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Abstrakt 

Bakalá ská práce je zam ena na dobovou literární kritiku díla Sekyra z roku 1ř66. 

ůutor románu, Ludvík Vaculík, byl v šedesátých letech dvacátého století ve st edu 

pozornosti díky své publicistické činnosti, která byla v rozporu s tehdejším 

komunistickým režimem. Vaculík v postoj k režimu a Československé komunistické 

stran  se v pr b hu jeho života vyvíjel a ovlivňoval tak jeho výslednou tvorbu. Práce je 

tak dopln na o stručný biografický exkurs do hlavních životních událostí, které určovaly 

sm r jeho tvorby. Hlavním cílem práce je zhodnocení kritik díla, které se objevily v 

dobových periodikách. ůnalýzu periodik doplňuje historický kontext politických 

událostí zejména šedesátých let, která jsou pro dobové p ijetí románu zcela zásadní. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on contemporary literary critique of the work of Sekyra 

from 1ř66. The author of the novel, Ludvík Vaculík was in the 1ř60s in the center of 

attention due to his journalistic activity, which was in conflict with the regime. 

Vaculík's attitude to the regime and to the Czechoslovak Communist Party evolved 

during his lifetime and influenced his literary and journalistic work. The analysis is 

complemented by an overview of his personal life, which determined the direction of 

his work. The essence of the work is the evaluation of contemporary literary reviews of 

the work, which appeared in various periodicals. The periodical analysis supplements 

the historical context of the political events in the 1960s, since the events of the era are 

crucial for the periodical reception of the novel. 
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1. Úvod 
Bakalá ská práce analyzuje dobové p ijetí románu Ludvíka Vaculíka Sekyra, který byl 

poprvé vydán v roce 1ř66.  ůutor románu byl v šedesátých letech dvacátého století ve 

st edu pozornosti, p edevším díky své sociáln -kritické publicistické činnosti, čili jeho 

dílo nebylo možno v dob  vydání nechat bez povšimnutí. Na ve ejnosti zp sobilo 

značný rozruch a vyvolalo mnoho nelibosti ze strany komunistického režimu 

(Jungmann 1996, 15). Na druhou stranu v šedesátých letech nastalo uvoln ní režimu, 

které umožnilo vydání nejen tohoto díla, ale mnoha dalších s podobným charakterem. 

Vzhledem k autorovu p ed dv ma lety 6. června 2015 je výsledná práce aktuálním 

tématem. 

Práce bude rozd lena do čty  hlavních kapitol. Nejprve se zabývá osobností 

Ludvíka Vaculíka, p ičemž pr b h jeho života je rozd len na t i životní etapy podle 

jeho literární tvorby a politické činnosti. Tato kapitola se p edevším zam uje na 

Vaculíkovu publicistickou činnost v šedesátých letech, kdy vyšel román Sekyra. 

Osobnost Ludvíka Vaculíka se vyvíjela nejen v závislosti na jeho osobním život . Vždy 

byl krom  spisovatele i osobností zasahující do politického d ní, o čemž nejlépe sv dčí 

manifest Dva tisíce slov, jenž symbolizuje nálady ve společnosti. Tyto nálady vyústily 

v roce 1968 v takzvané Pražské jaro. V práci budou taktéž zmín na ostatní díla Ludvíka 

Vaculíka, která často vycházejí z jeho života, a lze z nich proto čerpat p i odhalování 

jeho výjimečné osobnosti. 

Druhá kapitola p iblíží dobový kontext vydání díla Sekyra. Šedesátá léta jsou 

obdobím bohatým na politické zm ny, které se velkou m rou dotýkají i literární a 

publikační činnosti. Ve sledovaném období prob hlo n kolik událostí, které 

signalizovaly zm ny v české literatu e a kultu e. Jednalo se nap íklad o XII. sjezd KSČ, 

III. sjezd Svazu československých spisovatel , liblickou konferenci o Franzi Kafkovi a 

další události, které budou v této práci následn  podrobn ji rozebrány. Vydávání knih 

bylo v šedesátých letech pod značnou kontrolou komunistické strany, p ičemž p sobení 

cenzury se samoz ejm  nevyhnulo ani vydání románu Sekyra, a bude proto v této části 

též zohledn no. 

T etí kapitola je v nována samotnému románu Sekyra. Díky této kapitole se 

práce mírn  odchyluje od p vodních tezí, kde nebyla zahrnuta. Práce analyzuje román 
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Sekyra a jeho vnímání literárními kritiky. Z tohoto d vodu je tato kapitola nezbytnou 

součástí.  

 Román Sekyra je de facto konfrontací otce se synem. ůutor v autobiografický 

román je významnou součástí československé literární tvorby. Kapitola se nejprve 

v nuje jeho obsahu a popisuje d jové linie. Dále je součástí kapitoly analýza prvk , 

které odhalují strasti soudobého režimu, což je autorovi p edními československými 

politickými p edstaviteli vytýkáno. 

Práce je kvalitativní obsahovou a historickou analýzou dobových text  z roku 

1ř66 a 1ř67. Práv  z toho d vodu je v poslední kapitole obsažena analýza konkrétních 

kritik díla, které byly vydány v rubrikách dobových novin či v literárních časopisech. 

Tato část bude pro práci st žejní. Dále byl v dobové kritice román Sekyra 

p ipodobňován dílu Žert Milana Kundery, čemuž bude taktéž v nována část kapitoly.  

 Klíčovým metodologickým postupem bude analýza obsahu jednotlivých recenzí, 

které se románem Sekyra zabývají. Pomocí vzájemného srovnání recenzních text  se 

autorka práce pokusí určit, zda se dá v dobové kritice najít konsensus ohledn  

hodnocení Vaculíkova románu, či zda se p ípadn  n která jeho hodnocení výrazn  

odlišují. Tyto shody či neshody budou určovány pomocí hledání pasáží recenzí, které 

zmiňují konkrétní aspekty či oddíly románu. Na základ  následného zobecn ní záv r , 

ke kterým práce dojde, bude konstatováno, jak byl román Sekyra p ijat dobovou 

kritikou. Nejd ležit jším zdrojem zde bude recenze Ivana Klímy napsaná pro časopis 

Orientace, která srovnává Sekyru s již zmín ným Kunderovým Žertem ĚKlíma 1967, 

84-90). 

Pro sb r zdrojového materiálu byla analyzována významná dobová periodika jako 

nap íklad Lidové noviny, Tvar, Orientace, Plamen, Literární noviny, Nové knihy a další. 

Zkoumaná periodika byla zvolena na základ  analýzy mediálního prost edí 

v Československu v 60. letech, a m la by poskytovat reprezentativní vzorek médií, která 

se vyznačovala vysokou reputací v oblasti soudobé literární kritiky. Vzhledem 

k množství periodik vycházejících v šedesátých letech se práce odchýlila od tezí. 

Zam ila jsem se pouze na vybraná periodika. 

 Krom  samotné analýzy text  prob hne také jejich zasazení do dobového 

kontextu. Bez pochopení siln  zpolitizované mediální sféry daného období není možno 

pln  zhodnotit p ijetí daného románu, jelikož sám Ludvík Vaculík již v té dob  byl 

politicky značn  polarizující osobností, což se nepochybn  projevilo i v reakcích na 

kterékoliv jeho literární dílo, román Sekyra nevyjímaje. 
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2. Osobnost Ludvíka Vaculíka 
Život Ludvíka Vaculíka je v této kapitole rozd len do t í etap. První etapa analyzuje 

jeho p sobení v komunistické stran . Druhá etapa je zam ena na šedesátá léta 

dvacátého století, kdy se začíná vymezovat v či stávajícímu režimu a t etí kapitola je 

zam ena na období konce sedmdesátých let až do konce jeho života. B hem t chto etap 

prochází Ludvík Vaculík vývojem, který neodráží pouze jeho soukromý život, ale 

zejména dobové kulturní a politické události. 

Ludvík Vaculík se narodil 23. července 1926 v Brumov , kde navšt voval i 

základní školu. Ve t etí t íd  začal studovat ve Zlín . Zde pak následn  absolvoval 

Baťovu školu práce a zároveň obuvnickou školu (Chuchma 2003, B8). Své zážitky a 

zkušenosti z dob studia pozd ji sepsal v knize Milí spolužáci. Dílo je rozd leno do t í 

částí; Kniha indiánská, Kniha dělnická a Kniha studentská. Autor do díla vkládá dopisy, 

jak dívkám, rodič m, tak p edevším jeho milované paní učitelce Svatoňové (Jungmann 

1996, 15). 

2.1 První období 
V prvním období, roku 1ř46 vstoupil Ludvík Vaculík do Komunistické strany 

Československa ĚKSČ) stejn  tak jako podstatná část československé inteligence. V té 

dob  pojímal socialismus jako systém, který má smysl pouze tehdy, když má nastolit 

spravedlnost. Práv  to byl jeden z jeho hlavních d vod  pro angažovanost ve stran . 

Bohužel se tento marxistický požadavek p íliš neztotožňoval s realitou. I p esto, že 

pat il k reformist m ve stran , jeho názory se s nimi ne vždy ztotožňovaly. P edevším 

necht l p etvá et režim, ale spíše se ubírat sm rem návratu k t m starým dob e 

zavedeným pravidl m společnosti, jenž dob e znal ze svého mládí ĚKosatík 2004, 7Řě.  

V roce 1ř50 získal titul na Vysoké škole politické a sociální v Praze v oboru 

politicko-noviná ském (Chuchma 2003, B8). Vaculík nakonec dokončil školu pouze 

docházením na seminá e, protože nekomunističtí profeso i byli nuceni opustit Vysoké 

školy a nebylo možné školu navšt vovat prezenčn . Vaculík i p esto z stal komunistou 

a v roce 2003 komentoval tehdejší situaci slovy: „Mám titul inženýra, ale prvně jsem ho 

viděl vytištěný v Rudém právu ve zprávě o mém vyloučení“ ĚVaculík 2003, 57-58). 

