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P řevzetí moci Komunistickou stranou Českosloven-
ska v únoru 1948 nastartovalo velké celospolečen-
ské změny, které se hluboce odrazily i v umělecké 

sféře. Změnilo se postavení a role literatury, divadla, fil-
mu, výtvarného umění i hudby a zároveň i pozice jejich 
protagonistů. Na kulturu obecně i na její představitele 
byly kladeny nové nároky: měli se »dát do služeb nových 
idejí« a stát se pomocníky komunistické propagandy. Kul-
tura se stala specifickým nástrojem stranické politiky. 
Dostala se do popředí všeobecného zájmu, byla novým 
režimem výrazně podporována a rozšiřována mezi nej-
širší vrstvy obyvatelstva. 

Kultura byla organizována a »patřičně« podávána 
tak, aby co nejlépe splňovala svou agitační úlohu. Pů-
sobit na smýšlení obyvatelstva prostřednictvím kultury 
má velký potenciál. Umění je totiž snadno zneužitelné, 
protože umí k lidem promlouvat velmi sugestivně a ne-
násilně, a může tak nenápadnou formou ovlivňovat jejich 
podvědomí. Komunisté navíc dbali na to, aby kultura 
měla celospolečenský dosah, a její propagandistický efekt 
se tak ještě více násobil.

Svou koncepci kulturní politiky a organizace hudeb-
ního života KSČ velmi důrazně prosazovala ještě dříve, 
než se dostala k moci. Některé teze o novém poslání kul-
tury a její lidovosti obsahoval již Košický vládní program 
z dubna 1945. Záměry stanovené Košickým programem 
nelze připisovat pouze komunistické straně, neboť byly 
výsledkem konsensu různých politických subjektů, nic-
méně KSČ se na jeho koncepci rozhodujícím způsobem 
podílela. Konkrétně znění XV. hlavy tohoto programu, 
věnované školství a kultuře, jež bylo dílem Zdeňka Ne-
jedlého, je formulováno radikálně levicově a odráží již 
nástup komunistických pozic v těchto oblastech. Je zde 
mimo jiné stanoveno, že bude »provedeno zlidovění sys-
tému i povahy kultury, aby sloužila ne úzké vrstvě lidí, 
ale lidu a národu«. Změny měly být prováděny »v duchu 
lidovém a národním podle příkladu českých národních 

Classical music in the shadow of the slogans 
of the 1950s mass “constructive” songs
The socio-political changes after 1948 were also reflected in 
the sphere of the arts. There was a change to the standing 
and role of culture and to the position of its protagonists. 
The arts became a significant tool of communist propagan-
da. Composers were pressured by the regime to compose 
“about the people and for the people”, or in other words, to 
compose new music in the spirit of socialist realism. The 
new works were supposed to draw on the folk milieu and 
on the music of the Czech national classics, and they were 
to be accessible and comprehensible for the masses. For 
contemporary composers, the primary model was supposed 
to be the music of Bedřich Smetana, but his works were 
manipulated by the regime for propagandistic purposes. 
The work that was the most abused was his Má vlast (My 
Homeland). From the viewpoint of the cultural leader-
ship of the era, that work combined all of the elements 
of a “constructive” work, and its original idea was then 
entirely distorted by propaganda. The Smetana cult was 
successfully built up primarily thanks to Zdeněk Nejedlý, a 
fanatical admirer of Smetana, who was a leading figure of 
cultural policy at the time. The communist regime secured 

its reach into the realm of classical music through the 
Union of Czechoslovak Composers, which basically deter-
mined the orientation of Czech and Slovak music. Compos-
ers did not lose their artistic freedom directly, but their 
possible choice of topics was under great constraints. Of 
the musical genres, the Union of Czechoslovak Composers 
primarily promoted the composing of new songs for the 
masses and of social realist cantatas. The new demands of 
cultural policy also reduced to a great extent the drama-
turgical possibilities of musical ensembles. The presence 
of certain works on concert programmes was promoted, 
while others were suppressed. Bans mostly involved works 
by composers who had explicitly opposed the regime and 
those who had gone into exile. “Culture brigades” were one 
phenomenon of the era, with ad hoc orchestras and smaller 
ensembles giving concerts for the proletariat directly in 
factory halls.
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klasiků«.1 Zdeněk Nejedlý je rovněž podepsán pod hlavním koncepčním dokumentem KSČ v hu-
dební oblasti z června 1945. V něm stojí na prvním místě tvorba, propagace a masové rozšiřo-
vání nových lidových písní, dále revize tanečních skladeb a odstranění jazzové hudby (jazz byl 
posléze zcela zakázán jako umění »úpadkově buržoazní«).2

