje jejich
vztah s oficiálním světem všední existence. Může karneval změnit nastavení společností a
být katalyzátorem této změny? Nebo se jedná o pouhou hru, která nemá na skutečný svět
žádný vliv?
V další části se práce zaměřuje na 3 velké oficiálně povolené majálesy v letech 1956,
1966 a 1965 v Praze, které se pro mnohé staly symbolem studentského vzdoru proti
komunistickému režimu. Optikou pramenů ze světa studentů, veřejnosti i oficiálních státních
struktur nahlíží na tyto 3 velké karnevaly a zjišťuje, zda se opravdu jednalo o vzdor proti
režimu či společnosti. V těchto dokumentech se snažím najít odpovědi na své výzkumné
otázky – Byl majáles skutečně projevem kritiky „režimu“ nebo společnosti? Jaké jsou
rozdíly mezi idealizovanou interpretací majálesu v oficiálních dokumentech a v těch
neoficiálních? Do jakých rovin účastníci majálesu ve své kritice či satiře odkazují? Jak byl
majáles vnímán tehdejší společností?
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2 Hrát si a bojovat
2.1 Hra jako tvůrce kultury

V historii se objevilo mnoho forem a typů jednání, které nebylo považováno za vážné a
přesto mělo vliv na „vážný“ život a skutečnost, počínaje hrami a konče různými velkými
festivitami karnevalového typu. Pro takové aktivity si lidé vytvářejí světy uvnitř tohoto
světa, kterým tvoří vlastní specifická pravidla. Mnohými filosofy a sociology byly tyto akty
lidské hravosti opomíjeny a ignorovány, ačkoliv můžeme do dnešního dne vidět jejich dopad
na svět. Hry, které jsou vlastně „jen jako“, jakými je fotbal a hokej, mohou rozdělovat a
spojovat velké skupiny lidí a mít ekonomický dopad na celé národy. Jedním z prvních
teoretiků hraní si, který si uvědomil důležitost her a kultury „jen jako“, byl Johann Huizinga,
který v díle Homo ludens detailně popisoval hry a jejich sociální a kulturní aspekty.
Zaměřoval se zejména na dualitu skutečného světa a světa „jen jako“, které byly do té doby
v teorii přísně oddělovány.1 Aktér jednající takovým způsobem si může být dobře vědom
dopadů svého jednání, i pokud jedná v rámci světa, který se zdá být „jen jako“. Takové
chápání poukazuje na fakt, že jednotlivec si v rámci karnevalového reje může být vědom
toho, co dělá, a snažit se tím docílit předem daných důsledků, aniž by se nějak z dění vyjímal.
Může zůstat naplno jeho součástí a plně se aktivity účastnit.
Huizinga ve svém díle popisoval světy komičnosti/smíchovosti a vážnosti jako
protiklady, mezi kterými se pohybuje svět „jen jako“ – svět hraní si. Skrze tuto dichotomii
je svět hraní si vnímán většinou lidí.2 Ve slavnostech různých druhů jsou nicméně tyto
principy spojeny a aktivita, která je provozována ve vší posvátnosti, podle Huizingy
vykazuje velké množství herních aspektů. V tomto směru vidí podobnost zejména ve
„vyřazení běžného života, časoprostorovém ohraničení a spojení přísné určenosti a skutečné
volnosti, to jsou nejhlavnější společné rysy hry a slavnosti“3.
V karnevalech a svátcích bláznů můžeme najít velké množství podobností s hrou, jak
ji popisuje Johann Huizinga. Definici hry formuluje takto: „Hra je dobrovolná činnost, která
je vykonávána uvnitř pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle dobrovolně

1

Huizinga, Johann: Homo ludens, 2000, str. 37
Tamtéž, str. 15
3
Tamtéž, str. 35
2
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přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě samé a je
doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím ‚jiného bytí‘, než je ‚všední život‘“4.
Karnevalový průvod je také dobrovolnou činností, která sleduje daná pravidla a zvyklosti, a
konsensem či zvykem je určený i prostor a čas. Nicméně tato pravidla vždy souvisí se
světem, ve kterém se slavnost koná. Tato definice ale ignoruje hry, jejichž cílem může být
zisk finanční či mocenský. Hazardní hry by nebyly hrami a velká část politických her také
ne5. Hrou může účastník vydělat i prodělat, ale samotnou hrou nejsou vytvářeny hodnoty,
jedná se pouze o změnu vlastnictví kapitálu. Hodnoty jsou vytvářeny mimo svět hry, ze
kterého do hry mohou proudit.
Velkým přínosem Johanna Huizingy v tomto směru je právě vnímání slavností jako
světů, které mají vlastní pravidla a jsou vytvořeny uvnitř vážného světa. Taková pravidla
mohou posunovat ta, kterými se člověk řídí mimo svět slavnosti, a dovolovat tak provádět
činnosti, které jsou jinak tabu. Posunutí či změnění pravidel dovoluje vyplout na povrch
jednání, které je považováno za nenormální či nemorální a některé aktéry konfrontovat
s něčím, s čím se běžně nesetkávají. To vše se děje v rámci světa konstruovaného účastníky
hry.
Hra a hraní si jsou i spolutvůrcem kultury. V kontextu politického a veřejného života
spolu různé skupiny hrají hry na různých herních polích, které jsou vždy spojené s určitými
pravidly. Tato pravidla se mohou měnit na jednotlivých polích a v rámci právě
karnevalového průvodu mohou být tato pravidla nastavena liberálněji a dovolí tuto hru hrát
i skupinám, které je jinak hrát nemohou. Součástmi takové hry jsou vyzývání oponenta,
různé herní strategie a také jednání „jen jako“. Huizinga nazývá tuto formu hry sociální hra6.
V jejích nejvyšších formách, jakou je i hra politická, je běžné se předvádět, chovat se
nějakým způsobem čistě z důvodu strategie, a to vše na základě racionálního myšlení. Pokud
je tedy slavnost formou hry, není důvod, aby se strategizování a hraní (nejen hraní si)
objevilo i tam. Jednotliví aktéři se snaží dosáhnout různých cílů v rámci této hry a může se
jednat o zesměšnění souseda, ale i společenskou změnu. Nicméně tyto cíle mohou být velmi
různorodé a účastníci sociální hry nejsou homogenní masou. Tím pádem mohou z vnějšku
vypadat, že jednají se stejným cílem, ale skrytě se může jednat o různé strategie hraní s cíli
různými. V tomto směru slouží jako příklad Huizingovi parlamentní volby, ve kterých se
určitá skupina lidí spojuje za cílem, který je z vnějšku homogenní, ale v rámci této skupiny

4

Huizinga, Johann: Homo ludens, 2000, str. 40 - 45
Caillois, Roger: Hry a lidé: maska a závrať, 1998, str. 27
6
Huizinga, Johann: Homo ludens, 2000, str. 70
5
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– strany existuje více skupin, které začnou své individuální cíle prosazovat až po vítězství
ve volební hře. Cílem pro menší skupinu je samozřejmě také zvolení, ale i jejich individuální
cíle jsou často velmi rozdílné. Samotné volby mají svá speciální pravidla a jsou ohraničena
časově i prostorově. Politici se během nich musí chovat jinak, než normálně. Strategizují
pomocí slibů a předváděných názorů. Zároveň jejich samotný průběh neovlivňuje vážný svět
cíleně. Ten ovlivňují až následné výsledky. Nicméně to je velké zjednodušení a následně
vysvětlím, proč tento vztah hry a kultury není tak jednosměrný.
Roger Caillois v tomto směru Huizingu kritizuje, protože podle něj hra není pouze
tvůrce kultury, ale jejich vztah je reciproční. Hra je podmíněna kulturou stejně, jako ji
dovede ovlivňovat7. Oproti němu si Huizinga představoval vztah více jednosměrný. Zároveň
se vymezuje i proti pojímání hry jako degradovaného skutečného světa. Hra je pro něj stejně
důležitým sociokulturním činitelem, jako jakákoliv jiná sociální interakce. Otázka, zda hra
pochází z kultury či kultura ze hry, je tím pádem zbytečná, protože na ni nelze odpovědět.
Posvěcené a oficiální instituce se ustanovují hrou a hra je naopak ustanovena kulturou. Jsou
tak dvěma stranami téže mince.
Huizinga popisuje, že hrou jsou i staročínské slavnosti ročních období, ve kterých
jde o zalíbení se vyšší moci a tím pádem udržení řádu světa skrze správně vykonané úkony
s přesnými pravidly8. Hrou podobného typu může být i karneval, jehož prostřednictvím se
skupina účastníků snaží protestovat proti něčemu, ale musí hrát hru tak, aby nebyla
perzekuována a podařilo se jim zároveň směrem ven komunikovat své téma a přitom
nepobouřit vrchnost tak, aby proti skupině zakročila.
Stejně jako hra, i kultura a společnost vyžadují určité fair play, pravidla jednání a
hraní sociální hry. Huizinga tvrdí, že „ten, kdo kazí hru, porušuje samu kulturu. Má-li být
tento herní obsah kulturně tvořivý nebo má-li kulturu podporovat, pak musí být čistý.
Nemůže spočívat v zastírání nebo neuznávání norem, které předepisuje rozum, lidskost nebo
náboženství.“9 Sociální hra, ve které mají aktéři prostor v rámci daných pravidel, je pro
autora kulturotvornou, protože dovoluje aktérům plnit své cíle. Na opačné straně je pro
autora propaganda, která manipuluje všemi oblastmi života a využívá davových reakcí. To
je podle autora falšování herního principu, které dovoluje některým aktérům získat falešný
pocit, že se hry účastní, ale ve skutečnosti na ni nemají žádný vliv. Je velmi složité poznat,
co je porušováním hry a co je hrou, která je mnohem více skrytá, protože i v rámci

Caillois, Roger: Hry a lidé: maska a závrať, 1998, str. 77
Huizinga, Johann: Homo ludens, 2000, str. 81
9
Huizinga, Johann: Homo ludens, 2000, str. 286
7
8
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propagandy a totalitárních režimů se hrají hry v nejvyšších i nejnižších kruzích. Nicméně
Huizinga v kontextu nastupujícího a později vládnoucího nacismu vnímal nacistickou
propagandu jako to, co obyčejné lidi z velké části sociální hry vylučuje. Lidé, kteří se falešné
hry účastní, potom nemají žádný vliv na celkové dění a propadají iluzi, kterou jim předkládá
hra politiků. Hra se přestává hrát na nejnižší úrovni, případně může být i násilně zastavena,
pokud by se vyvíjela směrem, který se vládnoucí skupině nehodí.
V takovém prostředí se někteří aktéři mohou stát součástí hry, pouze pokud se
pravidla promění například vstupem do jiné hry, jejíž pravidla dovolují jiné jednání.
Příkladem je účast na slavnosti, při které mohou být pravidla volnější a dovolují projevy,
které jinak dovoleny nejsou. Slavnost je tedy hrou ve hře – rámcovou hrou je sociální hra,
kterou hraje celá společnost. Pokud nelze určitá témata vyjednávat – určité hry hrát v běžném
životě a standardní sociální hře, je potřeba je hrát skrze jinou hru a jak bylo řečeno výše, hry
přesahují svými dopady do skutečného života. Karneval či slavnost se tak může stát pro
některé jednou z nemnoha možností, jak hrát sociální hru i v totalitním režimu. Pravidla
v totalitních režimech jsou všeobecně tvrdší a bez určitých vstupních požadavků (původ,
stranická příslušnost) se některých sociálních her nelze zúčastnit. Příkladem je, že pokud
nejste členem KSČ, nemůžete se účastnit vrcholné politiky v Československu. Zároveň za
hraní určitých her mohou hrozit tvrdé sankce.
Caillois v tomto smyslu považuje hru za přítomnou ve všech společenských
institucích. „Každá společenská instituce funguje částečně jako hra. Představuje se totiž jako
nová hra, kterou bylo potřeba zavést, neboť spočívá na nových principech, aby vypudila hru
starou. Herní novinka odpovídá novým potřebám, uctívá nové normy a legislativu, vyžaduje
jiné ctnosti a odlišné schopnosti. Z tohoto hlediska se revoluce jeví jako střídání pravidel
hry.“10 Nicméně tato změna může být důsledkem jiné hry, kterou je právě sama revoluce,
ve které se různé skupiny snaží prosadit své cíle.
Roger Caillois dále rozvíjel Huizingovu teorii a doplnil ji o rozdělení her podle 2
principů na 4 různé druhy dle převládajícího principu.11

10
11



Agón – hry, ve kterých převládá princip soutěživosti (sport).



Alea – hry, kterým vládne princip náhody (hra v kostky).



Mimikry – hry, jejíchž hlavním pravidlem je svět „jen jako“ (karneval).

Caillois, Roger: Hry a lidé: maska a závrať, 1998, str. 83 - 84
Caillois, Roger: Hry a lidé: maska a závrať, 1998, str. 33
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Ilynx – hry, při kterých je cílené vyvolat závrať (jízda na horské dráze).

Nicméně tyto principy se často překrývají a mohou se nacházet ve složitějších hrách
v různých skrytých podobách a různě se kombinovat mezi sebou. Samotnou hru definuje
jako činnost:


„Svobodnou, k níž hráč nemůže být nucen, aniž by hra okamžitě přišla o svou povahu
přitažlivé a radostné zábavy.



Vydělenou z každodenního života, vepsanou do přesných a předem daných
časoprostorových mezí.



Nejistou, jejíž průběh ani výsledek nemůže být předběžně určen, v níž je hráči a jeho
iniciativě a invenci nezbytně ponechán určitý prostor.



Neproduktivní, jež nevytváří ani hodnoty ani majetek, ani žádné nové prvky, a která
s výjimkou cirkulace majetku uvnitř kruhu hráčů vyúsťuje v situaci identickou, jako
byla na počátku hry.



Podřízenou pravidlům, podléhající konvencím, které pozastaví po dobu hry
působnost běžných zákonů a zavedou během trvání hry zákony nové, které jedině ve
hře platí.



Fiktivní, doprovázenou specifickým vědomím alternativní reality nebo neskrývané
iluze ve vztahu k běžnému životu.“12

Pokud má aktivita být vnímána v kontextu „jen jako“, musí tato pravidla splňovat, pokud je
přestane splňovat, stává se tak součástí vážného a běžného života. Hlavním znakem je
vydělení z běžného světa a vytvoření nového světa s novými pravidly, která nahrazují ta,
která platí v běžném životě. Tato definice oproti Huizingově klasické definici bere v potaz
mnohem širší okruh aktivit a festivit.
První pravidlo od sebe v rámci karnevalů a podobných svátků odděluje ty hry, které
jsou spontánní a ty, které jsou vynucené vyšší mocí. Druhé pravidlo se spojuje s jasným
vymezení proti vnějšímu světu skrze jasně viditelné hranice hry – aktéři vědí, kde a kdy hra
končí a začíná. Nejistota dovoluje karnevalu stát se kreativním a dovolit účastníkům
vyjadřovat své myšlenky, pocity a plnit své cíle. Vždy musí být součástí nejistota, protože
pokud by byla přísně daná pravidla bez jakékoliv možnosti pro kreativitu, jednalo by se
12
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pouze o ceremonii bez prvku hry. Pravidlo týkající se neproduktivity se může zdát
problematické, nicméně autor měl na mysli primárně produktivitu fyzickou a hmatatelnou –
výrobu statků. V současnosti hra ve svých důsledcích hodnoty produkuje (výrazným
příkladem je sport a jeho široký dosah v rámci médií či marketingu), nicméně hra samotná
se nehraje, aby hodnoty vytvářela. Hodnoty jsou vytvářeny s návazností na hru, ale zároveň
mimo ni samotnou. Pravidla musí být přítomna ve hře, stejně jako v kultuře běžného života,
v jiném případě nebude systém fungovat, pokud nebude přítomný faktor společenského
konsensu. Pouze pokud je konsensus v kontextu pravidel přítomný, je možné soutěžit a hrát.
Poslední pravidlo je také velmi důležité. Účastník hry si musí být vědom nejen toho, že je
hra vydělena z běžného života, ale že se jedná o něco, co je jen jako. Toto pravidlo dovoluje
hře posouvat hranice a pravidla a dovolit účastníkům provozovat činnost, kterou by
v běžném životě provozovat nemohli, v tomto případě ale široká veřejnost ví, že se jedná
hlavně o hru. Díky tomu lze v rámci hry protestovat proti totalitním režimům či prosazovat
myšlenky, které jsou tabu. Vždy existuje možnost prohlásit, že to aktéři dělali „jen jako“.
Podobně jako Huizinga i Caillois vnímá hru jako kulturotvorný mechanismus. Skrze
hru mohou být vytvářeny instituce a složité společenské struktury a být různým způsobem
proměňovány. „Hra je soupodstatná s kulturou; že nejvýznačnější a nejsložitější projevy
kultury jsou úzce spjaté s herními strukturami, nejsou li herními strukturami samotnými,
vzatými vážně, povýšenými na instituce, vybavenými legislativou, proměněnými
v autoritativní, donucovací, nenahraditelné, posvěcené struktury. Objevují se zkrátka jako
pravidla hry společnosti, jako normy velké hry, která už je něčím jiným, než hrou.“13 Hra
sice vychází z kultury a naopak, ale nemusí se jednat pouze o potvrzující mechanismus, který
by upevňoval instituce a stmeloval společnost.
Některé hry mohou být v přímém rozporu s hodnotami společnosti, ale zároveň
mohou být povoleny, protože se pohybují v mezích tolerance. Takové hry fungují jako
pojistky či mechanismy změny. Díky diferenciaci na skutečný svět a iluzorní svět hry jsou
účastníci chráněni před důsledky, které by je za stejné aktivity prováděné mimo hru, mohly
dostat do nebezpečné či fatální pozice. Hra se díky tomu jeví jako velmi výkonný
mechanismus společenské změny i podle Rogera Caillois.14 V konzervativním prostředí tak
některým sociálním skupinám nezbývá nic jiného, než se projevovat skrze hru. Nemusí se
jednat pouze o politickou problematiku, ale i o sociální na úrovni jedince – příkladem je, že
dospělec se běžně nemůže chovat v zaměstnání jako pirát, nicméně se svým dítětem či
13
14
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v rámci karnevalu je to pochopitelné. Typickým příkladem her, kde se aktér může chovat
v rozporu se společenskými hodnotami, jsou i karetní hry jako poker, jejichž běžnou součástí
je lhaní a předstírání. Hry tak nemusí být pouze objektem zájmu účastníků z důvodu zábavy,
ale také prostředkem analýzy historického i současného společenského dění.

15

2.2 Hra v Mimikry

Výše jsem uvedl, že Caillois rozdělil hry na 4 druhy, nicméně věnovat se budu pouze
jednomu a to hrám v mimikry, do kterých patří i karnevalové reje a svátky bláznů. V tomto
druhu hry převládá právě princip „jako by“. Centrálním tématem je přijetí iluze, která může
být spojena s naší vlastní identitou. Hra v mimikry je aktivita, která může být nápodobou
sama o sobě, nebo i chováním, kterým můžeme napodobovat něco, čím ve skutečnosti
nejsme. Důležité je, že účastníci se stávají součástí iluze – tedy nejen, že iluzorní svět
vytvářejí, ale jsou i jeho součástí. V rámci hry se vytváří fiktivní svět s novými pravidly a
účastník se zároveň stává sám někým jiným. Caillois říká, že „v takovém případě máme co
dělat s proměnlivou řadou projevů, jejichž společným znakem je skutečnost, že subjekt hry
předstírá, že věří – přesvědčuje o tom sám sebe i druhé -, že je někým jiným, než ve
skutečnosti je. Zapomíná na svou osobnost, schovává ji pod maskou, svléká se dočasně ze
své vlastní osobnosti, aby na sebe navlékl osobnost jinou.“15 Změna osobnosti se nemusí
týkat pouze masek a oblékání, ale součástí této změny je i chování, verbální projev i víra ve
skutečnou změnu identity. Goffman pojmenovává zvnějšku viditelnou součást role jako
osobní fasádu, kterou rozděluje na 2 základní kategorie a to vzhled a způsob vystupování.16
Vzhled podle něj poukazuje zejména na společenské postavení jednotlivce a případně jeho
pozici v přechodném rituálním stavu. Způsob vystupování odkazuje zejména na „podněty,
jejichž funkcí je v daném okamžiku upozornit nás na to, jakou interakční roli hodlá účinkující
sehrát v blížící se situaci.“17 Tím autor myslí, jakým způsobem chce účastník hrát – může
hrát pasivně, agresivně aj. Nicméně očekává se, že obě součásti fasády se potvrzují a jsou
velmi blízce propojeny. Pokud má být role přesvědčivá, musí i obě součástí fasády zůstat
vzájemném souladu. Změna fasády je spojena se změnou samotné role a pro účast ve hře
mimikry právě skrze ni vytváříme v ostatních dojem změny osobnosti a vytváření herní
iluze. Je nutné tuto fasádu proměnit, aby splňovala pravidla úplně jiného herního pole, než
které je součástí běžného života.
Goffman tvrdí, že člověk v rámci sociálního jednání neustále hraje role na různých
scénách a využívá k tomu různé osobní fasády. Některé scény mohou vyžadovat velmi
radikální proměnu až srovnatelnou s karnevalem18. V tomto směru je znovu hlavní dělící
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Goffman, Erwing: Všichni hrajeme divadlo, 1999, str. 30 - 31
17
Tamtéž, str. 31
18
Tamtéž, str. 38
15
16

16

linií vědomí, že se jednání o činnost „jen jako“, která dělí hraní rolí ve skutečném světě od
hraní rolí ve světě hry. Hra dovoluje posouvat toleranci k rolím až do absurdních rozměrů,
díky kterým mohou zúčastnění být téměř čímkoliv.
Caillois uvádí k tomuto tématu příklad, který je pohledem současnosti poměrně dost
zjednodušující. Spojuje si tendenci vzbuzovat určité dojmy v ostatních pomocí masek
s mimetikou hmyzu, který různými iluzemi vytváří ve svém protivníkovi mylné dojmy.
Hmyz se snaží vyvolávat v predátorech strach varovnými signály a přetvářkou, i když
nebezpečný není. Případně se snaží vyvolat dojem sounáležitosti k jinému hmyzímu druhu
(zákeřnice živící se mravenci).19 Nicméně jako alegorie je možné přijmout i takovouto tezi.
Hmyz ale poměřuje oponenta primárně skrze jeho velikost a barvy, člověk posuzuje jiného
člověka pomocí mnohem složitější sociálně konstruované symboliky, nicméně principy jsou
to poměrně podobné. Lidé si na sebe mohou vzít určitý typ oblečení, aby vyvolávali určitý
cílený dojem – sportovní trik vyvolává dojem sportovce, podivný kostým dává najevo, že se
člověk nechová úplně vážně.
Hra mimikry může být velmi rozdílná v závislosti na složitosti samotné hry. Může
se jednat o jednoduchou nápodobu fyzických pohybů rukou při fandění na sportovním
utkání, ale také o velmi sofistikované formy nápodoby, jejichž součástí je i specifický
slovník a symbolika neverbálních projevů. Hry se překrývají a propojují mezi sebou.
Vytvářejí doslova sítě her, v rámci kterých mají jednotlivé hry dopady jedna na druhou.
Abychom mohli být poctěni titulem krále karnevalu, musíme dobře hrát mimikry, ale
zároveň musíme i taktizovat a soutěžit s ostatními. Některé druhy her se ale ze své podstaty
kombinovat nedají. Pokud bychom touto optikou analyzovali karneval, je zřejmé, že princip
mimikry není jediným, který se v něm objevuje. Karneval je z části čistou hrou na někoho
jiného, ve které jsou obsaženy i další hry. Zasahuje do něj i princip soutěžení – může se
jednat o to, kdo lépe zahraje roli, vlastní lepší kostým, či uchvátí titul krále karnevalu pro
sebe. Součástí je i přítomnost principů Ilynx – závratě a extáze, posvátného vytržení. Každá
taková hra je ale specifickým souborem těchto principů a nelze je v tomto směru
generalizovat.

19
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2.3 Život jako divadlo

S hraním si, změnou identit a změnou herních polí úzce souvisí teorie Erwinga
Goffmana, který se snaží vnímat celou společnost jako soubor různých jevištních scén, rolí,
které lidé přijímají a představení, která lidé pomocí rolí a scén hrají.20 Zvenku je možné toto
vnímat jako standardní přístup k sociologii rolí, ale Goffman akcentuje velkou rozdílnost
jednotlivých scén – v kontextu předchozího výkladu můžeme specifickou scénu chápat jako
jednotlivou hru, pro kterou jsou vytvořena specifická pravidla typická pro svět „jen jako“.
Tento přístup dovoluje tuto teorii využít pro analýzu karnevalu jakožto scény a jeho
účastníků jako herců, kteří se snaží s mnoha různými motivacemi hrát své role a svou hru.
Svým herním chování vyvolávají dojem, že se jedná o zábavu, čímž se chrání před zásahem
policie i příliš tvrdým odmítnutí ze strany přihlížejících, pokud činí něco, co je všeobecně
vnímáno jako nevhodné.
V takovém světě se aktérova hra pohybuje na ose mezi cynickým chováním, se
kterým se vnitřně neztotožňuje a přirozeným chováním chováním, se kterým se naopak
ztotožňuje. Někdy se aktér chová naprosto vypočítavě, snaží se strategicky dosáhnout svých
cílů, někdy je více spontánní a cílů dosahuje přirozeně v souladu s vlastním přesvědčením.
Tato dichotomie může svádět k vnímání skrze racionalitu a iracionalitu. Nicméně aktéři
jednají racionálně i ve chvíli, kdy to nedovedeme z vnějšku odhadnout. Někdy můžeme
z vnějšku přisuzovat určitému chování chybné cíle. Pokud se šel aktér na karneval pobavit a
nakonec se stal součástí nepokojů, neznamená to, jednal iracionálně. Aktér by potom
neustále jednal strategicky a racionálně, ale může a nemusí v tomto smyslu využívat
mylných dojmů (snažit se vyvolat dojem, že je sportovcem, i když sportovcem není).
Pokud jedná strategicky, nemusí to vždy být jen z důvodu, aby na spoluhráče
zapůsobil, ale čistě aby neporušoval pravidla hry – ctil tradice a pravidla specifická pro
danou komunitu. V takovém případě je otázka, zda tato pravidla ctí přirozeně, nebo si je jich
vědom a dodržuje je z čistě racionálních důvodů. Goffman se s tímto dilematem vyrovnává
tak, že herec/hráč se snaží tímto způsobem zpočátku působit s cílem být přijat do skupiny
nebo se vyhnout persekuci, ale potom, co se stane součástí skupiny, se z toho postupně stává
rutina.21 Aktér tak bilancuje na hranici mezi upřímností a cynismem – přirozeností a strategií.

20
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K cynismu se aktéři obrací ve chvíli, kdy jim scéna nedovoluje se chovat přirozeně,
aby mohli dosáhnout svých cílů. Pokud jim to scéna nedovoluje, musí se obrátit na
manipulaci, která může být vnímána velmi negativně, pokud je odhalena, nebo musí zkusit
hrát na jiné scéně – v jiné hře. Například pokud by chtěl aktér dávat najevo názory, které
jsou v rozporu s obecnými společenskými normami, bude muset využít scénu, ve které jsou
společenská pravidla volněji nastavena. Aktér se tak pohybuje mezi tím, zda se s rolí
ztotožňuje a předvádí roli skutečnou a přirozenou, nebo se s ní neztotožňuje vůbec a snaží
se trikem ovlivnit své obecenstvo. Přirozenost je většinou lépe uvěřitelná a silněji působí na
obecenstvo i díky tomu, že ovlivňuje samotný výstup. Pokud tedy potřebuje aktér hrát roli,
při které si musí zvolit klam, nebo změnu scény, je výhodnější změnit scénu tak, aby mohl
jednat ve své přirozenosti a nehrozilo mu odhalení. Pokud by jednal mimo svou přirozenost,
vystavuje se také nebezpečí, že zezačátku klamavá role se stane nedílnou součástí jeho
charakteru a může se tak zpronevěřit svým cílům a hodnotám. Goffman uvádí příklad vojáka,
který se neztotožňuje s vojenským řádem, ale aby nebyl trestán, tak se mu podvolí. Nakonec
se začne vnitřně ztotožňovat s vojenským řádem a přijme ho.22 Tím poněkud zjednodušeně
naráží na možnou změnu hodnot, která souvisí s interakcí s těmi, před kterými svou roli
hraje. Nicméně sociální interakce a konstrukce hodnot nejsou takto jednoduché. Hodnoty
jsou konstruovány sociálně a tedy skrze sociální interakci, nejde tedy o vnitřní přijetí
falešných hodnot a změnu jednání na základě falešné role, ale o změnu hodnot a jednání na
základě interakce s dalšími aktéry.23
Pokud se snaží v rámci určité skupiny bojovat za specifické ideje, může z ní být díky
zpronevěření vyloučen, a tím pádem selhává ve své hře. V rámci totalitních režimů je lepší
uvést případ, kdy se člen opozice dostane do vyšší politiky, může ho jeho původní skupina
vyloučit, protože se stal součástí jejich oponentské skupiny.

