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MEDIÁLNÍ TEXT JAKO HISTORICKÝ PRAMEN – 
MOŽNOSTI A LIMITY INTERPRETACE 

Petr ORSÁG 

Abstrakt 

Příspěvek se zaměřuje na možnosti a limity interpretace novinového textu jako historického pramene. Na 
příkladu mediálních textů, jež vznikly ve zcela odlišném historickém kontextu (Prešpůrské noviny vychá-
zely za Josefinismu v Bratislavě, Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku v Curychu po roce 1968), se sna-
ží naznačit, nakolik je v historické práci znalost či neznalost mimomediálních souvislostí určujícím fakto-
rem jakékoli interpretace. 

Klíčová slova 

média – historický pramen – interpretace – josefinismus – Bratislava – cenzura – československý exil – 
Švýcarsko 

 
Ještě na počátku 20. století Lord Acton svým spolupracovníkům při přípravě 

Cambridgeských moderních dějin kladl na srdce: „... Waterloo musí být takové, aby uspoko-
jilo Francouze i Angličany a stejně tak i Němce a Nizozemce“. (Applebyová – Huntová – 
Jacobová, 2002, s. 67) 

Jinými slovy – měl za to, že se lze vědeckým výzkumem dobrat takové verze (či „mož-
nosti“) výkladu dějin, která bude univerzálně sdílená, akceptovatelná pro všechny. Actono-
va slova jsou slovy muže žijícího v jednodušším věku, kdy požadavek všeobecně přijatelné 
verze dějin nebyl ničím neobvyklým. 

Jako první kriticky revidovali „plochou“, jednosměrnou historii a lineární pojímání dě-
jinného času historici francouzské školy Annales, jedné z vůbec nejvlivnějších historických 
škol 20. století, kteří naopak zdůrazňovali mnohovrstevnatost dějin a relativitu času. Byli si 
vědomi mezí dosavadního přístupu, opustili představu přímočarých dějin směřujících k cíli 
a hledali nové formy vyjádření – obrátili pozornost k dosud opomíjeným anonymním spole-
čenským strukturám, mentalitě, kulturním dějinám atd. Současně ale historici z okruhu 
Annales stále zastávali názor, že vědecký přístup k historii je možný. (viz např. Iggers, 2002) 

Výrazný otřes a zpochybnění důvěry v přísně vědecké přístupy ke zkoumání a interpre-
taci minulosti přišel s postupující krizí modernity v šedesátých letech 20. století, kdy Michel 
Foucault, Jacques Derrida a další začali zpochybňovat možnosti vědeckého historického 
zkoumání jako takového. Zjednodušeně řečeno – schopnosti a možnosti historie zachytit 
skutečnost jakýmkoli objektivně racionálním způsobem je nemožná. Foucault tento, pro 
tradiční historii poměrně zásadní, myšlenkový posun vyjádřil takto: 

„Skutečná historie se odlišuje od historie historiků v tom, že se neopírá o žádnou konstantu. Nic v člověku 
– dokonce nic v jeho těle – není dostatečně stálé, aby umožnilo pochopit jiné lidi a rozpoznat se v nich. Jde 
o to, systematicky zlomit všechno to, oč se opíráme, abychom se obraceli do historie a uchopovali ji v její 
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totalitě, všechno to, co ji umožňuje znovu narýsovat jako trpělivý, nepřetržitý vývoj. Je třeba na kousky 
rozbít to, co by umožňovalo útěšnou hru na rozpoznávanou...“. (Foucault, 1994, s. 85) 

Přístup, který obhajuje Foucault, byl v kontextu tehdejšího historického bádání poměrně 
převratný – vzít jej do důsledků by v zásadě znamenalo rezignovat na historickou práci jako 
takovou. Nicméně Foucault formuloval své závěry na základě dobré obeznámenosti s teh-
dejším stavem historického bádání. I proto vyzýval k „pluralitě dějin, které by existovaly 
vedle sebe a byly na sobě nezávislé“ (Foucault, 2002, s. 20). 