Aby mohly být teoretické zásady uvedeny do praxe, bylo potřeba vytvořit instituci, která 
by nový kurz v hudební oblasti udržovala ve správném směru. V roce 1949 tak dochází ke 
zrušení všech dosavadních skladatelských sdružení a vzniká jediná ústřední organizace: Svaz 
československých skladatelů. Svaz se stal jakousi »převodovou pákou«, kterou strana ovládala 
veškeré hudební dění v Československu. Jeho kompetence byly opravdu široké: vytvářel plány 
pro skladatele a hudební vědce, pečoval o ideologickou čistotu koncertních programů a staral 
se o to, aby byl hudební život v zemi v souladu s celkovou politickou koncepcí KSČ.3 Svaz 
československých skladatelů pořádal pravidelná plenární zasedání, v jejichž rámci se konaly 
koncerty s programem českých autorů klasických, ale především soudobých. Tyto akce patřily 
po Pražském jaru k nejvelkolepějším hudebním událostem u nás ( Obr. 1).

Změny se nejvíce dotkly skladatelů samotných. V podstatě se od nich vyžadovalo, aby 
ze dne na den proměnili svou tvorbu, osvojili si nový způsob myšlení a stali se propagátory 
komunistické ideologie. Mnozí umělci při tomto kulturním obratu zpočátku aktivně spolu-
působili v dobré víře, že pomáhají budovat lepší společnost. Jiní se naopak odmítali novému 
kurzu přizpůsobit. Hudební skladatelé si tak přestali být v očích režimu rovni. Někteří začali 
být upřednostňováni, jiní naopak zatlačováni do pozadí. Obecně lze však říci, že perzekuce 
v oblasti vážné hudby nebyla tak markantní jako v jiných uměleckých oborech. Vážná hudba, 
ač byla důležitou složkou umělecké sféry, stála přece jen trochu stranou. Na rozdíl od literatury 
nebo filmu nebyla tolik na očích, a proto nebyla tak ostře sledována. Navíc v případě vážné 
hudby se jedná o typ »vyšší« kultury, jejíž sdělnost je omezená. Schopnost vnímat tento druh 
hudby totiž vyžaduje určitý stupeň porozumění a (nebojme se připustit) i jistou úroveň vzdě-
lání. Vážná hudba proto nenabízí takové možnosti ovlivňování veřejného prostoru jako právě 
film nebo literatura. Možná z těchto důvodů bylo hudebním skladatelům dopřáno o něco více 
volnosti než umělcům z jiných oblastí. Autoři tvořící více či méně v mezích nových kulturně-
-politických požadavků (a často i mimo ně) nebyli významněji postihováni. V oblasti vážné 

1 Košický vládní program, Praha: Svoboda, 1984, s. 35.
2 Národní archiv, fond ÚV KSČ 1945-1989, oddělení kulturně-propagační a ideologické, a. j. 721, dopis 

Kulturně-propagační komise KSČ krajům ze dne 12. června 1945.
3 Stanovy Svazu československých skladatelů a hudebních vědců, in: Hudební rozhledy 4 (1949), s. 85.

Obr. 1:
Vyzdobený Dům 
umělců (Rudolfinum) 
v době konání 
druhého plenárního 
zasedání Svazu česko
slovenských skladatelů 
v únoru 1951 
(převzato z Hudebních 
rozhledů 10, 1951)
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hudby tedy rozhodně nemůžeme hovořit o tak výrazných kampaních jako v případě některých 
spisovatelů či herců.4

Nejčastějším terčem kritiky v tomto ohledu byl Bohuslav Martinů, který byl označován za 
hlavního představitele »úpadkové« kultury.5 Jeho tvorba byla až do poloviny padesátých let 
zcela tabuizována. Od roku 1955 se však do povědomí posluchačů opět vrací především záslu-
hou Karla Ančerla, jemuž se úspěšně dařilo (k nelibosti režimu) díla Martinů uvádět i nahrávat 
( Obr. 2). 

