
Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Ústav východoevropských studií 

Slovanské filologie 

 

Disertační práce 

Mgr. Stanislav Tomčík 

 

Jazyk nacionálně-socialistické propagandy v lužickosrbském tisku 

30. let 

The language of nazi propaganda in the Sorbian Press of the 1930s 

 

       Vedoucí práce PD Dr. phil. Markus Giger 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 2 

 
 
 

 

 

Prohlašuji, že jsem disertační práci napsal samostatně s využitím pouze uvedených a řádně citovaných 

pramenů a literatury a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného 

nebo stejného titulu. 

V Berlíně dne 29.6.2021                            Mgr. Stanislav Tomčík, v. r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 3 

 
Abstrakt 

 

Práce se zabývá vlivem nacionálně socialistické ideologie na jazyk v lužickosrbském tisku 30. 

let 20. století. Na převážně hornolužickosrbském materiálu se představuje lexémy, jež byly 

spojeny s terminologií nacionálně socialistického režimu. Zatímco některé lexémy v jazyce 

přetrvaly a nezměnily svou podobu, jiné jsou zcela zapomenuty. Dále jsou jsou představeny 

některé ideologémy nacionálně socialistické propagandy a jejich adaptace v lužickosrbském 

prostředí. Především oblasti, které se týkají identity, jsou pro lužickosrbský kontext jedinečné, 

neboť posouvají významy obsažené v oficiálním pojetí ideologie. Jako specifická oblast, kam 

pronikl jazyk ovlivněný nacionálně socialistickou ideologií, je představena umělecká 

literatura, která byla zveřejňována na stránkách lužickosrbského tisku.  

 

Klíčová slova: lužickosrbský tisk, hornolužická srbština, totalitní jazyk, propaganda, identita, 

ideologie 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with the influence of nazi ideology on language in the Sorbian press of the 

1930s. The predominantly Upper Sorbian material presents lexemes that were associated with 

the terminology of the nazi regime. While some lexemes have persisted in the language and 

have not changed their form ever since, others are completely forgotten. Furthermore, some 

ideologemes of nazi propaganda and their adaptation in the Sorbian environment are 

presented. In particular, the areas of identity are unique to the Sorbian context, as they shift 

the meanings contained in the official conception of ideology. Furthermore literature which 

was published on the pages of the Sorbianpress is presented as a specific area where the 

language influenced by nazi ideology has penetrated. 

 

Key words: Sorbian press, Upper Sorbian, totalitarian language, propaganda, identity, 

ideology 
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1.	Úvod	

1.1	Cíl	práce	 
 
Lužickosrbský tisk se jako jeden z prvních neněmeckojazyčných dostal do kontaktu s 

nacionálně socialistickou ideologií a s tím spojenými změnami v užívání jazyka. tato práce si 

klade za cíl přinést první ucelenější popis těchto jevů. Práce není historická a nemá za úkol 

primárně zkoumat motivace autorů novinových textů, ačkoliv v některých případech je 

okrajově komentuje. Že lužickosrbský tisk psal v souladu s nacionálněsocialistickou 

propagandou, se může zdát vzhledem ke skutečnosti, že Lužičtí Srbové byli v rámci 

nacionálněsocialistického Německa potlačováni a vystaveni asimilačním tlakům, paradoxní, 

nicméně prvky jazyka ns. ideologie pronikaly i do jazyka protinacistického doboje.1  

Už při letmém listování Serbskými Nowinami z roku 1933 čtenář zjišťuje, jak 

různorodý obsah tisk nabízí. Vedle a životopisných portrétů k oslavě k narozenin Adolfa 

Hitlera a graficky výrazných reklam s hákovými kříži, které mají za úkol přesvědčit čtenáře, 

aby v nadcházejících volbách hodili hlas nacionálním socialistům, nacházíme portréty 

lužickosrbských osobností a informace o ls. kulturním životě. Materiál už na první pohled 

slibuje zajímavou symbiozu nejrůznějších témat.  

Záměr práce však není zjistit, o čem se psalo, nýbrž jak se psalo. Pokud pronikala do 

tisku nacionálně socialistická témata, pak se tisku pravděpodobně nevyhnul ani vliv 

nacionálně socialistické propagandy. Na korpusu textů získaných převážně z horno-

lužickosrbských periodik2 ukazuje práce typické tendence a jevy v užívání jazyka, 

ovlivněného nacionálně socialistickou ideologií.  

 

1.2	Struktura	práce 
 
Tato práce je dělena do pěti kapitol, na které navazuje seznam literatury a zkratek. po úvodu 

se v kapitole 2 věnuji odborné literatuře k tématu k vlivu ns. ideologie na užívání jazyka, a to 

především v německojazyčném prostoru. Kromě toho popisuji sorabistické publikace, které se 

tomuto tématu věnují, a dále krátce diskutuji roli nacionálně socialistické propagandy v tisku. 

Kapitola 3 představuje způsob výběru materiálu,  krátce popisuje problémy při transkripci a 

přináší přehled jednotlivých novin a časopisů. V návaznosti na charakteristiku tisku 

představuje rozdíly v míře, jakou byl tisk ovlivněn ns. ideologií. Kapitola 4 je vlastní 

analýzou a dělí se do tří částí. V první se soustřeďuji na popis izolovaných lexémů spojených 
                                                
1 Srov. BRAUN (2007: 174), SCHLOSSER (2013: 389). 
2 Dolnolužickosrbská periodika ve 30. letech vycházela pouze okrajově. 
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s ns. ideologií a reáliemi nacionálněsocialistického Německa. Další část analyzuje sémantická 

pole typická pro ns. ideologie a třetí část se věnuje vlivu ns. ideologie na uměleckou 

literaturu. Práce je zakončena závěrem, kde krátce shrnuji výsledky bádání a představuji další 

možné směry výzkumu. 

 

2.	Dosavadní	výzkum	

2.1	Germanistická	odborná	literatura	 
 
První práce k jazyku ovlivněnému nacionálně socialistickou propagandou vznikaly už během 

třicátých let, ale zůstaly poměrně osamoceny. V poválečných letech, když bylo konečně 

možné o tématu psát, začaly vznikat rozsáhlejší práce, především ve Spolkové republice 

Německo.3 Následující krátký přehled nemá za cíl přinést vyčerpávající přehled vývoje. 

Komentuje některé předválečné odborné publikace, jež bývají v popisech často opomíjeny, a 

také poválečné práce a diskuse, jež byly pro tuto práci relevantní.  

Práce vznikající k jazyku ns. propagandy měly často za cíl být zároveň osvětovými, 

chtějí se vymezit proti ns. ideologii a popsat zneužití jazyka,4 a často používají emotivní 

výrazy. Mezi léty 1945 a 1948 vycházely časopisecky články Sternbergera, Storze a Süskinda 

o jednotlivých lexémech ns. jazyka, které byly posléze roku 1957 publikovány knižně v 

podobě malého slovníku Aus dem Wörterbuch des Unmenschen. Jedná se o necelých třicet 

hesel, a jejich forma připomíná sbírku fejetonistických textů. Voigt (1967, 156f.) komentuje 

kritiku, kterou publikace sklidila. Místo argumentů publikace moralizuje a užívá jazyk, který 

skutečnost mytizuje podobně jako popisovaný jazyk doby nacionálního socialismu. Emotivní 

výrazy, jimiž autoři vyjadřují svůj negativní postoj k nacionálnímu socializmu jako takovému 

bývaly poměrně běžné. Ale i BEIßWENGER (2000: 7) v předmluvě píše o zynischen Brutalität 

der Worte und ihrer kalkulierten Unmenschlichkeit. König (1978: 121) se nevyhne 

emotivnímu popisu a říká, že nacionální socialisté haben den Bestand der deutschen Sprache 

in teuflisch genialer Weise ausgenutzt und ausgebaut. 

                                                
3 Po roce 1961 v NDR nebyla vydána žádná zásadní práce k jazyku v času národního socialismu. 
jedním z možných důvodů za tím byla obava režimu, že zkoumáním ns. jazyka se otevírá možnost 
porovnání s funkcemi jazyka v NDR. Srov. BOCHMANN (1994: 86). 
4 Toho si všímá např. EHLICH (1998: 278): Nicht wenige davon [=Analysen der „Sprache des 
Nationalsozialismus“] entwickelten eine Sprachkritik und versuchten so, theoretisch zu ermessen, wie 
es zur Katastrophe der deutschen geschichte kam. Dabei wurde ein elementarer antifaschistischer 
Grundkonsens vorausgesetzt, wie er [...] wohl von einer Mehrheit der Deutschen geteilt wurde. 
(kurzíva v originále) 
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Do roku 1945 však vznikaly i práce přímo z per nacionálních socialistů, jež sice 

popisovaly změnu v jazykovém úzu, v žádném případě však nebyly kritické k ideologii, která 

s touto změnou byla provázána. Jednou z takových prací je dizertace Manfreda Pechaua 

z roku 1935, kterou obhájil na univerzitě v Greifswaldu. V předmluvě Pechau upozorňuje, že 

již v roce 1932 psal seminární práci na stejné téma a že práce sama o sobě byla dokončena 

ještě před rokem 1933. To ukazuje, že „jazyk národního socialismu“ existoval již před 

nástupem nacionálního socialismu k moci a neexistoval pouze v době vymezené daty 1933 a 

1945. To lze vyčíst i ze seznamu literatury, z níž Pechau čerpal – většina je z let před rokem 

1933. 

Pechau popisuje především jednotlivé lexémy, jež se v ns. hnutí často používají a 

vysvětluje jejich význam a původ. Když na příklad popisuje vznik pojmu der Führer a 

oslovení Mein Führer, dává ho do souvislosti s italským il duce, nepovažuje jej ovšem za 

výpůjčku z italštiny, nýbrž jako ke zdroji odkazuje k nationalsozialistisch[e] Einfachheit und 

Klarheit5, jenom díky níž takový pojem mohl vzniknout. Sám tedy pro popis jazyka 

nacionálně socialistické ideologie používá ten samý jazyk jako nástroj. Všímá si i pohrdavých 

pojmů, které vznikaly u politických protivníků jako označení nacionálních socialistů: 

Hitlerbaron, Hitlerbonze, Hitlersumpf,6 což je oblast, která se většinou nezkoumá. 

Pravděpodobně tu chybí ona osvětová a morální motivace.  

Pechau uvádí také slova, jež v pozdějších pracích nebývají reflektována, některá z nich 

navíc nevzbuzují negativní konotace a dokonce mohou subjektivně působit i vtipně, jako 

např. když píše, že se členům spolku Reichsbanner7 říkalo Reichsbananen.8 Ačkoliv má 

PECHAU zřetelně kladný postoj k ns. ideologii, k ns. stilu samotnému má výhrady: Zur 

Bildung eines verfeinerten, künstlerischen Stils ist die Bewegung nicht angetan, dazu dient sie 

zu sehr dem Einhämmern von Grundwahrheiten.9  

Další prací z této doby je Taschenwörterbuch des Nationalsozialismus roku 1934, 

jehož autorem byl Hans Wagner. Ve faksimilním vydání z roku 1988 se tvrdí, že ačkoliv se 

slova spojená s nacionálním socialismem postupem času dostávala do nových vydání 

slovníku Duden, zůstal Taschenwörterbuch jediným pokusem o takto ucelený slovník 

základních pojmů nacionálního socialismu v době do roku 1945. Z nejasných příčin byl 

slovník krátce po vydání druhého nákladu označen za nežádoucí a dostal se na seznam 

                                                
5 PECHAU (1935: 21). 
6 PECHAU (1935: 22). 
7 Celým názvem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, byl politický spolek, který si kladl za cíl chránit 
Výmarskou republiku před radikalismem.  
8 PECHAU (1935: 34). 
9 PECHAU (1935: 96). 
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škodlivé a nežádoucí literatury.10 Slovník obsahuje hesla k významným osobám nacionálního 

socialismu (Wessel, Hitler) a ke strukturám a institucím (SA, Hitlerjugend, NS-Ärztebund), 

dále ideologémy, jež nacionální socialismus přivzal za své (Blut und Boden), a nejrůznější 

další nově definované pojmy (KPD, Juden, Imperialismus, Parlamentarismus, Terror). 

Slovník neuvádí výhradně jen ideologické definice jednotlivých hesel, nýbrž je částečně 

faktografický. Pod heslem Reichsregierung tak na příklad stojí jen jmenný seznam členů 

vlády společně s jejich politickými funkcemi. Vedle tohoto slovníku vyšel na příklad ještě 

roszahem menší slovník Politisches ABC des neuen Reichs z roku 1933 a o rok později na něj 

navazující Politisches  ABC des Saar-, Grenz-  und Auslanddeutschtums z roku 1934, které 

podávají podobně ideologicky zabarvené výklady jednotlivých hesel.11 Přestože někteří 

sympatizanti ns. ideologie jako Pechau byli k jazyku ns. hnutí kritičtí a poválečná odborná 

literatura se shoduje na tom, že jeho typickým znakem byl nominální styl a nabubřelost, v 

dobové odborné literatuře najdeme protichůdná tvrzení.12 

V polovině třicátých let vychází v češtině psaný článek o jazyce ns. ideologie. Ich und 

die Volksgenossen hatten großen Spaß am Kasperletheater[.]13  napsal podle článku kdysi 

desetiletý syn přátel Ingeborg Seidlové-Slottyové, místo aby psal o svých kamarádech. Na 

tomto příkladě ve své krátké studii Seidlová-Slottyová, která byla v té době v Českoslevensku 

v exilu, ukazuje, že jazyk nacionálně socialistické propagandy se během několika málo let 

dostal do všech rovin komunikace, a to i do komunikace soukromé.14 Otázka, nakolik se vliv 

ideologie promítal i v jiných sférách než v politických projevech a tisku zajímá částečně i tuto 

práci. Nelze dělat jednoznačné závěry, protože analyzuji pouze tisk, ale část práce se věnuje 

beletrii, která byla na stránkách analyzovaného tisku zveřejněna. Domnívám se, že je to 

specifická sféra, svou povahou rozdílná od publicistických textů. 

Seidlová-Slottyová píše o jedinečném stylu, jehož nejvýraznějším představitelem – a 

zároveň jazykovým vzorem pro další uživatele – je podle ní Adolf Hitler. Kromě lexikálních 

změn v jazyce, především neologismů (složeniny s blut-, volk-), si všímá syntaxe, jejíž 

                                                
10 WAGNER 1988, nečíslovaná strana, v předmluvě Zu diesem Buch. 
11 Poznámku o potřebě podobných slovníků pro okupovaná území najdeme i v Goebbelsových 
denících. Záměrem bylo, aby obyvatelstvo užívalo terminologii, jež by odpovídala aktuálnímu pojetí 
státu. YOUNG (1991: 111). 
12 Unsere Schriftsprache hatte sich von der lebendigen Sprache des Volkes entfernt, und nun in der 
nationalsozialen Bewegung erleben wir, daß sie sich aus ihrer Erstarrung wieder löst. Die lebendige 
Rede bricht durch die Sprache der Buchgelehrtheit. Aus der Spaltung in Klassen findet sie sich zur 
Allgemeinverständlichkeit zurück; Schachtelsatz, Schwulst und Blähstil werden überwunden. Die 
Frische der Redesprache liebt das Tatwort statt des Hauptwortes. RETHMEYER (1935: 298). 
13 SEIDLOVÁ-SLOTTYOVÁ (1936), Volksgenossen v originále v originále zvýrazněno pouze kurzívou. 
14 O tom se zmiňují i jiní, např. SCHMITZ-BERNING (2007: VIII), většina prací ovšem popisuje ns. 
jazyk na základě veřejných proslovů, úředních textů, novinových článků.  
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význam jako stylistický prostředek ns. jazyka zdůrazňuje.15 Opakování, hromadění synonym 

a vágnost jsou podle ní nejpodstatnější znaky popisovaného stylu. Všechny prostředky mají 

ovšem hlubší kořeny, a to ve vilémovské době. I žurnalisté, kteří v Německu nežijí a stavějí 

se proti vládnoucímu směru, nejsou prosti tohoto vlivu.  Seidlová-Slottyová v článku kromě 

příkladu, který jsem citoval na začátku, vybírá příklady z tisku z let 1934 a 1935. Stejně jako 

v pozdější publikaci tu uvádí heslo Blubo, tedy zkratku pro Blut und Boden.16 Složeniny s 

blut- jsou tak časté, že příklady jsou vybrány jen namátkou a mohou být kdykoli libovolně 

rozmnožovány.17  

Snaha popsat ns. jazyk vznikla už během počátečních let ns. státu, byť studie a články 

logicky vycházely v zahraničním tisku. To je případ Seidlové-Slottyové nebo článků 

vycházejících v Moskvě v exilovém časopisu Das Wort. Hans Jacob kritizuje jazykový vývoj, 

glajchšaltovanou němčinu považuje za militarizující nástroj menšiny (Jacob 1938: 81) a 

apeluje na emigranty a německojazyčné zahraničí, aby byly jazykovými oázami. Všímá si 

především lexikálních neologizmů, změn ve významech slov a upozorňuje, že je tento jazyk 

nepřeložitelný do jiných jazyků. Jako označení pro tento jazyk používá termín das neue 

Deutsch, ojediněle nationalsozialistische[s] Idiom (Jacob 1938: 84).18 Termín Nazi-Deutsch 

používá autor/ka pod iniciálami M.R. a tento jazyk charakterizuje jako plný patosu, 

banalizace, nepřirozenosti, křečovistosti, který slouží jen k zmatení.  

Aktuální situaci německého tisku popisuje Frei (1938), konkrétně glajchšaltování, ne 

však jazykový vývoj. Kvůli zglajchšaltování novin došlo podle něj k úbytku čtenářů a tím i 

k zániku mnoha novin. Jednotvárné obsahy, které se navzájem příliš nelišily, vedly k tomu, že 

čtenáři přestávali číst. Frankfurter Zeitung se již v březnu 1934 měly v jednom z článků ptát 

Sind wir langweilig geworden?19 a od nástupu Hitlera do roku 1937 měl počet vycházejících 

deníků v Německu poklesnout z 3250 na 2246.20 

                                                
15 To je v rozporu s pozdějším názorem SCHMITZ-BERNING 1998: V, která naopak přikládá největší 
váhu slovoskladu. 
16 K termínu Blubo srov. KLEMPERER (2015a, 127). 
17 SEIDLOVÁ-SLOTTYOVÁ (1936). 
18 Přes všechnu kritiku se zdá, že sám autor podléhá vlivům ns. jazyka. Používá spojení Ausdruck des 
Volkscharakter (s. 81), organisch[e] und natürlich[e] Entwicklung [der Sprache] (s. (82), Fanatismus 
[der Puristen] (s. 82), organisch bedingt (s. 86). Hesla Volk, Charakter, organisch, fanatisch, 
Fanatismus uvádí ve svém slovníku SCHMITZ-BERNING 1998. Podobně SEIDLOVÁ-SLOTTYOVÁ 1936 
si všímá, že i žurnalisté, kteří tam nežijí a stavějí se proti vládnoucímu směru, nejsou prosti tohoto 
vlivu. 
19 Citováno v FREI (1938:89). 
20 To koresponduje s vývojem Serbských Nowin. Podle VÖLKELa 1984: 182 měly SN v roce 1923 
náklad 6000 kusů, v roce 1934 pak 2385. Podobná čísla uvádí i RAUCH 1959: 146 – roku 1932 celkem 
2145 kusů, r. 1935 celkem 2291 kusů, r. 1935 celkem 2291 kusů a r. 1937 celkem 1673. Vzhledem k 
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Rozsáhlejší studie začaly vycházet až po válce. Jednou z nejznámějších je LTI Viktora 

Klemperera, jež ovšem není prací vědeckou, nýbrž spíš populární, jak už napovídá podtitul 

Notizbuch eines Philologen. Také Klemperer si všímá, že ns. jazyk pronikl do všech 

literárních žánrů. Podle něj byl ns. jazyk fixován vydáním Mein Kampfu v roce 1925 a po 

roce 1933 se z jazyka malé skupiny stal jazykem lidovým (Volkssprache),21 přičemž byl tak 

pevně ustálen, že se až do roku 1945 zásadně neměnil.22 Poznámky k jazyku Třetí říše23 – jak 

tento jev Klemperer pojmenovává – si systematicky zapisoval ve svých denících v letech 

1933-1945. Místy jen zaznamenává slova nebo slovní spojení, jindy připojuje komentář. Na 

příkladě Regenfront (Klemprerer 2015a, 378) se ukazuje jedno z úskalí spojených se 

zkoumáním ns. jazyka. Klemperer váhá, zda tento termín v předpovědi počasí spadá do 

kategorie slov spojených s vojenstvím, které bylo jedním z typických sémantických okruhů 

ns. jazyka. Podobnou všeobecnou nejistotu vyjadřuje Seidlová-Slottyová (1936), když píše, že 

je odvážné popisovat právě probíhající změny. Nejistota a kritický přístup jsou nutné i dnes, 

neboť je ns. jazyk popsán v nesčetných publikacích, ale vlastní jazykový cit může svádět ke 

špatným úsudkům, což souvisí s tím, že některé neologizmy z třicátých let jsou dnes v běžné 

slovní zásobě a nepůsobí příznakově, jiným naopak můžeme přikládat větší význam, než 

měly.24  

Klemperer připouští, že většinu jazykového materiálu ns. jazyk přebírá z doby 

předhitlerovské, mění však jejich obsahy a frekvenci. V hodnocení jazyka používá i 

expresivní výrazy, když píše, že [nazistische Sprache] durchtränkt [...] Worte und 

Wortgruppen und Satzformen mit ihrem Gift[.] 25 

 V roce 1961 vyšla rozsáhlejší studie Eugena Seidela a Ingeborg Seidel-Slotty. Jedná 

se o málo pozměněný manuskript z roku 1938 vycházející z materiálu systematicky sbíraného 

od roku 1934.26 Materiál tedy pochází z rozpětí čtyř let, což je v kontrastu s prací 

Klempererovou a naopak se poměrně kryje s periodou popisovanou v této práci. Monografie 

je rozdělena do pěti kapitol, které se soustředí postupně na stilistiku, gramatiku, slovní 

zásobu, rozšíření jazyka a vzory. Stejně jako mnohé pozdější práce autoři postulují základní 

charakteristiky ns. jazyka – metafory, opakování či vágnost. Jako termín jevu, který popisují, 

                                                
tomu, že už mezi léty 1923 a 1932 můžeme sledovat výrazný pokles, musíme počítat i s jinými vlivy; 
jedním z nich snad mohla být hospodářská krize.  
21 KLEMPERER (1980: 25). 
22 KLEMPERER (1980: 25f). 
23 Místy užívá i jiná pojmenování, viz. nazistische Sprache KLEMPERER (1980: 21). 
24 K tomu níže BRAUN (2007). 
25 KLEMPERER (1980: 22). 
26 SEIDEL–SEIDEL-SLOTTY (1961: V). 
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používají pojem nacionálně socialistický jazyk. Práce předkládá na příkladech bohatý 

jazykový materiál.  

Kapitola o stilistice popisuje hromadění přívlastků a synonym, metafory, patos, 

nabubřelost či mlhavost vyjadřovacích prostředků. V kapitole o syntaxi popisují především 

spojky a v druhé části slovotvorné vzory typické pro ns. jazyk, a to odvozování a kompozita. 

V úvodu k slovotvorbě litují, že dosud (tj. v roce 1961) nebyla německá slovotvorba podrobně 

popsána a nemají teoretickou literaturu, o kterou by se mohli opřít. Snad proto se v této 

kapitole nepíše o zkratkách a zkratkových slovech – které jsou pro ns. jazyk typické27 – 

ačkoliv je zkracování jedním ze slovotvorných procesů. 

V kapitole o slovoskladu definují sémantická pole (inhaltliche Sphäre, Sinnfelder) 

jako vojenství, dynamika, Blut und Boden (kteréžto místy ironicky zkracují na Blubo, což 

koresponduje s oblibou zkratek a zkratkových slov ns. jazyce), jednotu a další jednotlivé 

ideologické termíny. Co se původem cizích slov týče, popisují dvě tendence – první je spíše 

neúspěšná snaha nahradit internacionalizmy slovy původem německými, jako např. Zieh 

místo Lokomotive nebo Selb místo Automat; na druhé straně obliba cizích slov jako Front, 

total, heroisch, Instinkt, Pazifismus. Ačkoliv to SEIDEL–SEIDEL-SLOTTY nezmiňují, z příkladů 

se zdá, že purizmus, jakkoliv neúspěšný, se pěstoval spíš v oblasti jevů každodenního života, 

zatímco pro propagandu byly internacionalizmy z nejrůznějších důvodů výhodné.  

Popisují také, do kterých domén se ns. jazyk rozšířil. Nejsilněji vlivu podléhaly 

noviny, a to všechny víceméně stejnou měrou. Zatímco před ns. dobou se noviny lišily nejen 

obsahově, ale i jazykem, byly tyto rozdíly po roce 1933 smazány.28 Míra pronikání ns. jazyka 

byla v jednotlivých novinových rubrikách různá – nejsilněji jsou ovlivněny články o domácí 

politice, zatímco ty o politice zahraniční téměř žádné známky ns. jazyka nevykazují. Stejně 

tak málo je ovlivněn sport, který si zachovává specifickou terminologii a styl.29 Dále popisují 

pronikání ns. jazyka do vědeckých textů, beletrie a do slovníků.  

V kapitole o vzorech ns. jazyka (Die Muster) opakují tezi, že se se jazyk v době 

národního socialismu měnil především po příkladu politických proslovů. Ve shrnutí 

konstatují, že změny, které proběhly, vedly k ochuzení jazyka. Smazával se rozdíl mezi 

různými styly a žánry, jazyk ztratil na přesnosti. Navíc jazyk zprostředkovával konkrétní 

ideologii.30 

                                                
27 K tomu např. kapitola Knif o zkratkách v KLEMPERER (1980: 96ff) nebo též už samotný ironický 
název Klempererovy knihy LTI. 
28 SEIDEL–SEIDEL-SLOTTY (1961: 128). 
29 Tamtéž. 
30 K tématu se Ingeborg SEIDEL vrací ve sborníku Im Dienste der Sprache. Analyzuje jazyk Eugena 
Dühringa (1833-1921) a ukazuje na paralely s jazykem nacionálního socializmu. Dühringa sice 
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Jiným druhem prací jsou publikace slovníkového typu. Wulf (1963) se omezuje na 

pojem Sonderbehandlung a další kompozita se Sonder- a na příkladech ukazuje, že šlo 

vesměs o eufemismy, které měly co do činění s vražděním. Pod jednotlivými hesly se v 

lexikonu objevují autentické dokumentace – přepisy korespondence, soudních výpovědí, 

úředních záznamů, zpráv. Hesla nejsou dál analyzována či komentována, ukazují používání 

slov v jejich autentickém kontextu.  

Cornelia Schmitz-Berning sestavila obsáhlý slovník lexémů spojených s dobou 

národního socialismu. Prvního vydání se dočkal v roce 1964. Ve slovníku se objevují 

specifické termíny jako blutsfremd, entarten nebo Untermensch, které se automaticky spojují 

s ns. jazykem, ale i Gemeinschaft, Bauer nebo Arbeit, které samy o sobě tyto asociace 

nevyvolávají. Schmitz-Berning přikládá slovoskladu primární důležitost v popisu ns. jazyka, 

neboť podle pouze slovosklad slouží k vyjádření ideologie, ne souhrn stylistických prostředků 

jako jsou třeba vágnost nebo stupňování.31 Slova zařazená do slovníku dělí Schmitz-Berning 

do tří skupin. Jednu skupinu tvoří ns. neologizmy, druhou skupinou jsou slova, jejichž 

význam byl změněn nebo získaly další specifický význam, a třetí skupinu tvoří slova, jež byla 

používána v ns. jazyce s vysokou frekvencí, což poukazuje na jejich důležitost v ns. jazyce. 

Sauer (1978) kritizuje dosavadní práce a věnuje se jazyku před rokem 1933.32 Práce 

věnující se ns. jazyku se často koncentrují na období 1933-45 a neberou v potaz, resp. jen 

okrajově zmiňují, že i před rokem 1933 ns. ona podoba jazyka existovala, a že jde o plynulý 

vývoj a pronikání do dalších sfér. Sauer pohlíží na dosavadní práce kriticky. Autoři píšící po 

roce 1945 o ns. jazyku často navzájem nevěděli o publikacích druhých ke stejnému tématu.33 

Názvy jako Vokabular des Nationalsozialismus a Lingua tertii imerii sugerují představu 

samostatného jazyka, názvy jako Aus dem lexikon der Mörder či Aus dem Wörterbuch des 

                                                
označuje za předchůdce nacionálních socialistů, postupuje ovšem anachronicky a popisuje [t]ypische 
Nazi-Vokabeln bei Dühring (SEIDEL 1958, 384), místo aby logicky vycházela z druhého směru a 
popisovala Dühringovy výrazy, jež se objevují v nacionálně-socialistické ideologii, v čem a jak 
Dühring přispěl ke genezi ns. ideologie. Sice hledá paralely mezi Dühringovým jazykem a jazykem 
nacionálního socialismu, ne ovšem proto, aby popsala vliv jednoho na druhý, nýbrž aby postavila 
Dühringa jako oponenta na roveň nacionálním socialistům. To se děje průběžně výroky jako Auch die 
Bezeichnung „Urjude Adam“ [...] könnte von den Nazis stammen (SEIDEL 1958, 390), nebo když 
poměrně volně srovnává pozdější pojem Tisíciletá říše s Dühringovým citátem, v němž říká, že 
nemnohá tisíciletí, která máme díky písemným záznamům v historické paměti, nejsou významná 
oproti mnohým tisíciletím, jež teprve přijdou (SEIDEL 1958, 390f.). Doba vydání se odráží i v obsahu 
textu, v němž se objevují klíčová slova komunistického režimu. SEIDEL např. v úvodu píše, že 
nacionální socialismus nepřišel znenadání a také nebyl vázán jen na osobu Adolfa Hitlera, nýbrž měl 
jako ideologie svůj základ im deutschen Hochkapitalismus, beziehungsweise Imperialismus[.] (SEIDEL 
1958, 383), což jsou výrazy, jež v jejích předchozích pracích nenajdeme.  
31 Schmitz-Berning  (1998:V). 
32 Metodologickou kritiku najdeme také např. u EHLICH (1998). 
33 SAUER (1978, 7). 



	 13 

Unmenschen zase představují moralizující přístup.34 Kritizuje také skutečnost, že autoři často 

přeceňují roli několika málo jednotlivců na ns. jazyk, a to i na jazyk tisku. Nařízení 

ministerstva propagandy, která se týkala zpravodajství, přitom podle něj obsahovala 

především Restriktionen für die Berichterstattung in den Medien bzw. Hinweise für die 

Behandlung von Themen, die die NSDAP besonders favorisierte.35 Jen okrajově se nařízení 

týkala výběru konkrétních slov nebo stylu.36  

V první části zkoumá, zda je oprávněné používat termín jazyk nacionálního 

socializmu. K tomu porovnává tři práce vznikající v různých podmínkách. Jsou jimi disertace 

Nationalsozialismus und deutsche Sprache nacionálního socialisty Manfreda Pechaua z roku 

1935, dále Vom „Abstammungsnachweis“ zum „Zuchwart“. Vokabular des 

Nationalsozialismus Cornelie Berning z roku 1964, Klempererova LTI a konečně Seidel–

Seidel – Slotty (1961). Nejprve srovnává Pechaua a Berning a konstatuje, že odhlédneme-li od 

kontextu a záměru, zaostává třicet let mladší práce Berning za dizertací za roku 1934. Pechau 

má narozdíl od ní einen realistischen Blick für die Bedeutung der Propaganda und ihre 

Wirkung,37 vidí kontinuitu vývoje jazyka, díky které může mít propaganda úspěch, protože 

navazuje na už známé a běžné představy. 

U Klemperera (1980) a Seidel – Seidel-Slotty (1961) kritizuje, že jakékoliv nápadné 

užívání jazyka automaticky vyhodnocují jako typicky nacionálně socialistické a opět zmiňuje, 

že přikládají příliš velký důraz na roli jednotlivců.38 Proto sám dál zkoumá jazyk 35 

nacionálněsocialistických poslanců v letech 1924-1933, a to na základě stenografických 

záznamů jejich proslovů. Počet 35 poslanců vysvětluje: 

 

Sie [die Zahl] garantiert, daß nicht der Sprachstil eines einzigen Mannes alleinige Basis für 

Aussagen über Nationalsozialistische Sprache wird. Die Analysen der Reden von Joseph 

Goebbels oder des Buches Mein Kampf von Adolf Hitler haben sicher mit dazu beigetragen, die 

Sprache des Nationalsozialismus als das Werk eines einzigen Mannes oder weniger Leute 

auszugeben.39  
 

                                                
34 Tamtéž. 
35 SAUER (1978, 8).  
36 VÖLKEL (1991: 210) uvádí jako konkrétní příklad předpisu, který určoval, která slova se mají 
používat skutečnost, zo ma němskorěčne nowinarstwo jenož hišće wo „Mundartgottesdienst“ pisać, 
nic wo serbskich słužbach. Zdroj neuvádí.  
37 SAUER (1978: 23). 
38 SAUER (1978: 33). 
39 SAUER (1978: 56). 
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Dochází k závěru, že řečníci ve svých proslovech používají slova převzatá z každodenního 

jazyka, jimž každý rozumí. Proto není možné pomocí filologických metod sestavit slovník 

jazyka nacionálního socializmu.40 Funkce používaných slov a výrazů dále není 

pojmenovávací, nýbrž jimi řečníci chtějí u posluchačů pouze vzbuzovat emoce. Po roce 1933 

nepotřebují žádný vlastní jazyk nacionálního socializmu, protože se můžou nadále držet 

jazykových předloh, které jim zajistily politický úspěch. Na závěr Sauer podotýká, že snad 

v budoucnu bude možné opět mluvit o jazyku nacionálního socializmu, ale v jiné definici. 

K tomu je podle něj nezbytná analýza každodenního jazyka a také používání jazyka u jiných 

politických skupin.41  

Podobně jako Sauer se pokouší i Braun (2007) najít nové přístupy, respektive 

precizovat a rozvíjet starší. Mluví o nacionálněsocialistickém stylu, ne tedy jazyku jako 

takovém. Abychom mohli styl popisovat a posuzovat, potřebujeme mít dostatek dobového 

materiálu, protože styl se vyvíjí, a co dnes považujeme za bezpříznakové, mohlo být v 

minulosti příznakovým a podobně. Dobrým vodítkem můžou být dobová svědectví, jako 

metajazykové poznámky v denících či osobní korespondenci. Braun si klade otázku, zda je 

oprávněné používat pojem nacionálněsocialistický jazyk. Přináší rozsáhlou analýzu 

teoretického přístupu ke stylu a dochází k závěru, že popisovaný jazykový úzus je nutné 

považovat za prototypický jazykový styl a ne samostatnou varietu. Proto také razí termín 

nacionálněsocialistický styl. Pomineme-li rozsáhlou teoretickou část ke stylistice, je Braunova 

monografie vystavěna poměrně tradičně. Popisuje změnu významů, neologismy, metafory z 

různých oblastí jako vojenství, rozšířené užívání atributů a synonym či superlativů.  

Ehlich (1998) poukazuje na dva zásadní nedostatky výzkumu – deficit předmětu 

zkoumání a deficit metod.42 Vrací se ke dvěma poválečným studiím, a to ke Klempererově 

LTI a k Wörterbuch des Unmenschen. Deficitem předmětu zkoumání má na mysli kontroverzi 

poujmů jazyk fašismu a jazyk ve fašismu. Deficitem metod pak je skutečnost, že následný 

směr zkoumání výrazně ovlivnily výše zmíněné publikace, které nejsou metodologicky 

vyhraněné. Ehlich vybízí k jejich novému čtení a např. si všímá, že většina z 28 hesel, jež 

Wörterbuch des Unmenschen obsahuje (např. Auftrag, Gestaltung, Betreuung, Sektor), u 

dnešních uživatelů jazyka neevokuje vztah s ideologií a jazykovou praxí nacionálního 

socialismu.43 Ačkoliv Ehlich popisuje další jednotlivé body, nenabízí žádný návrh nebo směr, 

jak dvojitý deficit zkoumání odstranit – nezastává v článku ani jednoznačný postoj k 

                                                
40 SAUER (1978: 160). 
41 SAUER (1978: 162). 
42 Srov. také EHLICH (1990: 20ff). 
43 EHLICH (1998: 283). Za jednoznačnou výjimku považuje heslo Menschenbehandlung.  
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terminologii předmětu zkoumání, ani ucelenou metodologii, jak při zkoumání tohoto 

předmětu postupovat.  

 
 

2.2	Sorabistické	práce	k	lužickosrbskému	tisku	a	nacionálně	socialistické	ideologii 
 
Ačkoliv se sorabistika dosud systematicky jazykem v době nacionálního socialismu 

nezabývala,44 neznamená to, že by to bylo téma zcela neznámé. Logicky především historici 

se k tomuto období vracejí, a i když se přímo nevěnují jazyku, najdou se v jejich pracích 

poznámky k propagandě a k ideologii, jak se projevovaly v tehdejším tisku.  