Tato radikální kritika, která postupně získala své zastánce, ale i zásadní odpůrce (a tento 
stav trvá prakticky dodnes) znovu a důrazně poukázala na to, že představa jednotných dějin 
je neudržitelná. Diskontinuita a zlomy – o nich mluví právě Foucault – jsou součástí dějin. 
Světové dějiny nejsou jen dějinami Západu, neexistují jen jedny dějiny, ale „mnoho dějin“ 
a stejně tak je zjevná i „mnohost interpretací“ minulosti. Výrazem tohoto obratu bylo, že se 
historie začala soustřeďovat na dosud spíše opomíjené stránky minulosti – každodenní život, 
mikrohistorii, historickou antropologii, dějiny lidové kultury atd. (více např. Iggers, 2002; 
Applebyová – Huntová – Jacobová, 2002; van Dülmen, 2002). 

To, že je nutno počítat s mnoha „verzemi“ dějin a že to v českém historickém povědomí 
stále není bráno jako samozřejmé, lze doložit i na jednom konkrétním příkladu z nedávné do-
by, kdy mezi sebou diskutovali historici, archiváři i laici v souvislosti s úmyslem vytvořit 
Ústav paměti národa jako institucionalizovanou podobu vyrovnávání se s komunistickou mi-
nulostí.1 Inspirativní byly zejména názory, které překročily prvoplánovou argumentaci typu 
komunismus vs. antikomunismus a snažily se problematiku usadit do širších souvislostí sou-
časného historického myšlení. Tyto názory odkazují právě na to, že „národ“ v sobě chová mnoho 
různých podob historické paměti a je nešťastné spojovat „národní paměť“ s jednou konkrétní 
institucí. Diskutující připomenuli i trend posledních let, kdy dochází k postupné demokratizaci 
a autonomizaci různých forem laicky vytvářené historické paměti (např. Kopeček, 2006).2 To 
s sebou nese mj. i podstatnou změnu pozice historiografie, která stále více přestává být jediným 
oprávněným interpretem dějin a do jisté míry tak ztrácí své výlučné postavení.3 

                                                           
1 Po mnoha diskusích nakonec Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zákonem č. 181/2007 Sb. schválila vznik 

instituce pod názvem Ústav pro studium totalitních režimů. Více o instituci srov. např. http://www.ustrcr.cz/ 
[5. 12. 2007]. 

2 Laicizaci přístupu k dějinám dokumentuje (byť v jiné souvislosti) i vzpomínka spisovatele a překladatele Jana 
Vladislava, kterou formuloval, když zdůvodňoval, proč si začal psát svůj Otevřený deník: „To, co se nám jako 
historie předkládalo, mně totiž dost často připadalo jen jako polovina skutečnosti, ta vnější, veřejná, oficiální, 
doložitelná dokumenty. Postrádal jsem tu druhou polovinu – neoficiální, neveřejnou polovinu skutečnosti, která 
se děje den ze dne v anonymitě běžného života běžných lidí a většinou po sobě nezanechává stopy v podobě 
dokumentů.“ (Srov. Jareš, 2007) 

3 Tento konkrétní příklad dokumentuje mj. i probíhající posun ve vnímání historiografie samotnými historiky. Na 
počátku 90. let 20. století, kdy se po mnoha letech totality začala znovu konstitucionalizovat historická věda ve 
svobodných poměrech, historik Karel Bartošek viděl profesionálního historika jako „správce vědecké paměti“, 
jehož úkolem je korigovat konjunkturální manipulace s historií. Jeho reflexe vycházela z reality počátku 90. let 
minulého století, kdy se ve veřejné diskusi mj. začala projevovat právě mnohost interpretací nedávné historie 
(„Tisíce demokraticky zvolených radních se stávají každodenními interprety minulosti“), kterou vnímal jako 
problematickou. I proto volal po hledání dějinné návaznosti a vzniku „nové oficiální paměti“ („Česká přítomnost 
je znovu poznamenána diskontinuitou“). (Srov. Bartošek, 2003, s. 99 – 108) 
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Někteří, zvláště z mladší generace historiků, poukazují na to, že současná česká historic-
ká věda se dosud nevymanila ze zajetí interpretačních modelů, jež mají svůj původ v marxis-
tické historiografii, z přílišné orientace na národní dějiny („národní“ interpretace dějin) 
a z vazby na stát a národ, z čehož vycházejí mnohé stereotypy a klišé. (např. Nodl, 2007) 

Ze starší generace historiků to vnímal podobně i nedávno zesnulý Dušan Třeštík, který 
psal o „umrtvující pasti závazné konvenčnosti“ a o negativních důsledcích establishmentu, 
který „ovládá vědecký provoz“ (skrze katedry univerzit, vědecké ústavy, granty, časopisy 
aj.). Pozici současné historie definoval takto: 