Dalším problémem je

během klamu přílišné zaměření se na vytvoření dojmu, které se stane daleko náročnějším,
než je vyvolávání dojmu přirozeností. Goffman uvádí příkladem citát J. P. Sartra – „Pozorný
žáček, který si přeje být pozorný, oči upřené na učitele, uši našpicované, aby mu nic neuniklo,
se natolik vyčerpá hraním role pozorného žáčka, že nakonec nic neslyší.“24 Dojem tedy
vyvoláváme i přirozeností, která je založena na identitě a hodnotách, které my sami
považujeme za sobě vlastní – se kterými se ztotožňujeme. Primárně tedy jednání založené
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na přirozenosti nemusíme vnímat jako manipulativní, ale ono ve svých důsledcích je.
Snažíme se jím stejným způsobem ovlivňovat sociální realitu kolem nás.
Výše jsem popsal osobní fasádu, ta ale není jedinou součástí, pomocí které
jednotlivec komunikuje v rámci svého představení. Celkově společenská fasáda je
standardní výrazové vybavení, které jednotlivec záměrně či mimoděk užívá během svého
jednání.25 Může se jednat o osobní fasádu, ale i o součásti scény, předměty, symboly,
výzdobu prostoru, cokoliv, skrze co se jednotlivec snaží symbolicky komunikovat se svým
obecenstvem. V případě karnevalu se může jednotlivec obléct do obleku policisty, ale
zároveň dává najevo svou hru skrze symboliku obsaženou v parodické úrovni některých
rekvizit – obří policejní plácačka, nesmyslný počet vyznamenání nebo přehnaný způsob
chůze a obecně chování. Tím se aktér snaží o to, aby byl vnímán jako součást veselí a světa
„jen jako“. Samozřejmě důležitá součást fasády jsou i další předměty v rámci takového
veselí – alegorické vozy, parodické budovy či dopravní prostředky z kartonu a další. Zároveň
tím daný jedinec dává najevo, že se neúčastní běžného světa a chce být vnímán v kontextu
světa hry, čímž se pro své oponenty může jevit jako neškodný či velmi těžko napadnutelný
cíl, protože by oponent musel zasáhnout do hry a mohl by se setkat s tvrdým odporem,
protože zastavuje něco, co je ve skutečnosti „jen jako“.
Mohlo by se zdát, že jednotlivec pro každou situaci využívá jen jednu roli, ve
skutečnosti ale používá často „více dílčích rolí a každou z těchto dílčích rolí může účinkující
předvádět při řadě příležitostí stejným druhům obecenstva nebo obecenstvu složenému ze
stejných osob.“26 Tento souhrn se nazývá společenská role. Jednotlivé role tak můžeme
používat v různých situacích jako soubory symbolů, skrze které se snažíme v obecenstvu
vyvolat určitý dojem. Zároveň tyto role vytvářejí očekávání obecenstva. Na jednu stranu je
aktér například otcem, ale v době karnevalu je také veselým člověkem, který si hraje na
blázna, což mu dovoluje vyklouznout na chvíli z první role a chovat se jiným způsobem.
Očekávání se tedy mění s rolí, která v danou chvíli hraje prim, ale aby role byla opravdu
uvěřitelná, musí být hrána na vhodné scéně.
V rámci rolí se některé nezáměrné projevy staly postupně institucionalizovanými a
vnímanými v široké společnosti stejným způsobem. Mezi takové projevy patří například
smích. Goffman píše že, v naší společnosti se některá nezáměrná gesta vyskytují v tak široké
škále představení a přenášejí dojmy obecně neslučitelné s těmi, jež se snaží vyvolat
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účinkující, že tyto nevhodné události získaly kolektivní symbolický status.27 Tímto způsobem
se z nezamýšlených projevů, které mohou představení narušovat (například nešikovnost)
mohou stát široce chápané symboly určitého typu jednání. Nešikovnost, bláznivost a další
projevy mohou být vnímány jako neškodná selhání, která vytvářejí svět zábavy a směšnosti.
Takové projevy na publikum mají působit jako potvrzující symboly atmosféry bláznovství a
světa hraní si. Pochopitelně toto není jediný způsob, jakými tyto projevy, potvrzující a
produkující zábavu a smích, vznikají. Konstrukce světa „jen jako“ je v tomto směru těmito
symboly potvrzována jak pro účastníky, tak i pro obecenstvo. Je tedy pochopitelné, že
vytvoření takového světa musí existovat a konsensuálně musí být uznána fasáda, která v sobě
nese symboly specifické pro svět hry a „jen jako“. V rámci karnevalů jsou takovými symboly
kostýmy, přehrávání rolí, alegorie na skutečný svět a v neposlední řadě smích a veselí.
Pochopitelně představení se neúčastní pouze jednotlivci, ale celé skupiny, které se
snaží dosáhnout určitých dojmů. Goffman svou tezi formuluje tak, že „nejdůležitější je však
běžný jev, že výklad situace předkládané konkrétním účastníkem interakce je nedílnou
součástí situace předkládané více účastníky díky jejich důvěrné spolupráci.“28 V rámci týmu
je nutné, aby jednotliví členové byli informování o tom, za jakým cílem jsou v představení
zainteresováni. Nebrání to však tomu, aby v rámci jednoho týmu vznikaly další skupiny.
Příkladem je právě karneval, jehož účastníci jsou sami o sobě týmem, který se snaží vyvolat
svojí hrou určitý dojem, ale zároveň jsou jeho součástí i další týmy, které se snaží vyvolat
dojem nejen na obecenstvo, ale i na další týmy či jednotlivce v rámci karnevalu. Podobně
jako může být svět her složený z vrstev, jsou i tyto týmy vrstveny a jednotlivec či tým může
být zároveň součástí jiného týmu. V kontextu karnevalu se tak může účastnit hry na
všelidové veselí, ale zároveň být i součástí týmu, který se snaží o něco úplně jiného. I v rámci
demonstrací je přítomno mnoho týmů, které se snaží vyvolat různé dojmy, ale jsou spojeny
hlavní myšlenkou celé demonstrace, ačkoliv mohou mít cíle velmi rozdílné. Někdo se chce
zúčastnit čistě z důvodu, aby byl vidět, že je aktivním členem společnosti, někdo se snaží
měnit myšlení ostatních lidí a někdo chce jen něco sledovat zevnitř. Karnevaly, demonstrace
či různé pochody tak nelze zplošťovat na úroveň, ve které je vnímána pouze hlavní myšlenka
a dav účastníků je homogenní masou se stejným názorem. Festivity a události tohoto typu
obsahují mnoho názorových proudů, mnoho různých týmů a mnoho různých motivací.
V rámci skupin se setkáme s pozicemi, které představení režírují. „Když zkoumáme
představení týmu, často zjistíme, že někomu bylo dáno právo režírovat a řídit postup
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dramatické akce. Příkladem je funkce podkoního u královského dvora. Někdy jednotlivec,
který vystoupení takto dominuje, a je svým způsobem jeho režisérem, také v představení, jež
řídí, sám hraje určitou roli.“29 Režisér představení jakéhokoliv týmu tak musí hrát i před
členy svého týmu, který musí věřit skutečnosti jeho hry. Pokud chce nějaký tým režírovat
dění v rámci festivity, musí tak přesvědčit svou hrou, že jeho režie je koherentní s celkovým
děním. V rámci karnevalu tak skupina rebelů nemůže navenek začít rebelovat, ale musí hrát
zároveň hru na karneval. Je tak stále součástí karnevalu a myšlenky této skupiny podléhají
stejným filtrům, jako každé jiné. Aby se tedy z karnevalu stala rebelie, musí tato skupina
využít klamu, dlouhodobé propagandy, nebo navázání na centrální myšlenku veselí pomocí
rebelie založené na parodii a zesměšňování. Zesměšňování a snižování posvátna se tak stalo
velmi silnou zbraní v rámci věčně přítomného boje tradičního a nového uvnitř společnosti,
ve které se neustále vyjednávají nové hodnoty a zároveň obhajují staré. Kombinace využití
ochrany v podobě světa „jen jako“ a přesvědčovacího prostředku smíchovosti, pomocí které
„rebelové“ dovedou do svého vzdoru zapojit i další účastníky karnevalu a na jejím základě
zvětšit tak svůj tým, je velmi účinnou zbraní.
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2.4 Nahoře a dole

Základním prvkem parodie a karnevalu je převrácení celého světa a existujícího řádu
„naruby“. To, co bylo nahoře, se stává najednou tím, co je dole. Bachtin nevnímá tuto
dichotomii jen na úrovni jazyka, ale dole je pro něj spojení s tělesností. Převedením do
úrovně tělesnosti se z vysokých myšlenek a hodnot stává něco obyčejného a nízkého. Tělo
je pro něj absolutním základem nízkého „dole“. Lépe je možné tento koncept vysvětlit přímo
citací – „Konečně není toto nehotové a ‚otevřené‘ tělo odděleno hranicí od ostatního světa:
splývá se světem, splývá s živou přírodou i s věcmi. Je kosmické, představuje všechen
materiálně tělesný svět ve všech jeho prvcích. Směřuje k tomu, aby ztělesňovalo veškerý
materiálně tělesný svět jako absolutní ‚dole‘, jako princip pohlcující a zároveň rodící, jako
tělesný hrob i lůno, které se osévá a vydává novou úrodu.“30 Karnevalová kultura, která je
tímto způsobem definována, se nemusí objevovat pouze v karnevalu. Objevuje se v mnohem
širším spektru festivit, které mohou mít různé podoby. Spojeny jsou obrácením „naruby“ a
proměnou vysokého v nízké – tělesné. Karnevalová všelidová kultura se tak objevuje i
v literárních dílech a jiné tvorbě.
Nedílnou součástí grotesknosti je neustálé odkazování k tělu, k fyzičnosti a zejména
k partiím, které jsou „dole“ – genitálie a řiť. Tělo bylo ve středověku vnímáno jako spojené
se světem a zejména ty části, které ho skutečně propojovaly. Jsou to partie, pomocí kterých
jíme, vylučujeme, rozmnožujeme se a vyprazdňujeme se. V době středověku měly nadávky
odkazující do těchto partií i obrozující význam (odkázání do míst, kde bude adresát zničen
a znovu zrozen), v renesanci je tento význam překryt čistým snížením a zpřízemněním. 31
Toto snížení je mechanismem, který dovoluje i vyšším myšlenkám a symbolům posun do
úrovně parodické a smíchové. Dichotomie nahoře a dole se netýká pouze těla, ale je spojena
i s kosmologickou dichotomií země a nebe. Nejdůležitější je v tomto směru identifikovat, co
je v danou chvíli dole a co nahoře. I v současnosti je tělo spojováno s principem „dole“ a
náboženství, které je pro někoho „nahoře“, je často snižováno právě pomocí tělesnosti –
případem mohou být protimuslimské kresby vykreslující proroka souložícího s ovcí.
V tomto případě už také „dole“ není obrozující, ale pouze snižující. Případné parodické
kresby politiků, kterým jsou dokresleny obří genitále či je jejich tělo jinak zdeformováno,
dokládají, že tělo je stále vnímáno jako ono pomyslné „dole“, ačkoliv původní význam
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propojení se zemí zmizel. Předimenzování a zvýraznění těchto partií, které jsou „dole“
nazývá groteskní realismus. Tento je využíván ve velmi široké paletě smíchových projevů a
formách snižování. Nejdůležitější funkcí ale je, že je skrze něj možné vysoké oficiální
myšlenky a symboly snížit na úroveň tělesnosti.
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2.5 Blázni a šílenství – smích jako forma vyjednávání o společenském
řádu

Velmi důležité dílo zabývající se dopadem karnevalu a smíchu na kulturu a život
napsal Michail Bachtin, který studoval význam smíchu a světa humoru ve středověku a to
především na díle Francoise Rabelaise. Podobně, jako jsem vylíčil v předchozím textu, je i
v pohledu Bachtina svět rozdělen na různé další světy, v tomto případě na svět oficiální a
svět lidového smíchu. V tomto směru vnímá svět lidového smíchu jako oficiální kulturu
obrácenou naruby a bez jejích standardních pravidel a zvyků. Oproti předchozí teorii Bachtin
vidí karneval jako oproštění se od pravidel a návrat k lidové přirozenosti. Karneval vytváří
pro své účastníky druhý život, který je osvobozuje od všedních starostí a pravidel. Velkou
část své pozornosti potom Bachtin věnuje svátečnosti – „V podmínkách třídního a feudálního
státního zřízení za středověku se mohla tato svátečnost svátku, tj. jeho sepětí s vyššími cíli
lidské existence, se znovuzrozením a obnovením, projevit s nenarušenou plností a čistotou
jen v karnevalu a v lidové, pouliční podobě ostatních svátků. Svátečnost se tu stala pro lid
formou jeho druhého života; lid vstupoval dočasně do utopické říše všeobecnosti, svobody,
rovnosti a hojnosti.“ 32
V opozici proti lidovým smíchovým svátkům stojí oficiální vážné svátky, které
upevňují zvyky a legitimizují společenská pravidla. Takové svátky jsou zbaveny svého
všelidového charakteru a jsou prostředkem mocenské stabilizace. Důležitou součástí svátků
smíchové kultury je přerození hierarchických vztahů. Během karnevalu se zapomíná
hierarchie, která existuje paralelně v běžném světě a vzniká nová karnevalová, která se
mnohem více zakládá na rovnosti. „Vytváří se nový familiární kontakt, který nezná žádné
distance mezi lidmi.“33 Chudák se může během karnevalu stát důležitou osobou a vysoce
postavený občan může být naprosto obyčejným účastníkem, rovnost v tomto ohledu
prostupuje svátek všemi směry, ačkoliv v kontextu karnevalu vznikají nerovnosti nové.
Mladý ministrant se tak může stát po dobu trvání svátku biskupem, který promlouvám
k davům lidí a který má daleko větší moc nad děním než v běžném životě. Takový biskup
smíchu může vymýšlet různé žerty a v omezené míře režírovat dění v rámci svátku.34
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Podřízený díky převrácení hierarchických vztahů, jejich anulování a dalším změnám
(částečnému odstranění hodností zakotvených v oficiálním světě) se může stát nadřízeným
a dovolit si kritizovat ty, které jinak kritizovat nemůže. Nicméně taková kritika se vždy
pohybuje na tenké hranici mezi maškarou a urážkou. Existují záznamy o případech, kdy bylo
takové chování napadáno či trestáno, nicméně ve světě lidových svátků je kritika skrze
maškaru a parodii vnímána mnohem benevolentněji. Ve světě karnevalu je tedy možné
komunikovat mnohem příměji a jednodušeji. Vznikaly způsoby komunikace v rámci
verbální i neverbální řeči, které byly mnohem upřímnější a snižovaly vzdálenosti mezi
jednotlivými aktéry.35
Blázni a šašci byli vždy považováni za méně šílené než zuřivci a agresoři. Jsou
jednodušeji ochočitelní a nejsou agresivní. Proto jsou také jednoduchými cíli posměchu a
šprýmů. V kontextu šílenství jsou chráněni smíchem. Mohou vyvolávat i soucit a být
vnímáni jako neškodné a bláznivé figurky. Ve středověku bylo běžné si blázny držet u dvora
pro vlastní zábavu. Smát se s blázny a bláznům je nejsvobodnější a nejpřirozenější druh
zábavy, protože blázny nikdo nemůže brát vážně. Lidé jsou v kontaktu s nimi mnohem
shovívavější. Satira a legrácky jsou v podání bláznů běžnou součástí jejich chování.36
Otázkou zůstává, jestli dříve existoval blázen, nebo koncept bláznivosti, který shovívavost
vyvolává. Nicméně obojí je spolu nutně spjato. Bláznivé chování vyvolává odezvu stejnou,
jako skutečný blázen. Během svátku bláznů se chovali bláznivě nejen blázni, ale i ostatní. Je
tedy možné, že blázni jsou chráněni, protože jsou vnímáni optikou „jen jako“, nemyslí své
chování vážně. Svátky bláznů ale neměly původ v oslavování šílenství, což byla často náplň
pozdějších maškar. Ve středověku byli blázni často vnímáni jako lidé, kteří nejsou ovlivněni
ostatními lidmi. Jsou určitým způsobem povznesení a nevinní – téměř jako kdyby se jich
dotkl Bůh. Blázni byli často vyobrazováni v kontextu náboženského umění. Později se tyto
svátky směšovaly se svátky neviňátek, osla a dalšími. Tímto spojením docházelo
k zesměšňování a snižování různých církevních svátků. Vznikaly tak další maškary
postavené na převrácení hodnot.37 Svátky tak mají velmi barvitý vývoj a není vždy
jednoduché vysvětlit, z čeho a jak se vyvinuly.
Pokud je takové lidové veselí zakázáno, protože příliš narušuje nastolený řád, může
se stát, že si lid uspořádá takové veselí sám. Lidový svátek se tak velice špatně potlačuje a
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příkladem byly svátky bláznů v pozdním 15. století, které byly postupně vytlačeny
z oficiálních míst – kostelů a katedrál, ale lid si je pořádal dál mimo tato místa. I když zmizela
podpora z oficiálních zdrojů (měst a církve), vznikaly skupiny, které se snažily tyto svátky
udržovat. Tyto spolky se nazývaly opatstvími špatnovládí (abbeys of misrule).38
Touto optikou Davis ukazuje, že lidové svátky mohou vznikat na základě oficiálně
posvěcených svátků, které mají úplně jiný smysl a cíl. Je pouze otázkou vnitřní komunikace
mezi účastníky, kam taková aktivita povede, resp. zda zůstane oficiálním svátkem, nebo
bude upřednostňován princip smíchovosti a stane se z něj svátek lidový. Aby se ale svátek
stal skutečnou hrou prosycenou smíchem, musí být nutně všelidový – musí se smát všechny
zúčastněné strany a vnímat ho jako zábavu – vnímat dění skrze optiku „jen jako“. To je úzká
hranice mezi parodií a otevřeným vzdorem. Všelidový smích je typickým tím, že se smějí
všichni.39 V případě slavností v silně konzervativním režimu jde tedy o hledání rovnováhy
mezi zábavou a přílišným narušováním řádu. Skrze uvolnění existujícího řádu se všelidový
smích stává oním kulturně tvořivým aspektem karnevalu. Každý se může individuálně
vyjadřovat a zároveň mnohem svobodněji, než v běžném životě. Lidová kultura tedy může
vznikat i proměnou oficiální kultury a tím pádem části oficiální kultury mohou pronikat do
té smíchové.
Bachtin v tomto směru vidí smíchovou kulturu jako prostředek neustálého
obrozování a rozkladu. Díky smíchu se slévá oficiální a neoficiální, působí na sebe navzájem
a ne pouze jednosměrně. Jejich vztah je reciproční. Lidová smíchová tvorba různého typu
postupně proniká do vyšší tvorby a myšlenky v ní obsažené se stávají součástí tvorby
oficiální a následně degenerují a stávají se rigidní součástí existujícího řádu, aby byly znovu
podrobeny konfrontaci se smíchem a následné proměně.40 Směšná kritika kněží v komické
knize se může stát inspirací pro další díla, která jsou už součástí spíše oficiální kultury a
neoblíbený či skandální názor tak proniká mimo smíchovou kulturu. Podobným způsobem
se může šířit i kritika, která vzniká v rámci karnevalu či svátku bláznů. V rámci
karnevalového reje se šíří skandální myšlenka, o které se následně baví další lidé a dále ji
reprodukují směrem od karnevalového veselí do oficiální kultury. Rozdíl oproti běžnému
životu je to, že v rámci karnevalu (smíchové kultury obecně) je možné takové myšlenky
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prezentovat mnohem příměji a veřejněji, než kdekoliv jinde, ačkoliv musí být vždy
dostatečně provázány se smíchem jako takovým.
Smích byl zároveň často identifikován jako prvek, který pomáhá rozkládat a
relativizovat posvátné a oficiální. Z mnoha rituálů v křesťanských zemích byl smích vykázán
a byla vyžadována vážnost, která je v kontrastu se smíchem konzervujícím prvkem. Vážnost
je formou konzervace existujícího společenského řádu. Skrze vážnost se ve středověku
potvrzovala jediná a neměnná pravda, která prostupovala veškeré posvátno a oficiálno.
Smích v tomto světě neměl co dělat.41 Pokud tedy přijmeme tuto tezi, je zřejmé, že jakýkoliv
systém, který se nechce změnit, musí jasně vykázat smích ze svých oficiálních rituálů, které
musí být hlavně vážné. Zároveň se takový systém musí bránit napadení vlastních stěžejních
myšlenek skrze parodie a smích. Typicky se tímto způsobem brání náboženství, která často
líčí zesměšňování sebe samých jako herezi. Podobným způsobem se ale brání i politické
režimy a to nejen totalitní, ale i všechny ostatní. V soudní síni je smích nevhodný a
trestuhodný, nevhodný je i během jednání vládních představitelů. Zesměšňování základních
pilířů společnosti je také často nežádoucí. Kritika si tedy musí, jak popisuje Caillois, vytvořit
svůj vlastní svět, který je oddělený od toho oficiálního, protože ten oficiální má tendenci se
proti smíchu bránit jeho persekucí. Pokud hrajeme ve smíchu a tvoříme smíchovou kulturu,
může se totiž stát, že se taková hra (i sociální) nebo její součást stanou institucionalizovanou
součástí světa a to je největším postrachem rigidních společenských struktur.42 Myšlenky a
názory v ní obsažené se tímto způsobem stávají oficiálními a dokonávají svůj účel proměnit
oficiálno. Zároveň tím ztrácejí svou kulturotvornou smíchovou stránku a samy se stávají
rigidními strukturami. Lidé tak mohou šířit různé myšlenky skrze smích a zesměšňování
stávajícího a proměňovat společnost – smíchová kultura je prostředkem vyjednávání a
změny společenských pravidel a existujícího řádu, který může erodovat.
Aby taková hra mohla fungovat, nesmí překročit určité meze a pravidla – ty souvisejí
se skutečným světem mimo karneval. Neměly by poškozovat majetek a vyvolávat nepokoje
v ulicích. Pokud k tomu dojde, většinou to vede k vnějšímu zásahu do hry.43 Nicméně
karnevaly tímto způsobem občas přerůstaly v destruktivní svátky, během kterých bylo
ničeno město, satira byla příliš nevkusná a dění obecně skandální. Například v Norimberku

Bachtin, Michail: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, 2007, str. 83
Caillois, Roger: Hry a lidé: maska a závrať, 1998, str. 62 - 63
43
Heers, Jaques: Svátky bláznů a karnevaly, 2006, str. 188
41
42

28

byly tyto hry zakázány, ale typicky docházelo k tomu, že elity převzaly kontrolu a skrze
institucionalizace karnevalu ho ovládly.44
Příkladem jsou znovu svátky bláznů a hlupáků, které často probíhají formou
zesměšňování církevních symbolů a rituálů. Jsou vytvářeny parodické symboly a obřady,
které jsou zesměšňující formou svých skutečných protějšků. Jejich součástí je začlenění
naprosto nevhodných aktivit do jinak posvátných obřadů, ale vše je možné díky chápání
všeho skrze optiku „jen jako“. Na oltářích probíhají pitky, účastníci se baví sprostě a
používají neslušné posunky. Proti těmto svátkům se vyjadřovali často církevní hodnostáři a
snažili se je odstranit z oficiálních míst, případně jejich režie byla přímo ovládnuta světskými
či církevními elitami z důvodů, že narušují řád nebo jsou příliš skandální. Pokud je slavnost
převzata elitami a institucionalizována, stává se prostředkem legitimizace a upevnění vlivu.
Elity či vládci mohou prostřednictvím slavnosti upevňovat svůj vliv využitím velkého
množství prostředků od vizuálních symbolů (erby, oblečení) po vliv na směřování tématu a
vyznění celé slavnosti. Hlavní ale je, že institucionalizací mizí z takové slavnosti vliv
všelidovosti. Mizí přirozená a svobodná zábava a vzniká rituál s jasně danými pravidly –
lidový smích tak degeneruje.45
Zároveň Bachtin zmiňuje apologii, která tvrdí, že svátekybláznů a hlupáků zavedli
předkové v době raného křesťanství, kteří dobře věděli, co činí.46 Otázkou zůstává, jaký má
takový svátek původ. Nicméně nadále zůstává součástí lidové kultury i přes to, že jeho
původní význam byl změněn, případně si ho (jeho význam) už nikdo nepamatuje. Druhou
částí apologie je tvrzení, že svátek bláznů je ventilem druhé lidské přirozenosti – bláznovství.
Tento pohled se vrací ke smíchu jako prvku, který je nejen ventilem, ale i formou
společenského tmelu, který udržuje společnost zdravou a funkční skrze částečné obrození.
Natalie Z. Davis uvádí v úvodu svého textu The Reasons of Misrule, že toto chování
není pouhým ventilem, ale že dovoluje společnosti zároveň přežít a kritizovat současný řád
a vyjednávat o něm.47 Uvolnění sociálního řádu tak dovolí upevnit některé společenské
hodnoty – zesměšňování mužů, které bijí jejich ženy – a některé hodnoty mohou proměňovat
a kritizovat – zesměšňování bohatých kněžích. Některé formy zesměšnění mohou zároveň
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tvořit i ničit. Příkladem je právě kritika bohatých kněžích, která se snaží útočit na kulturu
bohatých hodnostářů a zároveň připomínat hodnoty askeze.
N. Z. Davis v závěru této studie píše, že pokud se má společnost vyvarovat nepokojů
a vzpour, odzbrojení agresorů nemusí být tou správnou cestou, na orzdíl od změny
centrálních hodnot společnosti. V 16. století ve Francii bylo součástí náboženských svátků
ve velké míře vzájemné násilí hugenotů a katolíků, kteří proti sobě stáli nejen z hlediska
náboženského, ale i sociálně-ekonomického. Obě skupiny se snažily obhajovat své hodnoty
systematickým rituálním bojem, který se zdál být chaotickým. Cestou v tomto případě není
odzbrojení a perzekuce deviantů (ať už náboženských, či názorových), ale změna hodnot ve
společnosti, neboť pokud jedni byli dále perzekuováni druhýi, vždy by si našli cestou
(například skrze rituály), jak své hodnoty bránit.48
Vyjednávání a dosahování cílů popisuje hlouběji Heers, který vnímá karneval jako
možný způsob dosahování politických a společenských cílů. Dav může aktér vést proti
nevyhovující vrchnosti, může jej využít v rámci boje různých skupin49 jako v případě
masopustu v Romans, kde jednotlivci a menší skupinky využívali ritualizovaných oslav
k získání podpory a dokonce otevřené vzpouře.50 Výhodou takové hry je její vizuální
rozdílnost od nepokojů v ulicích. Ve zdánlivě neškodné atmosféře je možné získat podporu
pro činnost, kterou už nelze považovat za neškodnou. Prostředkem je získání pozornosti,
čehož lze v rámci karnevalu docílit velmi širokou škálou činností. Král bláznů, Král Smrk a
další karnevaloví „hodnostáři“ získávají na určitou dobu poměrně velkou moc, kterou
mohou využít různým způsobem od vyvolání násilných nepokojů po změnu vztahů v rámci
města. Samozřejmě karneval může být i úplně neškodný. Kouzlo je právě v jeho
nepředvídatelnosti – nikdy není zřejmé, kdo získá slovo a dovede okouzlit dav a vést ho
určitým směrem, a co bude jeho výsledkem.
Na nevázanost karnevalu má vliv i častá přítomnost alkoholu a jiných omamných
látek. Typicky se karnevalové průvody formují u hospod a během nich samotných se
účastníci dále posilňují.51 Případně se alkohol pije během průvodů a celého veselí. Dle
terminologie Rogera Caillois se tak do hry dostává ilynx – závrať, která v kombinaci s
mimikry získává silně destruktivní tendence. Nejenže v tu chvíli existuje účastník ve světě
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„jen jako“, ale ještě se dostává do extatického stavu závratě, čímž se od oficiálna odpojuje
ještě výrazněji. I během církevních karnevalových festivit se běžně popíjelo přímo
v kostelech.
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2.6 Obrození řádu