Následn  dočasn  pracoval jako vychovatel a na dva roky odešel na vojnu. Po roce 

1ř53 začala jeho redaktorská éra. Začal pracovat v Československém rozhlase a poté 

p ešel k Literárním novinám, kde p sobil jako redaktor (Chuchma 2003, B8). V roce 
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1ř5Ř vyšla jeho první publicisticko-dokumentární kniha Na farmě mládeže, ale 

nedočkala se výrazn jšího ohlasu ĚPohorský 1řř1, 12ě. 

2.2 Druhé období 
Šedesátá léta znamenala éru postupného uvolňování. Ludvík Vaculík si v tomto období 

nep ál zásadní reformu, ale jak již bylo zmín no, cht l navrátit v ci k p vodnímu ádu a 

kulturní tradici. Na jeho názorech lze jasn  vid t, že ho sm r, kterým se ubírala 

komunistická strana, zklamal ĚKosatík 2004, 7Řě. Osobní zkušenosti ze svého 

vychovatelského období využil v knižním debutu Rušný dům, který vyšel v roce 1963. 

Román v dob  vydání spustil vlnu literární kritiky (Chuchma 2003, B8). V Rušném 

domě se již vyskytují odkazy na negativní vnímání stávajícího politického režimu. Je 

zde již patrna Vaculíkova nespokojenost s tehdejší sociáln -politickou situací. P ed 

vydáním románu nebyl Ludvík Vaculík v kulturní sfé e p íliš známou osobou. Znala ho 

pouze skupina posluchač  jeho po adu, která v d la, že vysílání je často velmi 

provokativní (Jungmann 1996, 15). V roce 1965 nastoupil Ludvík Vaculík do redakce 

Rudého práva, kde publikoval čty i roky ĚPohorský 1řř1, 12ě. Ve stejném roce vydalo 

studijní odd lení Československého spisovatele Sborník rozhlasových reportáží Ludvíka 

Vaculíka, který vyšel pouze v nákladu 400 výtisk , ale i p esto ho redakce časopisu 

Host do domu hodnotila velmi kladn . (Host do domu 1966, 43). V roce 1966 vyšlo dílo 

Sekyra, které bylo op t částečn  autobiografické, ale ve srovnání s d ív jšími knihami je 

dle Chuchmy ironičt jší a stylisticky suverénn jší (Chuchma 2003, B8). 

Jak již bylo zmín no výše, Ludvík Vaculík nebyl jen autorem román . 

Komunistickou stranu krom  jeho literární tvorby pobu ovaly i jeho často ostré a úderné 

ve ejné projevy. Na IV. Sjezdu československých spisovatel  roku 1ř67 byl stále ješt  

členem komunistické strany, ale v podstat  se jeho jednání již dalo označit za jednání 

člov ka stojícího mimo ni. P ímo ve svém projevu vyjád il sv j postoj k soudobé situaci 

v Československu slovy: „Všecko, čeho kultura dosáhla, je tu spíš přes to, jak se naše 

vládnoucí kruhy po léta chovaly. Bylo to na nich doslova vyvzdorováno“ ĚKosatík 2004, 

78). Na protest proti jeho proslovu stranická delegace opustila místnost. Vaculík v 

počin následn  vyvolal odpov ď ze strany mocenských složek ve form  represí v či 

československým spisovatel m. Na druhou stranu projev nepochybn  pomohl urychlit 

nástup Pražského jara ĚKlíma 2006, 13-14). Pro Vaculíka byly následky velmi 

nep íznivé. Byl vyloučen z komunistické strany a také musel odejít z Literárních novin 

(Pohorský 1řř1, 2ě.  
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V roce 1968, po spisovatelském sjezdu, se v manifestu Dva tisíce slov nelib  

vyjád il o komunistické stran , a tak op t zp sobil značný rozruch. Do dnešní doby je 

manifest vnímán jako jeden z klíčových moment  éry šedesátých let. Rozruch zp sobil 

zejména záv r manifestu, který vyzýval k náprav  tehdejší politické situace. 

V neposlední ad  se objevila i doporučení jako vým na funkcioná , kte í nápravu 

situace a p em nu k demokratizaci brzdili. „Události kolem 2000 slov byly prvním 

velkým otevřeným střetnutím nové etapy ve vývoji společenské reformy“ (Kaplan 1993, 

45). Zám rem nebyla jen kritika komunistické strany, ale také snaha, aby se lidé 

občansky projevili. Ludvík Vaculík se podle Kosatíka stal národním hrdinou a jeho 

texty se četly s velkým zájmem ĚKosatík 2004, 7Řě. Manifest Dva tisíce slov reflektoval 

myšlenky Pražského jara. Z toho d vodu mnozí signatá i po vpádu sov tských vojsk na 

území Československa v srpnu 1968 stáhli svoje podpisy. Ti, kte í odmítli stáhnout své 

podpisy, byli perzekuováni. Na ty, kte í neodvolali sv j podpis, bylo nahlíženo jako na 

kontrarevolucioná e ĚR žička 2015ě. 

V pr b hu sedmdesátých a osmdesátých let byl Vaculík stále pod dohledem 

Státní bezpečnosti, která kontrolovala nejen jeho, ale i jeho známé a rodinu ĚKlíma 

2006, 14). V roce 1ř70 vychází další jeho román Morčata, který však již nemohl být 

vydán v oficiálním nakladatelství a stal se první samizdatovou publikací, která zahájila 

činnost nakladatelství Petlice (Jungmann 1996, 15). Nakladatelství Petlice vzniklo 

v sedmdesátých letech za účelem vydávání samizdatové literatury. Účel nakladatelství 

byl v tehdejší dob  spíše informativní. Tenkrát se ješt  nejednalo o nakladatelství 

v pravém slova smyslu, šlo o rozši ování a p ibližování kvalitních d l sm rem k 

ve ejnosti. První z autor  svazk  byli nap íklad Ji í Šotola, ůlexandr Kliment, Jan 

Trefulka, Ji í Gruša a samoz ejm  i Ludvík Vaculík. Vedle známých autor  se Petlice 

zam ovala i na autory nové a v té dob  neznámé. Každý, kdo v Petlici publikoval, 

podepsal všechny exemplá e a tím dal souhlas k jejich rozprodání. V tšinou šlo o 

n kolik málo výtisk . Jedno z nejd ležit jších a nejznám jších d l, Morový sloup 

Jaroslava Seiferta, vyšlo dokonce v n kolika stech výtiscích. Dalším zám rem 

nakladatelství bylo, aby se díla dostala do zahraničí a také se o nich psalo v novinách a 

časopisech. Petlice postupn  od svého vzniku v roce 1ř72 vydala p es čty i sta svazk . 

Mezi autory se objevila jména jako Bohumil Hrabal, Václav Havel a další. ĚS va 1řř0, 

24-25). Vaculíkovy deníkové záznamy z doby existence nakladatelství Petlice se 

promítly do díla Český snář, který vyšel až v roce 1983 ĚS va 1řř0, 24-25).  
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2.3 Třetí období 
T etí období Vaculíka začíná vydáním díla Český snář. Dílo je op t 

autobiografickým dílem. Zaznamenává autor v život od 22. ledna 1ř7ř do 2. února 

1980 (Chuchma 2003, B8). „Český snář zredukoval velké téma, stav české společnosti, 

na záznam jednoho života v jediném náhodně zvoleném roce“ ĚKarfík 1řř1, 5). 

Manželka Ludvíka Vaculíka Marie Vaculíková, která román četla, se nad ním údajn  

rozplakala. P edstavovala si, že její manžel píše pon kud jinak. Byla p ekvapena, kým 

vlastn  její manžel je a že ho začíná teprve hloub ji poznávat z toho, jak píše ĚKarfík 

1991, 4). Vydání také vyvolalo rozporuplné disidentské reakce. Eva Kant rková, 

prozaička, scénáristka a signatá ka Charty 77, kritizovala, že se Ludvík Vaculík nechá 

unášet obyčejnou lidskou zpupností. Osmdesátá léta nebyla pro Ludvíka Vaculíka 

p íznivým obdobím. Když v roce 1986 m l odejít do d chodu, nebyl mu p iznán žádný 

d chod. Pozd ji mu bylo dokonce ohlášeno, že byl vyškrtnut z evidence zdravotnických 

pojišt nc  (Chuchma 2003, B8). V listopadu 1řŘř se op t jako v roce 1ř6Ř držel mimo 

hlavní revoluční instituce, avšak s jedním podstatným rozdílem: do t chto institucí mu 

v roce 1989 byl odep en p ístup. Nap íklad Občanské fórum ho nenechalo mluvit p i 

akcích na Letenské pláni, protože se jeho p edstavitelé obávali, že je p íliš 

nevyzpytatelný. Nakonec si Ludvík Vaculík uv domil, že to není on, kdo musí bojovat 

proti komunist m, že budou budovat jiní a on konečn  m že být svobodný ĚKosatík 

2004, 79). V témže roce 1řŘř byly legalizovány Lidové noviny a Ludvík Vaculík začal 

každý týden pravideln  p ispívat do rubriky Poslední slovo. P ispíval do nich již 

v období samizdatu a pokračoval v tom až do své smrti v roce 2015 ĚZv ina 2015ě. 