Kromě Martinů se ocitl v nelibosti také například Alois Hába, Karel Reiner, Jan Novák, Ja-
roslav Doubrava, Oldřich František Korte a pochopitelně i skladatelé žijící v zahraničí, zejména 
Karel Husa a Karel Boleslav Jirák. Z repertoárů hudebních těles byla dále vyřazována díla Debus-
syho, Honeggera, Stravinského a dalších vůdčích osobností moderní hudby. Nepřátelský postoj 
zaujímalo vedení Svazu československých skladatelů také vůči dílům již zesnulých skladatelů, 
jako byli Ervín Schulhoff, Pavel Haas nebo Vítězslava Kaprálová.6

Naopak přízni se těšili ti skladatelé, kteří tvořili v novém budovatelském duchu. Na přelomu 
čtyřicátých a padesátých let vzniká celá řada monumentálních děl s tematikou budování socia-
lismu. Režimem nejvíce protežované byly následující kantáty: Buduj vlast – posílíš mír (Václav 
Dobiáš), Lidé, bděte! (Jan Seidel) a V sovětské zemi (Jan Kapr). Dobiáš rovněž zhudebnil Stalinův 
rozkaz k osvobození Prahy, v jiné kantátě zobrazil boj o Stalingrad a je autorem Písně o Stali-
novi a Písně komunistické straně. Často byla také uváděna Cikkerova kantáta Zdravica Stalinovi 
a budovatelské skladby Miroslava Barvíka (především kantáta Ruky preč od Koreje! a Kantáta 
o Gottwaldovi). Hojně se hrála i díla Víta Nejedlého, syna Zdeňka Nejedlého, který padl za války 
(v oblibě byla zejména jeho Lidová suita a pochod Vítězství bude naše).

Zmíněné skladatele nelze pochopitelně posuzovat jednostranně jen podle toho, že v ně-
kterých svých dílech oslavují socialismus, komunistickou stranu nebo její vůdce. Většinou se 
jedná o přední osobnosti české poválečné hudební scény a autory umělecky vysoce hodnotných 

4 Známá je například kampaň proti Jaroslavu Seifertovi. Nepřátelský postoj komunistů vůči němu 
přetrvával již od předválečných dob a Seifertova pozice se po únoru 1948 ještě zhoršila. V roce 1949 se 
urážlivě vyslovil o sovětské poezii (tehdy prohlásil, že »raději vidí francouzského básníka zvracet než 
sovětského zpívat«) a o rok později vydal novou sbírku Píseň o Viktorce, která se stala (spolu s jeho 
dřívějšími politickými postoji) záminkou pro iniciaci »protiseifertovské« kampaně. Sbírka se celým svým 
laděním výrazně odlišovala od tehdejších vzorů, což bylo zřejmě chápáno jako vyzývavá provokace. Srov. 
KnapíK, Jiří: Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948-1950, Praha: libri, 2004, s. 194-196.

5 Kritika Martinů vycházela především od funkcionářů Svazu československých skladatelů, kteří se 
o něm vyjadřovali v tom smyslu, že není možné jej označit »za národního autora, když se inspiruje šíří 
americké prérie, zatímco jeho lid vyvíjí gigantické úsilí v největším zápasu o pokrok«. Srov. KusáK, Alexej: 
Kultura a politika v Československu 1945-1956, Praha: Torst, 1998, s. 350.

6 Tamtéž, s. 347.

Obr. 2:
Karel Ančerl v břez

nu 1955 provedl 
a natočil 5. symfonii 

Martinů, kterou kdysi 
tento skladatel věnoval 

České filharmonii. 
O měsíc později byla 

nahrána kantáta Kytice 
s Českým pěveckým 

sborem, v lednu násle-
dujícího roku Symfo-

nické fantazie a v roce 
1957 Památník Lidi-

cím. Následovaly další 
nahrávky: Fresky Piera 
della Francesca (1959), 

Paraboly a 3. kla vírní 
koncert (1961) 

(© Hudební archiv 
České filharmonie).
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skladeb. Navíc někteří z nich byli v pozdější době sami perzekvováni a jejich tvorba se přestala 
hrát.7

Pozoruhodné je, že stěžejní budovatelská díla (a obecně díla s budovatelskými náměty) se 
v běžných koncertních programech téměř vůbec neobjevovala. Ač se KSČ snažila konkrétní 
skladby a autory protlačovat, v praxi se jí to příliš nedařilo. Zmíněné kantáty se hrály v pod-
statě jen při významných politických příležitostech, výročích, na zahajovacích koncertech Praž-
ského jara, na slavnostních zasedáních ÚV KSČ, ale nikdy se nestaly nosnými pilíři repertoárů 
symfonických těles ( Obr. 3 a 4). Životnost velkých budovatelských děl byla navíc omezena na 
dobu trvání režimu, resp. jen na jeho krátký úsek. Hrála se zhruba do poloviny padesátých let, 
později se začala z programů vytrácet a koncem padesátých let se s nimi již téměř nesetkáme.