„Dějinný pohyb není ničím určován, není ‚zákonitý‘, dějiny se ‚nevyvíjejí‘ odněkud někam, neuskutečňují 
ničí ‚plán‘ nebo ‚úmysl‘, Boha, ‚světového ducha‘, či evoluce, nežene je žádný ‚motor historie‘. Vše, co jsme 
si o tom kdysi mysleli, byly iluze pokrokářské Evropy posledních několika staletí, její pokusy o sekularizo-
vanou eschatologii. Dějiny se prostě stávají...“. (Třeštík, 2005, s. 100 – 119) 

Tento krátký exkurs do vývoje historického myšlení posledního století budiž základním 
rámcem, který stručně kontextualizuje téma. 

 
PROČ PREŠPŮRSKÉ NOVINY? PROČ ZPRAVODAJ? 

Předmětem mé pozornosti jsou mediální texty z periodik, která vznikala ve zcela jiném 
„dějinném“ a sociálním kontextu. Prešpůrské noviny (PN) vycházely dvakrát týdně v ně-
kdejším Prešpurku (nyní Bratislavě) za josefinismu v letech 1783 – 1787. Zpravodaj Čechů 
a Slováků ve Švýcarsku je exilové periodikum, které začali v Curychu vydávat posrpnoví 
exulanti v září roku 1968 jako týdeník, v současné době vychází titul jako krajanský měsíčník. 

Proč klást vedle sebe ty tak rozdílné mediální texty? Snadnou odpovědí mohlo by být – 
protože jsem se oběma titulům v různých obdobích věnoval v rámci svého výzkumu a teď se 
to hodí. To jistě ano, ale ten pravý důvod, vzájemné „pojítko“ časově tak vzdálených médií, 
je jinde. Při promýšlení tématu jsem totiž zjistil, že styčných bodů mezi oběma médii je po-
zoruhodně mnoho. Některé z nich stručně zmíním. 

Obě periodika byla vydávána (pochopitelně každé v kontextu své doby) v omezeném 
prostoru svobody (Prešpurské noviny se těšily z dočasného josefínského uvolnění striktních 
cenzurních nařízení, Zpravodaj byl vydáván v demokratickém Švýcarsku, což byl ve srov-
nání s normalizujícím se totalitním Československem podstatný rozdíl, ale limitujících fak-
torů vydávání bylo také mnoho). Obě byla určena poměrně nevelkému okruhu recipientů, 
obě vznikala v jazykově nepříliš „vstřícném“ prostředí (Prešpůrské noviny byly vydávány 
v bibličtině, tedy v češtině Bible kralické. Bratislava konce 18. století byla národnostně 
a jazykově velmi pestrým prostředím, kde vedle sebe žili Němci, Maďaři, Slováci, Židé aj. 
Jazykově hrála podstatnou roli němčina a maďarština, bibličtina mnohem méně.4 Podobně 

                                                           
4 Přitom je nutno zmínit, že čeština Bible kralické nebyla v té době na Slovensku brána jako jazyk cizí, naopak byla 

využívána jako forma domácího spisovného jazyka a nahrazovala tak tehdy ještě neexistující spisovnou slovenštinu. 
Bible kralická byla v prostředí slovenských evangelíků užívána jako bohoslužebná kniha a pozici češtiny (= bibličtiny) 
jako formy spisovné slovenštiny posílil zejména příchod značného množství pobělohorských emigrantů z českých 
zemí. Právě na Slovensku, kde dopad protireformace nebyl tak tvrdý jako v Čechách a na Moravě, se udržela 
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Zpravodaj byl vydáván v češtině a slovenštině v německé jazykové oblasti Švýcarska). Re-
daktoři obou titulů je museli předkládat ke kontrole úřadům.5 Obě periodika měla potíže 
ekonomického charakteru, jež souvisela zejména s nedostatečným počtem abonentů, inze-
rentů atd. Oběma periodikům kvůli zadlužení hrozil finanční kolaps, Prešpůrské noviny 
kvůli tomu nakonec přestaly po čtyřech letech definitivně vycházet, Zpravodaj byl sice vy-
dáván dál, ale jeho tvůrci několikrát stáli před volbou, zda vydávání nezastavit – nakonec se 
vždy našlo nějaké řešení (např. začali časopis tisknout v soukromém bytě), ale bylo nestan-
dardní a dočasné. A pokud jde o pohled badatele, tak spojnicí je i fakt, že výzkum obou pe-
riodik se vyznačoval nedostatkem dalších primárních pramenů. 