V zá í 1řř0 se Ludvík Vaculík účastnil konference st edoevropských literát  ve 

slovinském m st  Lipice. Sklidil zde velký úsp ch za autorství manifestu Dva tisíce 

slov. O rok pozd ji byl navržen českou Obcí spisovatel  jako kandidát na Nobelovu 

cenu za literaturu. Spolu s ním byl ve stejném roce navržen i Milan Kundera, ale ani 

jeden z nich cenu nakonec nezískal ĚPohorský 1řř1, 13ě. V roce 1řř5 vyšel další z jeho 

román ; Jak se dělá chlapec. Stejn  jako nap íklad Český snář, je dílo založeno na 

deníkových záznamech ĚJanoušek 1řř4, 1ě. D j se odehrává v rozmezí zá í 1řŘ6 a 

duben 1993 ĚPohorský 1řř3, 1ě. Román vyprav čským gestem navazuje na Český snář, 

který byl vydán v osmdesátých letech (Jungmann 1996, 15). Život je zde vykreslen jako 

v tší literatura než cokoli „vymyšleného.“ ůutor zde vynechává politické události z 

roku 1989, i když byl na n  tento rok pom rn  bohatý, a místo toho se v knize v nuje 

svému milostnému a pohlavnímu životu v tomto období ĚJanoušek 1řř4, 1ě. Vyprav č 
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se pomocí zpov dí vyznává z patriarchálních hodnot, hlubokého vztahu k domovu, 

vytvo ení si vlastního domova a zplození syna ĚPohorský 1řř3, 1ě. P esto, že sám 

vyprav č, který je autobiografickým odrazem Ludvíka Vaculíka, žije v bigamii, je 

zasažen manželčinou nev rou. Román však nelze hodnotit jako grotesku, zásadn  totiž 

udržuje vysokou míru vážnosti (Vohryzek 1994, 15). 

Charakteristika Vaculíkova díla částečn  odhaluje jeho osobnost a povahu. Proto 

je zde za azeno i krátké shrnutí o tom, jak ho vidí ostatní osobnosti českého literárního 

prost edí. Podle Kosatíka se p edevším nabízí otázky, zda m l Ludvík Vaculík i n jaké 

slabiny. Byl známý tím, že m l často pocit, že smí mluvit do všech v cí, které se kolem 

n ho d jí. Jeho sklony k p edvád ní byly často považovány za iracionální. Jako p íklad 

lze použít Vaculík v výrok, který pronesl po jedenáctém zá í roku 2001, kdy o USA 

prohlásil: „Mají, oč si říkali“ ĚKosatík 2004, 7řě. M l nesmírn  tvrdohlavou povahu a 

společn  s tendencí pro p edvád ní se a chvástání se byl n kterými literárními kritiky 

p ijímán s velkou obez etností. Názornou ukázkou je odevzdání jeho prvního rukopisu 

Rušný dům, kdy mu bylo editelem nakladatelství Pila  ečeno, že má upravit a zmírnit 

n které formulace, jinak kniha nem že být vydána. Ludvík Vaculík odv til, že pokud 

kniha nevyjde, dokazuje to hloupost jiných, nikoliv jeho ĚKlíma 1řř6, řě. Často cht l 

také mít výsledky své práce pod kontrolou. Jako p íklad lze uvést jeden z jeho fejeton  

z roku 2001, kde píše: „Vím odevždy, že má obliba u čtenářů je většinou omyl; u těch, 

kteří si váží toho, že se mnou souhlasí. Oni si vlastně váží svého názoru na mne“ 

ĚKosatík 2004, 7řě.  

Charakteristickým prvkem Vaculíkových d l jsou vyprav či, kte í ve čtená i 

vzbuzují pocit sounáležitosti. Podle Janouška dokáže vyvolat pocit, že je tvrdý nejen 

k ostatním, ale p edevším také sám k sob . I p esto, že autor odhaluje nedostatky 

vlastního charakteru, čtená  je mu ochoten dát za pravdu ĚJanoušek 1ř94, 4). „Mýtus 

Ludvík Vaculík není pouze záležitostí vnitrotextovou, nýbrž intertextovou a 

mimotextovou součástí našeho přítomného literárního života“ ĚJanoušek 1řř4, 4ě. I 

p esto, že byl Ludvík Vaculík uznávaným autorem, který se dokázal postavit režimu, 

nelze na n j nahlížet pouze jako na hrdinu, který bojoval za správnou v c. Jeho zpupná 

povaha a často i sebest ednost jsou nechvaln  hodnoceny nejen jeho blízkými, kritiky, 

ale i samotnými čtená i.  
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V roce 200Ř obdržel Vaculík Státní cenu za literaturu,1 p esn ji „za dosavadní 

literární a publicistickou tvorbu s přihlédnutím k bilanční próze Hodiny klavíru“ 

ĚZv ina 2015ě. Ludvík Vaculík zem el 6. června 2015. O jeho smrti nepsal pouze český 

tisk, ale i zahraniční. Nap íklad americká agentura ůssociated Press (AP) vyzdvihla 

jeho manifest na podporu demokratizačního hnutí b hem éry ůlexandera Dubčeka, 

francouzská agentura Agence France-Presse (AFP) ocenila kritiku komunistického 

režimu a román Sekyra. Další zem , které o jeho smrti a činnosti informovaly v tisku, 

byly Rakousko a N mecko ĚZv ina 2015ě. Sám autor hodnotil sv j život jako velmi 

vyda ený. Necht l by, aby se cokoli vracelo, rozhodn  by ani necht l znovu žít a ani by 

necht l být n kým jiným. Život byl pro n j obrovským darem ĚChuchma 2003, BŘě. 

3. Román Sekyra 
Často je román Sekyra srovnáván s prvním autorovým dílem Rušný dům. Román Sekyra 

se p esto, že je s ním často srovnáván, od Rušného domu liší v mnoha ohledech. „V 

Sekyře není ona křečovitost a karatelství, ono mesiášství, ztělesněné ve vychovateli 

Lysákovi, v tom „protivném mužském“. (…) Vypravěč druhé knížky je ve své polemice 

se světem daleko moudřejší a vyrovnanější, má svůj vnitřní klid, a proto i více 

porozumění pro lidské bědy“ (Jungmann 1967, 5). Sám Ludvík Vaculík íká, že p i 

psaní Sekyry se ídil heslem: „Nedrž se ničeho! Skutečnost nerozhoduje!“ ĚVaculík 

2003, 58). Pociťoval sice jakousi úzkost z toho, že urazí svou rodinu, ale nakonec dle 

vlastních slov se s tímto pocitem musí nakonec vyrovnat každý autor, který píše knihy, 

které bolí. D kazem m že být i to, že jeho manželka napsala dopis do tiskárny, aby 

vydání románu zma ila, dokud je čas. Podle Vaculíkových slov m la být v Sekyře 

uvedena fotografie, kde je sám autor a jeho „bratr idič“. Bohužel mu nakonec nebylo 

dovoleno fotografii v knize otisknout ĚVaculík 2003, 5Řě. 

3. 1 Obsah díla 

Klíčovým tématem celé knihy je konfrontace otce se synem (Jungmann 1967, 5). 

Vaculík v román začíná návratem noviná e do rodné vsi na Valašsku. Po smrti otce se 

hlavní hrdina noviná , který je zároveň vyprav čem p íb hu, vrací navštívit svého 

bratra. S bratrem se vídali velmi málo, a to v tšinou u jejich sestry, která bydlí 

na chalup  po rodičích ĚVaculík 1ř66, Řě. Nevrací se však proto, aby se navrátil 

k etickým kodex m venkovského člov ka. Spíše se jedná o jakési uv dom ní, že se 

                                                 
1 Cena se ud luje od roku 1ř20 s n kolika kratšími pauzami. Ud luju ji Ministerstvo kultury ČR každý 
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každý den od tohoto ideálu odchyluje a je o „celý život jinde.“ I vesnický život tak 

podléhá vlivu rozpínavosti civilizace (Jungmann 1967, 5). Vyprav č, aneb hlavní hrdina 

románu, skrze vzpomínky na otce nachází cestu ke svému vlastnímu nitru. V pr b hu 

návšt vy se vrací na místa, která velmi dob e zná z d tství. Navšt vuje známá místa, 

která mu pomáhají najít vnit ní klid a navodit pocit bezpečí, který ve svém život  ztratil. 

V pr b hu se čtená  dozvídá o vyprav čov  p sobení v Praze. Po ukončení studia na 

vysoké škole pracoval v redakci novin, pro které napsal článek o dívce, která 

neoprávn n  nebyla p ijata na st ední školu. Posléze byla dívka ve ejn  očerňována a 

na čena ze lži, což psychicky neunesla a spáchala sebevraždu. Po incidentu bylo 

vyprav čovi naznačeno, aby podal výpov ď. 

 Čtená  je uveden do konfrontace s dopisy, které dopomáhají autorovi vzpomínat 

na jeho vztah s otcem, jenž pracoval v Persii v dob , kdy byl ješt  chlapcem. 

V dopisech popisuje, jak se mu da í v Persii a částečn  se snaží dohlížet na svou rodinu 

a na synovu výchovu. V jednom dopise píše: „Sám myslíš, když ten tata není doma, 

nemusí se tak poslouchat, a to máš ve všem. A pak místo hnus píšeš hňus. (…) Zdalipak 

chodíš do chrámu? Do Sokola atd.?“ (Vaculík 1ř66, 4řě. Po komunistickém p evratu 

v únoru 1ř4Ř se stane vyprav č v otec komunistickým funkcioná em, který plní vše, co 

strana na ídí. Zprvu je vyprav č na svého otce hrdý, ale následn  se začínají jejich 

názory lišit a začínají se jeden druhému postupn  vzdalovat: „Tehdy jsem jenom cítil 

těžký neklid nad druhým životem svého otce. Byl to nepříjemný otřes a úžas nad tím, že 

opět ztrácím tatínka, když jsem si už jednou myslel, že jsem tu ztrátu přežil.“ ĚVaculík 

1966, 146). Otec se čím dál tím víc snaží jít za politickými cíli bez ohledu na názory své 

či jiných. Vyústí to v rozpor mezi otcem a synem, který poté odmítne otci jít za sv dka 

p i jeho druhé svatb  s paní Drahuší. Syn se bojí vydat stejnou cestou jako jeho otec. 

