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1 SOCIALISTICKÝ REALIZMUS 
 

VÝCHODISKÁ 
 
TERMÍN socialistický realizmus sa v sovietskej tlači prvýkrát objavil v roku 1932 

(Literaturnaja gazeta, máj 1932). Po literárnych diskusiách v rozmedzí rokov 1932 – 

1934 pojem nadobudol konkrétne kontúry, podkladom ktorých bola Leninova stať 

Stranícka organizácia a stranícka literatúra (1905) a kniha Maxima Gorkého 

O literatúre (1933). Základné princípy socialistického realizmu boli definované na 

Prvom sovietskom zjazde sovietskych spisovateľov (1934), na ktorom Maxim Gorkij 

hovoril o novej literárnej metóde ako o tvorivom programe, zameranom na realizáciu 

humanistických ideí. Hlavná formula novej metódy postulovala: „... socialistický 

realizmus ako základná metóda sovietskej literatúry vyžaduje pravdivé, historicky 

konkrétne zobrazenie skutočnosti v jej revolučnom rozvoji. Pričom pravdivosť 

a historická konkrétnosť umeleckého zobrazenia skutočnosti musia byť v súlade 

s úlohou ideovej premeny a prevýchovy pracujúcich más v duchu socializmu. 

Socialistický realizmus zabezpečuje umeleckej tvorbe výnimočnú možnosť prejavu 

tvorivej iniciatívy, výberu rôznorodých foriem, štýlov a žánrov“.   

Maxim Gorkij definoval novú metódu nasledujúcimi slovami: „Socialistický realizmus 

upevňuje bytie ako proces, ako tvorbu, cieľom ktorej je neustály rozvoj 

najhodnotnejších individuálnych schopností človeka kvôli jeho víťazstvu nad silami 

prírody, kvôli jeho zdraviu, dlhému životu, kvôli veľkému šťastiu žiť na tejto zemi“. 

Termín socialistického realizmu (skrátene socrealizmu) Veľká sovietska encyklopédia 

definuje ako „estetické vyjadrenie socialisticky uvedomelej koncepcie sveta 

a človeka, podmienenej epochou boja za zavedenie a formovanie socialistickej 

spoločnosti“. Spočiatku sa pojem socialistického realizmu spájal s tvorbou 

spisovateľov M. Gorkého (emblémovým textom sa stal jeho román Matka), V. 

Majakovského, M. Šolochova, hudbou S. Prokofieva a D. Šostakoviča. 

NÁZOV novej metódy vzišiel z bohatej diskusie. A. Tolstoj navrhoval „monumentálny 

realizmus“, V. Polonskyj „romantický realizmus“, D. Horbatov „dynamický realizmus“. 

Zachovali sa aj iné verzie: „tendenčný realizmus“ (V. Majakovskij), proletarský 

realizmus (F. Hladkov), revolučno-socialistický realizmus (I. Kulyk). Existuje legenda 

ohľadne vzniku názvu novej metódy, ktorého definitívny výber sa pripisuje 



7 
 

„strategickému mysleniu“ J. V. Stalina. Ide o anekdotický príbeh o tom, ako bol počas 

stretnutia v byte Maxima Gorkého v októbri 1932 prítomný samotný Stalin. Ten 

okomentoval pojmy, ktoré boli v 20 - 30. rokoch 20. storočia rozšírené, takto: „Keď 

chce umelec správne zobraziť život, musí ukázať, že nevyhnutne vedie k socializmu. 

Pôjde teda o socialistické umenie. A nech to teda bude socialistický realizmus“. 

Diskusia a argument výberu ilustrujú skutočnosť, platnú pre celé ďalšie obdobie, keď 

v literatúre politické princípy dominovali nad umeleckými.  

Ešte v roku 1930 Politbyro Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho 

zväzu (ÚV KSSZ) prijalo rozhodnutie o vytvorení inštitútu splnomocnencov pri 

štátnych vydavateľstvách, rozhlasových organizáciách, telegrafných agentúrach, 

poštách a colniciach, ktorí dohliadali na tlačené materiály. Od roku 1931 súhlas 

s tlačou tajných „antisovietskych materiálov alebo materiálov deformujúcich sovietsku 

skutočnosť“ podliehal trestnej zodpovednosti, čím bola oficiálne zavedená cenzúra.   

Samotný názov smeru vedie k prirodzenému určeniu jeho základných princípov:  
 
1. straníckosť -  termín vstúpil do literatúry z deformovanej interpretácie článku V. I. 

Lenina – Stranícka organizácia a stranícka literatúra (1905). Išlo o to, že umelec 

vedome a otvorene slúži existujúcemu politickému poriadku, jeho záujmom 

a ideológii. Inými slovami, išlo o zjavnú tendenčnosť, angažovanosť autora, ktorá 

jednoznačne viedla k deklaratívnosti a strate umeleckých kvalít. Akcenty boli 

z estetických kritérií presunuté na kritériá politické a ideologické. Túto skutočnosť, 

mimochodom, veľmi dobre chápal aj samotný V. I. Lenin, ktorý v uvedom článku mal 

na mysli nie umeleckú literatúru, ale výlučne stranícku publicistiku. Chápal to aj 

filozof F. Engels, ktorý vyčítal P. Lafargeovi nadmernú tendenčnosť jeho tvorby.  