V předchozí kapitole pojednávám o karnevalu na základě literatury jako formě
upevnění a zároveň proměny existujícího společenského řádu. Takové tvrzení se může zdát
jako oxymóron, důležité je pochopit, že společenský řád není jedna neměnná struktura, ale
velký soubor pravidel a myšlenek, který se neproměňuje nárazově celý formou revoluce, ale
částečně a postupně. Stejně jako zákony v současném světě, i změny sociálního řádu jsou
formou hry vyjednávány po částech. Tato proměna sociálního řádu může být vedena formou
hry. Bachtinovu teorii a její chápání výrazně rozšiřuje dříve zmíněná Natalie Z. Davis.
Důležité v tomto směru je vnímání karnevalu jako skutečného prostředku změny na jedné a
pouze bezpečnostního ventilu, která udržuje klid společnosti zakrytím sociální reality na
druhé straně.52 Jak už jsem psal, karnevalová kultura dovede být ambivalentní v tom směru,
že zároveň může proměňovat sociální realitu i potvrzovat její pravidla. Jde čistě o to, jaká
témata jsou akcentována – i sociální a politická kritika může být formou návratu
k zavedeným pravidlům, která nejsou dodržována. Příkladem je kritika prodeje odpustků,
který je v přímém rozporu s křesťanskou doktrínou, hlásající skromnost a askezi. Ve zlatě
oblečení kněží, kteří sídlí ve velkých domech, jsou tak velmi snadným cílem.53 Jejich kritika
v rámci karnevalu zároveň upevňuje hodnotu skromnosti a útočí na řád, který následují
církevní hodnostáři. Zároveň tyto útoky mohly přicházet i od jiných kněží, kteří byli s tímto
stavem nespokojeni. Díky tomu je velmi složité identifikovat, kdo cílí na koho, a odkud
karnevalová témata přicházejí, protože mohou přicházet zvnitřku té samé skupiny, která je
obviňována.
V kontextu totalitních a rigidních režimů se může jednat i o členy vládnoucích stran
a elit (ačkoliv z nižších mocenských kruhů), smývá se tak klasická dichotomie rebel – tyran
v kontextu velkých společenských skupiny typu lid a vládnoucí strana. Karnevalové skupiny
nemusí být zvnějšku homogenní a mohou být složené z různých členů, které spojuje
společný názor či problémy. Velmi často jsou tyto skupiny aktérů, které se snaží výrazně
projevit, tvořeny z různých znevýhodněných a marginalizovaných skupin hledajících
pozornost. V Romansu se během masopusu spojili sedláci a městský plebs za postavou
Serva-Míčaře a z dvou menších skupin se vytvořila větší nehomogenní skupina. Spojila je
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myšlenka nespravedlivého chování městských konzulů, kteří je odírají o peníze. Neviděn
v tomto případě hrál svou hru soudce Guérin, který stál jako šedá eminence za velkou částí
dění a snažil se získat nad chaosem kontrolu.54
V jiném případě se jednalo o mladé a svobodné muže, kteří získávali během slavností
jurisdikci nad svými vrstevníky, ale i nad sezdanými páry. Důvody byly prosté – ve městě
bylo příliš mnoho svobodných mládenců a tímto způsobem o sobě dávali vědět a
proměňovali sociální realitu kolem sebe. Jejich výpady proti sezdaným párům a manželům,
které bijí jejich ženy, nebyly útokem proti řádu, ale naopak svobodní mládenci dohlíželi na
dodržování morálních pravidel a trestali ty, kteří je nedodržovali.
V obou případech se jednalo o společenství mladých, které byly zárodkem nepokojů
a v případě Ladurieho Masopustu v Romansu se ze zárodku stala série násilných a krvavých
povstání, která byla násilně potlačena. V tomto směru je obrození společnosti skrze
karnevalovou kulturu nejisté ve svých důsledcích. Cílem je zničit a obrodit politický život,
ale zároveň není nutné, aby celý proces vedl k dalším politickým akcím. Karneval může být
spontánní, stejně jako někteří jeho aktéři mohou mít předpřipravenou půdu.55 Výsledek není
ale nikdy jistý.
Mnohem aktuálnějším případem je karneval v Brooklynu v roce 1998. Brooklynský
karneval je typický vysokou účastí etnik a minorit a v mnoha případech sloužil jako forma
komunikace směrem ven (ze skupiny) pro marginalizované skupiny. Často byl také
„ukázňován“ policií. V roce 1998 získal podobu výrazného protivládní manifestu. Účastníci
byli okostýmovaní jako helloweenská strašidla a hlavní téma byly prohřešky amerického
prezidenta Billa Clintona – zejména přístup k armádě a aféra s Monicou Lewinskou.
Objevovalo se velmi široké spektrum parodií na tato témata – kostýmových, formou písně i
transparentů. Stejně tíživým tématem byly střelby ve školách, ke kterým v té době docházelo
poměrně často. Účastníci se nejen posmívali prohřeškům elit, ale upozorňovali na vlastní
socioekonomické a etnické problémy a volali pro jejich řešení. 56 Tento karneval nejen, že
volal po společenské změně (řešení nezaměstnanosti), ale volal i po dodržování práv, které
jim podle ústavy náleží (rovnost z hlediska etnického a rasového).
Všechny tyto případy také připomínají, že karnevalová grotesknost je vždy
zakotvena v žité realitě. Parodie nemůže vzniknout na téma, které neexistuje. Pokaždé se
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odkazuje do běžné života. Dokud takové propojení karnevalové kultury a běžného života
bude existovat, tak se budou navzájem ovlivňovat. Nejedná se tedy o žádný svět sám pro
sebe, který je úplně odpojen od reality, ale realitu zkreslenou skrze grotesku a hru.
Zvyky, které se v karnevalu objevují, tak nejsou pouze relikviemi z minulých dob,
ale mohou vzejít ze zvyků a festivních rolí různých skupin. V 16. století ve Francii se jednalo
o skupiny mladých svobodných mužů.57 V jiném čase a místě se bude jednat o jinou skupinu.
Důležité je, že karneval není pouhým rituálním pozůstatkem, ale obrazem své doby, který se
na základě společnosti proměňuje, degeneruje, zaniká a znovu vzniká. Bachtin této přeměně
říká zkáza groteskna – karneval přestává být spontánním, ale stává se institucí s jasnými
pravidly, která stojí v opozici svobodě. Opouští svět hry a stává se vážným světem.
Tuto hranici lze rozpoznat skrze rozdíl mezi prezentací a reprezentací. Reprezentace
je ztělesňováním něčeho minulého, myšlenky, která má své místo v historii společnosti.
Prezentace ztělesňuje myšlenky originální a vznikající na základě současného myšlení a
vnímání světa. Ve chvíli, kdy se karneval stává pouhou reprezentací, ztrácí svou schopnost
obrody.58 Reprezentace je například pochodující skupina převlečená za mytické nestvůry
bez další souvislosti se současností. Prezentací může být také skupina převlečená za monstra,
ale propojená se současností slogany, písněmi či prvky parodujícími symboly různého typu,
které jsou důležité pro současnou společnost. Reprezentace jsou často ritualizované součásti,
které jsou ukotvené více v oficiálním světě, než ve světě hry. Dichotomie reprezentace a
prezentace se navzájem nevylučuje, jde spíše o škálu, na které se karnevalové projevy
pohybují. V podstatě neexistují úplně čistá reprezentace ani prezentace. Vždy se do určitého
projevu vmíchají symboly z obou stran.
Součástí karnevalu jsou také různé druhy aktérů, kteří dokážou různým způsobem
ovlivňovat běh celé festivity. Může se jednat o skupiny lidí i jednotlivce. Co je společné pro
většinu karnevalů je vytvoření nové vnitřní hierarchie (více viz výše). S tou souvisí i volba
různých smíchových hodnostářů. Ti mohou mít velký vliv na směr, kterým se vyjednávání
v rámci karnevalu bude posunovat. Většinou jsou voleni na základě své popularity účastníky
karnevalu. Vládce karnevalu může nabývat různých podob od biskupa neviňátek přes krále
majáles, el Capitano nebo krále bláznů. Vládce smíchu získává v kontextu hry/karnevalu
velkou moc, kterou může využít ke směrování zábavy a posměchu. Musí se jednat o osobu,
kterou uzná co nejširší množina účastníků. Součástí volby je tedy i vyjednávání před
samotným karnevalem, jak tomu bylo v případě Jeana Serva - Míčáře v 16. století, který byl
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velmi schopným střelcem a vítězem různých soutěží ve střelbě, zároveň byl uznáváným
hráčem míčových her, což mu vyneslo přezdívku Míčař.59 Dokázal v sobě skloubit rurální
původ a městskou příslušnost a zalíbit se jak sedlákům, tak lidu města. Míčař už si dlouho
budoval svou pověst a byl zároveň členem tajných Lig v Romansu. Všelidový kapitán Míčař
tak mohl využít své charisma a prestiž získanou ve hrách a vést lid směrem, kterým chtěl.
Z příkladu Míčaře vyplývá, že prestiž získaná v rámci karnevalu přetrvává v určité
formě dál a dovoluje svému nositeli ovlivňovat společnost kolem sebe. V určitých mutacích
karnevalu získávali králové i moc ovlivňovat kulturní život a za peníze města pořádat různé
veselice.60 Tento přesah do světské moci je dalším spojením mezi karnevalem a reálným
světem.
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3 Karneval studentů – úvod k majálesům
V této kapitole práce se dostávám po teoretické úvodní kapitole k praktické části
práce, ve které sleduji studentské svátky majáles (k jejichž genezi a starší historii není příliš
literatury). Jedná se o svátky majáles v Československu v letech 1956, 1965 a 1966, které se
odehrály v Praze. Byly specifickém svým karnevalovým pojetím a v kontextu totalitní státu
i určitou dávku vzdoru. V první části sleduji, jak na tyto svátky nahlíží někteří autoři a ve
druhé na základ historických pramenů hledám odpovědi na své výzkumné otázky.
Ve světě vysokoškolských studentů se slavil a slaví svátek Majáles. Oslavy měsíce
máje se objevovaly už ve starověkém Římě a byly součástí mnoho různých kultur a
náboženství. Máj je chápán jako měsíc, se kterým přichází teplo a nový život. Obrození je
nedílnou součástí těchto svátků. Studentské slavnosti, či projevy studentů v kontextu
karnevalů, se objevují už v 15. století, ale rozmach majálesu v českých zemích začal až v 19.
století. Bohužel tomuto tématu se dosud věnovalo velmi málo historiků a existuje minimum
informací, které by mohly ukázat, jak skutečně tyto slavnosti vznikly. Je možné, že jejich
vzestup souvisel i s růstem nacionalismu během 19. století a tím, že studenti byli z velké
části součástí české emancipační vlny. Důkazem pro tuto teorii je Majáles německobrodský
v roce 1893, který zobrazoval alegorii Karla Havlíčka Borovského odváženého do Brixenu.61
Studenty jako bojovníky na národní identitu popisuje i Alois Jirásek ve své Filosofské
historii a také v románu F.L.Věk. Jirásek popisoval studentský majáles v Litomyšli jako
volání studentů po národní hrdosti.
V tomto směru kritizoval formou parodického článku historickou vědu už v roce
1956 ředitel katedry hudební vědy Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Mirko Očadlík –
„Musím hned na začátku pronést výtku historické vědě. Nejen, že nám dosud nepodala jadrný
a jasný přehled ekonomického vývoje různých věků a obdobím, ale dokonce zcela zanedbala
zpracování otázky tak důležité, jako byly studentské slavnosti, včetně Majáles. Vždyť, chceli člověk se něco o tom dozvědět, musí ještě nyní jít ad fontes! Učiní li tak, pak v našem
případě užasne: vždyť majales ve svém prapůvodním významu byly platy, které žáci odváděli
učitelům na den prvního máje.“62
Očadlík chtěl očividně veselou formou vytvořit historický podklad pro svou
prezentaci majálesu, aby mohl vyargumentovat význam pořádání svátku v roce 1956. Není
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tedy úplně zřejmé, jaký byl vývoj těchto slavností. Vzhledem k minimu informací, které se
vztahují k majálesům v 19. století a dříve, není příliš pravděpodobné, že by se někdo pokusil
o větší rekonstrukci těchto svátků.
Majálesy v 50. a 60. letech 20. století ale vykazovaly mnoho podobností s karnevaly
dřívějších dob. Organizovali si je účastníci samotného svátku, ačkoliv jim samotnou událost
nejdříve muselo povolit ministerstvo školství a ÚV KSČ. Tím, že si ho studenti mohli
organizovat sami, se stal svátek všelidovým (všestudentským), nikdo ve finále netušil, jak
všechno bude probíhat. Vzhledem k absenci institucionalizovaného průběhu a symbolického
zakotvení bylo pro úřady a další oficiální státní složky složité něco takového uhlídat v jasně
daných mantinelech. Nemohly předvídat, jakým směrem taková festivita půjde..
Se studenty se již velmi dlouho pojí stereotypy nonkonformisty a vzdoru. Při
zběžném pohledu na českou historii lze velmi rychle odhalit, že studenti byli součástí mnoha
výrazných protestních aktivit a zanechali tím velmi hlubokou stopu v mýtu o studentech,
který se dále replikuje napříč společností. „Mýtus českého studenta tvoří hodnotící soudy
typu ‚budoucí zárodek české inteligence‘, ‚chlouba národa‘, spojované automaticky
s představou ‚studentské chudoby‘ a ‚nevázaného veselí‘, ale také ‚hospodští povaleči‘ či
‚lehkomyslní rozhazovači rodičovských peněz‘. Studentstvo je českou společností
přinejmenším od minulého století chápáno jako prvek společenské nonkonformisty, studenti
jsou spojováni s politickou rezistencí. Jejich hlavní devízou je vlastně jejích ‚mládí‘, tedy
fakt, za který ani nemohou. Studentstvo bylo a je vnímáno jako značně mobilní sociální
vrstva, což je dáno jistou ‚nezakotveností‘ studenta, samotným faktem, že student není žádné
povolání, jen dočasným stavem před budoucím povoláním.“63 Svatoš v tomto textu naráží
na pozici studenta v přechodném stavu. V antropologii je tento stav známý jako liminalita,
stav mezi začátkem a koncem přechodového rituálu. Toto chápání nám ukazuje studium jako
dlouhý přechodový rituál mezi světem dítěte a dospělého, kterým student přechází do jiného
světa, který nemusí být tolik vážný a oficiální. Následně se student přesune do světa
dospělosti, ve kterém se stává dospělým s vážnými povinnostmi ke společnosti, rodině i sobě
samému. S tímto pohledem souvisí i stereotypní vnímání studentů a mladých lidí obecně,
kteří jsou často hodnoceni jinak než dospělí – vzdor k mládí patří, mládí je divoké,
„nehotové“ aj. Studentům tak v některých situacích je tolerováno více, než dospělému
člověku. V určitém nastavení sociálního řádu je tak pro studenta jednodušší se přesunout do
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světa hry a karnevalu, než pro jiné lidi. Mají větší prostor pro dělání si šašků a kritiku
společnosti.
Obecně teenageři (a studenti) mají v západní společnosti velmi zvláštní pozici. Jsou
napůl cesty mezi dítětem a dospělým. Západní svět velmi důrazně odděluje svět dětí a
dospělých oproti jiným kulturám, kde jsou změny pozvolnější a spjaty s jistotami věkových
tříd. V západní kultuře přicházejí zlomové chvíle, kdy společnost chce po dítěti/dospívající
poměrně výrazné změny chování – už si s těmi hračkami nehraj, tohle je pro malé děti apod.
S tím se spojuje i výrazně odlišný přístup k dětem, dospívajícím a dospělým, který souvisí
s odlišnými zákony pro jednotlivé skupiny a formálním vzděláváním. Teenager má oproti
dítěti rozšířená práva, ale zároveň je stále ve formálním vzdělávacím systému. Není tedy ani
dítě a ani dospěly. Ač se často snaží chovat jako dospělý, musí dál chodit do školy a
poslouchat rodiče.64
Majáles není podobný jiným svátkům jen z důvodu, že se ho účastní skupina mladých
lidí (podobně jako v případě charivari u Natalize Z. Davis65), ale i průběh celé festivity je
podobný svátkům bláznů a karnevalům. Hlavní součástí majálesu v 50. a 60. letech byl velký
průvod, který byl složen z účastníků v kostýmech, různých parodií i neškodně směšných
úkazů. Kostýmy i parodie vznikaly nezávisle na sobě a různé skupiny se připravovaly
vlastním unikátním způsobem na majáles – nesnažily se navzájem kopírovat a koordinovat.
Ačkoliv existovaly snahy, které měly kontrolovat celou slavnost, k institucionalizaci
průběhu a diktátu přesných pravidel od elit nedošlo. Svátek tak mohl být divoký, všelidový
a autentický. Město Praha a ministerstvo školství se snažily samozřejmě udržet svátek
v mezích slušného chování pomocí policejního dohledu a příručky, která měla připravit
studenty na Majáles. Z předchozích příkladů, o kterých jsem psal, lze odvodit, že taková
opatření nejsou dostatečná k tomu, aby byl svátek kontrolován. Ovládnout jej lze pouze skrze
hraní hry uvnitř samotného svátku. Také se všechny tři velké pražské Majálesy (1956, 1965
a 1966) vymkly kontrole a dopadly úplně jinak, než policie, ministerstvo a další oficiální
instituce předpokládaly. Tematicky napadaly politiky, postavení studentů ve společnosti i
vysoké oficiální (posvátné) struktury a instituce.
Samozřejmě část studentů za to byla potrestána, ale vzhledem k obrovitosti celého
majálesu se jednalo o maličký zlomek ze všech studentů, kteří nějakým způsobem
zesměšňovali politické zřízení nebo společenskou situaci. Díky pozici studentů ve světě

64

Giddens, Anthony: Sociologie, 1999, str. 54-56
Davis, Natalie Z.: The Reasons of Misrule: Youth Groups and Charivaris in Sixteenth-Century France, 1971,
str. 50 - 51
65

38

„studentství“ a využití karnevalového stylu celé akce byla vytvořena platforma vhodná pro
kritiku i v totalitní společnosti.
Součástí Majálesů byla i volba krále podobně, jako v různých dalších karnevalových
svátcích. Kandidáti na krále si vytvářeli své programy a také se často jednalo o osoby, které
už měly společenské uznání mezi studenty. Hra o královský trůn tak musela být
strukturována podobně, jako zisk moci Serva-Míčaře, který si také nejdříve vydobyl svou
pozici.
Majáles byl pořádán pro studenty, kteří zároveň mohli vystupovat v průvodu, nebo
jen sledovat průvod, ale zároveň být součástí studentského davu, protože se jedná o svátek
všech studentů, nicméně přítomní byli i diváci z řad nestudentů. Doprovázela ho sváteční
nálada, pocit vyřazení z normálního chodu světa – byl ztělesněním sváteční smíchovosti.
Toto vnímání majálesu bylo rozšiřováno už v oficiálních studentských časopisech, které
často doslova vyzývaly k cílené satiře, ačkoliv se snažily znít mírně. Nicméně vyzývaly
k opravdovému autentickému veselí v duchu studentstva.66
Konec Majáles provázela velká oslava společně s volbou krále, různými
představeními jak divadelními, tak hudebními. Vše probíhalo v režii samotných studentů a
případně mládežnických organizací.

Byly tak vytvořeny podmínky pro kulturotvorné

působení karnevalu. Z tohoto důvodu se snažím na Majáles dívat optikou Michaila Bachtina.
Majáles totiž vykazuje všechny znaky Bachtinova karnevalu.
Aby Majáles mohl existovat ve světě hraní si, musel splňovat i pravidla hry. Byl
svobodný, studenti se ho mohli účastnit z vlastní vůle a také mohli odmítnout. Akci si
pořádali samotní studenti a nebyla povinná. Byl vydělen z běžného život a ohraničen
časoprostorově – bylo předem dáno, kdy se bude konat a kde se bude konat. Jeho průběh
nebyl jistý, ani přesně naplánovaný – vědělo se pouze, kdy se bude jaká část dít, ale ne jak
dopadne. Byl neproduktivní – nevznikaly žádné hodnotné statky. Podléhal pravidlům hraní
si. Ve světě hry v mimikry jsou tato pravidla právě ono „jako by“, které musí být přijato.
Poslední bod byl také splněn, a to vědomí fiktivnosti a alternativní reality – studenti věděli,
že se mohou na Majálesu chovat jinak, než v běžné realitě.
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4 Celospolečenský vzdor
4.1 Problémy studia nedávné socialistické historie

Studium nedávné socialistické historie s sebou nese poměrně mnoho úskalí a
výzkumných obtíží. Pokusím se na několika následujících stranách objasnit ty nejdůležitější.
V devadesátých letech většina výkladů nedávné historie pracovala s konceptem totalitního
režimu jako entity oddělené od společnosti - velmi dobře tento způsob užívání pojmu
"režim" popisuje Michal Pullman:

„Režim“ přitom nepředstavoval jen soubor institucí,
které náležely státnímu a stranickému aparátu (s
významem, v němž se pro jiný historický kontext běžně
používá označení „starý režim“), ale zpravidla se stával
jednajícím subjektem dějin – měl vliv („režim“ sledoval,
vykonával tlak atd.), také své zájmy („režim“ chtěl
omezovat, brzdit, potírat atd.), a dokonce i speciﬁckou
psychologii („režim“ si byl vědom, některé aktivity mu
byly nepříjemné nebo jimi dokonce byl zaskočen atd.).67

