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Abstrakt

Tato bakalářská práce porovnává jazyk užitý v persuasivních textech propagujících

komunistickou a nacistickou ideologii. Po stručném teoretickém úvodu se autor práce 

věnuje pojmům v jazyce obou řečí, které lze na základě vlastních i cizích poznatků 

označit za klíčové pro jazyk dané propagandy – pojmu „lid“ v komunistické řeči a 

pojmu „národ“ v nacistické řeči.

Tato práce porovnává způsob a cíl užití těchto pojmů. Zkoumá jejich legitimizační 

účinek, jehož je dosahováno prostřednictvím racionalizace, narativizace a 

univerzalizace, zároveň se zabývá mytizací těchto pojmů v řeči daných propagand. 

Práce rovněž zkoumá, s jakými dalšími pojmy a jakým způsobem jsou tyto klíčové 

pojmy spojovány.

Autor vychází z poznatků komunistické řeči, kterou považuje za doposud podrobněji 

popsanou, s nimi poté konfrontuje získané poznatky o řeči nacistické.

Abstract

This bachelor thesis compares the language used in the persuasive texts promoting

communistic and national-socialistic ideology. After brief introduction the author 

focuses on key-words in both languages; the word “lid” (people) in the communistic 

language and the word “národ” (nation) in the national-socialistic language. It compares 

the way, how those words are used, and the aim which their usage should serve. It deals 

with those terms as with the means of legitimization, which is achieved through using 



the strategies of rationalization, universalisation and narrativization. Then, this thesis 

searches for secondary signification which is connected with those key-words.

Furthermore, it investigates the terms with which are those key-words connected.

This thesis is based on knowledge of the communistic language, which is in the author’s 

opinion described better. The results of investigation of the national-socialistic language

are then compared to the facts known about communistic language.
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Úvod

Způsobu, jakým média ovlivňovala a ovlivňují příjemce svých sdělení, a otázce, 

nakolik k tomuto jevu dochází, je u nás konstantně věnována rozsáhlá pozornost1. 

V rámci toho je zkoumán i jazyk, coby základní prostředek komunikace, stejně jako

zákonitosti, kterým podléhá, má-li sloužit persuasivnímu2 účelu.

Jeden aspekt tohoto bádání ovšem zůstával poněkud opomenut. Ačkoliv jsme 

byli ve dvacátém století svědky toho, jak podobu českého jazyka ovlivňovaly totalitní

systémy, konkrétně nacistický a komunistický, doposud nevzniklo příliš mnoho prací, 

které by se výše zmíněnou zkušeností systematicky zabývaly3.

Jeden z mála autorů, kteří tématu věnovali větší pozornost, Petr Fidelius, v tomto 

ohledu popisuje situaci slovy4: „Otázka genealogie komunistické řeči je neobyčejně 

složitá a zahrnuje řadu problémů sociolingvistických, sociálněpsychologických i 

politologických. Její řešení by si vyžádalo mj. srovnávací analýzu řeči nacistické, u nás 

dobře dostupné v domácí variantě protektorátní.“ (Fidelius: 1998, 13)

Tyto řádky stály na počátku našeho rozhodnutí ohledně tématu bakalářské práce.

Rovněž jsme vzali na vědomí názor Šebesty (2001, 268), že „s tím, jak se postupně 

vzdalujeme od totalitní éry, začíná se nám jazyk některých dobových textů – zvláště 

mediálních – zdát vzdálený a cizí. Postupně zapomínáme, čím se vyznačoval, a dokonce 

přestáváme některým jeho nuancím rozumět. Zkoumání mediálního jazyka totalitního 

období se nám tak jeví jako aktuální úkol.“ Weiss (2005, 253), který provedl srovnání 

textů v „rodných“ jazycích daných propagand, tedy v němčině a ruštině, nalézá na 

povrchu mnoho shodných znaků, čím více ovšem zachází do hloubky, tím více se 

jednotlivé kódy liší. Díky naší práci máme příležitost prověřit jeho tvrzení v rámci 

jediného jazyka – češtiny.

Jak konstatuje Fidelius, předsevzatý úkol nabývá značné náročnosti, která byla 

pravděpodobně jedním z důvodů, proč se jej doposud nikdo nepokusil vyřešit. 

                                                
1 Viz např. publikace na různém stupni odbornosti: Politická komunikace a média (2001), Média a moc 
(Trampota – Křeček – Nečas: 2006), Média a moc (2000) nebo Hovory o médiích (Žantovský: 2006).
2 K termínům persuase, propaganda, manipulace a jejich pojetí v této práci viz 1. kapitola.
3 „Pro českou lingvistiku jako by byl tento jazykový fenomén neexistoval.“ (Fidelius: 1998, 7). Nutno 
podotknout, že v poslední době se zájem odborné veřejnosti o jazyk pod vlivem totalitních režimů
zvyšuje. Srov. např. souborné vydání textů Macury (2008), dále pak knižní vydání rozsáhlé práce vědců 
AV ČR Slovník komunistické totality (Čermák, Cvrček, Schmiedtová: 2010). A větší množství 
diplomových prací k tématu na příslušných vysokých školách. Ovšem naše poznání nedospělo takové 
úrovně jako např. v sousedním Polsku.
4 Ta bezesporu stále platí, ačkoli byla vyřčena v roce 1997.
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Uvědomujeme si, že úplné vyčerpání problematiky by vyžadovalo bádání mnohem 

hlubší, pravděpodobně uskutečňované celou generací vědců.

Přesto doufáme, že se nám podaří scelit některé doposud známé poznatky a 

vlastními objevy přispět k soudobému poznání. Kvůli výše zmíněné obsáhlosti 

neusilujeme o úplné popsání tématu, soustředíme se pouze na srovnání určitých jevů, při 

jejichž zkoumání se lze částečně opřít o teoretické publikace.

Vzhledem k tomu, že jsme během našeho zkoumání dospěli k hlubšímu poznání 

problematiky a zpřesnili zaměření naší práce, došlo k posunu v seznamu základní 

literatury, kterou uvádíme v tezích. Některé publikace, jejichž informační hodnota měla 

být podle tezí páteří práce, jsme využili spíše marginálně, naopak z jiných, v tezích 

neuvedených, v mnoha ohledech vycházíme.

Taktéž jsme oproti tezím pozměnili strukturu práce. V úvodní kapitole se 

zabýváme teoretickými východisky, sem zahrnujeme stručný přehled jazykových 

prostředků propagandy a dále zde hovoříme o některých obecných společných 

vlastnostech komunistické a nacistické propagandy. Další poznatky týkající se jazyka 

komunistické a nacistické propagandy neuvádíme ve dvou samostatných podkapitolách, 

ale přímo společně s vlastní analýzou textů, což podle našeho názoru přispívá 

k přehlednosti práce a usnadňuje logické pochopení problematiky. Rovněž tak 

nerozdělujeme text do kapitol 2 a 3 podle zaměření nejprve na komunistickou, poté na 

nacistickou propagandu. Namísto toho dělíme kapitoly podle zkoumaných jevů, u nichž 

rovnou provádíme srovnání, což podle našeho názoru opět přispívá k přehlednosti 

práce. Ovšem zachováváme v tezích stanovenou posloupnost, že obvykle začínáme 

analýzou komunistické řeči a pokračujeme analýzou řeči nacistické, s jejímiž výsledky 

konfrontujeme předešlé poznatky.
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1. Teoretická východiska práce

V této kapitole pojednáváme zejména o volbě zkoumaných textů a jejich 

zasazení do dobového diskurzu, dále o základním pojmosloví, s nímž budeme v práci 

operovat, a v neposlední řadě se vyjadřujeme k některým problematickým otázkám, 

před které jsme byli při naší práci postaveni.

1.1 Ke zkoumaným textům

Pro porovnání jazyka jednotlivých propagand jsme vybrali texty úvodníků, 

neboť byl tento žánr hojně používán jako nástroj politického boje (Osvaldová: 2007, 

233). Proto je možné očekávat, že právě tam jsou zkoumané jazykové znaky 

nejmarkantnější, stejně jako ve vybraných komentářových textech, které se vyjadřují 

k tématům v dané době aktuálním5.

Vždy nejprve analyzujeme texty komunistické řeči, neboť ji považujeme za lépe 

popsanou v dosavadní odborné literatuře, a tudíž lépe uchopitelnou. Získané poznatky 

pak konfrontujeme s našimi poznatky ohledně řeči nacistické.

Coby zdroj zkoumaných textů jsme zvolili deníky Rudé právo a Venkov. Rudé 

právo vycházelo jako „ústřední orgán KSČ“ a v propagandistické úloze zaujímalo 

přední funkci mezi dobovým tiskem, doslova šlo o „hlásnou troubu režimu a centrální 

deník komunistické strany“ (Čermák, Cvrček, Schmiedtová: 2010, 7). Ve sledovaném 

období, od ledna do července 1950, vycházelo Rudé právo denně kromě pondělí 

v rozsahu 4 až 8 stran; někdy, obvykle v neděli nebo ve sváteční den, se rozsah 

rozšiřoval až na 12 stran; jeho cena byla 1,50 korun, nedělní vydání stálo 2,50 korun.

Jako odpovědný zástupce listu byl v tiráži uveden redaktor Vojtěch Dolejší. Rok 1950 

jsme pro naše zkoumání vybrali, neboť počátkem 50. let gradovala nevraživost mezi 

západním a východním blokem. Také se domníváme, že od únorového převratu v roce 

1948 už uplynula dostatečně dlouhá doba, aby mohla být pevně zakotvena podoba 

jazyka propagandy. Navíc již existoval Stalinův a v menší míře také Gottwaldův kult 

osobnosti.6 Konkrétně v období od ledna do července probíhalo množství událostí a 

procesů, které jsou výrazně propagandisticky ztvárňovány, např. rozvíjelo se údernické 

                                                
5 V mnoha případech není možné jednoznačně určit, zdali je konkrétní článek žánrem zpravodajským 
nebo publicistickým, zprávou nebo komentářem. Oba totalitní režimy neuznávaly zásady „objektivní 
žurnalistiky“, tudíž zprávy často splývají s komentáři.
6 Jsme si vědomi toho, že si řada předešlých prací coby sledované období vybírala rok 1952 vzhledem 
k domácím událostem. Odlišné období, rok 1950, volíme, neboť chceme takto nepřímo přispět 
k objektivitě poznatků a prověřit, zdali to, co platilo v roce 1952, platilo i o dva roky dříve.
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hnutí, slavilo se výročí únorové revoluce, měnily se stranické legitimace a noviny se 

vyjadřovaly i k procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice.7

List Venkov už v meziválečném období zaměstnával pravicově smýšlející 

novináře, například Josefa Vraného, Ferdinanda Kahánka, či proněmeckého Vladimíra 

Krychtálka (Končelík, Večera, Orság: 2010, 46), v období druhé republiky se stal 

nejvlivnějším listem vůbec (Ibid., ix) a vůdčím periodikem Strany národní jednoty

(Ibid., 80). Za protektorátu, kam spadá vznik námi sledovaných textů, se pak nevyhnul 

osudu všech legálních periodik, jejichž „úvodníky a komentáře byly doménou 

protektorátní propagandy“ (Ibid., 97). V roce 1941 vycházel Venkov denně kromě 

pondělí, čtvrteční vydání mělo obvykle 4 strany, sobotní obvykle 10 stran (ne vždy),

nedělní 12 stran se speciální osmistránkovou přílohu Neděle Venkova, úterý, středy a 

pátky vycházel Venkov obvykle na 8 stranách. Odpovědným redaktorem byl Václav 

Tannenberg, číslo stálo 70 haléřů, v neděli 1 korunu. Druhou polovinu roku 1941 jsme 

jako sledované období vybrali z několika důvodů. Zaprvé je možné předpokládat, že se 

od počátku okupace už ustálila podoba propagandistické řeči. Zadruhé v tomto období 

rozpoutaly v protektorátu německé úřady kampaň, která reagovala na činnost 

londýnského rozhlasu a na pochybnosti lidí ohledně vítězství Německa ve „východním 

tažení“. Do této kampaně se museli zapojit i novináři, kteří do té doby nepatřili 

k aktivistické skupině (Cebe, Končelík: 2008, 46). Zatřetí ve sledovaném období, 

v souvislosti s vyhrocením situace v protektorátu, dochází k událostem, které dávají 

jazyku propagandy možnost plně rozvinout svůj potenciál, např. do úřadu říšského 

protektora nastupuje Reinhard Heydrich, dochází k vraždě novináře Karla Lažnovského.

1.2 K pojmosloví používanému v práci

V této podkapitole chceme definovat základní pojmy, s nimiž budeme v práci 

operovat. Vzhledem k množství rozdílných, někdy dokonce protichůdných8, definic 

budeme pro potřeby této práce vycházet z následujícího významového rámce uvedených 

pojmů.

                                                
7 Jak bylo řečeno výše, považujeme komunistickou řeč za doposud lépe popsanou. Období, v němž ji 
sledujeme, je ale o dva měsíce delší, než období, v němž sledujeme řeč nacistickou. Cílem je důkladněji a 
na větším prostoru prověřit, zdali objevy učiněné jinými badateli na jiném zkoumaném vzorku platí i u 
nás.
8 Různé obory vědeckého bádání mohou přisuzovat jednotlivým pojmům různé definice podle vlastního 
úhlu pohledu. To je také důvodem, proč chceme zde, před samotnou analýzou, pro účely práce pojmy 
osvětlit.
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Pojem persuase chápeme z jazykového hlediska jako základ ovlivňovací, 

přesvědčovací a získávací funkce jazykových projevů (Hoffmannová: 2002, 314), při 

nichž „autor/mluvčí usiluje o to, aby změnil postoje čtenáře/posluchače (či v něm 

utvrdil postoje již zformované); aby adresáta přesvědčil, získal na svou stranu, odstranil 

názorové rozdíly; a mnohdy i o to, aby adresát ze svých změněných postojů vyvodil 

závěry pro své chování a rozhodl se k určité akci.“ (Ibid.)

Neetické zneužití persuase poté bývá označováno jako manipulace (Srpová:

2005, 200 – 209)9.