Tolik tedy na vysvětlenou k několika pojítkům, které obě periodika přes vzdálenost dvou 
století sbližují. 

 
MOŽNOSTI A LIMITY PRÁCE S MEDIÁLNÍM TEXTEM JAKO HISTORICKÝM 
PRAMENEM 

Jak již bylo řečeno v úvodní části tohoto textu, na interpretaci dějů minulých, a tedy 
i dochovaných historických pramenů, má vliv mnoho faktorů a okolností. U pramenů tak 
specifických, jako jsou mediální texty, to platí ještě víc. 

Noviny (protože ty máme na mysli, když hovoříme o mediálních textech) chápeme sice 
převážně jako informační médium, z hlediska nauky o historických pramenech ale stojí 
v popředí zájmu spíše jejich stránka dokumentační, teprve od ní se odvozuje informační 
funkce, tedy to, co konkrétní médium sděluje čtenáři, resp. badateli. Každý novinový titul je 
navíc souborem velmi nesourodých informací různého druhu a hodnoty (vedle textově za-
chyceného zpravodajství a publicistiky jsou to nejrůznější grafická sdělení zpravodajské či 
publicistické povahy, reklamy aj.) (Bartoš, 2001). 

Podstatný je rovněž fakt, že krom informování média slouží k ovlivňování recipientů, 
a zde již znalost či neznalost mimomediálního kontextu, z něhož lze odvodit, jak dalece je 
v titulu obsažen např. záměr propagandisticky či agitačně působit na čtenáře, hraje důleži-
tou roli (kupř. pro výzkum totalitních periodik je obeznámenost s principy a zásadami fun-
gování a řízení médií pro interpretaci konkrétních textů zásadní).6 

                                                                                                                                                          
kontinuita duchovní, literární a obecně kulturní tradice. Není náhodou, že právě toto prostředí pak sehrálo 
významnou roli v počátečním období českého národního obrození. 

5 Vydavatel Prešpurských novin musel obsah jednotlivých vydání překládat do němčiny, s ohledem na dobu 
vzniku a existující cenzurní předpisy a nařízení to bylo očekávatelné. U Zpravodaje byla nutnost v počátečním 
období zasílat časopis na ředitelství cizinecké policie do Bernu dána tím, že zákony neutrálního Švýcarska 
zakazovaly politickým emigrantům vyvíjet politickou činnost. Vydávání exilového periodika politickými 
uprchlíky bylo balancování na hraně zákona a tehdejší vydavatel se dohodl s šéfem cizinecké policie, že mu 
bude jednotlivá čísla časopisu zasílat, aby si je úřad mohl případně nechat přeložit. Později redakce situaci 
řešila tím, že odpovědným redaktorem se stal Čech se švýcarským občanstvím. Více o Prešpůrských novinách 
srov. Orság, 1994, kde jsou uvedeny další tituly. Více o časopise Zpravodaj srov. Orság, 2003, s. 97 – 121; Orság, 
2006, s. 42 – 58; Orság, 2005. 

6 Na mysli mám např. marxistický přístup k tisku jako agitátorovi, propagátorovi a kolektivním organizátorovi 
v totalitních režimech spadajících do sféry vlivu bývalého Sovětského svazu aj. – srov. např. Hudec, 1978. 
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Badatel musí mít při zkoumání mediálních textů jako pramene na paměti, že novinové 
zpravodajství je nutno chápat jako sociální konstrukt (jako něco, co realitu nejen odráží, ale 
současně i konstruuje, vytváří) (Více např. Tuchman, 1978). 

Noviny si všímají nutně jen omezeného okruhu skutečností, které reflektují, proto také 
texty v nich obsažené jsou jen informačním torzem, navíc zkresleným mnoha okolnostmi. 
Podle mediálního teoretika Tomáše Trampoty jsou mediální obsahy jakýmsi průsečíkem 
mezi mediální organizací, která je vytváří, a jejími příjemci, kteří je spotřebovávají: 

„Z obsahů zpráv můžeme na jedné straně vyčíst hodnoty a představy mediální organizace, která je dává do 
oběhu. Na straně druhé mají v sobě zakotvenou konstrukci ideálního příjemce daného média a významové 
potenciály, které mohou být různým způsobem příjemci aktivovány. Obsahy zpráv nejen vypovídají 
o vlastnostech médií, ale jsou i celkovou (třebaže různě pokřivenou) reflexí společenského prostředí, přev-
ládajících hodnot, názorů a idejí.“ (Trampota, 2006, s. 59) 

Trampota vztahuje své hodnocení sice primárně k současným médiím, nicméně je v zá-
sadě platné obecně i pro média dob minulých, základní principy jejich fungování jsou ob-
dobné, mění se technologické a ekonomické zázemí a společenský kontext. 