 

2. zobrazenie skutočnosti v jej revolučnom rozvoji – v širšom chápaní by sa tento 

princíp dal priradiť akémukoľvek spisovateľovi, ktorý vo svojej tvorbe istým spôsobom 

projektoval budúce spoločenské modely – napr. F. Dostojevskij. Avšak v tomto 

prípade išlo o to, aby sa život nezobrazoval taký, aký naozaj je. Dôležité bolo nájsť 

v prítomnosti a minulosti črty socialistického ideálu a ukázať, ako všetko, čo sa 

odohráva, prirodzene smeruje k budúcemu zavŕšeniu tohto procesu v ideálnej 

komunistickej spoločnosti. Zdôrazňovala sa M. Gorkým postulovaná schopnosť 
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„pozerať sa na súčasnosť z pohľadu budúcnosti“. V konkrétnych textoch išlo neraz 

o znevažovanie reálnych problémov súčasnosti v mene „prekrásnej budúcnosti“.  

Uvedené úvahy vychádzali z marxisticko-leninskej doktríny materialistickej teórie 

dejín. Podľa nej ľudská spoločnosť smeruje prirodzene od nižších foriem 

spoločenského usporiadania k forme najvyššej, ideálnej – teda v našom prípade ku 

komunizmu. Socializmus je len prechodnou fázou, ktorá ku komunizmu smeruje. 

Práve táto téza o zákonitom smerovaní dejín ku komunizmu tvorí podstatu toho, čo 

označujeme socialistickým realizmom a čo v princípe ovplyvní kreovanie textov 

v rámci neho. Texty, ktoré nesú prívlastok socialisticko-realistické neplnia primárne 

estetickú funkciu. Ich úlohou je orientácia čitateľa na ceste od chaosu k uvedomelosti 

(k chápaniu sveta, založeného na presvedčení, že svet a dejiny smerujú k ideálnej 

spoločnosti, ku komunizmu). 

K ďalším princípom radíme komplex ideologizovaných obsahovo-tematických 

princípov: sovietsky patriotizmus, internacionalizmus, komunistická ideovosť, 

monumentálnosť, didaktickosť. Dáva sa prednosť zobrazovaniu udalostí štátneho 

významu, výrobnej tematike; osobný život, intímne, psychologické problémy slúžia 

iba na vykreslenie občianskych konfliktov, pocit záväzku (voči vlasti, strane, 

kolektívu...) je stále dôležitejší ako osobné pocity. Charaktery postáv sú typovo 

podobné, šablónovité. Elementom verejných predstavení sa stal masovizmus 

a monumentalizmus.  

Deklaratívnosť dialógov a monológov spôsobuje pátos a „nadnesenosť“ v rovine 

štýlu. Dochádza k istej homogenizácii jazyka. Všetci hovoria tým istým idiolektom 

sovietskeho jazyka, oficiálnymi frázami. Napríklad autorské básnické texty v antológii 

Veľkému Stalinovi (Kyjev, 1949) sú celkom neosobné, spája ich ideologická rétorika, 

ktorá v skutočnosti nikoho nepresviedča. Je to jednoduchý radostný sovietsky gýč, 

kde sa Pieseň pre Stalina od P. Tyčynu takmer nelíši od Piesne pre Stalina od 

Maxima Ryľského. Je príznačné, že zborník je ilustrovaný reprodukciami obrazov 

a úžitkových predmetov dekoratívneho umenia, na ktorých je vyobrazený Stalin. 

Takým spôsobom literárny gýč a gýč výtvarný vzájomne koexistujú a pôsobia jeden 

na druhý. Nebolo tomu inak ani v ruskej literatúre či literatúrach krajín „sovietskeho 

bloku“. 
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Texty socialistického realizmu vznikajú ako produkty spoločenskej požiadavky, 
ktorú literárnovedné slovníky definujú ako  jav, v ktorom dielo zodpovedá teorémam 

vládnucej ideológie, kolektívnej požiadavke. Ďalšie charakteristiky sa nesú 

v podobnom duchu: 

- orientácia spisovateľa na vkus čitateľa a vedomé kreovanie textu tak, aby 

zodpovedalo čitateľskej požiadavke; 

- orientácia na populárne modely s cieľom dosiahnuť popularitu aj napriek 

nesúladu s vlastnými estetickými princípmi; 

- realizácia priamej objednávky vydavateľa či politickej štruktúry v dôsledku 

stotožnenia sa s ich ideami, programom, platformou; 

- písanie textov pri príležitosti jubileí, sviatkov, významných dátumov a pod.; 

- realizácia bezprostredných objednávok straníckych funkcionárov, redaktorov, 

iných osôb, ktoré pri objednávke diela presne definujú svoje požiadavky na 

tematiku, problematiku a ideové zameranie textu. 

 

SUJETOVÉ MODELY 
 

Americká rusistka Katarína Clarková v rámci uvažovania o socialistickom realizme 

zovšeobecňuje sujetové modely prozaických textov a hovorí o existencii 

„abstrahovaného“ tzv. generálneho sujetu. Pričom opakovanie rovnakej sujetovej 

schémy popisuje ako akt ritualizácie. Ten, samozrejme, funguje vďaka existencii 

istého systému kódov – gest, výrazov, skutkov, kolízií, charakterov...  