Propagandou rozumíme obvyklý persuasivní diskurz v praktické politice

(Bartošek: 2005, 22). Nebo souhrnně formu komunikace, která se snaží dosáhnout 

ohlasu, podporujícího záměr propagandisty (Jowett, O’Donnel: 2006, 1). Tento termín 

často, ne však nezbytně, nabývá negativních konotací: „Záměrný, systematický pokus o 

zformování určitého vnímání, manipulaci s vědomím a chováním k dosažení ohlasu, 

který podporuje záměr propagandisty.”10 (Jowett, O’Donnel: 2006, 7 – 14)

Manipulaci zde tedy chápeme jako prostředek, ale také jako cíl propagandy,11

přičemž vzhledem k charakteru zkoumaných textů můžeme pro účely práce použít i 

druhou, negativní definici propagandy.12

Zkoumané texty propagují danou (komunistickou či nacistickou) ideologii. 

Ztotožňujeme se s názorem, že manipulativní jazykové prostředky v nich obsažené se 

uplatňují jako nositelé dané ideologie v textech (Röhrich: 2008, 207). Jsme si vědomi 

značné složitosti, která se pojí s definicí ideologie13 a jejího vztahu k jazyku a textu. Pro 

účely této práce ale budeme vycházet z jednoznačné definice ideologie jako pojmu 

označujícího „soustavu teoreticky zdůvodněných politických, právních, mravních, 

náboženských a filozofických názorů, idejí, postojů ap., souvisejících s podmínkami 

existence určité sociální skupiny“ (Adamová: 2001, 83).

                                                
9 Ačkoliv např. Weiss (2005, 251) chápe manipulaci synonymicky k persuasi, jako všudypřítomný jev.
10 V originále: „Deliberate, systematic, attempt to shape perceptions, manipulate cognitions, and direct 
behavior to achieve a response that furthers the desired intent of propagandist.“ Pro účely této práce 
přeložil její autor. Někdy bývá komunistická nebo nacistická propaganda spojována s pojmem 
„brainwashing“ (Taylorová: 2006, 13 – 15). Prozkoumání opodstatněnosti takového spojení v našich 
podmínkách by ovšem podle našeho názoru vydalo na samostatnou práci. Proto se zde přidržíme pouze 
výše nastíněných pojmů.
11 Propaganda manipuluje s vědomím lidí, jejím cílem je, aby proběhla manipulace, změna názorů a 
stanovisek, na jejímž základě se dosáhne kýženého ohlasu.
12 Komunistická i nacistická propaganda také snižovaly úlohu jazyka v přenosu informací a posilovaly 
jeho přesvědčovací, apelační úlohu (Wlodek: 2005, 31).
13 Zvláště odlišného pohledu jednotlivých autorů.
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1.3 Cíle propagandy a její jazykové prostředky v tisku

Cílů propagandy je v médiích dosahováno, krom zobrazení („images“) a dalších 

prostředků, právě prostřednictvím jazyka (Jowett, O’Donnel: 2006, 8)14. Propaganda se 

ve službách komunistické stejně jako před tím nacistické ideologie soustředila, kromě 

zmíněných ikonografických způsobů sdělování, především na mluvené a psané slovo 

(Wlodek: 2005, 4). Podrobnější informace k podstatě a též jazyku manipulace uvádí 

Kraus: „Zvláštním případem vytváření řečových stereotypů je jazyk politické 

manipulace. Manipulací se rozumí snaha autora diskurzu přivést adresáta (skupinu 

adresátů) k názoru, který se obvykle příliš neshoduje s jeho vlastními názory. Cílem 

manipulace pak je vytvořit předpoklady pro to, aby adresát vykonával činnosti (anebo si 

alespoň vytvořil dispozice pro vykonávání činností), které autorovi manipulativního 

diskurzu přinášejí užitek. Podle Edelmanna15 (1990, 98) k cílům politické manipulace 

patří:

a) vytváření představy, že auditorium politického diskurzu (lid) rozhodujícím 

způsobem určuje a ovlivňuje správný směr politických aktivit;

b) vytváření obrazu nepřítele, tj. skutečnosti, že jistí lidé nebo skupiny lidí tento 

správný směr ohrožují;

c) podpora názoru, že určitý politický představitel nebo určitá strana důsledně 

vystupují v zájmu auditoria (lidu), že jejich hlavní starosti jsou totožné se 

starostmi obyčejného člověka;

d) zdůrazňování názorové jednoty mezi politickým vůdcem (stranou) a auditoriem 

(lidem) – prostředkem vyjádření této jednoty je politický diskurz, založený na 

vysoké frekvenci zájmena my, resp. 1. osoby množného čísla sloves.“ (Kraus: 

2003, 21)

Vymezení okruhu persuasivních, resp. manipulativních postupů se 

v jednotlivých publikacích liší16. My bychom zde rádi poskytli výčet prostředků 

jazykových, nebo takových prostředků, které jazyk významnou měrou ovlivňují.

                                                
14 Srov. „Politika si od nepaměti pomáhá lží; že se však přímo z jazyka, tohoto odvěkého prostředku 
komunikace, dá udělat nástroj moci, to je objev, bez něhož by byl totalitní režim dlouhodobě 
nemyslitelný.“ (Fidelius: 1998, 182)
15 Přes naši snahu se nám nepodařilo v českém prostředí získat knihu, o níž se Kraus zmiňuje 
(EDELMANN, M. Politik als Ritual. Die symbolistische Funktion staatlicher Institutionen und 
politischen Handelns. Frankfurt/m. – New York, 1990.) Proto přejímáme citaci Krausovu.
16 Autoři se soustředí na celou škálu metod persuase, od logiky, argumentace a kontextuálního zařazení 
informace, přes aluzi až po klasické rétorické figury.
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Z pragmatického hlediska je úplný výčet persuasivních prostředků v jazyce 

nemožný, neboť cokoli, co slouží k přesvědčení čtenáře, lze považovat za persuasivní 

prostředek. Proto zde uvádíme jen obvyklé, v literatuře uváděné postupy. Mezi ty

zahrnuje na základě zkoumání současného diskurzu Jaklová (2002, 172 – 173):

- fonetické prostředky, založené na hromadění a záměrném uspořádání hlásek 

s cílem dosažení eufonie nebo naopak kakofonie;

- slovotvorné prostředky, zejména neologismy;

- syntaktické prostředky, tedy řečnické figury, nejčastěji řečnické otázky a 

odpovědi, popř. zvolací věty;

- lexikální prostředky (hodnotící adjektiva a adverbia, působící kladně nebo 

záporně na recipientovu kognitivní nebo také emocionální vnímavost, 

obrazná pojmenování, nejčastěji personifikace, metafora, metonymie a 

přirovnání).

Množinu lze dále rozšířit o doublespeak, nadsázku a superlativizaci, 

dvojsmyslné narážky, tzn. záměrné využití mnohoznačných slov či slovních spojení, a 

užití slov označujících autoritu (Jowett, O’Donnel: 2006, 283)17, což zobecněme 

na veškeré mytizované obraty. Dále můžeme uvést eufemismy (Koukolík: 2009, 157) a 

pozměňování významu vytvořením nového slovního spojení18.

Weiss se v porovnání jazyka komunistické a nacistické propagandy zabývá 

superlativy a absolutními tvrzeními. Upozorňuje na účelné střídání těchto superlativů 

s různými dalšími stupni adjektiv, např. „absolutní odhodlání“ vs. „ještě větší pracovní 

nasazení“ (Weiss: 2005, 253 – 254). Dále Weiss jako jeden z hlavních rozdílů, 

odrážejících se také v jazyce propagand, označuje dichotomii ve vztahu ke „starému“ a

„novému“. Zatímco komunistická řeč po většinu svého působení ortodoxně zavrhovala 

vše staré a hlásila se výhradně k „novému“, nacistická řeč uznávala jisté tradice, 

například rodové či kmenové společenské zřízení a „staré“ tak do určité míry velebila 

(Weiss: 2005, 257).

My se v této práci se budeme pragmaticky zabývat specifickým používáním 

pojmů, které mají v komunistické a nacistické řeči zásadní význam. Jak konstatujeme 

níže, některé z výše zmíněných persuasivních postupů s těmito klíčovými pojmy 

souvisejí. Ovšem jinak jsou do určité míry obecnou charakteristikou propagandistického 

                                                
17 Ze zmíněné publikace lze citovat příklady „Strýček Sam“ či „fatherland“; z českého prostředí namátkou 
vybíráme „náš velký učitel J. V. Stalin“.
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textu19. Co se komunistické řeči týče, tak už byly do jisté míry popsány a 

analyzovány20. Právě proto zaměřujeme naši pozornost místo nich na používání 

klíčových pojmů, kde lze nalézt doposud nepopsané shody a rozdíly a na základě toho 

vyvodit širší důsledky.

Poznatky, které v naší práci popisujeme, chceme ilustrovat a zároveň doložit, 

proto nedílnou část naší práce tvoří příklady – výňatky z článků ze sledovaného období. 

Popisovaná problematika mnohdy není jednoduchá, proto považujeme za důležité 

zařadit do našeho pojednání příklady v hojnější míře a umístit je přímo k do textu práce. 

Rovněž jsme si vědomi toho, že přístup ke zkoumanému materiálu a práce s ním nemusí 

být vždy snadné, proto chceme čtenáři zprostředkovat prostřednictvím příkladů kontakt 

s originálními texty, na základě jejichž zkoumání jsme naše objevy uskutečnili. Odkazy 

na citované texty uvádíme v poznámkách pod čarou, rozsáhlejší citace zařazujeme mezi 

přílohy naší práce.

1.4 Další otázky jazyka propagandy

Před samotnou analýzou bychom rádi upozornili na některá další fakta, která 

s naší prací bezprostředně souvisejí.

1.4.1 K problému stejného jazyka v různých textech

Nejprve si položme otázku, proč můžeme texty různých autorů zkoumat jako 

jeden celek. Prověřme, proč nám individuální styl nebrání ve zkoumání 

propagandistické řeči jako celku a nepřikazuje zabývat se řečí toliko jednotlivých 

autorů.

Jak už bylo řečeno výše, záměrně jsme zvolili sledovaná období, kdy už by měl 

být jazyk propagandy ustálený. Tímto míníme, že se vytvořila jakási norma jazyka 

propagandy21, kterou autoři dodržovali a díky které lze společně zkoumat texty různých 

novinářů. Spíše nežli opovržení ze strany čtenářů hrozily autorovi při nedodržení této 

                                                                                                                                              
18 Např. „lidová demokracie“, „pracující lid“ apod. K tomu podrobněji ve 2. kapitole na základě statí P. 
Fidelia.
19 Srov. „V zásadě lze říci, že všechny prostředky, jež jsme zde výběrově uvedli, jsou pro totalitní 
propagandu příznačné, typické, ale nikoli specifické, výlučné. Jejich obměny najdeme i v projevech 
jiných období a můžeme je pokládat za rysy charakterizující jakoukoli propagandu a odlišující ji od 
přesvědčování konkrétního.“ (Šebesta: 2001, 272)
20 Podrobně k využití lexikálních, gramatických a kompozičních persuasivních postupů v komunistické 
propagandě v letech 1970 – 1977 viz Tietjenová (2003, 46 – 80).
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normy persekuce. Kromě vnitřní cenzury fungovala cenzura vnější, která by, jak si

dovolujeme předpokládat, zasáhla, resp. zasahovala, když jazyk normu ve větší míře 

nenaplňoval. O posílení této normy se usilovalo i dalšími formami. Konkrétní situaci 

v jednotlivých letech popisují následující řádky.

V roce 1941 spadala úřední agenda pro oblast médií pod Úřad říšského 

protektora, konkrétně tzv. skupinu Tisk vedenou Wolfgangem Wolframem von 

Wolmarem, fungující v rámci kulturně politického oddělení, v jehož čele stál Karl von 

Gregory. Dohled nad médii vykonával Tiskový odbor Předsednictva ministerské rady, 

fungující v rámci protektorátní samosprávy, avšak de facto pouze tlumočící pokyny 

skupiny Tisk. Mezi jeho úkoly patřilo praktické provádění cenzury prostřednictvím 

Ústředí tiskové dozorčí služby, které řídilo cenzory pracující v jednotlivých redakcích 

(za bezvadný obsah listu zodpovídali cenzor a šéfredaktor). Dále vydával odbor 

informace pro šéfredaktory a organizoval tiskové porady. (Končelík, Cebe, Köpplová: 

2007, 274 – 276).

V roce 1950 sice ještě neexistoval cenzurní úřad (Hlavní správa tiskového 

dohledu vznikla až pět let po únorovém převratu), cenzura coby nástroj řízení a kontroly 

médií komunistickou stranou ale probíhala po celou dobu existence režimu. Jelikož 

ovšem Rudé právo bylo hlavním listem KSČ, domníváme se, že se v něm cenzura 

v pravém slova smyslu příliš neuplatňovala. Výběrem novinářů, kteří museli být 

aktivními a nadšenými příznivci komunistické ideologie, bylo zajištěno, že osazenstvo 

přijme normu jazyka propagandy za svou dobrovolně a ochotně.