Díky tomuto modelu se stal stereotyp jednajícího režimu standardním výkladovým prvkem
mnoha interpretací nedávné historie. Tento model přináší generalizující dichotomní pohled,
který vytváří dvě samostatné kategorie: zlý manipulativní "režim", který směřuje za jasným
cílem – ovládnutím druhé kategorie, totiž "společnosti", která je ovládána a postavena do
pozice utlačovaného pasivního aktéra. Díky tomuto modelu mohla vzniknout pomyslná čára
za socialistickou historií, protože hlavní utlačovatel byl v roce 1989 odstraněn. Pullman
přisuzuje tomuto způsobu využití exkulpační účinek – zbavení se spoluviny či odpovědnosti
vykázáním zla do jiného světa (k jinému aktérovi), v tomto případě do Sovětského svazu a
ke komunistům, kteří skrze "režim" násilně implantovali zlo do české společnosti.68 Díky
Pullman, Michal: Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění, v Soudobé dějiny, 2008, číslo 03 – 04, str.
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tomu se mohlo mnoho aktérů distancovat od "režimu" a začít žít v novém světě s čistým
štítem bez spoluviny na socialistické minulosti.
Pospíšil tvrdí, že se nejednalo o jednosměrné ovládání společnosti "režimem", ale o
vyjednávání o hodnotách mezi všemi vrstvami společnosti, kde se dominantní kultura snaží
získat nejen mocenskou, ale také kulturní hegemonii a prosazovat své zájmy a hodnoty. KSČ
a její členové byli mocným politickým aktérem, ale zároveň museli své ideje a vládu obhájit
před většinou společnosti. Často se tak politici odkazovali do roviny slušnosti a obecných
široce sdílených hodnot, aby obhájili svoje pojetí společnosti.69 Je vhodné říci, že na
tehdejším stavu společnosti a hodnotách muselo spolupracovat mnohem více sociálních
skupin než jen vládnoucí komunistická strana. Nicméně v mnohých pracech o této minulosti
se stále setkáváme s představou pasivní společnosti, která byla ovlivňována jediným
historickým aktérem a která sama byla pouhým polem působnosti "režimu", přičemž
společnost je rozdělena na tři části a to hrdinný odpor, oportunisty a pasivní utlačovanou
šedou zónu70. Samozřejmě takové rozdělení silně výklad generalizuje a nebere v potaz
mnohé další společenské vlivy na chod společnosti a ignoruje rozmanitost životních strategií
každodennosti.
Do tohoto modelu výborně zapadají studenti či obecně mladí lidé, jakožto nová
generace, jejíž hodnoty mohou být v konfliktu s hodnotami většinové společnosti. Studenti
jsou v mnoha výkladech postaveni na stranu hrdinných bojovníků proti "režimu", ale mohou
být také řazeni mezi oportunisty spolupracující s "režimem", kteří donášejí na své kolegy.
Takový výklad redukuje široké spektrum možných interpretací na velmi úzký výběr vhodný
pro dichotomický výkladový model. Vyjednávání o společenských hodnotách je redukováno
na boj proti opresivnímu "režimu".
Dalším problémem je přístup k historickým dokumentům. Nejpoužívanější zdroje
pro výzkum socialistické minulosti jsou oficiální dokumenty a výpovědi pamětníků. Obě
dvě tyto kategorie pramenů se mohou jevit jako problematické pro zjišťování faktických
informací. Oficiální zprávy státní správy, například Státní bezpečnosti, policie či
ministerstva vnitra nemusí nutně odrážet žitou praxi, ale mohou odrážet také ideální
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představy jejich autorů a vlastní subjektivní interpretace skutečnosti, je tedy potřeba k nim
přistupovat s kritickým pohledem.
Druhou kategorií jsou výpovědi pamětníků, které mohou na jedné straně odkrývat
individuální strategie jednání, ale také mohou být ovlivněné právě totalitněhistorickým
výkladem historie. Takové příběhy jsou reinterpretovány ve světle současného diskursu o
socialistické historii a může se v nich objevovat heroizace činů, které měly původně úplně
jiný význam, nebo naopak jejich dehonestace. Obzvláště u majálesů může docházet k
silnému zkreslení a častým reinterpretací ve světle proměněného diskursu nejen mezi
účastníky slavností, ale i mezi lidmi, kteří studentské "výtržnosti" odsuzovali.
Do této problematiky přinesla Lenka Kalinová velmi důležitý úhel pohledu a to
představu o individuálních strategiích dosahování cílů, které vůbec nemusely mít cokoliv
společného s totalitní ideologií, ale mohlo se jednat o osobní přesvědčení jednotlivých aktérů
(agentů StB, politiků aj.). Naopak přiznala moc jednat jednotlivcům, kteří aplikovali
ideologické vzorce tak, aby to vedlo k systémovým chybám – tedy zneužití moci a systému
(samozřejmě tento pohled nevylučuje oportunisty, kteří viděli politické zřízení jako
příležitost k vlastnímu vzestupu na socioekonomickém žebříčku). Prostor tak získávají
individuální životní strategie naplnění vlastní existence. Kalinová tak přesouvá moc jednat
historického aktéra zpět do rukou jednotlivců a pryč z rukou "režimu". 71 Skrze tuto
argumentaci je možné na tehdejší společnost nahlížet jako na složitý mechanismus složený
z mnoha intencí, strategií a cílů, tedy jinak než z pohledu totalitněhistorického, který
redukuje jednotlivce a různé sociální skupiny na úroveň prodloužených rukou "režimu",
opozici a šedou zónu.. Stejným způsobem totalitněhistorický výklad minulosti redukuje
studentstvo na úroveň kolektivního revoltujícího aktéra, kterého staví na opačnou stranu než
"režim" a dochází tak přesně ke zjednodušení, o kterém jsem psal výše. Jsou tedy sloučeny
cíle jednotlivců pod společného jmenovatele – odpor. Nicméně studenti vůbec nemuseli být
a pravděpodobně ani nebyli při pořádání svých festivit jednotní ve svých cílech. Nemuselo
se vůbec jednat o odpor proti "režimu", ale také o touhu po změnách široce sdílených hodnot,
změnách politických i kulturních na úrovni celospolečenské, ale i na úrovni individuální a
každodenní. Pokud bych se držel totalitněhistorického modelu, tak bych mohl označit i velmi
extrémní myšlenky, které se týkají studentských protestů proti školnému, za boj proti
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současnému "režimu". To je samozřejmě velmi zjednodušující, ale výstižné. Protože jde o
stejných druh výkladové redukce na dichotomické kolektivní aktéry.
Pullman poukazuje na tendenční využití totalitněhistorického výkladu jako
jednoduchého konceptu, podle kterého se lze orientovat v jinak složitém terénu
komunistické diktatury, a také jako prvku, který vytváří pocit bezpečí a ochrany před zlou
komunistickou minulostí oním vykázáním zla do vnějšího světa.72 Zároveň bych dodal, že
tento výklad obsahuje i funkci politickou, která legitimizuje současné politické zřízení
vymezením se proti nedávné minulosti. Pullman dále ještě předkládá hodnoty, které má
kritická věda při studiu socialistické minulosti následovat a to metodologickou otevřenost,
kladení náročných otázek, reflexe vlastních hodnot a pojmových nástrojů, a zejména pak
střetávání různých výkladových modelů.73
Zůstává tak nezodpovězená otázka, jakým způsobem se budou výklady socialistické
minulosti využívat, jestli pro naplnění ideálu kritické vědy, nebo jako politický nástroj.
Bohužel z historického výzkumu nelze vyjmout hodnotové soudy, ale zároveň je nutné říci,
že jejich nadužívání a extrémní moralismus je pro vědeckou práci destruktivní a omezuje ji
teoreticky i metodologicky. Vytváří tak umělé prostředí, které odpírá mnoha historickým
aktérům schopnost proměňovat svět kolem sebe a vyřazuje z výkladu společenské změny,
které byly svázané s mnohým, co se během zkoumaného období událo.
Majáles je v tomto směru často popisován jako forma odporu proti režimu a je
vytrhován z dobového celospolečenského kontextu. Vzdor či nespokojenost studentů totiž
nemusela být namířena jen proti režimu jako kolektivnímu aktéru, ale také proti stavu
společnosti a postojům lidí mimo studentský svět ke studentům. Na následujících stranách
se budu věnovat analýze studentských rezolucí a témat, která studenti během majálesu
přinášeli, a bude jasně viditelné, že se nejednalo pouze o vzdor proti mocným, ale o
vyjednávání obecných podmínek jejich vlastního života. Pokusím se tím popřít jasnou
dichotomii studenti – režim, která vznikla zejména díky polistopadovým interpretacím
nedávné minulosti.
V tomto smyslu existovala velmi podobná skupina mladých lidí v 60 letech –
Máničky, které byly potlačované oficiálními složkami i odsuzovány veřejností. Mezi velmi
významné texty na toto téma se řadí kniha Filipa Pospíšila a Petra Blažka Vraťte nám vlasy,
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kde popisují postavení seskupení mladých lidí – mániček v konfliktu s hodnotami ve
většinové společnosti. Tato kniha popisuje potlačování módy dlouhých vlasů v letech 1966
až 1968. Vysvětluje politizace big beatové módy tajnou policí, která ji vnímala jako prozápadní tendenci, ale zároveň se věnuje odporu veřejnosti proti této módě. Mnoho dřívějších
textů popisovalo, že máničky byly potlačovány zejména oficiálními institucemi, ale Pospíšil
popisuje i odmítání ze strany obyčejných lidí – například odmítání vlasatců v hospodách.74
U různých skupin mladých lidí tak nešlo jen o souboj s režimem, ale o obhájení se před
zbytkem společnosti a vyjednání společenských změn.
Vnímání nedávné historie skrze dichotomii společnost – režim také zaostřuje
pozornost na velké společenské jevy a zejména historii politiky a „velkých mužů“. Zapomíná
se na změny ve společnosti a aktérům těchto změn je odepřena jejich role v nich, která je
předána velmi úzkému okruhu viditelných představitelů různých skupin aktérů. Majáles ale
nebyl pouze konfliktem studentů a režimu, ale vyjednáváním se společností v mnohem
širším slova smyslu. Často se totiž zapomíná, že režim není nic jiného, než společenský řád,
jehož součástí jsou lidé. Lidé, kteří měli mocenské, politické i společenské cíle, a studenti se
stali silou, která těmto lidem házela rukavici, nebo spíše dort do tváře jako šašci. Režim
nevnímám jako kolektivního aktéra, ale jako právě onen společenský řád, který se snažili
různí aktéři chránit a studenti naopak proměňovat. Ze vzdoru proti režimu se tím stává hra
různých stran o samotný režim.
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4.2 Vnímání Majálesů v českých dějinách
Výše jsem se zmiňoval, že majálesům se věnovalo velmi málo historiků. Mezi
nejdůležitější z nich patří Michal Svatoš, Petr Blažek, John P. C. Matthews a Jaroslav Pažout.
Většina prací se ale omezuje na interakci studentů a politického režimu. Často tak mizí
vnímání Majálesu jako kulturotvorné festivity a prim získává boj proti opresivnímu režimu.
První důležitou prací na toto téma je Matthewsův Majáles 1956, který je primárně
popisem událostí v roce 1956. Tyto události zasazuje do kontextu Chruščovova projevu o
Stalinovi, a srovnává je s událostmi v roce 1989. Podle Matthewse se jednalo o pokus o
vzpouru proti komunismu a z velké části je jeho pohled postaven na dichotomii režim –
rebelující studenti. Autor píše, že vláda bránila svobodnému toku informací a různým
způsobem je manipulovala.75 Nicméně aby mohla vláda cokoliv manipulovat, musela mít
k dispozici dostatečně velkou skupinu věrných, kteří museli společenskému řádu věřit a
udržovat jej. Režim tak autor vnímá poměrně homogenně a příliš nepíše o jeho součástech
jako o individuálních aktérech. Přitom by mnohem trefnější dichotomií bylo konzervativní
socialisté – liberální studenti. Nejednalo se o konflikt pouze mocenský, ale i hodnotový.
Studenti přinášeli nové pohledy na věci, které byly určitým způsobem ustálenými symboly
ve společnosti (Sovětský svaz, KSČ, Rudé právo aj.).
Velkým Matthewsovým přínosem byly rozhovory s účastníky Majálesu a
studentskými vůdci, kteří sestavovali a rozšiřovali studentské rezoluce mezi ostatními
studenty. Zaměřuje se ale hlavně na vyjednávání studentských vůdců a ČSM se stranou a
jejími funkcionáři.76 Minimálně se snaží interpretovat významy, na které studenti během
samotného Majálesu odkazovali. Představuje si jej tedy hlavně jako boj studentské elity proti
konzervativní straně.
Interpretace studentských rezolucí je ale velmi přínosná, protože obě rezoluce
zařazuje do kontextu majálesu 1956 a ukazuje, že jsou stěžejními pro utváření témat a
myšlenek v samotném karnevalovém světě majálesu. Rezoluce byly reakcí na nevyřešenou
informační situaci ohledně popravy generála Slánského a dalších několika členů vedení
strany a také zamlčení Chruščovova projevu o zločinech stalinismu. Politické popravy byly
podle Matthewse pro oficiální státní aparát a jeho úředníky tabu. Nikdo se k nim nechtěl
vyjádřit a zaujmout stanovisko, jako Damoklův meč nad politiky visel tento problém a tím,
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že ho neřešili, byl pro mnoho studentů víc a víc aktuální – politici pro ně nebyli kompetentní,
protože nedokázali odpovědět ani na základní otázky.77
Chruščovův projev byl těžkým zásahem do kulturního života v celém východním
bloku. Pro mnoho komunistů v sovětském bloku znamenal pošpinění ideologie a politické
kultury, kterou se snažili udržovat. Politické špičky v Československu se tak pokusily
výroky o Stalinovi zamlčovat, aby se je široká veřejnost nedozvěděla. Nicméně utajit něco
tak velkého není v silách sebeangažovanější rozvědky či tajné policie. Studenti se o projevu
samozřejmě dozvěděli a tématem se stal právě příklon ke stalinismu a vnímání Sovětského
svazu jako vzoru. Toto téma bylo velmi konfliktní pro celou společnost. Mnoho komunistů
bylo zasaženo tím, že politici mlžili a ztratili důvěru. I mezi obyčejnými lidmi toto téma
rezonovalo.78
Michal Svatoš přináší do historie majálesů přelomovou myšlenku studentstva jako
kulturotvorné společnosti mladých lidí, která je méně spoutána zvyklostmi i zákony, protože
k mládí a studentství vzdor patří, případně je takto mládí a studentstvo vnímáno v českých
dějinách. Ve svých článcích Svatoš výrazněji vnímá rozdělení na oficiální svět a svět
studentů a sleduje je zejména v kontextu vztahů s oficiálními státními institucemi. Popisuje,
jak o studentech uvažovalo ministerstvo školství a případně policejní složky.79 Výklad se tak
z dichotomie studenti – režim posouvá na úroveň studenti – různé oficiální instituce, což
lépe ilustruje skutečné vyjednávání společenského řádu mezi různými aktéry (jak
jednotlivci, tak skupinami).
Svatoš přisuzuje velký význam i králům majálesů. Rozepisuje se o společenském
významu Allena Ginsberga jakožto inspirativního umělce pro generaci mladých
vysokoškoláků a o pokusech oficiálních institucí o potlačení jeho „nemorálního“ vlivu.
Ginsberg se pro něj následně stává hlavním tématem, které popisuje zejména v kontextu
pronásledování tajnou policií, jakoby Ginsberg byl důležitější než samotný majáles. Věnuje
větší pozornost i transparentům a provolávaným sloganům, které byly stěžejní pro utváření
témat během samotného karnevalu. Z velké části se soustředí i na neoficiální majálesy na
Petříně, které byly setkáním „mániček“ a „reakční mládeže“ 80, ty ale byly podle StB otevřeně
proti státními akcemi, které byly potlačovány a nemohly být díky tomu kulturotvorné ve
stejném smyslu jako velký majáles. Těmito akcemi nemá smysl se do hloubky zabývat
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optikou karnevalu, protože nenesou jeho znaky a jejich prostřednictvím neprobíhá
standardní karnevalová hra „jen jako“, která dovoluje vyjednávání mezi různými
společenskými skupinami. Nicméně Svatoš se primárně zaměřuje na faktografický popis
událostí a tématům společenské „hry“ nevěnuje příliš pozornosti.
Velký přínos přichází s dílem Jaroslava Pažouta Mocným navzdory, kde se autor
věnuje velmi obsáhlému popisu studentského hnutí v 50. a 60. letech 20. století. Poukazuje
na mnoho různých strategií prosazování vlastních myšlenek aktérů a zavrhuje dichotomie
režim – studenti. Vysvětluje, že studenti byli v 60. letech často členy KSČ z reformních
důvodů – snažili se společnost a politiku změnit zevnitř. Pažout vnímá hnutí mládeže jako
globální fenomén, který se objevoval v 60. letech v mnoha zemích na celém světě, a spojuje
ho s bojem proti konzervativním hodnotám a touze po změně společnosti. Jedním z hlavních
důvodu tohoto konfliktu mezi studenty a společností byl podle něj hospodářský rozvoj
v poválečné době, který dovoloval na západě i východě skokově zvyšovat počty
vysokoškolských studentů.81
Po 2. světové válce se generace ovlivněná jejími hrůzami podle Pažouta stala
konzervativní a protekcionistickou a extrémně dbala na zachování politické a společenské
stability. Naopak generace, která válku nezažila, vyrostla v relativním blahobytu, ale žila
pod vlivem masové kultury na obou stranách železné opony – konzumerismu na západě a
kolektivismu na východě. Vliv masové kultury vedl ke ztrátě identity a odcizení, studenti se
tak ocitli osamělí a nevyslyšení uprostřed vlastní společnosti. Obecně se u studentských
hnutí v Československu i v západních zemích objevovala tendence více se angažovat
v politickém životě (jak v rámci hierarchie školní, tak i politiky) a kritizovat stávající rigidní
systémy, kde se členové vládnoucích stran snažili za každou cenu udržet neměnnou stabilitu.
Projevovalo se to různými protesty a nesouhlasy nejen proti politikům, ale i náboženství a v
běžných otázkám uspořádání společnosti.82 Součástí takového vyjednávání byly i majálesy,
jejichž součástí byla přesně kritika neměnných pravidel. Nabízí se, že československé
majálesy jako jediná velká festivita, kterou si v této době pořádalo samo studentstvo, musely
nutně taková témata obsahovat a být tedy součástí kultury vzdoru.
Rok 1956 Pažout popisuje jako první impuls k uvolnění přísně konzervativních
norem zakazujících určité umělecké formy a veřejné projevy. Postupně konzervativně
rigidní tendence ustupovaly a stará generace uvolňovala místo nové umělecké a liberálnější.
Do politiky pronikali lidé z poválečné generace, kteří ač byli komunisté, tak se řadili právě
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mezi liberálněji smýšlející. Ty podporovali i někteří dřívější funkcionáři (Ota Šik, Josef
Smrkovský) a vytvářeli konkurenční politickou kliku uvnitř strany, čímž oslabovali vliv
skupiny kolem Antonína Novotného.83 Této generaci chyběly historické vazby k tehdejšími
politickému i společenskému řádu. Naopak se neztotožňovali s nastavením hodnot a norem
a kritizovali je. Následně přišel masový exodus z Československého svazu mládeže, který
se během let 1960 - 67 zredukoval na polovinu původních členů. Z různých důvodů vznikala
nová sdružení mladých, která byla výrazně méně politická a méně spojená s minulostí. Tato
seskupení si pořádala vlastní kulturní akce a žila si víceméně kulturně a politicky autonomní
život.
Studenti v tomto směru měli těžké postavení od roku 1948, kdy masově vystoupili
proti hegemonii KSČ. Komunistická strana zareagovala vytvořením akčních výborů, které
evaluovaly studenty a pedagogy – prováděly politickou čistku na vysokých školách. Státní
orgány zvýšily úroveň kontroly škol a vzaly studentům další část jejich autonomie a
možnosti rozhodovat o svých věcech.84 Toto ovládnutí studentů a následný dohled způsobilo
jejich ještě hlubší odcizení se od většinové kultury a společnosti. Až v 60. letech vláda
rozhodla, že studenti jednou převezmou otěže socialistické společnosti, která je závislá na
kvalitě jejich práce. Snížil se dohled nad vysokými školami a studenti byli více tolerováni.
Nicméně tyto změny přišly příliš pozdě. Studentstvo mělo dost rigidního systému, politiků,
kteří je ignorují, a otevřeně kritizovali politiku i kulturu v Československu. V tomto směru
se začaly vyjadřovat zejména nově vzniklé studentské skupiny, školní časopisy a fakultní
výbory.85 V dokumentu Problematika současné mládeže z 24. 9. 1965 vytvořeného pro
schůzi ideologické komise ÚV KSČ je detailně popisováno, že mládež ztrácí zájem o aktivní
práci v oficiálních organizacích a začíná být velmi ovlivněna západním uměním a kulturou,
naopak doporučené umění ji nezajímá. Zábava a kultura proměňovala mládež. Oficiální
instituce si začaly uvědomovat, že jejich vliv na studenty výrazně slábne a studenti získávají
na autonomii jak politické, tak kulturní. Lidé na oficiálních místech si také uvědomovali, že
se mladí scházejí mimo oficiální organizace mládeže z důvodu přílišné kontroly nad těmito
organizacemi, neboť tam si jednoduše nemohli dělat to, co chtěli.86
Pažoutovi se povedlo hlouběji nahlédnout do dějin díky zájmu nejen o oficiální
dokumenty, ale i o studentské časopisy, rozhovory a dokumenty ze soukromých sbírek. Jeho
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kniha je postavena na srovnání informací z různých stran. Díky tomu viděl studentské
aktivity částečně i očima studentů, ačkoliv se zaměřoval primárně na politiku a kulturu s ní
spojenou. Samotným majálesům věnoval pouze pár stran a příliš se o nich nerozepisuje.
Důležitým faktem pro něj bylo, že studentské hnutí v této době bylo v plné síle prakticky jen
v Praze, zatímco v ostatních československých městech se zatím probouzelo.87 Toto je další
důvod proč se věnovat primárně pražským majálesům, které byly nejvýraznější a staly se
největší studentskou výzvou pro nesouhlasící občany a politiky.
Významná je v tomto směru i kniha zmíněná v předchozí kapitole Vraťte nám vlasy!
První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu Filipa Pospíšila a Petra
Blažka. Tato kniha mapuje strategie disciplinačních a represivních orgánu v Československu
proti „vlasatcům“. Filip Pospíšil zohledňuje, že ne veškeré chování, které porušuje normy
ve společnosti, je cílený vzdor či boj proti režimu. Může se jednat o jednoduchý pokus o žití
způsobem, který aktér považuje za vhodný. Takový pokus se ale může setkat s odmítnutím
ze strany vládnoucích elit či společnosti.88 V současnosti, v roce 2016 existuje příklad
Autonomního centra Klinika, které mírumilovně existuje v rámci města, ale kvůli svým
odchylkám od všeobecných norem je považováno za vzdor proti systému a zákonu. Stejným
způsobem mohli studenti v rámci Majálesu jen ukazovat možné alternativy, ale setkali se
s odporem konzervativněji laděných občanů a elit. Ze strany studentů se však nemuselo
jednat o cílenou vzpouru proti režimu.
Zároveň autoři tvrdí, že mladí volili apolitické strategie z důvodu, že politické
projevy byly striktně zakázány a potlačovány. Pokud chtěli změnit společnost a získat v ní
slovo, museli využívat nepolitické strategie – majálesy, koncerty či módu a životní styl.89
Jako obranu proti nim dominantní společenské skupiny (politici, KSČ) udržovaly spontánní
souhlas se svými podřízenými skupinami (dělníci, byrokraté aj. s KSČ) ve věci slušného
chování, oblékání se a celkově životního stylu. Pospíšil dostává k tomu, že proti mladým
liberálním lidem nestála pouze KSČ, ale i velká část společnosti, která odmítala jejich nové
postoje a životní styl.90 V tomto směru je možné si položit otázku, zda odpor prováděli
skupiny mladých lidí, nebo morálně konzervativní starší populace, která se bránila novým
normám a společenským změnám. V tomto směru může být použití slova odpor velmi
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relativní a také zplošťující. Jednání mladých lidí během 50. a 60. let 20. století a specificky
během majálesu nebylo pouze odporem, ale různé individuální strategie, které nelze
jednoduše pojmenovat jedním pojmem.
Asi jediným příspěvkem k historii majálesu v Praze je článek Vyhoštění krále
majálesu Petra Blažka z roku 2011, který velmi detailně mapuje pobyt Allena Ginsberga
v Praze v roce 1965 a jeho roli v majálesu téhož roku. Blažek také vyslovuje myšlenku, že
povolení velkých majálesů bylo reakcí na neoficiální akce studentů na Petříně, proti kterým
VB vedla pravidelné zásahy. Velký Majáles by mohl sebrat těmto setkáním důvod
k existenci.91
Blažek zmiňuje ve svém textu autenticitu smíchu a velké veselí, které je vidět
na dobových fotografických a filmových materiálech. Zároveň tvrdí, že policie byla příliš
zaskočena veselím a nebyla schopna jakkoliv zakročit. Dokonce tvrdí, že „mnohým
studentům se zdálo, že najednou žijí v jiné zemi.“92, čímž možná nevědomě potvrzuje
představu, že Majáles je karnevalová kulturní forma. Nicméně přistupuje k Majálesu jako
k ventilu pro studenty, kterým si režim zajišťoval jejich poslušnost, a nevěnuje se
kulturotvorné složce celého svátku. „Po letech povolený majáles byl v roce 1965 bezpochyby
důkazem liberalizace režimu a projevem ‚milostivého léta‘, na straně druhé však zůstával
do značné míry režimem organizovanou zábavou a schváleným ventilem pro studenty.“93
To, že majáles může být ventilem, ale neznamená, že se myšlenky dále nešíří a neovlivňují
společenský řád, respektive jej neproměňují. Zároveň majáles byl pořádán Českým svazem
mládeže, ve kterém už v této době bylo dost liberálních mladých lidí, kteří chtěli rovněž
změnu společenského řádu. Pažout dokonce uvádí, že vysokoškolský obvodní výbor ČSM
se stal klíčovým centrem pro opoziční aktivity pražských studentů.94 Že by se tedy jednalo o
svátek, který fungoval pouze jako ventil, nelze říci. V tomto směru se u Blažka výrazně
projevuje vnímání tehdejší společnosti v dichotomii studenti – režim, ale studenti byli
vlastně také součástí režimu.
Z hlediska historického je velkým přínosem Blažka zmapování aktivit kapitána
Vodrážky, který plánoval provokace a akce proti Ginsbergovi pomocí jednotek StB. Není
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jasné, jestli úřady a ministerstva věděly, jaké metody Vodrážka využívá, je ale fascinující,
jaké manipulace dokázal s pomocí dalších agentů provést.
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4.3 Od karnevalu k revoluci

Úplně nový pohled na vzdor v dobách socialismu přineslo dílo Padraica Kenneyho
Karneval revoluce. Kenney analyzuje karnevalové prvky v performancích opozice v různých
zemích východního bloku, ale zaměřuje se hlavně na Polsko v letech 1986-89. Nedovedu
uvést přesnější vysvětlení, než citaci autora – Říkám tomu období revoluce „karneval“
z několika příčin, a každá z nich odlišuje tato léta od opozice předchozích desetiletí. Za prvé
existovala rozličnost, skoro ohromující pluralita různých hnutí. Tam, kde dřív člověk mohl
většinou opozici bezpečně zaškatulkovat buď jako nacionalisticky konzervativní, nebo jako
marxisticko-socialistickou, se teď mnohé opoziční proudy vymykaly jakékoli kategorizaci.
Na scéně se shlukli radikální environmentalisté, hippies, umělci a pacifisté; často se
výstředně

mísily

anarchistické,

nacionalistické,

liberální,

konzervativní

a

postmaterialistické proudy. Cílem většiny z nich byl konec komunismu, ale často bylo stejně
důležité vyjádřit nějaký nový styl, a tak změnit společenské nebo přírodní prostředí.95
Druhým Kenneyho důvodem k vnímání revolucí v roce 1989 jako karnevalu bylo, že
se jednalo o performance smíchovosti. Starší členové opozice, kteří si pamatovali roky 1953
v NDR, 1956 v Maďarsku a 1968 v Československu, byli podobně zatrpklí, jako generace,
která prožila válku. Začali ke vzdoru přistupovat konzervativně a vážně. Oproti tomu nová
generace byla znovu nepoznamenaná těmito hrůzami a protestovala s autentickou radostí a
svobodou. Tato opozice nebrala vážně ani sebe, ani režim a její performance byly zejména
zábavné a veselé.96 Tento popis se také velmi podobá majálesům. Kenney získal užitím
analytických metod aplikovaných na středověk úplně nový náhled na vzdor proti režimu.
Ukazuje se, že aby takové akce nevznikaly, muselo by být obyvatelstvo permanentně
traumatizováno novými hrůznými zážitky, ale to by velmi rychle decimovalo morálku i
zastáncům společenského řádu. S každou novou generací, která vyrostla v klidu a míru,
přichází nová skupina lidí, která nebude nastavené normy brát příliš vážně a bude také
zároveň katalyzátorem změn, protože nebude historicky spoutaná s normami současnými.
Kenney také tvrdí, že změny vytvořené karnevalem nabývají své platnosti
institucionalizací karnevalové společnosti. Tento rozdíl byl vidět v porovnání Polska a
Maďarska. V Maďarsku se Síť svobodných iniciativ stala politickou stranou a začala
95
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prosazovat své zájmy, zatímco v Polsku zůstala opozice více dezintegrovaná, ale zároveň se
mohla vyjadřovat kreativněji než teď už oficiální organizace Maďarů. 97
Typickou výhodou smíchových protestů je, potýkání se úřadů a policie s tím, že
můžou být vnímáni jako tyrani či hlupáci. Zásahem proti absurdním výjevům opozice mohou
připomínat brutalitu minulosti (dřívější režimy, války aj.), tyranii a obecně pokud udeří proti
něčemu, co je pouze směšné, tak bude jejich počínání vnímáno jako neopodstatněné.
V Polsku to byl případ protestního autobusu s nápisem „Do západního Berlína“, ve kterém
studenti jeli do zoologické zahrady a následně skandovali, aby byli okamžitě osvobozeni
medvědi.98
Kenney píše, že úřady jsou tváří v tvář absurditě téměř bezmocné a komické.99 Pokud
totiž přistoupí na to, že absurdita je útokem na ně samotné, sami se vykreslují před publikem
jako absurdní a aplikací přesných oficiálních procesů v rámci karnevalové kultury se tak
sníží v očích lidu. V kontextu hry to může být vnímáno, jako kdyby se hráč snažil tvářit, že
dětská hra ovlivňuje chod světa a je potřeba ji brát velice vážně.
Kenney uvádí příklad z doby polské revoluce, při které začala tajná policie dělat
chyby, protože nedokázala rozlišit skutečné buřiče a kolemjdoucí. Nevěděla, kdo se celé
akce účastní, kdo jde kolem a kdo akci jen sleduje. Celá akce byla pojata jako směšná
alegorie na rudou revoluci a účastníci si měli obléknout na sebe něco rudého. Celá akce
potom připomínala karneval – provolávaly se slogany, lidé byli směšně oblečení a přítomné
byly alegorické vozy, které byly parodií na křižník Potěmkin a Auroru. Díky matoucímu
prvku červeného oblečení nebylo jasné, kdo je kolem náhodně a kdo je součástí. Slogany
byly zároveň výsměchem politice, ale stejně dobře mohly i podporovat určité politické
směry. Policie tak začala zatýkat různé lidi s červeným oblečením a občas i úplně náhodné
kolemjdoucí. Zmatená a v koncích byla policie poražena smíchem.100
Podobný případ se stal v Praze v roce 1988, kde skupina demonstrantů s helmami
z melounů a prázdnými transparenty pochodovala bezcílně na Karlově mostě. Nedělali nic
otevřeně protirežimního nebo politického. Pohledem kolemjdoucího se jednoduše bavili.
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Policie celou skupinu zatkla a ukázala své absurdní jednání, když zatkla někoho, kdo dělal
doslova „nic“. To vše jen z důvodu, že si takovou akci dovolili v centru turistické Prahy.101
Kenneyho výklad s majálesy úzce souvisí, protože i na nich se seskupovalo mnoho
různých skupin studentů, které měly sice reformní cíle, ale jejich individuální cíle byly často
odlišné a bylo by velmi složité je zařadit do jakéhokoliv proudu. Navíc v tomto směru nelze
rozlišovat ani na organizace studentů, protože v rámci majálesů se angažovala téměř jen
Vysokoškolského výboru ČSM (dále VOV ČSM). Nicméně studenti měli příslušnost
k fakultám, oborům a mimoškolním apolitickým uskupením. V 60. letech se také objevovaly
nové styly v oblékání i hudbě, které se mladí snažili prosazovat – například jazz, big beat a
máničky. Je možné tvrdit, že se snažili o reformu společenského řádu, je ale velmi složité
určit z jakých důvodů to přesně bylo, což je přesně specifikum všelidových slavností –
motivace jsou nejasné a nehomogenní. Různé skupiny ale mohou směřovat ke stejnému cíli,
který jim pomůže naplnit jejich představy. Zároveň i velká část majálesové satiry byla

