
„P!esto"e byl pro v#stavu získán termín v$Nové síni v$Praze, potí"e stá-
le trvaly. Katalog byl p!ed vyti%t&ním rozmetán, nesm&la vyjít "ádná re-
cenze.“1 Takto Mahulena Ne%lehová popisuje „ideologick# zákrok“ proti 
V!stav" D, p!ipravené teoretiky Franti%kem 'mejkalem, Janem K!í"em, 
Daliborem Vesel#m, Antonínem Hartmannem a$Bohumírem Mrázem ve 
spolupráci s$um&lci a$otev!ené v$roce 1964. 'iroké ve!ejnosti na ní byly 
p!edstaveny práce t&ch, které histori(ka um&ní plo%n& spojuje s$katego-
rií informelu: Ji!í Balcar,$Vladimír Boudník,$Josef Istler,$)estmír Jano-
%ek,$Jan Koblasa,$Mikulá% Medek,$Karel Nepra%,$Robert Piesen,$Zbyn&k 
Sekal,$Ji!í Valenta a$Ale% Vesel#. Ne%lehová interpretuje cenzurní zásah 
jako p!íklad „minimální tolerance“ a$ ukázku „vytvá!ení doktrín“ ve v#-
tvarném um&ní.2 Notoricky znám# p!ípad je opakovan& uvád&n v$kunst-
historické literatu!e.3

Jak zapadá tato událost mezi dal%í zaznamenané cenzorské zásahy, ke 
kter#m do%lo v$)eskoslovensku b&hem %edesát#ch let? Co bylo pro kontrol-
ní orgán, v$na%em p!ípad& Hlavní správu tiskového dohledu (HSTD), nep!i-
jatelné v$psaní o$vizuálním um&ní? V$následujícím textu se zam&!ím na (in-
nost II. odd&lení HSTD, které m&lo na starosti práv& (innost um&leckou.4 
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V&novat se tedy budeme p.sobení jen jednoho z$aktér. „rozpt#lené cen-
zurní soustavy“, která v$ )eskoslovensku p!ed rokem 1989 fungovala.5 
Samotné schvalování v#stavních program. bylo v$ rámci této soustavy 
v$prvé !ad& v$gesci provozovatel. v#stavních prostor, v$p!ípad& v#%e zmí-
n&né Nové sín& se jednalo o$Svaz (eskoslovensk#ch v#tvarn#ch um&lc., 
v$p!ípad& krajsk#ch galerií schvalování spadalo pod krajské národní v#-
bory KS). HSTD fungovala a" jako poslední kontrola ji" zkontrolovaného 
tiskového materiálu a$její zam&stnanci sledovali dokumenty ji" projedna-
né a$p!ipravené ke$zve!ejn&ní.6 Spektrum (innosti HSTD na poli kultury 
v%ak bylo podle interních pravidel v#razn& %ir%í, její zam&stnanci se m&li 
v&novat také kontrole zahajovacích proslov. a$kulturních po!ad., katalo-
g., pozvánek, p!edná%ek, pr.vodcovsk#ch v#klad., podob& plakát., ob-
sahu rozhlasov#ch vysílání, scéná!. -lm. i$divadel atd.7 Nejv&t%í mno"-
ství zásah. HSTD se v%ak na poli vizuálního um&ní zachovalo z$prost!edí 
periodického tisku a$katalog..8

Tato studie si klade za cíl p!edstavit (innost HSTD v$období p!edchá-
zejícím a$následujícím zmín&n# zásah proti V!stav" D, tedy v$období tur-
bulentních zm&n od roku 1959 do roku 1968. Ve st!edu zájmu zde budou 
principy kontroly i$ samotná typologie zásah. do ti%t&n#ch materiál.. 
)innost HSTD byla podrobn& zpracována v$rozsáhlé publikaci v&nované 
d&jinám literární cenzury V(Obecném zájmu a$ve studii O(cenzu$e v('es-
koslovensku 1945–1956 Karla Kaplana a$Du%ana Tomá%ka,9 které slou"í 
pro základní orientaci v$problému, ani jedna z$knih v%ak nev&nuje v&t%í 
pozornost prost!edí vizuálního um&ní. I$tento text z.stává jen sondou do 
daného tématu, v$oboru d&jin um&ní (na rozdíl od literární v&dy a$obecné 
historie) dosud nejsou institucionální podmínky produkce um&ní a$psaní 
o$um&ní v$dob& reálného socialismu dostate(n& zpracované. Ve srovnání 

se zmín&n#mi obory také chybí primární v#zkum v$archivech o-ciálních 
institucí, proto je t&"ké poznatky zobec/ovat, nato" pak komparovat je-
jich interpretace.10

Hlavní správa tiskového dohledu
HSTD byla z!ízena v$roce 1953 na základ& vládního usnesení, které de--
novalo její (innost následujícími slovy: HSTD má

[z]aji%0ovat, aby nebyly jak#mkoli zp.sobem a$prost!edkem 
zve!ej/ovány a$%í!eny údaje a$skute(nosti, je" obsahují státní, 
hospodá!ské a$slu"ební tajemství ve smyslu zákonn#ch 
ustanovení nebo které obsahují skute(nosti, je" […] nesm&jí 
b#t v$obecném zájmu zve!ej/ovány; zvy%ovat ochranu státního 
tajemství a$odpov&dnost za jeho zachování a$tím p!ispívat 
k$obranyschopnosti a$bezpe(nosti na%í republiky a$její socialistické 
v#stavby.11

V$roce 1955 byl statut aktualizován a$vedle ji" existující nápln& (innosti 
nov& p!ibyla povinnost HSTD „zaji%0ovat dodr"ování náklad. a$rozsah. 
stanoven#ch tiskovin“ a$„zaji%0ovat dal%í úkoly stanovené stranou a$vlá-
dou“.12 Poslední v#raznou zm&nou pak byla na po(átku %edesát#ch let 
v$reakci na XII. Sjezd KS) prom&na samotného zacílení (innosti. V$bilan(-
ní zpráv& z$roku 1963 (teme:

Zatímco do roku 1962 bylo rozhodujícím hlediskem „zda 
kontrolovan# materiál %kodí, v$(em a$jak“, bude dnes rozhodující 
hledisko, jak kniha, divadelní hra, -lm, noviná!sk# (lánek apod. 
pomáhá budování socialismu a$dovr%ení kulturní revoluce. 13
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12 Ibid., s. 46.
13 Archiv bezpe(nostních slo"ek, f. HSTD 18, karton 4-2, St-00116/10b-63, Informativní zpráva 
o$(innosti tiskového dohledu na úseku um&ní a$literatury za rok 1962, s. 1.
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samotnému dozoru HSTD, jejich (innost ale byla spí%e laxní. Alena KOKE'OVÁ, „Vy!azení 
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Ji!í Hrabal (ed.), Cenzura v(literatu$e a(um"ní st$ední Evropy, Olomouc: Univerzita Palackého 
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7 Archiv bezpe(nostních slo"ek, f. HSTD 318, karton 1–5, Prozatímní slu"ební !ád skupiny 
tiskového dohledu.
8 HSTD byla sou(ástí Ministerstva vnitra, Archivní fond HSTD je proto dnes ulo"en v$Archivu 
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)innost HSTD se tak stala explicitn& ideologickou. P!i pln&ní tohoto 
úkolu m&li zam&stnanci HSTD sledovat nejen obsah (lánk. p!ipraven#ch 
pro tisk, ale i$to, co je v$dan#ch periodicích opomíjeno, jak se celek novin 
a$(asopis. pro-luje, a$m&li také pom&!ovat zastoupení konkrétních zemí 
v$p!ekladov#ch materiálech, tak aby nedocházelo k$p!íli%né propagaci názo-
r. prezentovan#ch v$zemích za "eleznou oponou. P!edm&tem zájmu HSTD 
se od roku 1962 m&l stát i$politick# pro-l autor. a$nov& se vedle v#hradn& 
ideologické práce m&lo HSTD v&novat i$etické (innosti, konkrétn& boji proti 
k#(i. 14

Aby konkrétní vydání (asopisu, knihy nebo t!eba v#stavního katalogu 
získalo cenzurní (íslo, je" bylo podmínkou komunikace s$tiskárnou, mu-
selo spl/ovat normy ideové i$formální.15 Zam&stnanci HSTD materiály 
v$p!ípad& novinov#ch (lánk. kontrolovali gra-cky upravené v$situaci, kdy 
ji" byla tiskovina po v%ech korekturách a$p!ipravena k$tisku. Zásahy do 
text. tak i$proto nemohly b#t zásadn&j%í a$mají v&t%inou charakter kon-
krétních více (i mén& drobn#ch úprav, které v$dochovan#ch hlá%eních ma-
jí podobu doporu(ení, upozor/ujících na konkrétní slovo, jméno (i v&tu, 
v&t%í zm&ny jsou sporadické. Po(et text. (p!ípadn& i$ reprodukcí), které 
bylo doporu(eno nahradit jako celek, je relativn& mal#: V$p!ibli"n& t!ech 
stovkách dochovan#ch hlá%ení z$daného období jich nalezneme jen deset. 
Za kone(nou podobu novin nesli zodpov&dnost zam&stnanci HSTD. Tento 
mechanismus, kdy materiál byl kontrolován d!íve, ne" %el do tisku, a$po-
slední osobou kontrolující -nální podobu textu byl zam&stnanec HSTD, 
dával %éfredaktor.m jist# prostor pro testování propustnosti cenzorské 
sít&. 16 Zárove/ byl proces kontroly (asto velmi chaotick#, jak ilustruje 
hlá%ení z$roku 1964:

Chybou plnomocník. byl v$jedné krátké zpráv& ponechán 
název „Sv&tová v#stava v$New Yorku“, a(koli její podtr"ená 
(ást m&la b#t podle Telefonického pokynu (. 233 vypu%t&na. 

K$chyb& do%lo z$neuvá"ené ochoty v.(i redakci, která v$rozporu 
s$b&"nou a$dohodnutou praxí$– po"adovala provedení kontroly 
v$mimo!ádn& krátké dob&. V$nastalém sp&chu byla pak hlavní 
pozornost v&nována teoretické (ásti (asopisu na úkor (ásti 
informativní. […] Oba plnomocníci budou nap!í%t& p!ísn& 
dodr"ovat zásady spolupráce dohodnuté vedoucími pracovníky 
a$podobn#m po"adavk.m redakce vyhoví jen tehdy, bude-li 
p!edem a$evidentn& jasné, "e tím neutrpí kvalita kontroly.17

V$p!ípad& v#%e zmín&ného spojení „Sv&tová v#stava“ se jednalo o$zásah 
mechanick#, dan# konkrétním jazykov#m na!ízením, v$ komplikovan&j-
%ích textech teoretického ra"ení v%ak znalosti tohoto typu zam&stnanc.m 
HSTD nesta(ily. Doporu(ení k$zásah.m tak plnomocník.m dávali (leno-
vé ideologické komise ÚV KS), zam&stnanci ministerstev, velvyslanectví 
SSSR, ale i$odborníci z$oblasti v#tvarného um&ní a$dal%í, kte!í dále roz%i-
!ovali mnohost pohled. na to, co by m&lo cenzorské síto zachytit, a$po-
hled HSTD tak byl v$(ásti p!ípad. vytvá!en kolektivním projednáváním.

B&hem pra"ského jara byla cenzura na krátkou dobu prohlá%ena za 
akt nelegální, po srpnov#ch událostech ale do%lo k$obnovení rozpt#lené 
cenzurní soustavy, nov& ve form& cenzury následné. Ú!ad pro tisk a$ in-
formace, nástupnická organizace HSTD, nekontroloval tiskoviny p!ed 
rozmno"ením, n#br" procházel materiály ji" vydané. V$p!ípad& odhalení 
nevhodného obsahu hrozilo pozastavení vydávání periodika, nebo ud&le-
ní d.tky redakci.18 Zatímco cenzura p!edb&"ná dovolovala zkou%et, co 
je mo"né, cenzura následná vedla k$autocenzu!e na stran& samotn#ch re-
dakcí.19 Ji" p!ed pra"sk#m jarem n&která periodika z$mechanismu kon-
troly HSTD vypadla. V$roce 1963 byl sepsán návrh na reorganizaci práce 
HSTD, kter# by zmen%il zatí"ení instituce. Tehdy m&ly p!estat b#t kon-
trolovány teoretické (asopisy vydávané )eskoslovenskou akademií v&d, 
dále pak „sportovní (asopisy s$v#jimkou (asopisu )s. sport a$Stadión […] 
módní (asopisy […] zdravotnické (asopisy“.20
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17 Archiv bezpe(nostních slo"ek, f. HSTD 318, karton 95-4, Hlá%ení 1964.
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15 Ibid., s. 16.
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p!ímo v$periodiku. 'éfredakto!i museli b#t (leny KS) a$jejich jmenování schvalovalo 
p!edsednictvo ÚV KS). JANÁ)EK$– PÍ'A$– 'ÁMAL$– WÖGERBAUER, V(obecném zájmu, s. 1110.



