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Lidská touha objevovat a poznávat svět se odráží nejen v uskutečněných cestách a výpravách 
do neznámých zemí, ale také v jejich popisech a reflexích adresovaných širšímu čtenářskému 
publiku. Přirozeným zájmem poznávat cizí země, poodhalovat jejich tajemství, v úzkém 
spojení s důvody diplomatickými, ideologickými i dobrodružnými, pak byli v historii vedeni 
rovněž čeští cestovatelé. Jejich zprávy o uskutečněné cestě mívají formu uceleného obrazu 
navštíveného světa, ať už v podobě strohé cestovní relace, barvitého popisu, reportáže či 
stylizovaného literárního textu. Pro účely naší studie je budeme označovat zastřešujícími 
pojmy cestopisná literatura, případně cestopisy.1

1 Z novější literatury o obecnějších aspektech cestopisné literatury jako žánru, obrazu světa a způsobu 
prezentace prostoru např. ROZHOŇ, Vladimír: Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. Praha 2005; 
BOROVIČKA, Michael: Velké dějiny zemí Koruny české : Cestovatelství. Praha – Litomyšl 2010; FAKTOROVÁ, 
Veronika: Mezi poznáním a imaginací : Podoby obrozenského cestopisu. Praha 2012; POWER, Martina: Hory 
a moře mezi „námi“ : Vnímání hranic a prostoru v německé a britské cestopisné literatuře o Čechách a Irsku 
v letech 1750–1850. Praha 2015; ŠVÉDA, Josef: Země zaslíbená, země zlořečená : Obrazy Ameriky v české 
literatuře a kultuře od poloviny 19. století k dnešku. Příbram 2016. K cestování do Sovětského svazu ve 20. století 
zejména studie LOMÍČEK, Jan: Jen v zemi milionů je radost, krása, ráj… : Obraz sovětské utopie v diskurzu 
československých sympatizantů SSSR ve 30. letech 20. století. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 12, 2011, č. 1, 
s. 9–39; LOMÍČEK, Jan: Poznávací zájezdy československých občanů do sovětského Ruska v meziválečném 
období z pohledu archivních pramenů Ruské federace. Časopis Národního muzea. Řada historická 183, 2014, 
č. 3–4, s. 75–88.
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Podobně jako od konce 15. a po celé 16. století přitahovala pozornost českých cestovatelů 
Svatá země a vůbec oblast Blízkého východu, od 19. století se do popředí zájmu, který trval 
i ve 20. století, vedle USA, symbolizujících západní svět, dostala i země reprezentující 
Východ – Rusko, později Sovětský svaz.2 Dostatečně časově vzdáleným cestopisům raného 
novověku i 19. století, včetně cestopisné produkce o Rusku, již byla věnována náležitá 
pozornost. Jinak je tomu ale v případě textů o sovětském Rusku a Sovětském svazu, které 
byly dosud analyzovány pouze dílčím a nesoustavným způsobem, popř. sloužily především 
jako ilustrativní historické prameny. Kromě časové blízkosti zde negativně působí zejména 
fakt ideologické zátěže a stigmatu, které velká část těchto textů nese, včetně nemožnosti 
některé z nich, zejména ty z meziválečného období, alespoň formou vybraných pasáží po 
roce 1948 znovu publikovat.3

V předložené studii proto představujeme cestopisnou produkci z let 1917–1968 jako 
výrazný typ zpráv o sovětském Rusku ve 20. století, který se spolupodílel na konstruování 
jeho obrazu v československé společnosti. Usilujeme o vymezení a popis některých 
dominujících rysů těchto cestopisů, charakteristických obrazů a témat, jako jsou Sovětský 
svaz – utopický svět, velká města komunismu, sovětská krajina a člověk či kult osobnosti. 
Na pozadí dynamiky změn kulturně-politického života v Československu v průběhu 20. sto-
letí si pak budeme všímat jejich transformace jakožto odrazu postupných proměn vztahu 
české společnosti k Sovětskému svazu od jeho systematického poznávání v meziválečném 
období přes adoraci v 50. letech až k postupné racionalizaci pohledu v 60. letech.

Cestopisy o sovětském Rusku / Sovětském svazu – charakteristika pramenů

V předložené studii si neklademe za cíl výrazně obohatit již existující diskuze o žánro-
vých charakteristikách cestopisů jako takových, ale zaměřujeme se na konkrétní téma 
vymezené teritoriálně a časově. Jde nám tedy o analýzu českých cestopisů o sovětském 
Rusku, později Sovětském svazu, které vznikly na základě zážitků a zkušeností z cest 
podniknutých v letech 1917–1968 a byly publikovány knižně.4 Soubor zahrnuje rovněž díla 
z okruhu pražské židovské literatury, v daném období přeložená do češtiny, např. Franze 
Carla Weiskopfa (německy 1927 Umsteige ins 21. Jahrhundert, česky 1928 Do 21. století 
přestoupit) a Egona Erwina Kische (německy 1927 Zaren, Popen, Bolschewiken, česky 1929 
Caři, popi, bolševici; německy 1932 Asien gründlich verändert, česky až 1953 Asie od zákla-
dů změněná). Pomíjíme naopak specifický podtyp cestopisů, kterým jsou záznamy vojáků 
vracejících se z Ruska zpět do vlasti.

2 V textu používáme označení bolševické/sovětské Rusko, SSSR či Sovětský svaz (Svaz sovětských 
socialistických republik, ustaven 30. 12. 1922). Zatímco v meziválečném období se jednalo zejména o cesty do 
centrálního Ruska, po roce 1945 můžeme mluvit o jejich rozšíření do dalších svazových republik, a to i v asijské 
části.
3 Počátkem 50. let byly na index zakázaných knih zařazeny některé předválečné cestopisy, např. Cesta do 
Moskvy Josefa Kopty nebo Orientem Sovětů Josefa Mádleho, oba hodnoceny jako „protisovětské“, viz ŠÁMAL, 
Petr: Soustružníci lidských duší : Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí 
seznamů zakázaných knih). Praha 2009.
4 Pramenný materiál, který čítá celkem 76 položek, tedy nezahrnuje časopisecké a novinové články. Cestopisy 
vydané knižně však v případě 20. století představují relativně ucelený a reprezentativní soubor. Jedná se 
o odlišnou situaci než při studiu cestopisných textů 19. století, kdy se literární produkce odehrávala převážně 
na stránkách periodického tisku, a zohlednění tohoto typu pramenů by tak bylo zcela nezbytné.
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Z genologického hlediska je cestopis hodnocen jako hybridní, resp. bytostně dvojdomý 
žánr,5 na pomezí beletrie a publicistiky, popř. naučné literatury. Vzhledem k hraničnímu 
postavení se stává předmětem zájmu a studia mnoha oborů, např. dějin literatury, 
historie, dějin kultury či geografie.6 Vzpomínaná „rozpolcenost“ cestopisů na jedné straně 
komplikuje jejich vymezení jako žánru, současně však dovoluje nahlížet na ně jako na široce 
pojatý pramenný materiál, zahrnující různorodé typy textů. Jednotlivé publikace se liší 
v závislosti na osobních, ideových, profesních či uměleckých preferencích autorů, ale také 
na obdobích, v nichž vznikaly, a jejich kulturně-politickém klimatu. Jiný charakter mají 
texty z meziválečného demokratického Československa, jiný cestopisy z 50. let. Cestopisná 
produkce 20. a 30. let byla pestrá a lišila se jak z hlediska politické orientace autorů, tak 
z pohledu estetických kvalit. Na jedné straně stála díla spisovatelů patřících do literárního 
kánonu, na straně druhé byly zprávy dělníků, kteří do Sovětského svazu cestovali v rámci 
oficiálních návštěv. Vysílání oficiálních delegací „pracujícího lidu“, jejichž účastníci o nich 
následně podávali písemné zprávy, pak bylo v 50. letech zcela běžnou praxí.7 Výsledné 
publikace měly téměř nulovou estetickou hodnotu a převládala v nich agitační a vzdělávací 
funkce. Rovněž ony se však podílely na konstruování dobového obrazu Sovětského svazu 
v české společnosti, a proto bylo zcela nezbytné zařadit je do korpusu sledovaných textů. 
Zvolená metodologie přitom odpovídá pojetí nového historismu, jenž vedle sebe staví 
texty literární a neliterární povahy, sleduje je jako fenomény podílející se na vytváření 
každodennosti a stírá hranici mezi centrem a periferií, aby byly rozkryty dobové rituály 
a strategie různých subjektů.8

Ve výsledku se zajímáme především o představy české společnosti o sovětském 
Rusku v různých obdobích a reflektujeme jejich postupnou proměnu, vše v kontextu 
sociokulturního zázemí autorů. Vzhledem k obsáhlosti tématu se věnujeme pouze vybraným 
tématům a ve shodě s Vladimírem Macurou je sledujeme jakožto rozmanité představy, 
symboly, iluze, pomocí nichž si lidé minulého věku vymezovali své místo ve světě, pomocí nichž 
se vztahovali k tomu, co uplynulo, i k tomu, co očekávali od budoucnosti.9 Způsob našeho 
výkladu zohledňuje zejména politické dějiny 20. století, s jejich klíčovými mezníky, ačkoliv 
jsme si vědomi skutečnosti, že nejsou nikdy tak ostré a náhlé, aby okamžitě a mechanicky 

5 ŠIDÁK, Pavel: Literatura cestopisu zbavená. In: HRABAL, Jiří: Fenomén cestopisu v literatuře a umění 
střední Evropy. Olomouc 2015, s. 29.
6 FAKTOROVÁ, V.: Mezi poznáním, s. 6 zmiňuje, že neliterární disciplíny přistupují k žánru především jako 
k významnému reflektoru dobové mentality, který silně absorbuje kulturní i historicko-společenské proměny. Např. 
historie sleduje cestopisy v souvislosti s fenoménem cestování. BOROVIČKA, M.: Velké dějiny, s. 9 cestovatele 
definuje jako člověka, který cestuje mimo jiné s cílem podat svým bližním svědectví o poznatcích nabytých během 
cest. Oba jevy tak vnímá propojeně, jako cestování jakožto proces a cestopisy jako jeho výsledek.
7 Záznamy z návštěv sovětského Ruska v rámci dělnických delegací byly v meziválečném období např. Kol. 
aut.: Co viděla dělnická delegace v sovětském Rusku. Praha 1925; FUČÍK, Julius: V zemi, kde zítra znamená 
již dnes. Praha 1932; HAMPL, František – VLADYKA, Josef: Země, jež hořela. Příbram 1935. Po roce 1948 
můžeme zmínit např. zprávy vzniklé z cesty rolnické delegace z roku 1949, srov. Kol. aut.: Veliký příklad. Naši 
rolníci vzpomínají na návštěvu v zemi socialistického zemědělství. Praha 1950, a rolnické delegace z roku 1950, 
srov. VANÍČEK, František (ed.): Byli jsme ve šťastné zemi... : Deník našich rolníků ze zájezdu do Sovětského svazu 
1950. Praha 1951.
8 PAPOUŠEK, Vladimír: Souvislosti literární vědy v USA. In: HAMAN, Aleš – HOLÝ, Jiří – PAPOUŠEK, 
Vladimír: Kritické úvahy o západní literární teorii. Praha 2005, s. 185. K problematice nového historismu dále 
BOLTON, Jonathan (ed.): Nový historismus. Brno 2007.
9 MACURA, Vladimír: Český sen. Praha 1998, s. 12–13. Srov. také POWER, M.: Hory, s. 14.
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zasáhly způsoby psaní v rozličných typech diskurzů.10 Zároveň se však domníváme, že právě 
politické události se v českém diskurzu o Sovětském svazu, ať už záhy, či se zpožděním 
nakonec vždy do značné míry odrazily.