4.4 Móda vzdoru

Součástí kultury mladých lidí je často specifická móda a životní styl typické pro jednotlivé
skupiny, které jsou občas v rozporu se široce uznávanými společenskými a estetickými
hodnotami (dlouhé vlasy nemusí být pouze ošklivé, mohou být vnímány i jako odpor
k pravidlům). Takový životní styl a móda mohou být vnímány jako vzdor. Typicky se jedná
o styl inspirovaný celebritami, umělci či dalšími významnými osobnostmi. Někdy je to styl,
který vzniká organicky v menší skupině a dále se rozšíří. Do konfliktu s oficiální kulturou
se móda dostává až ve chvíli, kdy narušuje běžné představy o slušnosti a vhodnosti. Režim
si následným potlačováním takových skupin vytváří nepřátele a doslova skupiny politizuje.
Příkladem toho byli vlasatci a fanoušci Beatles v Československu.
Vlasatci byli inspirovaní západním big beatem a chtěli se mu přiblížit, nebyli ale
původně nijak politizovaní. Často se oblékali do džínových oděvů a obecně oblečení, které
nosili západní umělci. Politický aparát jim přisoudil pozici propagátorů imperialismu a
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západního konzumu a doslova si z nich udělal nepřátele. Namísto tolerování této skupiny je
začali potírat a vytvořili si z nich nepřátele – vznikla dichotomie vlasatci – policie.102
Kenney popisuje tuto chybu ještě na příkladu fanoušků Johna Lennona v roce 1980,
kdy byl zpěvák zavražděn. Fanoušci nosili k Lennonově zdi květiny a předměty, kterými ho
ctili. Úřady zasahovaly přímo proti fanouškům místo toho, aby strategicky reinterpretovali
samotného Lennona a pokusili se jeho obraz v očích mládeže změnit. Československý režim
mohl Lennona prosazovat jako nepřítele amerického imperialismu nebo něco podobného,
ale místo toho se obrátil proti jeho ctitelům, čímž pomohl jejich shromáždění politizovat a
proměnil je v opozici.103 Stejným způsobem proti sobě obrátili „máničky“ a různé další
skupiny včetně fanoušků Allena Ginsberga. Z těchto případů je zřejmé, že pro udržení
stávajícího řádu není vhodné pro držitele moci narušovat nepolitické projevy vzdoru jejich
politizací a neoficiální svět oficializovat. Tím se nevyhovující životní styl či móda stává
přímým oponentem režimu, který držitelé moci chrání.
Pro různé aktéry, kteří byli takto silou politizováni, i ty, kteří byli čistě jen frustrování
přístupem oficiálních orgánů, se tak happeningy a sešlosti stávaly nejen formou protestu, ale
formou seberealizace a uvolnění od reality všedního světa. Přesouvali se do světa „jen jako“
a vyjmuli sami sebe z běžného žití. Kenney uvádí názor účastnice Pomerančové alternativy:
Majora neznám, vlastně neznám ani nikoho z lidí, kteří jdou vždycky v čele průvodu. Snažím
se ale nevynechat žádný happening Pomerančové alternativy, protože se chci občas nebát
milice a jejích obušků. Chodím tam, abych se přesvědčila, že každý den nemusí být skličující
a špinavý, chodím tam, abych alespoň jednou za pár měsíců na několik hodin ukázala všem,
a možná nejvíc sama sobě, že dokážu být stejná jako lidé v obyčejném, normálním světě.
Smát se, bavit se, provokovat. Potřebuji to kvůli psychické hygieně. Nechci pořád myslet na
to, že nemám pro dítě mléko. Takový happening jednou za pár měsíců, to je vlastně
pomerančová alternativa ke skutečnosti.104
Taková akce tedy může být ventilem, to ale neznamená, že zúčastnění jakkoliv poleví
ve svých snahách – ventilování frustrace neznamená změnu názorů. Pokud se člověk takové
akce zúčastní s dobrým pocitem, je velká šance, že si to zkusí zopakovat. Protest karnevalem
tak byl nejen výhodný pro své obranné vlastnosti, ale byl také zábavou pro zúčastněné, která
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je skutečně bavila. Snažili se proměnit svět kolem sebe skrze smích. Pro jakkoliv tvrdý režim
je velmi náročné zastavit něco, co podrývá jeho stabilitu a zároveň působí jako relaxace a
zábava pro ty, které režim vnímá jako opozici.
V generaci, která vedla revolty v letech 1986-89, se objevovalo mnoho umělců a
Kenney v tomto směru tvrdí, že tato generace objevila, že v totalitním a nesvobodném
režimu, je každé umění politické.105
Kenneyho velkým přínosem tedy bylo zavržení chápání vzdorovitého jednání jako
souboje dvou stran, ale jako vyjednávání mnoha stran a spojování se za podobnými cíli
z různých účelů. Výše zmínění autoři majálesy vnímali především jako tlak jedné skupiny
na druhou, ale studentstvo bylo tvořeno stejně rozmanitou směsicí lidí, podobně jako opozice
v Polsku.
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5 Slavnosti vzdoru?
5.1 Pražské majálesy v letech 1956, 1965 a 1966 - Metodologie

V předchozím textu jsem popsal, jak jsou majálesy interpretovány některými autory.
V následujícím textu studuji historické prameny za 50. a 60. let, které si přímo týkají
majálesů. Mou hlavní otázkou je: jednalo se opravdu o vzdor? Jak už jsem popisoval, mnoho
forem vzdoru je ve svém původním smyslu jednoduše pokusem o vyjednávání změn
společenského řádu a vzdorem se stává ve chvíli, kdy se vládnoucí elita rozhodne zastavit
pokusy o změnu. Také se ukázalo, že se tato problematika víceméně týká generací – mladší
generace často s některými pravidly nesouhlasí, protože nezažila historické důvody jejich
existence a není s nimi vnitřně spojena. Pražské majálesy byly velmi specifickou formou
nesouhlasných projevů a svědectvím o studentském hnutí v Československu. Zaměřím se
zejména na témata, která majálesy rezonovala, a popíšu, co chtěli studenti měnit a co ve své
satiře kritizovali.
Hlavní výzkumnou metodou je pro mě obsahová analýza historických dokumentů
různého typu – studentských časopisů, celostátního tisku, oficiálních státních dokumentů a
různých dalších pramenů. Jak jsem psal v úvodu, důležitým tématem je pro mě zjistit, jaké
jsou rozdíly mezi interpretacemi v různých skupinách dokumentů, zda se jednalo opravdu o
vzdor proti režimu či společnosti a také zmapovat témata, na která studenti během majálesů
odkazovali.
Většinou byly majálesy historiky analyzovány zejména na základě zpráv tajné
policie, které ale nejsou komplexní výpovědí o celém politickém světě téže doby. Tajná
policie měla velmi specifické přístupy a operovala sice pod taktovkou KSČ, ale z velké části
také na vlastní pěst a s notnou dávkou improvizace. Už jen během majálesu 1965 měl kapitán
Vodrážka moc ovlivňovat jak Ginsberga, tak stranické funkcionáře, tak Veřejnou
bezpečnost. Provokacemi pomocí nasazených agentů dokázal získat materiál k vytvoření
zprávy, podle které se Ministerstvo vnitra rozhodlo, že Ginsberga vyhostí. Jednotce velel
Vodrážka a zprávu psal také on, což mu dávalo velkou svobodu interpretace činnosti básníka
i studentů.106 StB tak možná byla mnohem důležitějším aktérem během potlačování různých
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projevů nesouhlasu, než ÚV KSČ. StB se jeví jako velmi složitá a částečně autonomní
organizace, která se sice zodpovídala ÚV KSČ, ale zároveň měla moc zlikvidovat i
funkcionáře. Porovnávání informací ze studentských materiálů a oficiálních zdrojů
s materiály StB je poměrně specifický typ analýzy a příliš neříká, jak se studenti stavěli
k většinové společnosti a ona k nim. Je pochopitelné, že zprávy tajné policie budou politicky
zabarvené a zpolitizované, i když se o nic politického v očích studentů nemuselo jednat.
Proto se budu dále těmito zprávami zabývat pouze minimálně.
Hlavním zdrojem pro mou analýzu tak jsou dokumenty a rezoluce studentů,
studentské časopisy, práce o majáles 1956 od Johna Matthewse, kterou psal na základě dat
(reportáže, rozhovory a vlastní zápisky), která sebral v 50. letech během své práce pro rádio
Svobodná Evropa, a na základě dobového tisku a rozhovorů s pamětníky v 90 letech. Dalším
zdrojem jsou články z celostátních oficiálních médií, fotografie a filmy. Malou část tvoří
zápisky a výpovědi pamětníků pořízené autory některých studií, tiskem v pozdějších letech
a publikovaných přímo pamětníky. Snažím se tak rekonstruovat primárně pohled studentů
bez všudypřítomné politizace v očích StB a jejích materiálů. Specificky studentské časopisy
jsou svědectvím o tehdejším světě studentů, protože byly tvořeny studenty a nebyly
kontrolovány státním aparátem. Jak už jsem psal, někteří z autorů byli v ČSM, ale to už bylo
plné reformních a liberálních studentů.
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5.2 Charakteristika a kritika pramenů a literatury

Prameny, které v této práci využívám lze rozdělit na několik skupin. První a největší
skupinou jsou vysokoškolské studentské časopisy, které vydávaly fakultní výbory ČSM a
studentské redakce přímo na svých fakultách/školách. Ty bylo pro Hlavní správu tiskového
dohledu obtížné kontrolovat, protože bylo těžké všechna čísla získávat z důvodu
nepravidelnosti tisku a navíc redaktoři odmítali kontrolu časopisů, protože byly určeny
pouze pro vnitřní využití škol. Hlavní správa tiskového dohledu (dále HTSD) také tvrdila,
že studentské časopisu jsou prosté společenské odpovědnosti a diletantsky tvořené.
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Oproti celostátnímu tisku nebyly ovlivněny cenzurou a redaktoři se mohli svobodněji
vyjadřovat.
Nejdéle vydávaným časopisem byla Universita Karlova (později UK – časopis
University Karlovy). V časopisu mohli publikovat studenti i zaměstnanci univerzity.
Studenti většinou publikovali pod dohledem profesorů v rámci novinářské praxe. Vycházel
od roku 1954 až do 18. června 1969, kdy byl úředně zastaven pro obsah nevyhovujících
společenských postojů.108 Smyslem časopisu bylo informovat o životě na Univerzitě
Karlově a o dění v akademickém a studentském světě. Zlatá éra časopisu přišla v letech 1965
– 68, kdy se šéfredaktorem stal na vlastní žádost doc. Jaromír Hořec, který si za svůj cíl
zvolil pozvednout časopis z role „závodního“ zpravodaje na vyšší úroveň. Jeho cílem bylo,
aby časopis na formálně vysoké úrovni informoval o potřebách a postojích vysokoškolských
pracovníků a studentů.109 Do University Karlovy také přispíval Karel Šmíd, který se
následně stal zástupcem šéfredaktora časopisu Student a zároveň byl velmi aktivní v ČSM.
Hořec byl bývalým šéfredaktorem Mladé fronty, ze které z neznámých důvodů v roce
1950 odešel. V letech 1960-69 působil na Univerzitě Karlově jako přednášející. V roce 1979
založil Českou expedici a následně byl na 6 měsíců internován StB za podvratnou činnost.110
Dogmatismu a totalitárnímu zřízení tak určitě nakloněn nebyl. Hořcovo řízení časopisu tak
pravděpodobně bylo jedním z faktorů, které ovlivňovaly postoje v článcích University
Karlovy směrem k reformním tendencím.
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Druhým časopisem, který se dochoval kompletně je Student. Ten vznikl po
osmiměsíčním vyjednávání Dušana Macháčka z oddělení studující mládeže ÚV ČSM v roce
1965. Do vyjednávání zasahovalo mnoho stran včetně ÚV KSČ, VOV ČSM či Mladé fronty.
ÚV KSČ nakonec povolil vznik časopisu, protože jeho členové doufali, že se jim skrze
časopis bude lépe dařit ovlivňovat život a názory mladých lidí. Šéfredaktorem časopisu se
stal Václav Král, který byl aktivním a vysoce postaveným funkcionářem v ČSM a jeho
zástupcem student žurnalistiky Karel Šmíd.

111

Funkcionáři ČSM ve vedení časopisu byli

ideální pro obhájení existence časopisu před ÚV KSČ a zároveň jejich studentský status byl
spojnicí se studenty.
Jeho redakce si dala za cíl objektivně informovat studenty o dění v zemi
z ekonomického, politického i vědeckého hlediska. To bylo v přímém rozporu s potřebami
ÚV KSČ, které naopak chtělo, aby pomocí popularizace myšlenek ovlivňovali studenty na
subjektivní úrovni. Do časopisu začala zasahovat HSTD a cenzurovat články i politicky
zabarvená slova.112 Redaktoři si vytvářeli satirické nástroje, aby mohli kritizovat politiku i
společnosti. Takovým nástrojem byl seriál Pouť k Servitovi, což byl příběh o fiktivní postavě
Servita, skrze kterou tvrdou satirou kritizovali vše, co nemohli kritizovat přímo. 113 Otázkou
zůstává, zda tato postava Servita měla něco společného s prof. Radimem Servítem, který
přednášel na stavební fakultě ČVUT a stal se vzorem pro nejznámější českou latrinálii114 60.
a 70. let. I přes pokusy kontrolovat Student si časopis zachoval určitou svobodu vyjadřování,
ale oproti standardním studentským časopisům byl mnohem více svázán dohledem. Je
pochopitelné, že oproti Universitě Karlově byli články méně otevřené a přímočaré.
Z dalších studentských časopisů se dochovaly Buchar stavební fakulty ČVUT a
Elixír vydávaný studenty VŠCHT. O Elixíru se mnoho informací nedochovalo, ale Jaroslavu
Pažoutovi se podařilo zjistit, že v roce 1962 bylo fungování časopisu zastaveno potom, co
několik jeho redaktorů bylo policií potrestáno za účast na každoročním setkání u sochy Karla
Hynka Máchy na Petříně, kde se účastnili ideologicky podvratné činnosti. Elixír vydával
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celoškolský výbor ČSM VŠCHT. Elixír podobně jako Universita Karlova přestal vycházet
v roce 1969 potom, co několik redaktorů bylo zatčeno a odsouzeno. 115
Buchar byl vydáván od roku 1964 a ukončil činnost v roce 1969. Vydával ho Fakultní
výbor Fakulty strojní ČVUT (1964 – 1966) a studentská akademická rada ČVUT (1968 –
69). V roce 1966 byla jeho činnost zastavena z důvodu poskytování vyjadřovací platformy
radikálním studentům. Krátce na to byl šéfredaktor Jiří Müller odveden v mimořádném
termínu do vojenské služby a vyloučen z ČSM. VOV ČSM zareagoval vydáním speciálního
čísla, který se věnoval zrušení Bucharu a odvedení Müllera na vojnu a kritice těchto kroků.
Předseda ÚV ČSM Miroslav Zavadil jim pohrozil zrušením celého pražského VOV ČSM.
Výbor následně navštívil pracovník Generální prokuratury, která následně označila Bulletin
za nezákonnou tiskovinu.116
Minimum informací se dochovalo i o studentském časopisu Vysoké školy
zemědělské Impuls, který se také často stavěl kriticky ke svobodě slova v Československu,
cenzuře a neobjektivnímu tisku.
Druhou skupinou jsou celostátní tiskoviny, které podléhaly cenzuře mnohem více,
než studentské časopisy a byly považovány za tiskoviny oficiální. Ke studentům měla
nejblíže Mladá fronta. Původně se jednalo o nezávislý deník, který vzniknul v roce 1945 a
šéfredaktorem se stal výše zmíněný liberální básník Jaromír Hořec. V roce 1953 Mladou
frontu převzal ČSM a proměnil ji ve svůj tiskový orgán. Obsah Mladé fronty byl pod
dohledem Hlavní správy tiskového dohledu.117 Pod ČSM informovala o dění ve světě
mladých lidí a často byla kritiky z řad studentů obviňována ze zamlčování informací a
zkreslování, jak se ukázalo v rámci majálesové satiry.
Rudé právo vzniklo v roce 1920 jako komunistický deník a roku 1921 získal právo
výsadní tiskoviny KSČ. V době války bylo zakázáno a začíná vycházet znovu až v roce
1945. Od roku 1948 se těší absolutní podpoře ze strany KSČ a funguje jako oficiální deník,
skrze který strana komunikuje. Jeho emise byla podporována povinnými odběry a
v Československu se stalo Rudé právo velmi rychle dominantním tištěným médiem.118 Pro

Pažout, Jaroslav: Studentské časopisy z 60. let 20. stol., str. 3, přístupné online, citování 29. 5. 2016, 16:18,
http://www.libpro.cz/docs/lp-studentskecasopisy-uvod_1348735975.pdf
116
Tamtéž.
117
Šafář, Ondřej: Odraz národních povstání v NDR, Polsku a Maďarsku v letech 1953–1956 v soudobém
československém tisku se zaměřením na deníky Rudé právo a Mladá fronta, 2016, str. 30 - 31
118
Tamtéž, str. 29
115

61

jeho provázanost se stranou je pochopitelné, že se v něm objevovaly články ideologicky
konzistentní s dominantními stranickými představami o socialistické společnosti.
Třetí skupinou jsou zprávy a zápisy úřadů a policie. Ty mohou být pochopitelně silně
politicky zabarvené čistě z důvodů, za jakých vznikaly – další politické využití. Období do
roku 1968 bylo tzv. prvním obdobím profylaxe a výchovných opatření, ve kterém se metody
bezpečnostních složek postupně měnily z otevřeně fyzicky represivních na promyšlenější a
skrytější. V první polovině 50. let byly metody policie a StB ještě stále otevřeně represivní,
ale změny názorů ve společnosti a strategií, které využívali odpůrci režimu. Tyto strategie
se také proměňovaly z otevřeného odporu ve skrytější formy – prosazování lidských práv,
rozšiřování svobod. StB tyto převýchovné strategie aplikovala na základě přejatých vzorů
ze Sovětského svazu (od KGB).119 Je pochopitelné, že příslušníci StB, ministerstev i VB
v jednání subjektů, které sledovali, hledali právě takové strategie a v některých případech za
podvratné strategie označovali i jednání, které podvratné úmyslem vůbec nebylo. Takové
zprávy mohly interpretovat různé druhy apolitického chování jako politicky závadné a
nebezpečné.
Poslední skupinou jsou studentské materiály včetně filmu Majáles 65, fotografie a
studentské rezoluce z roku 1956, které reagovaly na XX. Sjezd KSSS a Chruščovovu řeč o
Stalinovi. Film Majáles 65 natočil student FAMU Jiří Danda a pro jeho autenticitu mluví i
články rozhovor v Universitě Karlově, kde potvrzuje, že vyšší orgány do něj nijak nezasáhly
a film je autentickým zachycením majálesu.120 Samozřejmě je možné spekulovat, zda do
filmu nebylo zasaženo. Pokud ale HSTD přistupovala ke studentským pracím na FAMU
podobně, jako ke studentským časopisům, je možné, že do něj opravdu nezasáhla.
Autenticitu díla potvrdil i pamětník a publicista Karel Šmíd. 121
Studentské rezoluce byly vytvořeny a schváleny fakultními výbory ČSM
Matematicko-fyzikální fakulty a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahovaly
různé požadavky studentů týkající se politického života, cenzury, svobody slova i studia.
Reagovaly primárně na zmíněnou Chruščovovu řeč, jejíž obsah byl v Československu
uveřejněn výrazně později, než v celém východním bloku. Takový přístup ÚV KSČ
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k informacím musel v autorech vyvolat pocit tvrdé kontroly informací shora. Mezi další
důvody patřily také velmi často reformy vysokého školství, které vytvářelo ministerstvo
školství pod vedením ministra Kahudy. I přes to, že byly schváleny fakultními výbory ČSM,
byly silně politické a tvrdě kritizovaly tehdejší režim.
Z prací, ze kterých čerpám, je vhodné zmínit Matthewsův Majáles 65: Nevydařená
revolta československých studentů, který psal v 90. letech na základě dat, která sám sebral
v době, kdy pracoval Československu v rádiu Svobodná Evropa. Tyto informace doplňuje
z policejních zpráv a dobového tisku. Hlavním zdrojem jsou ale pro Matthewse rozhovory
s pamětníky, které prováděl jak v roce 1956, tak v 90. letech. Díky těmto rozhovorům může
práce být ovlivněna subjektivní interpretací tehdejších událostí, protože pracoval s poměrně
úzkou skupinou pamětníků, kteří byli aktivní členové ČSM a ve studentském hnutí se
významně angažovali.
Vyhoštění krále majálesu od Petra Blažka je druhou velmi důležitou prací, ze které
čerpám. Blažek vychází primárně ze zpráv Státní bezpečností, které mohou být silně
politizované a interpretovat i apolitickou činnost skrze velmi specifickou optiku. Nicméně
Blažek se zabýval zejména Allenem Ginsbergem a samotný majáles se nesnažil hlouběji
interpretovat. Blažek vnímá okolnosti majálesu 1965 jako souboj studentů, kteří hájili svou
svobodu a StB, která se snažila všemi prostředky udržovat stabilní politické a společenské
prostředí.
Neposlední prací, ale jednou z 3 nejdůležitější je Mocným navzdory: Studentské
hnutí v šedesátých letech 20. století Jaroslava Pažouta. Kniha mapuje působení studentského
hnutí v Evropě c 60. letech. Autor vychází z velmi širokého spektra pramenů - policejní
zprávy, zápisy s ministerských schůzí, rozhovor s pamětníky, dobový tisk tuzemský i
zahraniční a tematickou literaturu (tuzemskou i zahraniční). Využívá prameny s velmi
rozdílným ideologickým původem a snaží se podávat svědectví ne o boji proti komunismu,
ale o změnách generací a hodnot. Samozřejmě generalizace různých projevů vzdorů
mladých lidí může vést k opomenutí specifik rozdílných společností a národů, což je potřeba
při čtení brát v potaz.
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5.3 1956 – Majáles budou!

