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ANOTACE VÝSTAVY
Výstava Králové majálesů. Studentské slavnosti v Československu 1945–1990 byla od 30. dubna do 27. července 2022
umístěna v parku Kampa. Jejím hlavním tématem je majálesová tradice a její proměny se zaměřením na období po druhé
světové válce, kdy dostala výrazně politické konotace. Studentské slavnosti odrážely povahu a proměny politických režimů,
nálady ve společnosti a míru emancipace studentského hnutí, které sehrály důležitou roli v mnoha historických zlomech.
V letech 1945 a 1946 se zejména v hlavním městě projevovaly při organizacích majálesů konflikty mezi politickými stranami,
vyvolané snahou svazácké organizace o monopolní postavení při zastupování mládeže. Národní socialisté a lidovci uspořádali
dva ročníky majálesů připomínající svobodomyslné veselice, naopak Svaz české mládeže prosazoval formu budovatelského
svátku, která měla již mnohé rysy totalitních rituálů. Majálesové průvody v jeho podání připomínaly masové prvomájové
komunistické oslavy s jednotnými hesly, vlajkami a tribunou s kynoucími politiky.
Po převratu v únoru 1948 byly majálesy také krátce organizovány jako jednotné akce podle instrukcí ministerstva školství,
věd a umění. Na počátku padesátých let byla tradice majálesů na několik let přerušena. V Praze se konal velký majálesový
průvod na řadu let naposledy již v roce 1947. Opět se majálesy konaly v letech 1954 a 1955 v několika mimopražských městech,
například v Brně a Ostravě. Jejich podoba navazovala na poválečné svazácké akce. Nová situace nastala až v roce 1956, kdy
se majálesových průvodů v Bratislavě a v Praze zúčastnily desítky tisíc studentů a diváků. Připraveny byly sice také svazáckou
organizací, ale uskutečnily se v období krize komunistického režimu po XX. sjezdu KSSS v Moskvě. Staly se proto příležitostí
nejen pro karnevalovou recesi, ale také pro prezentaci kritických názorů studentů na politickou situaci. I když majálesové
průvody nepřerostly v otevřené protirežimní demonstrace, staly se významnými událostmi, které formovaly jednu generaci
studentů. Komunistické vedení se příznačně rozhodlo, že se v následujících letech nebudou po zkušenostech z roku 1956
velké majálesové průvody opakovat.
Od roku 1962 se každoročně konala neoficiální prvomájová setkání mládeže u sochy básníka Karla Hynka Máchy na
Petříně, která přerůstala v protirežimní demonstrace, z nichž některé skončily až na Václavském náměstí. Proti jejich účastníkům
zasahovaly bezpečnostní složky. V letech 1962–1967 se konalo několik procesů, ve kterých byly odsouzeny desítky mladých
lidí. V reakci na tyto události byl v roce 1965 povolen velký majálesový průvod v Praze, který měl navzdory pečlivému dohledu
Komunistické strany Československa podobnou svobodomyslnou atmosféru jako studentský svátek v roce 1956. Králem
majálesu byl 1. května 1965 zvolen americký básník Allen Ginsberg, který byl následně po provokaci Státní bezpečnosti vyhoštěn
z Československa. Majálesy se v druhé polovině šedesátých let pořádaly také v dalších městech a odrážely rostoucí emancipaci
studentského hnutí, jeho konflikty s vládnoucí mocí a rozpory ve svazácké organizaci, které vyústily ve vytvoření samosprávných
organizací v roce 1968. Poslední majálesový průvod se v hlavním městě odehrál v euforické atmosféře pražského jara.
Po srpnové okupaci a obnovení autoritativní formy vlády byly studentské slavnosti v Praze v roce 1969 zakázány. V ostatních
městech se majálesy pořádaly pouze výjimečně. Jejich obnova nastala až po roce 1990, kdy se do Prahy symbolicky vrátil také
vyhoštěný král majálesu Allen Ginsberg. Májová oslava jara, lásky a karnevalového veselí se poté stala každoroční součástí
kulturních akcí v mnoha městech.
Vivat majáles!
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Tato publikace byla vydána jako katalog k výstavě
Králové majáles. Studentské slavnosti
v Československu 1945–1990. Jejím hlavním
tématem je majálesová tradice a její proměny
se
zaměřením na období po druhé světové válce,
kdy dostala výrazně politické konotace.
Studentské slavnosti odrážely povahu a proměny
politických režimů, nálady ve společnosti
a míru emancipace studentského hnutí, které
sehrálo důležitou roli v mnoha historických
zlomech.

Fotografie z pražského majálesu, 20. května 1956 (Národní archiv)
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This publication has been conceived as a catalogue
for the exhibition The Kings of Majáles.
Student Festivities in Czechoslovakia 1945–1990.
Its main topic is the tradition of Majáles and
its transformations, with a special focus on
the period after the Second World War, when
it took
on distinctly political connotations. Student
festivals reflected the nature and changes of
political
regimes, the atmosphere in society and the
degree of emancipation of the student movement,
which played an important role in many historical
breaking points.
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Majálesový průvod v Praze, 15. května 1966 (foto: Jiří Klíma „Ir“)
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