Snaží se postupn  najít smysl života v místech, rituálech a zvycích, které pevn  zná a 

které mu dávaly jistotu, ád a odpov di na otázky. Velkým zlomem v uvažování je i již 

zmín ný incident v redakci novin, který vyústil ve smrt mladé dívky. 

Teprve v záv ru knihy se autor setkává se svým bratrem. „Byly tu vozy dvojího 

typu, starší a novější, starší jsem prohlížel jen ledabyle, a když jsem bratra spatřil 

v právě takovém, byl jsem dotčen. Neseděl za volantem, nýbrž uprostřed vozu a 

rozmlouval se svou průvodčí.“ P i návšt v  se sblížili s bratrem natolik, že se rozhodne 

navštívit i svého druhého bratra, který žije na Slovensku ĚVaculík 1ř66, 176ě. 

                                                                                                                                               
rok k datu 2Ř. íjna. 
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4. Politický kontext šedesátých let 
Politická situace padesátých let byla v komunistických zemích velmi napjatá. 

Období se dá označit za jedno z nejhorších, co se týče komunistického vedení. Nejen 

v Československu, ale ve všech zemích, které byly satelity ízenými Sov tským svazem. 

Nejhorším obdobím si v padesátých letech prošlo Polsko a Maďarsko ĚJanoušek 200Ř, 

23). „Na politickou krizi roku 1956 v zemích sovětského bloku odpovědělo komunistické 

vedení tažením proti revizionismu. Polské nepokoje a maďarské povstání je 

vystupňovaly v nenávistný boj. Čtyři roky byl hlavním tónem oficiální politiky a 

ideologickou obranou vystrašené moci“ (Kaplan 1992, 85). Proces uvolňování 

odstartoval Chruščov v projev z 25. února roku 1ř56, ve kterém se ost e vymezil v či 

kultu Stalinovy osobnosti ĚJanoušek 200Ř, 23ě.  

Od roku 1ř5Ř se režim dostával do období, kdy se postupn  snižovalo 

mezinárodní nap tí. Od zmiňovaného roku se pomalu chystala zm na politické 

atmosféry. V roce 1ř60 byla vydána nová ústava s oficiálním názvem Ústava 

Československé socialistické republiky. Oficiáln  byl v ústav  zako en n článek o 

„vedoucí úloze strany ve stát  a ve společnosti“. V platnost vešla 11. července, kdy 

došlo k p etvo ení kraj  a okres , a p edevším se do názvu i charakteristiky státu 

p idalo označení „socialistický“ ĚÚstava Československé socialistické republiky 1ř60, 

Preambule). I p es tyto zm ny se šedesátá léta nesla v duchu pozvolného uvolňování a 

p iblížení systému lidem.  

Další událostí, která k uvolňování režimu p isp la, byl XXII. sjezd 

Komunistické strany Sov tského svazu v roce 1961, který výrazn  oslabil pozici 

konzervativních komunist . Odstartoval v zemích sov tského bloku takzvanou druhou 

vlnu kritiky stalinismu. Kritika se tentokrát nezam ila pouze na vnitrostranickou 

situaci, ale dala za vznik revizi praktik, které v minulosti prostupovaly všechny sféry 

společnosti. Zm ny v KSČ se z eteln  projevily až v roce 1962 p i XII. Sjezdu KSČ. 

Byl zformulován program dílčího uvoln ní ve sfé e ve ejného života ĚJanoušek 200Ř, 

23). 

V šedesátých letech se taktéž zmírnila krutost trestní politiky v či politickým 

v zň m. V roce 1ř60 prob hla velká amnestie, která dala svobodu neprávem 

uv zn ným politickým v zň m. Na druhou stranu je nutné podotknout, že stoupal počet 

p íslušník  StB. ůmnestie dala svobodu 5601 osobám, které byly ob ťmi nezákonných 

politických proces . Na základ  druhé vlny amnestie v roce 1962 pak bylo propušt no 
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dalších 2520 osob, které byly p vodn  obvin ny z protistátní činnosti. (Kaplan 1992, 

86).  

V první polovin  šedesátých let se čím dál více projevovaly problémy málo 

funkčního a nevýkonného ekonomického systému. Takzvané p tiletky se neustále 

m nily a nebyly de facto splnitelné (Kaplan 1992, 112). Zvyšovala se pot eba reformy, 

s jejímž návrhem p išel tehdejší editel Ekonomického ústavu Ota Šik. Roku 1963 byla 

sestavena komise k zdokonalení soustavy plánování. V jejím čele stanul práv  již 

zmín ný Ota Šik. Komise navrhla systém, v n mž by již absolutn  nedominovalo 

centrální ízení, ale podnik m by bylo dovoleno reagovat do jisté míry na poptávku 

zákazník . D ležité tedy bylo, aby podniky uspokojily poptávku a ne to, že splní plán. 

„Největší význam měla reforma pro samu ekonomiku. Výrazně posunula ekonomickou 

teorii a myšlení. Průlom do dosavadních myšlenkových dogmat zaznamenali jak 

teoretici a funkcionáři řídících struktur, tak občané“ (Kaplan 1992, 116). 

Jedním z d sledk  ekonomické krize bylo nepravidelné dodávání elekt iny nejen 

do domácností. Od íjna 1ř67 se postupn  začaly objevovat výpadky proudu na 

studentských kolejích Strahov. Dne 31. íjna student m došla trp livost a začali se 

formovat v pr vod. Studenti se chovali vícemén  pokojn  a neagresivn . Vyvolávali 

hesla: „Chceme světlo! Chceme studovat!“. Hesla, která rozpoutala studentská stávka, 

p edpovídala konec éry tehdejšího prezidenta ůntonína Novotného ĚPažout 200Ř, 4ě. 

V témže m síci prob hl V. sjezd Svazu československých noviná  ĚSČSN), 

který kupodivu nereflektoval aktuální nálady ve společnosti. N kte í delegáti se 

postavili za uvoln ní situace v médiích, ale v záv rečném ustanovení se nakonec 

projevila zcela opačná usnesení, než by se dala čekat. Sjezd zaujal kritické stanovisko 

týkající se kulturních časopis , a to zejména Literárních novin. SČSN také disponoval 

vlastním nakladatelstvím Noviná , které vzniklo již o rok d íve ĚBedna ík, Jirák, 

Köpplová 2011, 303-304). 

V prosinci roku 1ř67 debatoval Úst ední výbor KSČ o ekonomické krizi a krizi 

ve stran . V médiích se již čtená i mohli dozv d t o ekonomických problémech, které 

republiku soužily. Šlo nap íklad o stagnaci dovozu zboží ze socialistických zemí či 

nespln ní úkolu výstavby nových byt . ůntonín Novotný, tehdejší prezident, byl za 

svou politiku kritizován. Kritika nebyla zcela oprávn ná, protože v témže roce se 

rozhodlo, že posty prezidenta republiky a 1. tajemníka ÚV KSČ budou zastávat dv  

r zné osoby. Jde o velký zlom, kdy nejvyšší p edstavitel státu a nejvyšší p edstavitel 

KSČ byly nov  dv  osoby. Prezident m l doposud ob  nejvyšší funkce ve stát  ve svých 
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rukou, což vedlo k velké politické nestabilit . Jeden člov k tak m l ve svých rukou 

obrovskou politickou moc. Byl hlavou komunistické strany i celé republiky. Prezident 

sám o sob  m l spíše reprezentativní funkci, ale funkce prvního tajemníka KSČ byla 

postem, který mu dával skutečnou politickou moc. Dne 5. ledna 1ř6Ř vyst ídal na postu 

prvního tajemníka ÚV KSČ ůntonína Novotného ůlexander Dubček ĚBedna ík 200ř, 

263-265). Situace kolem následné rezignace ůntonína Novotného na funkci prezidenta 

ukazuje na již zmín nou vnitrostranickou nestabilitu. V únoru reformní k ídlo 

zvyšovalo sv j tlak a poprvé zazn la zmínka o akčním programu. V b eznu již politické 

d ní p ímo v elo a v tisku se objevila prudká kampaň za odstoupení ůntonína 

Novotného z funkce prezidenta. Po jeho odstoupení se konala první polednová sch ze 

ĚHavlíček 1řřŘ, 11ě. Jako nástupce ůntonína Novotného byl zvolen Ludvík Svoboda, 

který byl podporován stranou i ůlexanderem Dubčekem, jakožto prvním tajemníkem 

ÚV KSČ ĚBedna ík 26ř-273). 

Úst ední výbor KSČ vypracovával akční program, který se zam il na výčet 

úkol  a p em n v činnosti KSČ a následn  na úpravu života ve společnosti. Byl 

schválen 5. dubna 1ř6Ř. P ípravy plánu však probíhaly od února 1ř6Ř. V neposlední 

ad  šlo o snahu zrušit dosavadní p ímou pod ízenost orgán  aparátu komunistické 

strany, což m lo uklidnit nálady ve společnosti (Kaplan 1993, 17). 

V červnu Ě27. 6.) téhož roku vyšel v denících Práce, Mladá fronta a 

Zemědělských novinách manifest Ludvíka Vaculíka Dva tisíce slov. O dva dny pozd ji 

byl otisknut v ostravském deníku Nová svoboda. Manifest vznikl na popud čty  v dc ,2 

kte í p edali Ludvíku Vaculíkovi základní body, která by m l obsahovat. Manifest byl 

sepsán již za t i týdny od p edání. Ihned po vydání jej začaly podepisovat významné 

osobnosti, a tak velmi rychle nabýval na váze. V den, kdy byl manifest poprvé otišt n, 

byl projednáván i v Národním shromážd ní. Tehdejší generál a poslanec Samuel Kodaj 

o n m ekl, že Dva tisíce slov jsou „výzva ke kontrarevoluci". Svou reakci manifest 

nevyvolal pouze na domácí p d , ale i v Moskv , v či které jeho vydání vysílalo další 

signál, že Československé komunistické vedení v čele s ůlexanderem Dubčekem situaci 

nezvládá, jak již bylo zmín no. Moskva byla s tehdejším prvním tajemníkem ÚV KSČ 

Alexanderem Dubčekem nespokojena a navrhovala jeho okamžitou vým nu (Kaplan 

1993, 80). 