Po obnovení ls. tisku na přelomu 40. a 50. let se objevily články, jež se tématu jazyka 

v době nacionálně socialistického Německa věnovaly. Jurij Kubaš-Worklečan uveřejnil 

v Rozhladu článek Lingua Tertii Imperii a Serbja,45 který je směsicí recenze a vlastních 

vzpomínek. Kubaš-Worklečan nepopisuje přímo jazykové změny v hornolužické srbštině. Na 

jedné straně se koncentruje na terminologii německou, jak ji popisuje Klemperer, na druhé 

potom na sociolingvistické změny, které se týkají hornolužické srbštiny. Tak podle něj 

v důsledku zákazu užívání jazyka ve školách nejmladší generace prošla jazykovým posunem 

k němčině.46 Dále se ve svém textu pokouší dokázat, že ls. společnost nebyla nakloněna ns. 

ideologii. K této argumentaci používá Klempererův citát o rezistenci Lužických Srbů vůči 

nacionálněsocialistické ideologii a také citát z tajného zasedání Domowiny, které mělo 

proběhnout v roce 1936 nebo 1937 a na němž měl Jan Cyž prohlásit, že Lužičtí Srbové jsou 

první Slované, vůči nimž ns. režim zasáhne a že jsou také těmi, kteří mají povinnost se tomu 

postavit.47 To ovšem částečně odporuje jeho jiným vzpomínkám, kdy se mu už v dubnu 1933 

mělo na ls. pozdrav dostat němé odpovědi ve formě ruky zvednuté k německému pozdravu.48  

Skutečnost, že Klemperer měl dvojí identitu – Žid a swěrny sobustaw němskeho luda, používá 

Kubaš-Worklečan k přirovnání s Lužickými Srby, kteří na tom byli podobně: W tutym 

połoženju běše kóždy Serb, kiž drje swój lud lubowaše, kiž pak bě přez swoje zhromadne 

žiwjenje z němskim wobydlerstwom tež zwjazany z němskim ludom.49 Z Klemperera i ze svých 

vlastních zkušeností vzpomíná superlativy a miranda.50  

                                                
44 DAHMS-MEŠKANK (1991) a DAHMS-MEŠKANK – OSCHLIES (1993) se věnují jazyku v době NDR. 
45 Jurij KUBAŠ-WORKLEČAN: Lingua Terii Imperii a Serbja. In: Rozhlad 1951, čo. 7/8, ročník I, s. 
145-152. 
46 Tamtéž, s. 147. 
47 Tamtéž, s. 148. 
48 Tamtéž, s. 145. 
49 Tamtéž, s. 150. 
50 Tamtéž, s. 149f. 
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Na závěr podtrhuje výzam konce Klempererovy knihy pro Lužické Srby, neboť je v ní 

popisováno, jak se Klemperer na konci války záměrně skrýval v Lužici, protože byl 

přesvědčen o tom, že je tamní obyvatelstvo antinacistické.51 Na samém závěru pak Kubaš-

Worklečan doufá, že kniha přispěje k tomu, aby se německá veřejnost dozvěděla o Lužických 

Srbech. Článek nepřináší žádné konkrétní příklady o vlivech na hls., s výjimkou automatismu 

zdravit slovy Heil Hitler, který se udržoval nějakou dobu i po konci války.52  

V roce 1947 začala vycházet nejprve jako týdeník Nowa Doba, následnice Serbských 

Nowin, která se postupem času vyvinula na deník.53 V prvních číslech se vyrovnává 

s desetiletou přestávkou ls. tisku a s ns. režimem. Hned v prvním čísle nacházíme krátkou 

rozpravu o dějinách ls. novinářství od samých počátků v druhé polovině 18. století až po 

první poválečná periodika. V tomto textu autor nijak nezmiňuje konkrétní vlivy na obsah 

novin a časopisů. Zmiňuje však roli Miny Witkojc, která od roku 1923 převzala redakci 

Serbského Casnika, který se pod jejím vedením přetwori do organa, kiž zaměrnje haješe 

prawa ludu.54 O jejím následníkovi Frycu Rochovi, který tomuto týdeníku později na krátkou 

dobu propůjčil silný nacionálně socialistický ráz, text nemluví. Autor článku Měrćin Nowak-

Njechorński tu dále upozorňuje na nelegální alternativu srbského tisku:  

 

Za čas fašistiskeho nadknježstwa su přiwisnicy serbskeho podzeḿskeho antifašistiskeho hibanja so 

prócowali wo to, z rozšěrjenjom strojopisnych lětakow a łopješkow někak narunać serbske 

nowinaŕstwo, tola běše tole dźěło jenož móžno w małej měrje.55  

 
Ve čtvrtém čísle Nowé Doby začíná seriál Serbow wojowanje z němskim fašizmom. V něm je 

vyzdvihován protifašistický postoj obyvatelstva v srbské Lužici: 

 
Łužiscy Serbja wot wšeho spočatka běchu spóznali přećiwosłowjansku powahu Hitlerskeho 

fašizma. [...] Łužiscy Serbja běchu dźě z wulkej wjetšinu wot wšeho spočatka razni napřećiwnicy 

němsko-fašistiskeho hibanja a to – dźiwajo na antisłowjanski kharakter fašizma – hižo z nahona 

sebjezakhowanja a wobaranja.56  

 
                                                
51 Tamtéž, s. 151. 
52 Tamtéž, s. 146. 
53 Od října roku 1947 vycházela dvakrát týdně, od června 1948 třikrát a od října 1955 šestkrát týdně 
(VÖLKEL 1984, 189). 
54 NOWAK-NJECHORŃSKI, Měrćin: Wo stawiznach serbskeho nowinarstwa. In: Nowa Doba I (1947), 
č. 1, 6.7.1947, s. 2. 
55 NOWAK-NJECHORŃSKI, Měrćin: Wo stawiznach serbskeho nowinarstwa. In: Nowa Doba I (1947), 
č. 1, 6.7.1947, s. 2. Jinde v literatuře se podobné informace nepodařilo najít.  
56 NOWAK, Měrćin: Serbow wojowanje z němskim fašizmom. In: Nowa Doba I (1947), č. 4, 
27.7.1947, s. 2. 
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Tento obraz Lužických Srbů jako jednotného celku, který stojí proti nacismu, vyvrací 

Meškank (2003: 51), když uvádí procentuální výsledky voleb z listopadu 1932 v oblastech s 

ls. obyvatelstvem.57 Výsledky byly nad celostátním průměrem a pouze ve vesnicích s 

katolickým ls. obyvatelstvem vyhrálo Centrum.  O tom je přesvědčen i Rauch (1959: 140): 

Die Mehrzahl der sorbischen Wähler hatte dem Nationalsozialismus günstig 

gegenübergestanden, und besonders die Landwirte waren mit Hitlers programmatischen 

erklärungen zufrieden. V prvním poválečném ls. periodiku Naše Nowiny, které vycházelo v 

Praze, se ovšem shodně s poválečnou sorabistikou tvrdí, že podpora Lužických Srbů vůči ns. 

režimu byla mizivá. Volební výsledky se podle článku falšovaly a Serbske Nowiny byly 

nuceny svůj tón změnit po vzoru ns. ideologie.58 Měrćin Nowak-Njechorński dále tvrdí, že na 

boji proti fašismu se podílel mimo jiné i ls. tisk:  

 
We wojowanju přećiwo fašizmej běchu wšě serbske organizacije a zjednoćeństwa ze serbskim 

ludom přezjene a tež serbske nowinaŕstwo so wobdźěli na tutym wojowanju.59 

 
To je poměrně odvážné tvrzení, vezmeme-li v úvahu, že některá periodika s ns. režimem 

vyloženě sympatizovala.  

K tématu lužickosrbského tisku vznikly později dvě monografie, Rauch (1959) a 

Völkel (1984). Obě práce se vyjadřují k vlivu ns. ideologie na ls. život a periodika. Völkel 

(1984: 125) v souvislosti s časopisem Naša Domowina tvrdí, že v něm [w]ułožowachu tezy 

fašistow a přiměrichu je na serbske wobstejnosće. Rauch (1959: 145) k vlivu ns. ideologie na 

lužickosrbské poměry říká, že nešlo o adaptaci, nýbrž přímé přejetí: Er [Pawoł Nedo] begann 

seine Landsleute so straff nach deutschen Vorbildern zu organisierenm, daß statt „deutsch“ 

nur „sorbisch“ eingesetzt werden brauchte, um eine völlige Verschmelzung annehmen zu 

können. Serbské Nowiny se podle Völkela (1984: 121) po krátkém zákazu a výměně redakce 

zcela přizpůsobily ns. režimu: 

 

Wone samo rujachu z wjelkami: „Žid wostanje Žid“, „Hoberska demonstarcija přećiwo 

marxistiskemu šćuwanju,“ „Socialdemokratiska strona po cyłej Němskej zakazana“, „Hitlerowy 

wulki program za twarjenje dróhow“ – rěkachu napisma na prěnich stronach serbskeho dźěnika. 

 

                                                
57 K podpoře NSDAP mezi Lužickými Srby srov. teké STONE (2016: 301). 
58 Wšitcy wědźa, kak su so wólbne wunoški falšowałe, wědźa tež, zo dyrbja „Serbske Nowiny“ we 
wašim duchu mjez nami propagandu činić. MĚRĆINK, Jurij, Serbske prašenje. In: Naše Nowiny I 
(1946), 15.8., čo 1., s. 3.  
59 NOWAK, Měrćin: Serbow wojowanje z němskim fašizmom. In: Nowa Doba I (1947), č. 4, 
27.7.1947, s. 2. 
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Vlivu ns. ideologie na ls. diskurs si všímá Meškank (2003: 60). Domowina podle něj převzala 

vůdcovský princip i rétoriku: Dabei bediente sie (Domowina-Führung) sich bewusst der 

verbalen Äußerungen der neuen deutschen Führungselite und versuchte, sie den sorbischen 

Verhältnissen vor Ort anzupassen. Všímá si také bezvýhradné loajality Oty Wićaze vůči ns. 

státu, která se promítá i do jeho opozice vůči Židům, komunismu a marxismu.  

Nejotevřeněji a nejkritičtěji se vlivu ns. propagandy na obsah ls. periodik věnuje 

Wieczorek (2010). V krátkém příspěvku pro ls. kalendář Pratyja kriticky zmiňuje, že se 

tématu nevěnovala pozornost a že za času NDR se o těchto otázkách vůbec nemluvilo, 

ačkoliv badatelé museli mít o dobových periodikách a jejich obsazích dobrý přehled. To by 

mohlo platit i na př. pro osobu Oty Wićaze, který psal články v podobném duchu, o čemž ale 

nebylo nic zásadního publikováno. Wieczorek dále kritizuje, že v sorabistice se omezují 

biografie na „serbski“ aspekt – na kulturne abo politiske statki, cłonkojstwo w 

organizacijach, na pismojstwo.60 Přitom se ovšem buduje klišé njezmazanego, kristalnego 

charaktera narodnych ryśarjow, kenž zmužnje wobspiwuju idylu domacneje wokolnosći a 

rědnosć mamineje rěcy.61 To je zajisté důsledek snahy vyhýbat se konfliktům.62 Chybějící 

zkoumání v tomto směru považuje Wieczorek za sorabistické desideratum. Wieczorek 

v článku otiskuje i dva dobové krátké texty Fryca Rochy, jeden publicistický o Židech, 

druhým je potom báseň mimo jiné opěvující Adolfa Hitlera.  

 
 

2.3	Role	nacionálně	socialistické	propagandy	v	tisku 
 
Téměř všechny ls. noviny a časopisy nějakou měrou reflektovaly jazyk ns. idelogie, jen pár 

výjimek se jí z nějakého důvodu dokázaly vyhnout.63 Často se píše o tom, že na příklad 

katolický tisk měl díky smlouvě Vatikánu s Německem poměrně volné ruce a mohl psát ne 

sice v opozičním tónu, ale měl možnost se propagandě vyhnout.64 V lužickosrbských 

poměrech tomu tak nebylo. Časopis Katolski Posoł přebíral ns. ideologii sice méně než třeba 

dolnolužickosrbský Serbski Casnik, ale byl obsahem srovnatelný s jinými periodiky, jako na 

příklad Serbskými Nowinami.65  

Propagandě a ideologii se vyhýbal i deník Frankfurter Zeitung, což je vysvětlováno 

jeho rolí pro zahraničí, kde měly noviny zprostředkovávat dobrý obraz o Německu. Novinám 
                                                
60 WIECZOREK (2010: 151). 
61 WIECZOREK (2010: 151). 
62 Srov. PRUNITSCH (1995: 38ff). 
63 WULF (1964) je rozsáhlou dokumentací příkladů vlivu ns. ideologie v německém tisku. 
64 PROKASKY (2013: 13). 
65 Ke vztahu katolicismu a nacionálního socialismu v tisku srov. EPPEL (1980). 
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byla záměrně ponechána určitá svoboda, aby se tím demonstrovala pluralita názorů v 

Německu.66 Ještě v roce 1934 v reakci na ministra Goebbelse Frankfurter Zeitung otevřeně 

brání svobodu tisku.67  

Opoziční noviny byly zakázány a zbylé se musely vypořádat s ns. ideologií a také 

předpisy, v nichž byly pravidelně informovány, jakým způsobem psát či o kterých tématech 

nepsát vůbec. Neopoziční tisk mohl vycházet dál, ale novináři nezakázaných periodik se často 

ani nevzpírali vlastnímu zglajchšaltování.68 Náklady novin postupně padaly a nespokojenst 

čtenářů s obsahem rostla.69 To platí jak pro německý tisk, tak pro Serbske Nowiny.  

Důvěra v pravdivost obsahu se také zmenšovala. V soukromých denících je doloženo, 

že čtenáře tisku zarazilo, když noviny zcela opominuly zničení místní synagogy a o události 

se zmínily jen krátce a povrchně. Čtenáři si tedy museli být vědomi nesrovnalostí mezi 

obsahem tisku a skutečností.70 Problémy propagandy v tisku byly vládě známé. Ministr 

propagandy Goebbels sebe představoval jako všemocného manipulátora, jemuž masy věří, a 

tento obraz je přejímán dodnes.71 Přitom není dodnes prozkoumáno, jak tisk skutečně na 

čtenáře působil. Goebbels sám si však byl těžkostí vědom a varoval, že tisku hrozí uniformita 

a zploštění.72 V denících si poznamenal, že zatímco schopných řečníků má strana dost, o 

novinářích se to tvrdit nedá.73 I o důvěryhodnosti a přesvědčovací síle tisku pochyboval.74 

Tím se otevírá otázka, jaký vliv mohla mít propaganda a jazyk ovlivněný ns. ideologií 

na čtenáře. To dosud nebylo dostatečně prozkoumáno a existují metodologické problémy.75 

Reálná funkce tisku, tj. skutečná souvislost mezi produkcí a recepcí téměř zůstává neznámá.76 

Tisku v každém případě brzy vyrostla silná konkurence ve formě rozhlasu a filmu.77 

Gebhardt (1987:104) kritizuje, že místo otázky, jaké skutečné funkce měl tisk v 

nacistickém Německu, se redukuje zájem na důkazy o skutečném či domělém odporu.78 

Novinářka Ruth Andreas-Friedrich se v deníku vysmívala svým kolegům, že jsou 

přesvědčeni, že čtenáři dokáží vyčíst mezi řádky, jak moc se jejich pero vzpírá psát nařízené 

                                                
66 PROKASKY (2013: 135). 
67 Srov. LONGERICH (2013). 
68 PROKASKY (2013: 64). 
69 PROKASKY (2013: 12). 
70 PROKASKY (2013: 11f.). 
71 PROKASKY (2013: 14). 
72 ZIMMERMANN (2013: 26), HAGEMANN (1948: 35). 
73 ZEMAN (1964:24). 
74 Srov. LONGERICH (2013). 
75 ZIMMERMANN (2013: 27). 
76 GEBHARDT (1987: 95). 
77 ZIMMERMANN (2013: 27). 
78 Takový přístup najdeme často v sorabistických pracích. Srov. VÖLKEL (1984: 112). 
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lži. Ona sama, jakkoliv se snaží, nic takového v textech najít nedokáže.79 K funkci tisku v 

době národního socialismu má Gebhardt (1987: 107) tři postuláty. Při analýze tisku se 

nemáme zaměřovat na specifika a zlomy po roce 1933, nýbrž na kontinuitu.80 Dále nemá být 

tisk ani čtenáři stavěni do role obětí režimu, ale chápáni jako prvek a instrument splečenského 

systému, jenž měl širokou veřejnou akceptanci. A nakonec je třeba ukazovat na rozmanitost a 

rozpory v tisku. Neexistuje totiž dobrý tisk (glajchšaltovaný ale protinacistický) a špatný tisk 

(fanatický partajní). Ten „dobrý“ mohl mít mnohdy větši dopad než ten špatný, protože 

přílišnou dávku propagandy čtenáři nebrali vážně.  

 
 

3	Metodologie	
 

3.1	Výběr	materiálu 
 
Tiskem v této práci rozumím periodika – časopisy a noviny, ne druhé tiskoviny jako plakáty, 

knihy či letáky. Materiál jsem sbíral především v knihovně Serbského institutu v Budyšíně, 

dále v knihovně Institutu za sorabistiku v Lipsku a v jednom případě v Hórnikově knihovně v 

pražském Lužickosrbském semináři. Periodika v Serbském institutu byla sice naskenovaná, 

ale digitalní kopie nebyly volně přístupné a nedalo se v nich vyhledávat. Tiskoviny jsem pro 

další zpracování fotil, přičemž rozsahem menší periodika celá, zatímco rozsáhlá periodika 

pouze výběrově.  

Při výběru vhodných textů z pořízených digitálních kopií jsem postupoval od 

rozsahem menších periodik jako je Předźenak, Krajan, Naša Domowina či Serbski Casnik, 

která bylo možné obsáhnout v jejich celém rozsahu. Na nich se ukázaly tendence, které bylo 

poté možné sledovat i v ostatních tiskovinách. Texty jsem přepisoval, abych s nimi mohl dále 

pracovat a vyhledávat v nich. Celkově se jednalo o zhruba 1500-1600 stran fotografií, z nichž 

vznikl korpus s rozsahem kolem 200 normostran.  

Vzhledem k rozmanitosti ls. tisku co do rozsahu, periodicity, délky trvání i samotného 

obsahu nebylo vhodné ani možné uplatnit při výběru textů žádný logický klíč typu každý n-tý 

výtisk.81 Serbske Nowiny vycházely jako deník, Serbski Casnik či Katolski Posoł jako 

                                                
79 PROKASKY (2013: 13). 
80 Také Schlosser upozorňuje, že rok 1933 neznamenal zásadní cézuru.  
81 MINNERUP (1989) vybírá k analýze tři konkrétní období v roce 1933 podle událostí, o nichž tisk 
referoval. Takový přístup by byl pro tuto práci nevhodný.  
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týdeníky, jiné tiskoviny měsíčně a kalendáře každý rok. Rozsah mnohých tiskovin 

neumožňuje projít je pro kvalitativní analýzu celé, to se týká především Serbských Nowin.  

Korpus pro analýzu jsem sestavil především z praktických důvodů. Vzhledem k 

objemu tiskovin a jejich dostupnosti nebylo možné přeskakovat mezi tiskovinami a listovat v 

nich podle zalíbení. Stejně tak by nebylo možné přeskakovat mezi jednotlivými digitálními 

kopiemi, které jsem pořídil, a navíc v nich nebylo možné vyhledávat. Tím se tato práce liší na 

příklad od práce Elky Tschernokozhewy Das Reine und das Vermischte, v níž je materiál 

objemově charakterizován jako 4400 listů s novinovými výstřižky82 (některé listy polepené z 

obou stran), není ale dále specifikováno, jak a kolik článků pro analýzu vybírala.  

V případě této práce se jedná o kvalitativní analýzu. Jejím cílem tedy není ukázat, jak 

moc propaganda do tisku pronikla, tedy jaké procentuální zastoupení má, nýbrž jak se v 

textech konkrétně projevovala. Při sestavování korpusu jsem postupoval podle Mautner 

(2008). Výběr začal u rozsahem menších periodik a poté byl doplňován texty z dalších 

tiskovin.83 Tento proces bývá završen saturací, kdy už nové texty začleňované do korpusu 

nepřináší nic zásadně nového a víceméně pouze opakují a duplikují obsah korpusu. V této 

práci se do korpusu dostalo textů více, protože cílem bylo začlenit materiál pokud možno ze 

všech dobových periodik. Zároveň nehrozilo, že by výběr textů byl subjektivně ovlivněn 

snahou vybrat takové texty, které by podporovaly určitou tezi.84 Záměrem práce totiž není 

dokázat, že se propaganda projevovala určitým způsobem, nýbrž právě popsat, jak vypadala. 

Jiným způsobem, jak přistupovat k materiálu by bylo vybrat několik výrazných textů a 

ty poté podrobit analýze. Podobný přístup najdeme v mnoha publikacích věnujících se jazyku 

v době národního socialismu, např. Braun (2007), Beißwenger (2000) nebo Maas (1984). 

Grieswelle (1972) se zase věnuje pouze Hitlerově rétorice. K takovým vhodným textům by 

mohl patřit třeba programový projev Pawoła Neda Kreẃ –  póda – ludstwo otištěný v Nowé 

Domowině. Takový výběr by však byl příliš subjektivní a nepodařilo by se zjistit, které jevy, 

které obrazy se v tisku opakují a jsou pro něj typické.  

Při analýze nebylo možné se systematicky opírat o existující textové korpusy horno- a 

dolnolužické srbštiny a porovnávat nálezy této práce s většími daty. Dolnolužickosrbský 

textový korpus obsahuje ze zkoumané doby obě periodika – Serbski Casnik a Pratyju – ale 

objem obou periodik je poměrně malý. Kromě nich je v dls. korpusu z relevantního časového 

úseku již pouze jedna sbírka básní. V hornolužickosrbském korpusu je ze sledované doby 

zastoupen pouze Časopis Maćicy Serbskeé, jinak žádné texty. Lze tedy na příklad srovnávat, 

                                                
82 TSCHERNOKOSHEWA (2000: 17). 
83 MAUTNER (2008). 
84 Srov. MAUTNER (2008: 37). 
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zda jednotlivé lexémy existovaly před sledovanou dobou či po ní, ale výsledky jsou jen 

orientační.  

Texty, které byly pro analýzu vhodné, byly různého charakteru. Jednak to byly články, 

které se obsahově týkaly vztahu Lužických Srbů k ns. režimu, protože v takových textech se 

přímo tematizuje ns. ideologie. Dále jsem vybíral články, které se (někdy jen na povrchu) 

věnují vnitřním ls. záležitostem a tématice podmínek v ns. státu se přímo nevěnují. V obou 

druzích textů je možné najít a popsat různé ideologémy, které se čtenářům zprostředkovávají. 

Třetím druhem textů byly články, jež se věnují čistě německé či světové politice bez přímého 

napojení na ls. život. Takové texty byly pro práci sice okrajového charakteru, protože často 

pravděpodobně pouze kopírují německojazyčný tisk. Byly pramenem hlavně ls. lexikálních 

jednotek spojených se skutečnostmi ns. režimu. Kvůli přehlednosti u citátů z materiálu 

postupuju podobně jako Tschernokozhewa (2000) a zpravidla neuvádím autora (často články 

navíc anonymní), ani název článku. Na rozdíl od ní ovšem vždy citát doplňuji o stránku, na 

které se nachází.  

Schmitz-Berning (2007) rozeznává dvě etapy užívání jazyka ovlivněného ns. 

ideologií. První je 1918-1933, druhou je 1933-1945. Podobně jako Klemperer (1980:25f.) 

tedy nedělí etapu 1933-45 na dílčí části a považuje ji za víceméně homogenní.85 To podporuje 

metodu této práce, která analyzuje období 1933-1939 jako homogenní celek. Jinou 

periodizaci představuje Maas (1984: 36f). Celkem pět období je rozděleno na dobu před 

rokem 1933, další etapou jsou roky 1933-1936, kdy režim upevňoval svou moc. Následující 

etapou je předválečné období, čtvrtá je etapa blitzkriegu a poslední etapou je doba po 

Stalingradu. I Maasova periodizace zhruba odpovídá materiálu analyzovanému v této práci, 

neboť v polovině Maasovy předválečné periody 1936-1939 přestala většina lužickosrbských 

periodik vycházet. Je proto oprávněné těchto šest let analyzovat společně. V průběhu analýzy, 

tak jak byla prováděna, se také žádné pozorovatelné výkyvy a změny v jazyce neobjevily, 

ačkoliv některé práce tvrdí, že na příklad v SN byla krátká etapa ns. narativu vystřídána méně 

agresivním tónem.86 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
85 A to i přesto, že zmiňuje jazykový vývoj na příkladě změn ve slovnících vydávaných během této 
doby (SCHMITZ-BERNING 1998:XI). 
86 VÖLKEL (1984: 115). 
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3.2	Poznámky	k	transkripci	
 

Texty byly z technických a praktických důvodů transkribovány. Některé originály jsou psány 

ve fraktuře spřežkovým pravopisem. Zatímco dolnolužické texty byly s výjimkou odborných 

textů v Časopisu Maćice Serbské tištěny ve fraktuře vždy, v hornolužickém tisku byl pravopis 

zpravidla určen konfesionálně. Katolické tiskoviny používaly antikvu a analogický pravopis, 

evangelické tiskoviny frakturu a zpřežkový pravopis.  

Serbske Nowiny byly periodikem, které část článků tisklo ve fraktuře, část v antikvě. 

V polovině června 1934 se SN pokusily kompletně přejít k antikvě. Negativní reakce čtenářů 

na sebe nedaly dlouho čekat a SN otiskly delší článek, v němž užívání antikvy obhajují.87 

Nejednotnost písma dávají do souvislosti s nejednotností Lužických Srbů samotných a 

poukazují na to, že problémy se čtením antikvy hlásili především starší čtenáři, zatímco mladá 

generace zanechala pozitivní ohlasy. SN dále vyzývají čtenáře, aby se ozvali, pokud mají s 

novým písmem problémy. Ačkoliv většina čtenářů změnu uvítala, 300-400 čtenářů si 

stěžovalo, že se písmu kvůli věku už nenaučí. Protože noviny tyto dlouholeté abonenty 

nechtěly ztratit, rozhodly se zase vrátit ke kombinaci textů ve fraktuře a antikvě.88 Pokus 

zavést antikvu tedy netrval ani deset dní, od 15. června do soboty 23. června. V pondělí 25. už 

zase vyšly v kombinaci obou fontů.89 

Pro tuto analýzu není autentický zápis nezbytný, navíc opuštěním fraktury odpadají 

technické problémy při psaní textu a zvyšuje se čitelnost a orientace v textu. Transkripce s 

sebou nesla některé problémy a byla nutná rozhodnutí, jak postupovat. V zásadě se snažím 

zachovávat text co nejvěrnější originálu. 

Zatímco současný dolnolužický pravopis zavedl pro zapisování některých měkkých 

konsonantů spřežky – mj, wj, pj, bj – ve fraktuře byla měkkost označena čárkou nad písmeny. 

V transkripci je toto značení zachováno, pouze u měkkého b vystupuje z technických důvodů 

místo čárky tečka. Velká písmena ẃ a ń  se v SC často neznačily, pravděpodobně z 

technických důvodů. V transkripci je ponechávám neznačené. Ve spřežkovém pravopisu 

nebyl rozdíl mezi značením š a ś, oba zvuky se zapisovaly spřežkou sch. Taková místa 

přepisuji v souladu s dnešním pravopisem. Podobně v některých případech není značen rozdíl 

mezi s a z. I v tomto případě se držím dnešního pravopisu. Nekonsekventnost psaní i chyby v 

textu zásadně zachovávám a zapisuji varianty podle toho, jak jsou v textu. Tak najdeme na př. 

lěṕej i leṕej. Psaní ó, především v dolnolužické srbštině, je nekonsekventní a neodpovídá 

                                                
87 Srov. SN, 19.6.1934, s. 3. 
88 Srov. SN, 25.6.1934, s. 3. 
89 K ideologizaci písma srov. VELČOVSKÝ (2016: 186ff.).  
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dnešním pravidlům. Psaní dnešního wš kolísá, někdy je zapsáno pouze jako š. Někdy není 

zřejmé, jak správně přepsat. To se týká na př. vlastního jména Fischer, které je zapsáno se 

spřežkou sch, jež by ale v lužickosrbském textu mohla stát za š. V takových vzácných 

případech přepisuji většinou podle kontextu. Držím se především především kontextu a pokud 

se zdá, že jde o lužickosrbská jména, zapisuji š, německá jména naopak sch. Slovo rownož je 

zapisováno systematicky jako rownoš. Toto psaní zachovávám.  

 
 
 

3.3	Charakteristika	tisku	
 

Serbski Casnik 
 

Serbski Casnik byl dolnolužickým týdeníkem, který přestal vycházet během roku 1933. Se 

sledovanou dobou 1933 – 1939 se tudíž kryje jen nepatrně. Posledním číslem bylo vydání z 

29. července 1933 (číslo 28). Nejvíce relevantních textů lze najít v rubrice Powěsći z 

Nimskeje a hukraja, najdou se ale i jinde na př. v rubrice Ze Serbow. SC informuje o 

komunálním životě v Lužici, o požárech, kulturních událostech, ekonomice, cenách produktů 

na městských trzích, o zlatých svatbách, přináší rady pro zahradu a hospodářství ale i 

zajímavosti ze světa. Redaktorem SC Fryco Rocha, propůjčuje novinám silně pronacionálně 

socialistický charakter.90 Jeho postoje jsou často omlouvány snahou91 vyhovět ns. státu a tím 

ochránit samotnou existenci novin, ale obhajoby tohoto typu jsou zavádějící, protože i 

v posledním čísle, kde se autor se čtenáři loučí, najdeme několik článků výrazně 

sympatizujících s režimem. Jiná motivace než politické přesvědčení je z tohoto pohledu 

nepravděpodobná.  

 
 

Gmejnska heja 
 

Gmejnska heja byl rukopisný časopis studentského spolku Serbowka, jehož členy byli ls. 

studenti studující v Praze. Jako rukopisné periodikum tudíž časopis formálně nespadá do 

kategorie tiskovin. Gmejnska hela vycházela od října 1937 do června 1938 a vyšlo celkem 

devět čísel. Toto periodikum bylo jediné lužickosrbskojazyčné, které vycházelo v zahraničí a 

mohlo tak teoreticky reagovat na události bez ohledu na možné represe nacionálně-

socialistického státu, což se odráží především v kritických textech o srbském životě v Lužici. 

Odpovědným redaktorem byl student Jurij Chěžka. Obsahem byly literární tvorby studentů, 
                                                
90 WIECZOREK (2007). 
91 ROCHA 2015:  
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povídky, poezie, začátek románu, dále zprávy z Lužice a ve velké míře také administrativní 

záležitosti spolku. Především v reportážních textech z Lužice se dala očekávat reflexe ns. 

propagandy, respektive života v ns. Německu.  

 
 

Katolski Posoł 
 

Týdeník KP vycházel na rozdíl od většiny ostatních periodik až do června 1939. Vzhledem 

k periodicitě, rozsahu a trvání je po SN největším zdrojem textů.  

Katolski Posoł měl pravidlené rubriky jako Politiski rozhlad, Z Łužicy a Serbow nebo 

Rozhlad w swěće. Politickým událostem se KP nevyhýbá, pravidelně vývoj komentuje a 

vyjadřuje opakovaně podporu ns. režimu. Objevovaly se v něm články o ls. osobnostech, 

literarní tvorby, cestopisné příspěvky, texty o životech svatých. Rubriky a rozsah informací 

postupně mizel a časopis se ztenčoval. Völkel (1984: 115) si všímá protisovětského a 

protikomunistického postoje, který zajisté pramenil z katolicismu, než že by byl ovlivněn ns. 

ideologií. Podobně antisemitismus se v KP objevoval dlouho předtím, než se ns. režim dostal 

k moci.92  

KP existoval déle jiné ls. tiskoviny pravděpodobně díky náhodě, že nebyl na rozdíl od 

většiny ls. periodik tištěn ve Smolerjec tiskárně, jež byla v roce 1937 zapečetěna, nýbrž na 

jiném místě v režii Towarstwa swj. Cyrila a Metoda. Jiným důvodem, jenž bývá v této 

souvislosti často uváděn, je uzavření konkordátu mezi Vatikánem a Německem v roce 1933, 

což se mělo pozitivně odrazit v možnosti vydávat KP až do roku 1939.93 Díky dlouhému 

trvání mohl jako jediný z ls. periodik reagovat třeba na vznik Protektorátu.94  

 
 
Předźenak 

 
Předźenak byl evangelickým kalendářem, jehož šéfredaktorem byl Ota Wićaz, který často 

publikoval články sympatizující s ns. režimem. V úvodním článku se vždy věnoval událostem 

uplynulého roku, v dalších se mísily příspěvky oslavující ns. režim se články, které se 
                                                
92 Srov. MIRTSCHIN (2014) a WALDE (2000). 
93 VÖLKEL (1984: 115). 
94 Do té doby se informace o Československu, pokud nebyly čistě politického rázu, prakticky 
nevyskytovaly. KP využil nové situace a článku Wobrazki z Prahi podal výklad především o 
architektuře. Při té příležistosti jmenuje i Jaekla, ale neuvádí, že byl Lužický Srb, a mluví pouze o 
„umělcích z Německa“: Hdyž je nětko Wulkoněmska Čěsku a Morawu pod swój protektorat wzała, 
přiwobroća so naša skedźbliwosć a naš zajim bóle dyžli hdy bywšej Čěskosłowakskej, a to předewšěm 
jeje hłownemu městej Prazy. Mnozy z našich čitarjow su hižo we stowěžatej Prazy pobyli a sebi tute 
krasne město wobhladali. [...]Mjena wuměłcow dopokazuja, zo su tam mnozy wuměłcy z Němskeje 
twarili. KP 1939, č. 12, s. 81, 25.3. I zamlčování témat lze interpretovat jako součást ideologie a 
propagandy. Srov. SCHLOSSER (2013: 12). 
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věnovaly významným osobnostem ls. života jako Bogumił Šwjela nebo Bjarnat Krawc. V 

takových článcích se většinou ns. ideologie příliš neprojevovala. Záměrem článků o ns. 

režimu bylo informovat čtenáře o nové vládě a také zprostředkovat názor, že je možno se na 

ni spolehnout v souvislosti s ls. otázkou. Součástí kalendáře byly i literární příspěvky, 

většinou básně. Vycházel do roku 1937. 

 
 

Krajan 
 

Krajan byl katolický kalendář, který vycházel až do roku 1938. Ve srovnání s Předźenakem v 

něm najdeme míň textů, jež by sympatizovaly s ns. režimem, víceméně se to týkalo jen 

úvodníků, jež shrnovaly události uplynulého roku. Obsahem byly literární tvorby, povídky (na 

příklad od Romualda Domašky), portréty osobností ls. života a představitelů katolické církve 

a informace o dění v katolických farnostech. 

 
 

Łužica 
 

Literární časopis Łužica vznikl v roce 1882 a jeho vydávání nebylo kontinuální. Jedno 

přerušení spadá do let 1932, kdy přestal vycházet, až 1935, kdy byl pomocí Jana Cyža opět 

obnoven. Cyž tehdy převzal Smolerjec tiskárnu a pod vedením Oty Wićaze začal časopis zase 

tisknout.95 Časopis tiskl původní lužickosrbskou tvorbu, především v hornolužické srbštině, a 

mezi přispěvatele patřili na příklad Jan Skala, Mina Witkojc, Marja Kubašec, Józef Nowak či 

Jurij Winger. Dále zde vycházely recenze, překlady či texty o dějinách Lužice nebo o 

etymologii místních jmen v Lužici, zprávy o literárních novinkách, ale výjimečně i texty jež 

měly s literaturou málo společného a věnovaly se čistě ns. ideologii. Sem spadá na příklad 

text Hokaty křiž a Serbja96 od Oty Wićaze. 

 
 

Serbski Student 
 

Serbski Student vycházel jako měsíční příloha Serbských Nowin až do roku 1937. Obsah 

tvořila nejrůznější témata. Nacházíme v něm původní literární tvorbu, texty o dějinách nebo i 

úvahy a výklady o aktuálních politických a ideových otázkách spojených s ns. režimem. 

Objevují se čistě lužickosrbská a slovanská témata jako článek o pravlasti Slovanů nebo ruské 

byliny. Otištěn byl i kritický článěk věnovaný eutanázii. Dále se tematizuje sport nebo jsou 

                                                
95 VÖLKEL (1984: 107). 
96 Łužica, č. 7, červenec 1936, s. 26. 
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zastoupeny portréty osobností. Překvapivě v něm najdeme také zprávy studentského spolku 

Serbowka v Praze. Překvapivé je to proto, že na příklad SN o vztazích s Československem 

takřka nepsaly. Časopis obsahuje i teoretické literární texty. Jeden z nich o motivu hrdosti u 

Jakuba-Barta Ćišinského otevřeně brání ls. identitu. 

 
 

Pratyja 
 

Dolnolužickosrbský kalendář Pratyja byl vystavěn podobně jako hls. Předźenak či Krajan. V 

úvodním textu shrnoval události uplynulého roku, otiskoval literární tvorby jako povídky 

nebo poezii, na příklad od Miny Witkojc či Mata Kósyka, ale i autorů dnes neznámých. Dále 

přináší informace o archeologii, portréty známých osobností ls. života jako na příklad 

Bogumil Šwjela, kratší nábožné texty, informace o životě v srbské Lužici, ale i informace o 

ns. režimu.  