Neznámá země a utopický svět

Události Říjnové revoluce v roce 1917 vyvolaly v československé společnosti zejména 
u sociálních demokratů a později komunistů mnohdy hluboké sympatie, ale na oficiální 
úrovni také snahu po normalizování, prohloubení vzájemných styků a vytvoření „modu 
vivendi“. Jako odraz touhy poznat sovětské Rusko byly zakládány spolky československo-
-sovětského přátelství, vysílány oficiální delegace či organizovány turistické zájezdy.11 
Profesní i názorová struktura cestovatelů, kteří o sovětském Rusku v meziválečném období 
referovali formou písemných zpráv, pak byla poměrně pestrá. Náleželi k nim spisovatelé 
(Marie Majerová, Josef Kopta, Marie Pujmanová), novináři (Ivan Olbracht, Egon Erwin 
Kisch, Julius Fučík), výtvarníci a další kulturní pracovníci (Hana Bochořáková-Dittrichová) 
či politikové (Bohumír Šmeral), přičemž všechny spojovala touha poodhalit tajemství 
sovětské země, která pro ně jakožto obyvatele střední Evropy byla po roce 1917 v podstatě 
zcela novou, téměř exotickou destinací.12

Autoři se snažili podpořit věrohodnost svých cestopisů, a proto bez ohledu na účel 
cesty či ideovou příslušnost zdůrazňovali nepředpojatost a objektivitu pohledu. To bylo 
paradoxní hlavně v případě příslušníků radikální levice, např. Marie Majerové, Marie 
Pujmanové a Julia Fučíka, odjíždějících s nadšeným očekáváním, které jejich nestrannost 
spíše oslabovalo.13 Téměř všechny cestopisné zprávy tematizovaly i dychtivost spojenou 
s přípravou na cestu. Nejpatrnější byla v případě autorů-ruských legionářů, pro něž cesta 
znamenala současně návrat k legionářské minulosti: Na Ukrajinu jsme tedy jeli z Moskvy, 
a jak jsem vyložil v minulé kapitole, byla to pro mne v první řadě cesta za vzpomínkami, 

10 ŠVÉDA, J.: Země, s. 12.
11 Reprezentativní organizací se v roce 1924 stala zejména Společnost pro hospodářské a kulturní styky s SSSR, 
zprostředkující kontakty mezi oběma zeměmi. Spolupracovala rovněž s Všesvazovou společností pro styky se 
zahraničím (Vsesojuznoje obščestvo dlja kulturnoj svjazi s zagranicej – VOKS, založena v roce 1925), jež měla 
na starost organizační zajištění zahraničních návštěv v sovětském Rusku, a s Inturistem. Cestovní kancelář 
Inturist (Gosudarstvennoje akcionernoje obščestvo po innostrannomu turizmu v SSSR) byla založena roku 1929 
Lidovým komisariátem cest a komunikací a Sovtorgflotem (Sovětská obchodní flotila). V Československu 
začala působit od roku 1931/1932; obchodními partnery zde byly cestovní kanceláře Travema, jež měla v roce 
1934 na prodej zájezdů Inturistu dokonce monopol, a Čedok. V roce 1935 byla zřízena rovněž československá 
pobočka Inturistu. K tématu blíže LOMÍČEK, J.: Poznávací zájezdy; BAGDASARJAN, Vardan Ernestovič 
a kol.: Sovetskoje zazekarlje. Inostrannyj turizm v SSSR v 1930–1980-e gody. Moskva 2010.
12 Srov. FUČÍK, Julius: Kolumbové SSSR. Rudé právo 27. 6. 1926. Cit. z Česká literatura 21, 1973, č. 1, s. 80–81: 
Každá výprava do Moskvy je vždycky novou výpravou objevitelů a její deník nikdy není méně poutavý, než deník 
dobyvatelů nejvyšší hory světa, ale přitom daleko, daleko důležitější. Srov. též NAVRÁTIL, František: Rusko. Kdyně 
1926, s. 5, který v úvodu své práce píše: Ne cestopis. Hodnota faktu dělá fakt a hodnoty jsou v rukou úsudku. Den 
ze dne rostlo zvěstování.
13 Srov. např. odlišné zdůvodnění cesty u Josefa Kopty a Julia Fučíka. KOPTA, Josef: Cesta do Moskvy. Praha 
1928, nestr. předmluva: Měl jsem tedy na vybranou. Buď odmítnouti a neriskovati, že po návratu z Moskvy bude 
mi projiti ulicí nadávek a poťouchlostí, nebo přijati a nésti všecky důsledky takového rozhodnutí. […] Končím již 
tedy prosbou, aby si další úsudek učinil čtenář z mých dojmů, které nejsou ani hospodářskou nebo politickou studií, 
ani kritikou ani učeným traktátem, nýbrž spíše svědomitou a snad i dosti zasvěcenou reportáží toho, co táhlo před 
mýma očima i ušima; FUČÍK, J.: V zemi, s. 12: Taková je řeč, jíž dělník rozumí. Ne o ráji, ale o Sovětském svazu 
píše tato knížka […] ta pravda nezkreslená a čistá musí být tendenční, musí působit tendenčně.
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pouť do roku 1917 a do jara 1918, do československé armády, k našemu 7. Tatranskému 
pluku, do Berezaně a pod Bachmač. Také sovětští lidé kolem nás se chvílemi dávali strhávat 
vzpomínkami […].14 Nostalgii a vzrušení ale v jejich případě zároveň mírnily obavy, jak 
budou vzhledem k událostem konce války v sovětském Rusku přijati.15

Představy o sovětské zemi vyvolávaly a živily četné brožury a zprávy v československém 
i evropském tisku, jež přinášely záplavu mnoha často protichůdných a nepravděpodobných 
informací. Autoři proto v úvodech varovali před nepravdivým podáním nebo mediálním 
zkreslováním skutečnosti: Žebrák?! Je zcela slušně oděn […] ale přece?? Byl jsem v Moskvě 
připraven na hlad, drahotu, na to, že uvidím Rubensovy obrazy používané za zednické zástěry, 
jak o tom psaly naše noviny (jaký nesmysl), na žebráka nikoli.16 Vzhledem k charakteru zpráv 
v tisku se ale současně sami často obávali zejména sovětské propagandy a toho, zda jim 
bude dovoleno spatřit skutečnou realitu bolševického Ruska.17

Vlastní cesta do sovětského Ruska, nejčastěji do jeho centrální části, případně i na 
Ukrajinu, se v meziválečném období uskutečňovala téměř vždy vlakem, obvykle přes 
Polsko. Její popis doprovázely obrazy setkávání a rozhovorů se spolucestujícími z celé 
Evropy, kteří především ve 20. letech varovali před revolučním rozvratem a divokými 
poměry.18 Ve chvíli vstupu na sovětskou půdu cestovatelé pociťovali hranici jako předěl 
mezi starým a novým světem, což podporovala také proměna času, předznamenávající 
společně se symboly komunismu vstup do odlišného prostoru.19 Sovětští vojáci, drátěné 
zábrany, rudé hvězdy i propagandistická hesla, jež je následně provázela po celou dobu 
pobytu, to vše umocňovalo magický okamžik přechodu na „odvrácenou stranu“ světa: 
Přejeli jsme z říše diktatury buržoazie do říše diktatury proletariátu […] Nad strážní budkou 
těsně na hraniční čáře vlaje rudý prapor a na jeho straně, obrácené přes Estonsko do světa, 
jest zřetelný nápis: ,Proletáři všech zemí, spojte se!’.20 Symboly komunismu a hesla, účinně 
zakomponovány do veřejného prostoru, přitahovaly pozornost všech cestovatelů, bez 
ohledu na jejich příslušnost k politickému spektru či konkrétní rok, kdy bolševické Rusko 
navštívili. Prvotní ohromení, nejpatrnější počátkem 20. let, se sice postupem času a se 
stoupající frekvencí zájezdů ve 30. letech oslabovalo, avšak Sovětský svaz byl i nadále 
prezentován jako neznámá země, v níž je stále co objevovat.