                                                 
2 Otto Wichterle, Jana Brod, Otakar Poupa a Miroslav Holub. 
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Po vln  uvoln ní, která vyvolala nespokojenost v Sov tském svazu, vyústily 

události ve vojenskou intervenci vojsk Varšavské smlouvy; Sov tského svazu, 

Bulharska, N mecké demokratické republiky, Polska a Maďarska. Již od rána 21. srpna, 

kdy na území Československa vjely první tanky, se v ulicích objevovaly protestní 

nápisy vyjad ující nespokojenost obyvatel. Vojska obsadila hlavní komunikační kanály, 

konkrétn  rozhlas, televizi a tisk. O den pozd ji se na protest proti okupaci konala 

hodinová generální stávka. Následující den byli nejvyšší straničtí a ústavní p edstavitelé 

Československa odvezeni do Moskvy na jednání, které p vodn  m lo probíhat až v zá í. 

Dne 26. srpna českoslovenští vládní p edstavitelé museli podepsat moskevský protokol. 

Jediný, kdo protokol nepodepsal, byl František Kriegel, tehdejší člen p edsednictva ÚV 

KSČ ĚJanoušek 200Ř, 45ě. Ten byl ze zdravotních d vod  transportován do Moskvy 

separátn  od ostatních. Když m lo dojít k podpisu, odmítl z d vodu, že by 

Československo ztratilo kus svojí samostatnosti a navrhoval, aby se československá 

delegace vrátila zp t do Prahy a projednala celou v c na zasedání ÚV KSČ. Po fiasku s 

podpisem si cht l Brežn v nechat Kriegla v Moskv , aby si z n j Čechoslováci nemohli 

ud lat hrdinu, což d razn  odmítl Ludvík Svoboda. Nakonec se Kriegel mohl 

s ostatními vrátit do Československa ĚJanouch 2013ě. Krom  v rnosti ideologii 

marxismu-leninismu, zákazu protisov tských organizací a op tovné stranické kontroly 

tisku obsahoval moskevský protokol i na ízení, dle n hož musí všichni protisov tsky 

smýšlející členové odejít z čelných funkcí. Došlo tak k velké obm n  na čelných 

postech komunistické mocenské hierarchie ĚJanoušek 200Ř, 45ě. 

Vpád vojsk p inesl adu manifestací a protest . Jeden z nejv hlasn jších čin  

uskutečnil tehdejší student Univerzity Karlovy Jan Palach. Na protest proti nastupujícím 

pom r m spáchal sebevraždu upálením. Jeho poh eb v lednu 1ř6ř vyvolal rozsáhlé 

manifestace.3 Dalším podn tem k vyjád ení odporu proti okupaci byly oslavy vít zství 

československého týmu hokejist  nad Sov tským svazem na mistrovství sv ta ve 

švédském Stockholmu ĚJanoušek 200Ř, 48). Následující rok v b eznu se upálil Jan 

Zajíc, též český student, který se též nedovedl smí it se situací v Československu a 

snažil se tak svým činem vyburcovat společnost k odporu ĚZv ina 2015ě. Ze situace je 

jasn  vid t, že nejen politické události, ale i ty sportovní p ispívaly k neklidu ve 

společnosti. 

                                                 
3 Následn  v roce 1řŘř byl Palach v týden jednou z klíčových událostí, které hrály roli ve vývoji, který 
skončil revolucí v listopadu téhož roku. 
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Moskva byla s tehdejším prvním tajemníkem ÚV KSČ ůlexanderem Dubčekem 

velmi nespokojena, což vedlo k výb ru „vhodn jší“ osoby do funkce. Jako vhodný 

kandidát byl vybrán a roku 1ř6ř zvolen Gustáv Husák, který téhož roku vyjád il 

souhlas s odklonem od po-lednové politiky. ůni tehdejší prezident Ludvík Svoboda 

nevyhov l návrhu ůlexandera Dubčeka na p edání funkce Old ichu Černíkovi4 (Kaplan 

1993, 80). 

Zvolení Gustáva Husáka do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ m žeme 

považovat za symbolický začátek normalizačního procesu sedmdesátých let, který se 

snažil zp t nastolit po ádek a režim, který má KSČ pevn  v rukou. 

4.1 Cenzurní omezení v šedesátých letech 

Již v únoru 1ř4Ř, kdy se KSČ dostala k moci, prohlašoval Václav Kopecký, 

tehdejší ministr financí, že nastane zm na v oblasti kultury a hromadných sd lovacích 

prost edcích. Od té doby m la komunistická strana pod kontrolou divadla, kina, 

tiskárny, knihovny a další klíčové mediální kulturní instituce. V témže roce byla 

založena Kulturní rada, která kontrolovala veškeré oblasti společnosti související 

s kulturou a médii. Kontrolu tisku dostal na starost Tiskový odbor ÚV KSČ, jenž se 

pozd ji rozd lil na dv  části. Jedna m la na starost rozhlasové záležitosti a druhá 

tiskové. Knižní cenzuru konkrétn  provád la Lektorská rada ÚV KSČ. Po jejím zániku 

funkce p evzal vydavatelský odbor ÚV KSČ. V roce 1ř53 dala vláda vzniknout Ú adu 

státního tiskového dohledu. Tento orgán po roce p ešel pod záštitu ministerstva vnitra a 

tvo il zde Hlavní správu tiskového dohledu ĚHSTDě. Strana si udržovala sv j monopol 

na kontrolu kulturních a sd lovacích prost edk , který byl poté zako en n v ústav  

z roku 1960 (Kaplan 1983, 65-66). 

Uvoln ní, které probíhalo v šedesátých letech, umožnilo rozmach ve všech 

kulturních oblastech. Začaly se objevovat p eklady doposud zakázaných, a p esto 

sv tov  významných autor . Jednalo se o literární i dramatická díla. Tvorba se posunula 

k novým perspektivám, které nabízely možnost tvo it bez ideologického opojení dobou. 

Začala se objevovat díla, která reflektovala problémy tehdejší společnosti a politiky 

(Marjánko 2015). 

V červenci roku 1960 vydalo politbyro ÚV KSČ Základní směrnici rozvoje 

periodického tisku do roku 1965. Ta na izovala zvýšit počet výtisk  periodik na tisíc 

obyvatel, zlepšit grafickou úpravu a rozsah ĚBedna ík, Jirák, Köpplová 2011, 2ř1ě. 

                                                 
4
  Českoslove ský politik, který zastával fu kci pre iéra v letech 1 6  až 1970. 
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Roku 1962 vešel v platnost zákon o filmu ĚNa ízení vlády č. 13/1ř62 Sb.ě, 1964 

o rozhlasu ĚZákon č. 17/1964 Sb.) a televizi ĚZákon č. 18/1964 Sb.) V íjnu roku 1966 

také o periodikách ĚZákon č. 81/1966 Sb.). Spolu s t mito zákony vznikla úst ední 

publikační správa ĚÚPSě, která kontrolovala periodika a ostatní informační prost edky, 

aby neobsahovaly informace, které jsou v rozporu s režimní politikou. Zákony 

definovaly činnost institucí v závislosti na politice KSČ (Kaplan 1983, 467). Od roku 

1ř66 ÚPS podléhalo kontrole strany a m lo jasn  vymezené pravomoci ĚKaplan 1řŘ3, 

473). Od 21. prosince 1ř66 m la ÚPS statut ú adu, což znamenalo, že vydaná 

rozhodnutí mohla být napadena soudem. Od tohoto roku nebylo úkolem ÚPS nevhodné 

materiály zakazovat, ale upozorňovat na n . V tomto ohledu si m žeme povšimnout 

dalšího stupn  uvoln ní cenzurních opat ení. Ú ad byl často nerespektován ze strany 

šéfredaktor , nem l tak p íliš silnou pozici ĚKončelík, Veče a, Orság 2010, 141-142). 

Cenzuru m ly pod kontrolou p edevším HSDT a ÚPS. Mírné zlepšení nastalo 

v roce 1ř66, kdy vyšel Statut ÚPS, jenž dal cenzu e jistá pravidla, která určovala, co se 

smí a nesmí zve ejňovat.  D íve než se v roce 1ř66 poda ilo schválit tiskový zákon, ÚV 

KSČ vydalo usnesení s názvem „O stranickém vedení tisku, rozhlasu a televize“. Dle 

n j ÚPS navazuje na hlavní úd l HSTD, který se tímto ruší a ÚPS smí dále zastavit 

v tisku vše, co uzná za nevhodné p esn  tak, jak by doposud konala HSTD. ÚPS se 

d lilo na takzvané úseky a referenty. Každý m l na starost specifickou oblast jako 

nap íklad film, televizi, rozhlas, muzea, osv tové tiskoviny, letáky, plakáty atp.  

Dokonce každý kraj m l odd lení tiskového dohledu jako součást krajské správy 

ministerstva vnitra. Kontrole zde dokonce podléhala i smuteční oznámení. ĚKaplan 

1983, 467-470)  

Z HSTD p evzala ÚPS seznam podez elých a problematických autor , kde se 

nacházela jména jako Miroslav Holub, Jan Trefulka, Josef Škvorecký, Ludvík Kundera, 

Ludvík Vaculík, Milan Smolík a další. V roce 1ř67 na seznamu p ibyla další jména 

známých autor , jako jsou Eduard Goldstücker, Miroslav Horníček, Milan Kundera, 

Bohumil Hrabal, Pavel Kohout aj ĚJanoušek 200Ř, 52ě. Na Slovensku obdobn  vznikla 

Slovenská publikační správa ĚBedna ík, Jirák, Köpplová 2011, 2ř2ě. Jména na seznamu 

problematických autor  byla prov ována a byl nad nimi držen ješt  v tší dohled než 

nad ostatními autory. 

