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Lužickosrbský tisk je v přímém kontaktu s tiskem německojazyčným a ten byl pro něj vždy 

určitým dominantním vzorem a zůstává jím podnes. Záměr práce bylo zjistit, jak do 

lužickosrbského tisku pronikala nacionálně socialistická témata a s nimi zároveň vliv jazyka 

ns. ideologie. Na korpusu textů získaných převážně z horno-lužickosrbských periodik ukazuje 

práce typické tendence a jevy v užívání jazyka, ovlivněného nacionálně socialistickou 

ideologií. Situace ls. tisku byla ve 30. letech komplikovaná. Do analýzy bylo možné zahrnout 

pouze malý korpus dolnolužickosrbského tisku, protože již v polovině roku 1933 

pravděpodobně z finančních důvodů zanikl dolnolužickosrbský týdeník Serbski Casnik a poté 

v dolnolužické srbštině vycházel jednou ročně pouze kalendář Pratyja. Hornolužickosrbský 

tisk byl v lepší kondici, ale brzy se začal přizpůsobovat linii ražené ns. režimem. To se 

promítlo také na novinových nákladech. Nejvýraznějšími zdroji materiálu pro tuto práci byly 

Serbske Nowiny, Katolski Posoł, Naša Domowina, Předźenak, Serbski Student a Łužica.  

Analýza tisku je rozdělena do tří částí. V první části se soustřeďuji na popis typických 

lexémů spojených s ns. ideologií a s reáliemi nacionálněsocialistického Německa. V další 

části  analyzuji sémantická pole typická pro ns. ideologii a ve třetí části popisuji vliv ns. 

ideologie na uměleckou literaturu. 

Popisy slovní zásoby lužickosrbských jazyků a jejího vývoje v meziválečné době 

prozatím neexistují. Záměrem práce bylo představit některé lexémy spojené s dobou 

nacionálního socialismu, mezi nimiž nutně muselo být mnoho neologismů spojených se 

změnou politického režimu, a jejich užívání v tisku. Excerpce novinových a časopiseckých 

textů přinesla soubor slov a slovních výrazů a ukázala jejich variaci.  

Zkratky pro instituce nacionálně socialistického státu byly užívány výhradně ve své 

německé podobě.  V tisku se objevují na příklad zkratky BDM (Bund Deutscher Mädel), DJK 

(Deutsche Jugendkraft), NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) či HJ 

(Hitlerjugend). Tyto zkratky se užívají i v těch případech, pro které máme doklady plných 

jmen v lužickosrbském znění. Tak je doložen lužickosrbský název Nacionalsocialistiska 

němska dźěłaćeŕska strona, Hitlerska młodźina anebo zwjazk němskich holcow (jako 

vysvětlivka v závorce za zkratkou BDM). Zkratky těchto lužickosrbských názvů institucí, 

tedy hypotetické NSNSN, HM či ZNH však nenajdeme. To odpovídá i dnešní praxi, kdy se ls. 

zkratky užívají téměř výhradně u ls. institucí.  

Na textech se ukázala vysoká míra variability, a to i u lexémů, jež byly v němčině 

stabilní a neměnné. V případě Blut und Boden nacházíme tři hornolužické ekvivalenty krej a 

zemja, krej a kraj, krej a póda; v dolnolužické srbštině jsou ekvivalenty dva kšej a kraj, kšej a 

zemja. Podobně za Drittes Reich vidíme v hls. kolísání mezi třeće knježeŕstwo a třeće 



knježstwo, a v dls. nacházíme tři výrazy, tśěśi kraj, tśěśi raj, případně nimski raj za Deutsches 

Reich. Důvod takové vysoké míry variability u pojmů, jež v němčině byly fixní, nebylo 

možné v analýze zjistit. Vzheldem k tomu, že byla analýza kvalitativního charakteru a ne 

kvantitativního, nebylo také možné objektivně určit, který výraz v případě konkurenčních 

podob převládá. Zdá se ale, že právě u hls. výrazu za Blut und Boden byl nejrozšířenejší krej a 

kraj. To mohlo být zapříčiněno zvukomalebností, snahou napodobit aliteraci v německém 

výrazu, nebo skutečností, že šlo o výraz v srbské Lužici známý, a to jako název básnické 

sbíruy Jakuba Barta-Ćišinského z roku 1900. 