Nad podobnou otázkou, jako my zde, se zamýšlí také Weiss (2005, 252 – 253), 

jehož závěr se slučuje s naším. Weiss se kloní k názoru, že dokonce ani Stalinovy 

projevy neobsahovaly čistě individuální jazyk, neboť např. Stalin přejímal řadu pojmů 

z revoluční nebo předrevoluční doby. Otázka, zdali lze Stalinův jazyk považovat za 

jazyk celé epochy pak podle Weisse závisí na kritériích, které si zvolíme pro posouzení 

individuálního stylu. Pro nás je důležité zjištění, že i nejvýše postavená místa podléhala 

dobové normě jazyka. Tím spíše tedy normu museli dodržovat řadoví novináři.22

                                                                                                                                              
21 Podobně jako se u literárních děl ustavuje dobová estetická norma, „tj. souhrn pravidel, více či méně 
přesně formulovaných nebo prostě jen cítěných, rozhodujících při posuzování estetické hodnoty díla.“ 
(Krejčí: 2002, 110)
22 Samozřejmě nelze apriori zcela popřít individuální odchylky v propagandistickém jazyce. V případě, že 
by se jimi chtěl čtenář zabývat, uvádíme vždy, pokud je znám, autora citovaného článku, nebo alespoň 
jeho šifru, je-li uvedena místo podpisu.
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1.4.2 K problému „našeho“ a „jejich“ jazyka

Slovník komunistické totality hovoří až o schizofrenickém rozdělení jazyka 

v době komunistické totality (Čermák, Cvrček, Schmiedtová: 2010, 16). Reakcí na 

propagandistický, oficiální, „jejich“ jazyk byl vznik „našeho“ jazyka, kterým se 

hovořilo v důvěrném kruhu známých, v němž se také mnohdy odrážel vztah lidí 

k režimu (Schmiedtová: 2006, 3). Vzhledem k tomu lze jazyk doby totality zkoumat 

dvěma způsoby. Buď je možné brát veškeré jazykové projevy té doby, nebo zvláště 

zkoumat projevy oficiální a připustit, že se ty neoficiální mohou do značné míry lišit 

(Wlodek: 2005, 5).

My zde budeme zkoumat oficiální, „jejich“ jazyk. Stejně tak potvrzujeme, že se 

neoficiální jazyk v době komunistické vlády do médií, tedy ani do Rudého práva,

nedostal ani dostat nemohl (Čermák, Cvrček, Schmiedtová: 2010, 16). Rádi bychom ale 

upozornili na zajímavou situaci v periodiku Venkov. Na rozdíl od Rudého práva 

nemuseli být všichni novináři aktivističtí, tudíž existovala možnost, že se na stránky 

deníku dostane „náš“ jazyk. Jeho základním znakem pak, logicky vzhledem k cenzuře, 

musel být jinotaj. Za sledované období se nám nepodařilo najít „náš“ jazyk 

v úvodnících nebo komentářových textech, tyto žánry byly nejspíše jak ze strany 

cenzorů, tak ze strany vedení listu důsledně sledovány. Proto se tímto jevem také 

nebudeme podrobněji zabývat23. Chceme pouze upozornit, že se „náš“ jazyk čas od času 

vyskytnul v méně důležitých rubrikách, což by v Rudém právu bylo nepřípustné:

„Zachovalá hladomorna je m. j. také dokladem, že páchány byly zde ve jménu 

‚spravedlnosti‘ ošklivé a kruté zločiny, násilnosti a mučení.“24

                                                
23 Daný jev pokládáme za zajímavý, i jako námět pro další zkoumání, proto na něj upozorňujeme, ačkoli 
přímo nespadá do zaměření naší práce.
24 Skalní hrad Valečov. Venkov. 27. 9. 1941, roč. 36, č. 228, s. 3. Čtenář se v článku dozvídá, že na 
Valečově sídlili loupeživí rytíři. Ti by mučili ve jménu vlastního prospěchu či zábavy, zcela jistě nikoli ve 
jménu spravedlnosti. Jde tedy o alegorii na dobovou situaci v protektorátu.
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2. Ke klíčovým pojmům – „lid“ a „národ“

Jak uvádí Fidelius o řeči komunistické moci: „K nejfrekventovanějším a přitom 

na první pohled nejméně jasným výrazům v oficiální politické terminologii patří ‚lid‘. 

Podle našeho názoru má tento pojem klíčový význam pro pochopení všeho ostatního. 

Obrazně řečeno, právě lid otvírá bránu do světa socialismu.“ (Fidelius: 1998, 18)

Jak bude popsáno dále, za obdobnou vstupní bránu do řeči nacistické moci lze 

považovat slovo „národ“. Tyto poznatky vyplývají nejen z níže provedených analýz, ale 

do jisté míry apriori z podstaty komunistické a nacionálně-socialistické ideologie, tudíž 

nemusí být pro odborníka velkým překvapením.

Ostatně pojmy „lid“ a „národ“ jsou klíčové pro cíle propagandy tak, jak je 

stanovuje Edelmann (viz kapitola 1.3 Cíle propagandy a její jazykové prostředky v tisku).

My si na následujících řádcích pokládáme otázku, jak tyto pojmy daným cílům 

slouží, jakými konkrétními způsoby umožňují jejich uskutečnění. Vycházejíce 

z Fideliova tvrzení, podrobně se zde zabýváme použitím „lidu“ a „národa“ v textech; 

usilujeme o určení shodných a odlišných způsobů, jimiž se slovy „lid“ a „národ“ 

zacházel zkoumaný tisk.

2.1 „Lid“

Slovo „lid“ patří v textech komunistické propagandy k hojně užívaným. Podle 

Slovníku komunistické totality (Čermák, Cvrček, Schmiedtová: 2010, 189) zaujímá 

frekvence jeho celkového užití čelní 54. místo mezi ostatními lexémy25; rovněž tak patří 

mezi „dobově běžné lexémy mající propagandou dodané a vybudované pseudopozitivní 

konotace.“26 (Čermák, Cvrček, Schmiedtová: 2010, 33). Další výzkum dokazuje, že 

„náš lid“ patřil k nejužívanějším kolokacím v letech (souhrnně) 1952 a 1977 (Wlodek: 

2005, 33).

Fidelius (1998, 19 – 46) se zabývá obsahovou neurčitostí pojmu „lid“ v řeči 

komunistické propagandy. Následně dokazuje, že „lid“ je řetězcem konotací pevně 

propojen s Komunistickou stranou Československa. Na základě toho Fidelius 

konstatuje, že KSČ zneužívá tento pojem jako zástěrku pro vlastní působení, jako 

upokojující substituci za sebe sama (např. vůle strany je vydávána za vůli lidu).

                                                
25 V roce 1952, který je nejblíže námi sledovanému období, je frekvence jeho výskytu ještě mnohem 
vyšší; viz – Příloha č. 1: Šedesát nejfrekventovanějších lexémů podle korpusu totalita.
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V této podkapitole usilujeme o podrobnější popsání toho, jaký měl „lid“ význam 

pro komunistickou řeč. Vodítko nám v tomto ohledu poskytne pragmatický pohled. 

Konkrétně budeme hledat odpověď na tyto otázky: Jakému účelu slovo „lid“ v textu 

slouží? Co je pro použití pojmu „lid“ typické?

2.1.1 „Lid“ jako prostředek legitimizace a de-legitimizace

Legitimizací zde rozumíme proces, který „má za cíl učinit prostředky, kterými se 

navozuje a udržuje mocenská převaha vládnoucí skupiny, legálními, hodnými podpory, 

ba v některých případech zcela přirozenými.“ (Röhrich: 2008, 62)

V určitém ohledu na námi zkoumanou problematiku naráží Barták (2002, 85), 

když jako jeden z „triků“ propagandy identifikuje „lidskost“, tedy že vše, co se hlásá, 

pochází od lidu. My však, podobně jako A. Röhrich (2008) při analýze působení 

ideologie v textech Rudého práva, vyjdeme z Thompsonova pojetí legitimizace, 

konkrétně rozdělení typických strategií legitimizace na racionalizaci, tedy zdůvodnění, 

obranu, či ospravedlnění souboru sociálních vztahů či institucí před publikem, 

univerzalizaci, tedy prezentování opatření sloužících jednotlivcům jako výhodná pro 

všechny; a narativizaci, tedy vyložení daného legitimního tvrzení v příbězích 

(Thompson: 1990, 61 – 62).

Legitimizaci, spojenou s racionalizací lze odhalit v následujících příkladech27:

„Po IX. sjezdu se ještě pevněji semkla naše komunistická strana kolem svého 

Ústředního výboru, kolem soudruha Klementa Gottwalda, překonává překážky, 

odstraňuje slabiny a zdolává nové úkoly, aby vedla náš lid28 k vysokým cílům 

socialismu.“29

„Všichni zaměstnanci Československých státních statků zaměří své úsilí (…), 

aby se státní statky staly názorným příkladem všemu zemědělskému lidu30 na jeho 

cestě k šťastnějšímu životu – k socialismu.“31

                                                                                                                                              
26 Navzdory tomu nalezneme i práce, kde je mu věnována spíše okrajová pozornost nepředpokládající 
jeho větší význam. Viz např. Schiedtová (2008) – zde konkrétně v podobě adjektiva „lidový“.
27 Označení v textech příkladů (tučné, podtržené) provedl autor práce. Výrazy uváděné kurzívou 
v závorce rovněž dopsal autor práce pro snazší porozumění citovanému materiálu.
28 Semknutí strany kolem ÚV a K. Gottwalda a překonávání překážek je zdůvodněno „lidem“, konkrétně 
potřebou vést „lid“ k vysokými cílům socialismu. 
29 BAREŠ, Gustav. S novým rokem, soudruzi! Rudé právo. 1. 1. 1950. roč. 30, č. 1, s. 1 – 2.
30 Cílem ale především důvodem (opravňujícím existenci) úsilí tedy je to, aby výsledek byl pro „lid“ 
vzorem.
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„Nechť vůle ubránit mír, kterou vyjádří miliony podpisů našeho lidu32, je znovu 

stvrzena i dalšími výrobními úspěchy a rozmachem socialistického soutěžení.“33

„Rychlé splnění dodávek obilí upevňuje jednotu našeho pracujícího lidu34…“35

„Síla naší strany je v lidu. Strana je nepřemožitelná ve svém spojení s dělnickou 

třídou, s pracujícím lidem. (…) Také síla naší lidové demokracie je v lidu.“36

Na příkladech můžeme pozorovat, že se existence čehosi, popřípadě určitá 

činnost či vztah zdůvodňuje konstatováním užitečnosti pro „lid“.

Stejně tak de-legitimizace, tedy prokázání, že určitá činnost je neopodstatněná, 

neoprávněná a tedy nežádoucí, probíhá vztažením k výrazu „lid“. Jinými slovy, co 

„lidu“ neprospívá nebo co samotný „lid“ odmítá, je nelegitimní:

„Pracující lid kapitalistických a kapitalisty zotročených zemí za vedení dělnické 

třídy a komunistických stran odmítá následovat krvelačné imperialisty…“37

„Nejhůře jsou na tom však zemědělci v koloniálních a polokoloniálních zemích, 

kde se kapitalistické hospodaření projevuje zcela nepředstavitelnou bídou venkovského 

pracujícího lidu.“38

„Nesmírným hněvem zahořel všechen náš lid vůči těm, kteří neměli dost na 

tom, že za pomoci zrádcovské bandy násilně vládli v jižní polovině Koreje, kterou 

kradli jejímu lidu. Že nejstrašnějším terorem dusili svatou touhu lidu žít svobodně a po 

svém…“39

                                                                                                                                              
31 Vybudovat ze státních statků vzor zemědělské velkovýroby. Rudé právo. 7. 1. 1950, roč. 30, č. 6, s. 1.
32 Socialistické soutěžení a rozmach socialismu jsou žádoucí, neboť jsou projevem vůle ubránit mír, která 
poté ztělesňuje přání „lidu“.
33 K novým vítězstvím našeho budování. Rudé právo. 16. 5. 1950, roč. 30, č. 116, s. 1.
34 Proto je tedy žádoucí, legitimní.
35 Příspěvek rolníků v boji za mír. Rudé právo. 20. 7. 1950, roč. 30, č. 170, s. 1.
36 Pozorně naslouchat signálům pracujících. Rudé právo. 29. 7. 1950, roč. 30. č. 178, s. 1.
37 Zbídačení pracující v kapitalistických zemích. Rudé právo. 6. 1. 1950, roč. 30, č. 5, s. 1.
38 Bída zemědělců v kapitalistických zemích. Rudé právo. 31. 1. 1950, roč. 30, č. 26, s. 1.
39 Slovo bratrské solidarity. Rudé právo. 30. 7. 1950, roč. 30. č. 179, s. 1.
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„Lid“ má také tu výsadu, že může prokazovat opodstatněnost. Nejenže 

zdůvodňuje existenci komunistických stran a zavádění rozličných opatření, stává se 

dokonce měrnou jednotkou. Nakolik je něco „dobré“ nebo „špatné“, oprávněné nebo 

neoprávněné, žádoucí či nežádoucí, se určuje právě podle toho, jaký je tomu přiřknut 

vztah k „lidu“. „Lid“ jako měřítko hodnot funguje i u statků kulturních a v rozličných 

dalších oblastech života:

„Kniha ‚Spiknutí proti republice‘ si zasluhuje, aby se s jejím obsahem 

seznámily široké vrstvy našeho lidu.“40

„Pětašedesátin dožívá se soudruh Štětka po desetiletích tvrdé a poctivé práce 

pro dělnickou třídu. Nejlepší odměnou za jeho práci je uznání, jehož se mu dostává za 

jeho práci od pracujícího lidu a od strany.“41

„Správně provedená reorganisace má utužit pevné spojení místních národních 

výborů s lidem…“42

Strategie racionalizace v mnoha případech splývá s univerzalizací. Odůvodnění, 

že je něco vhodné pro „lid“, zároveň vyhlašuje obecnou platnost „pro všechny“. Takto 

se „lid“ podílí i na polarizaci světa na „MY“ a „ONI“ 43 – homogenizuje kladnou entitu 

„MY“, která jasně stane proti záporné entitě „ONI“. Weiss (2005, 256) upozorňuje, že 

„ONI“ nikdy nebývají spojování s „lidem“, zato se k „NIM“ váží pojmy jako „někteří“, 

„určití“, různí“, „zřídka“, „možná.“ My dodáváme, že „lid“ entitu „ONI“ obvykle de-

legitimizuje. Rozdělení světa na „MY“ a „ONI“ pokládáme za dostatečně popsaný rys.

Naši pozornost zaměřujeme jinam – na zajímavý jazykový symptom univerzalizace; za 

její zdůraznění v textech lze považovat předsunutí slova „všechen“ před „lid“:

„Naplňuje nás nesmírnou hrdostí a silou, že naše republika patří do mohutného a 

neustále sílícího tábora demokracie a míru, jemuž v čele stojí mocný Sovětský svaz. 