 
 

Naša Domowina  
 

Naša Domowina vycházela mezi lety 1935 a 1937 jako měsíční příloha Serbských Nowin. V 

této práci s ní pracuji stejně jako s dalšími přílohami kvůli specifickému obsahu a nezávislosti 

na trvání SN jako se samostatným periodikem. Časopis měl rozsah 4 stran a ačkoliv je jeho 

rozsah v porovnání se samotnými Serbskými Nowinami nepatrný, je zdrojem mnoha textů, 

jež se věnují vztahu Lužických Srbů k ns. ideologii. Časopis přináší teoretické rozpravy o 

ideologických otázkách, programová prohlášení, oznámení o činosti ls. spolků a Domowiny 

jako jejich zastřešující oragnizace. Vedle literárních textů, zpravidla poezie, Naša Domowina 

otiskovala i portréty osobností, memoranda, rezoluce. Časopis se intenzivně zabývá národním 

vědomím, identitou a jazykem a často tak činí v souvislosti s ns. ideologií. Autorem 

programových textů je nejčastěji předseda Domowiny Pawoł Nedo.97 

 
 

Serbske Nowiny 
 

Serbske Nowiny byly lužickosrbským deníkem, který vycházel šestkrát týdně od pondělí do 

soboty. Podobně jako většina ostatních periodik vycházely až do roku 1937, množství textů je 

tedy velmi rozsáhlé. Po notoricky známém zákazu SN na osm dní v dubnu 1933 byla 

vyměněna redakce, čímž byly SN svým způsobem zglajchšaltovány. V roce 1937 nebyly SN 

                                                
97 V dobovém tisku konkurují dvě formy příjmení Nejdo / Nedo. V citátech zachovávám patřičné 
formy, ve vlastním textu používám dnes běžnou formu Nedo. 
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a s nimi další periodika oficiálně zakázány, jak to bývá zkratkovitě popisováno v literatuře.98 

Tiskárna, kde se SN a jiné tiskoviny produkovaly, byla sice zapečetěna, ale k žádnému 

oficiálnímu zákazu tehdy nedošlo. Výsledek to mělo samozřejmě stejný – velká část ls. tisku 

přestala v roce 1937 vycházet.   

 
 

Pomhaj Bóh 

Pomhaj Bóh byl evangelickým týdeníkem vycházejícím do roku 1937. Úvodní text se věnoval 

aktuálním tématům církevního roku. Měl několik zavedených rubrik jako na příklad Cyrkej a 

stat, jež přinášela informace o stavu církve a jejím vztahu se státem, nebo Ze Serbow a z 

daloka, která přinášela různé aktuality. Dále byla v časopise pravidelně zastoupena 

náboženská poezie. Časopis se opakovaně věnoval otázkám spojených s ns. režimem. 

Najdeme v něm text k oslavě narozenin Adolfa Hitlera nebo text na pokračování o 

lužickosrbské účasti na ns. sjezdu v Norimberku. Dále najdeme nejrůznější obsahy jako 

povídky, články o pohanství, nekrology nebo článek a báseň ke dni matek. 

 
 

Nowy Misionski Posoł  
 

Nowy Misionski Posoł byl časopisem, který vycházel až do roku 1937 a který se věnoval 

informacím o misiích ve světě, na příklad v Rusku nebo Africe. Kromě toho uveřejňoval i 

poezii s náboženským obsahem. Kvůli svému obsahu, který se zaměřoval na křesťanské misie 

ve světě, v něm prakticky nenajdeme články, jež by se týkaly ns. režimu a vztahu Lužických 

Srbů k němu. Výjimkou jsou ojedinělé texty, jež tematizují vztah církve s ns. státem.99 Proto 

v práci chybí doklady z tohoto periodika. Skutečnost, že materiál vhodný k analýze téměř 

chybí, je sám o sobě cennou informací. Pravděpodobně různá periodika stála i vzhledem ke 

svému obsahu pod různým tlakem a také jednotliví rekatoři měli rozdílné přístupy.  

 
 

Časopis Maćicy Serbskeje 
 

ČMS byl sorabistickým vědeckým časopisem, který se věnoval lingvistice, etnologii, 

literatuře, folkloru a dalším vědeckým oborům. V roce 1933 přebírá místo redaktora Ota 

Wićaz a připravuje tak první číslo po změně režimu. Časopis zůstal v podstatě apolitický a 

věnuje se sorabistickým tématům. Völkel tvrdí, že časopis wobjednanja wozjewjowaše, kotrež 

                                                
98 VÖLKEL (1984: 115). 
99 Sem spadají články Wo cyrkwinym połoženju, NMP 1934, č. 3. s. 44ff. nebo Cyrkej před rozsudom 
NMP 1937, č. 3. s. 46ff. 
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stejachu často diametralnje napřećo fašistiskej ideologiji.100 Takové tvrzení je z mého 

pohledu neoprávněné. Vědecké články na příklad o slovanských archeologických nálezech v 

Lužici nejsou ničím výrazné v porovnání s publicistickými články jiných periodik, jež 

otevřeně oslavují lužickosrbskou identitu. Připisovat v tomto kontextu článkům v ČMS 

výraznější roli vyžaduje notnou dávku umění číst mezi řádky.  

 
 

 

3.4	Zastoupení	ns.	ideologie	v	textech	
 

Texty v ls. tisku a potažmo v získaném korpusu se vyznačují velkou variabilitou, co se 

zastoupení ns. ideologie týče. Lze konstatovat pouze určité tendence, jako že Serbski Casnik 

pravidelně a otevřeně sympatizoval s ns. režimem, ale téměř každé periodikum obsahovalo 

jak články velmi ideologické, tak články bez takových vlivů. Také u konkrétních autorů lze 

najít články s různou mírou ovlivnění ideologií.  

O tom, jak rozdílně se projevovala ns. ideologie v novinových a časopiseckých 

textech, svědčí na příklad vydání Předźenaku na rok 1935. V něm se v těsné blízkosti 

nacházejí dva články – v jednom představuje redaktor Předźenaku Ota Wićaz nového 

předsedu Domowiny Pawoła Neda, ve druhém naopak Pawoł Nedo píše o šedesátníku Otovi 

Wićazovi. Jedná se v tomto případě tedy o stejné periodikum a v podstatě stejné téma – 

oslava kolegy – jen autorství je jiné.  

Ota Wićaz článek s názvem Nowy wjednik Domowiny Pawoł Nejdo, uvádí slovy: 

 
Njewšědne ponowjenje je šło přez naš cyły wótcny kraj. Wučisćenje, stawanje, wozrodźenje! Tón 

njezrozumi wulke hibanje nacionalneho socialisma, štóž njewě, zo so tuto załoži na nowy nahlad 

wo swěće a žiwjenju. – Smy woprawdźe žiwi w nowym času, w nowym započatku! Jedna so wo 

wulke přeměnjenje, wo nowotwar bjez runjeća! – Najlěpje zrozumimy nacionalny socialism, hdyž 

wopominamy, zo sebi wón žada totalnosć stata. Wšitko podsteji statej. Ty njejsy ničo, twój stat je 

wšitko!101 

 
Ota Wićaz zasazuje tedy volbu Pawoła Neda do širšího politického kontextu, do souvislosti s 

ns. režimem. Vedle toho Pawoł Nedo svůj text Serbskeho luda „Předźenak“ uvádí čistě 

lužickosrbským národním programem: 

 

                                                
100 VÖLKEL (1984: 112). 
101 Předźenak, 1935, s. 41. 
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Serbski lud měješe a ma tež dźensa hišće swojich rjekow, hobrow duše a ducha, kotřiž stajnje 

znowa wutorhnu naš lud z wulkeje bědy a njepowalnje kročo serbsku khorhoj do přichoda 

njeseja.102  

 

Na tomto místě bychom se mohli ptát, nakolik je narativ ovlivněn jazykem propagandy, 

neboť se zde mluví o hrdinech, velikánech duše a ducha, kteří neoblomně nesou 

lužickosrbský prapor do budoucnosti, ale nápadné zůstává, že přímý vztah k ns. státu, ani 

sympatie k němu tu nejsou na rozdíl od Wićazowa textu nijak naznačeny. Lužickosrbští 

patrioti tedy podle Neda existují nezávisle na vnějším světě. Wićaz dává volbu Neda za 

předsedu Domowiny do souvislosti s plněním přání německého vůdce:  

 
Wulki kancler Adolf Hitler to je – ze złotymi słowami stawnje a swjedźenscy prajił. – Jenož to sebi 

nowy stat žada, – zo tež naša serbska ludnosć stupi do jeho słužby – zo so serbska ludnosć 

dospołnje a cyle zjednoćuje z nowym statom. A za tuto zjednoćenje, za tutu synthesu – wuzwoli sebi 

Domowina noweho wjednika Pawoła Nejda.103 

 
Podle Wićaze kancléř po Lužických Srbech chce, aby se sjednotili s novým státem, a pro toto 

sjednocení si Domowina zvolila Neda, kterého popisuje jako přesvědčeného nacionálního 

socialistu a člověka, jenž splňuje představy Adolfa Hitlera. Pawoł Nedo je dále legitimován 

odkazem na soulad jeho postojů s postoji vládnoucího režimu:  

 
To rěka Serbow zbudźić za třeće knježeŕstwo! Nowy wjednik Domowiny je sebi tutón nadawk stajił. 

– Wón sam hižo we sebi předstaja tutu synthesu. – Cyle přejaty a přewzaty z ideju nacionalneho 

socialisma a Serb z cyłej dušu! – Zawěsće, muž po wutrobje našeho kanclera! Wón zawěsće 

njehlada swój wužitk – ale jenož powšitkowny, hdyž so zastaja za swoju ludnosć. Derje, zo jeho 

mamy za wjednika našeje Domowiny! Dyrbimy so jemu dowěrić. [...]104 

 
V textu je Nedo označen i za Lužického Srba celou svou duší. Správný nacionálsocialista a 

současně správný Lužický Srb je spojení, které se v diskurzu dobového ls. tisku nijak 

nevylučuje. Jak uvidíme později, jde o běžný obraz.105 Nedo je podle textu věrný swojemu 

ludstwu, není ovšem specifikováno, zda jsou jím myšleni Lužičtí Srbové či jiný celek: 

 
Adolf Hitler chce ludźi, kiž cyle kruće stejea (sic) na swojej roli, kiž su swěrni swojemu ludstwu, a z 

njeho čěraja swoju dušinu strowosć a móc. Na tajkich cyle strowych a swěrnych ludźi móže so tež 

                                                
102 Předźenak, 1935, s. 43. 
103 Předźenak, 1935, s. 41. 
104 Předźenak, 1935, s. 42. 
105 Srov. také BRESAN (2003: 185). 
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wón spušćeć. – Tak naš serbski wjednik Pawoł Nejdo skutkuje za swojeho wulkeho wjednika Adolfa 

Hitlera.106 

 
Topos věrnosti se objevuje i ve článku, který napsal Pawoł Nedo o Otu Wićazovi: My serbska 

młodźina za Wami kročimy w samsnej njepowalnej swěrje, njezaprahnitej lubosći a železnej 

woli k Serbowstwu kaž Wy!“107 Nedo zde zmiňuje věrnost explicitně Lužickým Srbům či 

lužickému srbství bez jakéhokoliv vztahu ke státu a věrným v tomto smyslu je jak Wićaz, tak 

lužickosrbská mládež. I v jiných charakteristikách Wićaze se Nedo drží narativu, jenž se 

neopírá o ns. ideologii: 

 
Nam, kotřiž jeho wosobinscy znajemy, bywa jeho mjeno, jeho powaha ze złotym, błyšćatym 

přikładom njepowalneje narodneje swěry, hobrskeje pilnosće, njezaprahniteje lubosće a železneje 

energije. [...] kóžde jeho dźěło je wobkrasnjene z idealnej powahu tuteho nadobneho čłowjeka. Za 

kóždym jeho darom widźiš dobroćiwu ruku, kotraž ći jón podawa, čuješ miłe wóčko spisowaćela, 

kiž na tebje zhladuje z ćichej wutrobitej radosću, zo smě ći tak rjany dar poskićić.108 

 
Pro Otu Wićaze je při charakteristice Pawoła Neda referenčním rámcem Adolf Hitler a 

národně socialistické Německo, Nedo popisuje Wićaza na pozadí jeho práce pro 

lužickosrbský národ.  

Je třeba upozornit, že národní otázka byla a je dodnes ústředním tématem ls. diskurzů. 

Nelze tedy říci, že by sama o sobě byla v tisku 30. let dominantním tématem pod vlivem ns. 

ideologie. Při analýze textů není možné se řídit pouze tím, zda text projevuje vůči ns. 

ideologii či státu náklonnost. I texty, jež jsou tohoto tématu prosty, mohly nést znaky ns. 

ideologie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
106 Předźenak, 1935, s. 42. 
107 Předźenak, 1935, s. 44. 
108 Předźenak, 1935, s. 43f. 
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4	Analýza	tisku	
 
 

4.1	Lexika	v	tisku	30.	let	
 
4.1.1 Tendence v tisku 
V souvislosti s novým režimem vyvstala potřeba pojmenovávat nové skutečnosti, což se 

odráží ve slovotvorbě. Situace pro toto období zatím nebyla v odborné literatuře podrobně 

popsána. Různým vlivům na lexiku v lužickosrbských jazycích se věnuje Pohontsch (2002), 

Stone (1971), doba třicátých let je však dosud zcela opomíjena. Publikace, které se slovní 

zásobě věnují, zpravidla jako typické předěly jmenují rok 1945 a poté přelom 1989/90.  

Takovou prezentaci přináší Faska (1981: 238ff), kde se krátce mluví o slovanských a 

německých výpůjčkách, v druhém případě především kalkování, během národního obrození 

v 19. století a v první polovině 20. století, ale poté se popisuje až k době po roce 1945. Dobu 

nacionálního socialismu nijak nezmiňují. Dalším přelomem jsou roky 1989/1990. Podobně 

lužickosrbský kulturní lexikon v hesle ke slovoskladu po popisu vývoje v 19. století přechází 

k cézurám let 1945 a 1989/90.109 

Ve zkoumaném materiálu se na první pohled projevuje všeobecná tendence 

posrbšťovat, a to ve větší míře, než je tomu dnes. Z toho lze dále usuzovat, že se hledaly 

pojmenování pro nové skutečnosti spojené s ns. režimem. Týká se to geografických 

pojmenování, jako na př. w Brunowje nad Innom, do Linca nad Dunajom, do Widna,110 z 

Mnichowa hač do Kralowca w Rańšej Pruskej,111 Khelna nad Rynom hač do Wrótsławja.112 

Zatímco Mnichow, Ryn, Pruska, Dunaj, Wrócław se změněným pravopisem a Kralowc jako 

historismus se používají i dnes, zachovávají si Braunau, Wien, Linz, Köln svou německou 

podobu. Ještě nápadněji působí posrbšťování vlastních jmen osob: Pawoł z Hindenburg,113 

Biskop Pětr Legge,114 Franc z Papen, Wylem Frick, Wałtaŕ Darré,115 Werner swobodny knjez 

z Blomberg,116 Božidar Fontane.117   

U ženských jmen jsou dokonce používány sufixy lužickosrbských ženských příjmení, 

z nichž je navíc zřejmé, zda jde o vdanou či neprovdanou ženu. Najdeme tak posrbštěné 

                                                
109 Srov. SCHOLZE (2014). 
110 Všechny příklady z Předźenak 1934, s. 41. 
111 dnes Wuchodna Pruska. 
112 Předźenak, 1934, s. 43.  
113 na př. KP, 1934, čo. 31, 4.8., s. 242. Paul von Hindenburg. 
114 Krajan 1936, s. 34. Peter Legge. 
115 všechny tři příklady z Předźenak 1934, s. 44. Franz von Papen, Wilhelm Frick, Walther Darré.  
116 Předźenak 1934, s. 44. Werner Freiherr von Blomberg. 
117 Předźenak 1934, s. 51. Theodor Fontane. 
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formy jmen známých osobností jako Marlena Dietrichec118 (v tomto případě nejen příjmení, 

nýbrž i křestní jméno), ale i jiných z kontextu zřetelně nelužickosrbských osob jako v 

následujícím příkladě: W Londonje stanje so lubosćinska žeńtwa šwedskeho kralowskeho 

wnuka Sigvarta z dźowku barlinskeho měšćana Eriku Patzekec.119 Dnešní praxe je taková, že 

tyto specifické sufixy se používají pouze u jmen žen, které jsou Lužické Srbky, nebo které 

tisk za Lužické Srbky považuje. Formy ženských příjmení, které odkazují k ženám 

nelužickosrbským, si v dnešním úzu zachovávají svou originální podobu, např. Angela 

Merkel.  

Zatímco u některých geografických jmen jsou i dnes běžné srbské názvy, územ u 

osobních jmen je ponechávat původní verzi. Dalo se tedy očekávat, že i v oblasti nových 

termínů se projeví snaha tvořit lužickosrbské ekvivalenty.  

 
 
 
4.1.2 Adaptace výrazů spojených s ns. ideologií do lužické srbštiny 
 
V následujícím přehledu jsou uvedeny některé lexikální jednotky, které v materiálu 

vystupovaly. U hesel jsou hls. a případně i dls. doklady, pokud se vyskytovaly. U ls. termínů 

podávám vždy jeden referenční údaj bez ohledu na to, kolikrát se ve zkoumaném metariálu 

vyskytovaly. Tento údaj má zajistit, že je daný termín skutečně dohledatelný.120 Skutečné 

počty doložených lexémů a jejich frekvence v textech není cílem zkoumání této práce a 

vyžadovaly by také jiný přístup.  

Při popisu lužickosrbských lexémů lze postupovat podle různých kritérií. Jedním z 

nich je doba jejich původu – některé lexémy se používaly už dříve, v nacionálně 

socialistickém prostředí pak získaly nový sémantický obsah. Jiné lexémy pak vznikly jako 

neologismy.  

Dalším možným tříděním může být být otázka, zda lexémy přetrvaly v užívání až do 

dneška. Vynucená přestávka tisku a s tím spojeného zpravodajství, jakož i neexistence ls. 

rozhlasového vysílání způsobila, že sdělovací prostředky nemohly ovlivňovat směr 

jazykového vývoje či jazykový úzus.121 Tím mohla vzniknout určitá diskontinuita v užívání 

těchto lexémů a pouze analýza soukromých textů jako jsou dopisy či deníky by mohla ukázat, 

                                                
118 popis obrázku v SN č. 48, 25.2.1933, Přiłoha s. 2. 
119 SN č. 45, 22.2.1934, s. 2. 
120 U lexémů, jež uvádím bez širšího kontextu, volím formu nominativu, i když v textu vystupují v 
jiném tvaru.  
121 Tuto funkci si ls. média ponechávají dodnes a na příklad v Serbských Nowinách je od roku 2021 
patrná tendence cíleně nahrazovat výrazy za mobilní telefon „handy“ a „smartfon“ novým výrazem 
„šmóratko“. 
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jak s těmito lexémy bylo nakládáno mezi lety 1939 a 1945. Zatímco některé mohly zůstat v 

užívání, jiné mohly být nahrazeny v běžném projevu německými výrazy a po válce být znovu 

tvořeny. Tuto představu podporuje skutečnost, že některé výrazy se dnes používají shodně s 

územ tisku 30. let, zatímco jiné se zčásti slovotvorně liší nebo byly zcela nahrazeny.  

Zkoumání podoby a variace lexémů spojených s ns. ideologií nebylo primárním 

záměrem práce. Proto si také přehled neklade nárok být vyčerpávající, je spíš sondou do 

užívání jazyka v tisku 30. let. Rešerše zaměřená na hledání podob jednotlivých lexémů by 

musela probíhat jinak, než byla práce koncipována. Zatímco některé lexémy byly doloženy 

bohatě, jiné se v získaném korpusu objevily pouze jednou. V následujícím úryvku ze článku 

v Serbských Nowinách jsou zvýrazněny čtyři pojmy typické pro ns. ideologii: 

 
Němski lud so po rasy čisći 

 

[...] Swoje nahlady a wotmyslenja wo wučisćenju němskeho ludu a wosebje zdźěłanych worštow 

wot wliwa cuzych rasow a wot změšenja z cuzej rasu rozłožejo, praji, zo ma so  

z wumjetanjom přewulkeje ličby zdźěłanych z kulturneho a duchowneho žiwjenja Němskeje žadanje 

Němskeje za swojoraznym wjednistwom dopjelnić. Nic cuzorasne, ale nošerjo ariskich a němskich 

duchownych mocow su najwjetše dźěła duchowneho žiwjenja dokonjeli. Dla wobmjezowanja 

žiwjenjoweje městnosće němskeho duchowneho žiwjenja a jeho nošerjow maju němscy ludowi 

towaŕšojo naturske prawo na prědnosć a lěpšinu.122  

 

Pojmy ariski a ludowi towaršojo byly zastoupeny hojně, naopak pro výrazy cuzorasne a 

žiwjenjowa městnosć v získaném korpusu doloženy pouze v tomto textu. Takové výrazy navíc 

nelze pro danou dobu v žádném textovém korpusu ověřovat či dohledávat jejich variace. 

 

4.1.3 Některé excerpované lexémy 
 
 
Zkratky 
 
Zkratky byly používány v německé formě. To se týká na příklad BDM, DJK či NSDAP. 

V některých případech byl v textu uváděn celý německý název: Katolska župa wutwori 

najprjedy samostatny zwjazk „zwučowarjow“, kotryž pak so pozdźišo němskomu DJK 

(Deutsche Jugendkraft) přizamkny.123 V jiných případech se německý výraz stojící za 

zkratkou přeložil do lužické srbštiny jako v následujícím případě Bund Deutscher Mädel: 

                                                
122 SN č. 84, 8.4.1933, s. 1.  
123 Krajan, 1934, s. 33. 
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Mjez rejemi pokaza hišće Kamjenski BDM (zwjazk němskich holcow) někotre derjezestajene 

němske ludowe reje.124 Také zkratka vládnoucí strany byla používána v nezměněné formě 

NSDAP, ačkoliv se používalo i slovní označení Nacionalsocialistiska němska dźěłaćeŕska 

strona.125 Názvy Zwjazk němskich holcow i Nacionalsocialistiska němska dźěłaćerska strona 

se používají i dnes, ve druhém případě s malou pravopisnou odchylkou.126  

Tendence ponechávat zkratky v německé podobě je patrná i v pozdějších periodách. 

Pomineme-li zkratky lužickosrbských institucí, používala dolnolužická srbština v celé 

poválečné době pouze dvě ls. zkratky, a to NDR za Nimska demokratiska republika a LNM za 

Lichotna nimska młoźina.127 Tato tendence patrně přetrvává dodnes.  

 
 
Blut und Boden 

Jedno z centrálních hesel ns. propagandy nebylo v hls. ani dls. tisku zcela jednotně používáno. 

V hs. jsou doloženy tři varianty: krej128 a zemja,129 krej a kraj130 a krej a póda.131 V dls. tisku 

se vyskytují varianty dvě: kšej a kraj132 a kšej a zemja.133 Na základě materiálu, který byl k 

dispozici, není možné s určitostí doložit, který hls. výraz dominoval.134 To by bylo možné jen 

pomocí rozsáhlého korpusu dobových textů, který dosud neexistuje. Zdá se ovšem, že 

tendence mluví ve prospěch výrazu krej a kraj, ačkoliv něm. výrazu Boden odpovídá hls. 

výraz póda.135  Prevalence výrazu krej a kraj by mohla být zapříčiněna především 

zvukomalebností, snahou napodobit aliteraci v německém výrazu, ale i skutečností, že jde 

zároveň o titul známé básnické sbírky hls. básníka Jakuba Barta-Ćišinského z roku 1900. 

Schmitz-Berning (2007) u hesla Blut und Boden jako první zmínku tohoto výrazu uvádí rok 

1901. Německý i hls. výraz jsou tedy doloženy nezávisle na sobě ve stejné době, kdy ještě 

nebyly součástí ns. ideologie.  

 

 
                                                
124 SN, č. 298, 29.12.1933, Přiłoha s. 1. 
125 Předźenak, 1934, s.42.  
126 Srov. TERMINOLOGIJA HS. 
127 FASKA (1998: 251). 
128 Hls. pravopisné varianty krej/kreẃ zde nejsou brány v potaz.  
129 „Krej (ludnosć) a zemja“,  Předźenak 1935, s. 41. 
130 „Za krej a kraj!“, Předźenak 1936, s. 37. 
131 SN č. 92, 20.4.1934, s. 1., lětnik 93. 
132 Pratyja 1936, s. 39. 
133 „Smy južo dłujke stolěśa pśez kšej, zemju a pśisud jadna ńeźeleca zjadnosć hordowali [...]“ SC Nr. 
25. 8.7. 1933, s. 130. 
134 U dls. výrazů vzhledem k omezenému rozsahu existujích textů není určení dominantního výrazu 
možné. 
135 Tak je tomu i ve slovnících Pfula (1866) a Krala (1927). 
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Drittes Reich  

V hls. tisku vidíme kolísání mezi třeće knježeŕstwo136 a třeće knježstwo.137 TERMINOLOGIJA HS 

i SOBLEX uvádí Třeći reich. Dls. tisk má tśěśi kraj,138 (nowy) nimski raj, tśěśi raj.139 DNW 

uvádí v posrbštělém pravopisu Tśeśi rajch. Slovo raj je tu nutno číst ve starším významu 

země/kraj/říše, nikoliv ve smyslu českého ráj a ls. paradiz.140 Deutsches Reich je doloženo 

jako němski kraj.141 Za Großdeutschland/Groroßdeutsches Reich je doloženo hls. 

Wulkoněmska,142 TERMINOLOGIJA HS uvádí Wulkoněmske mócnarstwo.  

Nápadné je, že německé složeniny s Reichs-, jichž bylo velké množství, mají hls. 

ekvivalenty bez výrazů knježstwo či knježeŕstwo a jejich odvozenin. Tak má něm. Reichsbank 

hls. ekvivalent němskostatna banka,143 vedle toho Reichskanzler má ekvivalent němski 

krajowy kancleŕ.144 Podobně Reichsstatthalter je němskokrajny naměstnik.145 Naopak 

Reichsgaue jsou opisovány jako statne župy146 a Reichsbauernführer jako němski burski 

wjednik.147 V překladech složenin s Reichs- tedy panovala nejednotnost a nacházíme výrazy 

němskostatny, němskokrajny / němski krajowy, němski, statny.  

Zatímco výrazy z dobového tisku byly různorodé a neopíraly se o lexém 

knjež(eŕ)stwo, TERMINOLOGIJA HS poměrně konsekventně za element Reichs- používá 

adjektivum mócnarski. Za Reichsbank má ekvivalent Mócnarska banka, výrazu Reichskanzler 

zde odpovídá mócnarski kancler, výrazu Reichsstatthalter potom mócnarski naměstnik.  

Podobná nekonsekventnost jako u překladů složenin s Reichs- panuje u překladů 

některých institucí a funkcí. (Reichs)minister für Volksaufklärung und Propaganda je 

překládán nejednotně, byť jde o rozdíly malé. Nacházíme minister za ludowe powučenjo a 

propagandu148 a vedle toho němski minister za ludowe rozwučenjo a propagandu.149 

V souvislosti s představitelem instituce Reichsring für nationalsozialistische Propaganda und 

                                                
136 NMP, č. 3, 1934, s. 45. 
137 Předźenak 1934, s. 37. 
138 Serbski Casnik, Nr. 25. 8.7. 1933, s. 130. 
139 Oba poslední příklady v Serbski Casnik, Nr. 26, 15.7.1933, s. 134. 
140 STAROSTA (1999) uvádí u hesla raj v prvním významu Paradies, ve druhém již nepoužívané slovo 
za kraj. Ve starších slovnících najdeme za raj ekvivalent Paradies a vedle toho Reich v biblickém 
smyslu. Na druhém místě také starší pojem za Land.  
141 KP, č. 35, 2.9.1933 s. 274 
142 KP, 1939, č. 12, s. 81, 25.3. 
143 SN, č. 88, 16.4.1934, s. 1.  
144 KP, 1933, č. 14 s. 107, 8. 4. 
145 KP, 1933, č. 19, s. 146, 13.5. 
146 SN, č. 140, 19.6.1934, s. 1. 
147 KP, 1935, č. 22, s. 178, 1.6. 
148 KP, 1934, č. 12, s. 90, 24.3. 
149 KP, 1934, č. 24, s. 186, 16.6. 
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Volksaufklärung pak nacházíme výraz wjednik za ludowe rozjasnjenjo a propagandu.150 Za 

německé Volksaufklärung tu tedy stojí výrazy ludowe powučenjo,151 ludowe rozwučenjo a 

ludowe rozjasnjenjo. Ve všech třech případech se jedná o doklady ze stejného periodika. Zdá 

se tedy, že alespoň některá pojmenování nebyla zcela ustálená a zároveň variace nebyla 

rušícím elementem.  

 

Kompozita s Hitler- 

Ekvivalenty něm. složenin s Hitler- jsou jednotné. Nacházíme Hitlerska młodźina,152 

Hitlerski stat a Hitlerske lěto,153 Hitlerski hólc,154 Hitlerski postrow.155 Vedle Hitlerowa 

młodźina se v textech bežně používá i německá zkratka HJ.156 TERMINOLOGIJA HS uvádí 

podobně Hitlerowa młodźina a za Hitlerjunge má ekvivalent hitlerowc, který se ovšem 

v analyzovaném dobovém tisku doložit nepodařilo. Vedle Hitlerski postrow je doloženo i 

němski postrow.157 Podobně tomu je i v dolnolužické srbštině: Nimski nowy postrow jo ten 

postrow z górej zwigńoneju ruku.158 Je nutné zmínit, že i serbski postrow se v této době 

užívalo. Tento výraz má hlubší kořeny a byl běžný již v devatenáctém století. Pozdrav Heil 

Hitler!159 je doložen i v posrbštělé verzi jako Zdar Hitlerej!160 a vícekrát jako Sława 

Hitlerej!,161 zpravidla se ale vyskytoval německy.162 V přímém oslovení se užívalo Heil, mein 

Führer! a i pro tento výraz máme jeden doklad Zdar, mój wjedniko!163 Pechau (1935: 21) 

popisuje, že  v polovině 20. let se i jiné politické strany pokoušely pozdrav s Heil zavést a 

konkrétně zmiňuje příklad Heil Hugenberg! V ls. tisku se takové příklady s žádnou konkrétní 

osobou kromě Adolfa Hitlera nevyskytovaly, nacházíme je však v dalších kontextech, jak 

ukazuje popis setkání Lužických Srbů na drážďanském setkání Lužických Srbů: 

 

                                                
150 KP, 1933, č. 32, s. 250, 12.8. 
151 V jiných publikacích najdeme dialektální variaci s koncovkou –e: minister za ludowe powučenje a 
propagandu. SN č. 204, 6.9.1933, lětnik 92. 
152 SN, č. 230, 6.10. 1933, , s. 2 
153 Obojí KP 1934, č. 5, s. 34, 3.2. 
154 SN, č. 138, 16.6.1934, Přiłoha s. 2. Podobně i o dívkách: słowa Hitlerskich hólcow a holcow, SN č. 
93, 21.4.1934, s. 1. 
155 KP, 1933, č. 33, s. 259, 19.8. 
156 KP, 1934, č. 32, s. 250, 11.8. 
157 SN, č. 46,  24.2.1936, Přiłoha s. 1. 
158 SC, č. 28, 29.7.1933, s.144. 
159 K heslu srov. ZEMAN (1964: 15), SCHMITZ-BERNING (2007). 
160 Předźenak 1935, s. 40. 
161 SN, č. 132, 9.6.1934, s. 4. 
162 SN, č. 275, 2.12. 1933, Přiłoha s.1. 
163 KP, 1935, č. 27, s. 218, 6.7. 
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A mała khorhojčka serbska, rjenje debjena ze znamjenjom a z barbami noweje Němskeje, 

so skhili a pod hłosom: „Sława našim wótčincam! Sława Serbam! Sława Němskej!“ 

zawdachu sebi česćowarjo Hórnika rucy a rozeńdźechu so [...]164 

 

Není možné zcela určit, jaký ekvivalent by oni mluvčí zvolili v němčině, zda by to bylo Heil, 

Es lebe či něco jiného. Lexém sława se ale v získaném korpusu objevuje pouze ve spojitosti s 

ns. režimem, jako v uvedeném případě lužickosrbská vlaječka se symboly ns. Německa.  

 

 

Kompozita s NS a SS 

Za NS-Volkswohlfahrt je doloženo jednak NS-ludowe spomožeŕstwo,165 jednak NS-

spomožeŕstwo.166 Ve druhém případě tedy chybí ekvivalent za německé Volks-. 

Pravděpodobně nešlo o případné opominutí, nýbrž o rozhodnutí redakce používat tento ls. 

termín, neboť jej nalezneme i v jiných ročnících stejného periodika.167 TERMINOJOGIJA HS 

uvádí termín Nacionalsocialistiske ludowe dobroćelstwo.  

Složeniny s SA- a SS- jsou překládány podle stejného vzoru. Doloženo tak máme SA-

mužojo168 za SA-Männer, SA-ludźo169 za SA-Leute, SA-wjednik za SA-Führer, SA-

wotdźělenje170 za SA-Abteilung, SA-towaŕšojo171 za SA-Genossen a SS-wyši wjednik za SS-

Oberführer.172 Za nezkrácený název organizace Sturmabteilung je doloženo nadběhowanski 

wotrjad.173 TERMINOLOGIJA HS uvádí pouze nepřeložený termín Sturmabteilung. V jiném 

kontextu vystupuje zkratka samostatně statny wjednik SS Himmler.174 

 

Kompozita s Volks- a National- 
 
Německá kompozita s Volks- se překládají pomocí adjektiva ludowy. Volksgenossen jsou tedy 

ludowi towaŕšojo,175 Volkskanzler je ludowy kancler,176 respektive dls. ludowy kanclaŕ,177 das 

                                                
164 SN, č. 36, 12.2.1934,  s. 3. 
165 SN, č. 112, 14.5.1936, s. Přiłoha s. 1. 
166 KP, 1935, č. 14, s. 112, 6.4. 
167 KP, 1933, č. 36, s. 282, 9.9. 
168 KP, 1934, č. 13, s. 98, 31.3. 
169 KP, 1934, č. 13, s. 98, 31.3. 
170 Obojí KP 1934, č. 27, s. 210, 7.7. 
171 KP, 1934, č. 13, s. 98, 31.3. 
172 SN, č. 46, 24.2.1936, s. 1. 
173 Předźenak 1934, s. 42. 
174 SN č. 71, 24.3.1936, Přiłoha s. 1. 
175 SN, č. 45, 24.2.1937, s. 2. 
176 SN, č. 153,  8.7. 1933, Přiłoha s. 1.   
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Volksganze je ludowy cyłk,178 Volksgemeinschaft je ludowe zjednoćeństwo.179 Dále máme na 

příklad ludowa duša180 za Volksseele a ludowa přezjenosć,181 pravděpodobně za 

Volkseinigkeit. 

Německé výrazy s National-, national jsou pravidelně tvořeny buď pomocí adjektiva 

nacionalny jako na příklad nacionalne dźěło182 a nacionalsocialistiski,183 nebo pomocí 

adjektiva narodny, případně narodno-. Doloženo je narodne dźěło,184 narodny skutk,185 

narodnosocialist186 i narodny socialist,187 narodny wojowanski blok,188 narodna revolucija.189  

Používání samotných pojmů lud a narod ovšem není jednotné a na stránkách Naší Domowiny 

se kritizuje: 

 
Šěrokosć a bjezbarbitosć našeho wuraza „lud“ zeznajemy najlěpje a najdokładnišo, přirunamy-li 

jón z němskim słowom, za kotrež so naše serbske słowo lud husto bjez kóždeho rozmyslowanja 

trjeba, mjenujcy z němskim słowom „Volk“. „Ludowi towaŕšojo“ na přikład su něšto cyle druheho 

dyžli němscy „Volksgenossen“. Němc praji „Volkslied“, „Volkssagen“, Serb tym samsnym wěcam 

rěka narodne pěsnje a narodne bajki. Tuž drje dyrbi naš wuraz „narod“ – byrnjež nic we wšitkich 

podrobnosćach, tak tola we hłownych rysach – němskemu wurazej „Volk“ wotpowědać. Njech so 

po tym tež přełožerjo trochu maja!190 

 
Kromě toho se v textech objevují i pojmy ludstwo a ludnosć. Nezdá se, že by tyto čtyři pojmy 

(včetně lud a narod), byly sémanticky pevně vymezené. Proto není v této práci na rozdíly 

mezi jednotlivými výrazy brán zřetel. Nejednotnost pojmů lud a narod v německo-

lužickosrbské terminologii přetrvává dodnes. To je patrné ze jmen různých lužickosrbských 

institucí i jiných výrazů. Załožba za serbski lud má německý název Stiftung für das sorbische 

Volk a stejně tak Němsko-Serbske ludowe dźiwadło má německý název Deutsch-Sorbisches 

Volkstheater. Ludowy a lud má v těchto případech ekvivalent Volks- a Volk. Další instituce 

Serbski ludowy ansambl ovšem nese německé jméno Sorbisches National-Ensemble. V tomto 

                                                
177 SC Nr. 27, 22.7.1933, s. 138. 
178 SN, č. 55, 6.3.1937, Přiłoha s. 1 lětnik 96. V SCHOLZE (2015) je cyłk překládán jako Gemeinschaft.  
179 KP, 1933, č. 18, 6.5., s. 139. 
180 Łužica, č. 5, róžownik 1936, s. 19. 
181 Předźenak 1935 s. 42. Nowy stat sebi žada, zo pěstujemy ludowu přezjenosć. 
182 KP, 1933, č. 18, s. 139, 6.5. 
183 KP, 1933, č. 33, s. 258, 19.8. 
184 KP, 1933, č. 18, s. 138, 6.5  
185 SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
186 SN, č. 4, 6.1.1937, Přiłoha s. 1. 
187 Serbski Student, 8. 5. 1934, č. 5, s. 18. 
188 Krajan, 1934, s. 33. 
189 Krajan, 1934, s. 33. 
190 Naša Domowina, leden1936, č. 1, str. 1. 
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případě je ludowy překládáno pomocí National-. Mezi lety 1989-91 existující Serbska 

narodna zhromadźizna nesla německé pojmenování Sorbische Volksversammlung a podobně 

serbska narodna drastwa zní německy spíše sorbische Volkstracht. Zde se tedy překládá 

Volks- pomocí narodny.191  

 

Kompozita s Arbeits- 

Složeniny s Arbeits- se překládají do ls. pomocí adjektiva, je tu však patrná jistá 

rozkolísanost. Za Arbeitsamt je doloženo dźěławy hamt,192 za Arbeitsdienst ovšem dźěłanska 

słužba.193 Za Arbeistlager pak máme ekvivalent dźěłańske lěhwa.194 TERMINOLOGIJA HS má v 

obou případech adjektiv dźěłowy: dźěłowe lěhwo, dźěłowa słužba. „Pracovní tábory“ 

existovaly už za Výmarské republiky. Byla to místa setkávání dospělých, zpravidla studentů, 

kteří chtěli poznat hodnotu fyzické práce.195  Podobně u výrazu Deutsche Arbeitsfront196 

máme dvě varianty. Jednak je to němska dźěława fronta, 197 jednak němska dźěłowa fronta.198  

Jsou tu tedy tři různé možnosti – dźěłanski, dźěłowy a dźěławy. 