V centre pozornosti (autora i čitateľov) stojí kód „pozitívneho hrdinu“. Je to zväčša 

postava skromného človeka, obvykle robotníka, úradníka, roľníka či vojaka. Jeho 

príbeh sa odvíja principiálne na pozadí „dejinného pohybu ku komunizmu“, teda 

medzi pólmi „starý život v chaose – nový uvedomelý život v kontexte komunistických 

ideálov“. Na polceste medzi týmito pólmi je vnútorná konverzia, moment premeny 

myslenia zo starého spôsobu na nový. Teda na začiatku príbehu sa hrdina 

prezentuje ako nerozhodný, nezorientovaný. Nevie, ku komu sa pridať, nevie sa sám 

orientovať vo svete, ktorý ho obklopuje. Tento východiskový stav môžeme nazvať 

chaotickým, živelným, nezorientovaným. Postupne je postava vystavovaná sérii 
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skúšok, alebo je jednoducho konfrontovaná paralelne so „starým“ i „novým“ 

pohľadom na prežívanú situáciu, porovnáva ich a prehodnocuje. Pod tlakom 

okolností prežíva svoju osobnú revolúciu. Postupne sa čoraz viac prikláňa k postojom 

politicky uvedomelého komunistu, ktorým podriaďuje predchádzajúce postoje. Prerod 

apolitického jedinca k opačnému spoločensko-politickému modusu sa tak zároveň 

stáva metonymickým vyjadrením očakávanej historickej premeny celej spoločnosti.  

K vnútornej premene pomáha hrdinovi diela zväčša iná postava, ktorá plní funkciu 

pomocníka, učiteľa, vodcu. Je to zväčša skúsený komunista, ktorý má osobnostné 

i spoločenské predpoklady, aby hľadajúceho „súdruha“ priviedol na cestu k „svetlým 

zajtrajškom“. Avšak môže ísť aj o príslušníka tej istej sociálnej a spoločenskej vrstvy, 

ktorý má len výhodu časového náskoku (napr. roľník súhlasil so vstupom do družstva 

skôr a má už isté skúsenosti).  

V prvej fáze socialistického realizmu (do roku 1941) bol jedným z primárnych 

princípov v texte kontrast medzi starým a novým. Postavy boli teda tiež špecifikované 

v rámci týchto modusov. V dôsledku dochádzalo k stretu starého myslenia a nového, 

teda negatívnych a pozitívnych postáv (kulak – družstevník, apolitický človek – 

komunista a pod.).  

Vojnové obdobie prinieslo prirodzenú zmenu (nielen tematickú) aj v personálnom 

zložení diel – avšak došlo k istej modifikácii usporiadania pozitívnych a negatívnych 

modusov, kde sa pozitívne spájalo s hrdinstvom sovietskej armády a vojnovým 

hrdinstvom prostého ľudu a negatívne konotácie vyvolávalo všetko prozápadné 

(zväčša nemecké). V kontexte modelu pohybu dejín, ktorý načrtla komunistická 

ideológia, išlo o využitie vojnovej situácie v prospech vlastnej „propagácie“ na úkor 

exaltovaného negativizmu smerom k západným krajinám, vyplývajúceho z nacistickej 

ideológie, ktorá sa prezentovala ako protipól k ideológii komunistickej. Toto 

zovšeobecnenie bolo krajne zjednodušené, tendenčné a neopodstatnené. 

Povojnová situácia priniesla rozšírenie „sovietskeho bloku“. Stabilizovala sa 

a upevnila pozícia Zväzu sovietskych socialistických republík (vnútorne – 

geograficky, politicky; vonkajškovo – vďaka víťazstvu vo vojne a rozšíreniu sféry 

svojho politického vplyvu na „oslobodené“ krajiny). Téma vojny sa stáva esenciálnym 

motívom, ktorý je autorom využívaný ako silný argument v mnohých variáciách. 

Príznačná je ironická charakteristika „generálneho sujetu“ povojnových diel na 
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dedinskú tému od ukrajinského prozaika O. Kornijčuka: „Schéma vyzerá približne tak: 

do dediny prichádza demobilizovaný vojak, spravidla invalid. Dostáva sa do 

zaostalého družstva. Začína boj proti ľuďom, ktorí bránia rozvoju družstva. Získava 

na svoju stranu iných dedinčanov, získava víťazstvo a na konci diela sa stáva alebo 

predsedom družstva alebo predsedom strany v družstve“. 

V literatúre krajín ZSSR je však postupne zotretá hranica medzi starým a novým 

myslením. Čím dlhšie trvá proces vnútornej premeny, tým viac sa šíri víťazstvo 

komunizmu (aspoň v teoretickom diskurze). Už niet negatívnych postáv, všetky sú 

pozitívne (všetci sú členmi strany a sympatizantmi režimu), a teda konflikt sa 

postupne modeluje už len medzi dobrým a ešte lepším. Logika komunizmu 

prirodzene priviedla k tejto relativizácii konfliktnosti v textoch.  Po vojne už pozitívny 

hrdina nie je taký anarchický, nie je už taký mladý ako v 30. rokoch. Je časťou 

socialistickej hierarchie ako vojak, inžinier, straník. Situácia prevýchovy sa stále 

zachováva, iba teraz je to už niekto mladší, nie taký skúsený, kto sa nachádza vedľa 

pozitívneho hrdinu – brata, priateľa, dievčaťa, manželky... aktuálnou sa stáva téma 

veľkej rodiny, tvorivej práce, napríklad zakladania sadu, novátorstva vo výstavbe, 

družstevné úspechy a tiež téma výchovy. Obrazom-kódom sa stáva obraz učiteľa, 

zvyčajne predsedu strany, ktorý odovzdáva svoj závet mladšiemu priateľovi. 