Práce s mediálními texty jako historickými prameny tedy s sebou nese mnohá omezení 
a limity, navzdory tomu se však tento druh pramene využívá poměrně hojně. Častokrát prá-
vě výzkum novin bývá východiskem a základem pro důkladnější poznání dějin každoden-
nosti, mikrohistorie atd. Mediální text v takovém případě je ovšem pouze jedním z řady 
různých druhů a typů pramenů. Jsou pochopitelně i situace, kdy právě mediální text je jedi-
ným dostupným pramenem k dané problematice. 

S trochou nadsázky lze říci, že k historiografii lze přistupovat podobně jako k novinové-
mu zpravodajství, které využívá jako pramennou základu – také výsledky historického bá-
dání jsou vždy více či méně konstruktem minulosti.7 

 
PREŠPŮRSKÉ NOVINY NEBOLI MÉDIA ZA JOSEFINISMU 

Obraťme nyní pozornost ke konkrétním textům vzniklým v konkrétním historickém 
kontextu. 

Prešpůrské noviny vytvářeli v době panování Josefa II. evangeličtí slovenští vzdělanci 
v mnohonárodnostním Prešpurku. Zejména první redaktor Prešpurských novin Štěpán Leš-
ka patřil mezi významné osvícence, během své další profesní kariéry po odchodu z redakce 
se uplatnil jako jazykovědec, překladatel a literát, část života strávil i v Praze, kde spolupra-
coval s českými obrozenci.8 

                                                           
7 Mezní pohled v tomto směru nabízí např. Jacques Derrida, který tvrdí, že každé historické dílo je historikovou 

subjektivní konstrukcí, neexistují žádné dějiny kromě textů a tyto texty nemají žádný vztah ke skutečné 
minulosti (více např. Iggers, 2002, s. 9). 

8 Intenzivně např. spolupracoval s Josefem Dobrovským na přípravě materiálu pro Deutsch-Böhmisches 
Wörtebuch, později i s Josefem Jungmannem. Novinář a literát Juraj Palkovič později označil Lešku za 
největšího znalce rodné řeči své doby, Ján Kollár jej ve Slávě dcery staví mezi zasloužilé Slovany, Leškovy 
zásluhy ocenili i Pavel Josef Šafařík a František Palacký. Více o Leškovi např. Brtáň, 1970. 
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Ján Vyskydenský, druhý redaktor Prešpurských novin, sice nedosahoval Leškových zna-
lostí a kvalit, nicméně svým vzděláním také převyšoval dobový průměr, před nástupem do 
redakce strávil rok na studiích na univerzitě v Jeně, byl činný i literárně.9 

Důkazů o erudici redaktorů lze v Prešpurských novinách nalézt mnoho. Jako přesvědče-
ní osvícenci intenzivně vnímali a popisovali dění v čase josefínských reforem. Jejich snažení 
mělo pochopitelně své limity dané dobou, ať už šlo o nedostatečné čtenářské, a tím i eko-
nomické zázemí pro zdárné fungování novin, nebo o omezení v podobě cenzurních předpi-
sů a nařízení, s nimiž se musela redakce vyrovnávat. Budiž právě příklad cenzury pro naše 
téma ilustrativním. Zákazů, omezení a cenzurních škrtů bývalo mnoho, takže redaktor často 
pochyboval, o čem psát, aby to bylo „nezávadné“, na což si v textech nejednou stěžoval: 

„Mají se ti novináři neboráci! Pošlou-li jim někteří korespondenti nějaké zprávy do novin, v dvojaké jsou 
pochybnosti: nejprve položí-li je do novin, možná věc, že cenzúra je do nich položiti nedopustí. Druhé: 
nepoloží-li je do novin, nelíbě to ponese korespondent.“ (PN, 1786, s. 73) 

Podobně novinář odpovídá čtenáři na jiném místě:  

„Jestli některé listy od pp. čtenářů poslané, nejsou slavné slovanské veřejnosti v známost uvedené, to se 
novinářovi připisovati nemá, on by jistě ze srdce rád, aby veřejnosti čím nejvíce pravými zprávami poslou-
ženo býti mohlo, ale – ne každá pšenice přes říčici přejde.“ (Prešpůrské noviny, 1787, s. 2). 