Majálesu v roce 1956 předcházely velké přípravy. První vlaštovkou bylo sepsání příručky
Ako pripraviť Majáles, kterou vydal sekretariát ústředního výboru KSČ. Tato příručka
podrobně popisovala jak uspořádat majáles a vyzývala studenty, aby uspořádali akci, která
ukáže pokrokovost a umělecké a sportovní dovednosti československých studentů. V jejím
úvodu se píše:
Tieto majálesy se maju stať prehliadkou umeleckej tvorivosti študentov, ich telovýchovnej a
športovej činnosti, ich technickej a vedeckej práce i radostnej zábavy.
Predkládáme vám sborník námetov, skúseností prehĺad kultúrného materiálu, ktorý vám
pomože při prípravách na majáles v okresnom alebo krajskom meste.122
Tato brožurka kromě závěru, který nabízel zpěvníky socialistických písní, nebyla jakkoliv
politická a obsahovala jen praktické rady k uspořádání majáles. Co více, ještě vybízela je ke
kreativitě a obnovení sto let starých majálesových tradic studentů, kteří se bouřili proti
rakouské nadvládě.
Pokroková tradícia študentských majálesov je už vyše storočná. A vy máte tieraz tieto
pokrokové tradície obnoviť a naplniť majálesové slavnosti novým obsahom, ktorý by
zodpovedal našej novej ľudovedemokratickej skutočnosti a súčasnému životu našich
študentov a ostatnej mládeže.123
Brožurka je doslova vyzývala k podobnému pojetí majálesu jako v předchozí citaci. V další
části ještě zdůrazňuje, že studenti v době Jiráskovy Filosofské historie museli bojovat
s konzervativním myšlením svým profesorů, kteří se báli jakékoliv revoluce, a museli
kritizovat všechny, kteří nechtěli držet krok s vývojem současnosti. Revoluční a vzdorovitý
charakter ještě podtrhuje tím, že majáles popisuje jako hodnotnou zábavu, která má přinášet
nové myšlenky, rozvoj a satiru všeho druhu.124 Důležitá je zmínka, že každý účastník musí
při majálesu najít něco svého, majáles musí být zábavou pro všechny. Hlavní ale je, že tato
oficiální brožurka předává iniciativu nad pořádáním majálesu studentům a případně
organizacím studentů uvnitř škol – například VOV ČSM, které se v této době skládaly
z příslušníků mladé generace, která zažila válku v útlém věku a měla liberálnější vztah
Ako pripraviť Majáles, SÚV ČSM, 1956 str. 4
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k pravidlům. Ač vlastně strana předala tuto autoritu studentským vysokoškolských výborům
ČSM, které jí podléhaly, ty byly složeny z velké části ze studentů, kteří měli už novější a
liberálnější názory.125 Brožurka tak dávala studentům poměrně široké spektrum možností
jam majáles pořádat. Nebyli příliš omezeni zákazy a naopak brožurka akcentovala význam
kritiky a svobodné fantazie. Nabízela sice různé formy zábavy, které by mohly být
v majálesu obsaženy, ale rozhodně nepůsobila direktivním dojmem, dokonce vybízela
k demokratickému ustanovení programu – viz následující citace.
Při vlastním zostavování programu je správne, keď sa programová komisia nespolieha iba
na svoje sily a vlastné návrhy. Osvedčuje se například usporiadať akusi anketu medzi
študentmi alebo mládežou z niekolkých závodo na tému: ‚Čo by ste chceli mať na majalese‘
a pod.“126
Brožurka sice uvádí příklady majálesové zábavy (estrády, vystoupení, divadla a
koncerty), ale nijak nepřikazuje, jak má majálesový výbor přesně svátek zorganizovat.
Pražský majálesový výbor se nakonec rozhodl pro kombinaci formy nabízené v brožuře
s velkým pochodem. Podle brožury měl být program ještě schválen Okresním výborem
ČSM, ale vzhledem k tomu, že majálesové výbory měly být složeny z členů výborů ČSM,
vyjednávání pravděpodobně nebylo složité.
V této době byl jediným dlouhodobě vydávaným vysokoškolských časopisem v
Praze, do kterého psali studenti, časopis Universita Karlova. Universita Karlova informovala
o nadcházejícím majálesu nejčastěji z dostupného tisku a od začátku dubna se tomuto tématu
pravidelně věnovala. 2. dubna věnovala majálesu celou první stranu, která fungovala jako
pozvánka na slavnost. Na první straně se objevila velká pozvánka podepsaná „hrabětem“
Stadionem, která popisovala parodickou akci ohlášení majálesu ve velké posluchárně (není
blíže specifikována). Doplněna je fotografiemi družiny hraběte Stadiona v historických
kostýmech, kteří šli 19. března ohlásit, že Majáles budou!
„My, císař Maxmilián II.,
z milosti majálesového výboru král český a uherský, kníže pražský a dispečer pro kultur,
oznamujeme svým věrným národům-studentům, řádným, mimořádným i pořádným,
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probantům i reprobantům, že pod patronací všech rektorů, prorektorů, děkanů, proděkanů,
fesorů profesorů, ba i pedelů a propedelů – slavnosti majáles 1956 – MAJÁLES BUDOU“127
V pozvánce majálesový císař Maxmilián hrozil těm, kteří nepřijdou různými formami práva
útrpného a těžších případech školní menzou. Ač byla celá pozvánka napsaná humorně,
kvality jídla v menze se později týkaly i majálesové slogany. Nespokojený s ní
pravděpodobně nebyl pouze autor. Přímo pod pozvánkou jeden z členů majálesového výboru
Jaroslav Pacovský energicky vyzýval ke zrození nové veselé studentské satiry. Odmítal
obnovení studentské satiry, protože student má být veselejší a produktivnější. Nepotřebuje
nic obnovovat, ale naopak musí vytvářet.
„Ať je proto o majáles i při jejich přípravách veselo a blesky satiry ať lítají. Ale pozor, aby
se nesoustřeďovaly jen na vrcholky nejvyšší. Byla by to nemístná skromnost vůči našim
vlastním nedostatkům.“128
V tu chvíli už autor (člen ČSM) musel vědět, že nálada mezi studenty politickým špičkám
příliš není nakloněna. Zároveň nijak satiru zacílenou na vyšší místa neodmítal.
„Je třeba pochopit, že mladý člověk a obzvláště student, u kterého se předpokládá pořádně
vypěstovaná fantasie, má humor trochu „veselejší“. To je výbuch nápadů. Blesk! Pravda, i
recese byly prudké záblesky fantasie. Jenomže tyhle záblesky buď chtěly zapálit plnou
stodolu, nebo létaly ve vzduchoprázdnu. My si ale najdeme cíle pro náš humor!“129
Pozvánka přímo vybízí k cílené recesi a následným zmíněním nejvyšších špiček jasně
odkazuje, že velká část recese má být/bude mířit na politiky. Zároveň v ní Pacovský
potvrzuje představy o studentských stereotypech vzdoru a mládí. Studentstvo se mělo
představit veřejnosti v majálesovém průvodu a následně zajistit, aby bylo v Parku kultury a
oddechu Julia Fučíka opravdu veselo. Forma majálesu, který se měl skládat průvodu a
následného programu v parku pravděpodobně navazoval na majálesy v letech 1946 a 47,
bohužel o tom není v tisku žádná zmínka.
V Universitě Karlově se ještě objevil 20. dubna článek Majáles budou!, který dále
rozvíjel význam majálesů v díle Aloise Jiráska. Představoval studenty v „dobách reakčních“
jako bojovníky za svobodu národa. Jako příklad byl uveden alegorický vůz odvážejícího
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Havlíčka do Brixenu. Ředitel katedry hudební vědy Mirko Očadlík se v článku vyjadřuje
archaicky a snaží se vzbudit pocit jiného světa – kouzelného, tradičního a historického a
zároveň směšného a parodického.
„Majales jako projev studentské oposice v časech reakčních byly zamáváním rudým
praporem nad poklidným životem malých měst a malých měšťánků. To bylo vyslovené épater
les bourgeois. A proto sláva Majales trvala a šířila se, ač vlastně nikdo nevěděl, co Majales
byly a mají být.130“
Popisuje majáles jako starý svátek s mnoha významy i úplný původ slova – májové poplatky
pro učitele. Na závěr ještě dodává pravidla dobrého chování během majálesu a ujišťuje, že
pokud veselí nebude ohrožovat život, nebude mu učiněna přítrž.
„1. Veselí pakli život a pořádek ohrožovati nebude, nikterak přítrž činěna nebude.
2. Aby střídmost zachována byla, plat stipendijní, až po dni Filipa a Jakuba vyplacen bude.
3. Pro ty scholares, kteří míry neznajíce, jiné ve zbujnosti své uprati by chtěli, kurník
universitní bude přichystán, tak jako tomu bývalo za časů císaře Maxmiliána.
4. Rozhodně bude dbáno, aby primátor a konšelé příležitost neměli mistrům vyčítati, že mají
zpuštěnou kázeň, že žáci se nočně toulají, nic se neučí, atd.“ 131
Pravidla se týkají primárně fyzického nepořádku, fyzických konfliktů a nočních toulek
(alkoholu). Nikde není přikázáno, že si studenti z něčeho nesmí dělat legraci či v rámci
majáles to kritizovat. Tato pravidla bychom i pohledem současnosti označili za „dobré
chování.“ Celý článek vyvolává pocit svátečnosti, ale zároveň působí velmi nadsazeným a
směšným dojmem.
Následně 26. dubna 1956 byla na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
uspořádána mimořádná schůze univerzitního výboru ČSM. Na této schůzi byla schválena
studentská rezoluce, která se posléze šířila mezi studenty a měla výrazný dopad i na
majálesová témata. Na tuto schůzi byl pozván i ministr školství Dr. František Kahuda, který
se ale nedostavil.132 Mladá fronta na místo vyslala svého redaktora Ivo Kalvinského, který o
setkání 27. dubna napsal krátký článek. V článku popisuje překvapivý až neuvěřitelný zájem
o body rezoluce, angažovanost studentů v diskusi a přeplněnost posluchárny. Ve svém
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článku také kritizoval ostatní novináře, které nazývá „výrobci zpráv“, protože jsou málo
angažovaní, dění mezi lidmi je nezajímá a jen zprávy „vyrábí“.
Rezoluce byla reakcí na XX. Sjezd KSSS, na které Chruščov pronesl svou kritickou
řeč o Stalinovi. Základní body se týkaly veřejné diskuse o politice, svobodě slova,
dezinformaci zamlčování zpráv v tisku, adoraci SSSR a komunikaci se školami, studenty a
učiteli. V rezoluci je patrné, že studenti jsou nespokojeni s celkovým stavem v zemi a hlavně
přístupem úřadů a vládních orgánů, které produkují zákony, reformy a rozhodnu bez toho,
aby je konzultovali s těmi, které tyto reformy zasáhnou nebo odborníky.
Dalším důležitým bodem byla kritika Národního shromáždění, které podle informací
z tisku zastupuje pouze formální funkci. „Tisk přináší pouze zprávy o jednohlasném
hlasování a nikdy nepřináší zprávy o průběhu debaty nebo kritických příspěvcích.
Požadujeme, aby v tisku byly publikovány zprávy o předběžných debatách Národního
shromáždění; toto by umožnilo na setkáních voličů s členy parlamentu informovanost
občanů v záležitostech, o nichž má být hovořeno, a členové parlamentu by se dovídali
hlediska občanů k projednávaným otázkám.“133 Studenti chtěli, aby schůze voličů s poslanci
neměly pouze formální význam a bylo možné diskutovat i o citlivých tématech bez toho,
aby hrozily diskutujícím další následky.
Rezoluce se týkala i tisku, který studenti obviňují z pomalého informování,
nepravdivosti a nesamostatnosti (závislosti na KSČ). Studenti si všimli, že český tisk
informoval oproti zahraničnímu o poslední sjezdu komunistických stran se zpožděním
(Chruščovův projev byl dlouho tajen). Zároveň požadovali, aby byl zrušen index zakázaných
knih a zpřístupněna pro studijní účely západní literatura včetně tisku.
„Často se dosud zamlčují fakta o dílčích hospodářských úspěších kapitalistických států. Na
druhé straně se zamlčují fakta o našich neúspěších, jak ukazuje například HUKO.
Považujeme za nesprávné, že téměř všechna statistická data jsou úzkostlivě tajena. Tento
stav jistě vyřeší již učiněné rozhodnutí vydávat opět Statistické ročenky.“134
Další kritika směřovala k nekritickému přijímání vzorů ve školství a hospodářství ze
SSSR, které podle nich poškozovalo oba sektory. I na poli kultury nechtěli studenti dále
Návrh rezoluce plenárního zasedání univerzitní organizace Československého svazu mládeže na
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přijímat nekvalitní sovětské umění na úkor západního kvalitní umění (přejímalo se z SSSR
vše včetně brakové literatury).135 Útočili i na vyvěšování sovětských vlajek při různých
příležitostech a hraní sovětské hymny v rozhlase. I vyučování marxismu jim přišlo jako příliš
rozsáhlé.
Další součástí byl bod vyžadující revizi procesů s generálem Slánským a dalších
politických procesů. Studenti chtěli tresty pro všechny, kteří využívali nezákonné
vyšetřovací metody a amnestii pro ty, kterým bylo ublíženo. Komunistickou stranu přímo
napadli až v dalším bodě, který nesouhlasil s referátem tajemníka Novotného, který
prohlásil, že úloha vedení strany je řešit nejzávažnější otázky strany a státu. Studenti tvrdili,
že pokud tomu tak je, Národní fronta a zbylé politické strany mají pouze formální funkci.
Další body se týkaly odříznutí světa školství od politiky a nemožnosti učitelů a
studentů mluvit do reforem. Tématem byla také jednosměrnost komunikace s vládním
aparátem – absence jakékoliv diskuse. Vláda podle rezoluce pouze nařizuje, ale
neposlouchá.
Hlavní vyznění celé rezoluce tedy byla touha studentů po veřejné diskusi a
liberalizaci informací v tisku a veřejném prostoru. Studenti se cítili odříznutí a bez
jakéhokoliv vlivu na svět kolem sebe. Následně se rezoluci studenti pokusili dostat do tisku,
ale bohužel se jim to nepodařilo. Ministr Kahuda slíbil, že ji nechá otisknout do majálesu,
ale slib nesplnil. Frustrace studentů sílila. 12. května se ještě pokusili předat ministru
Kahudovi novou verzi rezoluce z pedagogické fakulty, ale setkání skončilo hádkou studentů
a ministra. V tuto chvíli muselo studentům docházet, že oficiálními kanály se nikam
nedostanou.136
Skupina studentů, které byl součástí i Dr. Michael Heyrovský se vydala na oslavu 1.
máje, kterou využili ke svému zviditelnění před politiky – slovy Heyrovského:
„Důležitějším však bylo, že jsme zastavili před tribunou a skandovali slogan, který skutečně
vystihoval tu dobu. Pamatuji se ho, protože se to rýmovalo. Nevymyslel jsem ho, prostě vznikl
tak nějak spontánně, jak už to u mladých lidí bývá… základem bylo „My nechceme rebelovat,
my chceme diskutovat!“. To jsme provolávali před prezidentem Zápotockým a tajemníkem
Novotným. Naivně a v dobé míře jsme si mysleli, že je to správné, protože jinak jsme se k těm
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lidem nemohli dostat… nevěděli jsme přesně proč… jenom jsme cítili, že jsme od nich
izolování.“137
Tento pokus se studentům příliš nepodařil, protože zaniknul v davu prvomájových oslav.
Tím pádem se pro skupiny kolem Heyrovského a další podobné stal blížící se majáles
jedinečnou možností, jak dát své potřeby najevo, protože studenti budou ve středu zájmu
všech přihlížejících.
V rámci příprav na majáles vyšel 20. dubna v Universitě Karlově seznam
doporučených hesel do průvodu. Autor nebyl uveden. Hesla nejsou přímo ukázkou vzdoru,
ale kritizují běžné společenské poměry, politiku, studentský život. Naráží na příliš časté
školní reformy „Za nové školství – za nové reformy!“, nebo „Zvyšte počet hodin! Tisíceré
díky. Budete mít ze všech odborníky!“, „Pusťte Ministra mezi nás!“ – tyto slogany sice
nejsou přímo útokem, ale dotýkají se témat, které studenti z ČSM řešili ve svých rezolucích.
Zejména navyšování hodin z důvodu výuky nepovinných hodin (ve skutečnosti povinných)
marxismu-leninismu a velmi častých reforem. Objevila se i politická, ale zároveň vtipná
hesla jako „Funkcionáři jsou včele, vždycky když se někam jede!“138
V oficiálním celostátním tisku se objevila pouze jediná zmínka a to 12. května
v Rudém právu. Anonymní dopisovatel představuje majáles jako den zpěvu, tance a zábavy
studentů. O recesi či kritice se nijak nezmiňuje a poměrně stroze informuje o programu
majálesu a plánovaném vystoupení studentských umělců a lidových uměleckých souborů.
„K májovým dnům patřily kdysi i tradiční studentské majáles. Hýřily zpěvem, tancem a
všelijakými taškařicemi mladých studentů. Letos studenti po delší době znovu připravují své
majáles. Výbor slavnosti má plné ruce práce, protože majáles budou již 20. května
v pražském Parku kultury a oddechu Julia Fučíka…
…V Parku kultury a oddechu bude rušno již od nedělního rána, které patří dětem a různým
sportovním utkáním. Odpoledne studenti zažehnou majálesový oheň a zahájí pestrý program
zpěvu, hudby a smíchu, na kterém se podílejí studentští herci, pěvci, tanečníci i soubory
lidové umělecké tvořivosti.“139
Článek v Rudém právu je napsán mnohem střízlivěji, než jeho protějšky v Universitě
Karlově. Popisuje majáles doslova jako obyčejnou pouť v kontrastu se svátkem recese
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popisovaným v UK. Mladá Fronta přípravy na majáles ignorovala, což je velmi zvláštní –
jednalo se přeci o oficiální deník ČSM.
14. května se v reakci na majáles v Bratislavě, který se konal 12. května, sešla
speciální schůze ÚV KSČ, která řešila, zda budou nutná další bezpečností opatření (majáles
v Bratislavě překonal jejich obavy z hlediska obsahu sloganů a transparentů), nebo budou
současná stačit. Na této schůzi se ukázalo, že členové ÚV KSČ vnímali studenty jako
politickou opozici a jejich návrhy nebrali jako možná zlepšení, ale jako útoky na své
postavení. Nesnažili se jakkoliv studentské návrhy reflektovat, ale pouze vymyslet způsoby,
jak je umlčet. První tajemník Antonín Novotný přednesl návrh, že pokud se majáles změní
v politický protest, mohl by uzavřít vysoké školy.140
19. května vyšlo majálesové číslo University Karlovy, které bylo plné očekávání.
V úvodu se objevila báseň Ladislava Chemcsuka Majálesová, která oslavovala sílu mládí a
jeho nezdolnou schopnost bojovat proti útrapám.
Mládí, ach mládí
v čem je kouzlo tvoje?
Zkoušíš svá křídla plná nepokoje
a žádných výšek nebudeš se bát.
A jenom proto nelekáš se boje,
že víc než žít je život milovat!141
Báseň oslavovala mládí a volala po jeho síle a vzdorovitosti. Autor jasně vnímal mládí jako
období vzdoru a boje. Pod samotnou básní byl ale důležitější článek napsaný anonymem,
který navrhoval, jak se budou studenti na majálesu chovat a co mají dělat. Hlavním tématem
bylo odmítání recese, která by byla všem pouze pro smích.
„Recese ne, to je jenom l’art pour l’artistická legrace, která nikoho nebolí, které by se smály
rektoráty jako děkanáty, mensy jako ministerstvo školství. Nás, bohužel, na recesi neužije. A
– bohudík – legraci se nevyhýbáme. Nebudeme však skákat po jevišti ve všelijakých
přestrojeních jen tak ‚pro kulturní obveselení králíkům‘, jak praví známé české pořekadlo,
takto pro tisk upravené, budeme tam skákat výlučně satiricky. Satirou také nerozumíme
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moudré mentorské ukazování na nedostatky s připojením návodu, jak je odtranit (od toho
jsou tu jiní a kompetentní až pámbu brání), satirou rozumíme ukázat, rozesmát a –
zamračit.“142
Článek byl sice napsán v parodickém stylu, zároveň ale vybízí k satirické kritice toho, co
studenty trápí. Studenti měli tvořit satiru, která jasně útočí na různé cíle a ty pohoršuje.
Studenti nechtěli nikoho „zastřelit“, ale chtěli být slyšet. Připravovali se na majáles jako
způsob, jak vyjádřit své výhrady vůči politice, škole i společnosti.
Vzali jsme si na mušku ledacos. Je to naše první střelba naostro. Je docela možné, že se i
nestrefíme. To se stává i výtečným střelcům. Nechceme nikoho zastřelit. To my ne! Jsme
individua vesměs mírumilovná, až příliš mírumilovná! … To ale nikterak neznamená, že si
nemůžeme nabrousit satiru, jako jsou nabroušeny žiletky netuzemské výroby.143
Už samotný článek byl satirický poukazováním na kvalitu tuzemských žiletek. Zároveň
chtěl, aby studenti byli ve své satiře ostří a nebáli se. Nemělo se jednat o vzpouru nebo
revoltu, ale tvrdý satirický útok na všechno možné. Článek také zdůrazňoval důležitost
smíchu a zábavy mezi všemi účastníky a pohoršení u těch, na které zaměřili satiru. Zábava
a satira byly všudypřítomné. Majáles měl být něčím velkolepým, nečekaným, obnovením
staré tradice. V podobném duchu ve stejném čísle University Karlovy publikoval svůj článek
člen majálesového výboru Vladimír Přibský z Filosofické fakulty, který měl za úkol sehnat
dvouhrbého velblouda. Celý článek napsal v duchu ironické kritiky poměru povinných
přednášek a individuálního studia. Na prvním velkém hrbu mělo být napsáno „Povinné
přednášky“ a na druhém malém „Individuální studium“. Dvouhrbého bohužel v Zoo
nesehnal, tak uvažoval, že by vlastně stačil jen jednohrbý, protože cedule individuální stejně
nestojí za řeč. Povinné přednášky souvisely s velkými nároky na studenty po reformách,
které studentům přidávaly povinné přednášky marxismu-leninismu.144
„‚Snad by nám stačil jen jeden hrb,‘ řekl jsem náhle zřízenci svírajícímu vejražkový krajíc
v levé ruce a v pravé ruce pak krátkou hůlku, patrně na tygry. Překvapeně vzhlédl. ‚Dali

Už je to tu!, v Universita Karlova, 9. května 1956, číslo 10, str. 1
Tamtéž.
144
Přibský, Vladimír: Sežeň velblouda!, v Universita Karlova, 9. května 1956, číslo 10, str. 1
142
143

72

bychom mu jenom POVINNÉ…‘ uvažoval jsem nahlas dále, ‚protože to INDIVIDUÁLNÍ
stejně ani za ten malý hrb nestojí…‘“
Majáles měl začít v jednu hodinu odpoledne na Národní třídě, na poslední chvíli byl
ale začátek/zahájení přesunut na Staroměstské náměstí, kde začal shromážděním studentů a
následným pochodem Pařížskou ulicí přes Čechův most pod sochu Josifa Stalina na Letné.
Pod obřím pomníkem nedávno Chruščovem odmítnutého stalinismu se dav studentů vydal
doprava a následně ulicí Dukelských hrdinů přímo do Parku kultury a oddechu Julia Fučíkav
Holešovicích. O počtu účastníků majálesu existují 2 zprávy – od Michala Svatoše, který
tvrdí, že se jej zúčastnilo na 100 000 osob včetně diváků a Sydney Grusona, který popisuje
průvod jako dav o 5000 osobách.145
Celý průvod se nesl v duchu karnevalu, převleků a všeobecného veselí. V čele
průvodu šli král a královna – Marxismus a Ruština. Jak už bylo vidět ve studentských
rezolucích, studenti měli dost jednostranné orientace na Sovětský svaz a bez hlubšího
historického a kulturního ztotožnění se s touto orientací, to byl jasný cíl jejich satiry. Co bylo
ale velmi zajímavé, byla skupina se zavázanýma očima a roubíky, která nesla nápis – Mladá
fronta. Studenti si očividně byli dobře vědomi, jakým způsobem je Mladá fronta
reprezentuje.146 Ani o samotném majálesu Mladá fronta neinformoval, což mohlo být
způsobeno tlakem HSTD na příkaz ÚV KSČ, která se vyznění majálesu obávala už týdny
předtím.
Sydney Gruson z New York Times popisuje celý svátek jako pochod veselosti, tance
a zpěvu na ulicích. Podobně jako kdyby popisoval karneval Michaila Bachtina. Grusonovi
v paměti nejsilněji zůstal výjev dvou skupiny, které šly za sebou a hlásaly „Teorie“ a
„Praxe“. „Teorie“ byla gentlemansky oblečena a „Praxe“ následovala v roztrhaných
cárech. Studenti tím poukazovali na neustálé převádění marxistické teorie do praxe, což
podle nich v Československu nefungovalo.147
Další satirou na témata z rezolucí byla skupina studentů, kteří nesli imitaci knihovny
s obřím nápisem „NA INDEXU!“, která jasně odkazuje na studentské odmítnutí zákazu
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západní literatury. Pozorovatel z amerického velvyslanectví ve své zprávě uvedl, že studenti
nesli i slogan Kup si mladou frontu! Zítra v ní nic nebude! Manipulace s informacemi a
jejich zamlčování bylo nejen velkým tématem rezolucí, ale i majálesu. Do tohoto tématu
zapadá i transparent „Chceme světovou literaturu!“148, který vypovídá nejen o touze po
světové literatuře, ale i znechucení dostupností pouze východních děl.
Kritice a satiře se nevyhnul ani ministr školství dr. Kahuda – „Ať žije ministr Kahuda!
Apríl!“ a „Co Komenský vytvořil, to Kahuda potlačil!“ Studenti byli unaveni neustálými
školskými reformami a změnami, které Kahudovo ministerstvo přinášelo. To, že je ministr
neposlouchá, si vyzkoušeli již 1. máje, tentokrát už věděli, že nedodržel slovo s publikací
rezoluce, která se mezi studenty rozšířila – pár studentů neslo nápis „Mám kůži tak hrubou,
jako ministr školství.“ připevněný k velkému dinosaurovi.149 Obzvláště úderné bylo
provolávané heslo „Dejte nám Kahudu, dáme mu na hubu!“150
Na tomto majálesu se také poprvé objevilo heslo, které se tradičně objevovalo na
mnoha majálesech v následujících letech – „Nebojte se Pražáci, ještě jsou tu študáci!“. Toto
heslo nejen že odkazuje na reformní funkci studentů, ale také vypovídá o vnímání tehdejšího
nastavení ve společnosti, které podle studentů nebylo správné. Pokud bylo opravdu myšleno
– nebojte se, nic není ztraceno, ještě jsme tu my (studenti)!
Za svůj cíl si studenti zvolili i omluvu politiků za stalinismus a všechno bezpráví
s ním spojené, které strana neustále vysvětlovala kultem osobnosti. Tři studenti v řadě za
sebou nesli transparenty – První nesl velký transparent „Kult“, druhý nesl „Kultík“ a třetí
„Kultíček“. Je zřejmé, že nezvládnutá stranická komunikace po Chruščovově projevu byla
jedním z důležitých důvodů, proč KSČ musela snášet tolik kritiky, a vznikaly reformní
snahy.
Nejčastěji se ale studenti zmiňovali o svých životních podmínkách, ať už se jednalo
o úroveň stravy v mensách nebo o velkou zátěž způsobenou reformami a velkým počtem
přednášek, které mají povinnou docházku. Příkladem byl transparent s nápisem „Na
přednáškách méně sedět, zato chceme více vědět!“151, který se trefuje nejen do nároků na
studium (povinné přednášky, studium marxismu-leninismu), ale zároveň může působit
dvojznačně v kontextu cenzury. Zároveň si ale někteří účastníci byli vědomi toho, že mohou
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být postiženi, o čemž vypovídal transparent „Připravte se kádrováci, zítra budete mít
práci!“152 Z toho vyplývá, že někteří studenti si nebyli jistí, zda je ochrání karneval a svět
„jen jako“.
Studenti se trefovali i do kvality potravy v mensách, což doporučoval i článek
v Universitě Karlově – „Kdo se v mense stravuje, proti tloušťce bojuje!“153 Podobný nápis
byl připevněn na druhém boku dinosaura s nápisem o ministrově hrubé kůži – „To je pro
studentskou menzu.“ Část studentů skandovala slogan „Ať žije menzovní žrádlo!“154
Studenty rozčilovalo i to, že za vlastní peníze musí na univerzitách hostit severokorejské
studenty – „Ať žijí korejští studenti! Ale za své peníze…“155
Slavnost skončila karnevalem v „Julděfuldě“ – Parku kultury a oddechu Julia
Fučíka, kam se nedostala velká část studentů, protože rozesílání vstupenek mělo na starosti
celostátní ČSM a nejen vysokoškolské výbory. To je možná ani nestíhalo rozesílat, takže se
pozvánky nedostaly ke všem studentům. Pravděpodobně na vyžádání také zaslalo velké
množství pozvánek tajným policistům.
Zprávy o zatčeních po majálesu se různí. Strana tvrdila, že policie nezatkla nikoho
(případně po výtržnostech všechny propustila), mezi studenty se šířily různé zvěsti o
zatýkání rebelů. United Press psal, že československá policie zatkla na 300 osob a americký
velvyslanec zase tvrdil, že byli zatčeni ti, kteří chtěli šířit studentské rezoluce – což potvrzuje
Matthews v rozhovoru s Heyrovským a Němcem.156 Jak to bylo doopravdy se všemi detaily,
se už asi nikdy nedozvíme.
Majáles byl po jeho skončení zmíněn v zahraničních médiích (United Press a New
York Times), Universitě Karlově i Mladé frontě a Rudém právu. V Universitě Karlově se
objevil článek, který byl z části apologií studentské satiry, ale také obžalobou těch, kteří
těch, kteří v průvodu nesli a provolávali politická hesla. Kritizuje i stížnosti na kvalitu jídla
v mensách a ubytování na kolejích. Článek byl napsán direktivně a se silným politickým
zabarvením. Celkově nezapadal mezi články, které byly dříve v časopisu publikovány. Kvůli
podpisu není zřejmé, kdo tento článek napsal, je ale možné, že se jednalo o přesvědčeného
komunistu, který nemusel být ani z akademického prostředí.
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„…raději (Gruson a další zahraniční publicisté) z průvodu vybrali několik málo
transparentů a hesel, která se jim zazdála nejvíce ‚proti režimu‘ a celkem střízlivě museli
svá pozorování shrnout v základní fakt, že o protistátní manifestaci nešlo.
Není pochyby o tom, že reakční síly na západě, (které často mnozí mladí lidé v rámci
celkového zmírňování mezinárodního napětí občas přestávají brát na vědomí) a zvláště
štvavé emigrantské skupiny kolem nejrůznějších vysílaček a špionážních ústředen se mnoho
dní modlily, aby majáles se takovou manifestací staly.“ 157
Oproti velkému počtu článků před majáles se objevila v Universitě Karlově už jen 1 reportáž
z oslav. Je možné, že to bylo důsledkem zásahu někoho ze státních orgánů. Nicméně Gruson
ve svém článku jasně uvedl, že hlavním tématem byly podmínky studentského živobytí –
kvalita ubytování, jídla a stížnosti na existenci indexu zakázaných knih. Mohly si vybrat
mnohem političtější hesla.158 Gruson ještě napsal druhý report, ve kterém sděloval, že
hlavním tématem byly právě životní podmínky studentů, a také rozebíral studentskou
rezoluci (verzi z pedagogické fakulty), která se mu dostala ro rukou.159
V Mladé frontě se objevila reportáž napsaná anonymním zpravodajem, která
oproštěná o všechna hesla, kterými studenti v průvodu promlouvali. Autor popisoval
kostýmy a kuriozity, které se objevily, ale ani jednou se nezmínil o recesi a kritice. Článek
vyznívá apoliticky a prázdně.
„Z dnešních dnů jsme viděli universální studentský oděv pro všední dny – ale prý i pro
recepce, promoce a korunovace – teplákovou bundu, doplněnou slušivým motýlkem, který
umožňuje pohybovat se v tomto oděvu i v mezinárodní společnosti.
Program pražských majáles vyplněný na ostatních scénách zpěvem, tancem, promítáním
filmů, byl zakončen velkým karnevalem v levém křídle Sjezdového paláce.“160
Reportáž v Rudém právu popisovala majáles velmi podobně.

Přiznala, že se

objevovala různá vtipná hesla a slogany, ale stejně jako v Mladé frontě i tato reportáž je
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prostá jakýchkoliv zmínek o tématech, která studenti přinášeli. Majáles Rudé právo popsalo
jako idealizovanou zábavu s kostýmy, hudbou a programem pro děti.
„Legrace bylo dost. Nescházela ani hudba a několik alegorických vozů. Transparenty, hesla,
do toho vířivý šum, v němž je těžko rozumět slovu, smích a veselí.
Řidič sedmnáctky zpomaluje před letenským tunelem, aby alespoň na chvilku umožnil
cestujícím pohled na závěr majálesového průvodu, který již zahýbá po nábřeží pod
letenskými sady.“161
Ukazuje se, že studenti nebyli vyslyšeni a následně byli ještě obviněni z pokusu o převrat
ministrem Kahudou, který si vše interpretoval po svém (nebo mu to bylo interpretováno)162.
O dohru a následný zákaz velkých pražských majáles se postarali zejména 2 muži –
ministr školství Kahuda a místopředseda vlády Kopecký. Kopecký si ve svém projevu
stěžoval na tendenční požadavky ve studentských rezolucích a omlouval státní zřízení tím,
že je země v procesu proměny a dělnická třída dělá vše, co může, aby dosáhla blahobytu.
Aby univerzity dosáhly naplnění svého smyslu – budování socialistické společnosti, musí
být co nejpevněji spjaty s ideály komunismu a marxismu.163
Tvrději ale vše kritizoval Kahuda, který studenty spojil s beztřídní ideologií a tvrdil,
že největší rebelové jsou z 3. ročníků, kteří byli přijati po zmírnění třídního výběru v rámci
přijímacího řízení na školy. Zvláštní je, že tyto podmínky zmírnil sám Kahuda z důvodu
kritického nedostatku vzdělaného technického personálu.164 Ministr byl tedy rozpolcen
mezi potřebu zvýšit počet vysokoškolsky vzdělaných, ale zároveň se mu nelíbili studenti
z jiných tříd, než dělnické. ÚV KSČ se tak rozhodlo, že majálesy znovu zakáže stejně jako
v roce 1948.
Studenti ale nechtěli žádný převrat nebo revoluci. Snažili se vyjednat si lepší
podmínky vlastní existence. Odmítavý postoj stranických hodnostářů celé dění zpolitizoval
a proměnil v očí mnohých v revoltu a protistátní jednání. Slovy Dr. Heyrovského:
Nezamýšleli jsme realizovat nějaký organizovaný odpor proti komunistickému režimu.
Jenom jsme si mysleli, že bychom se měli pokusit zlepšit podmínky v této zemi. Chtěli jsme
vyjádřit, jak bychom to rádi udělali. Byli jsme tehdy skutečně naivní. Komunisti snadno
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potlačili naše ambice.