Stejný osud potkal i další hudební žánr, který byl na počátku padesátých let velmi žádaný 
a stal se pro toto období typickým: masové písně. Pod tímto pojmem se rozumí »budovatelsky 
zacílené pochodové písně, skládané amatéry i profesionálními autory a určené hromadnému 
zpěvu při průvodech, manifestacích a pracovních brigádách«.8 Tyto písně měly svou formou 
a obsahem rozněcovat a posilovat budovatelské nadšení, proto jsou obvykle úderné, optimi-
stické, bojovné, pochodové a jsou komponovány tak, aby byly zvládnutelné i amatérskými 
zpěváky. Ačkoliv masová písňová tvorba napomáhala politickému boji dělnické třídy, nebyla 
již žánrem úzce třídním (jako tomu bylo v případě dělnické písně v meziválečném období), ale 
měla působit na všechny společenské vrstvy. Jejím úkolem na poli komunistické propagandy 
bylo »stát v nesmiřitelném odporu k rozkladným tendencím únikových kapitalistických písní 
a skladeb všeho druhu«.9 Vedoucím teoretikem a propagátorem masové písně byl hudební skla-
datel Josef Stanislav. Spolu s ním stáli v popředí tohoto žánru ohlasově nejúspěšnější autoři: 
Václav Dobiáš a Jan Seidel.

Masová píseň jako nástroj propagandy byla ideálním prostředkem, neboť se nesporně vy-
značuje řadou výhod. Jedná se o žánr, který lze rozšířit a zpopularizovat velmi rychle a s mini-

7 Režimem perzekvován byl například Jan Kapr. V roce 1958 napsal otevřený protestní dopis Dmitriji 
Šostakovičovi a přednímu ideologovi sovětské hudby Tichonu Chrennikovovi. Zároveň vrátil Stalinovu 
cenu, kterou obdržel v roce 1951 za hudbu k filmu Nové Československo. Poté byl umlčen a nucen odejít 
z JAMU, kde do té doby působil jako pedagog. Srov. KnapíK, Jiří: Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-
1956, Praha: libri, 2002, s. 126.

8 KoteK, Josef – Fendrych, lubomír: K problematice historického vývoje masových (tzv. užitých) žánrů 
v české hudbě 20. Století, Praha: Ústav pro hudební vědu ČSAV, 1963, s. 30.

9 KoteK, Josef: Dějiny české populární hudby a zpěvu, Praha: Academia, 1998, s. 214.

 Obr. 3:
V prvním říjnovém 
týdnu byl každoročně 
v dramaturgickém plá-
nu České filharmonie 
zakotven slavnostní 
koncert ke Dni česko
slovenské armády. Na 
programu byla vždy 
díla s revolučními a bu-
dovatelskými náměty 
(© Hudební archiv 
České filharmonie).

 Obr. 4:
V roce 1950 byl hu
dební festival Pražské 
jaro zahájen novou 
kantátou Václava 
Dobiáše, v níž zhu-
debnil Stalinův rozkaz 
k osvobození Prahy. 
Následující rok pak 
na úvodním koncertě 
Pražského jara zazněla 
kantáta Buduj vlast – 
posílíš mír téhož autora 
(© Hudební archiv 
České filharmonie).

/4



Vážná hudba ve  s t ínu budova te l ských hese l  padesá tých l e t 165

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 161-168

C
on tem

po diverso / V
zdálená blízkost společného (P

raha, 30.-31. 5. 2018)

málními náklady. Naučit se písni je jednoduché, není k tomu potřeba žádné vzdělání a vlastně 
ani hudební sluch. Písni každý rozumí a může si ji zazpívat, aniž by k tomu cokoliv potřeboval. 
Píseň má slova, a tudíž je na rozdíl od instrumentální hudby daleko více sdělná.10 Navíc se dá 
zpívat kolektivně, masově, což jí dodává na síle a její účinek na psychiku člověka se násobí. 
Z těchto důvodů komunistický režim tvorbu masových písní významně podporoval. K větší 
motivaci skladatelů byly vypisovány soutěže, které byly poměrně štědře dotovány a brzy se 
staly nedílnou součástí propagandy.11 Do poloviny padesátých let vzniklo mnoho set masových 
písní od různých, převážně mladých profesionálních skladatelů. Jejich inspirace zprvu očividně 
vycházela z upřímného politického přesvědčení, z plné důvěry k plánům a slibům KSČ a zároveň 
z pocitu osobní odpovědnosti za utvrzování takové důvěry i v nejširších lidových vrstvách. 