Ačkoliv za Drittes Reich nacházíme v hls. třeće knježeŕstwo a třeće knježstwo, 

v ekvivalentech za německé složeniny tento slovní základ chybí. Tak má něm. Reichsbank 

hls. ekvivalent němskostatna banka, Reichskanzler má ekvivalent němski krajowy kancleŕ, 

Reichsstatthalter je němskokrajny naměstnik. Reichsgaue jsou opisovány jako statne župy a 

Reichsbauernführer jako němski burski wjednik. V překladech složenin s Reichs- tedy v hls. 

panovala nejednotnost a nacházíme výrazy němskostatny, němskokrajny, němski krajowy, 

němski, statny.  

Hornolužickosrbské ekvivalenty za německé složeniny s Hitler- mají jednotnou 

podobu s adjektivem Hitlerski  (Hitlerska młodźina, Hitlerski hólc, Hitlerski postrow). 

Pozdrav Heil Hitler je v textech doložen na několika málo příkladech jako Zdar Hitlerej a 

Sława Hitlerej. Za přímé oslovení Heil, mein Führer! je v textech jeden doklad Zdar, mój 

wjedniko!  

Kompozita s National- a Volks- jsou konsekventně překládána pomocí adjektiv 

narodny/nacionalny, resp. ludowy, ačkoliv u samotných substantiv Volk a Nation tento rozdíl 

nenajdeme. Nekonsekventní užívání hls. pojmů lud a narod se dokonce v dobovém tisku 

tematizuje a kritizuje a i v dnešní době se neužívají vždy ve shodě s němčinou. To je patrné ze 

i ze jmen současných lužickosrbských institucí. Na příklad Załožba za serbski lud, jež má 

německý název Stiftung für das sorbische Volk zatímco další instituce Serbski ludowy 

ansambl nese německé jméno Sorbisches National-Ensemble.  

Zajímavý je hls. lexém jednotnosćenjo, dobový ekvivalent za Gleichschaltung. Dnes 

se alespoň podle slovníkú a učebnic užívá jenakowusměrjenje. Na tomto příkladu vidíme, že 

ne všechna slova vzniklá ve třicátých letech přetrvala v jazyce dodnes. Analýza svým 

konceptem nemohla přinést odpovědi na otázku, jak se lexika vyvíjela dál, zda byly nové 

termíny skutečně užívány v běžném jazyce mimo fixní prostředí tisku. 

Při rešerších se ukázala také všeobecná tendence posrbšťovat i vlastní jména. Týká se 

to geografických pojmenování, jako na př. Mnichow, Brunow nad Innom, Linca nad 



Dunajom, Kheln nad Rynom. Zatímco Mnichow nebo Dunaj se používají i dnes, zachovávají 

si Braunau, Linz, Köln svou německou podobu. Ještě nápadněji působí posrbšťování vlastních 

jmen osob: Pawoł z Hindenburg, Franc z Papen, Werner swobodny knjez z Blomberg, 

Božidar Fontane. 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 formy jmen známých osobností jako Marlena Dietrichec. Dnešní úzus je taková, 

že tyto specifické sufixy jsou vyhrazeny Lužickým Srbkám, nebo ženám, 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.  

V druhé části analýzy jsou představeny typické ideologémy spojené s ns. režimem. 

Z nich jsou jedůležitější ty, které konstruují ls. identitu. Na nich se ukazuje, že oficiální 

koncept propagandy nebyl v ls. tisku jednoduše přebírán, nýbrž dostal nový sémantický 

obsah. Na příklad otázka, zda jsou Lužičtí Srbové árijského původu, čtenáře z praktických 

důvodů zajímal, na což ls. tisk reagoval a přinášel informativní články. V nich se čtenáři 

dozvěděli, že Lužičtí Srbové jsou mezi Slovanskými národy nejčistější krve, a protože žili 

odděleně a nenajdeme u nich smíšená manželství se Židy, stojí Lužičtí Srbové výš než Poláci 

či Rusové. Doklady o tom, že by něco takového tvrdila německojazyčná propaganda (vyjma 

memorand ls. institucí koncipovaná pro německé úřady) zajisté nenajdeme. Svůj árijský 

původ také dokládají archeologickými nálezy keramiky v Lužici, na nichž se dají najít 

pravěké hákové kříže, což je prastarý árijský symbol. O tom, že jsou Lužičtí Srbové árijského 

původu, nepřesvědčovali v textech jen Lužičtí Srbové sami sebe, nýbrž máme doložen i text, 

v němž oslovuje organizace Hitlerjugend Lužické Srby, aby do organizece vstoupili, neboť 

jsou árijské krve. 