V červnu 1ř67 byla cenzura vystavena ostré kritice v pr b hu IV. sjezdu 

spisovatel , kde byl vyjád en obecný nesouhlas se soudobou cenzurní, politickou, 

kulturní i národní situací v Československu. Časopis Svědectví z mnoha ečí, které zde 
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zazn ly, vybral ke komentá i eč Ludvíka Vaculíka. „Takovou řeč totiž nebylo slyšet od 

roku 1948 u nás a pravděpodobně v žádné jiné zemi, v níž vládne komunistická strana. 

(…) Ludvík Vaculík na IV. sjezdu čs. spisovatelů zformuloval demokratickou a 

socialistickou alternativu k dnešnímu bludnému světu mocenské zvůle, a v nejednom 

bodě narýsoval československý program demokratické a socialistické akce.“ Autor 

článku hodnotí Vaculík v komentá  jako program, co byl sepsán komunistou, který 

vyvolal ohlas mezi komunisty a stal se tak historickou událostí ĚSv dectví 1968, 487-

488). 

V témže roce vycházelo v českých zemích 175 titul  kulturního, osv tového a 

um leckého tisku. Ve srovnání s rokem 1ř5ř, kdy t chto titul  vycházelo pouze 72, 

m žeme zaznamenat obrovský pokrok kup edu. Druhá polovina šedesátých let dala 

vzniknout mnoha kulturním a um leckým časopis m, jakými byly nap íklad Orientace, 

Impuls a další ĚBedna ík, Jirák, Köpplová 2011, 2ř5ě. 

ÚPS byla zrušena v roce 1968 a nahrazena ustanovením „Cenzura je 

nepřípustná“ (Kaplan 1983, 473-474). „K plnému prosazení tiskové svobody přispěla 

na konci února 1968 i tzv. Šejnova aféra.5 Zrušením cenzury učinilo předsednictvo ÚV 

KSČ logický krok, jímž chtělo výrazně demonstrovat konec jedné (Novotného) éry“ 

(Hoppe 2004, 11). Období bez cenzury trvalo velmi krátce. Ihned po vpádu sov tských 

vojsk v srpnu téhož roku, požadovalo sov tské vedení okamžitou obnovu cenzury. 

Cenzurní požadavek byl obsažen i v moskevském protokolu. Vznikl Ú ad pro tisk a 

informaci p i p edsednictvu vlády ĚÚTIě, což zp sobilo v roce 1969 velkou vým nu 

šéfredaktor  a vedoucích kulturních a osv tových za ízení (Kaplan 1983, 473-474). 

Jak již bylo zmín no, podpisu moskevského protokolu byl zaveden cenzurní 

ú ad ÚTI ĚZákon č. 127/1ř6Ř Sb.ě, který omezoval svobodu slova. Nebyl však jediným 

omezujícím prvkem. Postupn  p ibývaly další. Dne 30. srpna 1968 byl z ízen p i 

p edsednictvu vlády Vládní výbor pro tisk a informace ĚKöpplová a kol. 2003, 235ě. 

V prosinci téhož roku byl vydán Zákon o vymezení p sobnosti Československé 

socialistické republiky ve v cech tisku a jiných informačních prost edk . „Do 

působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních 

prostředků patří: a) stanovit zásady státní politiky na tomto úseku a koordinovat její 

provádění, b) zřizovat a spravovat vydavatelské podniky a jiné organizace a zařízení 

sloužící k šíření informací v rámci úkolů a působnosti federace, c) přijímat 

                                                 
5 Generál Šejna byl v roce 1ř6Ř zatčen pro podez ení z kriminality v hospodá ské sfé e. 
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zákonodárnou úpravu na úseku tisku a jiných informačních prostředků, d) stanovit 

zásady vydavatelského práva“ ĚZákon 167/1ř6Ř Sb.ě.  Cenzura byla op t součástí 

společenského života, který se schyloval k normalizačnímu procesu, jenž byl nejvíce 

znatelný v sedmdesátých letech. 

4. 2 Mediálně literární kontext šedesátých let 
V šedesátých letech začala vycházet díla, která v p edešlých letech nesm la být 

vydávána. Stále však existovaly cenzurní ú ady, které na publikační činnost dohlížely. 

Často totiž nebyla hlavním d vodem k rozhodnutí o zákazu vydání díla jeho podstata, 

nýbrž jméno autora na obálce. Cenzura se nevyhnula ani komunistickým autor m, 

nap íklad Marii Majerové. V reportáži Stráž na hranicích se zmínila o pohraniční 

vesnici, která pustne. Bylo jí následn  vytknuto, že podporuje „revanšistickou 

propagandu“, která se snaží o zm nu hranice v ČSSR ĚJanoušek 200Ř, 51ě. 

 V šedesátých letech se mediální prost edí začalo uvolňovat, což se projevilo ve 

všech sférách, a to i literatu e. Česká próza se pomalu začala diferencovat a nez stala 

omezena na tradiční témata spojená s oficiální ideologií. Znatelný je i p echod od 

budovatelského románu ke skepsi a deziluzi v či režimu. ůutory částečn  spojovala 

tendence snahy poukázat na vlastní hierarchii hodnot a individuální etiku. Literatura se 

rozvíjela nejen v Československu, ale i v zahraničí. D ležitou součástí mediáln  

literárního kontextu je i československá literatura vydávaná v zahraničním exilu. Jelikož 

exilová literatura není hlavním obsahem práce, je zde zahrnuta pouze v krátkosti. 

Rozsah domácí tvorby, která nebyla vydána, se v šedesátých letech oproti padesátým 

zmenšil, ale stále z stalo mnoho nevydaných d l, p edevším kolem tvorby, která byla 

inspirována podn ty Skupiny 42 ĚJanoušek 200Ř, 27ř-280).6 

 D ležitým mezníkem ve vydávání československé literatury byl III. sjezd Svazu 

československých spisovatelů z roku 1963, který se nesl v duchu rozvolňování režimu a 

návratu zp t k humanistickým ideál m života. Hodnotily se zejména chyby p edešlé 

doby, zejména padesátých let, kdy prob hly nejhorší totalitní excesy. Literát m, kterým 

byla učin na k ivda, se otev ela cesta k op tovnému profesnímu p sobení. Jednalo se 

nap íklad o Josefa Hiršala, Jana Grossmana, Kamila Bedná e, Vít zslava Kocourka a 

další. Restrikce z let 1958-5ř odsunuly do pozadí mladé spisovatele. Na sjezdu se 

                                                 
6  Česká skupina um lc  založena v roce 1ř42. Mezi její členy pat ili nap íklad Ivan Blatný, Josef Kainar 
či Jind ich Chalupecký. 
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vznesl požadavek na začlen ní um lc  nejen podle v ku, ale i podle názorového proudu 

ĚJanoušek 200Ř, 25-27). 

 Ve stejném roce prob hla i Liblická konference známá též pod názvem 

„kafkovská konference“. Konala se 27. až 2Ř. kv tna na zámku Liblice, ležící nedaleko 

Prahy. Byla první mezinárodní konferencí zabývající se pražskou n meckou literaturou. 

Zprvu literárn v dná konference se díky Chruščovov  doktrín  o mírovém soužití 

kapitalismu a socialismu p etvo ila na akci, která m la politický dopad. Hlavním 

iniciátorem konference byl tehdejší germanista a pozd jší p edseda Svazu 

československých spisovatel  Eduard Goldstücker. Debata se ubírala dv ma sm ry. 

Zaprvé se jednalo o zhodnocení Kafkova díla z pohledu marxismu-leninismu a zadruhé 

o Kafk v vztah k n mecko-židovské Praze. Co se týče literárn v dných výsledk , není 

Liblická konference nikterak zásadní. Jediným literárn v dným výsledkem bylo 

odstran ní tabu, které Kafka p edstavoval pro socialistický sv t. Konference m la 

hlasitý ohlas nejen v Československu, ale také v NDR a Sov tském svazu. Dle autora 

M. Endrese byla konference symptomatické pro všeobecný kulturní vývoj, který vedl až 

k Pražskému jaru (Endres 2008). 

Pro dokreslení situace mediáln  literárního kontextu šedesátých let je nutné 

krátce zmínit vazbu mezi literaturou a filmem. Dobová filmografie úzce souvisela 

s literární tvorbou šedesátých let. P i procesu uvolňování došlo i k velkému rozmachu 

v oblasti filmu. Filma ské odv tví slavilo nejeden obrovský domácí i sv tový úsp ch. 

Prvním filmem, který byl ocen n cenou americké filmové akademie Oscar v roce 1966, 

byl Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose ĚKončelík, Veče a, Orság 2010, 164ě. 

V roce 1ř65 vyšla novela Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky. Podle ní Ji í 

Menzel natočil stejnojmenný film, který byl uveden o rok pozd ji a za n jž v roce 1968 

též obdržel Oscara. Obecn  se na ocen ní Oscar v knize Ostře sledované filmy Ji í 

Menzel vyjad uje spíše skromn  až skepticky: „Je trochu snobské dělat aféru z toho, že 

byl nějaký film oceněn jako nejlepší film roku v USA, a klidně přejít fakt, že se mu téhož 

ocenění dostalo například ve Finsku. Kde stojí psáno, že Američané mají lepší vkus než 

Finové?“ (Leihm 2001, 314) 

V šedesátých letech nevzkvétala jen literatura, ale i rozhlas a televizní vysílání. 