                                                
40 Spiknutí proti republice. Rudé právo. 12. 1. 1950, roč. 30, č. 10, s. 3.
41 Soudruh Josef Štětka se dožívá 65 let. Rudé právo. 13. 1. 1950, roč. 30, č. 11, s. 3.
42 Velký význam reorganisace místních národních výborů. Rudé právo. 17. 5. 1950, roč. 30, č. 117, s. 1.
43 Srov. „Konflikt souvisí s pojetím naše versus jejich (MY a ONI), které je založeno na vnímání světa 
prostřednictvím tzv. kulturních map (základní představy o sociálním světě, které sdílí tvůrce mediálního 
sdělení s příjemcem). Byla tak navozena jednota národa, společnosti a kultury, což se (…) projevilo 
slovními spojeními typu: náš lid, naše vlast, naše budovatelské úsilí…“ (Audyová: 2003, 20 – 21).
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Tato skutečnost ztělesňuje vůli našeho pracujícího lidu44 (...)V tom, jak se strana chápe 

těchto odpovědných úkolů, spatřuje všechen pracující lid republiky posilu i vzor pro 

zvýšení ostražitosti a bdělosti…“45

„Všechen náš lid bude manifestovat i tímto způsobem svou věrnost světové věci 

míru, své rozhodnutí…“46

„Československá mládež i všechen československý lid s důvěrou hledí k sjezdu 

Československého svazu mládeže.“47

V tento okamžik už na Fideliův příklad, kdy se vůle strany maskuje za vůli lidu,

můžeme pohlédnout jako na legitimizační strategii – univerzalizaci, kdy lze 

předpokládat, že by vůle lidu dále racionalizovala nějaké opatření, postoj apod. Ovšem 

to je pouze jeden z případů užití slova „lid“. Jak naznačují i příklady výše, „lid“ 

legitimizuje mnohem více než existenci strany a (jak bude popsáno dále) podléhá dalším 

pravidlům.

Ještě než se jimi budeme zabývat, zaměříme se na probíhající legitimizaci 

pohledem Bergera a Luckmanna (1999, 93 – 103), kteří legitimizací rámují tzv. 

dvoutakt v rámci konstruování reality:

LEGITIMIZACE

Jak uvádí Kabele (1998, 159): „Subjektivní definice a pohnutky se 

externalizují48 expresí a jednáním, objektivizují se a jako takové se opět internalizují 

jednotlivci a sociálními útvary. Přitom se jedná o proces historický, v němž velkou roli 

                                                
44 Racionalizace tedy probíhá na rovině „tvrzení je pravdivé, neboť ztělesňuje vůli lidu“, univerzalizaci 
poté zajišťuje slovo „lid“, které střídá plurál „my“, tzn. vůle nejen autorů článku, ale i „celého lidu“.
45 Zvýšit revoluční bdělost. Rudé právo. 10. 1. 1950, roč. 30, č. 9, s. 1.
46 Odkaz 9. května zvítězí na celém světě. Rudé právo. 9. 5. 1950, roč. 30, č. 110, s. 1.
47 K novým úspěchům Československého svazu mládeže. Rudé právo. 7. 6. 1950, roč. 30, č. 134 s. 1.
48 Externalizace funguje na bázi dohody, společenského konsensu o hodnotách. A právě „lid“ v řeči 
komunistické a (jak bude popsáno níže) „národ“ v řeči nacistické jsou konsensuálně považovány za 
obecné hodnoty.

externalizace
(exprese)

objektivizace internalizace
(interpretace)
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sehrávají sedimentace zkušenosti a tradice. Jedinec se do tohoto procesu vřazuje v rámci 

prvotní a druhotné socializace. Legitimizace rámuje ‚dvoutakt konstruování‘, neboť 

vysvětluje a ospravedlňuje institucionální řád a individuální biografii tím, že vytváří 

nové významy, které slouží k tomu, aby integrovaly významy již dříve institucím a 

životním událostem připisované.“

Nyní si všimněme, nakolik zacházení s pojmem „lid“ naplňuje tuto definici: 

Autoři článků své potřeby externalizují, proto obvykle nečteme „my požadujeme“, 

nýbrž „lid požaduje“. Dochází k objektivizaci takovýchto tvrzení, která mají být 

následně přijata za vlastní každým členem společnosti – každým čtenářem Rudého 

práva.

Poslední z triptychu typických legitimizačních strategií, narativizace,

v primárním slova smyslu s pojmem „lid“ nesouvisí. V Rudém právu vyšlo ve 

sledovaném období množství článků, které hojně využívaly narativizaci. Jedná se o 

reportáže nebo krátké beletristické žánry, zobrazující například setkání dělníků, 

rozhovory rodin či pionýrů apod.49 Ty ovšem nespadají do rámcového zaměření práce 

na úvodníky a vybrané komentářové texty, navíc by takový rozbor odbočoval od

zkoumání pojmu „lid“, kterému se zde věnujeme.

V úvodnících a komentářích však můžeme vypátrat narativizaci odlišného 

charakteru, přesahující jednotlivé textové události, která však stejně tak naplňuje 

následující definici (Kabele: 1998, 368): „Narativizace se podílí na sociálním 

konstruování zapojením semiotické mohutnosti vyprávění. Figuruje a zpodobuje 

sociální svět jako běh událostí. Umožňuje zakoušení světa jeho účastníky v podobě 

sdílených, v zásadě lineárně se rozvíjejících příběhů. Je procesem vícevrstevným, 

protože její produkty, příběhy, tvoří přirozený materiál pro další narativní interpretace.“

V úvodnících se tak ze základních pojmů komunistické propagandy stávají 

charaktery, postavy velkého příběhu, ve který je socialistický svět proměněn, nebo lépe, 

který má socialistický svět konstruovat. Existují kladné postavy: „Lid“, „Dělnická 

třída“, „Drobní a střední rolníci“, „Strana“, „Stalin“… a rovněž záporné postavy: 

„Imperialisté“, „Buržoazie“, „Dulles“, „Churchill“.

                                                
49 Např.: FAIT, J. Na cestě k šťastné budoucnosti. Rudé právo. 21. 5. 1950, roč. 30, č. 121, s. 3. VLACH, 
R. Život a práce v Dědině mládeže. Rudé právo. 4. 6. 1950, roč. 30, č. 132, s. 4. i množství přetisků 
z knih (např. Nad Námi svítá) a časopisů (např. Vpřed Pionýři).
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Každá z postav má vlastní, obecně známý příběh, svou historii, tedy nižší vrstvy 

narativizace; slovy Thompsona (1990, 61 – 62) „minulost a tradice, jež v současnosti 

opatruje“. Čtenáři rovněž sdílí znalost vztahů mezi těmito postavami. V „další vrstvě“ 

narativizace, v jednotlivých úvodnících tyto postavy vstupují do příběhů, kde se mohou 

například setkat s „postavou“ novou, reagovat na ni, stát za případnými událostmi. 

V každém úvodníku se čtenář dozvídá další díl příběhu, který má konstruovat 

socialistický svět.50 „Lid“ je jakýmsi hrdinou, s nímž čtenář doslova sdílí každodenní 

bytí, očekává, do jakých událostí se „lid“ zapojí, do jakého vztahu k němu se začlení 

nově příchozí postavy apod. Narativizace přitom stojí za silnou personifikací „lidu“ 

patrnou z tvaru a podoby sloves (singulár) i atributů, které obvykle bývají přisuzovány 

jedinému člověku:

„Avšak revoluční bdělost a prozíravost velikého Stalina a slavné Všesvazové 

komunistické strany (bolševiků), stojící na přední stráži v boji za mír a pokrok, odhalila 

i před očima československého lidu hanebnou úlohu titovské fašistické kliky51.“52

„…sebevědomí našeho lidu...“53

„Po dlouhá staletí, co je lidstvo lidstvem, plál v srdcích lidu svatý oheň tohoto 

zanícení a lid sváděl dlouhé a urputné zápasy o radostnější a svobodnější život. Tomuto 

cíli přinášel největší oběti, za tyto cíle proléval svou krev, trpěl v otroctvích, žalářích, 

ve vyhnanství. (…) Nebylo dobře, když lid žijící v nesvobodě neměl tolik síly, aby 

sám, vlastními prostředky a s konečnou platností rozhodl tuto otázku ve svůj prospěch. 

Nebylo dobře, když o jeho svobodě rozhodovali jiní (…). Také u nás pracující lid

poznal v dobách první republiky na vlastním těle takovou ‚svobodu‘, kterou jej 

obšťastňovala naše buržoazie.“54

                                                
50 Takováto narativizace také může být jedním z důvodů, proč si propaganda mohla bez obtíží zachovat 
po tak dlouhou dobu stejnou podobu.
51 Zde máme „novou postavu“, titovskou fašistickou kliku, a sledujeme, jak na ní ostatní reagují.
52 Buduj vlast – posílíš mír. Rudé právo. 4. 2. 1950, roč. 30, č. 30, s. 1.
53 GOTTWALD, Klement. S chutí do další budovatelské práce, s níž vzroste náš socialistický zítřek. 
Rudé právo. 3. 1. 1950, roč. 30, č. 2 s. 1.
54 Svoboda naše a „svoboda“ panská. Rudé právo. 24. 1. 1950, roč. 30, č. 20, s. 1.
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2.1.2 „Lid“ a jeho mytizace

Pro použití pojmu „lid“ je symptomatická jeho mytizace. Budeme zde vycházet 

ze základního zakotvení tohoto pojmu u R. Barthese (2004), kdy v systému jazyka 

označující, označované a znak dochází k posunu, znak se stává označujícím, označované 

znakem a pojmu přibývá nový význam, nové označované.

Jak uvádí Röhrich (2008, 69) ve svých analýzách textů v Rudém právu, „je 

možno zaznamenat celou řadu příkladů, kdy určité slovo vlivem používání v určitém 

stabilním kontextu, případně jen v určitých slovních spojeních, téměř či zcela ztratí svůj 

původní význam a obohatí se o význam mytizovaný.“ To následně demonstruje na 

výrazu „socialismus“, který kromě primárního značení státního zřízení nese také 

význam Sovětský svaz a také dobrý / ideální.

Rovněž v esejích Macury (2008) nalézáme podrobný popis mytizace dobových 

vůdců Stalina a Gottwalda i dalších atributů socialistického světa v budovatelských 

básních a prozaických textech.

Mytizace do jisté míry koresponduje s vytrvalým uváděním epitet, které Barták 

(2002, 85) popisuje coby obecný prostředek propagandy. Merta (2009, 27) potom 

hovoří o soustavném a opakovaném používání spojení „pracující lid“ v podobných 

vazbách a ustáleném kontextu, čímž se pojmu přisuzují jakési apriorní konotační vazby, 

ze kterých si čtenář bez problému dovodí příslušné hodnotové vlastnosti.55

Na zkoumaném materiálu si nejzřetelněji mytizace „lidu“ povšimneme v podobě 

adjektiva „lidový“. Jakkoli Fidelius (1998, 47 – 68) dokazuje, že pojmem „lidová 

demokracie“ opět pouze maskuje státní zřízení, kde vládne komunistická strana, 

mytický rozměr nelze opomenout. Výraz „lidový“ má široký soubor sekundárního 

značení56. Od obecného „dobrý“, „ideální“ až po „skutečný“ a „svobodný“ 

v konkrétních kolokacích.57 „Lidový“ v sobě také zhušťuje výše popsaný proces 

legitimizace ve značení „lidový“ = legitimní, oprávněný, dotýkající se každého, jelikož 

mající kořeny v „lidu“, stejně jako „protilidový“ = nelegitimní:

                                                
55 Mertovo konstatování přímo souvisí také se srůstáním pojmů, o němž pojednáváme v následující 
kapitole.
56 Mimo námi sledované období se dokonce projevuje znak určité hierarchizace. Poté, co je 
v Československu „vybudován socialismus“, se objevuje snaha nahrazovat „lidový“ za „socialistický“
(Wlodek: 2005, 38). Ve sledovaném období jsme však na vzájemné vymezení pojmů „lidový“ a 
„socialistický“, ani posun takovéhoto vymezení, nenarazili.
57 „Lidová“ demokracie je „skutečná“ demokracie v socialistických státech. Zatímco západní buržoazní 
demokracie jsou považovány za falešné zástěrky pro diktaturu buržoazie.
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„Slavné lidové povstání…“58

„Rychlý přechod od staré soudní soustavy (…) k novému zlidověnému

soudnictví znamenal další vítězství dělnické třídy a všeho pracujícího lidu.“59

„…protilidové pikle buržoazní reakce na nastolení protidemokratického režimu 

v Československu.“60

Na výrazně pozitivní zabarvení pojmů „lid“ a „lidový“ upozorňuje rovněž 

Schmidtová (2006, 6). Co se samotného pojmu „lid“ týče, mytizace se projevuje 

podobně jako výše popsaná strategie narativizace. „Lidu“ jsou přičítány kladné

vlastnosti. Zvláště „uvědomělost“, schopnost vytvářet obecně platné úsudky (též souvisí 

legitimizací) a odhodlání s nadšením, rovněž tak schopnost utvářet hodnoty a 

podmiňovat události61:

„Rozvoj socialistického soutěžení – toť výraz toho, že pracující lid si 

uvědomuje, že jen na jeho práci závisí další růst životní úrovně pracujících.“62

„…vyrůstající (energie a iniciativa) z politického uvědomění a radostného 

nadšení našeho pracujícího lidu.“63

„To vše si náš lid uvědomuje, když nastupuje od mohutné podpisové akce 

k dalším konkretním činům…“64

„…hovořili o šťastném životě, který si tvoří slovenský pracující lid.“65

                                                
58 Boj našeho lidu za svobodu a proti úkladům reakce. Rudé právo. 19. 1. 1950, roč. 30, č. 16, s. 3.
59 Sjezd lidových soudů. Rudé právo. 5. 2. 1950, roč. 30, č. 31, s. 7.
60 K pátému výročí pražského povstání. Rudé právo. 5. 5.1950, roč. 30, č. 106, s. 1.
61 Srov. „Onou ‚podstatnou‘ kvalitou, jež zůstává při všech redukcích zachována, je to, že ‚lid‘ hraje vždy 
‚pokrokovou‘ úlohu v dějinách (říká se tomu, že ‚tvoří dějiny‘).“ (Fidelius: 1998, 167). Nebo porevoluční 
poznatek J. Hlavsové (1997, 31) o negaci původního významu „lidu“ při změně diskursu: „Sémantického 
příznaku ‚nemyslící, anonymní masa‘ u zprofanovaného kolektiva lid využívá reklamní slogan Lidových 
novin: Lid čte ledacos, lidi čtou Lidové noviny!“
62 Za další rozmach socialistického soutěžení. Rudé právo. 5. 1. 1950, roč. 30, č. 4, s. 1.
63 Kupředu za splnění druhého roku pětiletky. Rudé právo. 8. 1. 1950, roč. 30, č. 7, s. 1.
64 K novým úspěchům v boji za světový mír. Rudé právo. 31. 5. 1950, roč. 30, č. 128. s. 1.
65 Za šťastné Slovensko v socialistickém Československu. Rudé právo. 3. 6. 1950, roč. 30, č. 131, s. 1.
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2.2 „Národ“

Z období Protektorátu Čechy a Morava nemáme k dispozici žádné poznatky 

korpusové lingvistiky (jako v předešlém případě Slovník komunistické totality), proto 

nemůžeme jednoznačně doložit, nakolik frekventované bylo slovo „národ“. Ve 

zkoumaných textech se však vyskytovalo velmi hojně. Lze odhadnout, že výraz figuruje 

ve třech čtvrtinách úvodníků za sledované období.66

Na rozdíl od „lidu“ by pravděpodobně bylo možné „národ“ pevně vymezit, tak 

jak o to v případě „lidu“ usiluje Fidelius.