Typologie zásah"
V$roce 1960 byl pro interní ú(ely HSTD p!ipraven bilan(ní text mapující 
zásahy v$oblasti um&ní a$literatury za rok 1959. P!esto"e konkrétní data 
zahrnují i$jinou textovou produkci ne" tu, která pojednávala o$vizuálním 
um&ní, jednotlivé vymezené kategorie napovídají, (emu byla v$ oblasti 
um&ní jako celku v&nována nejv&t%í pozornost. V$daném roce bylo podle 
zprávy zaznamenáno 75 zásah. proti propagaci ne"ádoucích osob a$d&l, 
60 v.(i text.m vystupujícím proti „stran& a$lidov& demokratickému spo-
le(enskému z!ízení, proti vedoucím (initel.m, texty po%kozující dobré 
jméno )SR, podr#vající d.v&ru ve st&"ejní instituce státu a$jeho branné 
slo"ky a$%í!ící nezájem na ve!ejném "ivot&“, 59 proti vyzrazení státního, 
hospodá!ského a$slu"ebního tajemství, 41 (lánk. promlouvalo proti „ide-
jím marxismu leninismu nebo v$nich byly zkreslovány historické skute(-
nosti, %í!eny malom&%0ácké p!e"itky“, v$39 p!ípadech texty „po%kozovaly 
[…] bratrské vztahy mezi námi a$ Sov&tsk#m svazem a$ dal%ími socialis-
tick#mi zem&mi a$zem&mi pásma míru nebo v$nich byli zneva"ováni je-
jich p!edstavitelé“, u$19 z$upraven#ch text. se „nesprávn&“ informovalo 
o$ (eskoslovenském hospodá!ství a$ do%lo v$ nich k$ „zneu"ívání v#sledk. 
nep!ízniv#ch, dále k$v#sm&chu na ú(et lidov& demokratickému [sic] z!í-
zení a$ k$ naru%ení boje proti p!e"itk.m“ a$ 16 text. %í!ilo nábo"enství 
a$pov&ry.21

O$t!i roky pozd&ji, po zm&n& zam&!ení (innosti HSTD, bilan(ní zpráva 
úseku um&ní a$literatury upozor/uje na podobné problémy. Zveli(ování 
západního "ivotního stylu a$ v$ textech zaznamenané snahy propagovat 
„zastaralé metody“ se stále jevily jako nep!ijatelné a$auto!i materiálu po-
kra(ují následujícím zp.sobem:

'lo zejména o$závadné texty, které byly v$rozporu s$generální 
linií strany p!ijatou XII.$Sjezdem KS); dále zplo%t&lé 
a$nesprávné úvahy o$vedoucí úloze strany, […] texty, které byly 
v$rozporu se stranickou propagandou, […] texty, v$nich" byla 
zkreslována historie a$úloha fa%ismu22, obdiv kapitalistického 

z!ízení a$zveli(ování úsp&ch. )ínské lidové republiky; […] 
které po%kozovaly bratrské vztahy na%í republiky se zem&mi 
socialistického tábora […] tím, "e se v$nich auto!i vm&%ovali 
do vnit!ních zále"itostí takov#ch zemí, nebo nesprávn& lí(ili 
státoprávní situaci v$N&mecku a$zvlá%t& postavení západního 
Berlína.23

Pro ú(ely na%í systematizace je mo"né mluvit o$dvou typech zásah.: na jed-
né stran& stojí %iroká skupina t&ch, které tematizovaly konkrétní politické 
postoje, sahající od p!ímé kritiky lidov&-demokratického politického z!íze-
ní a" po projevy obdivu k$"ivotu mimo socialistické zem&, na stran& druhé 
pak intervence t#kající se r.zn#ch pohled. na minulost.24 Mezi první zmí-
n&né by pat!ila i$%iroká skupina zásah. proti polemick#m text.m upozor-
/ujícím na obtí"e um&lc. v$sou(asnosti. Jedná se nap!íklad o$text odsuzují-
cí „nákup kvalitních olejov#ch a$temperov#ch barev vyráb&n#ch v$zahrani(í 
jen v$Tuzexu“,25 kritiku progresivní dan& z$um&lecké (innosti,26 kritiku 
fungování fondov#ch prodejen27 nebo upozorn&ní na „ne"ádoucí zásahy 
obvodních a$m&stsk#ch v#bor., proto"e nejsou na um&lecké v#%i“.28 Dru-
hé kategorii se budeme podrobn&ji v&novat dále v$textu.

V$archivu HSTD se nachází více ne" 300 hlá%ení ze zásah. do text. 
ur(en#ch k$publikování v$periodikách zam&!ujících se na vizuální um&ní. 
Vedle V!tvarné práce a$ V!tvarného um"ní, vydávan#ch Svazem (eskoslo-
vensk#ch v#tvarn#ch um&lc., se jednalo o$vstupy do obsahu oborového 
periodika Architektura 'SR, respektive 'eskoslovensk! architekt, a$ dále 
pak (asopis. v&nujících se um&leckému !emeslu a$ kultu!e v$ %ir%ím slo-
va smyslu: Tvar, Um"ní a($emesla, Domov, Kulturní tvorba, Kultura. V&t%i-
na zásah. byla o-ciáln& zd.vodn&na$obecn#m zájmem a$m&la charakter 
doporu(ení. Situace, kdy „[n]ebyl dán souhlas k$publikování“, se objevuje 
jen v$p!ípadech vyzrazení státního a$hospodá!ského tajemství, které se 
projevilo nap!íklad v$ p!ípadu pojednání o$ tlakové plynárn& v$ Ú"inu,29 
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23 Ibid., karton 4-2, St-00116/10b-63, Informativní zpráva o$(innosti tiskového dohledu na 
úseku um&ní a$literatury za$rok$1962, s. 7–8.
24 „Zna(n# po(et p!ipomínek se t#kal d!ív&j%ích názv. n&kter#ch míst, závod. apod.“ Ibid.
25 Ibid., karton 96-3, Hlá%ení o$zásahu V#tvarná práce 1966.
26 Ibid., karton 95-5, Hlá%ení o$zásahu V#tvarná práce 1965.
27 Ibid.
28 Ibid., karton 95-4, Hlá%ení o$zásahu V#tvarná práce 1964.
29 Ibid., karton 106-15, Hlá%ení o$zásahu )s. architekt 1962.