165

Naivní a v dobré víře byli studenti potlačeni. Že KSČ vnímalo

studenty politicky, dosvědčuje i nařízení ministra vnitra, které pro 19. – 21. května
nařizovalo pohotovost třetině bezpečnostních složek umístěných v Praze.166
Na studenty v roce 1956 se ale nezapomnělo a jejich rezoluci odcitoval v roce 1968
během Pražského jara Alexander Dubček. Karneval roku 1956 tak studentům dovolil začít
šířit myšlenky, které následně inspirovaly další studenty a reformisty. Nebyla to revoluce,
ale společenský řád byl zpochybněn a postupně se začal proměňovat. Nakonec byl i Ladislav
Němec (jeden ze studentských vůdců během majálesu) zvolen do vedení ROH. Majáles 1956
tak nastartoval cestu k Pražskému jaru. Ne revolucí, ne bojem, ale veselím a satirou.
Zpětně takto hodnotil majáles i Vladimír Přibský (jeden z členů majálesového
výboru), který v roce 1966 vzpomínal, že se majáles stal po dlouhé době první možností, jak
kritizovat věci, které se studentům ve společnosti nelíbí. V rámci majáles se nebáli vyhazovu
ze školy a pendreku. Byla to přeci jen hlavně zábava a veselí.167
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5.4 1965 – Ať žijá majáles!

Až do roku 1965 byly majálesy v Praze zakázány z důvodu zkušenosti z roku 1956.
V tomto roce bylo rozhodnuto, že majálesy budou znovu povoleny v rámci oficiálně nazvané
„Politiky důvěry“, o které v roce 1963 rozhoduje Vysokoškolský výbor ČSM. Policie ani
úřady totiž nebyly schopné potlačovat prvomájové srazy u sochy Karla Hynka Máchy a další
projevy nonkonformního mládí a nechtěli dále silou zasahovat proti „svým dětem“.168
Majáles roku 1965 je asi nejznámější ze všech díky účasti amerického básníka beatnika
Allena Ginsberga. Tento rok bylo rozhodnuto, že majáles bude pořádat VOV ČSM, který
vytvoří organizační výbor. Ten můžeme vidět v záběrech ze studentského filmu Majáles 65.
První pozvánka na majáles se objevila už v 18. března ve studentském časopise ČVUT
Buchar. Pozvánka byla čistě informativní a hlavním sdělením bylo, že majáles bude ve
znamení toho, jak mladý člověk vnímá dnešní svět. 169 Svatoš uvádí, že organizační výbor
dostal pokyn, aby se letošní majáles z důvodu 20. výročí osvobození obešel bez provokací a
nepřístojností. Policie se také snažila prolomit zvyk setkání u sochy Karla Hynka Máchy,
kde se scházely různé „živly“ – máničky, příznivci big beatu aj.170
Podobně jako v roce 1956 začal tisk rozšiřovat informace o majálesu a tentokrát se
přidala i Mladá fronta. První krátká zmínka se v ní objevila 16. dubna, ale šlo pouze o dvě
věty uvnitř upoutávky na 1. máj.171 Mladou frontu kromě Bucharu předběhla i Universita
Karlova, která zveřejnila pozvánku už 26. března. Obsahovala datum, místo a čas – 1. května
v 15 hodin na Staroměstském náměstí a rezoluci pléna VOV ČSM, které rozhodlo, že
majálesové průvody půjdou od jednotlivých škol na Staroměstské náměstí a odtamtud
stejnou trasou jako v roce 1956. Nedůležitější ale byla zmínka, že VOV ČSM rozhodl, že
majáles bude takový, jaký si ho uspořádají fakulty.172 Čímž zajistili určitou svobodu obsahu
průvodu i dění v PKOJF.

Archiv hlavního města Prahy, fond Komunistická strana Československa - Vysokoškolský výbor Praha,
Protokol ustavující konference Vysokoškolského výboru KSČ v Praze 3. listopadu 1963, sig. 010/1-11, archivní
pomůcka Kopečková, Jana: Vysokoškolský výbor Praha (1960) 1963-1971 : prozatímní inventární seznam
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„Členové pléna viděli barevný film o Majáles v Olomouci, který ovšem vyvolal víc skepse
než nadšení. Došli k závěru, že Majáles bude takový, jaký ho připraví fakulty. O
podrobnostech a průběhu příprav napíšeme v příštích číslech.“173
Vydání University Karlovy z 9. dubna doslova majáles ovládl. Část obsahu byla ve
formě recese a vtipu a část se zabývala původem majálesu v historii (ale také s velkou dávkou
nadsázky). Zdůrazňován byl zejména protestní význam majálesů a studentstva, které vždy
stálo proti svévoli vrchnosti. Pozvánka samotná žádala, aby se všichni studenti, i ti největší
mrzouti, bavili a smáli. Podobala se jazykově pozvánkám z roku 1956, které volaly po veselí
všech studentů a veliké satiře.
„1. května až do umření budou v Praze studentské slavnosti majáles zvané. Plní se tak přání
studentů tlumočené jejich delegáty na konferenci vysokoškolského obvodu ČSM a v usnesení
zakotvené. Veselit se budou zajisté všici jako se na vysokoškoláky patří, by se na ně i
v kruzích nedůvěřivých napříště důvěřivě patřilo.“174
Zajímavější ale je část majálesové dvoustrany, která si otevřeně dělá legraci z marxismuleninismu. Autor podepsaný pouze příjmením Kareš zde popisuje 2 fiktivní „skorofilosofie“
majismus a lesismus, které se přely o to, zda je lepším měsíce duben nebo květen. V této
době byl šéfredaktorem časopisu Universita Karlova Jaromír Hořec, který se stavěl velmi
skepticky vůči jakýmkoliv politickým dogmatům. Je tedy možné, že toto je jeden z výsledků
jeho řízení i výuky.
„FACTA: Majismus a lesismus dva směry, dvě skorofilosofie, které zastávali májisté a lesisté
(nikoliv lesníci). Původně šlo o tzv. měsícový spor (datovaný někdy pátým vzporem na
kruzích)
VYSVĚTLENÍ: Majisté považovali za nejlepší a nejradostnější měsíc v roce květen a lesisté
oproti tomu duben, měsíc lesů (vod a strání).“175
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Anonymní autor publikoval 16. dubna v Mladé frontě pozvánku na slavnosti, které
se budou odehrávat 1. května. Většinu pozornosti získal pochopitelně prvomájový průvod.
Majáles byl zmíněn jen velice zkratkovitě, zatímco prvomájový průvod a vojenská přehlídka
8. května dostaly mnohem více prostoru. Nebyla zmíněna studentská satira a význam
karnevalových kostýmů byl redukován na „krojovaný průvod“.
„Odpoledne se v prostorách PKOJF bude konat radostné odpoledne a Majáles 1965.
Krojovaný průvod studentů projde přitom městem. O programu této studentské slavnosti
přineseme bližší informace v příštích dnech.“176
26. dubna těsně před majálesem o něm informovala jak Universita Karlova, tak
Mladá fronta. Rudolf Huk v Mladé frontě psal o přípravách studentů a plánovaných
taškařicích. Informoval ale poměrně střízlivě, ačkoliv s lehkou svátečností. Znovu se
neobjevila ani zmínka o studentské satiře a Huk majáles popisoval jako obyčejnou zábavu.
„Pražští vysokoškoláci chtějí letos založit novou pokrokovou tradici veselé jarní
studentské slavnosti, kterou se připojí k oslavám 20. narozenin republiky. Chtějí ukázat
široké veřejnosti, že studentstvo nikdy nemělo a nemá nic společného s chuligánskými
výtržnostmi, že se dovede docela vesele, duchaplně, vtipně a slušně bavit.“ 177
Ve srovnání s tím Universita Karlova informuje se svátečním až karnevalovým
zápalem. Stejně jako v roce 1956, i v roce 1965 byla karnevalová nálada už součástí článků.
„Hovoří se i o stovkách koních ukrytých v motorech alegorických vozů (traktorů).
Kromě koní, krav a traktorů půjde v průvodu asi čtyři sta krojovaných studentů. Studenti
právnické fakulty navázali těsný kontakt s budoucími sexuology. Bohužel vám nemůžeme
oznámit, co z tohoto spojení počne, protože jsme byli požádáni o zachování tajemství. To
bude odhaleno až 20. května v PKOJF.“178

Pražský 1. máj, v Mladá fronta, 16. dubna 1965, str. 1
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Universita Karlova prezentovala i názory studentů na to, co je to majáles a ti
odpovídali: „Průvod, maškary, legrace!“, “Nevázané studentské veselí.“, „Hodně veselých
studentů pohromadě.“ Redaktoři z řad studentů připomínají i Aloise Jiráska a jeho pohled
na studentské revolty. Také uvádí, že o bezpečnost celého majáles se budou starat chlapci
z Vysoké školy zemědělské a strojaři z ČVUT, ale také chtějí, aby nebyli nazýváni policií,
protože jejich úkoly jsou jiné. Režisérem celého majálesu měl být Jan Moravec z FAMU. 179
Představen byl také přesný program:


„V 15 hodin se otevře areál Parku kultury a oddechu Julia Fučíka.



Od 15:30 se budou promítat studentské filmu z FAMU.



V bruselském pavilonu bude výstava studentů AVU a VŠUP.



V provozu bude také lunapark a divadélka malých forem.



V 18:00 dojde do parku maškarní průvod.



Po slavnostním ceremoniálu a volbě krále bude zvolena Miss majáles.)



Majáles bude pokračovat do ztracena.“180

Program velmi připomíná náplň karnevalů a svátků bláznů ve středověku – divadlo,
ceremonie, volba krále aj. Ve stejném čísle ještě vyšla anketa, ze které vyplynulo, že mnoho
studentů ještě nevědělo, že majáles bude. Nicméně je otázka, zda byla myšlena vážně.
V kontextu zbylého textu vyznívá spíše ironicky.
Důležitý je článek sociologa a přednášejícího na Univerzitě Karlově Pavla
Machonina, který varoval před příliš agresivní rétorikou satiry a přímými útoky na
socialismus. Machonin psal, že v kontextu 20. výročí osvobození by mnohé politické
slogany mohly vyznít jinak, než obvykle a tím pádem je potřeba dbát na to, aby nebyly
pochopeny dvousmyslně. Zároveň nabádal k satiře nejen na domácí podmínky, ale i
zahraniční. Nespecifikoval, zda se má jednat o západ či východ.
„Existují dvě možné avšak zásadně odlišné cesty uplatňování studentských zájmů. Jednou je
cesta opozice vůči socialistickému zřízení, cesta jeho zásadní kritiky zvenčí. Její škodlivost
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je očividná – aktuálně studenty spíše poškozuje, neperspektivně usiluje o nemožné, o návrat
pořádků nepříznivých rozvoji člověka vůbec a duševního pracovníka zvláště.“181
Není zřejmé, jestli Machonin svůj článek napsal jako apologii socialismu, nebo nabádal
studenty, aby byli opatrnější. Pokud psal své skutečné názory, nabádal k hájení studentských
zájmů, ale ne za cenu převratu a otevřeného vzdoru proti režimu. Naopak nabádal studenty,
aby své problémy řešili vstupem do oficiálních organizací. Varoval i před kritikou
přednesenou formou šoků.
„Z této situace by bylo třeba podle našeho názoru vyvodit patřičné závěry pro vystoupení
studentů na majáles. Nemělo by sklouznout k jednostrannému ‚radikálnímu kriticismu‘ a
pokusům o uplatňování metody ‚šoků‘, provokací.
To neznamená, že nemá mít majáles kritický ráz nebo že by měla být zavedena ‚cenzura‘
forem účasti.“182
Machonin vyzýval ke kritice i svobodnému projevu, ale ne za cenu vyvolání otevřené
konfrontace nebo provokace bezpečnostních složek.
Takový vývoj předpokládala i StB. Policejní složky tak 3 dny před majálesem
předvedly 883 podezřelých osob a 55 jich zadržely. Tento přístup ukazuje, že státní
bezpečnost se skutečně obávala protistátního vyznění majálesu. 183
Průvody začaly dne 1. května u škol a vydaly se ulicemi směrem na Staroměstské
náměstí. „Technici se sešli v Dejvicích a na Karlově náměstí, ekonomové na Žižkově,
umělecké školy a humanitní obory na Alšově nábřeží.“184 Z těchto míst studenti vyrazili na
Staroměstské náměstí. Zde se setkaly průvody všech škol a vytvořily jeden velký
karnevalový dav. Podle University Karlovy se na studentský průvod přišlo podívat
neuvěřitelných 150 000 lidí.185 Oproti tomu na prvomájový průvod se dostavilo 400 000
lidí.186 Rozdíl mezi velikostí obou slavností je poměrně neúměrný jejich mediálnímu pokrytí
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v celostátním tisku. Rudé právo měsíc dopředu psalo o prvomájovém průvodu, ale o
majálesu se ani nezmínilo.
Studenti filosofické fakulty UK nesli transparenty, které upozorňovaly na přítomnost
jejich kandidáta na krále majáles Allena Ginsberga – „Ginsberg králem majáles - výraz
proletářského internacionalismu.“187 Americký básník dorazil o několik dnů dříve a byl
doporučen Josefem Škvoreckým (původním kandidátem) jako vhodný kandidát na krále
majáles. V tu dobu měl za sebou setkání se studenty filosofické fakulty, na které jich přišlo
několik set. Za Ginsbergem několik studentů vyrazilo do hotelu, kde nadšeně souhlasil
s kandidaturou.188 Pravděpodobně byl i v té době v Československu mezi studenty oblíbený
a známý – o beat generation dokonce v předchozím roce vyšel poměrně rozsáhlý text
v Universitě Karlově.189
Ze Staroměstského náměstí vyrazil dav směrem k PKOJF. Průvod byl plný
satirických výjevů, kostýmů a transparentů. Studenti vykřikovali různé slogany a dav vypadá
jako na fotografiích, tak na filmu Majáles 65 plný veselí a smíchu. Mnoho sloganů a nápisů
se zachovalo díky zprávě kapitána Vodrážky ze státní bezpečnosti, který je zapisoval a
zachoval ve své předběžné zprávě o majáles 1965.
Studenti, kteří tvořili studentskou policii, byli oblečeni v historických uniformách a
místo obušků nesli salám. Kromě nich průvod doprovázelo 30 policistů a 150 tajných
policistů.190 Nicméně takové množství policistů by nemělo proti davu šanci, pokud se splnily
nejhorší obavy oficiálních složek a z majálesu by se stal protistátní protest. Tento počet je
vhodný spíše pro monitorování situace.
Studentská hesla byla v tomto roce bujařejší i odvážnější než před devíti lety. Tuto
změnu je možné spojit s celkovým uvolněním režimu v Československu i nástupem nové
generace, která už si válku vůbec nepamatovala. Studenti často kritizovali nedodržování
svobody slova hesly jako „Všechna hesla byla předem schválena, se vším souhlasíme.“,
„Brávo, brávo. Co tomu zítra řekne Rudé právo!“ nebo „Nemlaťte nás přes hubu, ať žije
král Ubu!“ Znovu se objevuje i touha studentů se více účastnit veřejné diskuse a podílet se
na chodu společnost (nebo minimálně škol) a s tím související hesla:
„Dejte nám svobodu, jsme páté kolo u vozu!“
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„V zájmu provozu jsme pátým kolem u vozu!“
„Nenecháme si do ničeho mluvit“!191
Tato hesla musela tajná policie vnímat jako jasnou provokaci. Kapitán Vodrážka tato hesla
označil ve své zprávě jako „protistátní a reakční s cílem vyvolat mezi studenty nevoli“.192 U
nich se ale studenti nezastavili a vzali si na paškál přímo politické zřízení, které úplně
otevřeně kritizovali. Tato hesla nejsou nijak hodně útočná, ale oproti majálesu 1956 jsou o
něco odvážnější.
„Raději blbé zřízení, než nutnost myšlení.“
„Za jednotu socialistického cancání!“
„Za spravedlnost se rve a mydlí, dokud neobsadí židli!“
„Buďme veselí lidi, středověk je pryč!“
„Pryč s levou úchylkou, pryč s pravou úchylkou, zlatá je střední cesta“!193

Objevila se i skupina studentů, kteří vykřikovali „Kupředu levá!“ a u toho pochodovali
pozadu. Přímo útočná byla až hesla, které se týkala policie, ale i tak byla směšná a vtipná.
Studenti v této době vnímali velkou moc VB i StB a tak se ani těm nevyhnula kritika.
V tomto případě velmi ostrá satira. Mezi studenty pravděpodobně bylo hodně účastníků
minulých setkání na Petříně, která policie rozháněla, a tím pádem bylo pochopitelné, že
mnoho studentů vnímalo zásahy policie jako nesvobodu a útlak. Humor se tak stal způsobem
obrany proti policejnímu tlaku. Objevovala se hesla jako:
„Zdravíme VB a neveřejnou taky!“
„Ať žijí nepřátelé studentů!“ – pokřikováno přímo na VB194
Navrátilo se i téma posměchu Sovětskému svazu a jeho adorování. Objevily se i komentáře
k Stalinovu památníku (demolice 1962), který byl součástí stěžejního tématu v roce 1956 –
Archiv bezpečnostních složek, fond A9/243 Předběžná zpráva o průběhu prvomájových oslav a majálesu.
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„Byli jsme i před pomníkem, budeme i po něm!“195 Výše uvedené heslo „Buďme veselí lidi,
středověk je pryč!“ sice naznačuje, že středověk 50. let už odešel, ale s určitou dávkou
cynismu. Prosovětská propaganda je stále v politice přítomna a studenti se vrhli i na ni. Heslo
„Nejezte sandwich, jezte ruská vejce, vejce našich přátel“ se nepokrytě vysmívalo adoraci
SSSR a stejně tak „Sovětský majáles náš vzor!“196 V Sovětském svazu totiž žádné majálesy
nebyly. Studenti pravděpodobně vnímali český systém jako lepší, než sovětský.
Studenti kritizovali i poměry studentského života, kvalitu jídla v menzách a
vyjadřovali svou nejistotu po absolvování studia. Tato hesla ale oproti roku 1956 ustoupila
do pozadí výše uvedeným. Z této tematické změny lze usuzovat, že se společnost za devět
let poněkud proměnila - radikalizovala. Studenti si byli více vědomi tlaku ze stranu VB i StB
a kontroly veřejného prostoru státní správou a jejich hesla byla konkrétnější a mířená přímo
na bezpečnostní složky či přímo socialistické zřízení.
Celý průvod se postupně přesunul do parku, kde začala ceremonie volby krále
majáles. Kandidáti přednášeli své programy a byli voleni pomocí měřiče hlasitosti pokřiku
a potlesku kraválmetru. Z rozhovoru s Allenem Ginsbergem vyšlo najevo, že kraválmetr byl
ovládán přímo studenty a nic ve skutečnosti neměřil.197 Hlavním Ginsbergovým
protikandidátem byl stavař František Sedláček, který pronesl poměrně odvážnou řeč:
„Soudruzi a soudružky, ať už máte jednoho císaře na krku, rozhodli jste si zvolit si dneska
nového uzurpátora. A proto Já jsem opustil ulitu nezájmu, kolem které bouřil radostný život
pracujících, a kde jsem hníval infikován západní pakulturou, abych vám nabídl své služby,
protože vidím, že nemáte další zájem, nebudu tato hesla rozebírat a ukončím svůj projev. Za
případného zvolení vám rozeberu svůj program.“ Sedláček zesměšňuje odmítání západní
kultury a zároveň socialistickou adoraci dělnické třídy. V pořadu ČT 1198 se objevilo, že byl
za tuto řeč vyloučen, ale Šmíd jej opravuje, že vyloučen nebyl, protože následující rok
kandidoval znovu. Své tvrzení dokládá osobní známostí se Sedláčkem.199 Směrem
zesměšňování proletářské kultury se vydali i studenti filosofické fakulty, kteří nesly obří

Archiv bezpečnostních složek, fond A9/243 Předběžná zpráva o průběhu prvomájových oslav a majálesu.
4. května 1965
196
Danda, Jiří: Majáles 65, film, FAMU, 1966
197
Lass, Andrew: Allen Ginsberg – král majálesu, přístupné online, citováno 15.5.2016 16:44
http://www.phil.muni.cz/~pskyrik/lass/Lass-Ginsberg.pdf
198
Vyprávěj: Allen Ginsberg zvolen králem majáles, přístupné online, citováno 17. 5. 2016, 20:15
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10195164142-vypravej/bonus/7077-allen-ginsberg-zvolen-kralemmajales-v-praze
199
Šmíd, Karel: Zažil jsem to (2): Majáles a Allen Ginsberg 1965, přístupné online, citováno 17. 5. 2016 20:45,
http://karelsmid.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=460401
195

86

transparent „Ginsberg králem majáles, výraz proletářského internacionalismu.“200
Ginsberg místo své řeči zpíval „Ať žijá majáles!“ a cinkal na činelky. Studenti nakonec
rozhodli, že vítězem je Ginsberg, který byl hlasitě oslavován. Ještě téže večera se studentská
policie v čele s Karlem Šmídem rozhodla krále svrhnout a nastolit „krále z malého lidu“
Frantu Sedláčka. Ve většině textů není jasné, kdo za tím stál, ale Karel Šmíd tvrdí, že se tak
rozhodli pouze ve dvou.201 Majáles dále pokračoval ve všeobecné veselosti do pozdních
hodin. Na scéně se objevila volba Miss majáles, koncerty různých kapel a různá karnevalová
představení. Miss majáles korunoval student převlečený za univerzitního hodnostáře, měřilo
se kraválmetrem a ceny předávali Ginsberg se Sedláčkem. Během koncertu big beatových
kapel ještě vypadl proud a frustrování diváci začali házet židlemi a rozbíjet je. Film Majáles
65 je zakončen jednáním pořadatelského výboru VOV ČSM, který se baví nad nekorektními
hesly provolávanými během majálesu a transparenty, které studenti nesli (poté, co obdrželi
oficiální stížnost). Výbor se během předčítání velmi dobře bavil a bylo zřejmé, že hesla jeho
členové neberou tak vážně.
2 velké reportáže se objevily ve studentských časopisech Impuls a v problematickém
Bucharu. V Impulsu blíže neidentifikovaný student Bathe tvrdě kritizuje Mladou frontu a
Rudé právo, které podle něj psaly o majálesu naprosto scestně a zkresleně.
„Proto 2. května nedočkavě otevírám, co jiného, nežli ‚Rudé právo‘. V článku, kterému by
rozsahem vážně konkuroval i odstavec o předpovědi počasí, se dovídám, že průvod trval
celou hodinu a půl a ještě že vedle hesel a obrazů vtipných byla v průvodu místa nevkusná a
nevhodná…“202
Sám začátek majálesu popisuje jako „invazi předmajálesové i majálesové nálady a
očekávání.“ Článek v Rudém právu byl skutečně velmi malý umístěný vpravo dole na 2.
straně deníku. Napsán byl velmi genericky s minimem detailů a nevěnoval jakoukoliv
pozornost tématům majálesu.
„Hodinu a půl trvá, než se celá ta maškaráda převalí člověku před zraky. Jen škoda, že vedle
hesel a obrazů vtipných se objeví i věci nevkusné a nevhodné.“203
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V Mladé frontě se objevily na jednu stranu fotky, na druhou stranu přinesla nepravdivé
informace o účasti Stelly Zázvorkové, která se nakonec na majálesu neobjevila. Nicméně
článek zabral téměř celou jednu stranu a byl poměrně detailním popisem celého majálesu.
Nicméně z hesel a sloganů byly vybrány ty nejméně kritické a spíše obsahově vyprázdněné.
O Ginsbergovi bylo napsáno několik řádků, které snižovaly básníkův význam.
„‘A kdo je to Ginsberg?‘ Ptal se šestiletý kluk táty na chodníku, když jeli kolem strojaři na
alegorickém voze s maskovaným básníkem a transparentem: Volte Ginsberga, projevíte tím
svůj mezinárodní proletářský internacionalismus. ‚To je ňákej kandidát‘ řekl otec, když se
k chodníku doneslo: Král strojařů, král majálesu!“204
Bathe na článku v Mladé frontě kritizuje zejména absenci nadšení, generičnost
popisu, ignorování tematického obsahu majálesu a nezájem o hlubší proniknutí do dění.
„Zcela vážně. Na Mladé frontě se mi nelíbí především odtrženost a indiference od
veškerého nadšení, nezřídka i obětavosti v přípravách NAŠEHO majálesu nedocenění jeho
základní myšlenky, z čeho pramení i nedostatečná informovanost, úrovní se podstatně
neodlišující od prostého člena publika.“205
V Bucharu nepodepsaný autor napsal, že součástí majálesu nebyla jen recese, ale i
kritický ukazovák, kterým se studenti snažili ukázat, co je trápí. Zároveň tvrdí, že se jednalo
o veselou a uvolněnou akci, během které nemusela VB zasáhnout. Cituje i zprávu pražské
VOV ČSM, která tvrdila, že majáles byl velmi kladně přijat i veřejností. Velký důraz ale
klade na odstavec v závěr, který ironicky děkuje celostátním deníkům za zpravodajské
pokrytí majálesu.
„Dále musíme vyjádřit svou vděčnost, že náš tisk taktně pomlčel o všech drobných
nedostatcích, které se na úspěšném Majáles vyskytly, tím, že o Majáles nenapsal, kromě
nedělních deníků, ani řádku.“206 – Dokonce ani Mladý svět, týdeník mládeže se o majálesu
nezmínil.
Majáles 1965 rozhodně nepřipomínal protirežimní vzpouru, ale spíše veselý
happening, kterým se studenti snažili dát najevo své potřeby. Jako protirežimní protest jej
vnímaly zejména bezpečnostní složky, které byly i cílem různých sloganů. Pokud bychom
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hledali nepřítele studentů, byla by to právě veřejná bezpečnost a státní bezpečnost, rozhodně
ale ne socialismus a socialistický režim. Touha po konci adorace Sovětského svazu a snížení
policejní kontroly nebyla rozhodně velkou manifestací protistátní revolty. Kritika byla
mířena na konkrétní chování policie a politiků, než na režim jako takový. Studenti chtěli
režim zlepšit, ne ho odstranit. 7. června ještě Universita Karlova zhodnotila majáles jako
úspěšný a také sdělovala, že západní novináři, kteří čekali protirežimní senzaci, se jí
nedočkali. Studenti naopak dokázali, že jsou právoplatnými členy socialistické
společnosti.207 Interpretace tajné policie byly trochu jiné, jak napovídá zpráva Kapitána
Vodrážky, ve které jsou k označení některých majálesových hesel a studentských aktivit
používána slova jako „reakční“, „protistátní“ či „provokatérské.“208
Bohužel se nedochovaly dokumenty, které by říkaly, kdo rozhodl o zákroku proti
studentům i Ginsbergovi. Blažek spekuluje o tom, že se mohlo jednat o nevoli tajemníka ÚV
KSČ Vladimíra Kouckého, který byl šokován Ginsbergovým vystoupením, ale to by
nevysvětlovalo, proč StB zakročila proti Ginsbergovi už dříve (krádež jeho deníku,
provokatéři). Naopak velitel StB pro majáles kapitán Vodrážka mohl naprosto selektivně
podávat zprávy, jaké se mu hodily a vytvořit revoltní interpretaci celého majálesu a
Ginsbergovy návštěvy (vzhledem k tomu, že byl jediným autorem zprávy o majálesu a
Ginsbergovi). Posílal mezi studenty i na Ginsberga provokatéry a snažil se neustále získat
důkazy o protistátnosti jejich jednání. Následně tyto důkazy využil k veřejné dehonestaci a
podložení vyhoštění básníka. Vodrážkovy zprávy ukazovaly politikům studenty jako
protistátní živly a politizovaly celé studentské hnutí.209 Vodrážka byl navíc chválen
náčelníkem KGB Vladimirem Semičastnyjem za svou operativní práci během 2. světového
fóra mládeže v Moskvě.210 Je tedy možné, že byl na KGB i napojen. Majáles měl dohru ještě
v podobě vyhoštění Allena Ginsberga, to se ale témat karnevalu a studentského vzdoru už
netýká.
O majálesu 1965 ještě vznikl studentský film, který byl zveřejněn v roce 1966 a
provázel ho článek a rozhovor v Universitě Karlově. Článek zdůrazňoval význam majálesu
jako formy kladení důležitých společenských otázek a citoval v tomto kontextu Lenina.
Autor filmu v rozhovoru zdůrazňuje, že film je čistou a autentickou studentskou výpovědí o
Majáles se podařil, ať žije majáles 1966, v Universita Karlova, 7. června 1965, číslo 17, str. 2 - 3
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majáles 1965 - „Nechtěl bych, aby vznikla fáma, že do něho někdo z vyšší moci zasáhl. Bude
v něm všechno, co jsme v něm chtěli mít. Šlo o vystižení atmosféry kolem této události a
stručnost je vždycky u takového dokumenty na prospěch věci.“211
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5.5 1966 – Osamění studentskosti…