Makowski (2003, 65) slovo národ („Volk“67) zařazuje ke klíčovým pojmům

(„Kernbegriffe“), které figurují v propagandistickém textu jako samostatné lexikální 

jednotky, nebo se stávají součástí složených slov a vytvářejí tak novou slovní zásobu.

Pojmu „národ“, přesněji důsledku jeho propagandistického využití, se dotýká 

Klemperer (2003, 113) v jedné ze svých vzpomínek. Konkrétní komunikační situací 

ilustruje, co příslušnost k „národu“ znamenala: „Až se jednoho dne u nás přece jen 

objevila. Pokládá prý za povinnost Němky mluvit se svými přáteli otevřeně a doufá, že 

se smí i nadále považovat za naši přítelkyni. "O 'povinnosti Němky' byste dříve 

nemluvila," vpadl jsem jí do řeči, "co má německé či neněmecké co dělat se zcela 

soukromými a všeobecně lidskými záležitostmi? Nebo u nás chcete politizovat?" -

"Německé nebo neněmecké souvisí se vším, je to sama podstata, a víte, to jsem se... to 

jsme se vlastně my všichni naučili od vůdce, anebo znovu naučili, poté co jsme to už 

zapomněli. On nás přivedl zpátky domů!" - "A proč nám to tu vykládáte?" - "Protože to 

musíte taky uznat, musíte pochopit, že patřím zcela vůdci...“

Naším cílem je prozkoumat otázky pragmatického užití slova „národ“; tedy 

jakému účelu v textu slouží a co je pro jeho použití typické, a to v protektorátní, tedy 

české verzi nacistického propagandistického jazyka.

2.2.1 „Národ“ jako prostředek legitimizace a de-legitimizace

Tak jako komunistická řeč „lidem“ legitimizuje určité děje a stavy, řeč 

nacistická za tím samým účelem používá „národ“:

                                                
66 Frekvenci ale nepovažujeme za hlavní faktor pro naše zkoumání. Proto jsme také nepodnikli bližší 
bádání v tomto ohledu. Jedním z důvodů je, že výsledek může zkreslit např. přítomnost slova 
v ustálených spojeních (Národní výbor vs. Národní souručenství) apod.
67 K problematickému překladu tohoto slova viz níže.
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„…je podstatný rozdíl mezi ochranou Německé říše, která brání národy, jež 

vzala pod ochranu před bolševismem, a mezi vnucenou ochranou americkou, která jde 

za chladnými cíly hospodářské i mocenské nadvlády…“68

„Pracujeme69, aby existence našeho národa byla zaručena, aby jeho (…) 

budoucnost byla lepší.“70

„…má-li dojíti k dokonalému politickému, hospodářskému i kulturnímu 

obrození národa, musí býti absolutně oproštěn jejich (židovského) vlivu.“71

„…získat tak ztracenou důvěru vedoucích říšských kruhů, důvěru, kterou český 

národ nezbytně potřebuje pro svou vlastní existenci.“72

Špatný vztah k „národu“ rovněž tak věc de-legitimizuje, prokazuje, že je 

nežádoucí:

„Práce ledabylá, nesouvisící s prospěchem národa, je prací nemorální.“73

„Tak zvané bolševické vedení války znamená zkázu národa…“74

„Eliáš nedovedl zachránit svůj národ před dnešními důsledky. Byl to 

slaboch, který neuměl vládnout.“75

„…zatím co Churchillova osamocená Anglie ohání se několika emigrantskými 

figurkami, proklínanými vlastními národy.“76

                                                
68 – R –. Roosevelt dychtí po gigantické válce. Venkov. 13. 8. 1941, roč. 36, č. 13, s. 1.
69 Zde reakce na výzvy typu „pracuj pomalu“. „Národ“ legitimizuje práci.
70 KOSÍK, V. Ne mladí, ale schopní. Venkov. 24. 8. 1941, roč. 36, č. 199, s. 1.
71 – l –. Účtování se židovstvem. Venkov. 14. 10. 1941, roč. 36, č. 242, s. 3.
72 Důvěra je tedy legitimní, neboť bez ní nemůže „národ“ existovat. Tns-čt. Prostřednictvím statisíců 
k milionům. Venkov. 21. 11. 1941, roč. 36, č. 275, s. 5.
73 KOKTÁN, František. Mravní a hospodářská cena práce. Venkov. 3. 8. 1941, roč. 36, č. 181, s. 3.
74 Leninova mrtvola uložena na Zakavkazsku. Venkov. 20. 8. 1941, roč. 36, č. 195, s. 2.
75 WERNER, Karel. Prohlášení, které přišlo pozdě. Eliášovo osudové kdyby. Venkov. 4. 10. 1941, roč. 36, 
č. 230 s. 3.
76 –Tn–. Kdyby měla Anglie možnost reparátu. Venkov. 29. 11. 1941, roč. 36, č. 282, s. 1.
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„Národ“ se, stejně jako „lid“ v komunistické řeči, stává měřítkem veškerých 

hodnot spojených s lidským bytím, dává smysl ostatním pojmům, určuje jejich 

entelechii – obvykle naplněním povinností vůči němu:

„Jsme tu (my, mladí), abychom splnili své generační poslání vůči národu!“77

„Nesmíme nic slevovat z požadavků výchovy osobnosti; neboť národ musí míti 

ve všech oborech především celé osobnosti, opravdové charaktery.“78

„Zájem národa a státu je také hranicí, která nesmí být beztrestně překračována 

soukromým podnikáním.“79

A stejně jako „lid“ slouží „národ“ legitimizační strategii univerzalizace. Jestliže 

jsme se v předešlé podkapitole setkávali se spojením „všechen lid“, pak zde nemůžeme 

přehlédnout kolokaci „celý národ“, posilující univerzalizační efekt80:

„…na podkladě tvrdé národní kázně pracovati k prospěchu celého národa.“81

„Tak jako před dvaceti lety, tak i dnes celý český národ staví se svorně a 

jednotně proti politickému atentátnictví.“82

„…plutokratickou vrstvu, která jindy jiný zájem neměla, než střežiti svůj zisk i 

proti vůli celého národa.“83

Při rozboru narativizace narazíme na první podstatnou odlišnost od „lidu“. 

Tentokráte už není možné na základě zkoumaného materiálu popsat takovou 

                                                
77 SMRČEK, F. Mládí o sobě. Venkov. 9. 8. 1941, roč. 36, č. 186, s. 3.
78 R. K. Především výchovu charakterů! Venkov. 5. 9. 1941, roč. 36, č. 2009, s. 3
79 MENCÁK, Augustin. Uznání práce i soukromého podnikání. Venkov. 12. 10. 1941, roč. 36, č. 241, s. 1.
80 Řidčeji u nás nahrazovali autoři textů „národ“ pojmem „národní pospolitost“, převzatým z německého 
„Volksgemeinschaft“. Při tom se s pojmem „národní pospolitost“ zacházelo podobně jako s „národem“, 
kromě univerzalizace se ale v pojmu „národní pospolitost“ odráží snaha o unifikační efekt. Podrobnější 
k unifikaci „národní pospolitosti“ viz Makowski (2003, 67 – 69).
81 Tns. Národní pospolitostí k lepší životní úrovni. Venkov. 3. 9. 1941, roč. 36, č. 207, s. 3.
82 Oběť krve, která musí být poučením i výzvou. Venkov. 14. 10. 1941, roč. 36, č. 242, s. 1 – 2.
83 KOSÍK. Polovičatost zhoubou Anglie. Venkov. 3. 12. 1941, roč. 36, č. 285, s. 1.
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narativizaci jako v řeči komunistické. Jelikož tento problém přímo souvisí s odlišnou 

mytizací „národa“, pojednáváme o něm v následující podkapitole.

2.2.2 Mytizace a narativizace

Předně musíme konstatovat, že v textech nacistické propagandy dochází 

k mytizaci výrazu „národ“, avšak soubor označovaného, který je „národu“ přiřknut, se 

liší od souboru sekundárního značení „lidu“.

Opět začneme se snáze uchopitelným adjektivem „národní“ 84. Tomu můžeme 

určit sekundární značení jako zásadní, hlavní, mající absolutní důležitost, mající 

nejvyšší význam:

„Nacionální socialismus hledá však soulad mezi podnikatelem a dělníkem a 

vytváří v zájmu národním jejich spolupráci. Jak dělník tak podnikatel jsou vázáni 

povinností vyrábět ne již jen pro svůj výdělek a zisk, ale pro potřebu národa a státního 

celku.“85

„Půda, do poslední pídě řádně obdělávaná pilným, vzdělaným a roduvěrným 

sedlákem, jest základnou národního bytí. (…) …hledí se na národní půdu… (…) 

Vždy zůstanou stavy a různé vrstvy, ale ty si musí vzájemně uvědomit, že teprve 

dohromady tvoří národní rodinu, v níž každý člověk má svůj úkol, a teprve tehdy, 

zapadají-li jednotlivé články do sebe a harmonicky plní své úkoly, jest organismus 

zdravý a silný.“86

„Mnohokráte jsme zde řekli, že to byla politická prozíravost našeho státního 

prezidenta, která nás uchránila těžkých národních pohrom. (…) To je náš úkol 

národní a mravní, viděti ve státním presidentovi odpovědnou autoritu nás všech…“87

                                                
84 V textu se objevují spojení, kde je mytizovaný význam hůře prokazatelný („národní celek“). Sledované 
období je relativně na začátku působení nacistické propagandy a lze předpokládat, že s dobou sílil 
mytizovaný význam. Domníváme se, že mytizace „lidu“ je u komunistické propagandy silnější. Ve 
zkoumaném vzorku Rudého práva se nám nepodařilo nalézt takové využití adjektiva „lidový“, kterému by 
nebylo možné přičíst mytizovaný význam.
85 – nc – . Podnikatelé a dělníci v nové době. Venkov. 3. 9. 1941, roč. 36, č. 207, s. 1.
86 HALÍK, Rudolf. Největší jmění národa. Venkov. 21. 9. 1941, roč. 36, č. 223, s. 3.
87 Česká politika musí býti jedině politikou Dr. Háchy. Venkov. 2. 10. 1941, roč. 36, č. 232, s. 1.
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„Je zapotřebí, aby si čeští lidé s největší vážností a u vědomí celonárodní piety 

k drahocenným památkám dějin pozorně přečtli článek zástupce Vůdce…“88

Slovo „národ“ má kromě primárního značení (lidé sdílející stejnou historii a 

podobné kulturní hodnoty, obvykle též žijící na určitém území, hovořící stejným 

jazykem) také značení sekundární, a to (podobně jako „národní“) vyšší celek zásadní 

důležitosti, který určuje zájmy jednotlivců:

„V tomto hnutí (nacionálně socialistickém) ovšem význam slova národ dostal 

hlubší smysl. Zájem celého národa je nadřazen zájmům jednotlivce, stavu nebo třídy. 

My všichni jsme služebníky národa.“89

Nikde není (na rozdíl od „lidu“) explicitně vysloveno, zda „národní“ znamená 

dobrý nebo špatný, zda je „národ“ všeobecně a vždy „uvědomělý“. Naopak se objevují 

případy, kdy určité konkrétní „národy“ vystupují víceméně záporně:

„Užívají (sovětští vojáci) válečných lstí všeho druhu, v nichž zejména asijské 

národy jsou mistry.“90

„Moudré rozhodnutí státního presidenta, jenž dovedl národ náš odvrátit od 

nesmyslné umíněnosti, která by nám byla přinesla jen nesmírné škody.“91

„Musilo dojíti k výjimečnému stavu a trestům, kdyby se byl národ zachoval 

tak, jak mu tisk radil?“92

Vidíme, že národ sám o sobě nemá pozitivních konotací. Pokud je ale výraz 

upřesněn, může získat velmi pozitivní označované. Pojmu „německý národ“ mytizací 

přibývají sekundární značení jako vzor, obětavost, síla, spravedlnost:

                                                
88 KORČÁK, Rostislav. Naše dějinné poslání. Venkov. 21. 10. 1941, roč. 36, č. 275, s. 1.
89 Tns. Služba národu především. Venkov. 16. září 1941, roč. 36, č. 218, s. 3.
90 Nepřítel na východě. Venkov 1. 8. 1941, roč. 36, č. 179, s. 1.
91 R. Stará paní a sňatek z rozumu. Venkov. 26. 8. 1941, roč. 36, č. 200, s. 1.
92 HALÍK, Rudof. Svědomí národa. Venkov. 8. 10. 1941, roč. 36, č. 237, s. 1.
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„…velká morální síla německého vojáka a národa, která přinesla ony úžasné 

vojenské úspěchy Říše…“93

„Německý národ přináší v tomto boji za Evropu oběti nezměrné. Ve světových 

dějinách není druhého příkladu takového rozvinutí sil a takového pracovního výkonu 

národa.“94

„Nadšená bezměrná německá obětavost, ke které vychoval německý národ

právě Vůdce…“95

Jazyk propagandy dále rozeznává tzv. „kulturní“96 národy, u nichž není pozitivní 

mytizace tak silná nebo úplně chybí97:

„Vůdce sám všem kulturním národům světa několikrát i během války podával 

ruku k míru.“98

„…k českému národu, jenž nepřestal býti rovnocenným celkem mezi kulturními

národy evropskými…“99

Tato označení předpokládají (ačkoliv samotná řeč ve sledovaném období tento 

pojem neartikulovala) i existenci jakýchsi nekulturních národů. Sem lze, na základě 

znalosti dobového diskurzu zařadit například Židy nebo výše zmíněné „asijské národy“.