 

Gleichschaltung 

U ekvivalentů za německé Gleichschaltung zjišťujeme poměrně velkou variaci a neustálenost. 

Dls. zrownańe199 uvádí i STAROSTA (1999), DNW má naproti tomu zjadnakanje a hovorové 

glajchšaltowanje. Adjektivum/particip zjadnana (gleichgeschaltet),200 což by předpokládalo 

existenci slovesa zjadnaś (gleichschalten). DNW tu má pouze (z)jadnakaś, glajchšaltowaś, 

z čehož by bylo naopak nutné odvodit zjadnakana. 

V hls. tisku nacházíme jednotnosćenjo,201 což se výrazně odlišuje od dnešního úzu 

jenakowusměrjenje, jež je v TERMINOLOGIJA HS, NOWA LEKSIKA, SOBLEX.  

Adjektivně je doloženo jednotnosćeński (zakoń).202 Je doloženo také sloveso 

přezjednotnosćić.203 

                                                
191 Naopak v roce 1918 založený Serbski narodny wuběrk nesl německé jméno Wendischer 
Nationalausschuss.  
192 KP, 1933, č. 48, s. 378,  2. 12. 
193 Předźenak, 1935, s. 39.  
194 Předźenak, 1935, s. 38. Jsou doloženy pravopisné variace dźěłańska/dźěłanska słužba i 
dźěłańske/dźěłanske lěhwo. 
195 BERNING (2007:48). 
196 Deutsche Arbeitsfront je poprvé německy doloženo 1919. BERNING (2007: 135) 
197 KP, č. 38, s. 298, 23.9.1933. 
198 SN, č. 241, 19.10. 1933, s. 1. 
199 V jiné pravopisné podobě zrownanje; Serbski Casnik, č. 16, 22.4. 1933, s. 93. 
200 Serbski Casni, č. 27, 22.7.1933, s. 130. 
201 KP, 1933, č. 14, s. 107, 1. 4. 
202 KP, 1933, č. 15, s 117, 8.4. 
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Hakenkreuz 

Hákový kříž je slovem, jehož užívání bylo pevné a na němž se po roce 1945 nic nezměnilo.204 

Jak dls. kokulata kśica,205 tak hls. hokaty křiž206 jsou i dnes v užívání a obsaženy ve slovnících 

DNW, TERMINOLOGIJA HS, TERMINOLOGIJA DS, SOBLEX. 

 
Arisch 

Adjektiv ariski – arisch patří ke slovům, jež v ls. existovala už dříve, ale v ns. ideologii 

získala nový význam. V hls. najdeme výraz na příklad již v Pfulově slovníku z roku 1866. 

Podobně je tomu u hls. slova wjednik za německé Führer. V dls. jsou doloženy pravopisné 

varianty wědnik207 a ẃednik.208 Pojem wjednik se neužíval výhradně pro označení Adolfa 

Hitlera, nýbrž i běžně ve smyslu vedoucí. Specificky byl tímto titulem označován v ls. tisku 

Pawoł Nedo, poté co se stal předsedou Domowiny. Nebyl mu ovšem vyhrazen a i jiní ls. 

patrioti jako třeba Michał Hórnik se jím označovali. V ls. tisku si pojem ponechával více 

funkcí, ačkoliv v němčině byl termín vyhrazen nejdřív pro funkce v řadách NSDAP a 

nedlouho poté jen pro Hitlera.209  

 

Winterhilfe  

Winterhilfe byla překládána jako zymska pomoc.210 Za Winterhilfswerk pak existují tři různé 

varianty - skutk zymskeje pomocy,211 zymski pomocny skutk212 a pomocny skutk za zymu.213 

Všechny tři doklady jsou z Katolského Posoła, ale každý z jiného ročníku od 1934-1937. 

Naznačuje to, že ne všechny termíny byly pevně ustáleny a pravděpodobně byly tvořeny ad 

hoc. Doložena je i zkratka, která si ve shodě s jinými zkratkami zachovává svou německou 

                                                
203 KP, 1933, č. 184, s. 138, 6.5 
204	Tady je zajímavé srovnání s češtinou, ve které se užívalo kromě pojmu hákový kříž i hákovitý kříž. 
Srov. Serbske Nowiny v objetí hákovitého kříže. Věstník XIV, 1933, č. 7, s. 55 
205 Serbski Casnik, Nr. 19, 13.5.1933, s. 106. 
206 Předźenak 1934, s. 41. 
207 SC, Nr. 19, 13.5.1933, s 106. 
208 SC, č. 25, 8.7. 1933, s. 130. 
209 BERNING (2007: 243): Hatte es am 17. 3. 1934 noch im Völkischen Beobachter geheißen: „Die 
Bezeichnungen ,Führer', ,Reichsleiter', ,Gauleiter', ,Kreisleiter' sind der NSDAP, allein vorbehalten. 
Alle anderen Verbände haben ihre Organe anders zu benennen", so befiehlt Ley im Oktober 1934: 
„daß kein politischer Leiter das Wort ,Führer' für sich verwenden darf. 
210 KP, č. 41, 13.10.1934, s. 322. 
211 KP, 1935, č. 14, s. 112, 6.4. 
212 KP, 1934, č. 51, s. 402, 22.12. 
213 KP, 1937, č. 42, s. 300, 16.10. 
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podobu: WHW – wutrobu njezawrjej!214 I jiné složeniny s –werk jsou překládány pomocí 

skutk jako na příklad němski ludowy wukubłanski skutk215 za Deutsches Volksbildungswerk.  

 

Saarland 

Podobné variace jako u srbského ekvivalentu za Winterhilfswerk lze přitom najít nejen u 

nových termínů přímo spojených s ns. režimem, ale i u geografických názvů. Za Saarland 

jsou doloženy hned čtyři ekvivalenty:216 Saarska krajina,217 Saarski kraj,218 Posaarska219 a 

Saarska.220  

 

Některé další pojmy 

Také další pojmy můžeme najít v různých podobách. Za Abrüstungskonferenz máme 

konferenca za wotbrónjenjo221 nebo konferenca wo wotbrónjenju.222 Pro Malou dohodu se 

používá shodně spojení Mała ententa.223 Nekonsekventní je ovšem deklinace. V některých 

příkladech se substantiv ve výrazu skloňuje – plany Małeje ententy,224 v jiných zůstavá 

nesklonný – politika [...] Małeje entente.225  

Variabilita je dále třeba u dls. ekvivalentu za Versailler Vertrag. V dls. tisku je 

Versailleske zapismo226 a Versailleske hugótowańe.227 Žádný z obou termínů se dnes 

nepoužívá, DNW zná pouze Versailleske dogrono. Doložený hls. termín Versaillske 

zrěčenje228 je pravopisnou obdobou termínu Versailleske zrěčenje v TERMINOLOGIJA HS. 

Vedle toho pak je doložen i Versailleski załožk.229 

Nichtangriffspakt je doložen jako njepřimanski pakt230 a njenadpadowe zrěčenje.231 

Dnes se podle užívá zrěčenje wo njenadpadnjenju.232 Některé lexémy jsou doloženy pouze 

                                                
214 KP, 1937, č. 51, s. 366, 18.12. 
215 SN, č. 149, 29.6.1936, s. 2. 
216 Je možné, že teprve se snahou připojit Sársko k Německu vyvstala v hls. potřeba vytvořit ls. formu, 
a odtud pramení tak veliká variabilita.  
217 KP, 1933, č. 35, s. 267, 26.8. 
218 KP, 1934, č. 8, s. 60, 24.2. 
219 KP, 1934, č. 37, s. 290, 15.9. 
220 PB, 20.1.1935, č. 3, s. 10. 
221 KP, 1934, č. 22, 2.6., s. 170. 
222 SN, č. 238, 16.10. 1933, s. 1. 
223 KP, 1934, č. 25, 23.6., s. 194. 
224 SN, č. 240, 18.10. 1933, s. 2. 
225 KP, 1934, č. 38, 22.9., s. 298. 
226 Serbski Casnik, Nr. 21, 27.5.1933, s. 115. 
227 Serbski Casnik Nr. 26, 15.7.1933, s. 136. 
228 Předźenak, 1934, s. 44. 
229 SN, č. 58, 9.3.1936, s. 1. 
230 KP,  1933, č. 36, 9.9., s. 282 
231 SN, č. 58, 9.3.1936, s. 1. 
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jedinkrát. Za fremdrassig nacházíme v tisku cuzorasne,233  a za Rassenamt dls. rodny 

staw,234 Lebensraum je doložen jako žiwjenjowa městnosć,235 pro což se dnes používá 

žiwjenski rum,236 Kampfjahre jsou doloženy v dolnolužické srbštině jako wójowańske lěta.237 

 
 
 
4.1.4 Shrnutí 
 
Vyjma zkratek tedy skutečně převládala tendence hledat ls. výrazy. Nápadné v tomto 

kontextu je, že v prvním periodiku tištěném po válce, v časopisu Naše Nowiny, který 

vycházel v Praze, naopak nalézáme deklinované, ale jinak nezměněné německé výrazy: 

Tysacy a tysacy tuteho hordeho Herrenvolka ani so njerozmyslachu, zetykachu so nic jenož 

dny, měsacy ale samo lěta dołho ze swojimi Schutzhäftlingami.238 Podobně v reakci na články 

německých novin nacházíme výčitku: Namołwjeće Serbow, zo bychu pomhali rozbity 

Vaterland natwarić.239 Jaký je motiv pro užívání německých výrazů, není zcela zřejmé. 

Mohlo by to být projevem ironie, odstupu nebo třeba jen snahy držet se německých termínů. 

Situaci komplikuje skutečnost, že se německé lexémy užívají i v kontextech, kde nemají 

spojitost s ns. zřízením: Na Gautagu Swobodnej němskej młodźiny [...] porěča předsyda SED 

Wilhelm Wieck (sic) k młodźinje [...],240 ačkoliv ve zkoumaném materiálu 30. let je doložen na 

příklad župny wjednik za německé Gauleiter.241 

Kromě toho nacházíme v prvním poválečném tisku lexémy, které se odlišují jak od 

úzu předválečného, tak od úzu pozdějšího, jako na příklad koncentračne lěhwo242 místo 

koncentraciske lěhwo. Vzhledem k tomu, že Naše Nowiny, v nichž je doložen, vycházely 

v Praze, můžeme zde předpokládat vliv češtiny. Otevírají se tedy otázky, jakou roli hrály 

německé výpůjčky či jak se lexika po válce ustalovala. 

 
 
 
 

                                                
232 TERMINOLOGIJA HS. 
233 SN, č. 84, 8.4.1933, s. 1.  
234 Pratyja, 1935, s. 37. 
235 SN, č. 84, 8.4.1933, s. 1.  
236 TERMINOLOGIJA HS. 
237 Serbski Student, 12. 2. 1935, č. 5, s. 17. 
238 Naše Nowiny I (1946), 15.8., č. 1., s. 3. 
239 Naše Nowiny I (1946), 1.9., č. 2., s. 9f. 
240 Naše Nowiny I (1946), 1.9., č. 2., s. 15.  
241 KP, 1935, č. 22, 1.6., s. 178. 
242 Naše Nowiny I (1946), 15.8., č. 1., s. 3. 



	 44 

4.2	Sémantická	pole	jazyka	nacionálně	socialistické	ideologie		
 
4.2.1 Charakteristika doby 
 
Od podzimu 1932 komentuje Jakub Lorenc-Zalěski ve svých týdenních sloupcích na titulní 

stránce Serbských Nowin aktuální politický vývoj. Situaci Lužických Srbů celou dobu 

popisuje jako nedobrou, o čemž napovídají už některé samotné tituly jeho sloupků jako My so 

dusymy243 nebo Njedajmy so zatrašić!244 Po jmenování Adolfa Hitlera kancléřem Zalěski 

uveřejňuje článek Nowy čas, v němž o nadcházející éře píše: [...] z tym je zaćahnył nowy 

wozduch a z nim nowy čas do našeho kraja. Hač lěpši, to dyrbi hakle přichod pokazać.245 

Zalěski v citátu nezaujímá v charakteristice času jednoznačný postoj, spíše z něj slyšíme 

pragmatismus či realismus a vyčkávání, ačkoliv na jiném místě v článku varuje před politikou 

nové vlády, která může být vůči Lužickým Srbům nepříznivá. V jiném, všeobecně známém 

citátu ze stejného článku Zalěski otevřeně vyjadřuje obavy: A budźemy-li mjelčeć, potom 

njech kóždy do prědka wě, zo jenož mjelčimy, dokelž su nam pranc na hubu powěsnyli. Toto 

ve své podstatě prorocké varování se zanedlouho odrazilo v osmidenním zákazu Serbských 

Nowiny a následné výměně redakce. Zalěski charakterizuje dobu i na dalších místech 

výhradně jako novou, aniž by připojoval jiné hodnocení. Jediné, čeho se v kontextu nového 

času drží, je ona opatrnost: 

 
Kóždy z nas začuwa, zo stojimy na prozy tuteje noweje doby. Nam dale ničo njezbywa, hač zo so 

mužam k bokej stupimy, kotřiž so dźensa powołani čuja na nejwyšim městnje tónle nowy čas, kotryž 

nam kiwa, připrawjeć. Dźijmy dołhu sahu puća za nimi sobu a zdźeržmy jich kruće we wočomaj a 

posudźujmy jich skutki po swojim wuskutkowanju.246  

 
Zalěského poslední sloupek v Serbských Nowinách nese opět název Nowy čas. A opět dobu 

vyjma atributu nowy necharakterizuje. Objevuje se tu ovšem motiv důvěry v novou vládu, 

který se v ls. tisku 30. let pravidelně opakoval: 

 
My Serbja so njejsmy přećiwo nowemu časej stajeli a zhladujemy z dowěru na nowych mužow. 

Naša narodnosć jim njemóže na puću być, dokelž wona tak a tak nihdźe žaneho wosebiteho prawa 

njewužiwa, kotrež mohło prawa němskeje narodnosće wo někajku smužku přikróćić.247 

 

                                                
243	SN, č. 6,  7. 1. 1933, s. 1. 
244 SN, č. 306,  31.12. 1932, s. 1. 
245 SN, č. 30,  4. 2. 1933, s. 1. 
246	SN, č. 60,  11. 3. 1933, s. 1. 
247	SN, č. 68,  21. 3. 1933, s. 1.  
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Pokud se v ls. tisku psalo o současnosti, a ta byla v textu hodnocena, pak to bylo téměř bez 

výhrad v pozitivním smyslu. Několik různých možností, jak se současnost popisovala, 

ukazuje jeden článek ze Serbských Nowin, který podává zprávu o schůzi Domowiny. Na 

jednom z míst v textu pozitivní hodnocení času vyjádřeno metaforou počasí, kdy černé mraky 

mizí a místo nich svítí slunce: Najprjedy wón swojich připosłucharjow na dźensniši čas 

pokaza, w kotrymž smy žiwi. Čorne mróčele so zaso zhubja a słónčne pruhi nadźiju do 

přichoda zbudźa.248 Doba samozřejmě nebyla charakterizována pouze atributem nowy, nebo 

dźensniši jako v právě uvedeném příkladě. Doba mohla být popisována událostmi: k[njez] 

wučeŕ Nejdo na čas wulkeje němskeje revolucije pokaza, w kotrymž smy žiwi.249 V tomto 

případě není jen povrchně čas popsán jako nový, nýbrž je specifikováno, že se v něm něco 

konkrétního odehrává. Čas německé revoluce je nadto časem rozhodujícím a po německém 

vzoru začíná i lužickosrbská revoluce: Njepóńdźe pak po starym serbskim wašnju, póńdźe po 

nowym. Serbska revolucija so započina. Stejimy w rozsudźacym času.250 Hodnocení doby lze 

většinou vyčíst z kontextu, jako v následujícím příkladě: Kóžda doba ma lěpšiny a špatne 

strony. Z nowej dobu stanychu w Serbach mužojo, wjednicy.251 Skutečnost, že Lužičtí Srbové 

získali své vůdce, je hodnocena jako výhoda nové doby. A také apel, aby účastníci schůze 

kráčeli vstříc nové době představuje optimistický přístup vůči ní: Skónčnje napominaše 

wšitkich, zo bychu so do rjadow zestupali a do noweho časa kročili z njepowalnej krutej wolu 

a serbskej wutrobu.252  

Další charakteristikou je čas národního uvědomění: Zabyć pak při tym nochcemy, zo 

su so časy mjez tym zasadnje přeměniłe a zo tež Serbja w času syłneho narodneho wědomja 

njemóža trać bjez serbskeho narodneho wědomja.253 Národní socialismus Lužické Srby 

k národnímu uvědomění aktivně probouzí: My smy žiwi w budźenju nacionalneho ducha, 

nacionalneje mysle. T. r. tutón čas budźi tež nas Serbow, zo bychmy so swojeho Serbstwa 

dopomnili.254A je to nejen čas národního vědomí, nýbrž i národního převratu: Bóle hač hdy 

prjedy trjebamy dźensa w času narodneho přewróta Wašu nazhonitu radu a pomoc. 255 

Kromě převratu a obnovy může navíc vystupovat čas budování: 

 

                                                
248 SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
249	SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
250	SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
251	SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
252	SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
253 SN, č. 254, 4.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
254	PB, 28.5.1933, čo. 22, s. 86 
255 Serbski Student, 11.8. 1933, č. 10, s. 30. 
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Wón [den matek] bě nuzny a wažny w času, w kotrymž so marksistiske a materialistiske mocy 

šěrjachu a so bjezbóžne bolšewistiske mocy zadobywachu wšudźom nutř. Wón je pak tež nětkle 

nuzny a wažny, w času přewróta, wobnowjenja, noweho twarjenja.256 

 
 
Zcela výjimečně je výraz nowy čas sice s negativním obsahem spojován, ale pouze 

v especifických kontextech, na příklad když časopis Pomhaj Bóh píše v článku s názvem 

Nowy čas257 negativně o nevěře a rozvodech.  

Současnost ls. tisk nepopisuje pouze explicitně, nýbrž i implicitně v kontrastu 

s dřívější dobou. To je patrné už z předchozího příkladu, kde je dřívější čas charakterizován 

na základě politického zřízení jako doba, v níž vládl marxismus a bolševismus. Je to doba, 

jejíž shnilé sloupy smete doba nová: Nalětni wichor nacionalneho pozběhnjenja spowala 

wšitke prochnawe stołpy přewinjeneho časa.258 Někdy se odstraňuje vše, co je staré: Tehodla 

je dźensa prawy čas, stare wotstronić [...],259 jindy jsou odstraňovány „hlouposti“ jako 

pozůstatky minulých časů: Nowy čas je tajke hłuposće radikalnje wotstronił, ale dołho budźe 

tola trać, prjedy hač to wšitcy dowidźa, tež mjez Serbami.260 Vedle zmíněného marxismu a 

bolševismu může být předcházející éra charakterizována i dalšími –ismy: 

 
Nimo je čas liberalisma a kapitalisma. Nowy so twori w hronach a njewěstosći. Tola my wěrimy 

do tutoho noweho časa a porjada a chcemy, štož jenož móžemy, w přezjednosći a křesćańskim 

zmyslu rad a z połnej nadźiju sobu tworić na lěpšim a zbožownišim přichodźe našoho ludu a cyłoho 

wótcnoho kraja, haj wšoho čłowjestwa.261 

 
Vedle nepřímých opisů minulé éry, kde musíme z kontextu vyčíst, že nebyla ve srovnání se 

současnou dobrá, máme i explicitní negativní formulace: Śěžki cas lažy slězy nas. Wjele 

ńeměra, ẃele starosćow. [...] Z wětšeju naźeju, ze kśutśejšym doẃeŕenim glědamy do 

pśichoda.262 Z tohoto dolnolužického příkladu je opět vidět, že s novým časem se pojila také 

naděje a důvěra v budoucnost. V dalším případě je naděje výslovně spojena jak s budoucností, 

tak s nastupujícím novým časem: Lud zas wótžyẃejo a glěda z cełeju naźeju do pśichoda 

nowego casa.263 A naděje samotná pramení z nacionálně-socialistického hnutí: Tute hibanjo 

                                                
256	PB, 14.5.1933, čo. 20, s. 78 
257	PB, 8.7.1934, čo. 27, s. 108 
258 SN, č. 92, 20.4.1934, s. 1.  
259 Serbski Student, 11.8. 1933, č. 10, s. 30. 
260 Naša Domowina, duben 1935, č. 4, str. 14. 
261 KP, 1933, č. 14, 1. 4., s. 107. 
262 Pratyja 1935, s. 37. 
263 SC, č. 13, 1.4. 1933, s.1. 
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je milijónam čłowjekow nowu nadźiju, lóšt k skutkowanju a dowěru dało.264 Naděje se nemusí 

vztahovat pouze k době, ale také přímo k jejímu představiteli: Z naźeju a z dowěŕenim 

glědamy do pśichoda, chojźece z našim ẃednikom Adolf Hitlerom.265 Na Adolf Hitlara (sic) 

tož my Serby glědamy ze cesću, z lubosću, naźeju.266 S nadějí se buduje lepší budoucnost:  

 

Tola my wěrimy do tutoho noweho časa a porjada a chcemy [...] z połnej nadźiju sobu tworić na 

lěpšim a zbožownišim přichodźe267 našoho ludu a cyłoho wótcnoho kraja, haj wšoho čłowjestwa.268   

 
 
Naděje se zpravidla spojuje s budoucností, s novým časem, s důvěrou v režim, ale přitom 

zůstává abstraktní, protože není zřejmé, v co se doufá, co konkrétního má naděje v 

budoucnosti přinést. V některých případech však mohla být naděje i zcela konkrétní, v tomto 

případě doufá autor v usmíření nepřátelských stran v národě: Naźejmy se, až wón ten muž jo, 

ako našogo luda naźeju dopołniś a našu nuzu pójmaś a te zakusane winikojite strony we ludu 

zjadnaś buźo!269 Také zlepšení vztahů Lužických Srbů a německé majority je předmětem 

naděje: 

 
My smy swoje winowatosće jako staćenjo dopjelnili a to wšědnje hišće činimy a my so nadźijamy, 

zo budźe na zakładźe idejow noweho stata poměr mjez Serbami a našimi němskimi susodami dale 

bóle lěpši, hdyž kóždy so sprawnje a čestnje wo to prócuje.270 

 
Naděje sama o sobě může být dějotvorná – mimo jiné právě pomocí naděje dosáhlo Saarsko 

připojení k Německu: 

 
A wuwojowali a dobyli su jo Saarscy ze swojej swěru, sćeŕpliwosću, nadźiju, lubosću, ći Saarscy, 

kiž tam w saarskej krajinje, a ći Saarscy, kotřiž, mějo prawo wolić, khwatachu do Saarskeje ze 

wšěch kónčin Němskeje, ze wšěch kónčin Europy, haj, cyłeje zemje.271 

 
Za zmínku také stojí, že naděje nepatřila pouze novému času, budoucnosti, vládě, ale 

pravidelně i Bohu: Nětko njetrjebamy do noweho lěta wjacy z třepotacej wutrobu zhladować, 
                                                
264 KP, 1933, č. 33, s. 258, 19.8. 
265 Pratyja 1935, s. 38 
266 Pratyja, 1935, s. 39 
267 Do lepší budoucnosti se kráčelo i v poválečném tisku, to už ale pod vlivem socialistické ideologie. 
Srov. Tež naš serbski narod, přešedši čisć krjudowanja a přesćěhowanja Hitlerskeje doby, nětko po 
nowych pućach pyta směr do lěpšeho přichoda. Nowa doba – nowy směr! In: Nowa Doba I (1947), č. 
1, 6.7.1947, s. 1. 
268 KP, 1933, č. 14, s. 107, 1. 4. 
269 SC, Nr. 9, 4.2. 1933, s. 26. 
270 Naša Domowina 1935, červenec, č. 7, s. 26. 
271 PB, 20.1.1935, č. 3, s. 10.  
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ale směmy z nadźiju a dowěrjenjom na Boha a dowěru k nowemu wjednistwu swoju dróhu 

ćahnyć.272 Bůh bývá v kontextu nacionálně socialistického zřízení jako v předchozím citátu 

nebo také zde: Z wulkej nadźiju a dowěru do Boha zhladujemy do přichoda. Zdar Hitlerej!273 

Nápadné je, že na příklad Berning (2007), ani Seidel-Slotty (1961) ve svých analýzách 

nemají systematický popis sloves hoffen, vertrauen, či substantiv Hoffnung, Vertrauen. U 

Berning najdeme u jiných hesel příklady, v nichž Hoffnung a Vertrauen vystupují, ale 

samostatné heslo nemají. Vyvstává tu prozatím nezodpověditelná otázka, proč jsou doklady s 

nadźija a dowěra v ls. tisku poměrně hojně zastoupeny.  Může to být zapříčiněno volbou 

analyzovaných textů.  

 
 
 
4.2.2 Identita 
 
Árijský původ 
 
Otázka, kdo jsou Árijci274 a zda k nim Lužičtí Srbové patří, budila podle novinových článků u 

čtenářů tisku zájem. Pravděpodobně především z praktických důvodů bylo téma důležité, 

neboť se čtenáři dostávali do situací, kdy museli dokazovat svůj árijský původ, a podle všeho 

si nebyli zcela jistí, zda ho mají či ne.275 Jeden článek v časopise Pomhaj Bóh se pokusil tuto 

otázku svým čtenářům osvětlit. Čtenářům jsou předloženy dva konkurující si výklady. Jeden 

tvrdí, že Árijci byli národem, který se přestěhoval z Íránu do Indie a tam vytvořil tři nejvyšší, 

vládnoucí kasty. Druhým výkladem je ztotožnění Árijců s Indoevropany,276 což je teorie, kterí 

se autor článku dále drží. Mají-li Lužičtí Srbové někde předložit svůj árijský původ, musí 

dokázat, že prarodiče byli z indoevropských národů a že nebyli židovského, semitského 

původu. Svě čtenáře přitom autor uklidňuje, že to je v srbské Lužici nepravděpodobné: 

 

                                                
272 SN, č. 299, 30.12.1933, Přiłoha s. 1. 
273 Předźenak, 1935, s. 40. 
274	Podle pravidel českého pravopisu se Árijci píší s velkým počátečním písmenem, jde-li o 
Indoíránce, naopak ve smyslu nacionálně-socialistickém se píše árijec s malým počátečním písmenem. 
V tomto textu není možné se „správně“ rozhodnout, protože se mluví o národech, ale v podstatě jde o 
to, zda mají Lužičtí Srbové árijský původ ve smyslu ns. ideologie. S ohledem na převládající kontext a 
s přihlédnutím k ls. textu zde volím psaní s velkým počátečním písmenem. 
275 Jední pozdějším dokladem je článek Nowe wažne postajenja, v němž jsou organizátoři oslav 
informováni, že musí mít doklad o árijském původu a pokud možno by ho měli mít i předsedové 
spolků, dirigenti a pod. Naša Domowina 1936, lětnik 2., čo 1. str. 4. 
276 V ls. terminologii Indogermanojo. 
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Mjez Serbami, kotřiž běchu tola zwjetša rólnicy, drje z ćežka – abo docyła nic! – namakaš měšane 

mandźelstwo, w kotrymž bě jedyn dźěl židowski. Tuž móže kóždy Serb z měrom w zańdźenosći 

„ryć“ a so njetrjeba bojeć, zo něchtó „njeariske“, semitiske, židowske wuryje.277  

 
Na článek reagovalo větší množství čtenářů a o dva týdny později se Pomhaj Bóh k tématu 

vrací, aby vysvětlil, kdo jsou ti druzí, kteří nepatří k Árijcům. Autor dotazy zodpovídá jen 

krátce, ke všem různým národům, kteří nejsou árijští, se vyjadřovat nechce a shrnuje, kdo 

patří k Semitům. Ještě jednou opakuje, že doklad o árijském původu (ariske dopokazmo) je 

třeba, aby lidé věděli, že jejich ordiče či prarodiče nemají židovský původ.278  

Tisícileté sousedství s Němci a již zmíněný fakt, že nedocházelo k lužickosrbsko-

židovským manželstvím, zapříčinily, že Lužičtí Srbové si ponechali árijský ráz, a to na rozdíl 

od jiných Slovanů, kteří se mísily s jinými národy:  

 
Hokaty křiž běše w prastarym času ze swjatym znamjenjom ariskich ludow, do kotrychž tež my 

Łužiscy Serbja słušamy. Mjez tym pak, zo su druhe słowjanske ludy wjacy abo mjenje cuzeje krwje 

– tartaniskeje a židowskeje – přijeli, wosebje płaći to wo Rusach a Polakach, su Serbja wostali z 

cyle čistym ariskim narodom. Wot znajmjeńša tysac lět sem njejsu so měšeli z cuzej krwju.279 

 

Lužičtí Srbové tu se svojí čistotou stojí nad ostatními slovanskými národy.280 Hákovému kříži 

jako důkazu o árijském původu Lužických Srbů se věnuje další článek. Ota Wićaz napsal pro 

Časopis Łužica text s názvem Hokaty křiž a Serbja. V něm dokazuje, že hákový kříž je 

prastarým symbolem Lužických Srbů, čímž se potvrzuje jejich árijskost: 

 

Z nowym dopokazom za to, zo běchu naši serbscy wótcojo ariskeho pokhoda, - jeli zo je to docyła 

hišće trjeba dopokazać – je, zo běše tež jim hokaty křiž z wuznamnym symbolom, a zo jón we 

swojim wšědnym žiwjenju nałožowachu.281 

 

Lužičtí Srbové se v textu k symbolu hlásí i v době, kdy je oficiálním symbolem státu, v němž 

žijí. Neopomíjí se skutečnost, že Židé symbol nikdy nepoužívali: 

 

                                                
277	PB, 4.3.1934, čo. 9, s. 35. 
278 PB, 18.3.1934, čo. 11, s. 43. 
279 Předźenak, 1934 s. 41. 
280 Severní Frísové jako další menšina v Německu se v době nacionálního socialismu také pro svůj 
cítila rasově nadřazená, v jejím případě ostatním germánským národům. Srov. PECH (2012: 113). 
281 Łužica, červenec 1936, č. 7, s. 26. 
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Tež nam nětčišim Serbam je hokaty křiž ze swjatym symbolom stata, kotremuž my přisłušamy z 

ćěłom a dušu. – Hokaty křiž je jenož njeznaty pola Židow, hewak so namaka pola mnohich ludow, 

wosebje pola tych ariskeje rasy.282 

 

Díle se v textu zaštiťuje informací, že archeologických dokladů užívání hákového kříže u 

Slovanů je nespočet, jak v Blatech, tak na Rujaně, v Pomořansku nebo u Polabanů a že se 

Lužičtí Srbové mohou radovat, když vidí na vlajkách a státních symbolech hákový kříž, jenž 

byl symbolem jejich předků.  

Časopis Łužica se otázce árijství věnoval i v dalších textech, i když někdy jen 

okrajově v recenzích knih. V jedné z nich popisuje fotku, již otiskl i kalendář Předźenak: 

 

Z knihi je lětsa wozjewił Předźenak serbsku holčku z Narća pola Wojerec. Kajki je to krasny 

wobraz! – Je to cyle čisty ariski raz! – Štož rasu nastupa, njeje zawěsće wjele rozdźěla mjez 

němskim a serbskim ludom; a naš serbski lud njeje nihdy hubjeńši!283 

 

Z textu není zřejmé, co přesně je myšleno árijským rázem, ale zřetelná je tu snaha přesvědčit 

čtenáře, že rozdíly mezi Lužickými Srby a Němci jsou zanedbatelné. Lužičtí Srbové jsou totiž 

stejného původu jako Germáni, tedy severního árijského původu, jak poukazuje zmínka v jiné 

recenzi: 

 

Serbja su nic mjenje hač Germanojo sewjerneho ariskeho, zawěsće baltiskeho pokhoda, a 

znajachu pšeńcu, žito, wows, ječmjeń, rožku, mějachu swój domjacy skót a jich cyły ethos 

zwisowaše najnutrnišo z rataŕstwom. – Znajmjeńša njesměmy jich wuzamknyć wot wšeho teho, štož 

dźensa znajemy wo praariskej kulturje!284 

 

Jiný text teorii o árijském původu zašiťují vědeckou autoritou a poukazuje na skutečnost, že 

na ls. venkově je víc plavovlasých lidí než na západě Německa. Lužičtí Srbové byli 

posledním árijským národem, který se vydal na západ: 

 
Hižo sławny Barlinski wučenc Virchow je dopokazał, zo je w serbskich wsach Łužicy procentualnje 

wjacy swětłowłosatych ludźi hač na němskim wječorje. [...] Naši serbscy wótcy njeběchu nihdy na 

                                                
282 Łužica, č. 7, červenec 1936, s. 26. 
283 Łužica, č. 2, únor 1936, s. 8. 
284 Łužica, č. 1, leden 1936, s. 4. 
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nihdy mjenje hódni, běchu z poslednim stawom ariskeho ludstwa, kiž z ranja sćěhowaše běh 

Božeho słónca k wječoru!285 

 

V lednu 1936 měla v Bukecích premiéru hra Paliwaka od Jurije Kubščana, a v časopisu 

Łužica se objevila nadšená pochvalná kritika, která tvrdí, že lužickosrbské mýty jsou dokonce 

praárijského rázu: 

 

We wjele wyššej měrje, hač smy to dotal měnili, ćeče w mythach našeho luda jeho žiwjenje a jeho 

krej, namrěstwo njeskónčnych generacijow, je w nim žiwa jeho duša, kotraž k nam rěči pak jasnišo 

pak w tajnych hieroglyphach. [...] Mythus našeho luda je nam z njezaprahnitej studnju narodneje 

strowosće! – Přispomnić jenož chcu, zo je cyle ariskeho raza; haj tak jara praariskeho raza, zo je 

to z woprawdźitym dźiwom!286  

 

Ironií je, že hra, jejíž téma zde autor recenze charakterizuje jako árijské, byla později téhož 

roku představena na hradišti Kopšin poblíž vesnice Chrósćicy a tato událost 

s mnohatisícovým publikem byla chápána jako kritika ns. politiky a zůstává dodnes 

symbolem ls. odporu. 

O tom, že jsou Lužičtí Srbové árijského původu, nepřesvědčovali v textech jen Lužičtí 

Srbové sami sebe, nýbrž máme doložen i text, v nemž oslovuje organizace Hitlerjugend 

Lužické Srby s  apelem, aby do organizece zastoupili, neboť jsou árijské krve: Serbja su tola 

tež ariskeje kreje, kaž my a wšo, štož sebi nowy stat wot nas žada, to tež ma Serb.287 Téma 

zařizování dokladu o árijském původu se stalo i motivem krátké povídky Što sym Wam 

dołžny? V ní musí student árijský původ dokázat univerzitě a proto se vydá na faru. 