Redaktor v uvedených ukázkách zachytil pozoruhodné svědectví o cenzuře své doby. 
Z řady jiných pramenů je historik zpraven obecně o fungování cenzury, dochovaly se před-
pisy a nařízení, z nichž plyne, že cenzura byla poměrně striktní. Jak je tedy možné, že na-
vzdory fungující cenzuře (bez ní nebylo možno noviny vytisknout) si redaktor v novinách 
stěžuje na cenzuru? Vysvětlení se nabízí několik, o žádném však už nelze s jistotou říci, že je 
jediné správné. Za prvé: to, že se texty v této podobě opakovaně dostávaly do novin (nešlo 
tedy o hypoteticky jednotlivé cenzorovo přehlédnutí), může znamenat, že cenzor měl obec-
ně málo času všechny noviny určené ke kontrole číst. Pak se mohlo i opakovaně stát, že 
některé problematické věci v novinách zůstaly. O nedostatku času svědčí stížnosti cenzorů 
na to, že noviny jsou jim ke kontrole dodávány příliš pozdě a oni je pak musí číst ve spěchu, 
což může způsobovat chyby. Tyto stížnosti jsou známé z jiných druhů pramenů, které nutně 
doplňují interpretační potenciál v případě, že badatel chce zpracovávat např. téma týkající 
se cenzury tisku za josefinismu na Slovensku. Pokročíme-li ale v interpretaci textů dál, lze 
rovněž předpokládat, že zmínky o cenzuře sice cenzor viděl, ale neshledal je natolik závad-
nými, aby jejich vydání zamezil. Z dalších pramenných zdrojů je známo, že z Prešpůrských 
novin se cenzoři snažili vyloučit všechny zprávy nepříznivé panovníkovi, katolickému ná-
boženství a dobrým mravům, ale i skutečnosti, které by mohly „znepokojovat“ čtenáře.10 

Za takové skutečnosti zmínky o cenzuře v novinách nemusel cenzor považovat. Tedy 
fakt, že tyto věty v novinách zůstaly, lze interpretovat i jako nepřímé svědectví o josefín-
ském uvolnění v oblasti tiskových poměrů monarchie. Podobných náznaků, do nichž redak-
toři „kódovali“ informace o působení cenzury, je v novinách celá řada. 

                                                           
9 Po Vyskydenském byli redaktory Prešpurských novin Štěpán Kromp a Ján Šinkovic. Více např. Ruttkay, 1962. 
10 Srov. Rapant, 1924, č. 5 a 6, s. 273 – 280, resp. 342 – 348. 
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Důkazem, že všechny tyto zmínky a náznaky lze interpretovat i zcela jinak, budiž pří-
klad marxistického historika Vladimíra Klimeše, podle něhož jsou Prešpůrské noviny „věr-
ným obrazem málo rozvinutého a třídně ještě neuvědomělého zárodku slovenského měšťác-
tva“. Práci redaktorů a působení cenzury vyhodnotil takto: 

„I když víme, že censura byla neobyčejně tvrdá a přísná, jak si na to ostatně i sami redaktoři Prešpurských 
novin otevřeně stěžovali ve svých novinách, je přece jen do značné míry zarážející, že ani mezi řádky ne-
prosvítá byť i jen nepřímý projev účasti s poddanými, kteří nelidskou surovostí šlechticů v pravém smyslu 
bývali dohnáni k tomu, že svůj hněv nedovedli již udržeti na uzdě. Často až překvapuje i to, že se Prešpůr-
ské noviny nedovedly dostatečně distancovat od hledisek vládnoucí třídy...“ (Klimeš, 1955, s. 150). 

Výklad dějin byl prakticky vždy ideologickou záležitostí (Applebyová – Huntová – Jaco-
bová, 2002, s. 166), což „manévrovací prostor“ interpretace problematizuje rovněž. Uvedený 
příklad spíše než o Prešpůrských novinách vypovídá právě o tom, jak lze vykládat dějiny 
v dobách excitované ideologizace, jejíž krajní podobou byl v českém kontextu právě „mar-
xistický vědecký přístup“, který tvořil východisko a rámec československé historiografie 
bezmála půl století. 

