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Vztahování k nejbližšímu okolí stejně tak jako k širšímu světu a rozmanitým ak-
térům v  něm nepředstavuje pouze přirozenost jednotlivců, ale samozřejmě také 
celých společností. Proces utváření mentálních map a zabarvování jejich jednot-
livých políček se odehrává v závislosti na aktuálních, více či méně vědomých po-
třebách daného subjektu. S tímto v sociálních vědách dlouhodobě užívaným axio-
mem pracuje ve své nejnovější knize Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956 
také historička Denisa Nečasová, která tak navazuje na svou předchozí publikaci 
věnovanou „novému socialistickému člověku“ ve  stejném období.1 Tentokrát si 
poměrně logicky za  objekt svého zájmu vybírá ty skupiny uvnitř i  vně českoslo-
venské společnosti, jež v tehdejším diskurzivním prostoru fungovaly jako užitečný 

1  NEČASOVÁ, Denisa: Nový socialistický člověk: Československo 1948–1956. Brno, Host 2018.
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protipól při ideologické konstrukci „nového člověka“, který se měl v rané fázi stát-
ního socialismu stát vzorem pro široké masy. Čtyři kategorie, které autorka pečlivě 
vydestilovala prostřednictvím metod kritické diskurzivní analýzy z dobového tisku 
a rozličných publikací, tvoří buržoazie, takzvaní kulaci, katoličtí kněží a Spojené 
státy americké. Práce navazuje na  postmoderní lingvistický obrat a  na  obecné 
úrovni se zaměřuje na vztah mezi mocí, ideologií a  jazykem.

Téma publikace je v úvodu velmi důkladně vymezeno. Čtenáři neobeznámené-
mu se zahraničním bádáním o fenoménu Druhého jako sociálním konstruktu, které 
zažilo svůj vrchol v  osmdesátých letech minulého století, Nečasová přináší jeho 
podrobný přehled. Stejně tak vhodně upozorňuje na produkci tuzemskou, v jejímž 
rámci metodologicky a koncepčně navazuje například na Stanislava Holubce.2 (Ten 
ostatně knihu Denisy Nečasové spolu s Marínou Zavackou také pro Nakladatelství 
Lidové noviny recenzoval.) Aby autorka systematicky postihla proces konstrukce 
nepřítele, identifikuje v něm osm stupňů – diferenciaci, dichotomizaci, hierarchizaci, 
homogenizaci, esencializaci, objektivizaci, dehumanizaci a démonizaci. Strategie 
diskurzivních praktik na sesbíraný materiál neaplikuje otrocky, upozorňuje na ně 
vždy v souvislosti s výraznými příklady (viz dehumanizace Milady Horákové nebo 
antropomorfizované konotování Spojených států amerických jako chobotnice nebo 
pijavice). Jako celek je v rámci zvolených čtyř skupin stručně vyhodnocuje až v zá-
věru knihy.

Zásadní výtky vůči jinak ucelenému textu, pracujícímu s výjimečně zajímavým 
materiálem v  tematicky rozvržených kapitolách, nevycházejí z  jeho zpracování, 
ale ukotvení. Práci obecně chybí výzkumná otázka, která by autorku nasměrovala 
k nápaditějšímu strukturování (ve stávající podobě publikace spíše připomíná učeb-
nicový text) a k méně svázané interpretaci pramenů. Hledání, identifikace a analý-
zy obrazů, dominantních narativů a procesů konstrukce Druhého mohou skutečně 
vést ke zcela novým úhlům pohledu na historická údobí, která jsou v jiných směrech 
již podrobně zmapovaná. Historik pracující se společenskými diskurzy se však nut-
ně musí zařadit také do velkých historiografických debat. V tomto ohledu se k jádru 
debaty mezinárodní obce historiků o způsobech konstituování východního bloku 
dostává Nečasová bohužel až v závěru publikace, kdy konstatuje, že „komunistické 
panství, a jeho diskurz nevyjímaje, nelze interpretovat pouze jako cizorodý import 
z Východu“ a že „únorový převrat neznamenal totální zlom a přerod ve všech ob-
lastech společnosti“ (s. 211). Shrnuje tak své poznatky vyplývající z utváření obrazů 
všech čtyř skupin nepřátel. Odhalila v  nich pozoruhodnou dynamičnost, k  níž 
přispívaly motivy čerpající z tradičních stereotypních konstrukcí nebo motivy, které 
byly ve sledovaném období přítomny také v obrazech nekomunistické provenience 

