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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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MUZEUM PAMĚTI XX. STOLETÍ

Muzeum paměti XX. století je zapsaným ústavem, který 
17. listopadu 2019 založilo hlavní město Praha. Dlouhodobým 
cílem je vytvořit moderní paměťovou instituci zaměřující se na 
klíčové události 20. století na území Československa po vzoru 
významných zahraničních muzejních institucí.
 Muzeum připravuje stálou expozici ve svém budoucím 
sídle a provádí sbírkotvornou činnost. Současně pořádá pro 
veřejnost nejrůznější akce: přednášky, semináře, debaty, akce 
pro školy, konference, filmový festival či historické procházky. 
Většina z nich se natáčí a záznamy jsou veřejně přístupné na 
webových stránkách a sociálních sítích. Muzeum také vydává 
knižní publikace, katalogy výstav a ročenku.

Fotografie z pražského majálesu, 20. května 1956 (Národní archiv)

Majálesový průvod v Praze, 15. května 1966 (foto: Jiří Klíma „Ir“)

KATALOG K VÝSTAVĚ

K exteriérové výstavě Králové majálesů byl vyhotoven také 
katalog. Tuto publikaci je možné si zakoupit přes Muzeum 
paměti XX. století nebo v Museu Kampa (U Sovových
mlýnů 503/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana)
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PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (*1973) – český historik, zabývá se soudobými dějinami. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a v Muzeu paměti XX. století, kde je vedoucím oddělení historického vzdělávání. Je autorem řady knih, naposledy Živé pochodně v sovětském bloku: Politicky 
motivované případy sebeupálení v letech 1966–1989 (2019), Hrana: 
Památník Jana Palacha ve Všetatech (2020, společně s Pavlou Melkovou), Duchovní střed Evropy: Dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí 1650–2020 (2020, společně s Vojtěch Pokorným) a Lennonova zeď v Praze. Studie, rozhovory, dokumenty (2021, společně 
s Filipem Pospíšilem a Romanem Laubem). Působil jako odborný poradce u vzniku historických filmů (např. Proces H, Nikomu jsem neublížil, 
Anticharta: Mechanismus loajality, Pouta, Hořící keř a Šarlatán).
V roce 2020 inicioval vznik filmového festivalu Nezlomní a obětovaní.

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (*1973) is a Czech historian who focuses 
on contemporary history. He studied history at the Faculty of Arts, 
Charles University in Prague. He works at the Institute for the Study of 
Totalitarian Regimes and at the Twentieth Century Memorial Museum, 
where he is the Head of the Department of Historical Education. He is 
the author of a number of books, most recently Living Torches in the 
Soviet Bloc: Politically Motivated Cases of Self-Immolation in 1966–1989(2019), Edge: The Jan Palach Memorial in Všetaty (2020; together with 
Pavla Melková), The Spiritual Center of Europe: The History of the Marian Column in the Old Town Square 1650–2020 (2020; together with Vojtěch Pokorný), and Lennon’s Wall in Prague. Studies, Interviews, Documents
(2021; together with Filip Pospíšil and Roman Laube). He participated as an expert advisor in the making of historical films (e.g. The “H” Process; I Didn’t Hurt Anyone; Anticharter: The Mechanism of Loyalty; Shackles; 
The Burning Bush; and Charlatan). In 2020, he initiated the establishment of the film festival Unbroken and Sacrificed.

Neuměl jsem česky, a tak jsem jenom 
zpíval Óm šri mantréja, óm šri mantréja, 
a pak mě zvolili. A když jsem seděl nahoře 
na pódiu, na trůnu, začal jsem psát báseň, 
protože mě napadlo, že to je dobrý způsob, 
jak si srovnat myšlenky v téhle zvláštní a 
zajímavé situaci.

Allen Ginsberg

I didn’t speak Czech, so I just kept singing 
Om Sri Mantrei, Om Sri Mantrei, and then 
I was elected. And as I sat downstage on the 
throne, I began writing a poem because 
it occurred to me that it was a good way 
to gather my thoughts in this strange and 
interesting situation.

Allen Ginsberg

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 společnostia míru emancipace studentského hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha historických zlomech.

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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