21 Archiv bezpe(nostních slo"ek, f. HSTD 318, karton 1-5, St-0013/17-1960, s. 1–3.
22 Spí%e úsm&vné je upozorn&ní HSTD od Ve!ejné bezpe(nosti na nevhodné gra-cké !e%ení 
pozvánky na v#stavu Franti%ka Grosse, Josefa Pro%ka a$Jind!icha Wielguse, které v$ohybu 
izolovalo dvojici písmen SS a$vytvá!elo tak nevhodné asociace. „Vzniká podez!ení, "e n&kdo ve 
S)SVU se sna"í po%pinit jejich celkovou dobrou práci.“ Ibid., karton 251-6, VB–12808/02-62.



technického a$ ekonomického popisu stavby mimoúrov/ového k!í"ení 
v$Otrokovicích30 nebo informace o$po(tu vyroben#ch motorek Jawa.31 
Ve v%ech zaznamenan#ch p!ípadech se tajemství vázalo na oblast staveb-
ní nebo v#robní a$v%echny uvedené p!íklady byly zachyceny v$(asopisech 
v&nujících se architektu!e, "ivotnímu stylu a$ um&leck#m !emesl.m. Ve 
sfé!e v#tvarného um&ní zam&stnanci HSTD dávali v"dy jen doporu(ení 
k$úprav&.

K$v#jime(nému p!ípadu doporu(ení nepublikovat (lánek v$celém jeho 
rozsahu do%lo u$(asopisu Tvar, vydávaného Úst!edím lidové a$um&lecké v#-
roby. Odmítnut# text, kter# zam&stnanec HSTD doporu(il nahradit jin#m 
(lánkem na stejné téma, se v&noval dovozu !emesln#ch p!edm&t. z$)ín-
ské lidové republiky do )eskoslovenska a$upozor/oval na nekvali-kova-
nost v#b&ru dová"eného zbo"í. Jeho autor, Josef Hejzlar, polemizoval se 
samotn#m typem p!edm&t., které jsou do )eskoslovenska importovány, 
a$hlavní v#tka sm&!ovala k$exkluzivit& zbo"í, které má p!edev%ím histo-
rick# charakter a$ze své podstaty není sou(asné a$neodpovídá modern& 
!e%en#m interiér.m, jejich" sou(ástí se p!edm&ty mají v$tuzemsku stát. 
Kvalitní v#robky, které v$)LR existují, tak (eskosloven%tí ob(ané nemají 
%anci získat, naopak jsou konfrontováni s$dokladem úpadku, které um&-
lecké !emeslo v$)ín& prod&lalo od 18. století.32 V$jeden a$tent#" moment 
tak autor (lánku upozor/uje na nízkou kvalitu dová"eného zbo"í, úpadek 
!emeslné produkce v$)LR a$hlavn& na neodbornost tuzemsk#ch autorit, 
které jsou za dovoz zodpov&dné. Pokud Hejzlar kritizuje soudobou situa-
ci na základ& neodbornosti zodpov&dn#ch osob, pou"ívá dobov& aktuální 
zp.sob argumentace. Práv& tvrzení o$neodbornosti text. se toti" opako-
van& objevuje v$hlá%enkách HSTD jako d.vod pro úpravy kontrolované-
ho (lánku. Namísto konkrétního ideologického argumentu, kter# by od-
povídal kategoriím vymezen#m ve v#%e zmín&n#ch bilan(ních zprávách, 
tedy propagaci nábo"enství, kritice lidov& demokratického !ízení apod., 
se tak opakovan& objevuje pohled sna"ící se o$ konstruktivní kontrolu 
textu. Údajná absence odborného p!ínosu pro architektonickou obec tak 
byla v$roce 1961 argumentem pro neuve!ejn&ní (ásti (lánku v&nujícího 
se církevní architektu!e33 a$ podobn& m&ly b#t z$ d.vodu neodbornosti 

upraveny pasá"e hodnotící hospodá!sk# v#voj v$)eskoslovensku od roku 
1948, ur(ené do textu „V#tvarník a$v#roba“ Karla Hette%e.34 Neodbor-
nost byla také argumentem pro zm&ny v$ (lánku Ji!ího 'etlíka o$ v#voji 
(eskoslovenského socha!ství, ur(eného pro (asopis V!tvarné um"ní, kter# 
podle zam&stnance HSTD obsahoval „nesprávné terminologie, (ím" tyto 
pasá"e vyznívají neseriózn&, nepravdiv& a$nev&decky vzhledem k$charak-
teru (asopisu“. Zásah veden# pod stejn#m argumentem a$ve stejném (ísle 
stejného periodika postihl také pojednání Lu1ka Nováka „Tv.r(í progra-
my (eského malí!ství po roce 1945“.35 Nicmén&, jakkoli byly zásahy do 
odborn#ch kvalit text. o$vizuálním um&ní (asté, uzav!enost diskurzu (i-
nila zam&stnanc.m HSTD p!i posuzování obtí"e. V$ interním materiálu 
z$roku 1961 nap!íklad (teme:

Problémy jsou p!i kontrole teoretick#ch úvah o$um&ní na 
stránkách (asopis. )eskoslovenského svazu v#tvarn#ch um&lc., 
které kladou zna(né nároky na rozpoznání eventuálních 
nesprávn#ch tendencí. Podobné problémy jsou i$p!i kontrole 
úvod. ke katalog.m um&leck#ch v#stav.36

Mo"ného nepochopení textu se zam&stnanci HSTD pokou%eli vyvarovat 
tím, "e opakovan& zji%0ovali, zda byl konkrétní text „kolektivn& projed-
nán“.37 Patrná je tak d.v&ra HSTD v$principy rozpt#lené cenzurní sou-
stavy, která m&la probíhat ji" na úrovni samotn#ch redakcí. Mezi oso-
bami, s$nimi" byly potenciáln& problematické (ásti text. konzultovány, 
-guruje jen jedna, o$které víme, "e se d&jinám um&ní, respektive v#tvarné 
kritice aktivn& v&novala. Od poloviny %edesát#ch let se mezi autoritami 
zodpov&dn#mi za dohled sledovan#ch periodik objevuje pracovník Dru-
hého odd&lení ÚV KS) Miroslav Klivar, kter# byl ve stejnou dobu také 
redaktorem (asopisu V!tvarná práce.38

S$vy"adovan#mi odborn#mi kvalitami text. souvisel i$po"adavek na 
jejich objektivnost, respektive p!iznanou subjektivnost v$ p!ípad& statí 
vyjad!ujících jen názor jednotlivce. )lánek Zde/ky Hlavové pro (asopis 
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34 Ibid., karton 95-5, Hlá%ení o$zásahu V#tvarná práce 1965.
35 Ibid., karton 95-2, 32/62 (. 66, Hlá%ení o$zásahu V#tvarné um&ní 1965.
36 Ibid., karton 32-2, Poznatky z$odd&lení II/3 1963, s. 12.
37 Ibid., karton 95-3, Hlá%ené o$zásahu a$informace V#tvarná práce 1963.
38 Nap!. v#%e zmi/ované hlá%ení o$neodbornosti text. Ji!ího 'etlíka a$Lu1ka Nováka.