2  Srv. HOLUBEC, Stanislav: Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období 
postkomunistické transformace. Praha, Scriptorium 2015.
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v západní Evropě (například francouzský antiamerikanismus). Tyto cenné postřehy 
však autorka bohužel dál nerozpracovává. To, co tak Denisa Nečasová představuje 
jako závěry svého bádání, by se mohlo stát  – vzhledem k  četným zkušenostem, 
které se zvolenými dobovými diskurzy má – jeho východisky. Podrobná texto-
vá analýza v  kombinaci s  komparací obrazů produkovaných v  Sovětském svazu 
a dalších zemích východního bloku by pak mohla mnohé napovědět o originalitě 
či odvozenosti a promyšlenosti propagandistických strategií československého ko-
munistického aparátu.

Mírně problematická je také rezignace na  zhodnocení, nakolik úspěšné byly 
sledované diskurzy ve  svých normotvorných ambicích, kterou Denisa Nečasová 
avizuje již v  úvodu publikace. Jestliže jsou její primární zdroje často anonymní, 
východisek propagandy se s použitím nástrojů sociálních věd mnohdy zřejmě nedá 
dopátrat a pokus o postižení recepce obrazů nepřítele ve společnosti by přesahoval 
možnosti textu ve zvolené podobě, do očí bijící performativita sledovaných diskurzů 
poskytuje sama o  sobě značně omezený prostor pro jinou než v  zásadě banální 
analýzu. Práce s  diskurzy produkovanými v  nedemokratických režimech či v  re-
žimech s rozvinutými cenzurními praktikami je v tomto ohledu daleko obtížnější 
než zkoumání diskurzů vznikajících v režimech s relativní svobodou slova (i když 
záleží na  objektu diskurzu). Takovéto diskurzy se tvoří v  podstatě živelně a  od-
rážejí výseky vnímání celé společnosti, nebo přinejmenším její části. V  případě 
demokratických režimů tak logicky obrazy Druhých, sebe sama, přátel i  nepřátel 
mají značnou výpovědní hodnotu.3 Odseparovat diskurzy, jež byly do  veřejného 
prostoru implantovány uměle shora, od  těch, které o  dané společnosti skutečně 
něco vypovídají, jelikož se na  jejich tvorbě společnost dlouhodobě zdola podí-
lí, se historikům daří prostřednictvím analýz překlenujících dlouhá desetiletí.4 
Alternativně se nabízí pečlivé sledování obrazů Druhých v  době před dějinnými 
zvraty a po nich. Příležitostné exkurzy Denisy Nečasové do období před rok 1948 
však bohužel v tomto smyslu nesplňují nároky systematické analýzy, která by mohla 
prokázat, že se  Češi a  Slováci s  obrazy nepřátel prezentovanými v  médiích a  li-
teratuře koncem čtyřicátých let a  v  první polovině let padesátých ztotožňovali. 
Nemožnost takovou domněnku, byť na  elementární úrovni, potvrdit, či naopak 
vyvrátit, bohužel zásadně omezuje důležitost předkládané publikace.

3  Viz např. HOLUBEC, S.: Ještě nejsme za  vodou; TÝŽ: Mezi slovanskou vzájemností a  ori-
entalismem: České zobrazování Podkarpatské Rusi a jejích obyvatel v publicistice dvacátých 
let minulého století. In: Soudobé dějiny, roč. 23, č. 4 (2016), s. 529–562; HOLÝ, Ladislav: Malý 
český člověk a skvělý český národ: Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. 
Praha, Sociologické nakladatelství 2010. 
4  Viz např. HAHNOVÁ, Eva: Dlouhé stíny předsudků: Německé a anglické stereotypy o Češích 
v dějinách 20. století. Praha, Academia 2015; KŘEN, Jan – BROKLOVÁ, Eva – BIMAN, Stanislav: 
Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Praha, Karolinum 1998.
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Jednotlivé kapitoly představující alterity diskurzů o  buržoazii, „kulacích“, ka-
tolických kněžích a  Spojených státech amerických však přesto přinášejí mnoho 
pozoruhodných zjištění, na  něž mohou historici směle navázat. V  žádné z  těchto 
oblastí se autorka neomezuje pouze na diskurzivní analýzu daných termínů a před-
stavuje široké konstrukce navázané na  obecné topoi. Do  kategorie buržoazie tak 
v optice dobové propagandy spadají také sociální demokraté jako „největší zrádci 
socialistické myšlenky“ nebo liberální „lžidemokracie“ jako protiklad demokracií 
socialistických. V kapitole věnované „buržoaznímu nepříteli“ se tak autorka dotýká 
obrazů první republiky nebo interpretací Mnichova a z dobového tisku cituje napří-
klad výrok: „…prodali republiku Hitlerovi za plnou prkenici ... v naději, že se stane 
beranem imperialismu proti Sovětskému svazu.“ (s. 73) Vulgarita a vágnost podob-
ných konstrukcí čtenáře opakovaně vedou k otázce, jak tyto diskurzy asi vnímali 
jejich recipienti. Ne všechny interpretační veletoče, které režim ke stabilizaci nového 
společenského řádu potřeboval, však bily do  očí tak nápadně. Denisa Nečasová 
například popisuje vcelku přesvědčivé „přeznačení“ „buržoazních“ idejí kosmo-
politismu a nacionalismu na „progresivní“ ideje internacionalismu a vlastenectví.