V mnohých dielach nachádzame model istého „rituálu posledného závetu“, 

odovzdania skúsenosti. Rovnako rituálne dochádzalo predtým k vnútornej premene 

hrdinu smerom od starého myslenia k novému, ktorá bola neraz sprevádzaná 

obetou, zanechaním niečoho cenného, zrieknutím sa (majetku, hodnôt...) a často 

mala aj podobu smrti (fyzickej či symbolickej).  

Smrť v kontexte „pohybu dejín ku komunizmu“ nadobúda kontúry obety pre dobro 

iného – zväčša ďalších generácií. Práve na pozadí dejinného procesu budovania 

komunizmu smrť prestáva byť zobrazovaná ako osobná tragédia, ale nadobúda 

celospoločenskú hodnotu, ak jej príčinou je „budovanie komunistickej spoločnosti“ 

(ide o obete vojny, nešťastia pri budovaní priemyselnej infraštruktúry, ba neraz boli 

takto odôvodňované aj obete hladomoru v deformovanej podobe straníckej 

interpretácie jeho príčin). Deje sa tak na základe podriadenia osobných ambícií (a 

osobného sveta ľudskej osoby vôbec) spoločenským požiadavkám, ktoré sa v tomto 

prípade rovnali požiadavkám politickým. V tomto duchu sú v textoch modelované aj 

ľúbostné sujetové línie. Ilustrované s istou dávkou irónie, pre chlapca je v týchto 

textoch dôležitejšie, či získa nový traktor, sústruh, či nájde riešenie pracovného 
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problému – ako to, či získa milovanú ženu. Individuálne šťastie a intímny život vôbec 

sú plne podriadené dobru „celku“. Žena prestáva byť erotickým objektom. Je pre 

muža predovšetkým spriaznenou dušou, s ktorou sa zapája do široko chápanej 

kolektívnej rodiny – komunistickej strany, v rámci ktorej obaja budujú „krajšie 

zajtrajšky komunizmu pre nasledujúce generácie“. Práve odôvodnenosť akejkoľvek 

obety, smrti či ľudskej tragédie víziou „nevyhnutného dejinného smerovania ku 

komunizmu“ výrazne posilňuje aspekt kódu „historického optimizmu“, ktorý sa 

stáva základným modusom socrealistického gýča. Každé dielo socialistického 

realizmu malo predurčený šťastný koniec. Ak nie inak – v posolstve zomierajúceho 

hrdinu. 

 

GÝČ V UMENÍ – UMENIE GÝČA 
 

Ak uvažujeme o antinómiách gýča a umenia, máme k dispozícii niekoľko možných 

variantov a následne objektov našich úvah. Kyjevská literárna teoretička Tamara 

Hundorová chápanie týchto kategórií vyjadruje v istej skratke: „V klasickej estetike sa 

definície gýča budovali na opozícii dokonalého a nedokonalého umenia. 

V modernizme bol gýč odmietaný ako umenie, ktoré nemá tvorivý charakter. 

V postmoderne dochádza k principiálnej zmene: je legalizované právo používať gýč 

a býť gýčom, a tak sa gýč ako taký viac neodlišuje od vysokého umenia a zaujíma 

svoje miesto v umeleckej tvorbe“.  (Hundorová, 2008, s. 15). Všetky načrtnuté 

kontexty problematiky stoja iste za osobitnú úvahu. Avšak zameriame sa práve na to 

obdobie, ktoré je v uvedenom citáte „zamlčané“ – socialistický realizmus. Práve ono 

poskytuje hádam najlákavejší priestor pre polemiku, do akej miery toto obdobie, ktoré 

legálne budovalo svoju estetiku na princípoch masovej kultúry, môžeme titulovať ako 

umelecký smer, a teda či skôr, ako o gýči v socrealistickom umení by sme nemali 

hovoriť o umení gýča v literatúre socialistického realizmu.  

Prečo literatúru socialistického realizmu definujeme ako umenie gýča? „Gýč je 

pravda, ktorá vylučuje ambivalentnosť, pochybnosť, morálnu voľbu, rôznorodosť 

chápania. Je to realita, ktorá nie hrozná, ale dopasovaná k nášmu vkusu. K estetike 

krásy a originality ... gýč stavia do opozície estetiku simulácie: tvorí veci väčšie alebo 

menšie ako je originál, imituje materiál, preberá formy alebo ich kombinuje, nekriticky 

preberá to, čo je módne“ (Hundorová, 2008, s.  22). Prvým dôvodom je teda „estetika 
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simulácie“. Už samotný názov obsahuje istý sarkazmus, keďže realizmus 

v predmetných textoch realitu neodrážal. Ilustroval želaný stav, neraz utopický. 

Historický optimizmus sa stal základným modusom literatúry (a nielen jej). 

Demonštrácia ideálnej spoločnosti prebiehala vďaka ďalšiemu z nereálnych atribútov 

socrealistickej spisby – pozitívnemu hrdinovi. Išlo o typ ideálneho komunistu, ktorý 

záujmy strany povyšuje nad osobné záujmy. Avšak aj tu išlo opäť o nepravdivú 

zámenu, keďže strana sa v teoretickom diskurze stotožňovala s ľudom, avšak v praxi 

znamienko rovnosti neplatilo. V praxi neexistoval ideálny hrdina, u ktorého by 

ideálnosť bola plodom vnútornej motivácie a záujmy strany boli buď významovo 

vyprázdneným klišé, alebo (čo je ešte horšie) sa rovnali záujmom vodcu. 