14 CHÁB, Václav: Cesta Sovětským svazem. Praha 1935, s. 114.
15 Srov. KOPTA, J.: Cesta, s. 188. O nenávisti k legionářům v sovětském Rusku českého čtenáře přesvědčovali 
i radikálně levicoví autoři, srov. Kol. aut.: Co viděla dělnická delegace, s. 30, 47; ŠMERAL, Bohumír: Pravda 
o sovětském Rusku. Praha 1920, s. 58; FUČÍK, J.: V zemi, s. 234–235.
16 OLBRACHT, Ivan: Obrazy ze soudobého Ruska, I–III. Praha 1920, s. 12–13. Dále srov. tamtéž, s. 7; 
HOFFMEISTER, Adolf: Povrch pětiletky. Praha 1931, s. 10; VČELIČKA, Géza: Dvě města na světě. Praha 1935, 
s. 11.
17 Srov. PUJMANOVÁ, Marie: Pohled do nové země. Praha 1932, s. 37–48.
18 Záznam takového rozhovoru ve své knize sugestivně líčí KRATOCHVÍL, Jaroslav: Nebyl jsem pouhým 
divákem. In: BLAHYNKOVÁ, Kateřina – BLAHYNKA, Milan (eds.): Dobrá zvěst : Z cest za poznáním SSSR 
ve dvacátých a třicátých letech. Praha 1987, s. 62–63.
19 K pojetí hranice viz tamtéž, s. 62 (ostnatá ohrada); VČELIČKA, G.: Dvě města, s. 26 (hranice světa); TILLE, 
Václav: Moskva v listopadu. Praha 1929, s. 10 (hranice mezi západním a východním světem). K proměně času 
např. PUJMANOVÁ, M.: Pohled, s. 13: Posunete ručičky o dvě hodiny, přestoupíte do sovětské širokokolejné 
s konduktérkou a ocitnete se nikoli ve třetí třídě, ale ve srubu. To je dřeva!. Srov. dále MAJEROVÁ, Marie: Den po 
revoluci. Praha 1925; WEISKOPF, Franz Carl: Do 21. století. Praha 1928, s. 113; HOFFMEISTER, A.: Povrch, 
s. 15; FUČÍK, J.: V zemi, s. 211; BOCHOŘÁKOVÁ-DITTRICHOVÁ, Hana: Dojmy z SSSR. Praha 1934, s. 11.
20 ŠMERAL, B.: Pravda, s. 15. Dále srov. PUJMANOVÁ, M.: Pohled 1932, s. 12–13. 
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Výrazným předělem ve vývoji československých vztahů k Sovětskému svazu a v jeho 
prezentaci byl rok 1945.21 Období německé okupace a protektorátu sice dočasně zamezilo 
pokračování veřejné diskuze o Sovětském svazu z 20. a 30. let, zejména o politických 
procesech, avšak v poválečném období současně posílilo jeho téměř nekritické přijetí. 
Skutečnost, že se Rudá armáda v květnu roku 1945 zásadně podílela na osvobozování 
Československa, podpořila vnímání Sovětského svazu jako mocného přítele a ochránce. 
Orientace politického života směrem k východu, již v roce 1943 byla podepsána Smlouva 
o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR, představa 
Československa jako mostu mezi Západem a Východem, vzrůstající vliv levice, ale 
také obnovení meziválečných organizací, jejichž cílem bylo formování pozitivního 
obrazu Sovětského svazu,22 to vše již v letech 1945–1948 vytvořilo předpoklady pro 
příklon Československa k Sovětskému svazu po převzetí moci komunisty v roce 1948. 
Tyto skutečnosti se odrazily také v cestopisných textech, a tak se po roce 1948 jedním 
z jejich typických znaků stala značná homogenita, daná ideologickou spřízněností autorů 
a vědomím, že existuje pouze jediný správný pohled na Sovětský svaz, jenž je třeba 
prezentovat. Podobně jako v meziválečném období však lze opět vymezit skupiny dle 
profesní orientace autorů; nejedná se už jen o členy již zmiňovaných rolnických delegací, 
ale také například o spisovatele (Jiří Marek, Jarmila Glazarová, T[urek] Svatopluk, Marie 
Majerová, Marie Pujmanová), novináře (Jan Bureš, Olga Hillová, Jaroslav Vojtěch), 
divadelníka (Jan Kopecký), hudebního skladatele a teoretika (Miroslav Barvík) či požárníka 
(Karel Randák).

Také autoři konce 40. a 50. let pociťovali před vstupem do SSSR velká očekávání, která 
však byla motivována jinými skutečnostmi než v meziválečném období. Necestovali již do 
„neznámého“ prostoru – Sovětský svaz byl prezentován jako blízký přítel, případně jako 
učitel Československa –, ale těšili se z toho, že vstupují na půdu země, k níž pociťovali 
(nebo se do tohoto pocitu alespoň literárně stylizovali) posvátnou úctu: Pro kolik milionů, 
desetimilionů, ba stamilionů pokrokových a poctivých lidí na celém široširém světě je cesta 
do Sovětského svazu těžko splnitelným, za to však nejtoužebnějším snem jejich života.23 Sen 
o Sovětském svazu, novém světě a komunistické společnosti se naráz proměnil v realitu, 
a jednalo se tak o akt zasvěcení či průnik do pohádkového světa. Návštěvníkům se otevíral 
utopický svět, jehož obraz si předem vytvořili doma, v komunistickém Československu.

Podobně jako v meziválečných letech hrála v souboru symbolů, jež doprovázely 
a zesilovaly dojem z přechodu hranice a vstupu do prostoru Sovětského svazu, stěžejní 
roli změna času: Posouváme ručičky hodinek o dvě hodiny kupředu. Až později pochopíme 
symbolický význam tohoto aktu. Tady platí sovětský čas. Kdokoli vstupuje ze západu do této 

21 Srov. studii LOMÍČEK, Jan: Se Sovětským svazem na věčné časy? : Proměny vnímání SSSR v Českoslo-
vensku v průběhu „krátkého“ dvacátého století. Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie 69, 2015, 
č. 1–2, s. 10, v níž se o roku 1945 hovoří jako o roku nula z hlediska konstrukce obrazu SSSR a přelomu v tematizaci 
sovětské propagandy v Československu.
22 Po květnu 1945 svou činnost obnovila Společnost pro kulturní a hospodářské styky se SSSR, do jejíhož čela se 
postavil Zdeněk Nejedlý, a Svaz přátel SSSR, jehož prvním předsedou byl Stanislav Kostka Neumann. V únoru 
1948 pak byl založen Svaz československo-sovětského přátelství, opět v čele se Zdeňkem Nejedlým. LOMÍČEK, 
J.: Se Sovětským svazem, s. 12.
23 RANDÁK, Karel: Za velikým příkladem. Praha 1954, s. 11; dále srov. BARVÍK, Miroslav: Hudebníkova cesta 
do SSSR. Praha 1956, s. 16; MACHAČKA, Josef: Viděli jsme živočišnou výrobu SSSR. Praha 1950, s. 13.
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země, posouvá hodinky ručiček. Kupředu. Do budoucnosti. Jsme v SSSR! 24 K ní se přidával 
rovněž akcent na prostorovou a krajinnou jinakost sovětské země, přičemž pozornost 
poutaly zejména scelené lány oproti úzkým políčkům soukromých zemědělců.25

Změnil se také způsob dopravy; vedle vlaku našlo své využití rovněž letecké spojení, 
které již roku 1948 využila delegace československých spisovatelů, a tak si např. Jan Bureš 
následně zapsal: Cestovat do Sovětského svazu vlakem je pomalu zastaralé. To jen počasí 
nás donutilo, že jsme nepoužili letadla.26 Na cestování letadlem se oceňovala zejména jeho 
rychlost, umožňující proniknout dále do asijské části a zesilující účinek všech dojmů, či 
možnost přehlédnout shora celou krajinu.27 Změnu přinesl rovněž posun sovětských hranic 
na západ de facto roku 1939 / de iure 1945; místem přechodu při cestě vlakem již nebylo 
Něgoreloje, ale původně polské město Brest Litevský: Za Něgorelojem je už stará sovětská 
půda. Území, kterým jsme dosud projížděli, je ovšem také ruské – přesně řečeno běloruské – 
tím zůstalo i po první světové válce, když jej imperialisté odtrhli násilně od Sovětského svazu.28

Další proměnu v tematizaci způsobu dopravy do Sovětského svazu pak přinesla 
60. léta.29 Cestování letadly sice stále převládalo, avšak radost z létání vystřídal spíše 
respekt ke skutečnosti, že díky letecké dopravě je možné dostat se v Sovětském svazu 
prakticky kamkoliv. Spisovatelé proto oslavovali výhody letecké dopravy, zasvěceně mluvili 
o nejběžnějších typech sovětských letadel a vyzdvihovali tempo výstavby sovětské dopravní 
sítě zkracující vzdálenosti a rozšiřující sovětskou civilizaci: Jak tam pojedete? Poletíte 
letadlem? Necelé dvě hodiny až k Nepostižnému […] My jsme se před lety dobírali odtamtud 
do Jakutska pětadvacet i více dní. Tajgou a na bárkách po řece. Jiné cesty nebylo.30 Na většinu 
autorů dělalo cestování letadlem i nadále mocný dojem, jejž prohlubovalo vědomí pokroku 
sovětské vědy a techniky, avšak stále častější byly i texty, v nichž již létání zcela ztrácelo 
své kouzlo. Jejich tvůrci se proto navraceli k tradičním způsobům cestování a zvolili si za 
dopravní prostředek vlak nebo loď: Ale už jsou tytam ony doby, kdy se lidé vyjeveně tiskli do 
křesel a hádali se, jestli se už letoun oddělil od země. Teď lidé v letadle otráveně podřimují. 