Ze společných poúnorových iluzí pramenila také dočasná popularita řady masových písní 
mezi obyvatelstvem. To se projevovalo mimo jiné ve zvýšené souborové aktivitě, kterou KSČ 
výrazně podporovala. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let tak vznikají desítky amatér-
ských souborů, do nichž se aktivně zapojují především mladí lidé. Masově jsou zakládány lidové 
soubory v továrnách, ve školách a na venkově. Z amatérských těles dosahoval vysoké úrovně 
např. Vysokoškolský umělecký soubor, Soubor Julia Fučíka a ČKD Stalingrad, z profesionálních 
pak Československý státní soubor písní a tanců a Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého.12

První polovina padesátých let znamená vrchol rozvoje mládežnických souborů a tvorby jim 
věnované. Od poloviny padesátých let však tento žánr postupně ztrácí svůj někdejší význam 
jednak díky počínajícímu politickému »tání«, jednak z důvodu vystřízlivění řady obyvatel 
z prvotního budovatelského nadšení. Aby se zabránilo krizi v této oblasti, začala komunistická 
strana s organizováním mohutných kulturních kampaní. Přes veškeré snahy se však stagnace 
písňového a souborového hnutí čím dál více prohlubovala. Ačkoliv stát věnoval nemalé sumy 
na peněžité odměny hudebním skladatelům, nevznikla v tomto období již ani jedna života-
schopná masová píseň.13

Hudebním skladatelům byla sice po roce 1948 ponechána jistá tvůrčí svoboda, ale stále to 
byla svoboda relativní, která byla okleštěna mantinely určenými kulturní politikou státu. Na 
skladatele byly kladeny dva stěžejní požadavky: za prvé měli čerpat z odkazu českých národ-
ních klasiků a za druhé tvořit v lidovém duchu (tzv. o lidu a pro lid). Tvořit »o lidu« znamenalo 
věnovat se v dílech aktuálním společenským problémům, reflektovat novou socialistickou 
skutečnost a nová, aktuální, budovatelská témata. Tvořit »pro lid« pak znamenalo komponovat 
tak, aby skladby byly srozumitelné pro co nejširší vrstvy obyvatelstva.

Na tomto místě uveďme příklad, kdy autor nesplnil ani jeden z výše zmíněných požadavků. 
V roce 1951 byla uvedena premiéra suity Emila Hlobila Léto v Krkonoších. Tato skladba nebyla 
ani dostatečně národní, ani lidová a neobsahovala ani žádné aktuální společenské téma. V Hu-
debních rozhledech následně vyšla kritika tohoto znění:

»Skladba se zdá spíše vystihovati nálady jednotlivce, procházejícího přírodou, než dojmy 
dnešních rekreantů, žijících i v horských ozdravovnách kolektivně. Program autorův by 
měl být více zaměřen na vystižení významu masové rekreační akce, kterou dnes náš stát 
dává pracujícím. Očekávali bychom, že někde snad přímo zaintonuje kolektivní píseň, 
která dnes hlaholí po celé naší krásné zemi a zejména všude tam, kam přijedou pracující 
společně trávit dny zaslouženého volna. A ještě jednu připomínku bychom k suitě měli. 
Je málo česká.«14

10 Texty písní zdůrazňují revoluční a vlastenecký patos, mobilizují pocit třídní sounáležitosti a inter-
nacionálního přátelství, protiválečné a protikapitalistické postoje, oddanost představitelům socialismu, 
heroismus práce, socialistické budování a obranu dosažených výsledků, výzvy ke zvyšování výkonů 
a k upevňování pracovní morálky, zářivé perspektivy pracujícího lidu, národa a celého lidstva. Srov. 
KoteK, Dějiny české populární hudby a zpěvu ( pozn. 9), s. 261.