Máme tedy celkem tři podoby, v nichž se „národ“ může vyskytovat – vynikající 

(„německý“), dobrý („kulturní“)100 a špatný (nekulturní). Mytizace samotného slova 

směrem k „pozitivnímu“ nebo „negativnímu“ významu proto není možná101. A rovněž 

jeho využití pro narativizaci se zdá být obtížným úkolem102.

                                                
93 Do třetího roku. Venkov. 31. 8. 1941, roč. 36, č. 205, s. 1.
94 Postavení a úkol Čechů. Venkov. 1. 10. 1941, roč. 36, č. 231, s. 1.
95 JEŽEK, Čeněk. Německý příklad. Venkov. 5. 10. 1941, roč. 36, č. 235, s. 1.
96 Popřípadě „civilizované“. Pojmu by v komunistické řeči odpovídal výraz „pokrokové státy“.
97 I mytizace ve smyslu „zásadní, důležitý, určující celek“ je zde slabší, až neznatelná. Nedůležitějším 
zůstává vždy primární význam označující skupinu lidí.
98 Do třetího roku. Venkov. 30. 8. 1941, roč. 36, č. 204, s. 1.
99 Srovnávání nad projevem státního prezidenta. Venkov. 27. 9. 1941, roč. 36, č. 228, s. 1.
100 Adjektivum „národní“ odvozené od těchto dvou podob poté podobně jako „lidový“ kondenzuje 
legitimitu: „Národní“ rovno opřený o „národ“ rovno legitimní.
101 Domníváme se, že její náznak by pravděpodobně bylo možné vysledovat. O nekulturních „národech“ 
se řidčeji mluvilo jako o „národech“. Jako kdyby si tyto skupiny nezasloužily označení „národ“. V tom by 
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Tímto jsme odhalili první výrazný rozdíl oproti komunistické řeči, kde 

neexistuje špatný „lid“.

2.3 Koexistence pojmů „lid“ a „národ“

V následující kapitole odhalíme další odlišnosti. V propagandistických textech 

obou ideologií se běžně vyskytují oba dva výrazy zároveň,103 což činí situaci složitější. 

Podrobný rozbor nám opět pomůže k pochopení problému.

Nejprve však upozorníme na jeden shodný znak. Jak je také jasně patrné 

z příkladů v celé práci, oba pojmy se spojují v řeči propagand se zájmenem „náš“. 

V komunistické řeči nacházíme „náš lid“, v řeči nacistické „náš národ“. Jsme 

přesvědčeni, že zájmeno pouze nekonkretizuje, neodlišuje od ostatních „národů“ a 

„lidů“. Ztotožňujeme se s názorem, že „druhá osoba plurálu, jelikož kromě emitorů 

(nepřímo disponentů) může zahrnovat recipienta104, má poukázat na to, že oba subjekty 

spojují společné zájmy. Zvlášť osobní zájmeno náš evokuje dojem, že věci blízké a 

závažné pro recipienta mají v očích disponentů stejnou váhu a jsou oběma stranám 

společné.“ (Wlodek: 2005, 34)

2.3.1 Exkomunikace z „národa“ jako trest

Nacistická řeč trestá provinilce tím, že je vylučuje z „národa“. Předstupeň této 

exkomunikace pozorujeme nejprve ve vyloučení z „národní pospolitosti“. Je možné, že

autoři do jisté míry reflektovali primární význam „národa“ a bylo jim jasné, že Čech, 

byť sebevíce se protivící režimu, zůstane národnostně Čechem. Nebude však patřit do 

národní (ve smyslu sekundárního značení zásadní, nejdůležitější) pospolitosti. Stejně tak 

ale nacistická řeč kalkulovala s vyloučením ze samotného „národa“, čímž provinilec 

jakoby ztrácel své češství a byl odsouzen k osamocenému bloudění bez národní identity:

                                                                                                                                              
bylo možné spatřovat první náznak mytizace slova k pozitivnímu významu. Ovšem nepodařilo se nám 
naleznout příklady, které by toto tvrzení podpořily, tudíž zůstává pouhou hypotézou.
102 Tentokrát nelze konstatovat, že se „národ“ z hlediska narativizace stává jakousi postavou. Takovou 
postavu by totiž nešlo charakterizovat. Musela by se rozpadnout na tři – kladný „německý národ“, zlé 
postavy nekulturní, „barbarské národy“ a několik postav „kulturní národy“, z nichž všechny mají kladný 
vztah s „německým národem“ a více či méně následují jeho příkladu.
103 Ačkoli výraz „národ“ je v nacistické řeči frekventovanější nežli „lid“ a naopak.
104 Pro účely této práce zjednodušeně rozumějme emitorem vlastního autora (autory) textu, recipientem 
čtenáře a disponentem stranické a státní vedení, dozor nad tiskem, i na redakční úrovni. Detailně 
k pojmům v citaci viz přímo Wlodek (2005, 14).
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„Do národní pospolitosti nepatří lidé, kteří se provinili proti celku.“105

„Svým jednáním se sami (sociálně zatvrzelí zaměstnavatelé) vylučují z národní

pospolitosti.“106

„Není dnes v českém národě člověka107, který by sprostý čin na Lažnovském 

spravedlivě neodsuzoval!“108

Je pozoruhodné, že v komunistické řeči nefunguje exkomunikace z „lidu“, což 

pravděpodobně souvisí s mytizací „lidu“ coby homogenní, kladně působící entity.

Komunistická řeč v tomto ohledu používá také exkomunikaci z „národa“ stejně jako řeč 

nacistická. V případě komunistické řeči je přítomnost v „národě“ určována, nebo 

alespoň do určité míry podmiňována „lidem“, popř. jeho zastoupením:

„Soudruh Gottwald za všechen náš lid vyvodil důsledky z této zrady 

(buržoazie), když pravil, že ‚dříve vládnoucí klika navždy ztratila právo mluvit jménem 

národa a státu, že navždy ztratila právo spravovat a řídit věci národní a státní, toto 

právo přešlo na náš pospolitý109 pracující lid ve městech a na venkově.‘ (…) Věru, není 

synem našeho národa ten, kdo nesdílí s ním lásku k Sovětskému svazu, lásku 

k sovětskému lidu, který umožnil a nezištnou stálou pomocí umožňuje vykovávat štěstí 

našeho lidu, ten, kdo nesdílí lásku k našemu nejlepšímu příteli a ochránci našeho lidu, 

generalissimu Stalinovi.“110

„Na jedné straně pracující lid měst i venkova, mohutná Národní fronta, 

sdružující všechny kladné síly našeho národa (…). Na druhé straně banda zrádců, kteří 

se vyřadili z národa a stali se jeho úhlavními nepříteli.“111

                                                
105 Dělítkem příslušnosti k národu není jen pětitisícikoruna. Venkov. 21. 8. 1941, roč. 36, č. 196, s. 3.
106 Tns. Národní pospolitostí k lepší životní úrovní. Venkov. 3. 9. 1941, roč. 36, č. 207, s. 3.
107 Jinými slovy – „kdo čin neodsuzuje, nepatří do národa“.
108 Oběť Krve, která musí být poučením i výzvou. Venkov 14. 10. 1941, roč. 36, č. 242, s. 1 – 2.
109 Samo slovo pospolitost zde stojí za pozornost vzhledem k tomu, s jakou oblibou používali „národní 
pospolitost“ propagátoři nacismu. Bohužel, tento jeden nalezený příklad je pramálo na to, abychom na 
základě toho mohli vyvodit nějaké důsledky.
110 Pro slávu a rozkvět naší vlasti. Rudé právo. 15. 1. 1950, roč. 30, č. 13, s. 1.
111 Síla národní fronty. Rudé právo. 4. 6. 1950, roč. 30, č. 132. s. 1.
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2.3.2 Podrobněji ke vztahu „lidu“ a „národa“

Právě jsme poznali, že v komunistické řeči je „lid“ nadřazen „národu“ v tom 

smyslu, že do určité míry podmiňuje (ať již aktivně nebo pasivně), kdo do „národa“ 

patří. I v jiných ohledech, jak popisujeme níže, je „lid“ v komunistické řeči důležitější 

než „národ“.

U řeči nacistické je tomu právě naopak. „Národ“ je důležitější než „lid“.

Nejlépe daná tvrzení dokážeme na tom, který pojem spojuje daná řeč s výrazy 

„vítězství“112, „sloužit“ a „nepřítel“113. Jelikož chceme danou problematiku důkladně 

doložit a ilustrovat, citujeme ke každému spojení více příkladu a rozsáhlejší citace 

umisťujeme do přílohy práce (viz příloha č. 2: Klíčové pojmy a slova „vítězství“, 

„sloužit“, „nepřítel“).

V nacistické propagandě se jen velmi zřídka objeví „vítězství lidu“ a 

v komunistické propagandě zase „vítězství národa“114. Podobné pravidlo platí i pro 

výraz „boj“, zde však musíme upřesnit. U komunistů se „boj lidu“115 vyskytuje hojně, 

téměř jako ustálené spojení. U nacistů bojuje kromě „národa“ také „Říše“, „německý 

voják“, „německá armáda“ či „německá zbraň“ apod.116 Nicméně na „boj lidu“ jsme 

v novinách Venkov nenarazili. S podobnou dichotomií se setkáváme u výrazů „škůdce 

národa“ a „nepřítel lidu“.

Tímto se dostáváme k jádru věci. V komunistické řeči vystupuje „lid“ aktivně. 

Toho si nejlépe všimneme na slovesech, která ho doprovázejí. „Lid“ bojuje, vítězí, tvoří 

dějiny. Zatímco „národ“ trpí, dostává se na pokraj zkázy, zůstává pasivním příjemcem 

toho, co mu „lid“, popřípadě jiní činitelé, naordinují. Tedy z jazykového hlediska 

„národ“ nebo „národní“ záležitost často vystupuje jako objekt, mluví se o něm, o ní

                                                
112 Wlodek (2005, 54) označuje frekventované sousloví „vítězství lidu“ za eufemismus pro krutými 
prostředky získaný monopol moci. Zde ovšem chceme upozornit na to, že eufemismus obvykle nepopírá 
původní význam, nelže, pouze realitu zjemňuje.
113 I v různých synonymických, nebo synonymně vnímaných slovech jako „škůdce“, „zrádce“ apod.
114 Byť i takové příklady zcela ojediněle jsou. Ovšem považujeme je za opodstatněné výjimky, o kterých 
pojednává následující podkapitola.
115 „Žehná (pravoslavná církev) úsilí každého lidu, který bojuje za svou svobodu. (Metropolita Nikolaj 
v boji za světový mír. Rudé právo. 3. 2. 1950, roč. 30, č. 29, s. 2) „Sovětský lid – přední bojovník za mír.“ 
Mezinárodní hnutí obránců míru plní svůj historický úkol. Rudé právo. 19. 3. 1950, roč. 30, č. 67, s. 1. 
„Náš pracující lid (…) nadšeně zdraví vítězný boj korejského lidu… (Bojový úkol komunistů v 
závodech. Rudé právo. 28. 7. 1950, roč. 30, č. 177, s. 1)
116 „…každý Němec ví nejen proč, zač bojuje…“ (Do třetího roku. Venkov. 30. 8. 1941, roč. 36, s. 1); 
„Bojuje-li německý voják na východě proti bolševikům…“ (Za vyšší úroveň evropského zemědělství. 
Venkov. 12. 9. 1941, roč. 36, č. 215, s. 1); „…zvané pomocné národy, které za ni bojovaly…“ (Lží proti 
činům. Venkov. 17. 9. 1941, roč. 36, č. 219, s. 1); „Hle, Říše je v největším boji pro Evropu…“ (JEŽEK, 
Čeněk. Ani Moskva, ani Londýn, ale Praha. Venkov. 30. 9. 1941, roč. 36, č. 230, s. 1).
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v pasivu apod. (kromě níže citovaných příkladů ilustrujeme tento jev i na rozsáhlé 

opoznámkované citaci v příloze č. 4):

„Dlouhé a předlouhé jsou stránky dějin, kdy ‚svobodou‘ bylo jen to, co sloužilo 

bohatým, kdy národy nevedl lid, ale třídy panské, kdy pro lid byla jen poroba, jen 

strádání, jen suchá kůrka se stolu boháčů, jen kulturní temnota, jen otroctví, v němž lid

se dřel na jiné. (…) Takový byl a doposud ještě je úděl pracujícího lidu v zemích, kde 

společenský řád je založen na vykořisťování člověk člověkem.“117

„Únorové vítězství lidu i ústava 9. května, jež je jeho plodem, navždy zpečetily 

bratrský svazek Čechů a Slováků jako dvou svébytných národů.“118

„…československý lid mohl, dík osvobození Sovětskou armádou, zúčtovat 

s kapitalismem…“119

Pokud bychom se chtěli důkladněji zabývat vztahem „lidu“ a „národa“ 

v komunistické řeči, museli bychom sáhnout ke znalosti dobového diskurzu. 