24 KOPECKÝ, Jan: Sovětské zápisky : O životě a divadle v zemi socialismu. Praha 1953, s. 11. Dále srov. BARVÍK, 
M.: Hudebníkova cesta, s. 15; BUREŠ, Jan: Sovětský zápisník. Praha 1949, s. 12; PUJMANOVÁ, M.: Pohled, 
s. 20–21; MAJEROVÁ, Marie: Vítězný pochod. Praha 1953, s. 229.
25 Viz MALÍK, Zdeněk: Země přetvořená kolektivní prací : Publikace o zkušenostech ze zájezdu zemědělské 
delegace do SSSR v r. 1949. Pardubice 1950, s. 23–24: Nebylo vidět malých políček jako u nás nebo v Polsku, nýbrž 
samé velké lány, které obdělávaly traktory. Srov. též ŽALMAN, Alfred: SSSR mýma očima. Olomouc 1946, s. 12, 
14; VANÍČEK, F. (ed.): Byli jsme ve šťastné zemi, s. 14.
26 BUREŠ, J.: Sovětský zápisník, s. 9.
27 Viz NEUMAN, Alois: Sovětský člověk a jeho země. Praha 1951, s. 28: Člověk přicházející po prvé do Moskvy 
a k tomu ještě cestovním prostředkem tak rychlým, jako je letadlo, tedy prakticky z jednoho města rovnou nohou do 
druhého, bez oné přípravy, kterou poskytuje cesta železnicí – takový návštěvník si musí svoje dojmy dobře uspořádat, 
neboť je jich opravdu mnoho a jsou opravdu mocné. Srov. též RANDÁK, K.: Za velkým příkladem, s. 36.
28 BUREŠ, J.: Sovětský zápisník, s. 16.
29 Za další mezník v proměně cestopisů o SSSR lze pokládat rok 1956, kdy se konal II. sjezd československých 
spisovatelů předznamenávající postupné uvolnění poměrů v kultuře. V cestopisné produkci zaznamenáváme 
změny související s přesunem od objektivní informace k vyjádření subjektivního vztahu k navštívené zemi; 
JANOUŠEK, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989, III. Praha 2007, s. 478. Současně je třeba 
konstatovat, že v případě cestopisů o Sovětském svazu se tyto trendy projevily s jistým zpožděním za cestopisnou 
literaturou o jiných zemích, jež nebyla tolik poznamenána silnou ideologickou tradicí předchozích let.
30 NOHÁČ, Zdeněk – OBORSKÝ, Stanislav: Všude byla tajga. Praha 1961, s. 10. Dále srov. ADLA, Zdeněk – 
ADLOVÁ, Věra: Kouzelná skříňka. Praha 1960, s. 79.
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Čím větší technika, tím větší nuda […].31 Můžeme v tom hledat i odraz touhy po exotice 
a dobrodružství, který byl pro cestopisy z 60. let typický, jak o tom pojednáme v další části 
studie. Kromě hromadné dopravy (vlaky, letadla) konec 50. let a 60. léta přinesly také další 
dopravní prostředek, a to osobní automobil. Ten umožňoval cestovat méně organizovaně, 
byť stále za asistence Inturistu, a poznávat cizí zemi vlastním tempem. Automobilem Škoda 
Octavia procestoval Sovětský svaz, včetně svazových republik, např. František Alexander 
Elstner, přičemž důležitým cílem jeho cesty bylo zmapování možností osobní automobilové 
dopravy, tedy služeb pro turisty, kvality silnic, ubytování, cen potravin a benzínu atd.32

S dopravou v 60. letech souviselo rovněž téma dobývání vesmíru,33 prezentované jako 
kolektivní úspěch nejen vědy a techniky, ale také všech sovětských lidí: Cit kolektivismu, 
konkrétní a jasný podíl každého z těch lidí, kteří dnes ráno hovořili o raketě, podíl všech na 
všem, co se děje v sovětské zemi, bezprostřední účast na tvořivém díle těchto dnů, to je ten 
silný pocit dnešního člověka, který právem říká: My jsme vykonali.34 Lety do vesmíru se pojily 
s motivem zrychlování času v prostoru Sovětského svazu a poměrně častá byla i jejich 
symbolika jakožto mostu, jímž se vstupuje do budoucnosti.35

Itinerář cest

Pro cesty v sovětském Rusku, později Sovětském svazu, byla charakteristická vysoká 
organizovanost, takže itinerář se zejména v meziválečném období a v 50. letech do značné 
míry opakoval a sestával zejména z návštěv sociálních a vládních institucí, továren, 
novostaveb, muzeí, nemocnic, klinik, pionýrských táborů, bývalých kostelů a klášterů 
přeměněných obvykle na muzea ateismu atd. Svou roli hrála skutečnost, že do SSSR 
se jezdilo nejčastěji v rámci oficiálních delegací či s cestovní kanceláří Inturist, a také 
omezenost dopravních možností, zejména v meziválečných letech. Vzdálená asijská část 
Sovětského svazu se tak turistům zpřístupnila až po druhé světové válce, v souvislosti s již 
připomínaným budováním letecké sítě.

V průběhu meziválečného období, kdy cestovatelé z Československa nové sovětské 
Rusko teprve objevovali, zprvu zejména jeho centrální část, však bylo především nutné 
navštívit velká města komunismu, Moskvu, Leningrad (do roku 1924 Sankt-Petěrburg, 
od roku 1991 opět Sankt-Petěrburg) a později i Stalingrad (do roku 1925 Caricyn, od roku 
1961 Volgograd), jež na žebříčku oblíbenosti stála nejvýše až do druhé poloviny 50. let.
„Kolébky revoluce“ pak doplňovala další významná centra, jako byl Kirov (do roku 1934 
Vjatka) či ukrajinský Kyjev a Charkov. Cestovatelé si všímali  jejich celkového charakteru 
i atmosféry a pečlivě přibližovali sovětské reálie, českému čtenáři dosud neznámé. 

Většina návštěvníků byla v prvních meziválečných letech zaskočena porevoluční 
chudobou a rozvratem, někteří, opět zejména příslušníci levicového proudu, však tyto 
skutečnosti od počátku přehlíželi nebo je vnímali jako dočasný stav a opájeli se představou 
šťastnější budoucnosti.36 Zejména Moskva tak byla prezentována jako město plné 

31 MAREK, Jiří: Úsměvné pobřeží. Praha 1962, s. 9.
32 ELSTNER, František Alexander: Šťastnou cestu, Octavie! Praha 1961.
33 V roce 1957 vypuštění družice Sputnik, 1959 dobytí Měsíce, 1961 let Jurije Alexejeviče Gagarina.
34 KADLEC, Josef: Moskevský čas. Praha 1960, s. 81.
35 Srov. KUBÍK, Václav: Kam zmizel kočovník. Praha 1963, s. 65, 73.
36 Negativní pohled viz SLAVÍK, Jan: Co jsem viděl v sovětském Rusku. Praha 1926, s. 4: Cizinec, přijíždějící ze 
západu (Rus by řekl: západní člověk, jenž nikdy Ruska nepochopí), pod dojmem nekonečného jednotvárného filmu
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protikladů, v němž se bída setkává s velkými ideály, Evropa s Asií a minulost se současností: 
Umučená Moskva. Toto epiteton vracelo se mi stále na mysl, poněvadž bylo většinou v rozporu 
s tím, co jsem v Moskvě viděl. Moskva je dosud chatrně oblečena a obuta (měl jsem dojem, 
jako by Moskvané svou garderobu objednávali za vysoké ceny od nejnesolidnějšího našeho 
jarmarečního trhovce), má také ostatní životní potřeby (kromě potravin) drahé a vzácné, 
má bolestné problémy, ale nelze umučeným zváti město, jež se po perných letech vrací 
s trojnásobnou chutí k životu, kde obyvatelstvo vzrůstá tempem amerikánským a ulice kypí 
proudy lidí, jdoucích, nikoli spěchajících, za prací nebo lelkujících jako v každém milionovém 
městě.37

Leningrad pak často hodnotili jako výkladní skříň utvářející se komunistické společnosti. 
Jeho popularita od poloviny 20. let narůstala, zřejmě také díky postupující obnově, až se stal 
stejně vyhledávanou destinací jako Moskva. Autoři zdůrazňovali jeho pohnutou historii, 
která mu dodávala na dramatičnosti a umocňovala jeho krásu,38 titulovali jej Leninovo 
město39a kolébka revoluce.40 Po druhé světové válce pak jeho autorita ještě vzrostla, což 
emotivně popisuje např. Jarmila Glazarová: Na podzim roku čtyřicet jedna navázal 
Leningrad rozhlasový styk se Sevastopolem a obě města zůstala ve spojení až do doby, kdy se 
Sevastopol musel vzdát. Roku 1944 nám vypravovali, jak chytali hlas Leningradu se zvláštním 
rozechvěním, protože to byl hlas bratra v utrpení. Hlas staršího bratra.41

Největší prestiž a úctu však po skončení druhé světové války získal Stalingrad, svědek 
nesmrtelné slávy a hrdinství sovětského lidu, kde z trosek, ze země prosycené krví hrdinů 
vyrůstá nové město ve znamení tvořivé práce.42 Stalingrad se stal dalším z důležitých 
symbolů komunismu a byl personifikován jako hrdina zachraňující svět před hrozbou 
nacismu. Jaroslav Vojtěch, jenž putoval v létě 1951 po Volze z Moskvy do Stalingradu, 
si zaznamenal, že slovo Stalingrad bylo nejsilnějším úderem do naduté nacistické říše a kdy 
slovo Stalingrad bylo obrazem, za nímž se skrýval pohled do radostného a šťastného života 
dnešních dnů.[...] Stalingrad! Jméno, před nímž se bude historie sklánět po věky. Jméno, jež se 
stalo symbolem lidské odvahy a síly, která ví, že cíl, za nějž se bije, je věcí všeho lidstva, spějícího 

 zaostalosti, kterou několik let revoluce nemůže rázem odstraniti, je bezděčně veden k takovým myšlenkám. Dále 
srov. NEČAS, Jaromír: Skutečná pravda o sovětském Rusku. Praha 1920, s. 22; KOPTA, J.: Cesta, s. 39; TILLE, V.: 
Moskva, s. 17. Optimistický pohled viz levicově orientovaný autor KLÁTIL, František: Na chvíli v SSSR. Praha 
1931, s. 13: Byl to veliký nával, tak typický pro celé dnešní Rusko, kde podle všech známek je opravdu nedostatek 
všeho možného, kromě jediného: kromě velikého nadšení a víry téměř náboženské, víry v pětiletku a budoucnost této 
gigantické země. Dále srov. OLBRACHT, I.: Obrazy; MAJEROVÁ, M.: Den, s. 30; Kol. aut.: Co viděla dělnická 
delegace, s. 36.
37 SLAVÍK, J.: Co jsem viděl v sovětském Rusku, s. 7. Dále srov. HAMPL, F. – VLADYKA, J.: Země, s. 62; 
BOCHOŘÁKOVÁ-DITTRICHOVÁ, H.: Dojmy, s. 82.
38 Viz SVATOPLUK, T[urek]: Na prahu komunismu. Praha 1952, s. 48–49: Kolik hrůz se pak sneslo na toto 
město, Leningrad, jedno z nejkrásnějších měst světa […] Dnes je Leningrad jak býval, nepoznáš, že prošel tou svou 
Golgotou. Dále srov. GLAZAROVÁ, Jarmila: Leningrad. Praha 1952, s. 9.
39 Tamtéž, s. 15. Dále viz MAJEROVÁ, M.: Vítězný pochod, s. 258: Leningrad, založený Petrem Velikým pro slávu 
samoděržaví a pojmenovaný na město Leninovo pro dějinnou sílu Leninovy revoluce, má znaky prvního i druhého 
jména.
40 GLAZAROVÁ, J.: Leningrad, s. 20. Dále viz FUČÍK, Julius: V zemi milované. Praha 1949, s. 370: Ale Le-
ningrad je nepochybná Evropa. Evropa, která prošla revolucí. […] Petrohrad – to je nepochybná Evropa. Evropa, 
která prošla revolucí – to je Leningrad.
41 GLAZAROVÁ, J.: Leningrad, s. 72.
42 HILLOVÁ, Olga: V zemi míru a štěstí. Praha 1951, s. 8.