Pochvaluje si přitom, zo je to za nas Serbow tak jednora wěc, hdyž swójba bydli hižo lětstotki 

tu we Łužicy wot prara (etc.) dźěda sem, to njeje kumšt pytać.288 

 
 
Germanizace 

Představa o árijském původu Lužických Srbů se v textech podporuje a staví tak Lužické Srby 

na roveň Němcům. Rovnítko mezi oběma etniky se ale neklade. Pawoł Nedo polemizuje 

v jednom ze svých článků se závěry německojazyčné knihy, která považuje Lužické Srby za 

původně germánský národ: 

                                                
285 Łužica, č. 3, březen 1936, s.9f. 
286 Łužica, č. 3, nalětnik 1936, s. 12. 
287 SN č. 132, 9.6.1934, s. 4. 
288 Serbski Student, březen  1936, č. 5, s. 20. 
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Spisaćel pak z toho sćěhuje, zo je nějdy jónu germaniski splah, najskerje Wandalojo, serbsku rěč 

přijał a Serbja su wězo tohodla germanski lud.289  

 

Tuto tezi odmítá a trvá na tom, že Lužičtí Srbové sice mají znaky nrodické rasy, ale to není 

příčina zapírat jejich samotnou existenci, stejně jako nikdo nepopírá existenci polského 

národa, ačkoliv i k němu patří mnoho lidí ze swětłymi hłosami, módrymaj wočomaj a 

nordiskej hłowu.290  

Jako obrana samostatnosti ls. národa a strategie legitimace byl v tisku opakovaně 

citován proslov Adolfa Hitlera, v němž argumentuje proti germanizaci jiných národů.291  

 
Naspominam jenož joho [=Adolfa Hitlera] rěč w němskim sejmje z dnja 21. meje 1935, hdyž je 

sćěhowace prajił: „Nacionalsocialismus wotpokazuje nasylnje wunuzowane zeškrěnjo jenoho luda 

do druhoho a wotpokazuje germanisaciju. Njeje ani naš puć ani naš wotpohlad, cuzym ludowym 

dźěłam ludstwo, rěč abo kulturu wzać, zo bychmy jim za to cuzu, němsku kulturu nanuzowali.“ To 

su złote słowa, za kotrež smy našomu wjednikej z wutroby dźakowni.292  

 
Důvodem tohoto postoje nebyl v argumentaci respekt vůči druhým národům, nýbrž 

skutečnost, že se nekryje se zásadami nacionálně socialistické ideologie.293 Národ, který se 

nechá germanizovat, není ve svém jádru zdravý a touto svou slabostí by ohrozil německý 

národ: 

 
K tomu je naš wjednik a kancler wjacy króć na wuznamne wašnje wobkrućał, zo so w nowej 

Němskej njesmě germanizować, haj, wón je zjawnje prajił, zo sebi tych njewaži, kotřiž so dadźa 

wotnarodźić abo germanizować, přetož to su zwjetša jenož mjenje hódne elementy. Na zakładźe 

tutych wuprajenjow smy jednali. Při tym běše naša móc přeswědčenje, zo nas přewodźa dowěra a 

starosć cyłeho sebjewědomneho serbskeho luda.294  

 
Odmítnutí germanizace z nejvyšších míst295 je pobídkou Lužickým Srbům, aby se otevřeně 

hlásili ke svému původu a své národnosti: 

                                                
289 Naša Domowina, 1936, č. 10, str. 38. 
290 Naša Domowina, 1936, č. 10, str. 38. 
291 Srov. RAUCH (1959: 146): Die sorbische Presse wiederholte diese Worte Hitlers absichtlich bei 
jeder Gelegenheit. 
292 Krajan 1937, s. 33. 
293 Serbski Student, 8. květen 1934, č. 5, s. 18. 
294 Naša Domowina, 1935, č. 3, str. 9. 
295 Soudobý český tisk upozorňuje na rozpory mezi deklarovaným postojem proti germanizace a 
realitou: Luž. Srbové pohlíželi k nové vládě s nadějemi, že právě ona sama, jsouc nacionální, dopřeje i 
jim svobodného vývoje. Dosud se tak nestalo, naopak, jsme svědky nejtěžší persekuce a další 



	 53 

 
 

Dźensa po tak wuznamnych wuprajenjach našeho wjednika a kanclera, zo njećeŕpi žaneje 

germanisacije wjacy a zo we wšěch wotrodźencach widźi mjenjehódne elementy, kotrež za žane 

ludstwo z dobytkom njejsu, [...] pak poprawom njedyrbjało ani jedneho Serba być, kotryž so njeby 

wotewrjenje k swojemu serbskemu ludstwu wuznawał.296 

 
Lužičtí Srbové se nemají ničeho obávat, chtějí-li se věnovat organizaci národního života a 

naopak mají využívat všech zákonných prostředků, jež mají k dispozici, aby si zajistili trvalou 

existenci: 

 
Knježeŕstwo je we swojej deklaraciji kónc septembra t. l. to wusłownje wuzběhnyło a nichtó nima 

so khostanja bojeć, hdyž so wo to stara, zo so Serbstwo a joho bohata kultura wukhowatej. Wone 

nochce germanisaciju serbskoho luda a tohodla dyrbimy, chcemy-li so wukhować, wšě zakońske 

srědki wužić, kotrež nam wobstaćo za wšón přichod zawěsća.297 

 
Pokusy o možnou budoucí germanizaci, jakož i o germanizaci narativní, jsou v tisku 

jednohlasně odmítány. Představitelé Lužických Srbů ovšem požadují, aby se přizpůsobili 

politicky: 

 
Wažne je zasadne žadanje knjeza wučerja Pawoła Nejda, zo mamy my jako łužiscy Serbja so 

skónčnje tež w zmysle našeje narodnosće stać z narodnymi socialistami. [...] Jenož z 

konsekwentnym přewjedźenjom tutoho žadanja, kotrež so na kamjenjokrutych słowach najwyššeho 

wjednika němskeho luda zepjera, budźe w přichodźe móžno swojoraznu, jeničku na swěće 

wobstejacu serbsku kulturu zakhować. To pak budźe jenož móžno, hdyž wšě instancy skutkuja po 

zasadach wjednika. [...] Dźensa dyrbi kóždy z nas serbskich studentow wědźeć, što ma činić – być 

narodny socialist w zmysle swojeje serbskeje narodnosće. A tym prócowanjam tež nětčiši statny 

wjednik derje rozumi.298  

 
Důležité na tom je, že se mají stát národními socialisty ve smyslu své lužickosrbské 

národnosti, ne jako Němci. Nemají se identifikovat s německým etnikem a pečovat o 

německou kulturu a německý jazyk, nýbrž převzít národní ideje ns. ideologie a adaptovat je 

na ls. poměry. Tím vykonávají službu celému státu: Myslu tehodla – a ludowědne 

                                                
germanisace. Težko věřit, že se tak děje za souhlasu říšského kancléře, který přece má možnost, aby 
svá slov proměnil v činy. Projev kancléře Adolfa Hitlera. In: Lužickosrbský věstník XIV, 1933, č. 5-6, 
s. 41. 
296 Naša Domowina, 1935, č. 2, str. 6. 
297 KP, 1933, č. 45, 11.11, s. 355. 
298 Serbski Student, 8.5.1934, č. 5, s. 18. 
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wědomostne dźěło mi to wobkruća – zo Serbja słuža swojemu němskemu statej najlěpje a 

najbóle runje jako Serbja[.]299 

Lužické Srby a Němce spojoval árijský původ a Němci bývali někdy označováni jako 

bratři, čímž je opět vyjadřována svázanost s Německem a loajalita k němu, neboť osud obou 

národů je pevně svázán: Přetož dońt našich němskich bratrow je tež naš dońt, kaž je naša 

domizna jenož mał dźěl wulkeje němskeje domizny!300 Svou věrnost Lužičtí Srbové prokázali 

ve válkách po boku svých bratří: 

 
Wón (lud) čuješe so wosebje we swětowej wójnje zjena z wulkim němskim ludom a je to z tym 

dopokazał, zo tež jeho synojo ramjo při ramjenju z němskimi bratrami za swobodu zhromadneho 

kraja wojowachu.301  

 
Zaznívá naděje, že bude možné s německými bratry dobře vycházet a spolupracovat302 a ls. 

tisk se na Němce jako na bratry obrací i s nadějí, že příznivý postoj Němců bude legitimizací 

lužickosrbské národní práce:  

 
Naša serbska skhadźowanka dyrbi być a hajić naše kulturne kubła. Žadyn čłowjek nam to za zło 

njewozmnje, haj naši němscy bratřa wěsće so na tym zwjesela, hdyž sebi tak swěrnje to swoje 

dźeržimy.303 

 
Tisk chce, aby Lužičtí Srbové měli s německými bratry co nejlepší vztahy, a doufá, že bude 

možné se vrátit k idealnym dowójnskim wobstejnosćam měra, připóznaća, zrozumjenja a 

lubsoće.304 Častějí než k značení Němců se slovo bratr ve zkoumaném materiálu používalo 

v ls. kontextech, buď v oslovení, nebo pro popis ls. společenství jako soudržného celku. 

V získaném korpusu nebyl výraz ani jednou použit pro označení příslušníků jiných 

slovanských národů. Bramborski Casnik vidí jako jednotu: Serbski lud ńejo žedna „ḿeńšota“ 

we nimskem ludu, žeden cuznik, ẃele wěcej z nim k jadnosći gromadu zrosćony.305 Označení 

národní menšina Bramborski Casnik odmítá a považuje za křivdu, protože serbski lud a 

nimski lud stej do niḿernosći zwězanej.306 A to tak pevně, že oba národy od sebe nelze 

oddělit: Chtož nas Błośańaŕow wót nimskego ludu rozdźěliś kśěł, musał nas rozrubaś.307 

                                                
299 SN, č. 100, 30.4.1934, Přiłoha s. 1.  
300 SN, č. 260, 11.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
301 SN č. 92, 20.4.1934, s. 1.  
302 SN č. 100, 30.4.1934, Přiłoha s. 1.  
303 Serbski Student, červenec 1933, č. 8, s. 24. 
304 SN, č. 254, 4.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
305 Nr. 28, 29.7.1933, s. 141. 
306 SC, č. 25. 8.7. 1933, s. 130. 
307 Nr. 28, 29.7.1933, s. 141. 
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Němci se v ls. tisku považují za bratry nebo také za sousedy. Dokladů je stejně jako v 

případě bratrů jen několik. Soužití obou národů je mírumilovné: Při tym wšěm smy we Łužicy 

w najlěpšim pokoju a přezjenosći z našimi němskimi susodami žiwi.308 Na solavě tisíciletého 

výročí Budyšína Lužičtí Srbové ze swojimi rjanymi a dobrymi wustupami pola druhorěčnych 

susodow lubosć dobyli.309 Přesto má německé obyvatelstvo o Lužických Srbech často 

nesprávné mínění: Woprawdźe zrudne słyšiš husto nahlady našich němskich susodow wo nas 

Serbach.310 Časopis Naša Domowina doufá, zo budźe na zakładźe idejow noweho stata poměr 

mjez Serbami a našimi němskimi susodami dale bóle lěpši, hdyž kóždy so sprawnje a čestnje 

wo to prócuje.311 Ideálem je, aby mezi oběma národy panovalo zrozumjenje kaž mjez 

najlěpšimi susodami.312 Jak je zřejmé, je pojem susodźa je ve všech případech specifikován 

atributy. Sousedé jsou naši, němscy, najlěpši a druhorěčni.  

 
 
Loajalita  
 
Lužičtí Srbové jsou v tisku charakterizováni jako národ věrný Německu.313 Narativ o loajalitě 

není v lužickosrbském tisku sám o sobě překvapivý, protože loajalita je součástí ls. kultury a 

identity, jak ukazuje Koschmal (1995: 38ff). Deklarace loajality vůči státu najdeme i v 

pozdější době socialismu.314 Loajalita se však podle Koschmala projevuje v nejrůznějších 

sférách, nejenom ve vztahu ke státu.315  

Lužičtí Srbové jsou popisováni jako společenství, jež se historicky vyznačuje trvalou 

loajálností vůči státu: My smy statoswěrni, kaž su to naši prjedownicy přeco byli.316 To bývá 

dokazováno různými historickými událostmi. Tak v době monarchie se Lužičtí Srbové 

husćišo do Drježdźan ke kralowskemu domej podachu a sebi z tym ćopłu přikhilnosć sakskich 

knježićerjow dobuchu a dobre mjeno, zo běchu statoswěrni.317 Na konci první světové války 

měly být vytvořeny lužickosrbské legie, z čehož ovšem sešlo: To so jim njeje poradźiło, 

dokelž serbscy wojacy tež w njezbožu swojemu wótcnemu krajej swěrni wostachu.318 Tato teze 

o loajalitě bývá vztahována i na autority ls. života, jež mají čtenáře přesvědčit. Na příklad o 
                                                
308 SN, č. 153,  8.7. 1933, Přiłoha s. 1.   
309 SN, č. 153,  8.7. 1933, Přiłoha s. 1.   
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Arnoštu Mukovi, lužickosrbském jazykovědci, se píše: Swěrny běše, kaž kóždy dobry Serb, 

swojemu Bohu. Swěrny je tež přeco był swojemu němskemu wótcnemu krajej.319 Dobrý 

Lužický Srb je věrný Bohu, Arnošt Muka byl nadto věrný i státu. Lužičtí Srbové jsou navíc 

státu věrnější, než kdokoliv jiný, což je také zaštítěno autoritou redaktora a především 

lužickosrbských buditelů: Předźenak320 je stary Serb, kiž mysli kaž naši wulcy wótčincojo 

Imiš, Smoleŕ, Hórnik, zo so w staćanskej swěrje Serb wot nikoho přetrjechić njeda.321 Ze 

soudobých osobností je jako vůči novému režimu loajální označena Mina Witkojc, která byla 

ve skutečnosti podobně jako mnozí jiní ls. intelektuálové podrobena různým represím: Mina 

Witkojc sobu representuje dźensa ze swojimi pěsnjemi delnjołužiske Serbswto. [...] Ze wšěj 

loyalnosću a swěru so wuznawa z cyłym swojim ludom, k nowemu statej.322  

Svou věrnost státu Lužičtí Srbové prokazovali v minulosti jak v dobrých, tak ve zlých 

časech.323 Aby tomu tak zůstalo a ls. národ zůstal nejvěrnějším článkem státu, obrací se na 

čtenáře i přímý apel, který zároveň varuje, že věrnost státu nemá znamenat odnárodnění: 

 
My Serbja njedajmy so nikomu přetrjechić w staćanskej swěrje! Ale z tym, zo chcemy być dobri a 

swěrni němscy staćenjo, tola hišće dawno prajene njeje, zo bychmy so nětko našu serbskosć slěkali 

a našu maćeŕnu rěč a ju zacpěwali.324  

 

Občanská věrnost se jenom nedeklamuje, nýbrž i dokazuje konkrétními činy, na tomto místě 

odevzdáním správného hlasu ve volbách: Jutřje mamy wšitcy hromadźe a kóždy jednotliwc na 

swojim městnje swoju staćansku swěru ze skutkom dopokazać!325 

S občanskou věrností souvisí také občanské povinnosti: My tež derje wěmy, zo mamy 

jako němscy staćenjo swěrnje dopjelnić swoje staćanske winowatosće.326 Plnění občanských 

povinností je nejvyšší ctí: 

 

Zo swoje staćanske winowatosće přikładnje dopjelnimy, mamy jako najwjetšu česć, wšak so 

čujemy jako staw němskeho stata, a wšitko, štož cyłe ćěło wjeseli, tež na wjeseli, a štož cyłe ćěło 

rudźi, tež nas rudźi.327 

                                                
319 Předźenak, 1934, s.51. 
320 Předźenak byl název časopisu a zároveň označení pro jeho redaktora. Slovo předźenak označuje 
prodavače příze, který chodil po vesnicích a kromě zboží přinášel i zprávy z okolí a ze světa. Odtud 
pramení označení jak pro časopis, tak pro redaktora. 
321 Předźenak, 1930, s. 49. 
322 Łužica, č. 4, 1935, s. 15. 
323 SN, č. 56, 8.3.1937, Přiłoha s. 1. 
324 SN č. 17, 21.1.1936, Přiłoha s. 1. 
325 SN, č. 55, 6.3.1937, Přiłoha s. 1. 
326 SN, č. 55, 6.3.1937, Přiłoha s. 1. 
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Být dobrým občanem a dobrým národním socialistou znamená v ls. kontextu držet se svého 

srbství a upevňovat je: 

 
Wěrno drje je, zo my Serbja chcemy a dyrbimy być z dobrymi němskimi staćanami, kaž tež z 

dobrymi narodnosocialistami. K tomu pak je trjeba, zo swoje Serbowstwo wobkrućamy.328 

 
Ideje národního socialismu totiž neplatí pouze pro německé etnikum, nýbrž je nutno je 

aplikovat i na ls. národ. Povinností Lužického Srba vůči státu v národnostní otázce je tedy 

především zůstat Lužickým Srbem: 

 
Hdyž je wón jako němski staćan z idejemi nacionalsocialisma napjelnjeny, njemóže jako Serb być 

demokrat. Swoje staćanske winowatosće najlěpje dopjelnjejo dyrbi wón tež swojemu ludej dać, 

štož jemu słuša.329  

 
Lužickosrbský národ má být pevný v národnostní otázce a zároveň v postoji vůči 

k politickému režimu: Pokazajmy, zo nimo prócowanja za swoje ludstwo tež swoje staćanske 

winowatosće znajemy! Njech Serbstwo steji kaž murja!330 Tím je v politickém smyslu 

dosaženo ideálu, kdy jsou si Lužičtí Srbové a Němci rovni: Z tym docpějemy krasny ideal 

serbskeho luda, zo je dobry Serb zdobom tež najlěpši Němc!331 Superlativ najdeme také v 

titulku článku v Serbských Nowiných, který zní Serbja su najswěrniši němscy staćenjo!332 

 
 
 
 
Domov a vlast 
 
V ls. tisku 30. let se poměrně konsekventně rozlišovalo mezi pojmy domov – domizna a vlast 

– wótcny kraj. Domizna je označení srbské Lužice, wótcny kraj pak německého státu:  

 
Hdyž so nam poradźi, naše dźěći wukubłać k strowym čłowjekam, kotřiž swoju domiznu lubuja, 

kotřiž su hłuboko zakorjeni w tutej domiznje, a tutu domiznu widźa a spóznaja jako mały dźěl 

wulkeho wótcneho kraja, potom smy my wučerjo swój nadawk wukonjeli.333 

 

                                                
327 SN č. 100, 30.4.1934, Přiłoha s. 1.  
328 SN, č. 4, 6.1.1937, Přiłoha s. 1. 
329 SN č. 64, 16.3.1936, Přiłoha s. 1. 
330 SN, č. 260, 11.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
331 SN, č. 237, 14.10. 1933, s. 1. 
332 SN, č. 68, 21.3. 1933, Přiłoha s. 1. 
333 SN, č. 237, 14.10. 1933, s. 1. 
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Že je wótcnym krajem míněno Německo, lze poznat v některých případech na atributu němski. 

Ten zároveň nikdy nevystupuje ve spojení s domiznou: Wšitcy Serbja dyrbja jutře njedźelu 

kaž dotal swojomu němskomu wótcnomu krajej a joho wjednikej swěru dźeržeć a so zjawnje 

wuznać.334 Domizna může a nemusí být explicitně popsána jako serbska: 

 
Chcemy wukubłać raznych čłowjekow, kotřiž swoju serbsku domiznu lubuja a so za nju wopruja, 

ale tež wědźa, zo je tuta serbska domizna swojorazny mały dźěl němskeho wótcneho kraja.335 

 
V jiném případě je opět rozdíl mezi wótcnym krajem a domiznou zřejmý, ačkoliv samotné 

slovo domizna v něm chybí: ani jenemu so njeje tak zlě šło, zo by dyrbjał swój wótcny kraj a 

swoju lubowanu Łužicu wopušćić.336 V jiném případě nacházíme variaci a místo wótcného 

kraje stojí v textu stát: našim prócowanjom swoje ludstwo hajimy a z tym naš lud zakorjenimy 

do domizny a stata.337 Jak je z příkladů zřejmé, ačkoliv někdy byly jednotlivé lexémy 

nahrazovány synonymy, tvořily domizna a wótcny kraj v textech zpravidla pevné sousloví: 

 

Serbski lud njeje z wjetšeho dźěla swój zwisk z přirodu hišće zhubił a tohodla lubuje swoju 

domiznu a swój wótcny kraj a tohodla so njeje do proletariskeho stawa přetworić dał, kiž je 

mjezynarodny.338 

 
Zcela výjimečně mohla domizna označovat i jiný region než Lužici. Je tomu tak ve článku, 

který popisuje, jak se voliči sjížděli z celé Evropy a z celého světa do Saarska, aby mohli 

rozhodnout o připojení oblasti k Německu. V článku jsou líčeny dramatické osudy cestujících 

mezi nimiž nechyběly matky, které byly cestou tak vysíleny, že těsně po odevzdání hlasu nebi 

i těsně předtím vysílením umřely. Jiné dvě matky, o nichž se píše, cestovaly ve vysokém 

stupni těhotenství a ani jedna njebě so dała wottrašić z dalokim pućowanjom, wukonjeć 

swjatu přisłušnosć za domiznu a wótcny kraj.339 Je ovšem možné, že v tom sehrál roli určitý 

automatismus, neboť spojení domizna a wótcny kraj bylo v hls. tisku poměrně pevné. 

Výjimečně se místo lexému domizna vyskytl hls. lexém domowina: „Kraj serbski, domowina 

moja, ty sy mój raj tu na zemi.“340 

V dolnolužickém tisku je situace v tomto ohledu poněkud jiná. Pojem vlast je tu také 

vyhrazen Německu: My Błośańaŕe smy gjarde na to, až we našych smugach žedne marxisty a 

                                                
334 KP 1934, č. 33, s. 258, 18.8. 
335 SN, č. 237, 14.10. 1933, s. 1. 
336 SN č. 166, 24.7.1933, s. 2. 
337 SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
338 SN, č. 240, 18.10. 1933, Přiłoha s. 1. 
339 PB, 20.1.1935, č. 3, s. 10. 
340 SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
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komunisty měli ńejsmy, jano swója wóścojska, kótaraž se Nimska poḿenijo, jo była nam 

šykno.341 O ní se píše poměrně často, ale o domově jen zřídka, jako na příklad v tomto 

případě: A rownoš ta nuza we tych slědnych lětźasetach stawńe pśiběrała jo, źarže Błota weto 

twardo k domowni, k ludu a wóścojskej.342 V jiných ohledech je situace podobná té 

hornolužické. Na svou vlast a její představitele jsou Lužičtí Srbové hrdí: Něto w tśěśem kraju 

glědamy z wjaselim a gjardosću na našu wóścojsku, na naše ẃedniki.343 Podobně jako v hls. 

tisku je zdůrazňována věrnost vlasti a plnění povinností v minulosti: Welicamy se, až w starej 

nimskej wóścojskej pśecej našu słušnosć cynili smy.344  Lužičtí Srbové jsou pevným sloupem 

německé vlasti345 a pracovat pro dobro vlasti jako Lužický Srb je chvályhodné: Wóno jo 

chwalba, Serb byś a z našym Serbstwom lubej wóścojskej słužyś.346 

 
 
 
Krev a půda 
 
Blut und Boden byl jedním ze stěžejních konceptů ns. ideologie a i v ls. tisku se mu často 

věnovali. Pawoł nedo otevírá první číslo časopisu Naša Domowina úvodníkem, v němž se 

detailně konceptu věnuje. Čtenářům vysvětluje, že nový stát klade takový důraz na čistotu 

krve, protože čím čistější krev je, tím je národ silnější, což zase pozitivně ovlivňuje celý stát. 

Čtenářům vysvětluje, že chtějí-li být plnohodnotnou součástí ls. národa, musí si být této krve 

vědomi. A když si to uvědomí, pochopí také, že mají povinnost vůči celku, tedy ls. národu: 

 
Chceš-li być hódny staw swojeho luda, dyrbiš sebi swojeje krewje wědomny być, přetož z tutym 

wědomjom hakle spóznaješ swoje winowatosće, potom hakle spóznaješ, so njejsy ničo 

samostatneho, ničo swobodneho, zo sy staw, žiwy staw cyłka; zo maš so cyłkej podrjadować a jako 

staw swoje winowatosće k swojemu cyłkej dopjelnić.347  

 
Jako praktickou zásadu národní práce jmenuje čistotu krve, a základ této čistoty leží v ls. 

rodině. Zatímco pojem půda je srozumitelný, a v programatickém článku o něm Nedo v 

podstatě nepíše, vyžaduje poněkud abstraktní krev vysvětlení. Proto se čtenářům někdy  

dostává synonyma: Krej (ludnosć) a zemja stej nacionalnemu socialismej najswjećišej 

                                                
341 SC, č. 25. 8.7. 1933, s. 130. 
342 SC, č. 27, 22.7.1933, s. 138. 
343 SC, č. 25. 8.7. 1933, s. 130. 
344 SC, č. 25. 8.7. 1933, s. 130. 
345 SC, č. 11, 18.3.1933, s. 63. 
346 SC, č. 27, 22.7.1933, s. 138. 
347 Naša Domowina, 1935, č. 1, str. 1 
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kuble.348 Serbske Nowiny provolávají Krej a póda nas zjednoćujetaj do skutkowneho dźěła za 

našu narodnosć!349 a z toho je zřejmé, jak bylo heslo bez výhrad aplikováno na ls. kulturní 

život a národní práci. To vidíme na příkladech, kde se heslo krej a kraj aplikuje u autorit ls. 

kulturního života. Při příležitosti oslav životního jubilea se o Michału Nawkovi píše, že je 

zástupcem této nacionálně socialistické ideje: 

 

[...] tak wobknježi jeho dušu jenička dominanta: nihdy njewučerpana lubosć k narodej, abo po 

dźensnišim prajenju, najkrućiša njerozdźělna zwjazanosć z ludstwom, z krwju a z krajom. Z nim je 

wšón zrostł. To je z pódu, z kotrejež je wušoł, a na kotrejž wón skutkuje z cyłej swojej mocu. [...] 

Tuž je Michał Nawka zawěsće z idelanym zastupjerjom nacionalsocialistiskeje ideje!350 

 
Stejně tak se této charakteristiky dočkalo i umění malíře Měrćina Nowaka-Njechorńského: 
 

Kóžde woprawdźite wuměłstwo wurosće z hłubinow ludnosće. – Ženje to njejsmy lěpje zrozumili 

hač dźensa, hdźež so nam wšědnje před woči staja wulki woznam, kotryž matej krej a kraj. [...] 

Žadyn łužiski wumjełc njeje tak z łužiskeju krwju a pódu zjednoćeny, kaž wón.351  

 
Také literární tvorba Miny Witkojc odkrývá podstatu Dolní Lužice v souladu s heslem 

národního socialismu: W jejnych druhich, bóle domowinskich pěsnjach, zeznajemy so z 

Delnjej Łužicu, „“z krwju a krajom“.352 Krev má v umění vůbec důležité postavení, protože 

ovlivňuje jeho konečnou podobu: Kóždy woprawdźity hudźbny wuměłc je ze swojim ludom a 

jeho krwju najhłubje zwjazany. Kak bychmy hewak mohli tak jasnje rozeznawać němskich wot 

słowjanskich hudźbnikow?353  

Člověk je krví a půdou pevně spojen se svými předky354 a současně krev svazuje do 

jednolitého společenství a žádá si po těch, kteří ji mají, aby plnili své národní povinnosti. V 

následujícím příkladě je krev rozšířena o atribut lužickosrbská: 

 

Naša serbska kreẃ wjaza nas wšitkich do wulkeho bratrowstwa, naša serbska kreẃ je naše 

zhromadne wobsedźenstwo, w kóždym z nas so jeje mocy na jenake wašnje jewja, a naša kreẃ je 

tworiła a wupłodźiła naše kulturne kubła, naše serbske ludstwo. [...] Tež my dyrbimy kročić z 

                                                
348 Předźenak, 1935 s. 40. 
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350 Łužica, č. 11, 1935, s. 41. 
351 Łužica, č. 10, 1935, s. 38. 
352 Łužica , č. 4, 1935, s. 16. 
353 Naša Domowina, 1935, č. 12, str. 46. 
354 Serbski Student, 27. 12. 1935, č. 3 s.  9. 



	 61 

nowym časom. A tu płaći: Na městno serbskeje tradicije ma stupić serbske wědomje. Ja sym Serb, 

dokelž w mojich žiłach čeće serbska kreẃ a ja sym winowaty, žadanja tuteje krewje dopjelnić.355  

 

Podobně je tomu v následujícím příkladě, kde má atribut lužickosrbská i země, půda: 
 

A tola słušamy wšitcy hromadźe do jeneho cyłka, serbska kreẃ nas wšitkich zwjazuje, serbska 

zemja, serbska rěč a kultura nas wšitkich dźerži jako Serbow. Sam sy jenož zornjatko bjez 

wuznama.356  

 
Z toho je zřejmé, že idea krve a půdy nebyla pouze přejata, nýbrž se s ní ideologicky dále 

pracovalo a byla adaptována na ls. poměry.  

Hls. tisk jde spíše cestou oslavy ls. krve a její jedinečnosti. V dls. tisku opět nacházíme obraz, 

který se v Horní Lužici doložit nepodařilo. Obyvatelé dolnolužických Blat mají krev 

smíšenou: We Błośańskich žyłach běžy serbska a nimska kšej.357 V hls. textech najdeme 

ochotu připustit nanejvýš příbuznost: My Serbja smy druheje, hdyž tež němskej jara 

přiwuzneje krewje.358 Podobně v dalším dls. příkladě se mluví o Lužických Srbech a Němcích 

jako o nerozdělitelném celku: Smy južo dłujke stolěśa pśez kšej, zemju a pśisud jadna 

ńeźeleca zjadnosć hordowali[.]359  

Heslo krej a kraj nebylo Lužickým Srbům cizí, protože se tak jmenuje básnická sbírka 

ls. klasika Jakuba Barta-Ćišinského z roku 1900, tedy dost dávno na to, aby mohla být název 

ovlivněn ns. ideologií. Heslo není v ls. kontextu novinkou, jež by byl utvořen podle 

německého příkladu:360 Budźmy sebi wědomi stareho serbskeho hesła: Krej a kraj, kotrež je 

naš Ćišinski stajił na krasnu zběrku swojich basjnjow!361 Ćišinského heslo krej a kraj se 

vykládá jako upřímné srdce lidu svázaného se svou domovinou: 

 
[...] z pěsnje ke mni rěči sprawna wutroba delnjoserbskeho luda ze swojej zwjazanosću z domiznu, 

ze swojim njesenjom w žiwjenju, z krótka to wšitko, štož dźensa zawrěmy po přikładźe našeho 

Ćišinskeho do słowow „krej a kraj“.362 

 

                                                
355 Naša Domowina, 1935, č. 2, str. 5f. 
356 Předźenak, 1935 s. 40. 
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V tisku nebylo heslo pouze akceptováno, nýbrž bráno zcela za své, a to nejen kvůli jeho 

existenci u klasika ls. literatury. Lužickosrbská společnost se má po zásadách krve a půdy od 

pradávna a v jeho uplatňování mají prvenství: 

 

Woprawdźe wumožace pak běchu za nas wulkotne zasady našeho noweho knježeŕstwa, zasady wo 

kreji a pódźe. Nadobo so z tym starodawne směry serbskeho dźěła powyšichu k statnym 

zasadam.363 

 

Tento starý koncept národní práce, který je Lužickým Srbům vlastní, vláda převzela a Lužičtí 

Srbové se proto nemuseli měnit a stát podporovali: 

 

Serbja su tohodla tež witali nowy stat, su jón sylnje podpěrali. My so při tym njejsmy trjebali 

přeměnować, ale smy dožiwili, zo buchu zasady, po kotrychž so my hižo sto lět dołho wo 

wukhowanje swojeho ludstwa prócujemy, wuznamne a zakładne za cyłe statne žiwjenje.364  

 

V tomto textu se píše o sto letech, kdy ony zásady v srbské Lužici platí, můžeme se proto 

domnívat, že odkazují na dobu národního obrození. Lužičtí Srbové se tu vidí jako předobraz 

nacionálně socialistické ideje o lidu svázaného se svým regionem.  

 
 
1000 let Budyšína 
 
Na začátku června 1933 proběhly v Budyšíně několikadenní oslavy tisíciletí města. Podobné 

oslavy byly v té době v módě a pořádaly se částečně bez ohledu na skutečné doložené stáří 

daného města. To byl i případ Budyšína.365 Motiv tisíciletého trvání nefascinoval pouze v 

popisované době, ale v ls. diskurzech o identitě se objevuje dodnes. V dobovém tisku se 

především referovalo o průběhu oslav a důraz byl kladen na lužickosrbskou účast. Nedlouho 

po oslavách se v ls. tisku objevily negativní ohlasy na zpravodajství československého tisku, 

který tvrdil, že Lužičtí Srbové byli nuceni se oslav s německou atmosférou zúčastnit.366 Ls. 
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tisk tuto interpretaci zcela odmítá367 a tvrdí, že ozdobení ls. vlajky symboly nacionálně 

socialistické státu bylo po právu:368 

 

Serbja a Němcy čujachu so jeni a sta so tež z połnym prawom, haj běše to jeničke prawo, zo so na 

kóncu wobrazow ze ludoweho žiwjenja k serbskej khorhoji přityknychu barby noweje Němskeje ze 

znamjenjom nacionalneho pozbudźenja, kiž tež Serbja tak mócnje spěchowachu! 

 

V časopise Katolski Posoł se oslava popisuje jako tisíc let sounáležitosti města s Německem: 

Budyšin swjeći wurjadny swjedźeń, wopomnjećo swojoho tysaclětnoho přisłušenja 

k němskomu krajej.369 Přestože byl Budyšín ve třicátých letech stejně jako dnes sídlem mnoha 

ls. institucí a svým způsobem sehrával roli hlavního města, nenajdeme ve zkoumaném tisku 

téměř zmínky o srbskosti nebo o vřelém vztahu k městu. Lužice je naopak místy opisována 

jako lubowana Łužica,370 serbska Łužica,371 naša rjana Łužica372 či naša serbska katolska 

Łužica.373 S Budyšínem se podobně emotivní atributy nepojí. Na jednom místě je označen 

jako město s ls. obyvatelstvem, ne ovšem jako lužickosrbské město: Jako wosebitosć 

Budyšina a Łužicy ma so serbske wobydleŕstwo wobhladować, kiž přez lětstotki přecy hišće 

so swěru k swojej rěči, swojim wašnjam a nałožkam dźerži.374 Podobnou charakteristiku 

najdeme i v dobových německých peri375odikách. V jazykovědném časopise Muttersprache 

byla o dva roky později otištěna reportáž z Budyšína a autor se ptá, nakolik je město 

lužickosrbské. Vyjmenuje sice nejrůznější ls. instituce, skutečnost, že je na mnoha místech 

vidět ls. nápisy a slyšet lužickou srbštinu, a to především na trzích, kam se sjíždí obyvatelstvo 

okolních vesnic se zbožím. Přes rozsáhlý výčet ls. reálií, které uvádí, tvrdí: 

 

Sonst wird der Fremde von Wendentum nichts bemerken. Denn Bautzen ist eine durch und durch 

deutsche Stadt, und geschichtlich gesehen, ist es viel eher als eine Hochburg des Deutschtums zu 

bezeichnen. 
                                                
367 Serbske Nowiny na začátku 90. let na událost vzpomínají a interpretují ji jako oslavy podmanění. 
Srov. LADUŠ, Manfred: Serbja swjećachu swoje podćisnjenje před tysac lětami. In: Serbske Nowiny, 
23.7.1990, Předźenak s. 3-5, 9. 
368 Česko-lužickosrbské vztahy byly po celou dobu 30. let komplikované. České noviny psaly o 
problémech, se kterými se Lužičtí Srbové musí potýkat a Lužičtí Srbové pak byli vystaveni tlaku ze 
strany německých úřadů. Pawoł Nedo si v privátní korespondenci Otu Wićazovi stěžoval, jak mu 
snahy českách přátel ztěžují práci. Srov. BRESAN (2002: 114). 
369 KP, 1933, č. 23, 10.6., s. 178 
370 SN, č. 166, 24.7.1933, s. 2. 
371 SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
372 Předźenak, 1936, s. 36. 
373 KP, 1933, č. 46, s. 362, 18.11. 
374 KP, 1933, č. 22, s. 173, 3.6. 
375 Bautzen. In: Muttersprache 50, 1935, č. 5, s. 148f. 
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V ls. citátu výše se píše, že v Budyšíně sídlíci ls. obyvatelstvo v něm má tisíciletou historii. 

To se opakuje i v jiných textech, v níž se ukazuje starobylost ls. národa a především jeho 

přetrvání: Serbski lud je so tysac lět dołho serbski zakhował jeničcy na zakładźe tradicije, na 

zakładźe swojeho konservativneho žiwjenja, nimo měry sylneje žiwjeńskeje mocy, kotraž w 

nim tči.376 Národ je s regionem na základě tisíciletí sjednocen: Naš kancler nam tej zwěsći 

našu serbsku ludnosć, kotraž je wurostła z našeje role a z njej zjednoćena wot lěttysacow.377 

Tisíciletá tradice utvořila ls. charakter:  

 

My smy Serbja, doklež smy serbskeje powahi. Tutu powahu wutworja w běhu lětstotkow abo 

lěttysacow jednotna krej w najšěršim zmysłu tuteho słowa, hromadny kraj, w kotrymž lětstotki 

dołho sydlimy, a hromadny dóńt.378  

 

Víc než na samotné tisícileté trvání a existenci se tisk zaměřuje na tisícileté a staleté soužití 

Lužických Srbů s Němci. Lužičtí Srbové jsou tysac lět we wobłuku druheho stata žiwi379 a 

tento národ je wjele lětstotkow wosrjedź Němskeje swoje městno měł a je swoju kulturu w 

rěči, wašnjach a nałožkach hajił.380 Lužičtí Srbové mají si s Němci za staletí vytvorřili mnohé 

vztahy: Njejsmy sami tu we Łužicy. Bydlimy wosrjedź druheho wulkeho luda. W běhu tysac 

lět su so z tutym ludom mnohe zwiski a zwjazki wutworiłe.381 Společnou tisíciletou historií s 

Němci jsou pevně spojeni: 

 

Hušej towzynt lět stara pśisuźona hobjadnosć jo germańsku a sorbisku kšwju na nejžbižše a 

twarźejše swězała. Ta we śěžkem źěle z parowateg tonišća dobyta zeḿa ńaso slěd a znaḿeńa 

stareje kultury, ako lěttowzynty naslědk dosega.382 

 

Toto soužití je tak pevné a oba národy není možné od sebe oddělit: Smy južo dłujke stolěśa 

pśez kšej, zemju a pśisud jadna ńeźeleca zjadnosć hordowali, [...] serbski lud a nimski lud 

stej do niḿernosći zwězanej.383 Samo tisícileté soužití není v tisku popisováno kladně ani 

záporně. 