Pravděpodobně bychom odhalili, že „lid“ je přítomen v každém národě (u nás „náš lid“, 

ve Francii „francouzský lid“…), ovšem všechny „lidy“ světa tíhnou k velkému spojení: 

„Celý svět bude patřit lidem všem / a každý v každém bude žít / jako je světlo jedno 

jediné, / tak bude jeden světový lid.“ (verše básníka socialistického realismu Jana Nohy 

publikované v r. 1950; citováno z Macura: 2008, 17). Ovšem z námi zkoumaných textů 

se o přesnějším vztahu „lidu“ a „národa“ dozvídáme jen dílčí informace, které obvykle

podporují výše uvedená tvrzení120:

„Pracujícímu lidu v kapitalistických zemích je jasno, že otázka jeho národního

a sociálního osvobození je úzce spjata s definitivní porážkou anglo-amerických 

imperialistů.“121

                                                
117 Svoboda naše a „svoboda“ panská. Rudé právo. 24. 1. 1950, roč. 30, č. 20, s. 1.
118 Za šťastné a vzkvétající Slovensko. Rudé právo. 7. 2. 1950, roč. 30, č. 32, s. 1.
119 HEJZLAR, Zdeněk. Před sjezdem Československého svazu mládeže. Rudé právo. 19. 5. 1950, roč. 30, 
č. 119, s. 1.
120 Za pozornost stojí dobové tvrzení, že „dělníci všeho světa jsou jeden národ.“ Zde si přesně v duchu 
toho, jak se zachází za revolucí s jazykem, bere propaganda starý termín „národ“ (však i jeho mytizaci) a 
naplňuje ho novým obsahem.
121 Buduj vlast – posílíš mír. Rudé právo. 4. 2. 1950, roč. 30, č. 30, s. 1.
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„Ale svoboda zdrcující většiny národa se stala skutkem. Svoboda lidu, který 

novým obsahem naplnil pojmy vlastenectví...“122

„…osud národa je co nejhlouběji spjat s osudem širokých vrstev lidových.“123

V řeči nacistické naopak pozorujeme, že „lid“ obvykle nemá rozhodující úlohu, 

která logicky patří „národu“, kterému bývá přičítána uvědomělost a tvůrčí síla:

„U nás převážná většina národa pochopila správně význam věcí a poslušna 

jsouc hlasu svého představitele, státního presidenta dr. Emila Háchy, hledí ze všech sil 

zapojiti se do nového tvůrčího procesu…“124

„Manifestační výzvy (…), jimiž začala praktická činnost na převýchově 

českého lidu v duchu říšského uvědomění. Tyto výzvy byly manifestací uvědomělého 

přiznání národa k úkolům, jež si Říše vytkla při budování Evropy Národní 

souručenství na nich informovalo (…) o nových úkolech českého národa ve 

Velkoněmecké říši.“125

„Angličané podobnými zprávami snaží se také ukolébati vlastní lid do 

ilusí…“126

V nacistické řeči je „národ“ původcem akce a „lid“ zůstává pasivním. Ačkoli ve 

zkoumaných textech chybí přesné vymezení, nalézáme některé dílčí informace o vztahu 

„lidu“ a „národa“127:

„…národ tvoří lidé různých pracovních odvětví, o jejichž prospěch kulturní, 

mravní, ale i hospodářský jest nám všem v duchu národní pospolitosti pečovati.“128

                                                
122 Svoboda naše a „svoboda“ panská. Rudé právo. 24. 1. 1950, roč. 30, č. 20, s. 1.
123 Drahocenný poklad naší národní kultury. Rudé právo. 5. 2. 1950, roč. 30, č. 31, s. 1.
124 Stará paní a sňatek z rozumu. Venkov. 26. 8. 1941, roč. 36, č. 200, s. 1.
125 Tns. Do třetí etapy. Venkov. 28. 8. 1941, roč. 36, č. 202, s. 1.
126 Na okraj dne. Venkov. 16. 9. 1941, roč. 36, č. 218, s. 1.
127 Domníváme se, že směřují ke schématu: „lid“ v nemytizovaném slova smyslu (obyvatelé země atd.) 
má sloužit a podřídit se „národu“. Což by v řeči komunistické, kde je lid svým vlastním pánem, rozhodně 
možné nebylo.
128 Národní pospolitostí k lepší životní úrovni. Venkov. 3. 9. 1941, roč. 36, č. 207, s. 3.
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„Děkujeme Prozřetelnosti, že naši zem a náš lid uchovala. A vezměme poučení 

z minulosti, pokud jsme v ní šli bludně, abychom nikdy neklesli do starých chyb, 

v nichž zdravé kořeny národa mohly by podlehnout chorobám a zkáze.“129

Nyní se vracíme k poznatku, který možná není pro čtenáře překvapením. Jak už 

bylo řečeno na začátku, vztah pojmů „lid“ a „národ“ podmiňuje samotná podstata 

jednotlivých ideologií.

Ovšem, a to pokládáme za přínos této práce, tato dvě slova si do jisté míry 

vyměnila svou roli, s tím že jedno slovo („lid“) povýšilo a druhé („národ“) se propadlo 

tam, kde byl původně „lid“. To, čemu v roce 1941 slouží v textu pojem „národ“, z velké 

části zastává v roce 1950 „lid“. S tím rozdílem, že mytizace pojmu „národ“ je slabší a 

složitější, mytizace „lidu“ je silná a jednoznačná, ovšem na úkor toho, že lze „lid“, jak 

popisuje Fidelius (1998), stěží přesně vymezit.

2.3.3 Výjimky a jejich zdůvodnění

Kdyby se v tomto okamžiku čtenář začetl do zkoumaných textů Rudého práva 

nebo Venkova, odhalil by, že v některých případech výše zmíněná pravidla neplatí. 

Tam, kde by čtenář na základě přečtení předchozích řádků očekával „lid“, může 

naleznout „národ“ a naopak. Užití jazyka, pojmy „národ“ a „lid“ nevyjímaje, podléhá 

kromě propagandy řadě dalších vlivů, které mohou vyvolat rozkol konkrétní textové 

události s výše nastíněným modelem.

2.3.3.1 Ustálená spojení

Soudíme, že některá spojení byla natolik vžitá, že se je propagandě nepodařilo 

změnit, ba o to ani neusilovala. A tak se v nacistické propagandě čas od času setkáme 

s pracujícím lidem. Ovšem tento pojem v nacistické řeči z větší části označuje 

jednoduše lidi, kteří pracují (např. na venkově „rolnický lid“):

„Žádné zevnější vlivy nebyly a nejsou s to odvrátiti náš rolnický pracující lid

od jeho tvůrčího úkolu, který chce (…) plnit stůj co stůj.“130

                                                
129 HALÍK, Rudolf. Kořeny zdravého národa. Venkov 7. 9. 1941, roč. 36, č. 211, s. 3.
130 KORČÁK, Rostislav. Zralé obilí, zralí lidé. Venkov. 17. 8. 1941, roč. 36, č. 192, s. 1.
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„Lidé už nechodí lhostejně kolem pracujících zemědělců (…) všichni spolu se 

selským lidem pozorně sledují postup prací (…). Pomalu se již neobjevuje na vsi, na 

polních cestách a mezích, toulavá verbež, štítící se práce, která dříve se i v době 

nejpilnější potloukala po venkově, provokovala pilný lid a měla nanejvýš výsměch pro 

utrmácené pracovníky.“131

Oproti tomu komunistická řeč frekventovaně užívala heslo „svoboda národů“, 

ačkoli bychom očekávali spíše „svobodu lidu“. Samozřejmě ale platí, že opravdovou 

svobodu mohl pro svůj „národ“ vybojovat obvykle jedině „lid“, za pomoci některé 

z dalších entit socialistického světa:

„…proti nejmocnější záštitě svobody a nezávislosti národů, Sovětskému svazu 

a proti komunistickým stranám, které vedou lid osvobozených zemí.“132

„Naše štěstí nemůže být úplné, dokud imperialisté utápějí v krvi svobodu

národů…“133

„S pomocí Sovětského svazu dosáhly naše národy svobody, jakou v dějinách 

nepoznaly.“134

2.3.3.2 Úzus jako důvod výjimky

Podobně jako se používalo ustálených spojení, bylo v určitých situacích, na 

základě všeobecného úzu, záhodno použít pojem „národ“ nebo „lid“. Komunistická řeč 

nemohla zcela popřít národní hrdost a nahradit ji lidovou hrdostí, a tak se pojem 

„národ“ vyskytuje ve spojení s výročím narození Boženy Němcové, kde je používán 

podstatě synonymicky k „lidu“, který pochopitelně nesmí být opomenut:

„Nikdo z naší literární minulosti nežije tak trvale a hluboce v paměti celého 

národa jako básnířka ‚Babičky‘. (…) Vroucí láska k lidu žila v Boženě 

Němcové…“135

                                                
131 HALÍK, Rudolf. Chléb všem. Venkov. 3. 8. 1941, roč. 36, č. 181, s. 1.
132 Zvýšit revoluční bdělost. Rudé právo. 10. 1. 1950, roč. 30, č. 8, s. 1.
133 Pro slávu a rozkvět naší vlasti. Rudé právo. 15. 1. 1950, roč. 30, č. 13, s. 1.
134 Úspěch sovětské pětiletky – velké vítězství míru. Rudé právo. 19. 1. 1950, roč. 30, č. 16, s. 1.
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„Z celého srdce promluvil president republiky Klement Gottwald k našemu 

lidu, když 10. listopadu 1948 vysoko vyzdvihl odkaz Aloise Jiráska a uložil nám všem 

péči a lásku k nejkrásnějším tradicím naší národní minulosti. (…) tyto letopisy slávy a 

světlého usilování našeho lidu jsou i tvrdě zakalenou zbraní našeho zápasu dnešního i 

zítřejšího (…). Z celého srdce se zaradoval náš lid, že první z jeho synů, nejvyšší 

představitel naší strany a našeho lidově demokratického státu, zde vyzdvihl jako 

erbovní klenot právě to z naší kulturní minulosti, co náš lid ctil a miloval, z čeho se 

poučoval a posiloval (…) největší básnířky našeho lidu, Boženy Němcové (…) Božena 

Němcová nejmilovanější básnířkou našeho národa.“136

Na hojné užívání pojmu „národ“ v komunistické řeči by čtenář z obdobných 

důvodů narazil při pročítání úvodníků či komentářů Rudého práva, jejichž tématem je 2. 

světová válka a události s ní spojené. Rovněž má komunistický jazyk tendenci 

zdůrazňovat, jak „národy“ v Sovětském svazu (popř. Československu) žijí pohromadě, 

jako jeden „lid“.

V nacistické řeči naopak dochází k výjimkám z důvodu splývání německého 

„lidu“ a německého „národa“. Obojí je totiž vykreslováno v absolutní dokonalosti, tudíž

lze pojmy libovolně zaměňovat. Rozsáhlejší citace z článku, které ilustrují toto tvrzení, 

uvádíme v příloze č. 3.

Tento jev má ostatně prameny už v originální, německé variantě nacistické řeči. 

Jak píše Oralová (2009, 28): „Pod pojmem Volk rozumí nacismus osudovou národní 

pospolitost. Vše, co bylo völkisch, bylo národní a společnost se označovala jako Volk 

nebo Volksgemeinschaft (národní pospolitost). Jasné vymezení pojmů Volk a völkisch 

neexistuje.“137

Jen doplňme, že do češtiny lze pojem „Volk“ přeložit zároveň jako „národ“ i 

jako „lid“. Ovšem význam ve smyslu „národ“ byl českými novináři v protektorátu 

bezesporu vnímán jako podstatnější, neboť výraz Volkgemeinschaft používali 

v překladu jako „národní pospolitost“, nikoli „lidovou pospolitost“.

                                                                                                                                              
135 K 130. výročí narození největší naší spisovatelky: Příklad Boženy Němcové. Rudé právo. 4. 2. 1950. 
roč. 30, č. 30, s. 5.
136 Drahocenný poklad naší národní kultury. Rudé právo. 5. 2. 1950, roč. 30, č. 31, s. 1.
137 V originálním znění: „Unter dem Begriff ‚Volk’ verstand der Nazismus die ‚schicksalhafte 
Volksgemeinschaft’. Alles was ‚völkisch’ war, war national und die Gesellschaft wurde als ‚Volk’, oder 
‚Volksgemeinschaft’ bezeichnet. Eine klare Bestimmung der Begriffe ‚Volk’ und ‚völkisch’ gibt es nicht.“
Pro účely této práce přeložil její autor.
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Vrátíme-li se ke kapitole 1.4.1, výjimku může způsobit také to, že autoři 

z různých důvodů nemuseli zcela respektovat normu propagandistického jazyka. 

Například mohli zaměnit jednotlivé pojmy ve snaze předejít jejich přílišnému 

opakování:

„Právě tak jako německý národ nikdy nezáviděl Američanům jejich blahobyt a 

jejich bohatou zemi a nepocitivoal žádné nenávisti k národu Spojených států, právě tak 

tomu bylo u amerického lidu, který si vždy vážil rozšafnosti a bodrosti lidu

německého…“138

Ve využívání jednotlivých slov a spojení se rovněž odrážely projevy státníků. 