Rozši ovala se nejen základna čtená , ale i posluchač  a uživatel  televizních 

p ijímač . ĚBedna ík, Jirák, Köpplová 2011, 2ř7ě. M žeme tak íci, že v období 

uvolňování režimu nedocházelo pouze k omezování cenzury v literární oblasti. Zm ny 

m žeme nalézt ve všech oblastech sociálního a kulturního života. 
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 Nezávislost médií se postupným uvolňováním a následném rušení cenzury 

dynamickým tempem zvyšovala. V roce 1ř6Ř čelila KSČ situaci, kdy v ízení médií 

ztratila svou vedoucí úlohu zakotvenou v ústav . V konečném d sledku se jedná o jeden 

ze zcela zásadních d vod  vpádu vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1ř6Ř ĚKončelík 

2008, 69).  

5. Kritika přijetí románu v periodikách 
Tato kapitola shrnuje kritiky a články, které hovo í o vydání knihy Sekyra. Pro práci je 

tato kapitola zcela st žejní. Kapitola zahrnuje kritiky nejen z roku vydání, ale i 

z pozd jších šedesátých let, a to z d vodu nedostatečného množství recenzí z roku 

vydání. 

Literární kritikové se často shodují v p ístupu k Vaculíkov  novému popisu 

postav, vnímání času a pojetí ádu. Také se shodují v otázce specifického pojetí reflexe 

společensko-politické atmosféry doby, ve které dílo vznikalo. V díle se odráží 

uvolňování nap tí, které p edcházelo roku 1ř6Ř, ale také určitá nejistota, jestli bude 

uvolňování pokračovat. 

5. 1 Literární periodika 

V roce 1ř54 začalo nepravideln  vycházet periodikum O knihách a autorech, které od 

roku 1ř64 vycházelo jako čtvrtletník. Periodikum informovalo své čtená e o knižních 

novinkách, které v daném období vyšly (Dokoupil 2002). Na podzim roku 1966 

informovalo o vydání Vaculíkova románu Sekyra. Nejprve byl krátce a stručn  

p edstaven autor a následn  jeho nov  vycházející román Sekyra. Podle slov autora 

p ísp vku je román „příběhem s novou netradiční možností konfrontovat přímočarost 

minulosti se složitostí vztahů a situací přítomnosti“ ĚO knihách a autorech 1966, 4). 

Nejedná se o rozsáhlou recenzi, ale spíše o oznámení týkající se knižní novinky. 

Literární noviny; Týdeník Svazu československých spisovatelů vycházely již od 

roku 1952 (Dokoupil 2002). Nejen v roce 1ř66 pravideln  informovaly čtená e o nov  

vydaných knihách v rubrice Knižní novinky každý týden. V prosincovém čísle tohoto 

roku vyšlo oznámení, že vychází dílo Ludvíka Vaculíka Sekyra v nakladatelství 

Československý spisovatel. Krátká recenze knihy vyzdvihuje Vaculíkovu odvahu, 

polemiku s životním stylem dané doby a podle slov autora popisku „nehledaný“ 

Vaculík v humor. Je zde zmín n i nástin d je, kde je vyzdvižena výborná prokreslenost 

postav. Co je na článku zajímavé, je skutečnost, že článek p ímo íká, že autor v otec 

prohrál boj s „odlidštěným mechanismem života“ ĚLiterární noviny 1ř66, 11ě. V dob , 
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kdy fungovala cenzurní opat ení, je toto tvrzení velmi odvážné. V šedesátých letech i 

p es jistou míru uvoln ní nebylo zvykem vytvá et a psát díla, která by reflektovala 

život, který je kv li režimu negativn  poznamenaný.  

  V Literárních novinách byla otišt na další recenze týkající se vydání díla 

Sekyra. V roce 1967 ji napsal redaktor Karel Michal.  ůutor vyzdvihuje Vaculíkovo dílo 

nad ostatní a považuje ho za skvostné. V záv ru nevšedn  shrnuje sv j názor: „Chci 

skromně naznačit, že Ludvík Vaculík pravil své slovo včas a tak, že je ho dost daleko 

slyšet. A kdyby v životě nenapsal už ani řádku o ničem a k stáru prodával v konzumu 

nitě, bude mu to jedno. Jenom když ty nitě snad budou shnilé, pak bude jistě řvát, hulvát 

spravedlivá. Bude řvát k věci a moc hezkou češtinou“ (Michal 1967 4-5). I p esto, že 

jiní nem li pro Vaculík v humor takové porozum ní a obdiv jako m l Michal, je 

d ležité podotknout, že osobitost, s jakou Vaculík psal, je nep ehlédnutelná a zd razňují 

ji i další recenzenti. 

V témže roce napsal Old ich Rafaj recenzi románu Sekyra pro Nové knihy. Celá 

recenze se nesla op t v pozitivním duchu. ůutor hodnotil kladn  zejména zralost 

spisovatele Ludvíka Vaculíka. V Sekyře podle slov autora recenze dokázal napsat 

„román obětí, třeskutých srážek svědomí, poctivosti, srážek plného života se svým 

protipólem, jeho hrdinové se rvou s peklem i nebem našich sezón, našich chvastounství i 

skepsí, obviňují a s trpělivostí moudrého se lehce dotýkají čistoty a hledají za ní, 

zraňováni a nenáviděni“ (Rafaj 1966, 5). Ve stejném vydání je ješt  románu v nován 

prostor v sekci Novinky týdne, kde je již jen krátký popis obsahu knihy. ĚNové knihy 

1966, 6). 

Další z recenzí byla uvedena v periodiku Orientace. Zde byla Sekyra obsáhle 

srovnána s Kunderovým Žertem, což je pro práci zcela st žejní. Nejednalo se o 

periodikum, které m lo širokou čtená skou základnu, ale spíše úzce vymezenou 

skupinu. Náklad Orientace odpovídal v roce 1ř66 zhruba dvou až t í tisícové čtená ské 

obci (Schulz 1966, 91–92). Autor periodika Milan Schulz shrnul počátky a význam 

Orientace.7 „Na rozdíl od jiných literárních časopisů (např. Plamene) vznikla 

Orientace v době, kdy v hospodářském systému tohoto státu začaly probíhat změny, 

přesunující důraz ve všech oborech činnosti na ekonomické ukazatele“8 (Schulz 1966, 

91). Bylo tedy nutné, aby byl rozpočet zcela minimální. Počáteční náklad byl proto 

                                                 
7 Dvoum síčník Orientace vydával Svaz českých spisovatel  od roku 1ř66 do roku 1ř70. ĚZelinský 2002ě 
8 M síčník pro literaturu, um ní a život vydával Svaz československých spisovatel  od roku 1ř5ř až 1ř6ř 
ĚZelinský 2002ě. 
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stanoven na p t tisíc výtisk . Počet výtisk  byl v dalších letech výrazn  snížen ĚSchulz 

1966, 91–92).  

Jak jsem již zmínila, byl v dobové kritice román Sekyra p ipodobňován dílu Žert 

Milana Kundery. Oba dva romány se potýkaly s dobovou literární kritikou. Nešlo pouze 

o kritiku v negativním slova smyslu. Kritice byla podrobena podstata díla, která m la ve 

čtená i zanechat ho kou pachuť stávajícího režimu. Sekyra v porovnání s Žertem 

odhalovala podstatu režimu obyčejným lidem. Kdežto Žert ji odhaloval p edevším 

intelektuál m ĚKosatík 2006, 13ě. 

 V obou dílech se nachází podobné literární prvky. Jak v Kunderov  Žertu, tak 

Sekyře se vyprav č navrací dom  a sleduje reálný sv t a p emítá o své totožnosti. 

Jedním z dalších společných prvk  je nádech autobiografičnosti autor . Vyprav č 

románu Sekyra postupn  hledá vztah ke komunistickým ideál m, kolektivismu a právu 

člov ka si ponechat vlastní individualitu ĚJanoušek 200Ř, s. 305ě. Dalo by se íci, že 

Klíma v Orientaci recenzoval a srovnával Sekyru Ludvíka Vaculíka a Žert Milana 

Kundery, dva veliké romány, které jsou si v jistých ohledech podobné a p esto rozdílné. 

Recenze je nejobsáhlejší recenzí Vaculíkovy Sekyry a zároveň porovnáním 

s Kunderovým Žertem v periodikách. Vyšla dokonce rozd lena do dvou čísel časopisu 

Orientace.  

Podobnost obou d l dle Klímy vychází ze stejného společenského kontextu. 

Odehrávají se ve stejném generačním kontextu politických zm n, které na tvorbu autor  

m ly p ímý vliv. I p esto, že jsou díla často srovnávána a označována za podobné, 

zhostili se oba auto i svých d l odlišn , a dokonce je lze označit za dva protipóly, co se 

týče pojetí. Kundera je dle Klímy bytostný intelektuál a Vaculík bytostný venkovan, což 

dává ob ma román m jiný vhled. V obou románech nacházíme stejné prvky nejen 

v kontextu sd lení, ale i s ohledem na p íb h. Oba romány jsou spjaty s malými 

moravskými m stečky, hlavní hrdinové se vracejí zp t do d tství skrze své vzpomínky. 

Jejich osudy jsou úzce spjaty s dobovými událostmi, čili soudobou politikou. Linie obou 

román  postupn  odkrývá, že existuje určité spojení člov ka s místem a časem. 