 
                                                
376 SN, č. 237, 14.10. 1933, s. 1. 
377 Předźenak, 1935, s. 37. 
378 Naša Domowina, 1936, č, 3. s. 9. 
379 Naša Domowina, 1936, č, 2. s. 7. 
380 SN č. 92, 20.4.1934, s. 1.  
381 SN, č. 56, 8.3.1937, Přiłoha s. 1. 
382 SC, č. 27, 22.7.1933, s. 138. 
383 SC, č. 25. 8.7. 1933, s. 130. 
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4.2.3 Další sémantická pole 
 
Vůdce 
 
Vůdcovský princip se prosadil i v Lužici a snažil se kopírovat ten německý. Tento postup 

navrhoval v článku Co mohou lužičané dnes udělat? i Josef Páta:  

 

Musí se přizpůsobiti těmto novým poměrům a založiti svou novou práci na týchž zásadách, na nichž 

dnes budují Němci. Lužičané musí pracovati jen v rámci nové německé říše a musí se spoléhati 

úplně na sebe! To znamená: Hitlerovu zásadu vůdcovskou a lidovou co nejdříve uplatniti pro 

lužické poměry. Uvésti v správný chod ústřední lužickou organisaci spolkovou Domowinu a spolu s 

ní politickou Lužickou lidovou radu.384  

 
Zásadu bez výhrad sledovat nejvyššímu politickému představiteli a snažit se mu přiblížit, 

vysvětluje a shrnuje časopis Serbski Student: Wuspěch ma być tón, zo tajkeho přikładneho 

wjednika sćěhuja wšitcy staćenjo, wutworjejo sebi wěsty rjekowski raz za swój princip 

žiwjenja.385 V získaném materiálu je velké množství dokladů slova wjednik, které bylo 

ekvivalentem německého Führer. V tisku 30. let však nemělo specializovanou funkci. Ačkoliv 

se používalo pro označení Adolfa Hitlera a později pro předsedu Domowiny Pawoła Neda, 

mohl jím byl označem prakticky kdokoliv, kdo měl nějakou vedoucí pozici. Ředitelé státních 

institucí,  představitelé odstraněné opozice i lužickosrbští patrioti mohli být vůdci. V jednom 

případě je vůdcem Kristus.386 

V popisech vůdce panuje určitá variace. Substantiv wjednik může mít různé atributy 

nebo být doplněno po vzoru kancler a wjednik. Jedná-li se v textu o jinou osobu než Adolfa 

Hitlera, je doplněno, čeho je vedoucím. Adolf Hitler bývá označen buď prostě jako 

wjednik,387 wjednik a kancler,388 wjednik, ludowy kancler,389 němski kancler a wjednik,390 naš 

wjednik,391 naš wjednik a kancler,392 naš wulki wjednik Adolf Hitler,393 wjednik Němskeje.394 

                                                
384 Josef Páta: Co mohou lužičané dnes udělat? In: Národní listy, roč. 73, číslo 316, 18.11.1933, s. 1.  
385 Serbski Student, lětnik 15, 11. winowca 1934, č. 9, s. 33 
386 Kaž dołho budźe naš lud za swojim najwyšim wjednikom a kralom Khrystusom swěrnje stać, tak 
dołho njetrjeba so nišoho bojeć. Krajan 1934. s. 35. 
387 PB, 19.8.1934, čo. 33 lětnik 44, s. 131 
388 PB, 20.1.1935, čo. 3 lětnik 45, s. 10 
389 KP, 1934, č. 33, s. 258, 18.8. 
390 KP, 1934, č. 33, s. 258, 18.8. 
391 SN, č. 4, 6.1.1937, Přiłoha s. 1 lětnik 96 
392 SN, č. 73, 30.3.1937, s. 1, lětnik 96 
393 Předźenak, 1935, s. 37 
394 Krajan, 1937, 33. 
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Dále najdeme doklady slovních spojení woprawdźity wjednik,395 njekhabłacy wjednik 

a wulki dobyćeŕ,396najwyšši wjednik němskeho luda, statny wjednik,397 ale i naš krasny 

kancler.398 S odkazem na religiozitu je Adolf Hitler považován za wulcy wobdarjeneho wot 

Boha wobhnadźeneho wjednika.399 

Pawoł Nedo je lubosćepołny wjednik,400 wjednik Domowiny,401 serbski wjednik,402 naš 

wjednik,403 młody wjednik,404 nowy wjednik,405 a wjednik Domowiny a serbskeho luda.406 

Pouze v kontextu jednoho článku o jeho zvolení předsedou Domowiny není výjimečně jeho 

funkce dál nijak specifikována a je označován bez atributů pouze jako wjednik: 

  
Wjednik podźakowa so wotkhadźacemu předsydźe Domowiny za wšo swěrne woporniwe, 

dołholětne dźěło a wuprosy sebi wot njeho dalše sobuskutkowanje. [...] Štóžkuli ma w serbskich 

naležnosćach kajkežkuli starosće abo naprašowanja, njech so nětko z połnej dowěru na wjednika 

wobroći.407 

 
 
 
Vůle a síla 
 
Pojem vůle v ns. ideologii nese v sobě víc než jen význam uvědomělého úsilí o něco. 

Sugeruje i představu úspěchu, výsledku onoho úsilí. Tomuto konceptu odpovídá i citát z ls. 

tisku, kde je vůle základem jednání: Skutkowanje postaja wola.408 Stejně tak ve zprávě o 

spolkové schůzi se volá po tom, aby se pouze nekritizovalo, nžbrž aby se ukázala vůle 

škodlivý vliv odstranit, tedy aby se jednalo: 

 

Ja mam tohodla wšitke skiwlenje, skorženje a swarjenje na zhromadźiznach za runjewon 

bjezkharakterne, hdyž so k tomu hnydom njepřidruži sylna njepowalna wola, škódny wliw na kóždy 

pad wotstronić.409 

                                                
395 Předźenak, 1934, s.41 
396 SN, č. 92, 20.4.1934, s. 1. lětnik 92 
397 Oba příklady Serbski Student, lětnik 15, 8. róžownika 1934, č. 5, s. 18 
398 SN, č. 297, 28.12.1933, Přiłoha s. 1, lětnik 92 
399 Předźenak, 1934, s.41. 
400 SN, č. 66,  19.3. 1933, lětnik 92   
401 KP, 1936, č. 12, s. 90, 21.3. 
402 SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
403 SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
404 Předźenak, 1935, s. 43. 
405 Serbski Student, 8 .8. 1935, č. 11, s.  41. 
406 SN, č. 297, 28.12.1933, Přiłoha s. 1. 
407 SN, č. 297, 28.12.1933, Přiłoha s. 1. 
408 Serbski Student, 11. 10. 1934, č. 9, s. 33 
409 Naša Domowina, 1935, č. 5, s. 17. 
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Zároveň pojem vůle obsahoval i představu protipólu k času Výmarské republiky.410 To se 

zase odráží v textu, který popisuje Hitlerův záměr zjednoćić cyły lud do wulkeho cyłka, w 

kotrymž ma knježić bratrowska mysl, mócna wola k statej, pilnosć411, čestnosć, moraliska 

čistosć[.]412 Podobně je apelováno na neotřesitelnou pevnou vůli, se kterou se Lužičtí Srbové 

mají postavit k novému státnímu zřízení: Skónčnje napominaše wšitkich, zo bychu so do 

rjadow zestupali a do noweho časa kročili z njepowalnej krutej wolu a serbskej wutrobu. 

Kromě vůle ke státu se v ls. tisku ukazuje i vůle k národu. Souvislost národního 

vědomí a sebevědomí, vůle a dalšího úspěchu národa se na teoretické rovině vysvětluje na 

příkladě německého národa: 

Němski narod je sebje sameho spóznał, a z tuteho wurosće narodne wědomje a nowe narodne 

sebjewědomje. Wědomje pak kaž sebjewědomje wupłodźitej w kóždym jednotliwcu krutu wolu, tež 

swoje mocy na swojim městnje zastajić za dalše traće a derjeměće naroda. To je wobsah 

narodneho wědomja!413 

 
V souvislosti s Lužickými Srby se mluví o vůli k životu. Takovou vůli ukazuje na příklad 

lužickosrbský koncert: Tak je koncert na wšitkich wopytowarjow dobry zaćišć zawostajił a 

wolu k žiwjenju pokazał, kotraž w nas bydli a so wuskutkuje.414 Velké množství účastníků 

přišlo na setkání Domowiny, aby hač w dotal hišće njesłyšanej manifestaciji dopokazali a 

wuznali njekhablacu wolu k serbskemu žiwjenju!415 V dalším citátu se mluví o vůli k 

přetrvání:  

 
Ničo druheho njeznaje Domowina, hač njewustawace dźěło a zaso dźěło hač do poslednjeho  

zdychnjenja za naš serbski lud, zo by žiwy był, so skrućił a znowa dopokazał swoju wolu k dalšemu 

traću.416 

 
Ve všech příkladech je vůle vyjádřena jednáním, skutkem: koncertováním, účastí na setkání a 

nepřestávající prací. Vůle byla nutná pro práci na národním životě: Wšitcy derje wěmy, zo 

dyrbimy z njezlemjenej wolu a wutrajnosću dźěłać za zdźerženje našich kulturnych kubłow.417  

Vůle mohla být rozšířována o další atributy, jako již uvedená njezlemjena wola, wola k 

                                                
410 Srov. SEIDEL – SEIDEL-SLOTTY (1961: 64). 
411 SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
412 Předźenak, 1934, s.39f. 
413 Naša Domowina, 1936, č. 3, s. 10. 
414 SN, č. 275, 30.11. 1933, s. 2. 
415 SN, č. 129, 6.6.1934, Přiłoha s. 1. 
416 SN, č. 246, 20.10., 1934, s. 3. 
417 Naša Domowina, 1935, č. 9, s. 35. 
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serbskemu žiwjenju nebo také njepowalna wola k serbskemu žiwjenju,418 kruta wola,419  nebo 

jena wola420 ve smyslu jednotná vůle. Důkazem o vůli k životu pak má být samotná tisíciletá 

existence Lužických Srbů: 

 
A hišće něšto: Spisaćel prěje našu wolu k žiwjenju. Njewěm tak prawje, w kajkej formje dyrbi so 

po jeho měnjenju tuta wola jewić. (...) tysac lět we wobłuku druheho stata žiwi (...) potom je to po 

našim zdaću runjewon přemožacy dopokaz wole k žiwjenju!421 

 
Případné kritiky národního života Lužických Srbů pak měla přesvědčit vůle Adolfa Hitlera, 

která národní práci legitimizuje: 

 
Měješe [Pawoł Nedo] skoržić a pominać a napominać, prědy wšěm pokazać, zo mamy my Serbja 

po woli a wuprajenju wjednika a kanclera Adolfa Hitlera prawo, za kulturne žiwjenje našeho luda 

a za jeho zdźerženje dźěłać. To je wjednikowa wola a tuž nima nam tu nichtó druhi rěčeć abo nam 

to zadźěłać.422 

 
 
Vedle vůle k životu nacházíme v ls. tisku i životní sílu: Serbski lud je so tysac lět dołho 

serbski zakhował jeničcy na zakładźe tradicije, na zakładźe [...] nimo měry sylneje 

žiwjeńskeje mocy, kotraž w nim tči.423 Německé slovo pro sílu Kraft bylo v ns. ideologii 

oblíbeno a bylo součístí mnoha složenin. jeho sémantická náplň zůstává velmi vágní:424 

Wšudźe so hibaju čeŕstwe mocy, wozjewjejo nowu dobu.425 

Pramenem životní síly národa je rolnictvo: Wón je spóznał, [...] zo je burstwo 

najkrućišo zjednoćene z ródnej zemju a zo je z njewučerpajomnym žórłom žiwjeńskeje mocy 

wot stawow do stawow.426 A ačkoliv Lužičtí Srbové mají za sebou dlouhou existenci, stále se 

sílou k životu vyznačují: Naš narod słuša bjez dwěla do starych abo staršich narodow, ma 

pak tola hišće dosć čerstwych žiwjeńskich mocow.427 Jenom díky nejčistějším a nejlepším 

silám se lužickosrbský národ dokázal udržet: 

 

                                                
418 Naša Domowina, 1935, č. 3, s. 9. 
419 PB, 19.8.1934, č. 33 lětnik 44, s. 131. 
420 PB, 20.5.1934, č. 20, lětnik 44, s. 78. 
421 Naša Domowina, 1936, lětnik 3 čo 2 str. 7. 
422 Naša Domowina,1936, lětnik 3 čo 2 s. 7. 
423 SN, č. 237, 14.10. 1933, s. 1. 
424 Srov. SEIDEL – SEIDEL-SLOTTY (1961: 64). 
425 Serbski Student, 11. 10. 1934, č. 9, s. 34. 
426 Předźenak, 1935, s. 37. 
427 Naša Domowina, 1936, č. 9, str. 33. 
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Smy pak so najebać wšeho toho, štož je woprawdźe Boži dźiw, jako Serbja wukhowali, ale jeničcy 

na zakładźe tamnych pražórłow, z kotrychž kóžda narodnosć swoje najčisćiše a najlěpše mocy 

dostawa.428  

 

Na uvedeném příkladě vidíme, že mohla být rozšířena o mnohé atributy, většinou o pozitivní 

nebo vyjadřujících vysokou míru.429 Podobnou specifikaci síly najdeme i v tomto citátu: Nic 

cuzorasne, ale nošerjo ariskich a němskich duchownych mocow su najwjetše dźěła 

duchowneho žiwjenja dokonjeli.430 Pojmy jako nejčistější moc nebo árijská duchovní moc se 

vyznačují velkou vágností.   

 

 

Oběť 

Obraz oběti má sakrální základ, v ls. tisku se objevovala často v militaristickém kontextu. To 

ukazuje následující příklad, který vyjmenovává několik minulých válek: 

 

Naši wótcojo su lětstotki hromadźe šli, su hromadźe 1813 Napoleona předobyli, su 1870 hromadźe 

dobyli, 1914 su hromadźe stali napřećo njepřećelam a su swoju krej za nas přeleli, a su tež nětko 

wšě wopory, kotrež sej wótčina žada, přinjesli.431  

 

Oběti v citátu se vztahují jednak k lidským obětem válečných konfliktů, jednak k obětem, jež 

nyní požaduje vlast. O jaké oběti se jedná, není vysvětleno. Pojem oběti je sémanticky 

nejasný a vágní. Lužiští Srbové se vyznačovali loajalitou k německému státu a byli vždy 

ochotní za něj přinášet oběti: Serbja su přecy dobri staćenjo a stajnje tež k najwjetšim 

woporam zwólniwi byli.432 Státu je třeba vše obětovat, pokud si toho žádá: [...]přeco dyrbiš 

zwólniwy być, wšitko, štož maš, swojemu statej woprować.433 

Tisk varuje, že bude nutné přinášet oběti: Njepóńdźe bjez woporow. Wšitko leži na 

našich ramjenjach. Pomha so jenož tomu, kiž so sam prócuje.434 Úkoly, které přijdou, jsou 

těchto obětí hodny: Předewzate nadawki su hódne teho, zo so za nje woprujemy. A dotal 

                                                
428 SN, č. 56, 8.3.1937, Přiłoha s. 1. 
429 Srov. SEIDEL – SEIDEL-SLOTTY (1961: 64). 
430 SN, č. 84, 8.4.1933, s. 1.  
431 SN, č. 132, 9.6.1934, s. 4. 
432 KP, 1933, č. 45, s. 355, 11.11. 
433 Předźenak, 1934, s.36. 
434 SN, č. 252, 2.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
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přinjesene wopory nam dawaju w tym prawdu.435 A když budeme tyto oběti přinášet, 

zaručíme národu trvalou existenci:  

 

Hdyž wšitcy tak so wuznawamy jako Serbja w žiwjenju a we skutkowanju, hdyž bratrowsku lubosć 

mjez sobu pěstujemy a wopory přinjesemy za swoju narodnosć – potom nam Serbowstwo nihdy 

njezańdźe.436 

 
Oběťmi se nezaručí pouze budoucnost Lužickým Srbům, ale celé společnosti:, vybudujeme 

tím lepší budoucnost: Smy-li prawje woprować nawukli, potom sebi z wutrajnosću a wjeselej 

wutrobu bórzy zbožowny přichod natwarimy.437 Nejen jednotlivci, ale i tisk se má podle 

Katolského Posoła řídit touto zásadou a psát v takovém duchu, aby ukázal obětavost: Wšudźe 

ma so pokazać idealismus a woporniwosć.438  

Někteří Ls. patrioti podle tisku přinášeli oběti za ls. národ, jako na příklad Michał 

Nawka: Wón je cyle naš, njeličomne su jeho wopory za serbski cyłk, haj, wón je tež za naš lud 

ćeŕpił.439 V popisu faráře Šwjely se potom setkáváme s obrazem pruského ducha, který je 

obětavý: Najnadobniši pruski duch, ze swojej skalnej swěru k statej, ze swojej swěru 

k winowatosći a ze swojej woporniwosću w nim skutkuje.440 Slovo oběť bývá v kolokaci 

s ryze pozitivními lexémy, na příklad wjele lubosće a woporniwosće k našej ludnosći,441 před 

tajkej woporniwosću a idealnej zmyslenosću.442  

Oběti v uvedených příkladech jsou velmi abstraktní, nikdy není upřesněno, jakého 

druhu přesně byly. Výjimečně je v textech obětí myšlena konkrétní věc, a to finanční 

příspěvek do určité sbírky, na příklad na podporu studentů: A zastupjerjo Domowiny přińdu w 

bližšim času k Wam, tež k Tebi a proša wo mały wopor za našich studowacych.443 Jasněji to 

ukazuje tento příklad: Zo serbski lud za swoje narodne zaměry tež woprować wě, dopokaza 

zběrka, kotraž za krótke mjeńšiny wunjese 73,67 hriwnow.444  

 

 

 

                                                
435 SN, č. 56, 8.3.1937, Přiłoha s. 1. 
436 Předźenak, 1930, s. 47. 
437 SN, č. 299, 30.12.1933, Přiłoha s. 1. 
438 KP, 1933, č. 32, s. 250, 12.8. 
439 Naša Domowina,1935, č. 11, s. 43. 
440 Předźenak, 1935, s. 44. 
441 Krajan, 1937, s. 34. 
442 Předźenak, 1930, s. 47. 
443 PB, 19.8.1934, čo. 33 lětnik 44, s. 131. 
444 SN, č. 297, 28.12.1933, Přiłoha s. 1. 
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Boj 

Pojem boj spadá do oblasti vojenské, která byla podobně jako oblast sakrální zdrojem metafor 

v ns. ideologii. Nebojuje se ovšem ve válce, nýbrž proti nezaměstnanosti,445 proti chudobě,446 

tisk má za úkol bojovat proti materialismu a egoismu,447 o nové Německo448 a také o moc: 

15lětne wojowanjo našoho hibanja wo móc w Němskej je so z wšorawšim dnjom skónčiło.449 

A zatímco boj o moc je zdařil a je ukončen, boj o německý národ se dále vede.450 

I v lužickosrbském kontextu se bojuje. Učitel a spisovatel Michał Nawka je wojowaŕ 

swojeho luda451 a časopis Serbski Student vyzývá k boji a klade rovnítko mezi bojem a 

životem. Pouze boj zajistí život a trvání národa: 

 
We wojowanju budźemy woprawdźe žiwi![...] Tohodla wojujće, a – – dobudźeće! Njedajće so 

wotćišćeć a porazyć, – ale wobarajće so mužnje. Wojujće za swoje přeswědčenje – ćeŕpće za nje, 

je-li to nuzne., – – ale jenož wutrajće!452 

 
Boj může naplňovat dokonce radostí: Wěrimy kruće do našeho wjednika, smy wjeseli, zo 

móžemy wojować.453 Stejně přistupuje evangelická církev k zimní pomoci: Haj, evangelska 

cyrkej, tak biskop praji, stupi z wjesełosću skutkowaceho křesćijanstwa sobu do tuteho 

wojowanja.454 A v boji se projeví pravá láska, jak dokládá recenze jedné Hálkových 

Večerních písní: Wěmy, zo prawa lubosć so zjewi w zarjekowanju, woprowanju, 

wojowanju.455 

 
 
 
Biologie 
 
Velké množství metafor v jazyce ns. ideologie pochází z oblasti biologie a objevují se i v ls. 

tisku. Už jsme zmínili krev a okrajově také život ve spojení vůle k životu. Dalšími metaforami, 

které v ls. tisku nacházíme jsou tělo, úd, srdce, kořeny, zdraví:  

 

                                                
445 KP, 1933, č. 48, s. 378,  2. 12. 
446 Předźenak, 1935, s. 38. 
447 KP, 1933, č. 32, s. 250, 12.8. 
448 SN, č. 256, 7.11. 1933, Přiłoha s. 1. 
449 KP, 1934, č. 34, s. 266, 25.8. 
450 KP, 1934, č. 34, s. 266, 25.8. 
451 Naša Domowina, 1935, č. 11, s. 43. 
452 Serbski Student, 13.6. 1935, č. 9, s.  35. 
453 SN, č. 138, 16.6.1934, Přiłoha s. 2. 
454 PB, 11.11.1934, č. 45, s. 179. 
455 Łužica, č. 6, 1936, s. 24. 



	 72 

Tuž twormy serbske cyłki, wutwormy stare, hižo wobstejace, a prócujmy so wo nowe! A hdyž 

změjemy wšudźe jasne wědomje, zo smy wšitcy stawy a stawčki na wulkim ćěle, zo mamy jako tajke 

skutkować a swoje winowatosće dopjenić, potom budźe tute ćěło strowe, młódne a čiłe, potom so 

njetrjebamy ničeho bojeć.456  

 

V tomto případě je tělem ls. národ a údy tohoto těla jsou Lužičtí Srbové. Text vyzývá k 

národní práci, jež je povinností každého jedince, a tato práce zajistí, že tělo bude zdravé. 

Obsah metafory údů a těla nebyl sématicky pevně vázán, jak vidíme v dalším příkladu, kde je 

ls. národ pouze údem a tělem německý stát: 

 
Zo swoje staćanske winowatosće přikładnje dopjelnimy, mamy jako najwjetšu česć, wšak so čujemy 

jako staw němskeho stata, a wšitko, štož cyłe ćěło wjeseli, tež na wjeseli, a štož cyłe ćěło rudźi, tež 

nas rudźi.457 

 

Příslušnost k národu je posuzována podle krve, jak jsme ukázali u hesla krev a půda, kde jsme 

již komentovali část následujícího příkladu: 

 

Ja sym staw teho luda, dokelž sym jeho krewje. A čim bóle čista, čim bóle čerstwa je kreẃ, ćim 

jasnišo so wona wuskutkuje, ćim mócniši budźe lud jako lud, ćim lěpši jeho cyłk. – Tohodla tež 

nowy němski stat tajku wažnosć kładźe na čistosć krewje, tohodla je dźensnišemu statej tón staw 

najwuznamniši, w kotrymž so najstrowša a najčerstwiša kreẃ žórli. [...] Chceš-li być hódny staw 

swojeho luda, dyrbiš sebi swojeje krewje wědomny być, přetož z tutym wědomjom hakle spóznaješ 

swoje winowatosće, potom hakle spóznaješ, so njejsy ničo samostatneho, ničo swobodneho, zo sy 

staw, žiwy staw cyłka; zo maš so cyłkej podrjadować a jako staw swoje winowatosće k swojemu 

cyłkej dopjelnić.458  

 

Článkem, údem národa je ten, kdo má odpovídající krev. Krev má být čerstvá a čistá a 

ideálem je krev nejzdravější a nejčerstvější.459 V následující metafoře je lužickosrbský národ 

popisován jako strom, jehož některé větve seschly, ale kořeny zůstávají zdravé: 

 

Po płodach posudźuješ štom; hdyž jich wjele njeje, potom su jeho korjenje strowe; njech tež su 

někotre hałozy wuskhnyłe. Hišće tu so zeleni štom našeho serbskeho luda, a njewšědnje bohate 

płody smy w zańdźenem lěće na nim šćipać směli.460  

                                                
456 Naša Domowina, 1935, č. 6, s. 22. 
457 SN, č. 100, 30.4.1934, Přiłoha s. 1.  
458 Naša Domowina, 1935, č. 1, s. 1. 
459 K superlativům srov. BRAUN (2007: 385). 
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Je obtížné takový obraz jednoznačně připisovat vlivu ns. ideologie. Podobné formulace by 

zajisté bylo možné ve vyšší míře najít i v době národního obrození. V jiných příkladech je 

však už zakořenění spjato s jinými obrazy ns. ideologie: 

 

Tu bydli zakorjenjeny w krwi a pódźe swojeje domizny, a zjednoćeny z dóńtom němskeho stat a 

jeho prócowanja mjez němskim ludom serbski lud.461 

 

V krvi a půdě je tu zakořeněný lužickosrbský národ, v následujícím případě je oproti tomu v 

půdě zakořeněna krev národa: Naša kreẃ je so hłuboko zakorjeniła w serbskej zemi.462 Hlubší 

sémantický rozdíl pravděpodobně není třeba hledat, samotná kombinace slov zakořenění, krev 

a půda je dostačující k vyjádření hrubé myšlenky. U hesla krev a půda jsme již viděli, že krev 

byla synonymem za lid.463 Uplatníme-li to pro výše uvedený příklad, dostáváme se k absurdní 

formulaci tu bydli zakorjenjeny w ludu a pódźe serbski lud, kde je lid zakořeněn sám v sobě.  

 
 
 
4.2.4 Antisemitismus 
 

Antisemitismus nepřinesla do ls. tisku až ns. ideologie, jak ukazuje CXX a CCC na příkladě 

Katolského Posoła. Doba nacionálního socialismu se státním antisemitismem a s tím 

vyostřený diskurz o Židech však tuto tendenci zajísté podpořil a snad i umocnil.464 Pro 

Serbski Casnik jsou Židé největší zhoubou a největšími nepřáteli vlasti,465 kteří štvou v 

zahraničí proti Německu. Autor textu je v českém překladu označuje zhruba jako pijavice a 

tyrany.466 Židům se vytýká, že obírají ostatní o peníze: Žydy su naše potajmne winiki, śěgnu z 

ludu te ṕeńeze, a kśesćijańska wěra jo jim nejwětša grozba.467 Tyto peníze pak s dalšími 

nepřáteli vyvádí z Německa, prožeč se stát dostává do ekonomických potíži: Nimske 

bogašniki, žydy a socialdemokraty su jich ṕeńeze do hukraja sporali, kenž nam nět 

brachuju[.]468 Navíc hrozí celosvětové židovské spiknutí, které si chce podmanit svět: Žyźi 

                                                
460 Předźenak 1930, s. 47 
461 Předźenak 1936 s. 36 
462 Naša Domowina, 1935, č. 1, s. 1. 
463 Krej (ludnosć) a zemja stej nacionalnemu socialismej najswjećišej kuble. Předźenak, 1935, s. 40. 
464 Na základě materiálu není možné v tomto ohledu vynášet soudy. Byl by zapotřebí samostatný 
výzkum na toto téma.  
465 V originále winiki a skazowaŕe. SC, č. 28, 29.7.1933, s.144. 
466 V originále hucycaŕe a katowaŕe. SC, č. 28, 29.7.1933, s.144. 
467 SC, č. 14, 8.4.1933, s. 80. 
468 SC, č. 24., 1.7.1933, s. 126.  
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rachnuju, až za 10 lět budu woni po licḃe a po mocy wěcej ako połojcu teje zemje měś a ju 

hobkněžyś.469 

Hornolužickosrbský tisk nebyl tak vůči Židům vyostřený, alespoň v tom smyslu, že 

nepsal přímé vulgární nadávky. Ale rozdíl je jen nepatrný. Židé podle něj wšudźe hromadu 

stoja470 a maja wulku pjenježnu móc,471 protože ve svých rukou drží velkobanky, které 

ovládají celý svět.472 Židé dále podle tisku každý jiný národ hospodaŕscy wuklukuja, politiscy 

rozšćěpja, moraliscy wonješwarnja.473 Židé jsou tvůrci všeho zla a zodpovědní i za 

protichůdné věci. Tak najdeme v jednom článku hrozbu židowskeho marxisma a zároveň 

židowskeho kapitalisma.474  Po první světové válce byli Židé také zodpovědní za to, pobožný 

lužickosrbský lid ztratil důvěru v německý stát a podporoval vlastní politickou emancipaci.475 

V Německu židovský národ cyłe hospodaŕstwo wobknejžeše, tež najwjetši dźěł 

nowinaŕstwa, dźiwadłow, knihiskładow běše w jeno wobsedźeństwje.476 Zároveň pohrdal 

vším, co bylo ostatním svaté a drahé, jako nabožnosć, narodnosć, wótčinu, a tím kazil celý 

národ.477 Za to vše se mu dle tisku dostalo zaslouženého trestu a všichni židovští úředníci byli 

propuštěni a lékařům a advokátům bylo zakázano vykonávat profesi.478 

Také v jiných krajích jsou zdrojem špatností. Časopis Pomhaj Bóh vzpomíná na těžké 

časy, kotrež su woni ze swojej njewěru a bolšewizmom na Rusku přinjesli[.]479 A také 

v Poslku a Československu so ze Židami mjerẃi, kiž tam na škodu naroda knježa.480 

V jednom z článků je doložen výraz židowskich wodźerjow481 a vedle toho je jednou 

doložen výraz židowscy wjednicy.482 Bohužel pouhé dva doklady neumožňují vyvozovat 

žádné závěry. Větší korpus by mohl ukázat, zda se neobjevovala tendence nahradit ve spojení 

se Židy slovo wjednik, a místo něj používat wodźeŕ. Slovo wjednik nebylo v tisku vyhrazeno 

pouze Adolfu Hitlerovi – vůdcovský princip se přenesl i do reálií ls. života a wjednikem byl 

v tomto smyslu nazýván především předseda Domowiny Pawoł Nedo, ale i další patrioti.483 

                                                
469 Pratyja, 1935, s. 37 
470 KP 1933, č. 13 s. 98-99. 
471 KP 1933, č. 13 s. 98-99. 
472 SN č. 66, 19.3.1937, s. 1. 
473 Krajan ,1937, s. 33 
474 Předźenak, 1934 s.36 
475 Předźenak, 1934 s.36 
476 SN, č. 66, 19.3.1937, s. 1.. 
477 SN, č. 66, 19.3.1937, s. 1. 
478 SN, č. 66, 19.3.1937, s. 1. 
479 PB, 20.11.1936, č. 48, s. 195. 
480 SN, č. 66, 19.3.1937, s. 1. 
481 PB, 20.11.1936, čo. 48, lětnik 46, s. 195. 
482 KP, 1933, č. 13 s. 98-99. 
483 Domowina chtěla oficiálně zavést pojmy Gau a Führer, ale saské úřady na to rychle zareagovaly 
zákazem užívat nacionálně socialistickou terminologii nestátními spolky. Srov. STONE (2016: 297). 
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Ale jeho ideologické spojení bylo bezesporu zřejmé. Slovo wodźeŕ se v tomto smyslu 

prakticky nepoužívalo, kolokace byly spíše svázány s institucemi – s Maticí lužickosrbskou484 

a Domowinou.485  

Antisemitismus se projevoval i v několika literárních tvorbách na stránkách ls. tisku, 

ačkoliv je třeba dodat, že jen okrajově. V Serbských Nowinách byl zveřejněn text Sława našej 

čestnej serbskej drasće, který pojednává o setkání Adolfa Hitlera s ženami v lužickosrbském 

kroji. Vypravěč si během dialogu s Hitlerem povzdechne, že evangelické Lužické Srbky se 

svého kroje vzdávají. Jako důvod uvádí židovský liberalismus: Prajće to našim evangelskim 

Serbowkam! Te steja tež cyle pod wliwom židowskeho liberalisma!486 V časopisu Krajan je 

uvedena krátká povídka Romualda Domaški Saprliškowy židźik,487 v němž se píše o 

obchodníkovi, který podvádí. A jako po penězích a zbohatnutí prahnoucí je charakterizován 

Žid v povídce Žid wostanje žid.488 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
484 „Maćica je zasy ze wodźeŕku płodźeŕku duchowneho žiwjenja we našim ludźe.“ Předźenak, 1930, 
s. 47. 
485 „Tajkeho zboža pak so njemóže wjeselić naša Domowina, wodźeŕka našeho cyłeho serbskeho 
luda.“ SN, č. 246, 20.10. 1934, s. 3. 
486 SN, č. 297, 28.12.1933, Přiłoha s. 1. 
487 Česky zhruba: Prohnaný žiďáček. Krajan 1935. s. 74-75. 
488 SN, č. 131, 13.6. 1933, s. 4. 
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4.3	Vliv	jazyka	národního	socialismu	na	uměleckou	literaturu	
 

Na základě materiálu zkoumaného v této práci nelze určit, zda a nakolik pronikal jazyk 

propagandy kromě publicistických textů i do jiných sfér jako na příklad do běžně mluveného 

jazyka, jak o tom píše na př. Seidlová-Slottyová (1936). Dostal se ovšem částečně do 

kontextu ls. krásné literatury. Podobně jako Loewy (1969) vycházím z textů samotných a ne z 

autorů. To znamená, že jsem se nesoustředil na biografie, vytipoval autory, kteří by mohli být 

případně sympatizanti ns. režimu, a pak u nich hledal vlivy jazyka ns. propagandy, nýbrž jsem 

naopak vycházel z textů, které jsem během rešerší našel. 

Rok 1937 bývá v odborné literatuře nesprávně představován jako moment, kdy bylo 

zakázáno publikovat lužickosrbsky489 a nastává předěl v ls. literatuře, kdy autoři nic 

netvoří.490 Tento narativ není správný, neboť alespoň některé tiskoviny vycházely až do roku 

1939 a i během války potom autoři tvořili, i když ve výrazně menší míře. V prvních 

poválečných periodikách najdeme básně Frida Mětška datované z druhé půlky 30 let,491 

známé jsou také tvorby Michała Nawki, který psal i během války.   

Pokud se odborná literatura tomuto období věnuje, popisuje odbojné tendence a 

význam krásné literatury pro zachování ls. jazyka, kultury a národa. Přehled literatury psané v 

letech 1937-45 přináší Čornakec (1991) a (1996), nábožným písním Michała Nawki z doby 

válečné se věnuje Łušćanski (1990). V obou případech autoři vyzdvihují význam literátů, 

kteří tvořili v době nacionálního socialismu, přičemž největší váhu nepřikládají literární 

kvalitě, nýbrž psaní samému a také obsahu, který zpravidla nějakým způsobem akcentoval 

národní program. Čornakec (1991: 77) považuje autory této doby za poměrně monolitní 

seskupení se shodnou motivací k psaní:  

 

Serbskich literatow njewjazaše jenož zhromadny njepřećel kaž tež zhromadny 

křesćanski swětonahlad, ale wosebje zhromadna wola, so jako narod přećiwo 

systematiskemu zadušenju přez fašizm spjećować a přetrać, serbske słowo a literaturu 

wuchować, kóždy po swojim.  

 

                                                
489	Na př. ČORNAKEC (1996: 272) uvádí, že v srpnu roku 1937 bylo zakázáno ls. tištěné slovo, ačkoliv 
v následující větě píše, že nadále vycházel Katolski Posoł a Krajan.  
490	SCHOLZE (1998: 238) cituje neuvedený zdroj, když dobu po roce 1937 charakterizuje slovy 
hłuboka ćma a smjertna ćišina (výraz je u něj v kurzívě, ale není zřejmé, odkud se bere). 
491	V prvním čísle Dolnoserbského casnika (listopad 1947), který nejprve vycházel jako příloha 
Noweje Doby najdeme na první a druhé stránce celkem tři básně Frida Mětška. První Pěsni z 
nejwětšeje serbskeje nuze je datována rokem 1935, zbylé dvě Pawołoj Nedoju a Huznaše rokem 1937.  
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Ls. spisovatelé byli tedy podle ní všichni poháněni snahou zachránit vlastní národ. A pokud 

někdo zprvu projevil sympatie k ns. režimu, nakonec také prozřel:  

 

Tulenje abo loyalne zadźerženje bliži so pod wěstymi wobstojnosćemi 

samomordarstwu. Po tym zo bě tutu hórku woprawdźitosć spočatk 30-ych lět 

někotryžkuli „dušny“ a loyalny Serb dožiwić dyrbjał, zesylni drje so wola k wědomišej 

opoziciji.  

 

Motivace pro psaní v duchu ns. ideologie však mohla být různá, a to se netýkalo jen autorů 

lužickosrbských, nýbrž i německých.492 

Specifické je, že takové zmínky v odborné sorabistické literatuře zpravidla zůstávají nevěcně 

anonymní a jména autorů, kteří psali v duchu nacionálního socialismu zůstavají nevyřčena. 

Čornakec (1991: 78) dvě jména uvádí, přesto se vyjadřuje velmi zdrženlivě:  

 
Dalše přičiny mjelčenja [tj. spisovatelé přestali psát] móžeja tež w tym ležeć, zo běchu 

někotři bóle z narodneje winowatosće hač nutřkowneje potrjeby tworili, druzy zaso 

fašizm z časom njepřewidźeli (Wićaz, Rocha).  