78 HISTORICA Revue pRo histoRii a příbuzné vědy 2017/1

vpřed k lepším zítřkům.43 Podobně jako Moskva však vystupoval rovněž v roli moderního, 
znovu budovaného města, s probíhající systematickou výstavbou a zakládáním závodů.

Zatímco cestovatelé meziválečného období, pomineme-li příslušníky radikální levice, 
navštěvovali sovětská města evropské části zejména za účelem poznání, v 50. letech se 
prohloubila obřadnost putování. Cesta se měnila ve svátek, v možnost navštívit všechna 
posvátná místa spojená s budováním komunismu a prožít jejich atmosféru. Autoři 
pracovali s náboženským motivem pouti po zaslíbené zemi, v níž si všímali zejména 
památných míst výstavby komunismu, připomínali paralely mezi trojicí Leningrad – 
Stalingrad – Moskva a vyzdvihovali osobnosti s nimi spojené. Ohromovala a okouzlovala 
je architektura a sovětský urbanismus44 a všímali si rovněž toho, co bylo budovatelským 
úsilím poznamenáno a zformováno v přírodě. Autoři cestopisů se pasovali do role těch, 
kteří prohlubují znalosti českých čtenářů, již dosud neměli to štěstí navštívit Sovětský svaz 
osobně. Stávali se vyvolenými, jimž bylo umožněno proniknout na tato podivuhodná místa, 
a zprávy, které o nich přinášeli, proto měly auru nezpochybnitelných pravd.

V souvislosti s rozvojem letecké dopravy a zpřístupněním vzdálených míst již v 50. le-
tech někteří prodloužili své cesty rovněž do odlehlejších destinací, na Kavkaz a k pobřeží 
Černého moře, do Střední Asie, na Ural či na Sibiř.45 Návštěvníci byli motivováni nejen 
touhou poznat další destinace Sovětského svazu, ale také představit úspěchy vnitřní 
sovětské kolonizace a ukázat velikost, či dokonce nekonečnost sovětské země. Argumentace 
velikostí či nekonečností Sovětského svazu následně sloužila také jako doklad polarity mezi 
východním a západním světem: Na ploše Sovětského svazu je možno umístit troje Spojené 
státy, devadesát britských království anebo sedm set Belgií.46

Cesty do vzdálených a exotických částí Sovětského svazu se pak staly zcela běžné 
od konce 50. let, kdy místa jako Sibiř, Kavkaz a Černomoří v žebříčku oblíbenosti dokonce 
zcela vystřídala velkoměsta v evropské části. Autoři jako by již nechtěli opakovaně psát 
o místech, která byla od dob revoluce mnohokrát představena v nesčetných cestopisech 
a která často sami několikrát navštívili. Velká sovětská města pro ně počátkem 60. let 
nebyla o nic zajímavější než Praha.47 To je patrné např. v Moskevském času Josefa Kadlece, 
pro nějž byla Moskva téměř druhým domovem, kde měl mnoho přátel a oblíbených míst: 

43 VOJTĚCH, Jaroslav: Magistrála komunismu. Praha 1952, s. 71, 73. Srov. název kapitoly Město hrdinů SSSR, 
Stalingrad in: MALÍK, Z.: Země, s. 106–109, dále označení město Hrdina in: Kol. aut.: Veliký příklad, s. 149.
44 Viz MALÍK, Z.: Země, s. 28: Především není tu vidět šablonovitost, stereotypnost a fádnost. Moskevské stavby 
spojují v sobě nejen velkorysost, užitkovost, ale i krásu.[...] Přitom velmi často na moderních budovách je použito 
prvků starého ruského stavebního stylu. Tato krása užitkového umění však není jen k disposici privilegované vrstvě, 
ale bezprostředně je dána lidu. V architektuře se zdůrazňovala zejména účelovost, srov. tamtéž, s. 23–24; 
VANÍČEK, F. (ed.): Byli jsme ve šťastné zemi, s. 14.
45 O cestě na Kavkaz např. MAREK, Jiří: Radostná setkání. Praha 1951; o pobřeží Černého moře např. 
MAREK, J.: Úsměvné pobřeží. Od počátku 50. let byly výpravy do vzdálenějších destinací typické hlavně pro 
členy kolektivních delegací, zejména zemědělských, které si kladly za cíl poznávat nikoli sovětská města, ale 
venkov. Tak byla např. delegace více než 300 rolníků z Československa na podzim roku 1949 rozdělena do osmi 
supin cestujících po SSSR (Ázerbájdžán, střední Asie, Gruzie, Stalingrad, Ukrajina, severní Kavkaz, Mičurinsk, 
Kostroma, pobřeží Černého moře a Moskva), Kol. aut.: Veliký příklad. Podobně také VANÍČEK, F. (ed.): Byli 
jsme ve šťastné zemi; MACHAČKA, J.: Viděli jsme živočišnou výrobu; VAVRUŠ, Antonín: U sovětských lidí. 
Praha 1951; MALÍK, Z.: Země.
46 SVATOPLUK, T.: Na prahu, s. 60–61.
47 Je zajímavé sledovat, jak z cestopisů od konce 50. let naopak zcela mizí Stalingrad, jehož adorace byla krátce 
po druhé světové válce velice silná. Kritika Stalinova kultu tak, zdá se, zprostředkovaně postihla i město nesoucí 
jeho jméno.
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Nechce se mi spát a nějak se nehodí být sám hned první večer v Moskvě, probírám svůj zápisník 
s telefonními čísly, na stole je telefon, stačí vytočit číslo a někoho zavolat, pozdravit se s ním, 
mám chuť to udělat…48

Změna cílů cesty v 60. letech přispěla k dalšímu zesílení obdivu k Sovětskému svazu. 
Vše se zdálo být ještě velkolepější a neuvěřitelnější, ať už šlo o přírodu, stavby, či sovětského 
člověka. Dřívější adorace velkých měst se v mnoha cestopisech transformovala do podoby 
obdivu k sibiřské a kavkazské přírodě, jenž byl o to větší, oč obtížnější zde byly podmínky 
pro život a práci. Cestovatelům se tak otevíraly nejen nové cesty, ale často také prostor pro 
zintenzivnění ideologického působení jejich textů. V prostoru Sovětského svazu, tohoto 
revíru bez hranic, se relativizovalo pojetí vzdáleností i možného a nemožného.49

Sovětský člověk

Návštěvníci z Československa nepozorovali pouze sovětskou krajinu, ale zajímali se také 
o člověka. Rovněž toto téma cestopisných textů v průběhu 20. století prošlo poměrně 
dynamickým vývojem od prostého pozorování sovětských lidí v meziválečném období 
k obdivnému pohledu v 50. letech až po vystřízlivění, jež vyvrcholilo odrazem kritiky kultu 
osobnosti v 60. letech.

V meziválečném období sovětští lidé autorům cestopisů zosobňovali hlavně ideje – 
reprezentovali starý (např. věřící, venkované, individualisté, opozice, lidé stojící na okraji 
společnosti) i nový svět (např. ženy, dělníci, mládež). Výrazně byla tematizována proměna 
starého světa v nový, a to např. v obrazech žen a jejich transformace z manželek a matek 
na ženy pracující a revolucionářky či v obrazech světa mužů (hlavně dělníků) a dětí.50 
V souvislosti s reflexí protináboženského hnutí se diskutovalo také o pravoslavných věřících 
či věznění duchovních, což se některých autorů citlivě dotýkalo. Ještě více se však zabývali 
otázkou postavení umělce ve společnosti, svobodou tvorby a jejím potlačováním.51

Vzhledem k již několikrát avizované rozrůzněnosti skladby meziválečných autorů 
cestopisů, mezi nimiž najdeme jak zástupce liberální demokracie, tak levice, můžeme 
hovořit o vytváření poměrně plastického obrazu sovětské společnosti. Skuteční lidé, 

48 KADLEC, J.: Moskevský čas, s. 10.
49 Srov. LUSKAČ, Rudolf: Revír bez hranic. Praha 1956, s. 6. K mýtu velké země srov. i dětskou knihu ADLA, 
Z. – ADLOVÁ, V.: Kouzelná skříňka, s. 7, v níž zjednodušeným prostorovým viděním autoři podpořili obraz 
SSSR jako novodobého ráje, v němž je možné vše, dokonce i spojení zdánlivě neslučitelného: Co je v jedné zemi, 
nebývá v druhé. Kde je věčné jaro, tam není věčná zima, kde žijí medvědi, tam nebývají tygři. Kde pěstují pomeranče, 
tam se nemodrá len, kde jsou pouště, tam se nebělají ledovce. A přece je blízko nás země, kde je všechno: věčné jaro 
i věčné zimy, pomeranče i ledovce, lední medvědi i tygři. Tou podivuhodnou zemí je Svaz sovětských socialistických 
republik. Publikace využila i pohádkových motivů, jak nejlépe dokládají názvy kapitol Pohádkové kraje, Poklady 
země, V říši obrů, Okřídlení obři nebo Zázračný zahradník, popř. samotný název knížky Kouzelná skříňka.
50 K ženské otázce srov. MAJEROVÁ, M.: Den, s. 238; ŠROM, Josef Eduard: V říši Stalinově. Praha 1923, s. 208; 
KLÁTIL, F.: Na chvíli, s. 20; HAMPL, F. – VLADYKA, J.: Země, s. 36; VČELIČKA, G.: Dvě města, s. 35–36. 
K problematice dělníků srov. MATHESIUS, Bohumil a kol.: SSSR. Úvahy – kritiky – poznámky. Kniha delegace 
Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem do SSSR. Praha 1926, s. 11. K výchově dětí 
v duchu komunismu srov. OLBRACHT, I.: Obrazy, s. 58; Kol. aut.: Co viděla dělnická delegace, s. 24; FUČÍK, 
J.: V zemi, s. 81, 83.
51 Reflexi protináboženského hnutí podával zejména katolický kněz Josef Mádle, srov. MÁDLE, Josef: Orientem 
Sovětů. Nový Bydžov 1936, s. 40, ale též např. VČELIČKA, G.: Dvě města, s. 33; PUJMANOVÁ, M.: Pohled, 
s. 71. K problematice umělců a svobody tvorby srov. OLBRACHT, I.: Obrazy, s. 46, 78–79; MATHESIUS, B. 
a kol.: SSSR, s. 14; KLÁTIL, F.: Na chvíli, s. 52–53.
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nikoliv ti z propagačních materiálů, nastavovali zrcadlo očekávání těch, kteří do země 
přijížděli. Autoři věnovali až přehnanou pozornost sociálním otázkám a postavení 
pracujících, způsobu oblékání, bydlení a cenám základních potravin a zboží, a snažili se tak 
ve zkratce postihnout charakter „sovětského“ Orientu, přičemž však až příliš často ulpívali 
na margináliích, aniž zaznamenané skutečnosti podrobovali hlubší reflexi. Ve srovnání 
s následujícím obdobím však byli i autoři levicové orientace schopni vidět nedostatky 
sovětské společnosti, např. skromné materiální podmínky, potlačování svobody projevu, 
i když je často nekomentovali, vykládali je jako potíže spojené s přechodem ke komunismu, 
nebo je využívali jako pozadí pro zvýznamnění úspěchů a růstu sovětské společnosti.52