30 Ibid., D H 225 20.$12. Gi, Hlá%ení o$zásahu )s. architekt 1961.
31 Ibid., karton 107-12, DH (. 32, Hlá%ení o$zásahu Domov 1961.
32 Ibid., D7$167/5, Hlá%ení o$zásahu Tvar 1961.
33 Ibid., karton 106-15, 5/ Maier, Hlá%ení o$zásahu )s. architekt 1961.



Domov tak nap!íklad nem&l b#t obsahov& dopln&n, jen roz%í!en o$konsta-
tování, "e „jde o$subjektivní pohled bez %ir%ích souvislostí“.39 Ozna(ení 
textu za subjektivní názor autora dovolovalo publikování text., které by 
v$p!ípad&, "e by se m&lo jednat o$názor objektivní, vyjít nemohly. Podobn& 
pak fungovala i$doporu(ení k$p!emíst&ní text. v$rámci vnit!ní hierarchie 
tiskoviny z$úvodní strany, kam pat!ily pouze texty, které m&ly jednozna(-
n& odpovídat názoru redakce, do prostoru dále v$t&le periodika, kde ji" 
bylo mo"né publikovat i$úvahy sporné. V$p!ípad& textu vztahujícího se 
k$upravené verzi ú!ady zav!ené v#stavy Imaginativní um"ní tak zam&stna-
nec HSTD komentuje strukturu novinového (ísla následovn&:40

[B]ylo doporu(eno, aby úvodní (lánek z$1. strany nazvan# 
„K$problematice (eského um&ní“ byl za!azen dovnit! listu. 
)lánek je informací o$v#stav& imaginativního um&ní zahájené 
17.$(ervence v$Um&lecko-pr.m. muzeu a$podle sd&lení s. Br."ka 
má v#stava studijní charakter a$není proto zájem na jejím 
zd.raz/ování. 41

Podobn# osud neminul ani p!eklad (lánku z$ knihy Dialogue avec le Vi-
sible francouzského historika um&ní René Huygha, nazvaného v$(e%tin& 
„O$smyslu um&ní“. Zam&stnanec HSTD zde p!ímo charakterizuje proble-
matickou pasá" popisující „rozpory mezi vnit!ním a$vn&j%ím sv&tem, [(lá-
nek] uvádí, "e i$nábo"enství pomáhá v$p!ekonání t&chto rozpor., a$v$záv&ru 
!íká, "e jedin& v#tvarné dílo je schopno p!eklenout tento rozpor“. 42 P!esun 
dále do t&la (asopisu V!tvarné um"ní je !e%ením v$situaci, kdy p!eklad pro-
paguje nábo"enství a$stojí v$rozporu s$my%lenkami marxismu-leninismu. 
Posledním p!íkladem p!emíst&ného a$díky tomu i$publikovaného (lánku 
je text Jind!icha Chalupeckého „Moskva 1965“, kter# má podle zam&st-
nance HSTD „esejistick# a$ diskuzní charakter“,43 a$ proto mu nenále"í 
místo v$úvodní (ásti V!tvarné práce.

Na blízkém principu vycházejícím z$p!esv&d(ení, "e samotná struktura 
novin je v#znamotvorná, docházelo k$zásah.m proti skladb& obrazového 
materiálu a$text. tak, aby spojení nepodn&covalo nevhodné asociace. Jed-
nozna(n#m p!íkladem je reprodukce Pohledu z(Prahy, autorsky p!ipsaná 
Karlu Teigovi, kterou redakce v$roce 1962 provokativn& umístila na úvod-
ní stranu hned vedle stranick#ch materiál.. 44 I$kdy" HSTD po"adovalo 
vypu%t&ní fotogra-e, nakonec sta(ilo její p!emíst&ní dál do t&la novin.

Jak je patrné, argumentace odborností byla opakovan& pou"ívána 
i$v$textech, které se vztahovaly k$popisu a$interpretaci minulosti. M."e-
me tak mluvit o$terminologickém boji o$interpretaci minulosti. Zásahy do 
(lánk. tematizujících nedávnou minulost lze chápat jako snahu ovládnout 
diskusi o$ní. A0 u" se jedná o$zmi/ovan# p!ípad hospodá!ského v#voje po 
druhé sv&tové válce, nebo o$snahu systematicky vypou%t&t vzpomínku na 
Karla Teiga. Práv& jeho p!ípad ukazuje prom&/ující se p!ístup ke konkrét-
ním osobám. Zatímco v$roce 1962 nem&la b#t nejen publikována repro-
dukce jeho fotogra-e, ale ve stejném (ísle V!tvarné práce také m&lo dojít 
k$úprav& textu v&novaného skupin& Dev&tsil tak, aby „nevynikala osob-
nost a$zásluha K. Teiga“, 45 o$rok pozd&ji ji" sta(ilo v$textu v&novaném 
p!ímo kolá"ím surrealistického autora vypustit informaci o$ odstran&ní 
jeho knih z$ve!ejn#ch knihoven, k$n&mu" do%lo v$padesát#ch letech.46

Práv& p!ipomínání toho, jak#m zp.sobem "ili um&lci a$teoretici v$do-
b& po roce 1948, pat!í k$tomu typu informace, kter# HSTD velmi (asto 
doporu(ovala z$text. odstranit. V$dob& postupného uvol/ování tak bylo 
mo"né psát o$ autorech v$ padesát#ch letech systematicky utla(ovan#ch, 
o$tom, jak se jim v$dob& stalinismu a$poststalinismu "ilo, se v%ak infor-
movat nesm&lo. Pon&kud komplikovan#m p!íkladem tohoto postupu jsou 
reakce HSTD na re2exi zahrani(ních (lánk. ur(en#ch do rubriky Kronika 
ve V!tvarné práci. Text pojednával o$ v#stav& Tschechoslowakische Kunst 
der Gegenwart (Sou(asné (eskoslovenské um&ní), p!ipravené Jind!ichem 
Chalupeck#m pro Akademii v#tvarn#ch um&ní v$Západním Berlín& v$roce 
1966, a$objevily se v$n&m odkazy ke katalogu v#stavy. Za p!ehlídku i$do-
provodné materiály bylo zodpov&dné Artcentrum a$ jako takové musely 
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44 Ibid., karton 95-2, Hlá%ení o$zásahu V#tvarná práce 1962.
45 Ibid., 105/62 (. 178, Hlá%ení o$zásahu V#tvarná práce, 1962.
46 Ibid., karton 95-3, 78/63 (. 115, Hlá%ení o$zásahu V#tvarná práce, 1963. V$roce 1964 vy%el 
Jarmark um"ní, od roku 1948 první Teigeho publikace. Karel Teige, Jarmark um"ní, Praha: 
)S. spisovatel 1964.