V souvislosti s uvedenými ukázkami z PN ještě jedna poznámka k interpretaci týkající se 
recepce textů Prešpůrských novin jejich tehdejšími čtenáři.11 

Jak z ukázek vyplývá, redaktor vedl se svými čtenáři dialog a řada čtenářů jej opětovala 
a novinám odpovídala. Tím, že redakce tiskla čtenářské dopisy, odpovědi, reakce a vzkazy, 
zachovalo se cenné svědectví, z něhož lze rovněž nepřímo odhadovat i „stav“ a sociální pří-
slušnost čtenářů. Uvážíme-li nízký počet odběratelů (dosahoval maximálně přibližně 60 
abonentů, což redaktor průběžně zmiňoval) a porovnáme-li jej s poměrně vysokým počtem 
dopisů a čtenářských reakcí, svědčí to o čtenářstvu na svou dobu poměrně vzdělaném. 

Přitom nízký počet abonentů byl dán i celkově nepříliš příznivým kontextem – národ-
nostně smíšené prostředí Uher novinám psaným v bibličtině nepřálo – v téže době vydávané 
bratislavské noviny Magyar Hirmondó odebíralo 439 předplatitelů. 

Na jednom místě Prešpůrských novin je uvedeno, že ve 4. ročníku je odebíralo 21 du-
chovních, 1 klášter a 29 dalších osob – lze se oprávněně (i s ohledem na tehdejší nízkou mí-
ru gramotnosti) domnívat, že onu větší polovinu neidentifikovaných abonentů tvořili pří-
slušníci etablujícího se slovenského měšťanstva, kteří už si mohli dovolit předplatné zaplatit 
(měli na to dost finančních prostředků), současně ale také výdej peněz považovali za smys-
luplný. Jinými slovy – stálo jim za to si pořídit předplatné novin v bibličtině, byť nepochyb-
ně hovořili i německy či maďarsky. 

Důležité je mít na paměti i to, že celkový počet faktických recipientů zpravodajství 
Prešpůrských novin byl několikanásobně vyšší. Až do konce 18. století se důležité texty 
předčítaly i nahlas, a to v prostředí měšťanstva i šlechty. (van Dülmen, 2002, s. 71) A novi-
nové zpravodajství v té době lze pokládat za „důležité texty“, o čemž svědčí mj. i to, že vý-
tisky Prešpůrských novin, dostupné jako v Čechách, tak na Slovensku, se dochovaly jako 
vázané svazky – abonent, který by tehdy nepovažoval noviny za důležité texty, by jistě ne-
vydával nemalý obnos na svázání jednotlivých ročníku. Faktických příjemců zpravodajství 

                                                           
11 Obecně k recepci textů příjemci – srov. např. van Dülmen, 2002. 
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Prešpůrských novin mohlo tedy být až několik set a to s ohledem na tehdejší společenský 
kontext není tak málo. 

 
ZPRAVODAJ ČILI MÉDIUM NOVODOBÝCH EXULANTŮ 

Na rozdíl od dvě století starých textů Prešpurských novin je exilový časopis Zpravodaj 
titulem vztahujícím se k nejnovějším dějinám, konkrétně k dějinám československého exilu. 
Začal vycházet 9. září 1968 jako původně bezplatný informační bulletin servisního charak-
teru, jehož vydávání zajišťovali krajané a poúnoroví exulanti ve Švýcarsku. Cílem vydávání 
bylo pomoci v informování nově příchozích uprchlíků, kteří odešli z Československa po 
jeho obsazení vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Původně měl časopis vycházet jen 
do konce roku 1968, na naléhání čtenářů ale vydávání pokračovalo a původně servisní tý-
deník se transformoval v regulérní exilové periodikum (nejdříve čtrnáctideník, později mě-
síčník), jež disponovalo už v roce 1970 téměř dvěma tisíci předplatitelů. Jeho vydávání pře-
šlo od druhého ročníku plně do rukou dobrovolníků z řad posrpnových exulantů. Obsahově 
se časopis postupně proměňoval, kromě zpravodajství přinášel i původní publicistiku, jejíž 
kvalita stoupala s rozšiřujícím se okruhem spolupracovníků – do Zpravodaje průběžně při-
spívali i významní exiloví publicisté a spisovatelé. (Více viz Orság, 2003, 2005, 2006) 