Tato pestrost pohledů na sovětskou společnost zcela mizí po druhé světové válce. 
Autoři již nejezdili do Sovětského svazu, aby odkryli jeho tajemství, ale cestovali do 
spřáteleného prostoru. Lidé, s nimiž se na svých cestách potkávali, tak vystupovali ve dvojí 
roli, jako přátelé a učitelé. Představovali nový typ člověka, nositele výhradně pozitivních 
charakteristik, jenž jim ztělesňoval nesobeckost, pracovitost, moudrost a kolektivismus.53 
Sovětští lidé však byli především nositeli zkušeností, které návštěvníkům z Československa 
ochotně předávali. Téma člověka proto v cestopisech začala provázet adorace vzdělání 
a práce, což se odrazilo např. i v důrazu, jenž byl kladen na profesní zařazení jednotlivců. 
Lidé vystupovali zejménajako reprezentanti práce, a tak se při jejich popisech uváděla 
nejen konkrétní jména, ale i profese jako jedna z nejdůležitějších charakteristik: Taťana 
Tarasova je náš agronom. Chlapík! Poví vám všechno o rostlinné výrobě, protože já – já jsem 
zootechnik – koňař.54

V cestopisech z první poloviny 60. let pak adorace sovětského člověka gradovala 
a prohloubilo se rovněž jeho heroické pojetí. Autoři tohoto období, putující po asijské části 
Sovětského svazu, potkávali letce, rybáře, pěstitele ovoce, dělníky, učitele, funkcionáře, 
muže či ženy a prezentovali je jako hrdiny. Zajímali se o jejich dílo a obdivovali je za to, 
že na cestě ke komunismu byli nuceni překonávat mnohé překážky: Ale sovětský člověk se 
nemá zač stydět. Žil kdysi v chaloupkách, avšak vybudoval Kuzbas. A Kuzbas přidal svou sílu 
k záchraně světa. Naopak, v každém sovětském městě měli by ponechat aspoň jeden dřevěný 
domek jako historickou památku. Malé chaloupky jsou svědectvím o velikosti sovětských lidí.55 
Přetrvávala rovněž jejich charakteristika výhradně prostřednictvím dobrých vlastností. 
Oproti 50. letům se však v některých cestopisech začaly objevovat také příběhy lidí, kteří ač 
52 Viz WEISKOPF, F. C.: Do 21. století, s. 47: Vyprávěl o práci mladých pionýrů, kteří převzali patronát nad 
bezprizornými a jejichž oddíly jsou činny v jednotlivých okresech; namáhají se, aby dostali nejdříve mladé světoběžníky 
do pionýrského tábora, aby si zvykli na tábor, a pak konečně na organizaci a disciplínu vůbec; o této práci, která jest 
nekonečně namáhavá a unavující, protože plná neúspěchů, jíž se však nevzdávají, naopak již provádějí s rostoucí 
houževnatostí, o této práci, která dosáhne svého cíle přes všechny překážky. Neboť v ní žije stejný vítězící elán jako 
v práci elektroinženýrů v Mingrelie na divokém Kavkaze a v úsilí potulných učitelů v Buchaře.
53 Viz MACHAČKA, J.: Viděli jsme živočišnou výrobu, s. 8: Kolektiv šťastných, veselých lidí. A jako všude, nový, 
nesobecký sovětský člověk; tamtéž, s. 12: Jak je možné, že sovětský člověk, ten nádherný, nový, nesobecký, skromný 
sovětský člověk dosahuje těchto úspěchů?; VAVRUŠ, A.: U sovětských lidí, s. 7: Sovětský člověk že si stěžoval? 
Poznali jsme ho už. Pro každého měl vlídné slovo, každému dovedl nějak posloužit; MALÍK, Z.: Země, s. 7: Sovětský 
člověk – to je opravdu člověk nový, nesobecký.
54 VAVRUŠ, A.: U sovětských lidí, s. 14. Dále srov. např. VANÍČEK, F.: Byli jsme ve šťastné zemi, s. 109.
55 NOHÁČ, Zdeněk – OBORSKÝ, Stanislav: Vlaky jedou na východ. Praha 1963, s. 142. Dále viz NAHODIL, 
Otakar: Horami a oázami. Praha 1962, s. 9: Pestrý kaleidoskop dojmů se rozšiřuje o poznání bohaté palety osudů 
prostých a krásných lidí, kteří se z negramotných pastevců vypracovali na hrdiny socialistické práce, kteří po léta 
zkušenou rukou řídí kolchozy s miliónovými zisky a přitom zasedají v Nejvyšším sovětu SSSR a podílejí se na řešení 
celostátních, a dokonce i mezinárodních problémů.
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dobří pracovníci, vedli v minulosti zhýralý život. Jejich nepříkladnost ale nikdy nevyplývala 
z nedůvěry v komunistickou myšlenku a jednalo se spíše o „vadu“ charakteru konkrétního 
jedince, který nakonec nalezl správnou cestu.

Kult osobnosti a jeho kritika

Se způsobem zobrazení sovětského člověka souvisí i poslední velké téma analyzované 
v předkládané studii, a to kult osobnosti. V meziválečném období jej autoři spojovali 
převážně s V. I. Leninem. První porevoluční návštěvníci sovětského Ruska jej mohli 
ještě spatřit na vlastní oči a tento zážitek sdělovali na stránkách svých cestopisů: Jeho řeč 
je pravdivá a přesvědčivá, nic jí není vzdálenějšího, než lichotit, nemá nuancí, je to mluva 
nejzákladnějších pravd, odvozených fakt. Nezná frází, neboť jednou z nejkrásnějších vlastností 
revolucí jest, že nenechávají ani jediné fráze neprozkoumány.56 Pozdější cestopisci mu věnovali 
alespoň vzpomínku, nejčastěji vyjádřenou obligátní návštěvou mauzolea u kremelské zdi: 
Je to vše, ale je to tak veliký, zajíkavý dojem, že zmlkneš a jdeš tiše, vážný, a vycházeje víš, že ses 
dohodl s tím mrtvým, že jdeš do války. […] Pořád přicházeli noví a noví, kdo šel mimo, zastavil 
se a trpělivě, rád počekal hodinu, dvě. Okolo šesté nebo sedmé je tomu tak třikrát týdně. Chodí 
se dívat na největšího člověka, snad mu chodí slibovat, snad děkovat, nevím. Nepláčí.57

Již v této době o V. I. Leninovi uvažovali v souvislosti s kultem osobnosti a zajímali se 
o způsoby jeho využití sovětskou propagandou. Např. Adolf Hoffmeister srovnával Leninův 
kult s masarykovským kultem v Československu, avšak současně konstatoval, že v prostředí 
Sovětského svazu jsou projevy úcty ke státníkům mnohem intenzivnější.58 Zejména v pojetí 
levicových autorů, ať už z 20., či 30. let, pak Lenin vystupoval jako nadpozemská bytost, 
jako vše, co si člověk dokáže představit: Ne objevitel, ne architekt; stavitel. Největší stavitel, 
jakého zná historie […] On, nejmocnější člověk světa.59 Géza Včelička dokonce učinil z Lenina 
a Stalina dvojjedinou bytost – Stalin byl nejen Leninovým následovníkem, ale také jeho 
převtělením.60 Úcta ke Stalinovi byla ve skupině radikálně levicových autorů meziválečného 
období sice veliká, přesto však její prezentaci nevěnovali tolik prostoru jako v Leninově 
případě. U dalších autorů se naopak setkáme s charakteristikou Stalina jako diktátora 
a objevuje se dokonce ironická nadsázka z pera katolického intelektuála.61