S árijským původem souvisí také ideologém Blut und Boden, který byl také jedním ze 

stěžejních konceptů ns. ideologie. Tento ideologém byl přetvořen k národnímu programu 

Lužických Srbů. V tisku nebylo heslo pouze akceptováno, nýbrž bráno zcela za své, a to nejen 

kvůli jeho existenci pojmu krej a kraj u klasika ls. literatury. V tisku se tvrdí, že lužickosrbská 

společnost se má po zásadách krve a půdy od pradávna a v uplatňování hesla drží prvenství. 

Tento starý koncept národní práce, který je Lužickým Srbům vlastní, německá vláda podle 

tisku převzala a Lužičtí Srbové se proto nemuseli nijak měnit, mohli se dál věnovat národní 

práci a stát podporovat. Lužičtí Srbové se tedy viděli jako předobraz nacionálně socialistické 

ideje o lidu svázaného se svým regionem.  



Snaha nepodlehnout asimilačním tlakům byla živena jedním proslovem Adolfa 

Hitlera, v němž prohlásil, že je proti jakékoliv germanizaci. Tento výrok byl populární a 

autoři se k němu často vraceli, neboť sloužil v textech jako obrana a legitimace ls. národního 

života. Motiv výroku byl samozřejmě jiný než respekt k ostatním národům – národ, který se 

nechá germanizovat, totiž není ve svém jádru zdravý a touto svou slabostí by ohrozil německý 

národ. Odmítnutí germanizace z nejvyšších míst tisk interpretuje jako pobídku Lužickým 

Srbům, aby se otevřeně hlásili ke svému původu a své národnosti.  

Na Lužické Srby se kromě požadavku být správným Lužickým Srbem klade i 

požadavek být správným nacionálním socialistou, aby se přizpůsobil politicky. 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. 

Lužičtí Srbové jsou v tisku charakterizováni jako národ věrný Německu. Narativ o 

loajalitě není v lužickosrbském tisku sám o sobě překvapivý, protože loajalita je součástí ls. 

kultury a identity a deklarace loajality vůči státu najdeme i v pozdější době socialismu i 

v juiných diskursech. Lužičtí Srbové jsou popisováni jako společenství, jež se historicky 

vyznačuje trvalou loajálností vůči státu. Signifikantní je konsekventní rozlišování mezi 

německou vlastí a lužickosrbským domovem v hls. tisku. Pojem wótcny kraj se používá 

výhradně pro popis německého státu, zatímco pro srbskou Lužici se užívá domizna.  

Vůdcovský princip se prosadil i v Lužici a snažil se kopírovat ten německý. V 

získaném materiálu je velké množství dokladů slova wjednik, které bylo ekvivalentem 

německého Führer. Používalo se především pro označení Adolfa Hitlera, ale později byl 

princip vůdce aplikovýn na ls. poměry. Tímto titulem byl nazýván předseda Domowiny 

Pawoł Neda, který také koncipoval národní program na základě ideologie krve a půdy. Na 

Lužické Srby se v tisku apelovali, aby následovali svého ls. vůdce, aby ho podporovali a 

připojili se k jeho národnímu programu. Pojem Führer byl v němčině později vyhrazen pouze 

Adolu Hitlerovi, ale v ls. tisku neměl pojem wjednik zcela specifikovanou funkci. Byl 

používán pro kohokoliv ve vedoucí pozici, i u opozičních stran. Nápadné ovšem je, že 

v takových případech, i v případě Pawoła Neda, byl rozšířen o atributy, které specifikovaly, o 

jakého vedoucího se jedná. Pouze ve smyslu der Führer vystupoval wjednik bez atributů. 

V tisku dále najdeme příklady i z dalších sfér typických pro jazyk ns. propagandy. 

Zastoupeny jsou pojmy z oblasti vojenské, sakrální i pojmy z biologie.  

V tisku se objevuje také antisemitismus, který do něj ovšem nepřinesla až ns. 

ideologie, nýbrž má delší tradici. Doba nacionálního socialismu se státním antisemitismem a s 



tím vyostřený diskurz o Židech však tuto tendenci zajisté podpořil a snad i umocnil. 