Hlavní hrdina Kunderova Žertu je spíše outsider, který byl díky žertu vyhozen ze 

studií, ze strany a byl odveden k takzvaným „černým“ jednotkám. 9 „V Kunderově světě 

není chladné, a přece aspoň poněkud útěšné kauzality. Člověk stojí uprostřed řádu, jenž 

nemá rozum, a pokud jej snad má, je to rozum, který popírá naše představy z 

                                                 
9 Černé jednotky ĚPomocný technický praporě v té dob  sloužily k p evýchov  politicky nepohodlných 
osob. Jednotky podléhaly tehdejšímu brannému zákonu. 
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rozumnosti“ ĚKlíma 1ř67, Ř5ě. Tak jako ve zbylé Kunderov  tvorb  se zde m žeme 

setkat se dv ma základními tématy láskou a žertem, který n kdy m že být také hrou. I u 

Vaculíka najdeme ád, který na rozdíl od Kundery vychází ze spojení p írodních cit  a 

zápasu člov ka s p írodou, kde je zrozena láska i smrt. I pohromy jsou pro Vaculíka 

projevem sv tového ádu a nikoli absurdností osudu jako je tomu u Kunderovo pojetí 

ádu. ůuto i se liší i v pojetí lásky. Pro Vaculíka je láska n co, co je v protikladu 

s rozkládajícím se sv tem a je schopna trvání. U Kundery je láska tragickým 

rozlomením ádu a beznad jí lidské touhy po trvalosti. I p es rozdílnost pojetí ád  

každého z autor , m žeme s jistotou íci, že oba auto i si uv domují jeho ztrátu a 

nutnost nepodléhat žádným iluzím ĚKlíma 1ř67, Ř4-90). 

Klasickou Vaculíkovou manýrou je zám na podstatného za nepodstatné. Časové 

roviny díla se prolínají a st ípky p íb hu si čtená  musí dávat dohromady postupn , a 

proto je nap íklad vysv tlení slovního spojení „bratr idič“ vysv tleno až v záv ru. 

Zprvu vyprav č nahlížel na bratra lehce z vrchu, ale ke konci knihy se zamýšlí nad tím, 

že je jeho bratr stejný jako on. Má ženu, d ti, rodinu a práci, tak jako ostatní. V záv ru 

knihy spolu s „bratrem idičem“ kradou d evo tak jako to d íve d lal vyprav č se svým 

otcem, což symbolizuje jakési smí ení a nalezení klidu v p írod . 

 Sama výstavba díla je položena na otázce, co je vlastn  d ležité a co není? 

Zvláštním prvkem je i azení událostí a zobrazení času. Jak autor recenze popisuje, 

mohou se v Sekyře st etnout živí s mrtvými. Vaculíkovo svébytné užívání čas  mu 

umožňuje do d je zasahovat a korigovat sm r událostí ĚKlíma 1ř67, 71-72). 

Poslední analyzovaná recenze, která hodnotí Sekyru a srovnává t i romány druhé 

poloviny šedesátých let, byla vydána v časopisu Plamen v roce 1968. Autor recenze 

ůleš Haman rozebírá Kunder v Žert, Vaculíkovu Sekyru a Putíkovu10 Smrtelnou neděli. 

Vaculík v román podle Hamana odhaluje spisovatel v bodrý humor. Na druhou stranu 

se dle autora recenze mezi t mito pasážemi objeví i v ty, které jsou vytržené z kontextu. 

Vzpomínková scéna na autorovu rodinu, kterou Vaculík v Sekyře navozuje, je hnací 

silou k vn jšímu efektu. Lacin  p sobí nap íklad i to, jak si Ludvík Vaculík pohrává se 

čtená ovými nervy. Nap íklad, když se syn noviná  vrátí do rodné vsi, vytáhne na n j 

otec pistoli. ůtmosféra naznačuje, že d j vrcholí k tragédii. Opak je však pravdou. 

Román obsahuje politický podtext, který podle Hamana naprosto láme strukturu obrazu 

a d je v knize. Básnicko-žurnalistický impresionismus a verbalismus tomu napomáhají. 

                                                 
10 Jaroslav Putík zastával funkci redaktora v n kolika literárních novinách. Byl také spisovatel. 
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P ikládá to aktuální dob , kdy je politický podtext v knize p edstavou autorovy 

společenské významnosti (Haman 1968, 29-30). 

Recenze Vaculíkovy Sekyry se vesm s shodovaly na tom, že autorovo pojetí je 

originální a jeho vykreslení postav je jedinečné. Jedním z dalších vyzdvihovaných 

prvk  je autorovo nevšední promítnutí politické situace v románu. S lehkostí sob  

vlastní dokázal Vaculík vyjád it myšlenku návratu člov ka k p irozenému ádu a 

p írod . Stejné myšlenky návratu k ádu se promítaly v jeho postoji k soudobé politické 

situaci. Co naopak recenzenti v díle Sekyra považovali za p ehnané, byl Vaculík v 

pocit, že je neomylný. Op t se v románu projevila jeho zpupnost, která ho provázela 

celým životem. I p esto je nutné podotknout, že auto i recenzí hodnotili dílo spíše 

z pohledu literatury nežli z obsahu politického kontextu. Návaznost na politický kontext 

byla v recenzích zmiňována spíše okrajov . Hodnocení Vaculíkova vlivu na politický 

kontext je patrné zejména v recenzích, které vyšly až po pádu komunistického režimu. 

6. Závěr 
Práce pojednává o kritice díla Sekyra v dobových periodikách. Nejprve je nastín n život 

a životní postoje autora Ludvíka Vaculíka. Následn  je poskytnuto politické pozadí a 

odraz doby vydání díla, který je významnou součástí práce a poskytuje tak čtená i 

možnost komplexn  pochopit, jak bylo dílo zobrazováno médii a p ijímáno ve ejností. 

Na základ  analýzy vybraných periodik lze konstatovat, že román Sekyra 

v dobovém literárním prost edí nepochybn  vyvolal nezanedbatelný ohlas. Již v druhé 

polovin  60. let byl považován za významný p ísp vek k románové tvorb  tehdejšího 

Československa, a vysloužil si srovnání s již tehdy velmi slavným Kunderovým Žertem. 

Jednotlivé recenze se často shodují na tom, že je Vaculík v p ístup k popisu postav, 

pojetí ádu a času inovativní. Recenzenti taktéž nacházejí v tšinou konsensus 

v konstatování, že Sekyra dob e reflektuje všeobecnou společensko-politickou 

atmosféru doby, ve které vznikla. Doba bezprost edn  p edcházející zlomovému roku 

1ř6Ř byla charakteristická uvolňováním nap tí, postupným návratem n kterých aspekt  

základních tv rčích svobod, které byly autor m d íve upírány, ale zároveň si všichni 

akté i byli též velmi dob e v domi nejistoty, zda tento obrodný proces má potenciál 

dlouhodob  hnát rozvoj společnosti sm rem k rozši ování tv rčí svobody. Částečn  tuto 

sociopolitickou relevanci získává Vaculík v román samoz ejm  až pozd ji, kdy byl a 

dodnes je hodnocen již s ohledem ke zlomovým událostem let 1ř6Ř/1ř6ř, následné 

normalizace a op tovnému utužení cenzury.  
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V moderních hodnoceních Vaculíkova díla jako celku je však často do pop edí 

mnohem více kladen politický manifest Dva tisíce slov, p ičemž jeho románová tvorba 

je spíše upozaďována. P edevším z tohoto hlediska nelze román Sekyra a s ním 

související kritiku analyzovat bez uvedení do širšího kontextu dané doby: Pražské jaro 

bylo bezprecedentním uvoln ním kulturního, a v menší mí e i politického života, které 

se nutn  muselo promítnout i do literární tvorby, a Ludvík Vaculík se jeví jako velmi 

dobrý p íklad, na kterém je tento jev možno demonstrovat.  

Obecn  lze konstatovat, že román Sekyra byl dobovou kritikou p ijat v zásad  

pozitivn . Jednotliví recenzenti sice nacházeli dílčí nedostatky, které bylo možno dílu 

vyčíst, celkové hodnocení však vyzdvihovalo spíše v dobrém sv tle inovativnost 

n kterých literárních prvk  a p ístup k postavám, který byl aspektem, na jehož základ  

byla Sekyra srovnávána s Kunderovým Žertem. ůnalýza textu i jeho recenzí potvrdila, 

že dílo je jedním z klíčových literárních počin  vydaných v období práv  počínajícího 

Pražského jara. Již v románu Sekyra lze vypozorovat, jak Vaculík reflektuje turbulentní 

zm ny ve společenské atmosfé e, ve které dané dílo vzniká, což se samoz ejm  nejvíce 

promítá v manifestu Dva tisíce slov, podobný jev však m žeme pozorovat i v jeho 

ostatní románové tvorb . 

Summary 

The bachelor thesis focused on the critical reception of the novel by Ludvík Vaculík 

Sekyra, which was first published in 1966. The publication of the novel was, among 

other things, strongly influenced by the author´s socio-critical journalistic activity, 

which was not left unnoticed by the political elites. It caused considerable upheaval in 

the public and caused significant discontent in the ranks of the Communist regime. On 

the other hand, in the 1960s, there was a thawing of the regime that allowed not only 

this work, but many others of a similar character. 

The thesis dealt with the personality of Ludvík Vaculík, and divided his life into 

three stages of life based on his literary and political activities. Thanks to his style and 

existentialist direction, Vaculík is often referred to as one of the followers of Franz 

Kafka. Ludvik Vaculík's personality evolved not only in his personal life, but also in 

view of his political affairs, which provided us a very good basis for research on his 

thought during his life. 

The 1960s is a period of political change that was also largely influenced by 

literary and publishing activities. Several events taking place during the period under 
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review signalled changes in Czech literature and culture. It was, for example, the XII. 

Congress of the Communist Party, the III. The Congress of Czechoslovak Writers' 

Association, the Liblic Conference on Franz Kafka and other events which were 

discussed in more detail in this paper. 

This work was a qualitative content and historical analysis of period texts about 

the work from1966. This is the reason why it analysed in the last chapter specific 

criticisms of the work that were published in the columns of contemporary newspapers 

or in literary journals. This comprised the key part of the entire text. In that period of 

criticism, the Sekyra novel was likened to the novel Žert written by Milan Kundera: this 

aspect was analysed in one of the sub-chapters as well. 

Using the methodological approach of content analysis of individual reviews, it 

was determined that whether a consensus can be found in the critical reception of 

Vaculík’s novel, or whether some of his assessments differ significantly. The most 

important is the meaning of the novel which was discussed. The ctitique against the 

pollical situation with light writing styl made the critical perception mostly positive. 
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