11 První skladatelská soutěž proběhla již v roce 1947 pod názvem Zpíváme ve dvouletce. Vypsala ji 
Ústřední kulturní komise Ústřední rady odborů u příležitosti druhého výročí znárodnění. U jednotlivých 
skladeb se hodnotil text ke zhudebnění, píseň a nápěv. Nakonec bylo vybráno dvanáct finalistů pro fi-
nanční odměny (mezi nimi např. Hymna sjednocených odborů, Hej rup do dvouletky a další). Srov. KnapíK, 
Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967, II, 
Praha: Academia, 2011, s. 1087.

12 KoteK, Dějiny české populární hudby a zpěvu ( pozn. 9), s. 260.
13 Jen v roce 1955 bylo na skladatelské soutěže vynaloženo 200 000 Kčs, za první cenu autor obdržel 

6 000 Kčs. V roce 1970 byly soutěže dotovány ještě štědřeji částkou 400 000 Kčs. Srov. Hrčková, Naďa: 
Dějiny hudby, VI, Praha: Ikar, 2006, s. 31.

14 Významné koncerty České filharmonie, in: Hudební rozhledy 8 (1951), s. 27.
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Poslední věta uvedené kritiky vyčítá autorovi, že se dostatečně neinspiroval tvorbou čes-
kých národních skladatelů 19. století. Akcentování významu národních tradic, zdůrazňování 
klasického kulturního dědictví a následování příkladu českých klasických autorů bylo totiž 
vtěleno přímo do generální linie výstavby socialismu v Československu, a bylo tedy nanejvýš 
žádoucí, aby se hudební skladatelé tímto požadavkem řídili.15 Budování kultu národních klasiků 
bylo od samého počátku jedním z významných nástrojů propagandy. Jeho prostřednictvím se 
komunisté snažili zapojit svou ideologii do přirozeného cyklu českých dějin a legitimizovat 
komunismus jako tradiční hodnotu národního vědomí.16 Hudba (na rozdíl od mluveného slova 
nebo literatury) může být snadno zneužita v tom smyslu, že lze vykládat myšlenky autora 
podle toho, jak se to v dané době hodí. Toho komunistický režim beze zbytku využil a za účelem 
propagandy tvorbu českých národních skladatelů značně zmanipuloval a překroutil. 

Největší obětí této manipulace se stalo dílo Bedřicha Smetany. Koncem čtyřicátých let se 
vytváří smetanovský kult, který tohoto skladatele posuzoval naprosto nekriticky a povýšil jej 
až za hranici nedotknutelnosti. Smetana byl soudobým tiskem označován za umělce-budovatele 
a národního hrdinu, který svůj boj o národní hudbu vede nejdůsledněji.17 Na 2. sjezdu česko-
slovenských skladatelů v roce 1949 byla dokonce vyhlášena tzv. smetanovská pětiletka, jejímž 
cílem bylo masové zpřístupnění a zlidovění Smetanova díla.18 V jejím rámci se mimo jiné počí-
talo s vybudováním pomníku Smetanovi a souborným vydáním jeho skladeb.19

O celospolečenské rozšíření Smetanova kultu se vel-
mi významně zasloužil Zdeněk Nejedlý, jeden z čelních 
představitelů KSČ ( Obr. 5). Nejedlý byl počátkem pa-
desátých let ministrem školství, věd a umění a z této 
pozice se zásadní měrou podílel na utváření kulturní po-
litiky státu. Bedřicha Smetanu až fanaticky obdivoval, 
jeho dílo však vykládal tendenčním způsobem; snažil se 
jej přiřadit k levicovému myšlenkovému proudu a dát 
jeho dílu třídní obsah. Byl přesvědčen (a ve svých pro-
jevech to mnohokráte zdůraznil), že »ještě nikdy nebyl 
tak jasný dosah Smetanova uměleckého činu, jako je 
dnes, ve státě, který buduje socialismus«.20

