
Přílohy 

 

Na tomto místě jsou pro ilustraci uvedeny ukázky textů a vyobrazení z časopisu Mateřídouška, 

který se zaměřoval na děti ve věku přibližně 6 až 9 let. Ke každé osobnosti byla vybrána jedna 

ukázka. 

 

 

1. Příloha – Stalin 

 

Text s názvem Co je nám nejdražší?1 je zajímavý už tím, že v něm Stalin zaujímá pozici 

pohádkové postavičky, bytosti obdařené vskutku šlechetnými vlastnostmi; jeho osobnost je 

tedy včleněna do žánru, který je obecně dětem velmi blízký, známý. Pozornost si jistě zaslouží 

i motiv klubíčka evokující Ariadninu nit (klubíčko v řeckých bájích ukazuje cestu ze tmy, od 

netvora, zde vede kolchozníky ke světlu, k rozřešení problému, k osobě, která měla stát ve 

středu všeho dění). Na Stalina se tu váže prosperita vyjádřená „zázraky“ moderní doby – 

novými silnicemi, letišti, auty, elektrickým osvětlením, metrem (vyjádřená i skrze obrázek s 

auty v pozadí). Tento příběh zároveň vyjadřuje i preferovaný vztah čtenáře k osobě vůdce – 

zbožný obdiv.  

 

 

2. Příloha – Gottwald 

 

Báseň Tvář Gottwaldova2 vyjadřuje smutek ze skonu Stalinova i Gottwaldova, 

provazuje jejich životní příběh; snaží se vyvolat dojem určité nesmrtelnosti těchto osob. 

Gottwaldova osobnost je připomínána i fotografií, která vyobrazuje zaujatost Klementa 

Gottwalda prací. Zároveň ale dýmka v Gottwaldových ústech navozuje dojem klidnosti, 

domáckosti, blízkosti, lidskosti, bezpečí (plynoucí z vědomí Gottwaldovy starostlivosti o 

„jeho“ lid) – a také symbolicky odkazuje k postavě vůdce hierarchicky nadřazenému 

Gottwaldovi – ke Stalinovi. Fotografie pracujícího Gottwalda otištěná v momentu jeho smrti 

                                                           
1 Co je nám nejdražší? Mateřídouška, 1950/1951, č. 7–8, s. 101–103. 
2 SVOBODA, Jiří Václav. Tvář Gottwaldova. Mateřídouška, 1952/1953, č. 12, s. 172.  



evokuje taktéž dojem nesmrtelnosti tohoto prezidenta, neměnnosti poměrů, stability; odpoutává 

pozornost od samotného skonu a posouvá důraz směrem k budoucnosti, tvůrčí aktivitě. 

 

  

3. Příloha – Lenin 

 

Příběh Pravdomluvný Voloďa3 vypráví o Leninově dětství, tedy o období lidského 

života, které v rámci dětských časopisů z hlediska líčení všech zkoumaných osob zaujímalo 

velmi důležitou roli, přibližovalo čtenáři daného politika v jemu představitelnější podobě. 

Příběh je doprovázen obrázkem zpodobňujícím malého Lenina v sebevědomém, panovačném 

postoji s drzým, odvážným, ba až dětsky zlotřilým výrazem a pravítkem v rukou, opodál stojí 

Leninova sestra, která pláče. Voloďa jí totiž onen matematický nástroj, který dostala darem, 

zlomil, zničil. A sám se k tomu také hned běžel přiznat; toto vyprávění má demonstrovat jeho 

pravdomluvnost, ale zároveň vlastně poodhaluje i zlobivost, čipernost, neposednost malého 

Lenina. Voloďa tak působí méně dokonalým, ale v podstatě i sympatičtějším, čtenáři bližším 

dojmem nežli malý Stalin, u kterého se v textech kladl důraz především na jeho píli a 

disciplinovanost. Ve sledovaném období totiž právě Stalin a Gottwald zastávali pozici těch 

osobností, ke kterým by se čtenář měl vztahovat především, to oni měli být v první řadě vzorem 

pro recipienta textů; a tak se v pasážích otiskovaných o Leninovi mohly připustit i nějaké jeho 

jisté „nedokonalosti“. 

 

 

4. Příloha – Zápotocký 

 

 Podobizny daných osobností příležitostně pronikaly i na titulní strany jednotlivých 

časopisů, v tomto případě se jedná o Antonína Zápotockého.4 Po smrti Klementa Gottwalda 

v březnu 1953 se Antonín Zápotocký stal novým prezidentem republiky, a tak bylo nutné, aby 

ho čtenáři znali.  

 

 

 

                                                           
3 ULJANOVOVÁ, Anna Iljična. Pravdomluvný Voloďa. Mateřídouška, 1951/1952, č. 10, s. 149. 
4 Mateřídouška, 1952/1953, č. 13. 



5. Příloha – Nejedlý 

 

Příběh O Zdeňkovi Nejedlém5 má evokovat především uměleckou zdatnost, genialitu 

Nejedlého-dítěte, nicméně důraz je kladen i na jeho píli, odhodlání, schopnost si kreativně 

poradit. Na konci textu můžeme nalézt i apel, který lze vztáhnout na samotného čtenáře – snažit 

se, jít si za svým, rázně a rozhodně překonávat překážky, usilovně pracovat; vyprávění má tak 

i výchovný rozměr.  

   

 

 

 

  

                                                           
5 RYSKA, Jan. O Zdeňkovi Nejedlém. Mateřídouška, 1951/1952, č. 11, s. 130. 



 



 



 



 



 



 



 