39 Archiv bezpe(nostních slo"ek, f. HSTD 318, karton 95-5, 110/65 (. 179, Hlá%ení o$zásahu 
Domov 1965.
40 BINAROVÁ, Svaz v!tvarn!ch um"lc#, s. 162–164.
41 Archiv bezpe(nostních slo"ek, f. HSTD 318, karton 95-4, 73/64, (. 99, Hlá%ení o$zásahu 
V#tvarné um&ní 1964.
42 Ibid., karton 95-5, 31/65, (.56, Hlá%ení o$zásahu V#tvarné um&ní 1965.
43 Ibid., 86/65 (. 140, Hlá%ení o$zásahu V#tvarná práce 1965.



projít cenzurou. P!esto, jak (teme v$zásahu HSTD, je v$textu Chalupec-
kého nep!ijateln#m zp.sobem popsáno nap&tí mezi „formalistick#m“ 
a$„ideologick#m“ um&ním. Chalupeck# psal:

Na po(átku padesát#ch let bylo rozli%ováno „ideologické“ 
a$„formalistické“ um&ní. Tehdy bylo moderní um&ní podrobeno 
t&"ké zkou%ce. „Formalistick#“ um&lec nebyl pronásledován nebo 
osobn& omezován, ale bylo mu ztí"eno, nebo zcela znemo"n&no 
zú(astnit se v#stav. Nadto byl je%t& vystaven tlaku intenzivního, 
p!esv&d(ivého ovliv/ování a$byl jednostrann& informován 
a$ekonomicky diskriminován. Podobn# osud stihl také teoretiky 
moderního um&ní.47

Práv& tato (ást m&la b#t z$V!tvarné práce, spolu s$následující úvahou o$nu-
cené spole(enské funkci um&ní v$dob& po roce 1948, vy%krtnuta. Samotné 
informace o$ v#stav& a$ vystaveném um&ní nevadily. Problematick#m se 
tak stalo p!ipomínání ideologizace um&ní v$minulosti a$hlavn& %patn#ch 
"ivotních podmínek um&lc. v$dané dob&.

Ve stejné logice byl veden i$zásah do (lánku V&ry Linhartové „'tyrsk# 
a$Toyen“, kter# vznikl na základ& úvodního slova ze stejnojmenné v#sta-
vy. Z$obsáhlého textu doporu(il zam&stnanec HSTD odstranit následující 
pasá": „jako práv& takové um&ní, které musí b#t v%emi prost!edky stíhá-
no, potíráno a$vytrhané i$s$ko!eny“.48 Podobn#m p!íkladem interpreta-
ce nedávné minulosti na pozadí um&lecké (innosti byl i$zásah do (lánku 
Jaromíra U"dila, kter# v$souvislosti s$ jinak neproblematizovanou um&l-
kyní Zdenkou Heritesovou psal o$nedávné minulosti jako o$„letech nep!á-
telsk#ch svobod& ducha a$um&ní“,49 nebo do katalogu v#stavy skupiny 
Trasa, kde v$(ásti v&nované kritikám práce jejích (len. v$minulosti bylo 
zd.raz/ováno, "e „kritika n&kter#ch autor. hrani(ila se zastra%ováním 
a$odsunula je do samoty ateliér.“.50

Jak ji" bylo zmín&no, interpretace minulosti se vedla i$po linii zaml(o-
vání existence konkrétních autor. a$autorek, tolerance v.(i nim se v%ak 

b&hem %edesát#ch let prom&/ovala. Dobov#m jazykem m."eme mluvit 
o$jménech autor., jejich" práce nem&la b#t „popularizována“. Opakovan& 
se jednalo o$ty, kte!í doplatili na politickou zm&nu v$roce 1948, a0 u" smr-
tí, jak tomu bylo v$p!ípad& Karla Teiga, emigrací u$malí!ky Toyen, nebo 
vyt&sn&ním z$ve!ejného "ivota, které za"ívala v&t%ina t&ch, kte!í se setkali 
na 1. a$2. Konfrontaci (1960) a$následn& se p!edstavili na ji" zmi/ované 
V!stav" D v$Nové síni: Ji!í Balcar, Vladimír Boudník, Josef Istler, Robert 
Piesen, Zbyn&k Sekal, Karel Nepra% a$Mikulá% Medek. Uvád&ní jmen t&ch-
to um&lc. (i publikování reprodukcí jejich d&l bylo v$roce 1964, tedy v$do-
b& konání v#stavy, omezeno telefonním pokynem (íslo 216. Na rozdíl od 
jin#ch zásah. HSTD, rozhodnutí nebylo jakkoli argumentováno, pokyn 
sta(il. „Oba um&lci (Medek a$Nepra%) jsou ze Skupiny D a$je ne"ádoucí je 
popularizovat,“51 (teme v$hlá%ení. Podobn& vyzn&la i$reakce HSTD na (lá-
nek „Fa%istické hmatové orgie“, napsan# Jind!ichem Chalupeck#m. Text 
nem&l b#t uve!ejn&n, proto"e „vyzdvihuje abstraktní tvorbu Vladimíra 
Boudníka, (lena Skupiny D (pokyn (. 216)“.52 Stejn& tak nem&l vyjít ani 
katalog Ji!ího Balcara s$textem Jind!icha Chalupeckého53 a$pravd&podob-
n& ani katalog v#stavy Imaginativní um"ní, p!ipravené v$ Al%ov& jiho(eské 
galerii,54 v#stavy, která nebyla „zve!ejn&na“.55 Prom&/ující se situaci ilu-
struje v#%e zmi/ovan# vztah ke Karlu Teigovi, ale i$dal%ím, nap!íklad v$roce 
1965 mohl vyjít katalog k$v#stav& Mikulá%e Medka, nesm&ly b#t v%ak zve-
!ejn&ny odkazy k$v#stav& Imaginativní um"ní v$AJG. 56