 

O tom, co a jak psali, se tedy není možné dozvědět jinak než pohledem do dobových 

časopisů. Není nutné se domnívat, že se jedná o vědomý záměr. Je možné, že téma je 

jednoduše natolik okrajové a rozsahem omezené, že nebudí u sorabistů zájem. I v českém 

prostředí je kladen důraz na odbojovou a vlasteneckou literaturu, čehož dokladem může být 

na př. Velčovský (2016: 202ff), který sice zmiňuje, že v protektorátních novinách byly tištěny 

amatérské agitační básně, všímá si ale naopak výlučně poezie, jež se vyznačuje vlastenectvím. 

Jedinou zřetelnou výjimkou v tomto tabuizovaném tématu je v ls. prostředí Wieczorek 

(2009), který tematizuje texty Fryca Rochy v Serbském Casniku. Zcela otevřeně popisuje 

sympatie šéfredaktora dolnolužickosrbského týdeníku k nacionálnímu socialismu a uveřejňuje 

i dva krátké texty – jedním z nich je báseň opěvující Adolfa Hitlera, druhým textem je krátký 

antisemitský novinový článek. WIECZOREK se také pozastavuje nad tím, že o této skutečnosti 

sorabistika konsekventně mlčí.  

V doslovu výboru z tvorby Fryca Rochy A pó zemi libju te strusacki (2015) je Rochův 

příklon k nacionálnímu socialismu interpretován jako snaha zachránit existenci SC v novém 
                                                
492 Srov. LOEWY (1969: 22): Aus vielen [Texten] spricht ein naiver Glaube oder pure Dummheit, aus 
anderen Angst und Opportunismus, aus manchen das Bemühen, die Machthaber (und sich selbst) 
davon zu überzeugen, dass man ein würdiger „Volksgenosse“ ist[.]  
 



	 78 

politickém režimu. Zhruba stránkový text sice jeho sympatie uznává, relativizuje je ovšem 

jako strategii přežití, a to bez konkrétních důkazů, kterými by mohla být například Rochova 

distance od režimu v denících či soukromých dopisech. Doslov odkazuje k jedinému textu v 

knižním výboru, ve kterém má být jeho náklonnost k režimu zřetelná, a to k textu Serbska 

cesna drastwa.493 V tomto článku Rocha cituje Kubeho a Hitlera, kteří chválili lužickosrbské 

kroje jako výraz tradice a svázanosti s lidem. Tyto citace se objevují, jak bylo ukázáno v 

předešlých kapitolách, v tisku pravidelně jako strategie legitimace. Do sbírky A pó zemi libju 

te strusacki ovšem nejsou zahrnuty ani Rochovy další publicistické texty, jež výrazněji 

sympatizují s ns. režimem, natož jeho básně s ns. tematikou. Tvrzení autorů doslovu, že se 

Rocha rozhodl se stajiś loyalny a wobejś pśeśiwnych słow494 je poněkud zavádějící, protože 

nejen že jeho články vládu chválí, ale navíc je opěvuje i v poezii. V doslovu ani nekomentují 

ve sbírce otištěný antisemitský text Góspodarske wobstojnosći, který nebyl v SC ani v dalších 

periodikách495 osamocený. 

Navíc bylo i v posledním čísle SC uveřejněno sedm příspěvků, v nichž je 

sympatizování ne-li oslava ns. režimu zřejmá. Pokud by se u Rochy jednalo čistě o 

pragmatizmus, nemusel by nutně slovy Hitlerowy duch do wšyknych hobstojnosćow dujo, 

šudy cysći a nowe hutwaŕujo, natwaŕujo a dotwaŕujo. Šo buwa nowe a strowe, šo stare, zgnite 

a sprochńete zachada.496 oslavovat režim v čísle, v němž čtenářům zároveň oznámil konec 

vydávání periodika. Je tedy zřejmé, že vydavatelé výboru sice nechtěli zamlčet Rochovy 

sympatie k nacionálnímu socialismu, ale přesto tuto kapitolu také nechtěli příliš rozvádět. 

Naopak se zdá, že se snaží jeho texty bránit jako nutné zlo: 

 

Wón wiźi se ako za Serbski Casnik zagronity žurnalist, wót kótaregož se mejstarstwo 

wócakujo, wobstojece we tom, jen wuchowaś pód nowymi kulturnopolitiskimi 

wobstojnosćami. Toś wózjawijo – abo pišo – ako žycone wše te nowe mócnarstwo 

chwalece artikle.  

 

Rocha měl tedy podle nich psát tak, aby zachránil samotnou existenci dolnolužickosrbského 

týdeníku. Za příčinu konce týdeníku ale Rocha sám označuje finanční potíže.  

Nejplodnějším autorem uměleckých textů, jež jsou z hlediska propagandy relevantní, 

je právě Fryco Rocha, který své tvorby publikoval v Serbském Casniku. V následujícím 

                                                
493	ROCHA (2015: 470). 
494	ROCHA (2015: 470). 
495	Srov. MIRTSCHIN (2014) a WALDE (2000) . 
496	ROCHA (2015: 470). 
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přehledu jsou uvedeny všechny básně s ns. tematikou, které v SC vyšly. Tyto texty s 

výjimkou jednoho497 podle všeho nebyly nikdy v poválečné literatuře uveřejněny. 

I uměleckou literaturu je možné jako kterýkoliv jiný text analyzovat jazykovědnými 

metodami, což sugeruje na př. Loewy (1987), který představuje komentovaný výbor německé 

literatury z doby Třetí říše. Jeho dělení do tematických celků se co do obsahu básní opírá o 

tradiční popisy jazyka nacionálního socialismu. Mýtus, krev, oběť, nový stát, národní 

pospolitost (Volksgemeinschaft), zdraví, posvátno a další kategorie, které uvádí, jsou všechno 

pojmy, které jsou charakteristické pro jazyk nacionálního socialismu a jež se objevují, jak 

bylo ukázáno, i v ls. publicistice. Loewy (1987) kategorizuje literaturu tedy především podle 

sémantických oblastí. V jeho výboru převažují texty politického charakteru, najdeme v něm 

však i texty jiné, jako na příklad poezii. Literatura třetí říše má podle něj čtyři vrstvy 

ideologické struktury.498 První vrstvou označuje jako vrstvu romantickou, jež tvoří abstraktní 

základ, na němž toto písemnictví stojí. V této vrstvě je zakotven iracionalismus, 

pseudohistorismus, a důvěra v autoritu. Další vrstvu tvoří provincialismus, který literatuře 

propůjčuje lidový charakter. Sem spadá i ideologie Blut und Boden. Třetí vrtsva se vyznačuje 

militantím nacionalismem. Čtvrtá, nejvyšší vrstva je potom ve vlastním smyslu vrstvou 

nacionálně socialistickou, sem by spadalo na příklad uctívání vůdce. 

Jiní autoři vyvíjejí zvláštní aparát pro charakteristiku umělecké literatury a alespoň 

jeden takový model chceme v této práci pro potřebu popisu části uměleckých literárních textů 

použít. Schnell (1998: 105ff.) ve své analýze představuje 15 tezí, jimiž charakterizuje ns. 

básnictví, a které můžeme následovně krátce shrnout: 

 

• jedná se o básnictví cesty, která začíná v temnotách, nemá jednoznačný cíl, ale slibuje 

budoucnost, světlo, domov, sílu 

• projevuje se dualismus  

• jedná se o básnictví návratu domů 

• jde o sakrální básnictví 

• chce být básnictvím mas a kolektivu (ten bývá zobrazněn symboly jako moře, zrní, 

hvězdy, vlajka, krev)  

• zobrazuje minulost a tradice (často ve formě neviditelných mas jako třeba padlí 

vojáci)  

                                                
497	Již zmiňovaná báseň oslavující Adolfa Hitlera s titulem Jadna mysl, jadna wóla, jaden ẃednik, 
kterou uveřejnil WIECZOREK (2009). 
498	LOEWY (1987: 20) 
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• monumentalita a auktoriálnost ve způsobu vyjadřování, jež se blíží vojenskému 

způsobu (rozkazy)  

• čtenář, na kterého se poezie obrací, je s obsahem již a priori názorově ztotožněn499 

• přebírá prvky tradičního kánonu forem a plní je nacionálně socialistickými obsahy 

• pochodové, bojové a kolektivní písně (epigonství estetizované sféry politického 

života) 

• součást německé literární historie – nepřichází „odnikud“, nýbrž přímo navazuje500  

• odhodlaná pozitivnost  (pozitivnost říšského myšlení a mesianisticky ztvárněného 

vůdce)  

• ns. básnictví nevyvíjí strukturní prvky specificky pro daný žánr, nýbrž mezižánrově  

• existuje rozdíl mezi ns. literaturou a fašistickou literaturou 

• poslední bod shrnuje předešlé: ns. literaturu charakterizuje ne obsah samotný, nýbrž 

specifická estetika postoje, která si žádá boj, podmanění, vyloučení a vládu. 

Všechny uvedené elementy není možné v básních Fryca Rochy najít, jak ale ukážeme, lze 

tento model při rozboru Frycových básní dobře použít.   

Ne všechny básně v Serbském Casniku mají svůj název. Pokud jej nemají, používáme 

v následujícím přehledu jako název pro lepší orientaci první slova básně, nebo nadpis, který je 

titulkem jak básně samotné, tak i následujícího, případně předcházejícího publicistického 

textu. Nutno podotknout, že nenajdeme v SC předěl, kdy by se obsah básní změnil a držel 

jistou linii. Po celou dobu posledních měsíců existence SC v roce 1933 se vedle 

ideologických básní objevují i básně, které ns. ideologií a jazykem nejsou nijak ovlivněny. To 

se týká především náboženských básní, v nichž se autor obrací k Bohu a u nichž by byla 

snaha hledat vlivy ns. jazyka krajně svévolná. Chronologicky první nalezenou básní v SC, jež 

je ovlivněna ns. jazykem, je báseň Nowy nimski raj: 
 

Nowy nimski raj jo se naroźił501 
[...] 
 
Nic kóń, nic pěški wše 

sćituju husoke 

na tronu jich: 

lubosć jan k wóścojskej,  

lichota muža, tej 

                                                
499	Srov. interpretaci písně v HARTUNG (1983: 81f). 
500	Podobně jako ns. ideologie a jazyk nacionálního socialismu nevznikají až nástupem nacistů k moci 
v roce 1933, nýbrž existovaly již předtím a mají kořeny sahající až do 19. století. 
501	Serbski Casnik, č. 13, 1.4. 1933, s. 1f. 
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źaržytej stata móc 

we wichorach. 

 

Na báseň navazuje text: 

 

[...] Z Bogom do nowego źěła, z Bogom do noweg pśichoda, z Bogom do noweg 

nimskego raja! 

We kuždem měsće a we kuždej wsy jo se to nowe dobyśe na mšach, w šulach, we 

towaŕstwach a źěłarńach swěśiło. Lud zas wótžyẃejo a glěda z cełeju naźeju do 

pśichoda nowego casa. Bog pomogaj dalej! 

 
Slovo raj by bylo možné interpretovat jako sakrální pojem, tedy ráj, jeho dalším významem 

však bylo i kraj, země, říše. Navíc i jeho zvuková podobnost s německým Reich může 

napovídat, že význam ráj stál v pozadí. Dolnolužickosrbský textový korpus ukazuje, že oba 

významy byly známé a v užívání.502 Bez jasných dokladů ze Serbského Casnika503 však není 

vhodné interpretaci ve smyslu ráj zastávat. V titulu básně (a zároveň následujícího článku) se 

tedy rodí nový německý stát, je tu tedy zřejmá distance od minulosti, od předcházejícího 

režimu.  

Vládnoucí vrstvu, vrchnost (husoke) neochrání kůň či vojáci – na tomto místě máme 

vojenský obraz, který je pro jazyk ns. propagandy typický.504 SCHNELLovu tezi pozitivního 

obrazu můžeme vidět v lásce k vlasti, která navíc je tím prostředkem, který udrží vrchnost na 

jejím trůnu. Vichr je také častý obraz jazyka ns. propagandy, ale v této básni je 

pravděpodobně  použit v jiném kontextu než vichr a další živly v ostatních Rochových 

básních, které budou představeny. Vichr je tu představen jako nebezpěčí pro vládnoucí vrstvu, 

zatímco v básních, které budou sledovat, je vichr ztotožněn s ns. režimem. Pojem láska k 

vlasti je třeba interpretovat jako láska k Německu, neboť zpravidla se v ls. tisku této doby 

rozlišuje mezi vlastí (dls. wóścojska, hls. wótcny kraj , n. Vaterland - Německo) a domovinou 

(dls. domownja, hls. domizna, n. Heimat – Srbská Lužice). 

V provolání, které následuje po básni najdeme jak jazyk militaristický (vítězství), tak sakrální 

(Bůh).  

                                                
502	Srov. https://www.dolnoserbski.de/korpus/pytanje?wuraz=raj 
503	Jasným dokladem rozumíme na př. hromadění synonym, v tomto případě by to bylo naš nowy raj, 
naš nowy paradiz. 
504	Srov. SEIDEL – SEIDEL-SLOTTY (1961: 43ff). 
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Podobně jako jiné svátky,505 byl i svátek práce v době nacionálního socialismu 

instrumentalizován k propagandistickým účelům. Článek, který předchází následující básni 

Zjadnosć, pšawdosć informuje o proběhlých oslavách svátku práce jako o oslavě nového 

režimu a Adolfa Hitlera. V úvodu článku autor potvrzuje, že i nejmenší ves vyjádřila lásku, 

tedy loajálnost vládě a především kancléři a že jsou všichni připraveni podporovat ho a 

pomáhat mu. Článek je zakončen větami Dalej tak! Šykne jadne a zjadne! Zjadnosć jo naša 

nejwětša móc a z ńeju hurosćo a kwiśo šykna zeḿska gluka.506 Všichni jsou tedy svorní a 

jednotní, jednoho smýšlení. Jednota či svornost všeho lidu podporovat kancléře a vládu jsou 

největší silou. Na tento obraz potom navazuje i báseň: 

 

Zjadnosć, pšawdosć, nic se bojaś,507 

twaŕe lubu wóścojsku, 

za tym comy šykne stojaś 

ako bratśi z lubosću. 

Zjadnosć, pšawdosć bźez bojazni 

załožk wšeje gluki su; 

kwiś nam taka gluka pśecej, 

kwiś za lubu wóścojsku! 

 

V básni se částečně opakuje obsah článku, a to se stejnými prostředky, na čemž je vidět, že se 

i v umělecké tvorbě užívají stejné elementy jazyka ns. propagandy a že umělecká tvorba není 

od jazykového úzu jiných propagandistických textů odříznuta, nýbrž může být s nimi naopak 

neoddělitelně spojena. Svornost/jednota zde je základ milé vlasti. Najdeme i doklady, kdy 

slovo zjadnana bylo používáno ve smyslu zglachšaltována,508 je tedy možné, že čtenáři četli i 

tento význam. I bez tohoto významu má však text jasný smysl – pouze lid jako monolitní 

uskupení může budovat svou vlast. Báseň opět naplňuje některé ze SCHNELLových tezí, 

protože pozitivně hledí do budoucnosti (lubosć, gluka), a také je to básnictví návratu do vlasti, 

neboť tuto je nutno nejdřív vybudovat. Masy či kolektiv zde jsou zastoupeny výrazem za tym 

comy šykne stojaś, tedy všichni (anonymní celek) se na tom budeme podílet, a také 

skutečností, že nám pokvete štěstí.  

                                                
505	Na př. oslavy tiscíciletí měst, které byly v té době oblíbené, ačkoliv ne vždy historicky podložené. 
Tak se v roce 1933 slavil bez historicky podložených důvodů i tisícíletý svátek Budyšína; v roce 2002 
se pak slavil opět, a to na základě nejstarší historické zmínky názvu města z roku 1002. 
506	Serbski Casnik, č. 19, 13.5.1933, s. 106. 
507 Tamtéž.  
508	Srov. Serbski Casnik, č. 27, 22.7.1933, s. 130. 
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Dvojverší, které zakončuje krátký článek o setkání Hitlerjugend, můžeme také přiřadit  

k popisovaným uměleckým textům, i když je svým rozsahem minimalistické: 

 

Schód Hitleroweje młoźiny. Ńeźelu 14. maja zgromaźichu se w Turnoẃe, lěcrownož 

se dejšćowašo, 100 Hitlerowych gólcow. Rowno najsach Hitlerowa młoźina nejmocnej 

pśiběra. Pśed mjasecom licyšo kopicka jano 30 gólcow. W Chóśebuskem krejzu deŕe 

žedna wjas wěcej ńejo, źož kupka Hitleroweje młoźiny se ńezezběrała. Wóńe hucychu 

se w pěškowańu a stśělachu z tešingom. Pśeśěg pśez wjas hobzamknu hucbu.  

 Wjelikim mužam se rownajśo, 

 k ẃelikim mužam se zwigajśo!509 

 
I toto dvojverší můžeme pro naše potřeby považovat za samostatný umělecký literární text, 

protože je graficky odlišeno od zbytku článku tím, že je odsazeno. Dále zde najdeme rým, a 

anaforu wjelikim mužam. Oba verše jsou apelem, podle SCHNELLa rozkazem mládeži, aby 

vzhlíželi ke vzorům, k velikým mužům. Vzhledem k tomu, že se jedná o Hitlerjugend, 

můžeme dále vyvozovat, že tím největším mužem je právě Adolf Hitler. Tím pádem bychom 

zde mohli vidět i SCHNELLův mesianismus v tom smyslu, že má mládež před očima jedince, 

ke kterému má vzhlížet a směřovat. Vzhledem k plurálu mužam zachází tato interpretace snad 

daleko, můžeme tu ale v každém případě vidět SCHNELLovu poezii mas – autor se zde svým 

apelem obrací ke kolektivu.  

Následující báseň Do Wětošowa se nachází na konci článku o přípravách na lidový a 

krojový svátek. Autor čtenáře na něj zve a upozorňuje, že byli pozváni „vysocí pánové z 

vlády“ a že v obou wětošovských kostelech proběhne lužickosrbská mše. Čtenáře dále 

upozorňuje, že tento svátek musí vidět a slyšet každý Lužický Srb, a to především proto, aby 

dobře poznali lužickosrbské obyvatelstvo, které vrchnost (huššyna) v nedávné minulosti 

velmi vychvalovala.510 Odkaz na vrchnost je toposem autority, který naplňuje strategii 

legitimity. Tak jako mnohokrát v ls. tiskovinách, se tu autor dovolává několika málo 

veřejných projevů, v nichž se představitelé moci vyjádřili kladně vůči Lužickým Srbům. 

Poněkud zaráží, že jsou v článku k účasti zváni všichni Lužičtí Srbové z důvodu, aby dobře 

poznali lužickosrbský lid. Pravděpodobně se autor obrací především k národnostně 

nevyhraněným či „vlažným“ Lužickým Srbům, protože na konci sugeruje, že i oni se poté 

mohou lépe podílet na budování lužickosrbského národa. 
                                                
509 Serbski Casnik, č. 21, 27.5.1933, s. 144. 
510 To musy kuždy Serb wiźeś a słyšaś, což se Wětošoẃe pśewjasć buźo, aby groniś mógł: [„]Ja som 
teke pódla był!“ Nejwósebńej pak togodla, aby serbske ludstwo kradu poznawali, kótarež huššyna z 
tak husokimi słowami huchwaliła jo a potom to Wašo teke wěcej a leṕej hutwarili. Serbski Casnik, Nr. 
28, 29.7.1933, s. 144 .  
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Do Wětošowa, Wětošowa511 

na swěźeń zasej drastwiny! 

Tak waḃe źins nas lube słowa 

na hulět znaty serbojski.  

Pokažćo Wašo ludstwo rědne 

šym gósćam z bliska, daloka 

a huwółajśo sława prědne 

na našog lubeg kanclaŕa! 

 
V textu Do Wětošowa  můžeme dobře vidět projev jedné ze SCHNELLových tezí, která tvrdí, 

že ns. básnictví přebírá tradiční formy a plní je ns. obsahem. Prvních šest veršů nenese žádné 

prvky jazyka nacionálního socialismu a s podobnými verši bychom se mohli setkat v průběhu 

celého 19. i 20 století. Oslava krojů a národa, vítání hostů z blízka a daleka není v ls. kontextu 

ničím specifickým. Poslední dva verše ovšem se obrací na čtenáře s apelem, aby oslavovali 

také kancléře.512 V posledním dvojverší můžeme najít dále dvě ze Schnellových tezí. Jednak 

pozitivní myšlení (náš milý kancléř) a mesianismus (vyvolávání slávy jednomu jedinci), 

jednak „vojenské“ vyjadřování, tedy přímý rozkaz (huwółajśo) čtenářům a budoucím 

účastníkům lidového svátku, aby kancléře oslavovali. 

 Báseň Jadna mysl, jadna wóla, jaden ẃednik otiskl Wieczorek (2009) a je to 

pravděpodobně jediná báseň Fryca Rochy s touto tematikou, jež se dosud dočkala zveřejnění. 

 
Jadna mysl, jadna wóla, jaden ẃednik:513 

 
Adolf Hitler jo ten muž, 

jo nas šyknych srědnik; 

za nim comy šykne hyś,  

za jog’ słowom stojaś,  

jaden duch dej we nas byś 

 

a se ńedej bójaś, 

twariś dej zas wóścojsku, 

swětu zemju doma, 

lubosć kubłaś bratšojsku, 

                                                
511 Serbski Casnik, č. 28, 29.7.1933, s. 144. 
512 Jedním z úkolů literární sorabistiky by mohlo být zjistit, zda najdeme podobné apely k oslavě 
vládnoucích v ls. literatuře i dříve (vůči králi/císaři) a později (především v době NDR) a zda jsou 
analogické či něčím specifické. 
513 Serbski Casnik, č. 22, 17. 7. 1933, s. 119. 
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ak se grěcha sroma.   

 

Tato báseň je silně nabita slovníkem a ideologémy jazyka národního socialismu a můžeme na 

ní dobře ukázat i některé z tezí Schnellova modelu. Samotné lexémy v nadpisu básně patří do 

slovníku ns. propagandy.  

Podle Schnella můžeme potvrdit, že jde o poezii mas – všichni kráčejí za Hitlerem, 

aniž by byli detailněji specifikovaní, jde o anonymní celek. Bratrská láska, jež se stydí za 

hříchy, jakož i svatá země jsou sakrálními motivy. Jde také o poezii cesty – všichni se 

vydávají na cestu a kráčí za Hitlerem, který udává směr. Opětovné budování vlasti odkazuje 

k básnictví návratu domů a pozitivní obraz je naplněn jednak bratrskou láskou, jednak 

nebojácností. Adolf Hitler jako prostředník a ten, ke kterému všechno směřuje zase naplňuje 

tezi mesianismu. Je tu tedy zastoupeno celkem šest tezí Schellova modelu.  

V textu se také objevuje několikrát totalita, která je typická pro jazyk nacionálního 

socialismu – Hitler je prostředník všech, všichni chtějí kráčet, jediná mysl, vůle a vůdce 

v nadpisu a jeden duch. Kráčení za vůdcem dále evokuje pochod, tedy vojenský obraz, jenž je 

též častým prostředkem ns. jazyka.514   

Úvodní báseň Pśemocna tšuga opakuje obrazy ostatních Frycových básní s nacionálně 

socialistickou tematikou:  

 
Pśemocna tšuga pśeběgńo515 

še zemice Nimskeje 

a sobu šykno ześěgńo 

do zjadneje wóścojskeje.  

 

Kaž žwała šo zapopadńo, 

Kaž wichor ẃelicki: 

což sobu ńejźo, padńo –  

nět ńebyź małučki!  

 
Poezie mas se tu projevuje přesně podle Schnellova modelu. Silný proud, vlna a vichr jsou 

přírodní živly a zároveň obrazy kolektivu. Nacionálně socialistické hnutí je sice na nejnižší 

úrovni tvořeno jedinci, ale v poezii se zobrazuje jako monolitický živel, který hýbe 

společností. Silný proud tu proteče Německem a vlna vše polapí stejně jako silný vichr.  

Spojením všeho, co proud a další živly pochytí, se opět buduje vlast, která je navíc jednotná, 

                                                
514	Srov. SEIDEL– SEIDEL-SLOTTY (1961: 43ff). 
515 Serbski Casnik, č. 18, 6.5. 1933, s 1.  
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svorná, či stejně smýšlející. Tato jednota představuje totalitu, která je vyjádřena i v dalších 

místech básně – proud proteče všemi zeměmi, všechno přitom vezme s sebou, a jako vlna 

všechno polapí. Můžeme tu vidět i onu Schnellovu cestu – co nejde společně s živly, to padne; 

je tedy záhodno se na cestu vydat. Apel na konci pak lze vidět jako Schnellovu tezi o 

vojenském jazyce, tedy jako přímý rozkaz přidat se k živlům, tedy k národnímu socialismu. 

Małučki můžeme chápat v tomto kontextu především ve smyslu bezvýznamný516 či hloupý. 

Bork (1970: 30f) mluví o jazykovém vyhrožování. Małučki sice nedosahuje síly výrazů, které 

uvádí Bork, přesto v textu slyšíme zřejmou výhružku. Kdo se nepřipojí a nepůjde s davem, 

ten bude zatracen. 

Specifickou básní je hádanka, které Rocha pravidelně psal a tiskl především pro děti a 

které se pro svou oblíbenost dodnes objevují prakticky ve všech dolnolužickosrbských  

školních čítankách a také ve výborech z jeho tvorby.517  

 
Gódańe518 

Chto to jo? 

 

Šykne wězby zḿerńete 

se nět pśerywaju, 

šykne twaŕby sprochńete 

teke rozpadaju. 

 

Jaden jo, ak ẃěźo lud 

zasej do husoka, 

pótopijo šyken błud,  

chyta stłane zboka. 

 

Swita zasej nowy cas 

ẃeliki a mócny, 

lud se južo strowi zas 

nabožny a pócny. 

 
Obsah této hádanky je podoben ostatním básním. Na rozdíl od nich je tu však vyjádřen onen 

tmavý počátek, ze kterého vede cesta do pozitivní budoucnosti – všechny vazby jsou 

                                                
516	Význam doložen v Mukově slovníku, viz www.dolnoserbski.de. 
517	Na příklad také v ROCHA (2015) vedle jeho básní a kratších literárních textů. 
518 Serbski Casnik č. 18, 6.5.1933, s. 104 (v následujícím čísle stojí jako řešení hádanky Adolf Hitler). 
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rozvolněny (verš 1) a všechno zdivo ztrouchnivělé (verš 3). To je ten starý řád, který však 

nyní padá, protože vazby se trhají (verš 2) a zdivo se rozpadá (verš 4). SCHNELLův 

mesianismus je tu opět zastoupen jedincem, který vede lid na cestě vzhůru a přitom odhazuje 

blud a to, co je zkažené. Cesta vede do pozitivní budoucnosti – svítá velký a mocný nový čas. 

Co je ve srovnání s ostatními básněmi jiné, je především obraz zdravého, či uzdravujícího se 

lidu. Sakrální motivy jsou tu zastoupeny adjektivy nabóžny a pocny, uzdravený lid je pobožný 

a mravný. Opět je tu vyjádřena totalita – všechny vazby, všechny zdiva, jeden vůdce. Slovo 

vůdce zde sice není explicitně použito, ale jedinec, který ostatní vede, jím samozřejmě je. Je 

třeba podotknout, že slovo wězby má více významů a kromě vazeb může vyjadřovat také 

okovy, pouta. Národ zbavený okovů by pak byl zase mesianistickým obrazem. 

U nalezených básní nacházíme společné tendence, což není překvapivé, když uvážíme, 

že autorem je jedna osoba a všechny pocházejí z krátkého časového rozpětí. Především oslava 

Adolfa Hitlera minimálně ve třech básních, jakož i všeobecná oslava režimu je nápadná. 

V textech chybí argumentační vzor, který se projevoval v hornolužickém tisku, a to 

představa Lužických Srbů jako národa, který je bratrský s národem německým a je s ním na 

stejné úrovni, a proto mají Lužičtí Srbové jako národ (tedy společenství lidí jedné krve) právo 

na svou zemi, na svůj jazyk a svou kulturu, tedy z jazyka ns. propagandy přímo přejatý pojem 

Blut und Boden. Strategie legitimizace chybí v Rochových básních zcela. Zatímco v 

publicistických textech Rocha legitimizuje existenci ls. jazyka a kultury pomocí citátů 

politických představitelů ns. režimu, že ls. kultura je pokladem, který je třeba chránit a 

udržovat, tedy argumentaci zaštiťuje autoritami, v básních se to neprojevuje. Okrajově se v 

nich sice věnuje Lužickým Srbům a jejich kultuře (Do Wětošowa), ale většinou jen oslavuje 

ns. režim a Lužické Srby s ním přímo nestaví do vzájemného vztahu, a to ani explicitně, ani 

implicitně. To mimo jiné ukazuje, že ideologémy byly částečně svázány s konkrétními autory 

– nárok na sebeurčení ve smyslu Blut und Bodem, jak jsme jej zmínili, najdeme především u 

Pawoła Neda v hls. tisku.  

 

 
V takové míře jako u Fryca Rochy vlivy jazyka a ideologie nacionálního socialismu 

s velkou pravděpodobností v ls. umělecké literatuře již u nikoho dalšího nenajdeme. Nikdo 

jiný takové množství uměleckých textů s ns. vlivy za tak krátkou dobu neuveřejnil. Literární 

časopis Łužica i časopis Serbski Student obsahují velké množství uměleckých textů, ty však 

v tomto ohledu ve větší míře nevybočují, i když publicistické texty ve stejných periodikách 
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mohou nést znaky jazyka propagandy.519 Ukazuje se tu opět, že celková situace je velmi 

diferencovaná. Některé příklady je však možné uvést. 

Minimálně ve dvou případech dochází k otištění starších básní, jejichž obsah se 

v kontextu nacionálně socialistické ideologie aktualizuje. V obou případech se jedná o básně 

Handrije Zejlerja, jehož tvorba je tímto způsobem instrumentalizována. Tento postup nebyl v 

německém kontextu nijak ojedinělý. Velká řada literárních, ale třeba i hudebních děl žijících i 

již zemřelých autorů byla nově interpretována, tak aby vyhovovala ns. ideologii.520 Z textu, 

který úryvku první básně předchází, je zřejmá snaha poukázat na věrnost Lužických Srbů vůči 

Německu: 
 

Jeli pak někajki strach našej lubowanej domiznje hrozy, potom budźa ju zakitować wědźeć, 

ramjo při ramjenju z našimi němskimi bratrami, kaž su minjene wójny jasnje dopokazałe. 

Njespěwaše naš Handrij Zejleŕ hižo: 

Ty jeno z nami měnić maš, 

A njepřećel twój je tež naš –  

My krej a kubło wažimy, 

Kaž prjedy tak tež posledy; 

   Germanija, to spušćej so, 

   Serb dźěli z tobu straž a ryćeŕstwo!521 

 

Nepřítel Německa je zároveň nepřítelem Lužických Srbů, kteří jsou připraveni svou vlast, 

tedy Německo, chránit. Druhá Zejlerova báseň není v novinách dál komentována a stojí sama 

o sobě:  

 

Luby wótcny kraj522  

Swěrnu lubosć hač do rowa  

Z ruku, z rtom přisaham  

Tebi, wótcny krajo, znowa  

                                                
519	Příkladem může být propagandistický text Oty Wićaze Hokaty křiž a Serbja, který byl otištěn v 
červencovém čísle Łužice, a báseň Smjerć na Pražskej drózy od stejného autora otištěná v 
předcházejícím červnovém vydání stejného časopisu, která je prosta jakýchkoliv propagandistických 
tendencí. Ani jiné umělecké texty tohoto autora nenesou znaky jazyka nacionálního socialismu, 
zatímco jeho publicistické texty ve větší míře než u jiných autorů.  
520 Na příklad básníka Stefana Georga se režim neuspěšně snažil získat na svou stranu a využíval jeho 
báseň Das neue Reich z roku 1928; srov. LOEWY (1987: 34f).  
521 SN č. 166, 24.7.1933, s. 2. Tato báseň Slub serbskich wojakow vyšla původně v Serbských 
Nowinách v roce 1871. 
522 SN, č. 260, 11.11. 1933, Přiłoha s. 1. Původně vyšlo v Serbských Nowinách v roce 1855. 
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Za wšo, štož přez tebje mam!  

Nic ze słowom, nic ze spěwom  

Chcu swój dźak ći wotrunać,  

Z mojej krwju a z mojim dźěłom  

Chcu we nuzy k tebi stać.  

 

Wěrnje, swěrnje wšitkim praju,  

Njepřećelej, přećelej,  

Zo zwjazk wěčny wježe naju, 

Njech zlě abo derje stej';  

Swěrnu lubosć hač do rowa 

Z ruku, ze rtom přisaham  

Tebi, wótcny krajo, znowa  

A so tebi k słužbje dam. 

 

I v ní najdeme několik motivů, jež se vyskytují i v literatuře ovlivněné propagandou: věrná 

láska k vlasti až za hrob, stojí vlasti v nouzi po boku a přinese oběť v podobě krve a práce, 

svazek s vlastí je věčný a také přísaha jako motiv vojenství sem spadá.  

Aktualizace starších textů mohla mít různou podobu. V těchto dvou případech do textu 

nebylo nijak zasahováno, byly pro otištění vybrány s velkou pravděpodobností na základě 

obsahových podobností s ns. ideologií a v novém kontextu nabývají nových významů. 

Podobně to bylo na příklad u německých výborů starší litetarury.523 Jiným způsobem 

aktualizace bylo upravování textů, tak aby se v nich objevovaly ideologémy ns. propagandy. 

To se týkalo především literatury faktu. Tak byla kniha Der Mensch und die Sonne od hanse 

Suréna z roku 1924 o hnutí FKK vydána v roce 1936 pod novým názvem Mensch und Sonne. 

Arisch-olympischer Geist.524 Nejen název, nýbrž i texty v knize byly přizpůsobeny vládnoucí 

ideologii. 

Další texty už vznikaly v dobovém kontextu. Báseň Jurije Šewčika Na zlět do 

Radworja velmi připomíná již zmíněnou, o rok starší báseň Fryca Rochy Do Wětošowa. 

Zatímco Rocha lákal čtenáře na krojovou slavnost, Šewčik láká na sjezd Domowiny, 

lužickosrbské národní organizace. Do Wětošowa čtenáře lákají milá lužickosrbská slova, do 

Radworu zase volání. Situace je pokaždé radostná, ve Wětošowě se ukáže pěkný lid hostům z 

široka a daleka, do Radworu se těší tisíce lidí. A obě básně končí nečekaným obratem ke 

kancléři, jenž má v dls. básni přívlastek milý, v hls. básni pak milovaný. Nejvýraznější rozdíl 
                                                
523	Srov. na př. ADAM (1934). 
524	ADAM (2010: 107). 
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těchto dvou básní spočívá v tom, že zatímco Rocha optimisticky oslovuje účastníky, aby 

provolali kancléři slávu, u Šewčika se objevuje negativní emoce, ačkoliv je vzápětí sama 

negována – nikdo se nemá obávat, že by mu účast na sjezdu nějak mohla uškodit. U čtenáře 

se tedy anticipuje emoce strachu. V básni se však argumentuje, že je to zbytečné, neboť vůlí 

kancléře je lužickosrbský národ zachovat. Tady se pravděpodobně opětovně odkazuje k 

Hitlerově vyjádření, ve kterém odmítl germanizaci ostatních národů. Tento topos autority se 

ls. tisku pravidelně objevuje jako projev strategie legitimace.  
 

Na zlět do Radworja!525 

 

Na zlět, na zlět do Radworja! 

Nas Domowina woła, 

Hlej, Serbja, tuž bjez wuwzaća 

Wšě přimajmy do koła, 

Zo derje so nam radźi wšo 

A naše lube Serbowstwo 

By skrućiło so znowa. 

 

Na zlět, na zlět do Radworja! 

Tak tebi přiwołaju, 

Hdźežkuli Serbja zetkuja  

So w lubym serbskim kraju. 

To tysacy so wjesela 

A na nohi so nastaja, 

Hdyž Serbja zlět swój maju.  

 

„Na zlět, na zlět do Radworja!“ 

Tuž njech je hesło naše. 

Hić na njón bojeć njetrjeba 

So nichtó – a być w straše. 

Ně, wola našoh’ wjednika 

A lubowanoh’ kanclerja 

Je: zdźeržeć ludstwo naše! 

 
 

                                                
525	SN č. 144, 23.6.1934, Přiłoha s. 1. 
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Také v další básni uveřejněné k mimořádnému sněmu Domowiny se Šewčik obrací 

k Adolfovi Hitlerovi. Šewčik v ní navíc přímo přebírá ideologémy ns. propagandy. Dobu, 

v níž žije, charakterizuje tím, že jednotlivé národy si konečně uvědomují, že mají svou 

národnost chránit, pokud chtějí nadále existovat. Vypomáhá si tu navíc motivem zdraví. I 

německý národ se probouzí a ze spánku ho vytrhl veliký buditel, který je charakterizován jako 

ideální, slušný a spravedlivý, a jímž není nikdo jiný než Adolf Hitler. Ten přispěchal, aby nás 

zachránil zpřed skázou. O koho se přesně jedná, kdo má být zachráněn, není zřejmé, 

vystupuje zde vágní kolektiv. Hitler je tu popisován jako původem všední člověk, což 

koresponduje s  životopisnými popisy, které se v ls. tisku objevovaly na příklad při příležitosti 

jeho narozenin. Opět se tu setkáváme se strategií legitimace, kdy se zmiňuje skutečnost, že 

vůdce požaduje rovnoprávnost a naopak nechce chránit jeden národ na úkor druhého. Pojem 

zlatá slova se v ls. tisku v souvislosti s výroky představitelů moci objevují častěji. V básni se 

na konci apeluje na čtenáře, aby si uchovali vůdce ve svém srdci a aby jemu zůstali věrní až 

za hrob:  

 
Hajmy Narodnosć526   

 

My dźensa smy w dobje žiwi,  

Hdźež ludy skónčnje dopóznaju, 

Zo narodnosć ma hajić so: 

Jeli zo dale strowi, čili, 

’šće zawostać tu mysle maju, 

A staraju wo přichod so! 