Nejostřejší je pravděpodobně dolnolužickosrbský Serbski Casnik. Objevují se typické 

antisemitské argumenty - Židé dychtí po penězích, jsou majiteli velkobank, které ovládají celý 

svět, dále okrádají Německo o peníze, které pak odnáší pryč ze země, čímž jsou vinni na 

ekonomických potížích. Podle tisku hrozí celosvětové židovské spiknutí. Židé jsou v tisku 

tvůrci všeho zla a zodpovědní i za protichůdné věci. Tak najdeme v jednom článku hrozbu 

židovského marxismu a zároveň židovského kapitalismu. Po první světové válce měli být 

Židé také zodpovědní za to, pobožný lužickosrbský lid ztratil důvěru v německý stát a 

podporoval vlastní politickou emancipaci. Antisemitismus se projevoval i v několika 

literárních tvorbách na stránkách ls. tisku, ačkoliv je třeba dodat, že jen okrajově.  

Umělecká literatura na stránkách ls. tisku je specifickou oblastí, kam jazyk ns. 

ideologie dokázal proniknout, a té se věnuje práce ve třetí části analýzy. V odborné literatuře 

se diskutuje o tom, jak mocná ns. propaganda byla, zda pronikala do běžné mluvy a zda byla 

opravdu tak úspěšná, jak se o ní zpravidla mluví. Materiál získaný pro tuto práci nedovoluje 

se do diskuse zapojit. Pro poznání, do kterých sfér mimo oficiální užívání ideologické vzory 

pronikaly by bylo zapotřebí získat materiál jiného druhu, a to privátního charakteru - 

například deníkové záznamy a soukromá korespondence. 

Domnívám se, že je oprávněné považovat uměleckou literaturu za specifický kontext, 

v němž se ideologie projevovala, i když byla tištěna bok po boku zpravodajských a jiných 

článků na stránkách ls. periodik. Do korpusu uměleckých textů, které jevily nějakou míru 

ovlivnění ns. ideologií, se dostala v převážné míře poezie. Jde jednak o poezii, která otevřeně 

opěvuje ns. zřízení či Adolfa Hitlera. Vedle toho najdeme i poezii, kde je vliv ns. ideologie 

subtilnější. 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.  

Během analýzy vyvstal problém, co lze přiřadit vlivu ns. ideologie a co ne. To se týká 

ve velké míře právě poezie. Texty nejsou rozsáhlé, nelze vždy najít rozvinutá argumentační 

schémata a přiřazovat každou zmínku krve či kraje jednoznačně vlivu ns. jazyka je nemožné.  

Navíc téma vlastního národu a vlasti, domovu je pro lužickosrbskou literaturu typický od 

doby obrození podnes.  

Tato práce nepřinesla vyčerpávající přehled vlivů ns. ideologie na lužickosrbské 

jazyky, což také nemohla, protože je první svého druhu a skutečně opírat se mohla pouze o 

nesorabistické odborné publikace. Poukázala však na některá specifika ve slovní zásobě 



především v hornolužické srbštině ve 30. letech 20. století a popsala některé z ideologémů ns. 

jazyka a jejich adaptaci v lužickosrbském prostředí. Přinesla také nejucelenější přehled 

dobové umělecké literatury ovlivněné nacionálně socialistickou ideologií.  
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Oborová didaktika pro základní školy 
Oborová didaktika pro gymnázium 
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Pravopisná cvičení v dolnolužické srbštině 
Lexikální cvičení 
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Fonetika dolnolužické srbštiny 
Textová analýza 
Překladatelská cvičení 
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Dětská literatura a literatura pro mládež 
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03/2021   Statny šulski amt Chóśebuz   

realizace ročního intenzivního kurzu dolnolužickosrbského jazyka 
 

02/2017 – 03/2021 TU Dresden 
projekt SOL, příprava online kurzu dolnolužickosrbského jazyka 
www.sprachkurs.sorbischlernen.de 
 

09-10/2019   Rěcny centrum WITAJ centrum, Chóśebuz 
jazyková příprava vychovatelek a vychovatelů v dolnolužických 
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projekt evaluace dolnolužickosrbské jazykové výuky na základních 
školách v Braniborsku 
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výuka dolnolužické srbštiny 
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výuka hornolužické srbštiny 
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2019   BA Rola serbskich žeńskich: na pśikłaźe serbskich seśelnicow a 

źiśaŕkow. Wobraz a napšawdnosć serbskich žeńskich w Barlinju. 
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Praha. Organizovala Společnost přátel Lužice. 
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