V$archivních materiálech nenalezneme zmínku, která by vysv&tlova-
la odmítání t&chto konkrétních jmen. Od za(átku %edesát#ch let n&kte!í 
zmín&ní vystavovali, vznikaly jejich katalogy. Zlomov#m se stal práv& rok 
1964 a$v#stava v$Nové síni. Jist& by %lo hledat vysv&tlení v$odmítání abs-
traktního um&ní a$existenciálním lad&ní tvorby zmín&n#ch autor., které 
neodpovídalo stranické p!edstav& o$socialistickém um&ní. Anebo, jin#mi 
slovy, interpretovat tyto zásahy jako snahy vyt&snit z$ ve!ejného "ivota 
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51 Ibid., 74/64 (. 100, Hlá%ení o$zásahu V#tvarné um&ní, 1964.
52 Ibid., 73/64 ( 99, Hlá%ení o$zásahu V#tvarná práce, 1964.
53 Ibid., karton 95-2, 19/62 (. 40, Hlá%ení o$zásahu S)SVU, 1962.
54 V$kunsthistorické literatu!e je informace o$rozmetání sazby opakovan& uvád&na, v$archivu 
HSTD jsem hlá%enku nenalezla. Binarová popisuje i$p!ípadovou studii zásahu proti v#stav& 
Imaginativní um"ní v$AJG. Ukazuje, jak vzájemn& komunikovaly krajské v#bory. BINAROVÁ, 
s. 162–164.
55 Archiv bezpe(nostních slo"ek, f. HSTD 318, karton 95-5, 45/65 (. 77, Hlá%ení o$zásahu 
S)SVU 1965.
56 Ibid. Srov. Antonín HARTMANN, Mikulá% Medek (kat. v#st.), Praha: S)SVU 1965.

47 Archiv bezpe(nostních slo"ek, f. HSTD 318, karton 96-3, 12/67 (. 16, Hlá%ení o$zásahu 
V#tvarné um&ní, 1967.
48 Ibid.
49 Ibid., karton 95-4, 111/64 (. 151, Hlá%ení o$zásahu V#tvarné um&ní, 1964.
50 Ibid., 23/64 (. 28, Hlá%ení o$zásahu Katalog v#stavy, 1964.



ty, kte!í „nepodlehli tlaku ideologie“.57 A$i$v$polovin& %edesát#ch let „[s]piri-
tualita a$subjektivita expresivního gesta […] p!ekra(ovala toleranci re"i-
mu i$za ur(itého procesu uvoln&ní“.58 Takov# v#klad ale metodologicky 
neodpovídá snaze pochopit, jaké argumenty zam&stnanci HSTD pou"íva-
li p!i kritice konkrétních text.. P!íkladem toho, jak se li%í argumentace 
zam&stnanc. HSTD od v#kladu d&jin um&ní, je zásah proti publikování 
fotogra-í z$akcí Milana Kní"áka na Novém sv&t&, ur(en#ch do V!tvarné 
práce.59

Bylo doporu(eno nezve!ej/ovat fotogra-cké záb&ry, které ukazují 
nevhodn# zp.sob zábavy a$chování mláde"e s$následujícím 
textem: Záb&ry z$prvních happening v$Praze, uspo!ádan#ch 
pod názvem Demonstrace pro v%echny smysly v$ulici Nov# sv&t 
(Fotogra-e Zdenky 3i"kové). Jde o$snímky na ulici le"ících 
ú(astník. „demonstrace“ a$basisty, kter# hraje le"e na dlá"d&ní. 
[…] P!i dotazu v$redakci, pro( byly snímky do (asopisu za!azeny, 
sd&lil dr. Padrta, "e z$um&leck#ch hledisek.60

Argument pro publikování snímk. nesta(il, co je v%ak zajímavé v$na%em 
kontextu, to je samotné rámování zásahu, kter# neodmítal informování 
o$happeningu jako um&lecké form&, ani nerozporoval osobu Milana Kní-
"áka, tou dobou navazujícího kontakt s$americkou skupinou Fluxus. Zá-
sah je veden proti zobrazování „nevhodného“ chování mláde"e.

Zp#t k$V!stav" D
Pro uvedení do problematiky jsme na za(átku (lánku pou"ili p!ípad V!-
stavy D v$ Nové síni, která na základ& zásahu HSTD nem&la b#t jakkoli 
textov& a$obrazov& propagována. V!stava(D byla na krátkou dobu otev!e-
na ve!ejnosti, jen vernisá" m&lo nav%tívit na 600$ lidí, a$zájem o$ni m&li 
mít p!edev%ím mladí lidé, jak se do(teme v$„Hlá%ení o$shlédnutí v#stavy 
skupiny D“, ve kterém nalezneme i$následující charakteristiku p!ehlídky:

V#stava je ukázkou t. zv. ne-gurativního um&ní a$vystavují zde 
um&lci, kter#m bylo dle jejich mín&ní od r. 48 brán&no v$tv.r(ím 
rozletu. Obrazy p!edstavují v&t%inou r.zné pocity autor. (ku p!. 
Balcar p!i problému s$bytem, plastika v$nové podstat& a$r.zné 
kresby.61

Autorka tohoto ojedin&le zachovalého hlá%ení z$náv%t&vy v#stavy62 ne-
pí%e o$zásahu proti ní, jen doporu(uje koleg.m náv%t&vu. Samotné lí(ení 
p!ehlídky jako té, která vystavuje práce autor. utla(ovan#ch po roce 1948, 
odpovídá argumentaci pou"ité v$ jiném materiálu HSTD, informujícím 
o$provedení zásahu proti vydání katalogu v#stavy (i publikování recenzí.