Obraz „kulaka“ neboli vesnického boháče získal své charakteristické kontury 
taktéž po  únorovém převratu. Zemědělská půda začala podle Nečasové vytvá-
řet „symbolický prostor, bojiště, na němž se odehrávala bitva o zrno, socialismus 
a  mír“  (s. 122). Příroda se stala objektem podmanění v  souladu s  učením Marxe 
a  Engelse i  se stalinskou politikou, ale rétorika o  potřebě „regulace krajiny“ pro-
stupovala ve sledovaném období i diskurzy západoevropskými. Snahu o kompro-
misní postoj představitelů nového režimu vůči stále širokým vrstvám soukromě 
hospodařících rolníků autorka opět vhodně ilustruje dobovými výroky: „Už ne 
strach před přírodou, už ne procesí, jež se zoufale modlí za úrodu, ale jistota, od-
vaha a plánovaná práce řízená vědecky povedou naši vesnici.“ (s. 125) Diskurz byl 
v tomto ohledu relativně umírněný také díky přežívající meziválečné agraristické 
představě venkova jako výspy morální čistoty a přirozenosti. Daleko černo-bílejší 
byl samozřejmě obraz samotných vesnických boháčů, kteří byli v médiích tepáni 
skrz naskrz. S buržoazií, klérem a americkou politikou je údajně pojily především 
fašistické tendence, které tvořily na počátku padesátých let jeden ze spolehlivých 
pilířů komunisticky dichotomní konstrukce současného světa. „Kulaci“ se ze sle-
dovaných kategorií stali také nejvděčnějším objektem karikatur založených na vý-
razných fyziognomických rysech a  hojném užívání narativních stereotypů, které 
svou schematičností jako by vypadly z  realistických románů Charlese Dickense. 
Lze jen litovat, že kniha neobsahuje obrazovou přílohu, která by působila názorněji 
než slovní opisy karikatur. Propagandistické zpodobení „kulackého vykořisťovatele“ 
poutá pozornost jen na  obálce a  tematicky odpovídající karikatury pak uvádějí 
jednotlivé kapitoly knihy.
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Stejně jako propaganda poúnorového režimu ze strategických důvodů plošně 
neodsuzovala všechny soukromé zemědělce, zdráhala se jako jednolitou skupinu 
hanět také duchovní. V  dobovém obrazu katolického kněze tak opět narážíme 
na rozchod s marxistickou teorií, jež je vůči roli náboženství ve společnosti obecně 
skeptická. Katolické noviny v roce 1949 dokonce chválily „výchovné poslání ducho-
venstva“ (s. 135). Smířlivý postoj k „vlasteneckým kněžím“, kteří vůči režimu otevře-
ně nevystupovali a poskytovali podporu „pracujícímu lidu“, se ovšem nevztahoval 
na „kněžské“ neboli „církevní panstvo“, tedy biskupy, řeholníky a Vatikán – ti všich-
ni dostali univerzální nálepku vykořisťovatelů. Také zde by se výborně uplatnily 
reprodukce dobových karikatur, objevujících se například ve zmíněných Katolických 
novinách, které od  roku 1951 vydávaly rubriku s  příznačným názvem „Modli se 
a pracuj“. Nedořečeně působí nakousnutí tématu styčných bodů mezi křesťanstvím 
a  socialismem, které v  dobové propagandě také zaznívalo, s  cílem legitimizovat 
nový společenský řád mezi věřícími. Autorka se k  těmto pokusům staví poněkud 
skepticky a  naznačuje, že mohly působit nevěrohodně, zároveň však připomíná 
západoevropský kontext, ve  kterém se obdobná rétorika objevovala běžně. Pro 
publikaci je toto zdráhání přesáhnout deskriptivní funkci textu a formulovat jasná 
hodnocení týkající se sledovaných argumentačních modelů typické.