Navzdory tomu, že dějiny Zpravodaje se začaly psát před čtyřmi desetiletími, je pramen-
ná základna pro výzkum překvapivě omezená. Je to dáno zejména podmínkami vzniku 
a způsobem vydávání. Extrémně ztížené možnosti exulantů, kteří časopis vydávali dlouhá 
léta prakticky „na koleně“, bez řádného redakčního či archivního zázemí, způsobily, že 
pramenů se dochovalo velmi málo a jejich nesourodé fragmenty jsou rozptýleny zejména 
v majetku soukromých osob v různých zemích světa. Pro určité fáze vývoje časopisu tak 
pramennou základnu výzkumu tvoří pouze časopis sám v kombinaci s metodou tzv. orální 
historie, tedy vzpomínkami někdejších tvůrců časopisu.12 

V takových případech se důležitost mediálních textů jako primárních historických pra-
menů ještě zvyšuje a s ní i nároky na relevantní interpretaci, pro niž je podstatná znalost 
„mimomediálních“ souvislostí. Opět jeden praktických příklad: Nedílnou součástí koncepce 
vydávání Zpravodaje od počátku až do roku 1977 byla jeho primární orientace na exilového 
čtenáře. Vlivem Prohlášení Charty 77, jímž opoziční hnutí v tehdejším Československu vy-
zvalo komunistickou moc k dialogu, se Zpravodaj poprvé za svou dosavadní existenci začal 
cíleně obracet i na čtenáře v ČSSR a uzpůsobovat tomu obsahovou i formální strukturu při-
nášených informací. Tato zjištění vyplynula nikoli ze studia jednotlivých textů, ale až ze 
systematického zkoumání mediálních obsahů několika ročníků časopisu a ze znalosti širších 
souvislostí.13 

Pouhá práce s mediálními texty časopisu by také např. nevedla k nalezení odpovědi na 
otázku, proč se v určitých obdobích poměrně dramaticky proměňovala obsahová podoba 
textů. O příčinách bylo možno pouze spekulovat a jasně se ukázaly limity velmi omezené 

                                                           
12 Více o využití metody orální historie při výzkumu exilu – srov. např.: Vaněk, 2003, s. 399 – 404. Obecně 

o orální historii – srov. Vaněk, 2004. 
13 Více srov.: Orság: Charta 77... (v tisku). 
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pramenné základny výzkumu. Až v kombinaci s metodou orální historie a konfrontací řady 
svědectví těch, kteří se podíleli na redakční práci, bylo možno zjistit, že časopis v té době 
procházel krizí personální i ekonomickou, způsobenou jak několika stovkami neplatících 
abonentů, tak dalšími faktory. O tom se pochopitelně nedochovaly žádné písemné záznamy. 

Práce s mediálními obsahy Zpravodaje problematizovalo například i to, že většina textů 
byla anonymních. Anonymita byla v exilových časopisech s ohledem na bezpečnost pisatelů 
a rodinných příslušníků často nezbytná, texty vycházely většinou nepodepsané a pokud 
u nich podpisy byly, šlo nezřídka o pseudonymy, iniciály jmen či nejrůznější šifry – takže 
využít autorství textů jako vodítko nebylo možné. Podobných obtíží, s nimiž se musí bada-
tel vyrovnat, je samozřejmě mnohem více. 

 
ZÁVĚR 

Vrátím-li se k už jednou vyslovené tezi o tom, že výsledky historického bádání jsou po-
každé konstruktem minulosti podobně jako zpravodajství je konstruktem současnosti, je to 
svým způsobem povzbudivé. 

Historik vždy nutně může nabízet jen „možnost“, jednu z verzí, která vychází z kon-
krétního přístupu k zjištěným historickým skutečnostem a faktům. Tento text budiž toho 
dokladem, něčím víc ani být nemůže. 

Michel Foucault navrhoval „na kousky rozbít to, co by umožňovalo útěšnou hru na roz-
poznávanou“. Na úplný závěr se ještě jedním citátem vrátím spíš k Dušanu Třeštíkovi. Mož-
ná proto, že je o něco útěšnější: „Přiznáme-li si, že se vždy budeme tak či onak mýlit se svou 
dobou, že to není jinak možné, nemusí to znamenat, že se s tím nedá nic dělat.“ (Třeštík, 
2005, s. 111) 
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This article focuses on the possibilities and limits of interpretation of newspaper texts as a historical 
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