4ada tvrzení má provokativní charakter, mluví se v$nich o$tom, "e 
po pronásledování v$dob& okupace byli op&t zahnáni po roce 1948 
do samoty, byla jim upírána mo"nost samostatného vystavování 
a$docházelo k$potla(ování jejich tv.r(í svobody. […] o-ciálního 
uznání se jim nedostalo.63

)teme informace, jejich" zd.razn&ní zam&stnanec HSTD pova"oval za 
st&"ejní pro nepublikování textu. Ani v$tomto p!ípad& v%ak HSTD explicit-
n& nezakázala publikování, hlá%ení jen informuje o$tom, "e katalog nebyl 
vydán. Zmín&n# provokativní charakter textu je dokazován na konkrét-
ních citátech z$ (lánk. Bohumila Mráze, Franti%ka 'mejkala a$Jana K!í-
"e, ur(en#ch pro tento katalog. Vadí srovnání situace v$)eskoslovensku 
s$Francií i$informace o$tom, "e um&lci svou práci nemohli konfrontovat 
s$um&ním zahrani(ním. Nejv&t%í prostor je v%ak v&nován té (ásti katalo-
gu, ve které se m&la nacházet bibliogra-e um&lc. a$soupis v#stav, v(etn& 
informací o$nepublikovan#ch textech a$nerealizovan#ch v#stavách, a$to 
v$následující podob&: „Ji!í Balcar (Obrazy, kresby, gra-ka), Praha, Al%ova 
sí/, vernisá" ohlá%ena na 15.$3.$1962$– v#stava se neuskute(nila.“64 Práv& 
prostor v&novan# podrobnému p!episu informací odkazujících k$napsa-
n#m, ale nevydan#m, respektive p!ipraven#m, ale neotev!en#m v#stavám 
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61 Ibid., karton 95-4, Hlá%ení o$shlédnutí V#stavy skupiny D 26.$3.$1964.
62 Archiv bezpe(nostních slo"ek obsahuje jen n&kolik p!íklad., dal%í jsou z$v#stav kni"ní 
produkce.
63 Ibid., karton 136-1, 3-17, Hlá%ení o$zásahu Svaz (eskoslovensk#ch v#tvarn#ch um&lc..
64 Ibid., s. 4.

57 KLIME'OVÁ, „)eské v#tvarné um&ní“, s. 382. Citace se vztahuje k$Mikulá%i Medkovi.
58 Ibid., s. 389.
59 Srov.$Pavlína MORGANOVÁ, Ak&ní um"ní, Praha: Nakladatelství J. Vacl 2009, s. 29–30.
60 Archiv bezpe(nostních slo"ek, f. HSTD 318, karton 95-5, 6/65 (. 10, Hlá%ení o$zásahu 
V#tvarná práce 1965.



akcentoval v#%e popisovanou "ivotní a$tv.r(í situaci um&lc. v$padesát#ch 
letech. Z$mno"ství nezve!ejn&n#ch text. a$v#stav bylo jednozna(n& patr-
né, "e um&lc.m byla práce v$minulosti opravdu znemo"/ována.

Záv#rem
Zásah proti V!stav" D souvisel s$pravidly, kter#mi se HSTD !ídila. Nep!i-
jatelné bylo p!edev%ím srovnání povále(ného v#voje s$"ivotem v$protek-
torátu )echy a$Morava, kritiky kulturní politiky zem&, ale i$uvád&ní kon-
krétních jmen a$v#stav. Jakkoli se m."eme dohadovat, "e samotná tvorba 
vystavujících a$ recenzí propagovan#ch um&lc. mohla b#t pro sv.j abs-
traktní a$depresivní jazyk nep!ijatelná, byly to samotné osoby, historické 
souvislosti tvorby a$jejich d&jinná interpretace, co bylo explicitn& uvád&no 
jako pro HSTD nep!ijatelné. P!i (tení katalogu V!stavy D, vydaného po-
sléze a" v$devadesát#ch letech dvacátého století, a$zam#%lené a$nevydané 
recenze Antonína Hartmanna se zárove/ nabízí dal%í linie mo"ného d.-
vodu pro zásah. Jazyk autor. t&chto text. je natolik komplikovan# a$pln# 
odkaz. a$ metafor, "e texty díky tomu bezesporu pat!ily mezi ty, které 
podle zam&stnanc. HSTD mohly obsahovat !adu t&"ko rozpoznateln#ch 
jinotaj..65

Ne náhodou HSTD hodnotila p!edev%ím katalogy a$ recenze, ve kte-
r#ch konkrétní slova dovolila cenzor.m jednozna(n& argumentovat o$zá-
vadnosti ti%t&ného materiálu. V$zachovan#ch cenzorsk#ch zásazích nalez-
neme i$zmínky nedoporu(ující publikování konkrétních obraz.; jedná se 
p!edev%ím o$práce autor. spojen#ch s$V!stavou D66 a$tvorbu Toyen67, 
v"dy bez uvedení kritiky konkrétního díla. Jedin#m jmenovan#m v#tvar-
n#m dílem, které neslo pro zam&stnance HSTD nep!ijateln# obsah, v%ak 
byly karikatury Milana Kop!ivy, které „p!ipou%t&jí r.zn# v#klad a$ jsou 
zvlá%t& v$ dne%ní hospodá!sky stísn&né situaci velmi nevhodné“.68 Ka-
rikatura sama o$sob& mohla nést nep!ijateln# politick# obsah, v#tvarné 
um&ní opro%t&né od sv#ch autor. nikoli. Zaznamenané cenzurní zása-
hy do text. o$vizuálním um&ní se obsahov& p!ekr#vají s$tím, co bylo za 
nep!ijatelné ozna(eno v$ jin#ch oblastech zájmu HSTD. Vizuální um&ní 

tak$– vedle samotného seznamu konkrétních jmen$– nem&lo své speci-c-
ké cenzorské zásahy.

Kdy" v$roce 1966 vy%la kniha Stanislava Budína Sedmá velmoc69, (in-
nost HSTD postupn& sm&!ovala ke svému konci. Budín v$knize pí%e o$od-
pov&dnosti noviná!e, kterou je nutné chápat jako svého druhu politiku. 
Socialistick# noviná! je „p!edev%ím politick#m pracovníkem“70 a$ podle 
Budína se v$socialistick#ch zemích nemohou této role z!íci ani redakto!i 
kulturních periodik. Ti musí, na rozdíl od kapitalistick#ch novin, proje-
vovat „zájem o$ spole(enskou problematiku“71. Na základ& analyzova-
n#ch zásah. se zdá, "e práv& tento rozm&r kulturních periodik se HSTD 
pokou%ela v$obsahu novin minimalizovat, "e práv& ty momenty, které se 
dot#kaly "ité reality a$vnímání minulosti, byly nejproblemati(t&j%í a$jejich 
vyzn&ní bylo nejvíce sledováno.
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69 Stanislav BUDÍN, Sedmá velmoc, Praha: )eskoslovensk# spisovatel 1966.
70 Ibid., s. 190.
71 Ibid., s. 181.

65 'esk! informel, Praha: GHMP 1991.
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