 

Tak so tež w našim wótcnym kraju 

Sta lětsa wulke přeměnjenje, 

Lud němski tež zas wotući! 

Spóznajo, zo wšě ludy tłaju 

Bjez zmyslenosće narodneje. 

Jón wulki budźeŕ wubudźi! 

 

Muž idealny, zdobny, sprawny, 

Kiž přikhwatał nas wumóc běše 

Dźě z hrožaceje zahuby! 

To je naš Adolf Hitler sławny, 

                                                
526	SN, č. 297, 28.12.1933, Přiłoha s. 1. 
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Kiž něhdy čłowjek wšědny běše, 

Dźens wšudźom znaty, česćeny! 

 

Naš wjednik runoprawnosć žada! 

A narodnosć wón nochce hajić 

Na škodu luda druheho. 

Wón nochce, zo lud žadyn trada! 

A sylnemu wón njeda słabšeho! 

 

Hlej, Serbja, to su złote słowa! 

Je w wutrobach sej zakhowajmy 

A česćmy tajkoh’ wjednika! 

Jom’ budźmy swěrni hač do rowa! 

A mócnje jemu přiwyskajmy, 

Zo zarži cyła Łužica. 

 

V této básni se na rozdíl od básní Fryca Rochy projevuje ls. národní program, a to v takové 

podobě, jak byl představován na stránkách ls. tisku. Hájení vlastního národa je podle něj plně 

v souladu s ns. politikou. Stejně jako se k vlastnímu národu obracejí Němci, mají i jiné národy 

– a mezi nimi Lužičtí Srbové – právo se obracet k vlastnímu národu. Hitlerovy výroky pak 

slouží alespoň symbolicky jako záštita autoritou.  

Báseň s národním obsahem, ve které volá po nesmrtelnosti lužickosrbského národa, 

uveřejnil Pawoł Krječmar.  

 

Njesmjertny budź naš lud527 

Kaž skała w dźiwim woplusku morja,  

Stoji naš lud na swojich wótcow pódźe, 

A šumja wětry lěto wot lěta, 

Lubosć k domiznje nihdy njewumrěwa, 

Wot nana a maćerje roni so k dźěsću, 

Serb w ródnej lubosći njetwari na niłkim pěsku.  

Słowow wótcow jom’ swjate je.  

Ródnych wašnjow a płódy so nihdy njesleće. 

Lapak je, kiž to čini –  

K nam njesłuša, błudźi so mjez druhimi.  

                                                
527	SN, č. 35, 11.2.1936, Přiłoha s. 2. 
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Serbska młodźina: wjesele spěwaj, 

Ze zynkom z tym nam wutroby zhrěwaj, 

Noš drastu maćeŕki, haj dobre počinki 

W dźěsćowskej lubosći! 

Hlej, kak rataŕ a dźěłaćeŕ zjednoćenaj 

Škitajo wojujetaj za drohi wótcny kraj. 

To je lubosć, to je swěra, 

Z njeje płodźi so sjwata wěra, 

Kiž k njebjeskim wyšinam z mocu so njese  

A w sebi khowa jadro njewuhasnitej česće.  

 

Mały smy ludźik, w jadru pak swěrny, 

W skutku nadobny, čisty a wěrny.  

My wojujemy za prawo a česć. 

Cuza je nam łažeŕska lesć. 

Žadamy, zo kóždy by z nami stał, 

So wšeho njepłódnoh’ rozdźěła wzdał.  

Ty bratře, ty sotra, sy runje kaž ja,  

Dźěćo serbskeho naroda. 

Tuž dźerž swěru Bohu, ludej a sebi,  

Zo njesmjertnosć luda je naš skutk na zemi. 

 
 
V této básni stojí ls. lid na půdě předků a rolník s dělníkem společně bojují za drahou vlast. 

Vlivy ns. jazyka jsou zde spíše subtilní, zaujme ovšem apel, aby se Lužičtí Srbové vzdali 

vzájemných rozepří (So wšeho njepłódnoh’ rozdźěła wzdał.). Více než na touhu po jednotě ve 

smyslu ns. ideologie to odkazuje na tradiční rozdrobenost lužickosrbské společnosti a jejích 

zájmů, které jsou ovlivněny náboženskými, politickými a jazykovými hranicemi. Podobně 

volá po jednotě Mina Witkojc528 pod pseudonymem Radyměr Borak: 
 

My Serby a naše wědniki529 

Boh ńej nas suźił kaž smy zasłužyli... 

– Nas małko jo a hyšći ńejsmy zjadne! 

                                                
528 Významové aktualizace se dostalo básně v dls. týdeníku Nowy Casnik, č. 24, 17.6.2021. Ve 
zkrácené verzi otištěná báseň tam reaguje na rozepře mezi dvěma lužickosrbskými politickými tělesi, 
Domowinou a Serbským Sejmem. Konotace s vůdci v ns. smyslu pravděpodobně není na první pohled 
zřejmá, v opačném případě by redakce k otištění spíš nepřistoupila.  
529 Naša Domowina, č. 3, 1935, str. 9.  
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Smy w zwadach mócne, w lubosći pak snadne! –  

Pśez wědnikow pak weto ńejsmy byli. – 

 

Co jim, kenž z Bóžym głosom hubuźone 

Nam swóje lěta, móc a dary daju 

A Serbstwa puste strony hobźěłaju, 

Co jim we žyẃeńu jo pśisuźone? 

 

Su cesto sami, žurne su jich drogi 

A kuždy slěpc smě’ winu na nich pytaś 

A kuždy špatnik z paru do nich chytaś 

A zadory jim nakładaś pśed nogi! 

 

A my? My změrom tomu pśiglědamy! 

Jad’n hyšći pśikłada we niskej złosći 

A drugi mělcy zas dla ńežycnosći! 

My zbytne tšacha dla se ńegibamy! 

 

How su te winiki ak móc nam broje! 

O Serby sromda jo take pśe nas! 

Pšec z cerwjami ak žeru nutśi we nas! 

 
 
Její text je apologetikou ls. vůdců – projevuje se zde tedy vůdcovský princip, i když je nutno 

podotknout, že i tento výraz, podobně jako krej a kraj, je staršího původu. Vůdcové, můžeme 

říct zástupci inteligence a buditelé, mají v textu nezáviděníhodné postavení, protože se obětují 

pro národ, nesklízí za to ale většinou úctu. Witkojc apeluje na čtenáře, aby své vůdce aktivně 

podporoval. Nepřítelem zde není nikdo stojící zvenčí ls. společnosti, nýbrž jsou jimi Lužičtí 

Srbové, kteří ve svém nitru nestojí za svými představiteli. 

V jiné básni Pawoła Krječmarja se také vliv ns. jazyka – pokud vůbec – projevuje 

spíše subtilně: 
 

Naš čas530 

Mjez narodom a smjerću 

 bu postajeny čas. 

Kak jón nałožimy –  

                                                
530	SN, č. 33, 8.2.1936, Přiłoha s. 2. 
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 to je wosud naš. 

Móžemy być wotročk, 

 wjednik, knjez, 

 swoje ma kóždy znjesć. 

Ludy rostu – ludy du –  

 wosud leži w našich rukach 

 što wone su. 

Mały smy stawčk w čłowjestwa klinje, 

 tola móžemy być zdónk, 

 kiž njezahinje. 

Tohodla čłowječe, wobknjež swój čas –  

 jenož smjerć ma swoju wolu –  

 a žada nas . . . 

 

Motiv národa sám o sobě není v ls. literatuře ničím příznakovým a čas, o kterém je řeč je 

jiného druhu než čas národního socialismu – zde jde o čas vyměřený na tomto světě. Obraz 

lužickosrbského národa jako údu lidstva však koresponduje s představou jednince jako údu 

národa.   

Motiv vojenství lze nalézt ve třech básních. První z nich je překlad z němčiny od 

Jósefa Nowaka.531 Je to oslava hrdinů, kteří se s mečem bijí za vlast (wótčinu). Nepřítel 

zůstává nepojmenován, není tudíž zřejmé, s kým konkrétně se bijí a proti komu je nutné vlast 

chránit. Teprve v samotném závěru se praví, že vítězům se vijí věnce, zatímco Jidáš odchází 

zahanben. Báseň s podobným obsahem uvádí i Hartung (1983: 81f) a pokládá si otázku, jak 

text interpretovat: Doch wer ist Judas? Das wird nicht gesagt, der Sänger scheint feinsinnig 

auf die Verwechslung mit Juda, „All-Juda“, zu vertrauen. Autor básně se tedy spoléhá na to, 

že čtenář pochopí antisemitský záměr:  

 
Spěw hólcow wo mječach532 

Hdyž so hólčec z mječom pasa 

sławne skutki započnu. 

Zaspany so njewumasa, 

khrobły žnjeje złotu mzdu.  

 

A hdyž hólcy škity noša, 

                                                
531	Název ani autor originálu není uveden. 
532	Krajan, 1936, s. 60.	
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skónčena je nuza wša. 

Njepřećeljo wo měr proša,  

wótčina je škitana.  

 

Hdyž pak hólcy bitwu bija, 

słyšeć je tak jasny brink, 

mječe hólcow rjekow křćija, 

kóždy ma swój samsny klink. 

 

Haj hdyž hólcy bitwu bija, 

k njebju stupa čeŕwjenosć, 

dobyćerjej wěncy wija, 

Judaš pak ma hańby dosć.  

 

Druhá báseň je obsahem obdobná, ale zdaleka ne tak militaristická. Čtvrtá sloka je se svou 

oslavou Lužice zcela idylická. I v této básni chlapci něco brání, ale v tomto případě nejde o 

wótčinu, nýbrž o lužickosrbský národ a víru. Posun je tudíž výrazný. Objevují se sice motivy 

typické pro literaturu v ns. čase jako obrana, naděje vkládaná do budoucnosti, vůle, předkové 

či krev, ale text se obrací k Bohu a ne k vůdci či vlasti. Nepřítel je tu vágní jako v předešlé 

básni a není nijak naznačen, i když se můžeme domnívat, že je jím represivní asimilační 

politika.  

 

Spěw našeje hólčiny533  

Bratřa, ruku k zwjazkej swěry! 

Synojo smy serbowscy. 

Prawa naroda a wěry 

mužnje doma škitajmy! 

 

Kaž so njebjo módri jasnje,  

tak je swěrna wutroba, 

naše wóčko hlada jasnje 

z nadźiju do přichoda. 

 

Naša młoda kruta wola 

swjate prawa njepušći. 
                                                
533 Krajan, 1935, s. 62. Jako autor uveden Nawka-Nowak, pravděpodobně tedy Michał Nawka a Jósef 
Nowak. 
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Naše hona, wjeski, pola 

su nam drohe na zemi. 

 

Tu najrjeńše kwětki kćěja, 

tu nas strowi hat a haj, 

tu so hwěžki mile směja, 

tu je našoh’ zboža raj. 

 

We nas njech so Bohu kłoni 

našich wótcow młoda kreẃ, 

jeli trjeba, nejch so roni 

za lud, Boha, za cyrkeẃ! 

 
 

Poslední ze tří básní s vojenským motivem je báseň Michała Nawki datovaná 10.2.1936. 

Báseň je pochodem a autor si žádá veselý nápěv. Svatý Jiří je tu jako bojující mládenec 

symbolem Lužických Srbů v boji proti fašismu.534  

 

Swjateho Jurjowy pokhod535 

(na wosebite přeće. Prošu wo razny, wjesoły hłós.) 

 

My ze swjatym Jurjom dźemy 

Rubać waki, hady. 

Z nim tež wěsće dobudźemy, 

A tuž dźemy rady. 

Chtóž by hišće sobu šoł, 

Z nami tež by dobyć mohł! 

Chtóž je sam, pój z nami, 

Hewak póndźemy sami! 

 

Na te waki z krutej wolu, 

Dźemy w Božim mjenje. 

Bijemy so z nimi w polu, 

Njećěkamy ženje.  

Chtóž by hišće sobu šoł, atd. 

 
                                                
534	ŁUŠĆANSKI (1990: 16). 
535	SN, č. 37, 13.2.1936, s. 2. 
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Jědy so w tych zmijach warja, 

Sapaju jim z pyska, 

Z nosow smjerdy so jim parja, 

Z wočow łósć so błyska. 

Chtóž by hišće sobu šoł, atd. 

 

Wjacy hadow zabijemy, 

Rjeńši přichod budźe. 

My ze swajtym Jurjom dźemy, 

Dobywamy wšudźe! 

Chtóž by hišće sobu šoł, atd. 

 
Vojenský motiv, pochod a boj proti nepříteli zcela zapadá do obrazu ns. literatury, ačkoliv zde 

jde o její protějšek – ls. společnost se má postavit proti ns. režimu. Přesto vidíme podobné 

obrazy jako v ns. literatuře. Apeluje na čtenáře, aby se přidal k boji a stal se tak součástí 

nekonkrétního kolektivu. Při popisu nepřítele se uchyluje k fyzickému popisu – z úst jim 

šlehá jed, z nosu se kouří pára, oči se lstivě blýskají. Čím více nepřátel bude pobito, tím 

krásnější bude budoucnost. Boj probíhá chrabře a bojovníci z bitevního pole neutíkají. A 

v závěru je slíbeno totální vítězství.  

Jiný pochod, nebo alespoň jeho část, se objevuje v článku o Hitlerjugend. Členové 

Hitlerjugend jsou ve čtyřverší připraveni přinést oběti (snesou strach a hlad), které je 

nezastaví v pochodu. V srdci si nesou víru v Německo: 

 

HJ wozjewja ...536 

Wam, kotřiž hišće z dala stejiće! 

Stupy pokhoda rža do wysokich rjadow khěžow. Razne su, krute a mócne. Kamjenje zynča 

pod stupom hozdźikatych čriji. Kolona přićehnje. Swobodne su šije, błšćate woči, rukawy 

wuhornjene, rucy w pjasćach, tola syła njehlada ćmowje na Tebje. Wjesełe su wobliča. Nětk 

spěwa wótrišo a wótrišo: 

 – znjesemy bojosć a hłód.  

 kiž njehaći kročele nam! 

 Njesemy w wutrobje horcej, 

 wěru do Němskeje sobu! 

 
Článek i čtyřverší sloužili jako svého druhu reklama, která měla navábit nové členy do 

organizace. Bojové motivy básně i části článku jsou zmírněny zmínkou, že se členové s 
                                                
536 SN, č. 138, 16.6.1934, Přiłoha s. 2.  
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vyhrnutými rukávy a zaťatými pěstmi tváří vesele a nemračí se na potenciální nové členy. 

Zpěv členů však zní hlasitě.  

K oběti za národ volá další báseň od Miny Witkojc, kterou uveřejnila pod 

pseudonymem Serbomila: 

 
Tśo młoźeńce537 

[...] 

Wšojano, sy-li žeńska abo muzki,  

pšos wšyknych dobrych darow zgromadnosć!  

Tam ńebuź mały, pónižny a huski! 

Což Bóžy swět nam kšasneg, mócneg chowa,  

daś wšykno twója duša k seḃe woła! 

Nic seḃe: wšo za lud a narodnosć! 

 

Jak jsme ukázali v předcházejících kapitolách, pojmy lud, ludnosć, narod, narodnosć nebyly 

pevnými termíny a zacházelo se s nimi různě. V této básni však můžeme vycházet z toho, že 

se obrací na národu lužickosrbskému.  

Jediný prozaistický text, který spadá do kategorie uměleckých textů ovlivněných 

jazykem propagandy, je pokus o krátkou povídku o setkání s vysoce postaveným mužem. 

Povídka má v podstatě formu dialogu, ve kterém se na pozadí lužickosrbských krojů řeší 

aktuální politické otázky: 

 

Sława našej čestnej serbskej drasće538 

Dźensa zetkach so z wysokim knjezom. Dźěchmoj hódnu khwilu hromadźe. Naju rozmołwa 

běše tajka wuznamna, zo chcu ju tu posłownje zdźělić. 

Ja: Zdar Hitlerej! 

Wysoki knjez: Zdar Hitlerej! 

[...] 

Ja: Prajće to našim evangelskim Serbowkam! Te steja tež cyle pod wliwom židowskeho 

liberalisma! 

[...] 

dźež naš wjednik Hitler přińdźe, strowja jeho žony w narodnej drasće. Jako to njebychu 

hinak mohłe! Jako bychu so dopomniłe na swoju žónskosć, na swoju žónsku česć a 

dostojnosć! Jako bychu so w přitomnosći našeho wjednika přetworiłe! Wšitko, štož je 

                                                
537 Łužica, č. 12, 1936, s. 45. 
538	SN, č. 297, 28.12.1933, Přiłoha s. 1f. 
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z liberalisma, wot nich wotpadnje! Z narodnej drastu so wuznawaju ke sprawnosći a 

čestnosći swojeho luda.  

[...] 

Wysoki knjez: A jeli tež naš krasny kancler raz přijědźe do Budyšina – potom jemu 

wuhotujemy nutrne wjesele! A rataŕskemu ministrej Daréej tež! Sebi to zasłužitej! 

Ja: Zdar Hitlerej! 

Wysoki knjez: Zdar Hitlerej! 

 
Nápadné je, že se tu používá pozdrav Heil Hitler v posrbštělé verzi Zdar Hitlerej. Kromě této 

formy je v ls. tisku doložena i forma Sława Hitlerej.539 V textu se klade důraz na to, aby se 

Lužické Srbky oblékaly do lužickosrbských krojů a tuto tradici neopouštěly. To se týká 

především evangelických Lužických Srbek, které stojí pod vlivem židovského liberalismu. 

Adolf Hitler však má magickou moc a v jeho blízkosti se ženy rozpomenou na svou podstatu 

a obléknou si kroj. V textu se tedy objevuje jednak antismitismus, jednak motiv návratu 

k počátku.  

 Vliv jazyka nacionálního socialismu se projevil i u literátů, kteří stáli národnímu 

socialismu v opozici. Jak upozorňuje Loewy (1987: 29), vliv zřetelný v tvorbě nemusí vůbec 

nic vypovádat o politickém smýšlení autorů samotných: Nicht jeder der Autoren, die in 

diesem Buch vertreten sind, war Nazi im wörtlichem Sinn oder in gleichem Maße. Einige 

waren es erwiesenermaßen nie. Všeobecně je možné uvažovat o vlivech u kteréhokoli literáta, 

jenž psal mezi léty 1933-1945.  

Michał Nawka, jenž tvořil nábožné písně i době války, mohl snad i v dalších textech 

přejímat témata či výrazivo ns. ideologie. Skladatel Bjarnat Krawc, který s Nawkou během 

války umělecky spolupracoval, Nawkovi v dopise z listopadu 1942 posílá německou 

vojenskou ukolébavku a prosí ho o podobný text v lužické srbštine. V ukolébavce najdeme 

obraz otce, který stráží ve vánici na východní frontě, oblečen v bílém, aby ho nespatřil zlý Rus 

(BRANKAČK 2001: 232). Nawka podle všeho nebyl ochoten podobnou ukolébavku s tak 

ideologickým obsahem napsat (Brankačk 2001: 234), nebyl však vždy odolný vůči 

jazykovým jevům, které během vlády nacionálních socialistů recipoval, jak jsme viděli na 

jeho vojenském pochodu. 

Jurij Chěžka ve své básni Pójmy Serbja!540 píše o vesnici, která Stražowała dźěćom 

swojim krej a kraj je lěta / dołho, njese wotpočować luboh z prócow swěta. Text v žádném 

smyslu nesympatizuje s režimem, naopak popisuje těžkosti každodenního života v srbské 

                                                
539	SN, č. 132, 9.6.1934. 
540 Serbski Student, č. 4, 22. leden 1936, s. 14f. 
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Lužici té doby, jako například německojazyčná kázání v kostelech. Jak jsme viděli, pojem 

krej a kraj je v ls. literatuře již zakotven,541 a samozřejmě Chěžku samotného nelze 

interpretovat jako nacionálně socialistického básníka, nebo alespoň sympatizanta ns. režimu. 

tento i jeho jiné texty, především uveřejněné v pražském rukopisném časopise Gmejnska heja, 

ukazují na pravý opak. Přesto je stěží představitelné, že by v roce 1936 používal toto sousloví, 

aniž by ho spojoval ideologémem Blut und Boden. Báseň apeluje na čtenáře, aby se probrali a 

bránili budoucnost národa. V závěrečných verších Serbja wšitcy so stupće, / krutu swěru sej 

slubće! / Soprědka přezjedni pójće, / swjatu přisahu prajće! se objevují rozkazy spojené se 

svatou přísahou, což jsou vojenské motivy, které se objevují v ns. literatuře.  

Mimo ls. noviny a časopisy lze doložit vlivy jazyka národního socialismu na jazyk v 

beletrii Jakuba Lorence-Zalěského, který již na počátku roku 1933 píše v úvodním sloupku 

Serbských Nowin o „nových časech“, což je termín, který používala i ns. propaganda, byť s 

právě opačným hodnocením.542 Zatímco v jazyce propagandy je vše nové, co s sebou nový 

stát přináší, nabito kladným významem, u Lorence je novost spojena s obavami.543 O stejné 

novosti můžeme číst v jeho nedokončením rukopise W putach wosuda z roku 1936:  

 
[...] sy wot swojeho samsneho luda wopušćeny, kotryž će wjace njezrozumi, dokelž je 

so z ćěłom a dušu za nowu, knježacu ideju dobyć dał.544  
 

Nová vládnoucí idea je hodnocena negativně a způsobuje odcizení jedince od vlastního 

národa. Také pojmy tělo a duše můžeme často najít v jazyce ns. propagandy. Podobně dál 

hledá puć do noweho dźěła za Serbow, njech tež w kolijach noweje doby545 - tedy cestu, jak 

dál pracovat pro Lužické Srby v čase, který takové práci není nakloněn.  

Dalším dokladem může být používání slova fanatický, jež bylo v čase nacionálního 

socialismu nabito pozitivním významem: 

 
Wony [Diogenes] běše swoju ideju stopnjował hač k fanatizmej, zo by ze swojim 

ekstremom zdźeržliwosće lud z druheho ekstrema brojenja dele storhnył a k 

poměrnosći přiwobroćił. [...] Wobaj běštaj pak sebi w tym jenakaj, zo wonaj jednorosć 

                                                
541	Sbírka Kreẃ a kraj Jakuba Barta-Ćišinského vyšla v roce 1900. 
542	Srov. výše Gódanje Fryca Rochy: Swita zasej nowy cas / ẃeliki a mócny [...] 
543	Srov. SCHOLZE (1998: 238). 
544	LORENC-ZALĚSKI (1957:	259), tučně zvýrazněno pro přehlednost.  
545 Tamtéž, s. 261. 
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žiwjenja hač k fanatizmej stopnjowaštaj a při tym hišće tuto žiwjenje jako 

žiwjenjahódne wobhladowaštaj.546  
 

Tohoto slova si všímá i Klemperer (1980), šlo tedy o nápadný a pravděpodobně nový 

jazykový prvek, který působil příznakově. Schmitz-Berning (2000: 224ff) k tomuto heslu 

dodává, že po konci vlády ns. režimu přestal být v jazyce prakticky zcela používán v kladném 

významu.  

Podobně se o jazyk ns. propagandy může opírat serbska ludowa duša njeje mortwa, 

wona je jenož wopojena, je pjana, bjezwědomna,547 což odpovídá německému Volksseele. 

Kompozita s Volk(s)- jakož i Seele byly jedněmi z ústředních pojmů.548 O Volksseele Seidel – 

Seidel-Slotty (1961: 36) píší, že se nemusí sémanticky nutně jednat o duši lidu, nýbrž může jít 

o lidovou duši (völkische Seele), tedy něco mytického. Pojem je podle nich vágní, což je 

dalším specifikem jazyka ns. propagandy.  

Vlivem jazyka nacionálního socialismu, resp. ns. literatury na ls. uměleckou literární 

tvorbu se dosud v literárněvědné sorabistice nikdo nezabýval. To není úplně překvapivé, 

protože i další oblasti ls. literatury nejsou dostatečně probádány. Na př. socialistickému 

realismu v ls. literatuře se věnoval pravděpodobně pouze Prunitsch (2006) ve svém 

jedenáctistránkovém textu a vlivu komunistické propagandy samotné patrně nikdo, pokud 

odhlédneme od krátkého popisu vývoje lexiky po roce 1945 ve Faska (1998: 238ff). I 

v germanistice existuje určitá skepse vůči smyslu analýzy ns. literatury.549 

Korpus relevantních literárních textů, které by se mohly pod tímto zřetelem analyzovat 

bude velmi omezený. Ačkoliv jsme přesvědčeni, že určité vlivy můžeme alespoň omezeně 

najít u Jakuba Lorence-Zalěského, zůstává vše ostatní pouze hypotézou. Analýza děl, jež 

vznikala v době nacionálního socialismu, jakož i literárněvědná analýza Rochovy ideologické  

poezie zůstávají desideráty literárněvědné sorabistiky. Na poezii otištěné v ls. periodikách 

jsme v každém případě ukázali, že jazyk nacionálního socialismu ovlivňoval 

v lužickosrbském prostředí kromě publicistiky i uměleckou literaturu.  

 
 
 
 
 

                                                
546 Tamtéž, s. 291. 
547 Tamtéž, s. 313. 
548  Ke kompositům s Volk(s)- srov. BORK 1970: 58ff, SCHMITZ-BERNING 2000: 642ff a SEIDEL – 
SEIDEL-SLOTTY 1961: 90ff.  
549	SCHNELL (1998: 119) ji označuje za Nicht-Literatur. 
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5	Závěr 
 

V práci se podařilo ve shodě s dosavadními sorabistickými pracemi550 dokázat, že vliv ns. 

ideologie v lužickosrbském tisku byl zastoupen, a to poměrně výrazně. Rešeršemi se podařilo 

získat reprezentativní korpus textů, jež vykazují vlivy ns. ideologie. Analýza přináší nové 

poznatky o jedinečné podobě některých lexémů v meziválečné době, které spadají do 

terminologie jazyka ns. propagandy. Mnohé výrazy nemají v tisku ustálenou formu a mají dvě 

nebo i tři varianty. To se týká jak pojmů, jež jsou pro ns. terminologii centrální, jako krev a 

půda, za které najdeme v hls. hned tři varianty krej a kraj, krej a póda a krej a zemja, ale i 

výrazů, které na první pohled s ideologií nijak nesouvisí, jako různé varianty pro Sársko. 

Získaný materiál nečekaně odkryl i velké množství do lužické srbštiny adaptovaných 

vlastních jmen, čímž se podařilo poukázat také na dosud nikde nepopsanou tendenci 

posrbšťovat v meziválečné hornolužické srbštině ve větší míře než dnes. Pouze zkratky 

vykazují stejnou tendenci jako dnes a ponechávají si svou německou podobu.  

Analýza dále ukázala, jak byla ns. ideologie reprodukována na stránkách ls. tisku. 

V souladu s dosavadními popisy jazyka551 v najdeme např. antisemitismus, metafory z oblasti 

biologie, vojenství, nebo oblast sakrální. Především v otázce ls. identity ukazuje analýza 

specifický obraz. Držíme-li se striktně popisu v tisku, pak jsou Lužičtí Srbové představováni 

na rozdíl od ostatních Slovanů jako árijci čisté krve, věrní občané německého státu, v němž 

mají vedle svých německých bratří svůj lužickosrbský domov. Povinností Lužických Srbů je 

v duchu národního socialismu pečovat o svůj ls. národ a bránit se germanizaci. To je zcela 

jiný ideologický obraz, než který razil ns. stát. Ten neměl vypracován žádný komplexní 

ideologický koncept ls. identity a zásadně se držel pouze teze, že žádní Lužičtí Srbové 

neexistují, pouze wendisch sprechende Deutsche.552 Ideologémy byly tedy přebírány 

formálně, ale ne vždy kontextuálně – v ls. tisku jsou naplněny jiným obsahem než jaký 

vskutku měly. Zároveň se ukazuje, jak některé koncepty ns. socialismu dobře zapadaly do ls. 

kultury. Národně socialistický koncept krve a půdy byl pravděpodobně především 

v souvislosti s národním obrozením považován ls. tiskem za Lužickým Srbům vlastní, a to 

takovou měrou, že se vyjadřovala radost nad tím, že stát konečně přechází na národní 

program, jenž má v srbské Lužici tak dlouhou tradici.  

                                                
550 WIECZOREK (2009), VÖLKEL (1984), KUBAŠ-WORKLEČAN (1951). 
551	Např. BORK, Siegfried (1970), BRAUN, Christian. A (2007), SEIDEL, Eugen – SEIDEL-SLOTTY, 
Ingeborg (1961). 
552 Srov. heslo NS-Zeit u SCHOLZE (2014). 
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Analýza umělecké literatury přináší nejucelenější soubor literárních textů, především 

poezie, v nichž nacházíme vlivy ns. ideologie. V takovém rozsahu dosud nebyly nikde 

uveřejněny.553 Pronikání ideologie do umělecké literatury se zdá být v souladu a teorií 

Seidlové-Slottyové (1936), že propaganda pronikala do všech sfér života. Kriticky však 

připouštíme, že práce vzhledem k analyzovanému materiálu nemůže na tuto otázku 

odpovědět. Nápadné je, že vlivy ideologie najdeme jak v poezii autorů otevřeně 

sympatizujících s národním socialismem (např. Fryco Rocha), tak i u těch, kteří byli pro své 

politické názory vystavení represím (např. Mina Witkojc). Vzory ns. ideologie se tedy mohly 

jazykově recipovat a reprodukovat bez jednoznačné souvislosti s politickými postoji jedince.  

 

Výzkum otevřel velké množství nových otázek. Především nabízí témata, která by 

bylo možné prohloubit. Vývoj lexiky pro meziválečnou dobu nebyl dosud popsán, a jak se 

ukazuje, zmíněné období je v mnoha ohledech zajímavé.  

Výrazné je to na příkladě z dnešního pohledu poněkud krkolomného lexému 

jednotnosćenjo,554 který byl nahrazen pojmem jenakowusměrjenje. Zde nevyvstává pouze 

otázka slovotvorby v meziválečné době, nýbrž i problém kontinuity a vývoje. Z jakých 

důvodů se některé lexémy zcela vytratily? Jak veliká část lexémů utvořených ve 30. letech 

přetrvala v užívání i v poválečné době? Dále se můžeme ptát, jaká byla recepce nových 

termínů a zda byly užívány v každodenních kontextech, jak to zmiňuje Seidlová-Slottyová 

(1936). K tomu by bylo nutné přistoupit k jiné metodologii a zvolit materiál privátního 

charakteru jako jsou dopisy či deníky, pokud takové existují.  

Tak bychom mohli zjistit, zda slova jako jednotnosćenjo byla v běžném jazyce 

skutečně užívána, nebo šlo pouze o pokus najít ekvivalent za německý termín. 

Rozdíly v užívání v meziválečné a poválečné době se netýkají pouze lexiky spojené 

přímo s ns. ideologií, ale i jiných výrazů. Na příklad za nezaměstnanost je v získaném 

korpusu doloženo hls. bjezdźěłosć555 místo dnešního bjezdźěłnosć. I v užívání slov spojených 

s ns. ideologií by mohl větší korpus ukázat, zda existovaly nějaké tendence. Mám tu na mysli 

třeba lexémy wodźeŕ a wjednik. Slovo wjednik se v ls. tisku používalo jak pro Adolfa Hitlera, 

tak pro další osoby. Doklad wodźeŕ je doložen pouze jedinkrát, a to v kontextů židovských 

vůdců. Analýza většího souboru dat by mohla ukázat, zda to byl záměr vyhnout se slovu 

wjednik v kontextu židovských vůdců, nebo jenom náhoda.   

                                                
553 Pouze WIECZOREK (2009) a ROCHA (2015) mají několik krátkých ukázek. 
554 KP 1933, č. 14, s. 107, 1. 4. 
555 Užívá se pravidelně, tudíž nejde o chybu.  
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Během analýzy vyvstal problém, co lze přiřadit vlivu ns. ideologie a co ne. To se týká 

především vztahu k vlastnímu národu a vlasti, domovu. Jak jsme viděli, lužickosrbský tisk 

sám tvrdil, že stát se konečně dává na cestu národní práce, kterou Lužičtí Srbové jdou už sto 

let. Koncept oddanosti vlasti nebyl v srbské Lužici, alespoň mezi intelektuály, zajisté ničím 

novým. Srovnání s tiskem 19. století by bylo možné zodpovědět, zda tisk ve 30. letech 

reprodukuje staré narativy, nebo zda nacházíme něco specifického.  

Obraz lužických Srbů jako loajálních občanů je podle Koschmala (1995) součástí 

kulturní identity. Tisk ve 30. letech vyjadřoval loajalitu nacionálně socialistickému státu, 

v poválečné době ls. noviny vyjadřovaly loajalitu Německé demokratické republice. 

Sorabistické práce zpravidla ex post trvdily, že Lužičtí Srbové byli ve své podstatě antifašisté, 

že od samého počátku stáli proti režimu a případné sympatie k ns. státu se vykládají jako 

nutná strategie přežití nebo krátkodobé pomýlení.556 V návaznosti na Koschmala by se 

výzkum mohl zaměřit na otázku, zda se projevuje pouze jako aktuální stav – v době ns. i 

socialismu se vyjadřovala oddanost vlasti, ale jak je tato loajalita hodnocena dnes? To 

znamená: je dnes narativ o loajálnosti vůči těmto dvěma režimům stále živý? Jakou roli 

loajalita v diskurzu o identitě má a jak se proměňuje?  

Tato práce zajisté nepřinesla vyčerpávající přehled ideologémů ns. jazyka. Další 

oblasti výzkumu by mohly zahrnout např. otázku, jak je konstruován obraz nepřátel a 

potažmo přátel v ls. tisku. Práce se vědomě vyhla otázce náboženství a ns. ideologie, 

konstrukce vztahu náboženství a církve vůči ns. státu, protože koncept výběru textů nebyl na 

tuto oblast primárně zacílen a pravděpodobně by bylo zapotřebí zvolit jiný přístup. V každém 

případě je to nosné téma, neboť náboženství sehrávalo a má v ls. kultuře silnou a výraznou 

pozici.  

V sorabistických publikacích se píše o represích a o glajchšaltování tisku, chybí ale 

analýza obsahu. Chybí popis toho, co se tisklo, a to jak s ohledem na témata, tak na autory. 

Během rešerší překvapilo, že se v tisku nadále objevovala jména jako Jakub Lorenc-Zalěski 

nebo Měrćin Nowak-Njechorński, neboť z dosavadních poměrně povrchních popisů situace 

ve 30. letech 20. století vzniká spíš dojem, že tito autoři, kteří byli kritičtí k režimu a byli 

vystavováni represím, nemohli pod svým jménem publikovat. Serbske Nowiny pravidelně 

tiskly překlady slovanských autorů, a ještě v roce 1937 vyšel překlad textu od Karla Čapka, 

ačkoliv jinak byly kulturní vztahy s Československem víceméně tabu.557  

                                                
556 ROCHA (2015: 470). 
557 Jinak tomu bylo v čistě politických otázkách, kde se o Československu nadále psalo.   
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Práce nedokázala porovnat podobu jazyka tisku 30. let se staršími periodiky. Stejně 

tak nesrovnávala ls. tisk s tiskem německojazyčným či jiným, např. českým. K tomu by musel 

být zvolen jiný přístup a bylo by nutné objem získaných dat zdvojnásobit. Stejně tak práce 

neporovnává systematicky dls. a hls. tisk, ačkoliv některá místa naznačují, že se mohly lišit, 

co se přejímání ns. ideologie týče. Zatímco hsl. tisk tvrdí, že Lužičtí Srboví mají nejšistější 

árijskou krev, v dolnolužickém tisku je tato krev míšena s německou. V dls. tisku výrazně 

chybí téma domova (narozdíl od německé vlasti), zatímco v ls. tisku je to jedno z ústředních 

témat ls. identity.  

Literárněvědná sorabistika má před sebou úkol analyzovat uměleckou tvorbu třicátých 

a nepublikovanou tvorbu válečných let s ohledem na vlivy ns. ideologie. V práci jsem 

analyzoval pouze texty, jež byly zastoupeny v tisku, ale vedle toho ve třicátých letech 

vznikalo množství uveřejněných i neuveřejněných textů, jako např. v kapitole o umělecké 

literatuře zmíněná díla Jakuba Lorence-Zalěského. Pravděpodobně nebude kvůli vlivu ns. 

ideologie nutné zavádět novou periodizaci ls. literaury, ale vliv je natolik výrazný a rozšířený, 

že by si zasloužil další výzkum. 
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7	Zkratky 
 

Všeobecné zkratky 
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ls. lužickosrbský  
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Analyzovaný tisk 

ČMS Časopis Maćicy Serbskeje 

KP Katolski Posoł 
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PB Pomhaj Bóh 

SC Serbski Casnik 
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