Z celého Smetanova díla byla bezesporu nejvíce zneužita a zmanipulována Má vlast. Její 
myšlenka vlastenecká byla v duchu komunistické propagandy zcela nahrazena myšlenkou 
budovatelskou. Proč se právě toto dílo stalo největší obětí propagandy? Má vlast v sobě totiž 
obsahuje všechny tradiční hodnoty, na nichž komunistický režim stavěl a o něž opíral svou 
legitimitu. Najdeme zde téma velké, bohaté a slavné české historie, lidové motivy, připomínku 
husitství, k němuž se komunisté velmi rádi odkazovali, jsou zde oslavovány krásy české krajiny 
a celé dílo instinktivně posiluje národní hrdost a sebevědomí. Masovým uváděním Mé vlasti 
a její pokřivenou interpretací se režim snažil demonstrovat, že již Smetana ve svém díle vyjádřil 
stejné myšlenky, které propagovala stranická kulturní politika v padesátých letech. Komunisté 
tak chtěli přesvědčit národ o tom, že na tyto tradiční hodnoty navazují, jsou jejich legitimní-
mi dědici a nositeli a jejich politika tvoří kontinuitu s národními dějinami. A protože právě 
Smetana obsáhl ve svém díle ideje, které mohl komunistický režim lehce zneužít, nemohl být 

15 Zdeněk Nejedlý ve svém projevu na IX. sjezdu KSČ v roce 1949 prohlásil: »K budování socialismu 
potřebujeme silné vlastenectví a oddanost vlasti a národu. Proto je nutná znalost děl velkých národních 
umělců.« Srov. Protokol IX. řádného sjezdu KSČ, Praha: Svoboda, 1949, s. 328.

16 KusáK, Kultura a politika v Československu 1945-1956 ( pozn. 5), s. 155.
17 KaráseK, Bohumil: Bedřich Smetana – zakladatel české národní hudby, in: Hudební rozhledy 9 

(1949), s. 41.
18 Rezoluce 2. sjezdu československých skladatelů, in: Hudební rozhledy 10 (1949), s. 1.
19 Již před první světovou válkou byl založen Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi (zná-

mější pod pozdějším názvem Společnost Bedřicha Smetany), jehož členem a posléze místopředsedou byl 
Zdeněk Nejedlý. Ironií osudu byl pomník tomuto opěvovanému skladateli realizován až v roce 1984, tedy 
75 let po založení sboru, který měl vybudování takového památníku za cíl. Smetana se svého pražského 
pomníku nedočkal dokonce ani za ministerského působení Nejedlého. Nynější socha Bedřicha Smetany 
od autorů Malejovského a Hanáka usedla před Smetanovo muzeum na Novotného lávce až u příležitosti 
stého výročí skladatelova úmrtí. Srov. křesťan, Jiří: Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Pra-
ze v jubilejním roce 1924, in: Ledvinka, Václav – pešeK, Jiří (eds.): Od středověkých bratrstev k moderním 
spolkům [= Documenta Pragensia, XVIII], Praha: Scriptorium, 2000, s. 295-314, zde s. 307.

20 nejedlý, Zdeněk.: Za kulturu lidovou a národní, Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 
1953, s. 38.

Obr. 5:
Zdeněk Nejedlý 
(1878-1962) byl již 
před rokem 1948 vý-
raznou osobností KSČ. 
Na přelomu čtyřicátých 
a padesátých let v pod-
statě utvářel podobu 
veškerého kulturního 
života v Českosloven-
sku; v oblasti kultury 
byl v té době téměř 
absolutním vládcem. 
V letech 1945-1962 stál 
nepřetržitě v čele růz-
ných ministerstev a až 
do své smrti se držel 
na politické špičce. 
Snímek jej zachycuje 
během manifestace na 
Václavském náměstí 
25. února 1948, kde 
vystoupil jako jeden 
z řečníků (© ČTK, 
Alexandr Hampl).
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výše zmíněný kult postaven na jiném skladateli; nemohl být dvořákovský nebo janáčkovský, 
ale právě jen smetanovský.

Smetana se stal všudypřítomným a Má vlast byla po celá padesátá léta bezkonkurenčně 
nejhranější skladbou. Nehrála-li se při některém provedení celá, pak alespoň její část. Zaznívala 
při různých příležitostech od slavnostních koncertů v rámci politických zasedání, sjezdů a vý-
ročí až po lidové kulturní akce a koncerty pro mládež a pracující lid. Hrála se v koncertních 
síních, v kulturních domech na venkově, ve školách, v továrnách, kasárnách i pod širým nebem 
( Obr. 6 a 7).