Poslední obraz nepřítele se zaměřuje na  Spojené státy americké jako hlavní 
„imperialistickou“ mocnost. Kapitola je uvozena transformací příběhu osvobození 
západních Čech americkými vojsky na jaře 1945. V porovnání s ostatními sledova-
nými diskurzy se „americký obraz“ po únoru 1948 proměnil nejradikálněji. Režimní 
představitelé a propagandisté se na rozdíl od přístupu ke katolickým kněžím nebo 
menším zemědělcům nezdržovali hledáním „oslích můstků“, které by radikál-
ní reinterpretaci pomohly alespoň zčásti racionalizovat. Ze spřátelené velmoci se 
po  roce  1948 rychle stali „novodobí Hunové“, záměrně ničící vybavení domů, to-
váren nebo třeba hlediště chebského divadla svými okovanými botami (str.  164). 
Na příkladu komunisty čile rozvíjeného antiamerikanismu Nečasová umně ilustruje 
vrstvy této diskurzivní praktiky, překračující hranice mocenských bloků a sahající 
několik století nazpět do minulosti. Kromě strategie diferencialismu se v tomto dis-
kurzu jako mocenský manipulativní nástroj oživuje také nacionalismus, pracující 
v  daném případě s  konceptem anglosaské rasové nadřazenosti, údajně namířené 
nejen proti Afroameričanům, ale i  proti Slovanům. Jako oběti extrémního vyko-
řisťování v  americkém světě byly líčeny také ženy. I  v  tomto posledním obrazu 
nepřítele Denisa Nečasová naráží na západoevropské variace antiamerických dis-
kurzů, s nimiž ten československý sdílel především kritiku konzumerismu a na něj 
navázané ekonomické exploatace obchodních partnerů. Hodnocení této kritiky 
jako nepřesvědčivé na základě pokryteckého „lákání“ populace na konzumní zboží 
v  období normalizace zde bohužel působí plytce. Nebere v  potaz odlišné ideové 
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zdroje konzumeristických strategií, které se podobaly pouze navenek, ani motivy, 
kterými byla vedena kritika konzumerismu na kapitalistickém Západě.

Mezi hlavní závěry publikace patří zjištění, že radikálně odsuzující diskurzy 
vnitřních i vnějších nepřátel se po Stalinově a Gottwaldově smrti postupně otupova-
ly. Kolem poloviny padesátých let sice byli v mediálních a literárních obrazech stále 
přítomni, znatelně však zeslábla míra, s jakou údajně ohrožovali československou 
společnost na  cestě ke  komunismu. Autorka v  závěru publikace také identifikuje 
prostor, který by měl být zaplněn dalším výzkumem. Nedostatečně probádaným 
aspektem, pokud jde o  téma konstruování nové socialistické společnosti, je jed-
noznačně role konkrétních jednotlivců jakožto producentů různorodých diskurzů. 
Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956 Denisy Nečasové i přes dílčí nedostatky 
připravily stabilní půdu nejen pro tento úkol, ale také pro studie, které by si daly 
za cíl ozřejmit vazby mezi různými kulturněhistorickými diskurzy v rámci regionu 
střední a východní Evropy v době studené války.

A b s t r ac t

Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956 [Images of the Enemy in Czechoslova-
kia, 1948–1956] by Czech cultural historian Denisa Nečasová examines four groups 
of enemies constructed by the Czechoslovak media between 1948 and 1956: the bour-
geoisie; the so-called “kulaks”; Catholic priests; and the United States of America. 
The study follows the postmodern linguistic turn and focuses on the relationship 
between power, ideology and language. The discourses she examines are described 
and interpreted in four consecutive chapters. Nečasová captures the generally di-
minishing intensity of pejorative images, which corresponds to the loosening of the 
regime after the deaths of Joseph Vissarionovich Stalin and Klement Gottwald. The 
book’s major contribution is that it elucidates the way in which the use of long-term 
stereotypical constructs helped the Czechoslovak communist regime shape images of 
its enemies and also that it draws attention to the interconnectedness of Czechoslo-
vak discourses with discourses in Western Europe in the eight years covered by the 
book. The review is critical of the predominantly descriptive nature of the book and 
Nečasová’s decision not to attempt to reconstruct how Czechoslovak society at the 
time reacted to the – highly performative – “images of the enemy”.
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