Ďalšou charakteristikou gýča je podľa T. Hundorovej „vymýšľanie si pocitov, ktorých 

niet a zároveň neutralizácia pocitov. Gýč paroduje katarziu. A na inom mieste 

literárna teoretička pohľad doplňuje: V literatúre gýč apeluje predovšetkým na 

štandardné emočné prežívanie, ktoré vyžaduje spontánne a reflexiou 

nesprostredkované emočné odpovede. Gýč znamená iba to, čo hovorí. ... 

Nepotrebuje interpretáciu, nečaká otázky, ale dáva hotové štandardné odpovede, je 

totálne explicitný“ (Hundorová, 2008, s. 26 - 30). Texty socialistického realizmu rátajú 

s prvoplánovou emočnou reakciou, ba doslova ju diktujú. Charaktery sú 

vymodelované jednoznačne pozitívne alebo negatívne. Osobnostná premena sa deje 

pod vplyvom pozitív, ktoré prináša ideológia. A hoci by sa zdalo, že argumenty 

k zmene sú racionálne (ak hospodárime spolu, máme lepšiu techniku a väčšiu úrodu, 

vďaka strane má prístup ku každej práci aj žena, je rovnoprávna, môže riadiť 

kombajn či opravovať traktory a pod.), v skutočnosti tzv. „lakovaním skutočnosti“ 

vytvárajú „lakované argumenty“ a teda aj rovnako „lakované emócie“. A keďže okrem 

ideologickej informácie nie je v posolstve obsiahnutá žiadna iná, text nespôsobí 

estetický zážitok, iba plytké neodôvodnené presvedčenie, ktoré by pod tlakom 

reálnych argumentov neobstálo. Samotná filozofia textu vytvorí pre čitateľa tak tesné 

mantinely, že interpretácia je priamočiara, jednoznačná. Presne tak, ako 

jednoznačné sú charaktery postáv (čierno – biele), rozdelenie táborov, hodnôt. 

Šablónovitosť sujetu spôsobuje efekt „domáckosti“, známeho (literárneho) priestoru, 

v ktorom čitateľ stráca ostražitosť a mimovoľne sa podvoľuje vytváranej sugescii.  

„Centrálnou formulou masovej kultúry je opakovateľnosť. Masová kultúra sa tvorí 

napodobovaním a charakterizuje ju opakovateľnosť, keďže príjemca doby kultúrnej 

industrializácie je naučený prijímať to, čo je podobné, dublované, čo mu pripomína 
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niečo známe. (...) reprodukcia vedie k strate autenticity a dáva nespočetné množstvo 

kópií, pri čom ničí časovú i priestorovú individualitu umelca. (s. 35) Kvintesenciou 

masovej kultúry, a predovšetkým gýču, je existencia ustáleného štýlu – ʼunity style̓ “ 

(Hundorová, 2008, s. 37). Text v socialistickom realizme bol modelovaný neraz podľa 

tej istej štruktúry. V prvej fáze šlo o boj medzi dobrom a zlom, pričom dobro 

predstavovalo novú ideológiu, ktorej predstavitelia víťazili nad zaostalými praktikami 

bývalého zriadenia i myslenia. Avšak po radikálnych politických opatreniach v 30. 

rokoch 20. storočia sa boj presunul do kategórií boja dobrého s ešte lepším.  

 
Postava vodcu 
Postava vodcu zaujíma v literatúre socialistického realizmu dominantné miesto. 

Pričom ide nielen o priamo vodcov krajiny a strany (V. I. Lenina a J. V. Stalina), ale aj 

o vodcu v regionálnych rozmeroch (predseda družstva, brigády, obce...). Vodca nie 

len politickým činiteľom, ale ideálnou osobnosťou, v ktorej sa spájajú v najvyššej 

miere politické, profesionálne i ľudské kvality, pričom sa neraz nezabúdalo 

podotknúť, že takáto osobnosť je produktom ideologickej výchovy.  

Lenin je zobrazovaný ako mocný vodca, ktorého sila dosahuje mytologické kvality: 

„Так, він титан, бо «титанів» / скинув з золочених тронів. / Глянув, дихнув – і 

розтанув / Літ їх застиглих законі. ... Всім злидарям він і гнаним / кинув 

потужне: боріться! / Тим же й горить, як зоря, нам / жест огняної правиці.“ 

(Ryľskyj, 1955, 142). V básnickom diskurze stojí vodca na čele bojujúceho zástupu: 

„Коли твій брат, твій син, твоя дитина / тне ворога з-за правого плеча, / 

коли за волю бореться країна - / веде в бою правиця Ілліча» (Ryľskyj, 1955, 

274). 

K ikonizácii vodcov dochádza s takou dôslednosťou, že portréty vodcu sú reálne 

umiestňované takmer všade a zasahujú aj do privátneho priestoru človeka: „Його 

портрет – в селянській хаті скромній, / Його портрет – в землянці у бійця, – / 

Портрет того, хто в праці неутомній / З’єднав народів золоті серця.“ 

(Ryľskyj, 1955, 241). Ba tieto portréty, ktoré zosobňujú kult konkrétneho človeka, sa 

stávajú nekritickým objektom uctievania: „Його портрет, що люблять наші діти / 

Квітками польовими прикрашають, – /  Портрет того, кому в століттях 

жити /  І сонцем землю нашу осявать.“ (Ryľskyj, 1955, 241). Posledná strofa 

citovanej básne obsahuje zaujímavú alúziu na mnohé legendy o zázračnej záchrane 

svätých ikon počas požiarov či vojen. Ba ľudia sami boli pripravení obetovať vlastné 
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životy kvôli záchrane religióznych predmetov (napr. v románe Žlté knieža V. Barku). 