Komunistický režim se pochopitelně snažil o celospolečenské rozšíření Smetanova díla a po-
třeboval zajistit, aby oslovilo cílovou skupinu posluchačů. Tou již nebylo předválečné buržoazní 
publikum, nýbrž dělnická třída. Aby se tedy Smetana »dostal mezi dělnictvo«, byla velmi záhy 
uvedena do praxe specifická forma koncertů: kulturní neboli umělecké brigády. Tento druh 

 Obr. 6:
Má vlast se hrála kaž
doročně u příležitosti 
oslav Vítězného úno
ra. Slavnostní koncert 

však nebyl určen pro 
veřejnost; byl pořádán 

výhradně pro význam-
né představitele KSČ 

(© Hudební archiv 
České filharmonie).

 Obr. 7:
Lidové koncerty se 

konaly na rozličných 
místech po celém 

Česko slovensku a často 
na nich účinkovala 

velká symfonická 
tělesa. Má vlast (nebo 
její část) na programu 
takovýchto akcí nikdy 

nechyběla 
(© Hudební archiv 

České filharmonie).

Obr. 8 a 9:
Ukázky programů 
kulturních brigád 

České filharmonie 
z podzimu 1948. 

V hale modřanské-
ho cukrovaru byla 

Má vlast provedena 
v celku, ve třineckých 

železárnách místo 
některých částí tohoto 

díla zazněly skladby 
Antonína Dvořáka. 

Programy uměleckých 
brigád měly téměř 
vždy tuto podobu; 

Má vlast (případně ně-
která kratší Dvořákova 

skladba) byla jejich 
nedílnou součástí 

(© Hudební archiv 
České filharmonie).
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koncertů lze označit za fenomén padesátých let v Československu, s nímž se nikdy předtím ani 
potom v podstatě nesetkáváme. Jednalo se o vystoupení orchestrů a souborů přímo v továr-
nách na improvizovaných pódiích ve výrobních halách. Koncerty se konaly zpravidla během 
dne v pracovní době, tudíž účast pracujících byla v podstatě povinná. Orchestry hrály v na-
prosté většině bez nároku na honorář. Typický byl i program: téměř bez výjimky se hrála Má 
vlast nebo její část ( Obr. 8 a 9). Čas od času zazněl také některý z Dvořákových Slovanských 
tanců, neboť slovanství bylo (vedle husitství a národního obrození) tématem, které komunisté 
s oblibou akcentovali. Kromě rozšiřování smetanovského kultu plnily umělecké brigády ještě 
další kulturně-politický cíl: zlidovění kultury. Kultura již neměla být určena úzkému okruhu 
posluchačů, nýbrž se měla stát majetkem všech. Koncerty pro pracující měly tedy mimo jiné 
demonstrovat, že v socialistické společnosti jsou si všichni rovni bez ohledu na vzdělání nebo 
povolání21 ( Obr. 10). 

Není jistě nic špatného na tom, že Má vlast zaznívala z dnešního pohledu tak často a že tvo-
řila páteř koncertů pro pracující. Stejně tak nelze odsoudit fakt, že díky uměleckým brigádám 
si »vážná« kultura našla cestu k těm, kteří by se k ní z různých důvodů sami nedostali. Avšak 
zneužití umění k propagandistickým účelům veškerý dobrý úmysl zcela znehodnocuje. Jsou-li 
totiž masy správným způsobem manipulovány (v tomto případě prostřednictvím nevinného 
hudebního díla), stává se z nich tvárný materiál loajální k režimu. Ve svém důsledku tedy 
nebylo zneužito jen Smetanovo dílo, ale i samotná dělnická třída jako objekt stranické agitace.

21 Koncerty v továrnách velmi prosazoval Zdeněk Nejedlý, podle něhož byly velmi žádoucí. Tvrdil, že 
»na závodech je kulturně živo, je tam hlad po umění«. Srov. Protokol IX. řádného sjezdu Komunistické 
strany Československa ( pozn. 15), s. 329.

Obr. 10:
První »brigádnický« 
koncert České filhar
monie po Vítězném 
únoru se konal 
15. března 1948 
v tovární hale plzeňské 
Škodovky. Do začátku 
léta téhož roku stihla 
Česká filharmonie ode-
hrát ještě tři kul turní 
brigády: ve Dvoraně 
pracujícího lidu n. p. 
Tatra – závod Klemen-
ta Gottwalda v České 
Lípě, koncert v tovární 
hale ČKD a vystoupení 
pro n. p. Baťa v Sezi-
mově Ústí. Všechny 
tyto koncerty dirigoval 
Rafael Kubelík, který 
se však v létě 1948 
rozhodl pro emigraci 
(© Hudební archiv 
České filharmonie).
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