56 OLBRACHT, I.: Obrazy, s. 33; srov. ŠMERAL, B.: Pravda, s. 129.
57 HOFFMEISTER, A.: Povrch, s. 90; dále viz VČELIČKA, G.: Dvě města, s. 29: Muži, ženy a děti sestupují 
a vystupují, dívají se beze slova, dívají se celým tělem, mozkem, srdcem, očima, rozdělují tu pozůstatky Vladimíra 
Iljiče na tisíc kusů, uzavírají ho navždy do svých lebek, do svých prsou.
58 HOFFMEISTER, A.: Povrch, s. 89–90. Dále viz NEČAS, J.: Skutečná pravda, s. 17: Nikde na světě v žádném 
státě s vládou dynastickou nebo republikánsky demokratickou nepěstuje se zevní osobní kult vůdců národního 
a politického života tolik, jako právě v sovětském Rusku; a ŠROM, J. E.: V říši, s. 210, který hovoři o komunisticko-
-leninovské propagandě.
59 OLBRACHT, I.: Obrazy, s. 12–14. Dále viz MAJEROVÁ, M.: Den, s. 158: Živ zůstal Lenin, vůdce a myslitel, 
bojovné heslo, záruka vítězství, leninismus. Člověk žil a neměl dětí. Vůdce zemřel a zanechal miliony dědiců.
60 Viz VČELIČKA, G.: Dvě města, s. 30: Lenin, to je všecko, co vidíme a co vespolek s proletářským davem konáme. 
Lenin, to je sovětská pětiletka, Lenin, to je Dněprostroj, Lenin, to jsou mračna letadel nad tajgou. […] Je to veliké, 
jednoduché, nevyhnutelné: také Stalin je Leninem; HAMPL, F. – VLADYKA, J.: Země, s. 31: Rozbito je Mojžíšovo 
desatero, v nevážnost se uvádí Zjevení; slova Leninova, Stalinova jsou teď Písmem svatým.
61 Viz MÁDLE, J.: Orientem, s. 53: Nalézti tu dům Boží je štěstí jako mluviti se Stalinem. Srov. CHÁB, V.: Cesta, 
s. 70.
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Padesátá léta navázala na radikálně levicové autory meziválečného období a kult 
osobnosti se ještě prohloubil. Zatímco cestopisy 20. a 30. let se soustředily zejména na 
Lenina, i když se s pochvalnou úctou psalo rovněž o Stalinovi, nyní již byli stejnou měrou 
adorováni oba dva. Rovněž autoři 50. let podnikali nezbytnou exkurzi do moskevského 
mauzolea a Leninova muzea, aby mrtvému vůdci vzdali hold. V Leninově muzeu si pak 
se zbožnou úctou prohlíželi předměty jeho denní potřeby, které nevnímali jako pouhé 
artefakty, ale jako autentické svědky Leninova života a smrti a pociťovali přitom stejné 
vzrušení, jako by se s ním setkali osobně: Pero, kterým se Lenin podepisoval, jeho hodinky. 
Časopis Pravda, který napsal v době Leninovy nemoci: ,Splní se vůle všech národů – Lenin 
se uzdraví.‘ Leninova pracovna, jeho oděv. Dům, kde žil poslední dny, a dárky, které mu byly 
poslány. Poslední síň – rudá. Skloněné prapory. Obraz: Lenin na úmrtním loži. Obrazy 
z pohřbu. Průvod dělníků. Stalinova slova nad jeho rakví. Část zachovalých věnců.62 Předměty 
současně vnímali také jako učební pomůcky, prostředky k prohloubení svých znalostí 
o komunismu: Leninovo muzeum. Je to učiliště studentů, kde získávají vědomosti a učí se na 
zkušenostech o bojích strany za konečný cíl – komunismus! 63

Podobně na cestovatele působil i dům, v němž Lenin zemřel; také zde hledali genia loci 
a obdivovali předměty jako svědky a pamětníky jeho života.64 Silný dojem v nich zanechala 
rovněž návštěva Stalinova rodného domu v gruzínském Gori. Také v tomto případě autoři 
popisovali vzrušení, které v nich vzbuzoval i sebenepatrnější detail a myšlenka na to, že se 
nacházejí v místě, kde vyrostl Stalin: Nikdo přitom nepromluvil ani slovo. Nač slova, když 
všichni prožívají totéž, když si každý v představách oživuje místnost lidmi, kteří ji obývali, když 
si každý uvědomuje, že z tak prostých poměrů, v jakých žije i on sám, vyrostl člověk, který dal 
lidstvu tolik štěstí.65 Ještě mocnějším dojmem na návštěvníky Sovětského svazu v 50. letech 
zapůsobila návštěva moskevského mauzolea, možnost vidět Lenina, vidět jeho moudrou 
tvář, vidět jeho dílo – mohutný Sovětský svaz a jeho socialistický průmysl a zemědělství.66 
Cesta do mauzolea pro ně byla silným zážitkem a skutečnost, že mohli spatřit Leninovo 
nabalzamované tělo, se stala přesvědčivým důkazem o nesmrtelnosti jeho ducha: Tělo 
Leninovo je mrtvé, ale Leninův duch žije stále.67 Kult osobnosti se tak v cestopisech z 50. let 

62 MACHAČKA, J.: Viděli jsme živočišnou výrobu, s. 16.
63 MALÍK, Z.: Země, s. 14.
64 Viz VAVRUŠ, A.: U sovětských lidí, s. 68–69: Zde tedy Lenin žil a zde skončil svůj velký život. V těch prostých 
místnostech, v domku pro služebnictvo pracoval, když nechtěl, aby se pro jeho pohodlí pálilo dřevo, jehož byl 
nedostatek. […] Zde je prostý, až příliš prostý oblek vůdce nejsilnějšího hnutí světa. Střevíce, nikterak nové, jistě 
dlouhou dobu používané, prosté šněrovací botky. Na schodišti do stěn je upevněna tyč – protějšek zábradlí. Tu 
sem dal zasadit Lenin, aby nemusil používat cizích služeb při namáhavém stoupání. Sestupujeme tudy tiše a až 
dole málokterý z nás odolá, aby alespoň nesáhl na věc, které se dotkla ruka Vladimíra Iljiče Lenina. Podobně také 
VANÍČEK, F.: Byli jsme ve šťastné zemi, s. 245–247.
65 Kol. aut.: Veliký příklad, s. 160. Srov. též NEUMAN, A.: Sovětský člověk, s. 42. O geniu loci gruzínského 
Gori viz též LOMÍČEK, J.: Se Sovětským svazem, s. 10.
66 MACHAČKA, J.: Viděli jsme živočišnou výrobu, s. 16. Dále srov. MALÍK, Z.: Země, s. 14.
67 MALÍK, Z.: Země, s. 28. V roce 1953 bylo v mauzoleu vystaveno i Stalinovo tělo, které zprvu vyvolávalo 
stejné pocity jako Leninovo. S popisem návštěvy mauzolea po Stalinově smrti se však setkáme pouze v cestopise 
Karla Randáka z roku 1954; v těch pozdějších se vzhledem ke kritice Stalinova kultu toto téma již neobjevovalo. 
V úryvku cestopisu RANDÁK, K.: Za velikým příkladem, s. 11 se píše: Těla obou milovaných uskutečňovatelů 
tužeb pracujících mas a velkých vůdců revoluce jsou vystavena v jednoduchém mausoleu na Rudém náměstí, jediném 
tichém náměstí živé Moskvy a jistě nejklidnějším náměstí na světě. Mausoleum se svým chladným mramorem,
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pojil s téměř náboženskou symbolikou, čemuž odpovídá také zmínka o magické moci 
Leninova jména či o nadšení Moskvanů při sledování obrazů státníků.68

Zajímavé je rovněž sledovat, s jakými přívlastky se jména sovětských státníků pojila 
a jakými opisy byla nahrazována. Kromě spojení veliký tvůrce Sovětského svazu, milovaní 
uskutečňovatelé tužeb pracujících mas, velcí vůdci, vojevůdci revoluce a stavitelé lidského štěstí, 
objevujících se v již citovaných ukázkách, se dále setkáváme např. se spojením Stalin – učitel, 
Stalin – otec, velký učitel všech národů Stalin, veliký Stalin, nesmrtelný Lenin a veliký Stalin, 
veliký Lenin a veliký a milovaný Stalin, [Lenin] největší genius lidstva, [Lenin] nejlepší přítel.69 
Autoři volili specifický jazyk, jenž zesiloval představu Lenina a Stalina jakožto tvůrců 
a budovatelů Sovětského svazu určujících jeho směr a vývoj, zároveň však přátelských 
k sovětskému lidu. Lenin se Stalinem, jakkoliv byli charakterizováni téměř jako nadlidé, 
zároveň představovali blízký a pevný bod, k němuž se mohl upnout každý „pracující člověk“. 
Stalin byl současně prezentován také jako obecný majetek sovětských lidí, přestože oddělen 
kremelskými zdmi, stále přítomen v jejich myslích a blízký jejich srdcím: Krásně vyjádřila 
tu bezměrnou lásku pracujícího lidu k Stalinovi mladá česká rolnická žena, když v dopise 
přátelům napsala, že by ráda darovala, bylo-li by to pro mnohá další desetiletí Stalinova 
života, třeba všechnu svou krev, protože její dvě malá ještě děcka, stamiliony dětí na celém světě 
víc než matku potřebují otce, který by jim zajistil život bez vykořisťování a válek.70 Důležité 
bylo rovněž jeho spojení s kultem práce, a tak např. Antonín Vavruš při pohledu na Kreml 
popsal Stalina jako pracujícího člověka: Neřekla, tam je Stalin, ani tam žije Stalin, ani tam 
bydlí Stalin. Není náhodou, že řekla: tam pracuje Stalin.71

Jakkoliv byly obdiv a úcta autorů cestopisů k oběma státníkům v 50. letech přibližně 
stejné a jejich obraz do jisté míry splýval, můžeme pozorovat i drobné rozdíly v jejich 
zobrazování. Lenin byl prezentován jako ikona komunismu, učitel a vůdce, jehož nesmrtelný 
duch dohlíží na sovětský lid a sleduje jeho kroky. Sovětští lidé s ním navazovali intimní 
vztah prostřednictvím jeho nabalzamovaného těla a předmětů uložených v muzeích. Stalin, 
ačkoliv rovněž nedostižný vzor, byl Leninovým žákem, blízký přítel či otec lidu a zejména 
symbol pracujícího Sovětského svazu.

Výrazná proměna v jejich zobrazení je pak patrná od konce 50. let. Cestopisné texty 
reflektovaly atmosféru doby po kritice Stalinova kultu Nikitou Sergejevičem Chruščovem 
z roku 1956 a již na počátku 60. let Stalin z cestopisů zcela mizí. Zachovala se pouze tradice 
Leninova kultu, avšak v transformované podobě. Cestopisy Lenina začaly líčit jako lidového 
státníka, nikoliv jako nadpozemskou a nesmrtelnou bytost, jako tomu bylo v předchozích 
letech, ale jako obyčejného člověka. Autoři popisovali i svá setkání s pamětníky, již Lenina 
osobně poznali a vzpomínali na jeho laskavost a dobrosrdečnost: I z jiných případů byla 

 čestnou stráží a dvěma těly nové historie lidstva je v několika dnech týdne cílem nekonečného proudu sovětských 
občanů všech národností i občanů jiných států, kteří v tomto lidském proudu, živeném láskou k oběma mrtvým, 
přicházejí pohladit pohledem osvětlené tváře vojevůdců revoluce a stavitelů lidského štěstí.
68 Srov. VAVRUŠ, A.: U sovětských lidí, s. 68; MALÍK, Z.: Země, s. 89. Oba aspekty spojené s kultem osob-
nosti podrobněji rozebírá MACURA, Vladimír: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha 2008,  
s. 110–111.
69 BUREŠ, A.: Sovětský zápisník, s. 50; MACHAČKA, J.: Viděli jsme živočišnou výrobu, s. 12, 20; MALÍK, Z.: 
Země, s. 5; HILLOVÁ, O.: V zemi míru, s. 8; Kol. aut.: Veliký příklad, s. 11; VANÍČEK, F.: Byli jsme ve šťastné 
zemi, s. 23, 254.
70 KOL.: Veliký příklad, s. 25. Dále srov. MALÍK, Z.: Země, s. 94. Ke ztotožňování Stalina s otcem srov. 
MACURA, V.: Šťastný věk, s. 118.
71 VAVRUŠ, A.: U sovětských lidí, s. 12.
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zřejmá Leninova vlastnost vidět v každém, i ve zvířeti, především tvora milujícího život – 
na což i dobří lovci někdy zapomínají.72 Podobně byl prezentován také Nikita Sergejevič 
Chruščov, v letech 1953–1964 první tajemník ÚV KSSS, tedy jako vstřícný a lidový politik, 
pragmatický státník a dobrosrdečný soudruh.73

Závěr

Prostřednictvím analýzy charakteristických obrazů a velkých témat se české cestopisy 
o Sovětském svazu v letech 1917–1968 odkrývají jako dynamicky se vyvíjející soubor textů, 
v němž se odrážely představy československé společnosti o poměrech v sovětském Rusku 
a jejich proměny v závislosti na politických událostech 20. století. Ukazuje se, že cestopisná 
literatura, jakožto jeden z výrazných typů textů o Sovětském svazu, na tyto změny vždy 
citlivě reagovala a reflektovala je.