Spomenuté asociácie šikovne používa M. Ryľskyj s cieľom zvýrazniť posvätnosť 

vodcovho portrétu a vyvolať odhodlanosť brániť nielen kus papiera v ráme, ale 

predovšetkým ideológiu, ktorú reprezentuje: „Коли кипить за волю бій великий, – / 

Ми бережем і в попелі руїн / Його портрет, що поруч став навіки /З 

портретом другим – рідним, як і він“. (Ryľskyj, 1955, 241). Avšak portréty vodcov 

či iné atribúty spojené s ideológiou sa dostávajú ako ornamenty na úžitkové 

predmety dennej potreby (taniere, vázy a pod.), ba poetizuje sa aj domácka výroba 

vizuálnych gýčových produktov: „Як полтавчанка вишива / На променистім 

гобелені / Портрет того, чий світлий геній / Зоря найкраща світова,...“ 

(Ryľskyj, 1955, 339).   

Vizuálny gýč zapĺňa nielen súkromný priestor, ale oveľa dôslednejšie priestor 

verejný: Він стоїть з простертою рукою / На майданах наших сіл і міст, / 

Повен вогняного неспокою, / Вождь, трибун, мислитель, комуніст. ... / В шумі 

битв його ми чуєм голос, / В сталінських наказах він живе... / Будемо ж 

боротись, як боролись / За високе щастя – за Нове!“ (Ryľskyj, 1955, 285).  

Výstižné sú slová amerického spisovateľa J. Steinbecka, ktorý v roku 1947 po 

návšteve ZSSR vyhlásil: „Všetko v Sovietskom zväze sa deje pod fixovaným 

pohľadom sadrového, bronzového, maľovaného alebo vyšitého Stalina“. 

Smrť vodcu sa chápe ako celosvetová katastrofa:  

Кулю земну оповило радіо... 

Тишу 

День 

Роздер! 

На серця трудящих падало: 

Ленін 

Ленін 

Ленін 

Вмер. 

(Павло Усенко) 

Avšak po Leninovej smrti sa mu dostáva cti nesmrteľnosti nielen v literárnom či 

ideologickom myšlienkovom priestore, ale aj vybudovaním mauzólea, ktoré sa stalo 

miestom posvätných pútí. Zároveň dochádza k symbolickému odovzdaniu pochodne 
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J. V. Stalinovi: „Поборем ми, бо праве наше діло, / із тьми й пожарів виникне 

блакить, / бо слово Ленін в світі прогриміло / бо слово Сталін в відповідь 

гримить» (Ryľskyj, 1955, 274). Rozsah Stalinovej literárnej glorifikácie bol 

porovnateľný s Leninovou. Ba tematický rozsah sa rozšíril o nové vrstvy charakteru 

vodcu. Už to nebol len odvážny bojovník, mocný vodca, stratég a víťaz, ale aj otec 

svojho ľudu, chápavý k starým, láskavý k deťom, neúnavný v práci, odborník vo 

všetkých vedných odboroch a mal aj množstvo iných tvárí, fiktívne vytvorených 

literárnymi textami, plagátmi či inými prostriedkami masového vplyvu. Po smrti J. V. 

Stalina preberá vodcovskú úlohu v literárnych textoch personifikovaná 

a metonymizovaná komunistická strana: „Ні! Сили на землі нема / і сили на землі 

не буде, / щоб потягти нас до ярма, / щоб потоптати наші груди, / бо Партія 

біля керма / стоїть, радянські, вільні люди“ (Ryľskyj, 1955, 258 – text nevznikol 

po smrti J. V. Stalina, iba ilustruje tézu o personifikácii strany). 

Pre účely didaktickej literatúry (nielen pre detského čitateľa) vznikajú texty príbehov 

z detstva či verejného pôsobenia vodcov strany. Novodobé legendy nielen 

o vodcoch, ale aj o iných dobových osobnostiach, vytvárajú špecifický a ďalšieho 

výskumu hodný druh komunistickej hagiografie.  

Emočne efektívnym je obraz veľkej šťastnej rodiny, v podobe ktorej sú zobrazované 

nielen stranícke kolektívy, ale predovšetkým spojenie všetkých „bratských národov“. 

Obraz patriarchálnej rodiny, hlboko vpísaný v slovanskej mentalite, kde prirodzene 

platí generačná kontinuita akéhosi rodinného posolstva, úcty a nasledovania odkazu 

starších, využívajú autori zväčša v častých obrazoch rituálneho odovzdávania 

skúseností niekoho staršieho nasledujúcim generáciám. Pričom odovzdávaná 

skúsenosť zasadená do emočne vyhroteného kontextu poslednej rozlúčky so 

zomierajúcim nesie nezastierané, zato citovo exaltované posolstvo. Obraz 

„staršieho“, nositeľa životnej skúsenosti a múdrosti, je neraz určený nielen otcovi 

rodu, ale aj učiteľovi, spisovateľovi, ba aj partizánovi či bývalému vojakovi Červenej 

armády. Často využívaný obraz matky je nielen podsúvaný v exaltovanej podobe 

trpiacej ženy, ktorá sa obetuje pre iných, ale predovšetkým v obraze trpiacej matky-

krajiny alebo matky-strany (ZSSR alebo KSSZ).  