O majálesu 1966 se dochovalo o něco méně informací, než o jeho předchůdcích. Možná i
z důvodu postupného tání režimu neměla tajná policie tolik důvodů celou akci detailně
sledovat, možná byl důvodem sledování v roce 1965 Allen Ginsberg. Velkou změnou ve
studentském světě byl vznik celostátního časopisu Student, který podléhal ČSM a politici
spoléhali, že bude mít na studenty pozitivní vliv. Nicméně Student byl srovnatelný
s Universitou Karlovou, Elixírem nebo rebelským Bucharem. O tomto časopise později
Antonín Novotný měl prohlásit „měli jsme problémy s místními fakultními časopisy, tak teď
je máme konečně na centrální úrovni s celostátním týdeníkem.“212
I tentokrát hlavní média – Mladá fronta a Rudé právo – majáles téměř
ignorovala. Ve studentských časopisech to bylo důležité téma. Majálesu předcházelo mnoho
článků, které studenty připravovaly na samotnou akci. V časopisu Student vyšel článek,
který popisoval úlohu studenta (člověka) jako zrcadla společnosti a popisoval majáles 1956
jako nevyhnutelnou reakci na pokřivení marxismu-leninismu v padesátých letech. Majáles
začal zápas o nové hodnoty, které část společnosti odmítala. V článku si autor také stěžuje,
že ve společnosti je pro studenta těžké diskutovat, protože je za nesprávné názory trestán a
starší generace ke studentům přistupuje lhostejně a povýšenecky.
„Zápas o nové hodnoty byl bolestný a neminul často ani nechápající mladou generaci. Jsou
to zejména omyly ze začátku padesátých let a jejich kritika po roce 1956 a slabiny
ideologické práce, která nedostatky obcházela a vzbuzovala tak nedůvěru ve schopnosti a
možnosti strany. Vznikaly nové hodnoty, které byly předávány výchovou, komunikačními
prostředky, politickými a právními normami, ale i existenčním tlakem.“ 213
Autore dále popisoval, že studentovi je nutno porozumět a ne ho trestat i přes chyby v jeho
názorech – to by studenta jen odvedlo od politiky a vyvolávalo potřebu revolty. Důležitější
je ale zmínka o přeceňování vlivu „nesprávných“ názorů a nedůvěra v dobré úmysly
studentů.
„Jestliže se student tomuto neorganickému vývoji brání, sám se k politickému uvědomění
propracovává a dopustí se v diskusi chyb, bývají jeho nesprávné názory zveličovány,
Šmíd, Karel: Zažil jsem to (1): Jak to bylo s cenzurou, přístupné online, citováno 18. 5. 2016 17:18,
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přeceňován jejich vliv na ostatní studenty atd. To vše ve svých důsledcích odvádí studenty
od politiky a nutí k přetvářce. Výchovné práci škodí i kategorické soudy o ideové a politické
úrovni studentů, zejména soudy generalizující nedostatky a extrémy. Mnohdy situaci ztěžuje
i apriorní nedůvěra v poctivé hledání a úmysly studentů.“214
Autor v celém článku studenta představoval jako člověka, na kterého byl neustále vyvíjen
tlak silami, které student nekontroloval a často pro jejich anonymitu ani neznal. Varoval před
lhostejností ke studentům, která by mohla vést k velkým negativní dopadům na celou
generaci studentů. Studenti si uvědomovali, že vyjednávají nové hodnoty a jejich
protivníkem je stále lhostejnost okolí, omezená svoboda slova a skepse.
ÚV KSČ v roce 1966 zvolil pro majáles termín 15. května (Svatoš chybně uvádí 1.
května) a pořadatelská komise se znovu měla skládat z členů VOV ČSM. V tomto roce se
změnila trasa pochodu – ze Staroměstského náměstí, skrz Celetnou ulici a následně
Revoluční ke Švermově mostu (dnes Štefánikův most). Cíle byl znovu Park kultury a
oddechu Julia Fučíka. O stanovení termínu (a změně z původního 8. května) informoval
v dubnu i časopis VŠCHT Elixír. Redakce Elixíru měla ke změně negativní postoj a VOV
ČSM VŠZ dále požadoval, aby byly změny vysvětleny. 215
2. dubna začala na majáles zvát Universita Karlova článkem Student do vesmíru.
Článek byl primárně informativní, ale ustanovoval témata průvodu:


„Čistě abstraktní a fantastické vyjádření kosmické reality.“



„Představa studentů o budoucím uspořádání kosmické společnosti.“



„Odraz současného života naší planety i Československa v představách o životě na
ostatních planetách sluneční soustavy, popř. i v jiných galaxiích.“216

Témata majálesu jasně odkazují na společenskou kritiku, která se od něj očekávala už
z minulých let. Autorka také zmiňovala, že minulý ročník byl vlažně přijat pro nepochopení
svéráznosti studentské recese.
Ve stejném čísle vyšel článek, který vysvětloval přesunutí majálesu na 15. května.
Jeho součástí bylo distancování se od státních svátků, které jsou oficiální. Ráz majálesu je
jiný a míra studentské kritiky a recese by se neměla omezovat kvůli jiným svátkům (1.
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máj).217 Je zřejmé, že autor považoval majáles za autentické veselí v protikladu s oficiálními
svátky, které byly spíše povinností. Majáles v jeho očích měl opravdovou sváteční
atmosféru, vytvářel vlastní studentský svět – svět recese a kritiky. Majáles oproti oficiálním
svátkům byl svobodný a kulturotvorný ve smyslu karnevalové vyjednávání společenského
řádu. Další pozvánky a informativní články v časopisech pokračovaly až do května.
Majálesu 1966 předcházel vzdoromajáles na Petříně, kde se sešlo kolem 300 lidí,
kteří se následně vydali na pochod přes Újezd. Vykřikovali politická hesla – „Blaničtí rytíři
přišel váš čas“, „My chceme svobodu!“, „Chceme novou vládu, novou republiku!“ Cestou
ke Karlovu mostu strhávali prvomájovou výzdobu a na Karlově mostě policie tvrdě zasáhla.
Účastníci pokřikovali na policii „Gestapo!“ 147 demonstrujících bylo na místě zadrženo a
17 dodatečně. Přes 40 osob bylo odsouzeno k odnětí svobody a stranu zděsilo, že 55
účastníků byli studenti z rodin vysokých stranických hodnostářů. 218
Ve Studentovi se objevil článek vedoucí majálesového výboru Radka Štrupla, který
přímo vysvětloval, jakého tématu se má majáles týkat. Zaměřoval se na celospolečenské
problémy a to, co trápí studenty ve společnosti. Majáles 1966 měl být přímou a nijak
neskrývanou kritikou společnosti.
„Vedle mezinárodní problematiky, studentských vtipů a recese bude v průvodu převládat
celospolečenská problematika. Některé nedostatky a problémy v životě naší společnosti
budou ztvárněny alegoriemi a satirou. Protože jde o akci značného rozsahu, žije
v podvědomí některých lidí přesvědčení, že majáles je nějakou oficiální záležitostí, která
musí mít seriózní průběh. Takoví lidé se nedovedou vyrovnat s tím, že i o vážných
problémech jde hovořit nevážně…“219
Autor se také ptá, jaká bude reakce oficiálních složek. Studenti po zkušenostech z roku
1965 věděli, že nemusí být přijati s radostí – „Začínají se rojit otázky, s čím studenti přijdou,
co se v průvodu (protože o ten hlavně jde), objeví nebo neobjeví, jaká bude oficiální reakce
a podobně.“220 Touto optikou se majáles stal způsobem, jakým studenti mohli sdělit
společnosti i režimu co je trápí a co by chtěli změnit. Stal se formou vyjednávání o
společenském řádu – „Kritický postoj ke společenským nedostatkům je pozitivním jevem,
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neboť podporuje společenský progres a bojuje proti retardačním tendencím a
konzervatismu, které ve společnosti jsou.“221
Ve stejném čísle publikovala článek autorka pod jménem Jitka. Článek se zabýval
recesí a popisoval, jak recese pomáhá společnosti se vyvíjet k lepšímu a odbourávat to
špatné. Autorka recesi vnímala jako osvěžení ducha a formu uvolnění se bez neustálého
tlaku civilizace. Článek byl napsán v humorném duchu, ale v některých pasážích přecházel
do vážného tónu.
„Vzniklo (slovo recese) jako název pro ten znak lidské individuality, který se tehdy projevil
jako zdravá vzpoura proti konvenci a měšťáctví, pokrytcům a školometům, rozumprdům,
šalamounům, vrchním odborovým radovým a snobům… …Recese je sport ducha, rekreace
mozku, výsměch depresi a napětí, rehabilitační tělocvik nervové soustavy zužované
pahodnotami civilizace.“222
12. května vychází články v Universitě Karlově i Mladé frontě. Vladimír Přibský
v Universitě Karlově vzpomíná na majáles 1956, který byl voláním po svobodě slova a
revizi morálky. Ve své době nesměli studenti kritizovat politiky ani režim, byl to pro ně
najednou jedinečný způsob, jak dát najevo své potřeby. Popisoval, jak všechny věci, které
měli studenti rádi, byly a priori špatné (jazz a big beat) a majáles byl pro ně jediným
způsobem, jak mohli kritizovat politiku a své životní podmínky. Na konci vyzval studenty,
aby byli při majálesu neuctiví a nestalo se s ním to, co s tím v roce 1956 – zapomenutí. Celý
článek byl napsán vážným tónem jako lamentace nad majálesem 1956 a zároveň výzva pro
majáles 1966.
„Zbývá už jenom vzletné zakončení s přáním, aby letošní maják byl opravdu podařený, a
pokud to půjde, tedy i pořádně neuctivý, třeba i proto, aby nikdo z vás nemusel psát nějaké
takovéhle trapné obhajoby čehosi, co je dávno pryč, anebo kohosi, kdo jakoby vlastně nikdy
ani nebyl.“ 223
Oproti tomu Mladá fronta informovala prakticky jen o programu, místě konání a známých
osobnostech, které na majálesu vystoupí. Téma celého majálesu vůbec nezmínila a články

Štrupl, Radek, Jdem s recesí, v Student, 10. května 1966, číslo 19, str. 1.
Jitka: Recesse, v Student, 10. května 1966, číslo 19, str. 3.
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Přibský, Vladimír: Zas je to tu, v Universita Karlova, 12. května 1966, číslo 16-17, str. 1.
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jsou podobně jako v roce 1965 čistě popisné a zabývající se pouze formou celé slavnosti,
nikoliv obsahem. 224
Mladá fronta informovala i o plánovaném průběhů celé akce. Pro udržení pořádku byl
zřízena znovu studentská policie vyzbrojená obušky ze salámu v uniformách Dobrého
vojáka Švejka. Celá akce měla probíhat takto:


Ráno se vydaly delegace z náměstí Gustava Klimenta, Kaprovy a Žitné, aby se v půl
deváté setkaly na Staroměstském náměstí, kde byl slavnostně zahájen majáles
zpěvem Gaudeamus Igitur.



Dav se následně vydal Celetnou k Prašné bráně a Náměstí republiky. Z Náměstí
republiky Revoluční přes Švermův most a dále do Stromovky.



V 15 hodin byl otevřen pro veřejnost Park kultury a oddechu Julia Fučíka – mezi
studenty familiárně „Juldafulda“.



O zábavu se měly starat big beatové kapely, členové divadel Semafor a Rokoko a
další celebrity (Jiřina Bohdalová, Eva Pilarová nebo Lubomír Lipský).



V 16 byla naplánována volba krále majáles.



V 22 hodin byl volena miss majáles.225

Podle Svatoše měl majáles 1966 menší účast než jeho předchůdci z důvodu oficiálního
pořádání pod taktovkou ČSM.226 Nicméně i majáles 1965 byl pořádán člen VOV ČSM.
Zůstává otázkou, co způsobilo menší zájem. Důvod mohl být, že v roce 1966 byl majáles o
něco méně studentský, protože byl z velké části složen z profesionální zábavy. Studenti tak
neměli tak silné důvody se angažovat. Došlo k narušení autentičnosti celé akce její částečnou
institucionalizací.
V průvodu se objevovala hesla a alegorie politického i společenského rázu. Z těch
sociálních bych zmínil dvojici, která před sebou tlačila kočárek, ve které z magnetofonu zněl
dětský pláč a nesla transparent s nápisem „Kam s ním?“. Jiné transparenty si stěžovaly na
přeplnění vysokých škol – „Po přijetí dalších posluchačů se naše škola stává školou
v přírodě.“227

Máj zve na Majáles, v Mladá fronta, 29. dubna 1966, ročník 22, číslo 117, str. 1.
Přijdete na majáles?, V Mladá fronta, 12. května 1966, číslo 129, str. 1 a 3.
226
Svatoš, Michal: Studentské majálesy šedesátých let, v Zlatá šedesátá, 2000, str. 100-101.
227
Huk, Rudolf: Praha plná veselosti, v Mladá fronta, 16. května 1966, číslo 133, str. 1 a 2.
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Objevovala se i hesla politická cílená specificky na bezpečnostní složky – „Dneska
tady křičíme, zítra za to sedíme!“ nebo „Mlčeti zlato, mluviti průser.“228 Svoboda slova
zůstala i po 10 letech od majálesu 1956 důležitým tématem. Studenti stále nemohli číst a
říkat, co chtěli. Majáles byl stále jedinou možností, kde jim nehrozilo pár ran pendrekem či
zadržení (jak se někteří přesvědčili na Petříně o dva týdny dříve).
Králem majáles byl komisí zvolen Miroslav Horníček (studenti nedokázali sestrojit
kraválmetr, takže to vyřešili komisí). Jeho protikandidáty byli ekonom Effa, zemědělec
Pergner, stavař Sedláček a chemik Švanda. Mnoho studentů však dále skandovalo, že
pravým králem je Sedláček, a že krále si mají volit studenti a ne komise. K narušení
všelidovosti takovou volbou krále se vyjadřuje i časopis Student. Nakonec Sedláček musel
své věrné vyzvat, aby šli na pivo.229
Akce po volbě krále je kritizována na stránkách University Karlovy i Studenta.
Připomínala více matějskou pouť než majáles.
„Jak kvapil čas, park se plnil lidmi. A jak se plnil, začal se vytrácet majáles. Rozpliznul se
pod takty bůhvíkolika břeskných kapel, za trylkování oblíbených zpěváků a mezi slovy
těstovitých konferenciérů.“230
Na stránkách University Karlovy Špindlerová píše „V parku přestal být majáles
studentským… Byla to pouť, italská autíčka jsou výborná a drahá vždycky. Co bylo
majálesového na Semaforu, co na „koncertu“ Vlachovců s Chladilem, nehovoře o dalších
estrádách?“231
Dále ještě kritizovala absenci pohoršení pracujícího lidu a vítězství formy nad
obsahem – doslova autorce vadilo, že diváci z řad pracujících nebyli pohoršeni. Stejným
způsobem byl pražský majáles hodnocen i v Mladém světě, kde autorka popisovala, že se
stal spíše lidovou poutí/estrádou a ztratil svoji studentskost. Kritice podrobila i volbu krále,
který by měl být volen z řad studentů a ne bavičů. Majáles v jejích očích už nebyl
autentický.232 Jednoduše vzato, profesionalizace celého svátku mu v očí studentů ublížila,
protože neměli nadále pocit, že je to jen jejich svátek, který si pořádají sami. Najednou se
z toho stalo něco oficiálního. Průvod sice zůstal autentickou všestudentskou aktivitou, ale
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odpolední program už byl oficiální činností. Nemohl tak být kulturotvorný ve smyslu
Bachtinova karnevalu (tedy být karnevalovou formou vyjednávání společenského řádu),
podporovat svobodného ducha recese a kritiky.
Huk v Mladé frontě hodnotí majáles velmi kladně, nicméně vůbec se nezabývá
autenticitou a studentstvím. Jeho článek je prakticky jen popisem toho, co se na majálesu
stalo bez hlubšího pohledu zevnitř. Podobně jako všechny ostatní články v oficiálním deníku
ČSM – popisné, povrchní a názorově vyprázdněné.233
„Na všech scénách a pódiích, kolik jich jen v rozsáhlém areálu parku je, se po celé
odpoledne něco dělo. A všude bylo plno. Kdo nepřišel včas, zaváhal a neviděl, ani neslyšel
zpěváky Semaforu či Rokoka, bigbeatové skupiny, taneční skupiny, módní přehlídky.“234
Hukovy články se náladou silně odlišují od kritických reportáží ze studentských časopisů,
které majáles kritizovaly za jeho nestudentskost oproti roku 1965. Naopak oficiální Mladá
fronta byla velmi spokojená s celým průběhem.
V Rudém právu se objevila krátká anonymní reportáž, jejíž obsah byl tak generický,
že by bylo možné jej použít pro popis majálesu 1956 i 1965. Autor zároveň kárá účastníky
průvodu za nevyspělost a nevkusnost. Článek musel vyvolávat dojem, že šlo o lehce
přepracovanou verzi reportáže s roku 1965. V článku není zmíněna jediná osobnost, ani kdo
byl zvolen králem majálesu. Obsah oficiálního celostátního tisku tak znovu (jako v roce
1965) neuváděl témata, na která studenti odkazovali a přinesl pouze povrchní popis dění bez
další interpretace významu majálesu.
„Majálesový pochod studentů byl plný vtipu, veselí, různých hesel, satir i všelijakých
alegoriích. Satirické ostří bylo namířeno na leckteré nešvary, s kterými se studenti setkávají
ve svém životě. Svůj díl dostalo například stravování ve studentských menzách i řada
těžkostí, s kterými se absolventi vysokých škol potkávají při nástupu do praxe.“ 235
V tomto směru je vhodné z roku 1966 zmínit majáles také v Českých Budějovicích,
který nesl všechny znaky všestudentského recesistického veselí. Králem se tam stal sice také
Miroslav Horníček, studenti byli ale mnohem údernější ve svých tématech. Majáles
v Budějovicích se konal o 2 dny dříve 13. května. Program byl velmi podobný jako u
majálesu v Praze, ale většinu aktivit si studenti zařizovali sami. Hesla se trefovala zejména
Huk, Rudolf: Praha plná veselosti, v Mladá fronta, 16. května 1966, číslo 133, str. 1 a 2
Huk, Rudolf: Střípky z parku, v Mladá fronta, 16. května 1966, číslo 133, str. 2
235
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do společenských problému v Československu – „Kdo nekrade, šidí rodinu i milenku.“,
„Zavedením jednotného Y za odstranění třídních rozdílů“ nebo „Soudruzi, pohleďte na efekt
naší organizace práce.“236
Další zmínky ve studentských časopisech nejsou k nalezení. Je možné, že se
nedochovaly, ale stále je šance, že budou nalezeny v soukromých sbírkách pamětníků a
sběratelů. Mladá fronta a Mladý svět už se o majálesu dále nevyjadřovali.
Majáles v Praze roku 1966 byl také posledním velkým majálesem 60. let. Majálesy
později ustoupily demonstracím proti válce ve Vietnamu 237 a v roce 1968 Pražskému jaru.
Články ve studentských časopisech se do příjezdu vojsk Varšavské smlouvy ještě více
radikalizovaly a studenti byli ve svém vyjednávání ještě asertivnější. Tento pokus o změnu
společenského řádu v Československu byl ale tvrdě zastaven 21. srpna 1968.
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6 Vzdor všudypřítomný – závěr
6.1 Vzdor nejen československý

Československé studentské hnutí nebylo v 50. a 60. letech jediné, které se snažilo změnit
společenský řád a hodnoty. Studená válka sebou nesla mnoho politických rozhodnutí
vedoucí k omezením na obou stranách. Zároveň poválečné generace vyrůstaly s jinými
hodnotami než válkou zasažené starší generace, vnímaly tedy hodnoty v jiném historickém
kontextu. Studenti na východ i západ od železné opony se snažili proměnit svět kolem sebe,
který byl ztracen ve víru propagandy a konzervativních hodnot generací, které zažily 2.
světovou válku.
V roce 1962 vznikla v USA organizace Student for a Democratic Society, která
otevřeně vystupovala proti velkým politickým strukturám, které ovládají zemi a
propagandou své ideologie poškozují svobodu. Vliv této organizace rozšiřovala vietnamská
válka, která byla velkým společenským tématem rozdělujícím americkou společnost. To vše
vyvrcholilo v roce 1964, kdy se studenti na Kolumbijské univerzitě otevřeně postavili proti
univerzitní správě (včetně univerzitní policie) potom, co byla z kampusu vykázána politická
debata – zákaz vyvíjení politické činnosti a protestní pochody.238 To vše z důvodu umlčení
opozice proti válce ve Vietnamu. Omezování svobody slova na univerzitách vedlo k dalším
vzpourám, které potlačovala policie. Politická situace vzniklá rozdělením na východ a západ
vedla k omezením, proti kterým stáli studenti na obou stranách železné opony.
V západním Berlíně studenti protestovali proti návštěvě íránského šáha Rezy
Pahlavího, který byl významným spojencem USA na Blízkém východě. Studenti
zorganizovali masový protest před berlínskou radnicí, kde byli tvrdě zbiti dřevěnými a
železnými tyčemi v rukách šáhových stoupenců. Zasáhla i policie, která zastřelila jednoho
studenta. Následovaly masové tryzny v německých univerzitních městech. Nová levice
(studenti) začala ohrožovat německé zřízení. Incident vyvolal vlnu nepokojů, na kterou
německá vláda reagovala vytvořením výboru „Nouzový stav demokracie“.239
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V Rakousku studenti pořádali happeningy a demonstrace proti nepotrestaným
nacistům a za denacizaci země. Tento problém rezonoval rakouskou společností už dlouho,
ale mezi studenty dosáhl vrcholu díky přednáškám profesora Borodajkewycze, který
otevřeně projevoval antisemitské a nacistické názory. Díky jeho odhalení a celé aféře se
radikalizovala jako nová levice, tak i neonacisté a skinheads. Vše vyvrcholilo napadením
přeživšího z koncentračního tábora a levicového politika Ernsta Kirchwegera neonacisty.
Ten o několik dní později zemřel.240
Studentské protesty vyvrcholily v roce 1968 v mnoha zemích Západu a Východu,
včetně Československa. V USA začaly davové protesty proti válce a rasismu – po zastřelení
Martina Luthera Kinga jr., ve Francii po atentátu na Rudi Dutschka studenti obsadili
Sorbonnu a rektor Jean Roche na ně povolal policii, která brutálním zásahem rozehnala
studenty na Sorbonně a v latinské čtvrti. To vše způsobily problémy v životech studentů –
ekonomické, pocit absence kontroly světa kolem sebe, časová náročnost studia a tvrdá
pravidla pro život na univerzitě, politická omezení. Studentům se na protest proti
policejnímu násilí podařilo vyvolat největší stávku v historii Francie. 241 Další protesty se
odehrály například ve Velké Británii, Itálii a Španělsku.
„Režimy“ (vládnoucí elity) těchto zemí se snažily studentské hnutí oslabovat a
potlačovat. Politikům bylo jasné, že studenti se snaží podrývat oficiální interpretace různých
politických rozhodnutí (zejména v kontextu války ve Vietnamu a vztahů s východem).
Nicméně se přesvědčily, že tím nikam nedojdou. Studentské hnutí nelze ovládat a
manipulovat. Je nevypočitatelné pro svou pluralitu názorů a studentskou všelidovost. 242 Jak
předchozí odstavce ukazují, fenomén studentského vzdoru v 60. letech nebyl
v Československu unikátní. Objevoval se v mnoha dalších zemích a většinou měl velmi
podobné opodstatnění.
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6.2 Vzdor československý

50. a 60. léta 20. století v Československu byla léty velkých společenských i politických
změn. Studenti byli jednou z nejvýraznějších skupin, které se snažily proměnit tehdejší
společnost. I přes všechny překážky – cenzuru, policejní dohled, tvrdý režim – se jim skrze
majálesovou satiru dařilo šířit myšlenky, které měly velký vliv na proměny společnosti.
Ačkoliv se je politické elity, bezpečnostní složky i oficiální média snažila udržet pod
kontrolou, studenti se nevzdávali a s úsměvem a nadšením svou kritiku šířili dále.
Studentské majálesy v Praze nebyly pokusem o svržení vlády, likvidaci režimu nebo
jinou radikální změnu. Studenti se snažili dát najevo své obavy týkající se společenského
pořádku. Snažili se ukázat všem, kteří je neposlouchají, co je trápí. Svět studentů byl v 50. a
60. letech odříznut od zbytku československé společnosti a omezení vzniklá po roce 1948
nahrávala zejména dělnictvu, bezpečnostním složkám a politikům. Studenti byli vynecháni
z veřejné diskuse a nemohli rozhodovat ani o svém vlastním světě (často o něm nemohli ani
mluvit). S majálesy tuto možnost získali a také ji využívali. Občas až k údivu vládnoucích
elit.
V očích studentů se nejednalo o kritiku fundamentální podstaty režimu. Snažili se režim
zlepšit poukazováním na jeho chyby a nedostatky. Bohužel se často setkali s nepochopením
a perzekucí i přesto, že se nesnažili o revoltu či převrat. Čím více se lidé jako kapitán
Vodrážka snažili kontrolovat studentské hnutí skrze politizaci v očích politiků, tím více
studenti stáli za svým. Možná i díky tomu se mnoho studentských vůdců z doby majálesů
během Pražského jara stalo stranickými hodnostáři, kteří se pokusili o revizi režimu.
V této práci jsem nastínil, že studenti se skutečně nesnažili o revoluci, ale o dílčí změny,
které by v jejich očích zlepšily společnost. Studenti měli pocit, že je společnost ani politici
neposlouchají. Oficiální média tomu povrchními a obsahově vyprázdněnými zprávami
napomáhala. Majáles studenti tedy využili tak, jako tomu bylo mnohokrát v historii
s karnevalem. K vyjednání lepších podmínek a výkřiku k těm, kteří je neposlouchají, nebo
jen neslyší. Chráněni světem „jen jako“ mohli kritizovat problémy, ke kterým bylo jinak
obtížné se vyjádřit, aniž by nebyli perzekuováni.
Kritizovali režim i společnost. Režim pro ně ale nebyl skupinou lidí a kolektivním
aktérem, režim byl souborem pravidel, norem i zvyků. Režim byl provázán se samotnou
společností, která ho reprodukovala dodržováním jeho pravidel. I když jejich pokusy byly
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vykládány bezpečnostními složkami jako politická a často podvratná činnost, studenti
nechtěli společnost rozvracet.
Jednalo se tedy o vzdor? Určitě ano, vzdor nemusí být otevřenou vzpourou nebo
fyzickým bojem, může se projevit i jako karneval plný smíchu a převleků. Vzdor se může
objevovat i jako síla udržet si hodnoty vlastní generace navzdory tlaku společnosti, která
uznává rigidní a konzervativní hodnoty. Vzdor je snaha o zlepšení, která se staví fanatickému
konzervatismu odmítajícímu veškeré inovace. Vzdor je všudypřítomný, i v současnosti
vznikají nové hodnoty odlišné od těch všeobecně uznávaných, které jsou s nimi v konfliktu.
Takový vzdor je hnací silou změny a inovace – formou obrození společenského řádu.
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