Ačkoliv cestopisy o Sovětském svazu nelze vnímat jako zcela homogenní soubor – 
tato skutečnost je nejpatrnější v meziválečném období, kdy se setkáváme s různými 
perspektivami sovětské reality, vždy v závislosti na politickém a ideovém přesvědčení 
konkrétních autorů –, lze vymezit výraznou skupinu textů, dominujících po celé sledované 
období. Jedná se o cestopisy formující se již v meziválečném období v prostředí radikálně 
levicových autorů, jež měly propagandistickou funkci a po roce 1945, respektive 1948, 
se pak zařadily mezi prostředky státem řízené propagandy. To dokládá rovněž vznik 
specializovaného nakladatelství Svět sovětů v roce 1948 i aktivity Svazu československo- 
-sovětského přátelství, který vznikl sloučením Společnosti pro kulturní a hospodářské styky 
se SSSR a Svazu přátel SSSR v únoru 1948,74 včetně týdeníku Svět sovětů. Lze dokonce 
hovořit o tzv. ideologickém cestopisu.

Základní znaky ideologických cestopisů odpovídaly rámcovým žánrovým charak- 
teristikám, jako je zastoupení motivu cesty, setkání s místními, důraz na smyslový 
prožitek, zprostředkování dojmů z návštěvy cizí země, s akcentací zvláštností a rozdílů, 
ale i podobností s pisatelovou zemí. Některé znaky cestopisů však byly zdůrazněny, jiné 
naopak zproblematizovány či upozaděny. K posunům docházelo v tradiční roli smyslovosti 
při poznávání navštívené země, v důrazu na předchozí znalosti cestovatele o poměrech 
v Sovětském svazu či v možnostech autopsie. Zatímco cestovatelé meziválečného období 
přijížděli téměř bez předchozí znalosti sovětské reality a osobní empirie, která se omezovala 
na četbu cestopisů z 19. století a četných zpráv o novém sovětském uspořádání v tisku, 
autoři 50. let již vstupovali do Sovětského svazu vybaveni zkušenostmi, které byly do 
značné míry ovlivněny propagandou. Jejich cílem nebylo podat faktickou zprávu o tom, 
co viděli a slyšeli, ale zprostředkovat čtenářům pouze to, co zapadalo do jejich předem 
vytvořeného názorového světa a odpovídalo požadavkům politického režimu. Vnější vlivy 

72 LUSKAČ, R.: Revír, s. 248. Dále srov. KADLEC, Josef: Čas na Něvském. Praha 1961, s. 95.
73 Viz ELSTNER, F. A.: Šťastnou cestu, s. 126, který zaznamenal setkání s českými turisty, kteří mu vyprávěli, 
jak se u moře setkali právě s Chrušovem: Koupáme se a najednou pluje na moři malý člun, v němž je veslař se 
slaměným kloboukem. […] a najednou někdo zavolal: ,To je Nikita Chruščov!‘ V té chvíli byla celá pláž ve vodě… 
Podnikli veselý námořní útok na osamělý člun a veslař se dobrovolně vzdal. Přistal, chvíli se koupal v teplém příboji, 
pak se vrátil na zlatý písek, porozprávěl. Asi za hodinu se rozloučil a zase zmizel směrem k malé vilce, kam někdy 
přijede, aby si na pár hodin odpočinul. ,On si teď odpočinout musí, protože poletí za presidentem Eisenhowerem 
a k americkým lidem, na takové cestě záleží mír celého světa…‘ připomíná kladenský host.
74 KNAPÍK, Jiří: Svět sovětů. In: KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním 
stylem v českých zemích 1948–1967, 2. Praha 2011, s. 906.
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dané zkušeností s domácími poměry i vztahem Československa k Sovětskému svazu, tak 
předem determinovaly očekávání autorů i prezentaci toho, co zažili. Je proto otázkou, 
zda v případě těchto cestopisů skutečně můžeme hovořit o záznamech jedinečných cest. 
Ukazuje se, že se jednalo spíše o sled strnulých obrazů a motivů.

K transformaci docházelo nejen ve složce motivické, ale i v oblasti kompoziční. Cesto-
vatelé byli členy organizovaných výprav a navštívená místa si nevybírali dle individuálního 
zájmu, ale byla jim spíše „vnucena“ pevně daným itinerářem s cílem prezentovat úspěchy 
sovětské společnosti.75 Tomu odpovídala kompoziční ustálenost všech zkoumaných cesto-
pisů, jež čtenářům zprostředkovávaly pohled na předem „schválená“ místa. Autorský 
subjektivismus byl spíše stylizovaný a omezoval se na okouzlení sovětskou realitou. Ve 
skutečnosti byla tato zpráva redukována na pojednání o vybraných aspektech sovětského 
života, kultury a společenských poměrů. Velká témata jako prezentace Sovětského 
svazu jakožto utopického světa a země zaslíbené, polarizace vztahu Sovětského svazu 
a Západu, role SSSR jako učitele, velká města a stavby komunismu, kult osobnosti, mýtus 
práce a pracujícího člověka či sovětská věda a technika pak byla prostředkem, kterým 
se po celé sledované období, nejvíce však v průběhu 50. let, měla navozovat představa 
obdivu Československa k Sovětskému svazu a vzájemného přátelství, jakkoliv se za ní ve 
skutečnosti skrýval vztah podřízenosti.76

Summary
The Image of the Soviet Union in Czech Travelogues between 1917 and 1968
Jana Davidová Glogarová

Czech travelogues describing Soviet Russia (and later the Soviet Union) and published in book form 
between 1917 and 1968 provide insight into the then-prevalent perceptions of Soviet society and reality, 
their development and changes over the time. This study contains a thematic and motivic analysis of the 
texts, and attention is paid not only to their similarities, but also to differences based on the political 
orientation and personal preferences of their authors. However, the majority of the examined texts 
however represent the genre of ideological travel literature.
The travel books were written not only by journalists, writers, and politicians, but also by members of 
professional delegations (e.g. fire fighters, farmers). During the examined period, various approaches 
to the Soviet state appeared. The primary desire in the 1920s and 1930s was to uncover the secrets of 
the first Socialist state in the Word, and was replaced by the blind and schematic admiration of the 
Soviet state, copying the official ideology in the 1950s, and later by a more critical view in the 1960s.
In the interwar period, Czech authors usually travelled to the Soviet Union by train. In the course of 
a journey, they spent time discussing their expectations and previous experiences with fellow travellers, 
mostly from Poland. During the 1950s, travelling by plane became common; this fact made visiting 
more remote destinations possible.

75 Současně je třeba poznamenat, že snaha představit turistům to nejlepší z navštívené země je zcela běžná 
také na Západě, a to i v dnešní době. K proměnám organizace turismu zahraničních návštěvníků SSSR včetně 
strategií propagandistického působení podrobněji BAGDASARJAN, V. E. a kol.: Sovetskoje zazekarlje.
76 Oficiálně kritický pohled na sovětskou společnost, zejména na centrální plánování a bídnou ekonomickou 
situaci, vyprázdněnost všudypřítomné propagandy a mýtu sovětského člověka či formalizaci československo-
-sovětských vztahů přineslo až pojednání Zvláštní zpráva č. 4 Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Autoři 
podnikli v roce 1963 cestu do Sovětského svazu a formou krátkých filmů a fotografií pořídili její obrazovou 
dokumentaci, srov. HANZELKA, Jiří – ZIKMUND, Miroslav: Zvláštní zpráva č. 4. Praha 1990; TITÍŽ: Jiří 
Hanzelka a Miroslav Zikmund v Sovětském svazu : 20 dokumentů z legendární druhé cesty 1963–1964 (2 DVD). 
Praha 2011. Zpráva však směla být publikována až po roce 1989, a tak přímý vliv na vývoj cestopisů o Sovětském 
svazu neměla.
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During the whole period, the crossing of the border was an important milestone in the journey, an 
act which involved stepping into an entirely different space, the profundity of this experience was 
underscored by the entry into a new time zone. In the course of the examined period, the itinerary was 
almost unchanging. Above all, the sacred places connected with the building of communism – especially 
the cities of Moscow, Leningrad and Stalingrad – had to be visited.
Starting from the 1950s, travellers also visited the Asian part of the Soviet Union; this was caused by 
the radical development of air transport.
The main topics include not only the form of society, ubiquitous propaganda, atheism and the effort of 
the Communist regime to educate citizens, but also everyday life (e.g. clothing style, housing conditions, 
food prices). These were the focus of attention of all authors; however, the ways of their presentation 
and interpretation varied, especially in the interwar period. Positive responses were intertwined with 
criticism of the Soviet situation, and the result was a colourful view of the Soviet Union. On the contrary, 
during the 1950s, a totally pro-Soviet perspective prevailed. The Soviet Union was presented as a close 
friend and teacher and any critical view was not permitted.
From the interwar period, travellers already started paying a special attention to Soviet propaganda, 
particularly the cult of leaders and its manifestation. They were therefore interested in the forms of 
respect towards key statesmen, Lenin and Stalin.