Idealizácii podliehali nielen vodcovské osobnosti, hrdinovia z čias vojny či poprední 

stranícki funkcionári, ale predovšetkým „noví ľudia“ – obyčajní pracujúci na 

obyčajných postoch – s cieľom asociatívnej motivickej manipulácie. Napr.: „Десь під 

Москвою є, здається, машиніст, / що до селекції з юнацтва має хист / і, вільні 
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всі часи віддаючи бузкові, / терпіння сповнений, уміння та любові, / такі 

викохує невидані сорти, / що думаєш: невже можливо так цвісти? (...) Коли 

борці за мир зібралися в Москві, / ряди єднаючи гарячі трудові, / то славний 

робітник московського заводу / такі слова сказав від імені народу, / що 

мертвий би від них, здавалося, воскрес - / і їм, підвівшися, аплодував конгрес. // 

Є жінка, що її ми звемо ніжно: Паша. / Стернича трактора, законна гордість 

наша, / такою книжкою озвалася вона, / що чесні всі серця зворушує до дна, / і 

пишуть їй листи, захоплені та ніжні, / і в неї участься подружки зарубіжні“ 

(Ryľskyj, 1955, 412).  

 

SAKRALIZÁCIA TOTALITARIZMU 
 

Iným druhom simulácie je sakralizácia totalitárnej ideológie, ktorá bola vybudovaná 

na travestovaní biblických motívov či kresťanskej tradície. Tieto paralely vidíme už 

v samotnej podstate budovania komunistickej spoločnosti ako raja na zemi. 

Počiatkom cesty k nemu bola Veľká októbrová socialistická revolúcia (VOSR) s jej 

neoddeliteľnými symbolmi – Aurora, Zimný palác (nový kríž a Golgota) a ideológom 

V. I. Leninom (novým mesiášom), ktorého neskôr nahradil J. V. Stalin a po jeho smrti 

komunistická strana. Ikonizácia vodcov ako nových mesiášov bola prirodzenou 

súčasťou vizuálneho gýča komunistickej ideológie, pričom išlo nielen o výtvarné, 

fotografické či sochárske spracovanie, ale portréty vodcov sa spolu s atribútmi 

ideológie dostávali do pozície dekorácií úžitkových predmetov.  

Maxim Gorkij už vo výroku, citovanom v úvode kapitoly naznačil smerovanie 

dejinného vývinu – ideálna komunistická spoločnosť, za archetyp ktorej môžeme 

považovať biblický raj. Ako klišé už v tomto kontexte používame na označenie 

konečnej fázy tohto procesu výraz „svetlé zajtrajšky“ alebo „svetlá budúcnosť“. Išlo 

o perspektívu spoločnosti, ktorá sa vyznačuje rovnosťou všetkých ľudí (sociálnou, 

kultúrnou a pod.). Človek v tejto spoločnosti bude žiť slobodne a bude mať prístup 

k všetkému, čo mu zabezpečí slobodný a vysokohodnotný život na všetkých 

úrovniach. Pričom sám bude natoľko uvedomelý, že všetko jeho konanie bude 

v súlade so spoločným dobrom, a teda vedomie občianskych záväzkov a povinností 

mu bude natoľko vlastné a prirodzené, že v nijakom ohľadne nezatieni radosť 

a spokojnosť života v tomto raji na zemi. V podstate šlo o travestiu biblického 
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Božieho kráľovstva. J. Popov (2001, s. 539) v kontexte tejto problematiky 

poznamenal, že „prevažná časť Ruska sa ocitla pod vplyvom nového náboženstva, 

ktorá bola založená, paradoxne, na travestovanej kresťanskej mytológii: zjavili sa 

noví proroci (K. Marx a F. Engels), nový mesiáš (V. I. Lenin), nová túžba po Božom 

kráľovstve (šťastná budúcnosť – komunizmus), nové Sväté písmo (práce Marxa, 

Engelsa, Lenina), nová Cirkev (komunistické rituály), nový dekalóg (morálny kódex 

budovateľa komunizmu), dokonca nová inkvizícia (stalinské represie).  

Východiskovým bodom nových dejín sa stáva Veľká októbrová socialistická revolúcia 

(1917), ktorá je medzníkom života „pred“ a „po“, kde sa „pred“ rovná chaosu 

a neporiadku a obdobie „po“ predstavuje organizovaný uvedomelý život, poriadok. 

Zodpovedá to teóriám o stvorení sveta ako premene chaosu na organizovaný 

kozmos.  

Nový Sovietsky zväz sa opisuje ako biblická zasľúbená zem. V básni M. Ryľského, 

napríklad, čítame, že to bude zem, kde: «гуляє вітер по полях, / несе дощі ласкаві 

й добрі, / і стелеться великий шлях / за синій неозорий обрій. / На села, ниви і 

міста / веселе сонце ллє проміння, / і комунізму вироста / неперможне 

покоління» (Ryľskyj, 195, s. 419). Prípadne P. Tyčyna seba i čitateľa v roku 1943 

napriek vojne presviedča o budúcej hojnosti krajiny pod vedením strany: «Ще буде: 

неба чистої блакиті, / добробут в нас підніметься, як ртуть, / заблискотять 

косарки в житі, / заводи загудуть... //  І я життям багатим розсвітаюсь / 

пущу над сонцем хмару, як брову... / Я стверджуюсь, я утверджуюсь, / бо я 

живу. // Я єсть народ, якого Правди сила / ніким завойована ще не була. / Яка 

біда мене, яка чума косила! – / а сила знову розцвіла» (Tyčyna, 1954, s. 162).  

Dobytie zasľúbenej zeme je „naplánované“ do dvoch etáp: (1) prechodná 

socialistická spoločnosť a (2) utopická komunistická spoločnosť, ktorá je chápaná 

ako cieľ dejinných procesov. Pričom vodcom, ktorý vedie nový sovietsky ľud, nie je 

len V. I. Lenin či J. V. Stalin, ale aj komunistická strana. „Партіє! Ведеш народи / до 

ясного щастя, / житимеш ти в роди й роди, - / все з тобою вдасться! // … Все 

тобою створене, / дужче од заліз. / Йдем в Майбутнє зоряне, / в світлий 

комунізм“. (Tyčyna, 1954, s. 225).  

Urbanistické motívy vystupujú v poézii totalitarizmu v niekoľkých rovinách: (1) 

Sovietsky zväz ako veľká rodina bratských národov, neraz ako matka, (2) národné 
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republiky, ktoré sa však opisujú ako súčasti sovietskeho impéria („Я казав синкові, 

що цвіте Вкраїна, / Бо вона – країна у Країні Рад“ Tyčyna, 1954, s. 181), (3) 

mesto – najčastejšie Moskva, ale aj iné hlavné mestá „bratských republík“. Po 

presune hlavného mesta Ukrajiny (Charkov – Kyjev) napríklad prikázali M. Ryľskému 

napísať sériu básní ospevujúcich nový sovietsky Kyjev. Básnik tak musel 

„prepisovať“ svoje minulé kyjevské scenérie a dodávať im „lesk“ novej ideológie. 

Najviac miesta v urbanistickej socialistickej poézii je venované Moskve, ktorá sa stala 

centrom uctievania nesmrteľných vodcov, novým Jeruzalemom, nezničiteľnou 

baštou. Pre Tyčynu v jednej básni predstavuje: „серце народів, мозок землі, / всім 

вона рідна, хто вільний і смілий...“ (Tyčyna, 1954, s. 226). 

Moskva sa stáva miestom pútí pracujúcich pri príležitosti jubileí vodcov, štátnych či 

medzinárodných sviatkov a pod., čo okrajovo pripomína biblickú tradíciu povinných 

pútí do Jeruzalema počas troch najväčších sviatkov (Pesach, Šavuot, Sukot), ktorej 

cieľom bolo vytváranie ilúzie národnej jednoty tých, ktorí žili roztratení po celom 

svete. V tomto kontexte M. Ryľskyj poznamenáva: „Там ми, братове, збиралися не 

раз / в дружній розмові і в дружному ділі. / Там обіймав Україну Кавказ... (Ryľskyj, 

1955, s. 226). P. Tyčyna upresňuje cieľ týchto verejných stretnutí v Moskve: „«ми в 

Москві зібралися вмісті, / щоб за мир піднести клич (...) в нас одна мета, 

єдина: / жити в здруженій сім’ї.» (Tyčyna, 1954, s. 181).  Manifestácie sa okrem 

gýčových mávadiel, transparentov a figurálnych predstavení asociujú aj s portrétmi 

novodobých svätých. Tých bolo v literárnom diskurze vytváraných viac. V reálnom 

svete neraz tabule cti v mestských parkoch pripomínali novodobé ikonostasy. 

Paralely medzi Betlehemskou hviezdou a hviezdou na kremeľskej veži boli v dobovej 

poézii tiež časté: „Зоря Жовтнева розвціла, / Устало сонце на погоду…  Великій 

Партії хвала, / Хвала радянському народу! (Ryľskyj, 1955, s.  379). 

Socialistická spoločnosť priniesla nový typ človeka – proletára, komunistu, homo 

totalitaricus. S cieľom čo najužšej identifikácie čitateľa s hrdinom diela (prípadné 

s lyrickým subjektom) bolo potrebné vyvolať pocit spriaznenosti, čo sa dialo neraz 

s využitím kresťanskej symboliky, napríklad: 

• povýšenie spoločenských záujmov nad osobnými (travestia apoštolov 

a kresťanských služobníkov); 

• ochota obetovať život kvôli ideálu a lepšej budúcnosti (travestia mučeníctva); 
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• ochota zriecť sa súkromného vlastníctva pre všeobecné dobro (travestia 

prvotného kresťanského spoločenstva, o ktorom sa v Skutkoch apoštolov 

píše, že mali všetko spoločné a nebolo medzi nimi núdznych); 

• istota v zvolenej životnej ceste do takej miery, že sa stáva dôležitejšou ako 

rodinné zväzky (travestia biblického výroku o tom, že kto miluje matku alebo 

otca viac ako Boha, nie je hodný nasledovať ho – príkladom je skutok Pavlíka 

Morozova, ktorý nespravodlivo udal vlastných rodičov, ktorí boli následne 

popravení). 

Cirkevné iniciačné sviatosti (krst, birmovka, eucharistia) boli zamenené 

sofistikovanými metódami, verejnými prijatiami žien a novorodencov na miestnych 

národných výboroch, vstupom do pionierskej organizácie a pod.  

 

 

  