Venkov i Rudé právo vícekráte opakovaly úryvky z každé slavnostní řeči a mnohé 

slovní obraty přejímaly za vlastní. Stačí připomenout Háchovo: „Náš životní prostor je 

osudově vklíněn v srdce životního prostoru německého národa a Říše.“ Nebo 

Gottwaldovo „zvyšování blahobytu a životní úrovně lidu“.139

Nezávisle na vůli či úsilí tvůrců tedy ani řeč komunistická ani nacistická nejsou 

tak jednoduché jako orwellovský newspeak140. Kromě záměru autorů (přesvědčit 

čtenáře) podléhají řadě dalších vlivů, z nichž jsme některé výše popsali. Ve výsledku se 

tak ojediněle objeví i taková místa, kdy jsou pojmy použity zdánlivě zcela nahodile 

nebo proti pravidlům té či oné propagandy, popisovaným v předchozích kapitolách141:

                                                
138 HAVLÍČEK, Rudolf. Otevřeně a jasně na adresu Rooseveltovu. Venkov. 28. 11. 1941, roč. 36, č. 281, 
s. 1.
139 Srov. „Velká část kolokací obsažených v korpuse vděčí za svou popularitu tomu, že byla užitá v dílech 
klasiků tohoto učení, zejména K. Marxe, B. Engelse, a V. I. Lenina.“ (Wlodek: 2005, 35). Tato repetice 
nápadně připomíná chování klášterních učenců, kteří dokola opisovali a vykládali věty církevních 
dogmatiků. Jistě by byla zajímavá psychologická studie, která by zjišťovala, z jakého důvodu novináři 
slovník a úryvky přejímali. Projevovali tak konformitu? Dostali to rozkazem? Zaháněli vlastní strach 
autoritou („říká to prezident, mohu to beztrestně použít i já“)? Využívali efektu opakování propagandy? 
Jinými slovy – proč se pojmy stávaly součástí dobové jazykové normy jen proto, že je vyslovily autority?
140 Wlodek (2005, 6) zpochybňuje oprávněnost použití pojmu newspeak pro totalitní jazyky. Důvodem je, 
že totalitní propaganda nevytvářela nový jazyk, nýbrž používala přirozený jazyk, aniž by měnila 
kombinatorní pravidla pro vytváření promluv, či zasahovala na jazyka na úrovni fonémů a morfémů. Jako 
hlavní působiště totalitního jazyka Wlodek (Ibid.) uvádí kolokace, jimž se také věnuje. Existuje ale i 
opačný pohled viz Tietjenová (2003).
141 Takovéto námi nezdůvodnitelné výjimky se vyskytují řídce. Navíc jsou obvykle součástí textu, kde je 
v jiných větách vztah „národa“ a „lidu“ celkem pevně definován. Proto nepředpokládáme, že by nějak 
zpochybňovaly poznatky této kapitoly.
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Venkov: „Nové zákonodárství Chorvatska především jasně říká, že ve věcech 

národních a státních nezávislého chorvatského státu má rozhodovati jen ten, kdo krví a 

původem je členem chorvatského lidu.“142

„Rozčilení českého lidu proti židovským štváčům z londýnského rozhlasu je 

nepopsatelné. Je tudíž zcela jasné, že národ chce mít již jednou opravdu pokoj a 

záruku, že zřídla jedu budou zničena. Jestliže ani nynější přísná opatření nestačila, 

pak lid vyciťuje, že je nutno národ isolovat od šiřitelů nákazy.143

„Německý národ a dnes již i ostatní Evropa pochopily, že Vůdce pracuje pro 

lid.“ 144

Rudé právo: „Národy koloniálních zemí, utlačované týmiž 

imperialistickými vykořisťovateli jako dělnická třída kapitalistických států, povstaly

a stupňují vítězný osvobozovací boj proti světovému imperialismu…“145

2.4 Výsledky srovnání v širším kontextu

Fidelius (1998, 13) uvádí, že vyřešení složité otázky genealogie komunistické 

řeči by vyžadovalo srovnávací analýzu nacistické řeči. Nám se v tomto ohledu podařilo

dospět k výše uvedeným závěrům. Ty ovšem otevírají nové obzory. Bylo by nadmíru 

zajímavé zaměřit se na jazyky propagand daných ideologií v ranných stádiích. 

Předpokládáme, že by bylo možné vyzkoumat, jak došlo k ustanovení klíčových pojmů. 

K ještě detailnější analýze bychom potřebovali hlubokou znalost dobového diskurzu. 

Pozornost by si pak zasloužily zejména následující otázky: V jaké podobě se pojmy 

„lid“ a „národ“ používaly před tím, než si je přisvojila daná ideologie? U které 

z ideologií se objevilo charakteristické, výše popsané použití pojmu jako první? 

Ovlivnily se nějak ideologie navzájem? Nepřevzala jedna legitimizaci a mytizaci od 

druhé s tím, že pro tyto postupy použila odlišný pojem?146

                                                
142 Selský stát. Venkov. 22. 8. 1941, roč. 36, č. 197, s. 1.
143 Evakuujte Židy z veškerých českých měst. Venkov. 5. 10. 1941, roč. 36, č. 209, s. 6.
144 Spíše bychom očekávali větu: „Německý národ pochopil, že Vůdce pracuje pro něj.“ TANNENBERG, 
Václav. Pro dobro Evropy. Venkov. 7. 10. 1941, roč. 36, č. 211, s. 1.
145 Zbídačení pracujících v kapitalistických zemích. Rudé právo. 6. 1. 1950, roč. 30, č. 5, s. 1.
146 Nabízí se samozřejmě hypotéza, že se komunistická řeč inspirovala nacistickým „národem“, který 
nahradila vlastním „lidem“. Aby dostatečně odlišila „lid“ starý od „lidu“ nového, aby naplnila pojem 
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Nebo si obě ideologie vybudovaly tento systém zacházení s daným pojmem 

samostatně, což by mnoho vypovídalo o totalitním uvažování?

Rovněž tak by si zasluhovalo pozornost období přelomu v jazyce. Tedy léta 

1945 – 1948, kdy jako „v každé revoluci, ať už se týká politických a sociálních 

záležitostí nebo umění a literatury, vždycky působí dvě tendence: jednak vůle ke zcela 

novému, přičemž se příkře zdůrazňuje protiklad k dosud platnému, ale také požadavek 

návaznosti, požadavek ospravedlňující tradice. Revoluce tedy není ve všem nová, 

navrací se k tomu, proti čemu se dohasínající epocha prohřešovala, zpět k lidstvu, 

k národu, k mravnosti nebo k pravé podstatě umění, atd. atd. Obě tendence se výrazně 

projevují v pojmenovávání a přejmenovávání.“ (Klemperer: 2003, 83)147 Tam by podle 

našeho názoru bylo taktéž možné částečně vysledovat, jak se pojmy komunistické 

propagandy, která pak zůstala na dlouhou dobu do značné míry neměnná, konzervovaly.

                                                                                                                                              
„lid“ na první pohled novým obsahem, předřadila mu adjektivum „pracující“ (viz též následující pozn. 
pod čarou), který také odkazoval na kult práce – k němu podrobněji Wlodek (2005, 40).
147 Podobně též Kraus (2003, 21): „Politický diskurz období politického přelomu se pak vyznačuje tím, že 
snaží dosavadní stereotyp buď úplně zrušit, nebo jeho jednotlivé opozice naplňovat novým obsahem.“
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3. Srůstání pojmů

Fidelius charakterizoval komunistickou řeč „srůstáním pojmů“. Konstatoval, že 

komunistická řeč s cílem ochromit lidskou schopnost uvažovat a „pře-mýšlet“ oklešťuje 

pojmy na jeden jediný význam, pevně vklíněný v strukturu ostatních pojmů: 

„Všimněme si, jak nejrůznější pojmy srůstají, takže jsou neoddělitelné. Takovéto 

pojmové drůzy, srostlice, se pak do textu montují jako hotové panely (předobraz tohoto 

procesu můžeme sledovat v politické řeči předtotalitních formací, kde často srůstají 

pojmy ‚levice‘ a ‚pokrok‘, ‚pravice‘ a ‚reakce‘).

Živé pojmy ztuhnou, stanou se z nich normalizované stavební dílce zcela 

autonomní sémantické stavebnice, v níž budou slova fungovat prostě jako automatická 

návěstí. Vznikne tak „nová řeč“, kde budou slova nedílně spjata s určitými předem 

vymezenými, přísně kodifikovanými sémantickými obsahy, které bude možno už jen 

mechanicky spojovat do určitých předem naprogramovaných řetězců a sestavovat z nich 

potom rozmanité figury a obrazce. Takováto do sebe uzavřená řeč bude vysoce 

rezistentní vůči tlaku prožívané skutečnosti, její soběstačná logika bude ‚nezranitelná‘. 

(…) Lidská mysl bude prakticky ochromena.“ (Fidelius: 1998, 184, 191 – 192)

Podobný proces nahlížený z jiného úhlu dokládá na jazyku Rudého práva z roku 

1970 – 1977 Tietjenová, když rozvíjí Glowinskeho (1991, 8) koncept ritualizace. 

Opakováním stereotypních formulí a klišovitých vět vznikají „textové matrice“, v nichž 

je význam slov vytlačen a které zabraňují vyjádřit jakoukoli originální myšlenku 

(Tietjenová: 2003, 26).148

Macura (2008) pak dokazuje, jak se určité pojmy (např. Stalin) stávají 

v komunistické řeči transcendentní, všudypřítomné.

Zmíněné jevy jsou do jisté míry totožné a v jazyce zkoumaných článků Rudého 

práva velmi dobře patrné. Ve zkoumaném vzorku lze dokonce vysledovat pojmovou osu 

textu, sestávající se z výrazů „lid“ – „strana“ – „Gottwald“149 (dále popřípadě 

                                                
148 Srůstání pojmů může do určité míry souviset s vytvářením tzv. „asociativních tříd“, tedy konotačních 
řetězců, v jejichž jádru stojí výchozí pravda marxisticko-leninské ideologie (tzv. "asociativní postulát"), 
jako např. „socialismus je dobrý“ nebo „dělnická třída je dobrá“. (Wlodek: 2005, 23). Podrobněji 
k asociativním třídám tamtéž.
149 O významu pojmů „strana“ a „lid“ v komunistické řeči svědčí i fakt, že se po roce 1989 objevily 
tendence přestat tyto pojmy úplně používat; natolik silné byly konotace vybudované v komunistické řeči. 
„Zpočátku byla negativní konotací zatížena nejen slova jako lid a pracující, ale odstrašující pro aktivní 
občany byla i slova schůze, strana, plán.“ (Hlavsová: 1997, 31)
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„socialismus“). Stejně tak funguje referenční osa „Sovětský svaz“ – „Stalin“, odkazující 

ke vzoru a ideálu, a v menší míře srůstají i další pojmy150:

„Soudruh Gottwald stejnou hlubokou víru ve tvůrčí síly našeho lidu vyjádřil 

na IX sjezdu strany, když vyslovil přesvědčení, že všechny překážky překonáme a 

vytčeného cíle dosáhneme (…) opírajíce se o Sovětský svaz, o soudruha Stalina.“151

„Za splnění těchto úkolů každý komunista je odpovědný všemu pracujícímu 

lidu, své rodné komunistické straně, milovanému soudruhu Klementu 

Gottwaldovi.“152

„Důvěra a láska našeho lidu ke komunistické straně, k jejímu předsedovi, 

presidentu republiku Klementu Gottwaldovi, posiluje kolísající, dává jistotu 

váhajícím…“153

„Slovenští komunisté a všechen pracující lid Slovenska tuto svou vděčnost, 

lásku a oddanost soudruhu Gottwaldovi dokazuje při uskutečňování generální linie 

KSČ.“154

V řeči nacistické rovněž můžeme vypozorovat obdobné kumulování pojmů: 

„Národní souručenství si nejen cení spolupráce tisku, ale také se o ni opírá. 

Proto se řídí ve svém snažení zásadami pana státního prezidenta jako své hlavy a bude 

se v jeho intencích vždy dovolávat oněch stěžejních hesel, která ve výchovné práci 

národní adresoval tisku a všem našim veřejným činitelům. Je přesvědčeno, že 

takovouto spoluprací se dosáhne obapolného úspěchu – jak pro národ tak pro ty úkoly, 

jež jsou nám uloženy vzhledem k prospěchu Říše a jejího boje.“155

                                                
150 Např. „President republiky Klement Gottwald (…) zdůraznil nerozlučnou spojitost mezi budováním 
socialismu a bojem za mír.“ Po sjezdu budovatelek. Rudé právo. 4. 4. 1950, roč. 30, č. 80, s. 1.
151 BAREŠ, Gustav. S novým rokem, soudruzi! Rudé právo. 1. 1. 1950, roč. 30, č. 1, s. 1 – 2.
152 Cesta je vytyčena – vpřed k socialismu. Rudé právo. 2. 3. 1950, roč. 30, č. 52, s. 1.
153 K novým vítězstvím v budování socialismu! Rudé právo. 2. 4. 1950, roč. 30, č. 79, s. 1.
154 K IX. Sjezdu Komunistické strany Slovenska. Rudé právo. 24. 5. 1950, roč. 30, č. 123, s. 1.
155 Nové úkoly českých novinářů. Národní souručenství se opírá o spolupráci tisku. Venkov. 6. 8. 1941, 
roč. 36, č. 184, s. 3.
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„Pan státní president výstižně připomenul do našich řad, že úkol Národního 

souručenství není snadný, že jej určují povinnosti jednak k Říši, jednak k českému 

národu, jenž nepřestal býti rovnocenným celkem mezi kulturními národy 

evropskými…“156

„Nejvyšší představitel českého tvořivého úsilí v Protektorátě a hlava 

Národního souručenství nemluví často, ale jeho slova jsou vždy zrale uvážena a vždy 

rozvážná. Zrcadlí se v nich otcovsky úzkostlivá starostlivost o zdravý životní vývoj 

našeho národa…“157

Mohli bychom tedy konstatovat, že se pojmová osa nacistické řeči podobá ose 

řeči komunistické: „národ“ (místo „lidu“) – „Národní souručenství“ (místo „strany“)158

a „státní prezident Hácha“ (místo „Gottwalda“). Ba dokonce bychom vysledovali i 

referenční osu „Říše“ – „Vůdce“.

Ovšem osa se často, mnohem frekventovaněji než v řeči komunistické, vyskytuje 

v neúplné podobě. Nebo pojmy nejsou zhuštěné na tak malém prostoru, např. v řádku či 

odstavci. Velmi často v ose chybí „Národní souručenství“ nebo naopak „státní 

prezident“, zatímco „národ“ bývá obvykle přítomen:

„Není jiné cesty nežli se státním prezidentem Dr. Háchou, nekompromisně, bez 

vytáček a dvojakosti. Český národ zachránil státní prezident v roce 1939 před 

zničením, zajistil mu klid a jistotu bytí.“159

„Jest štěstím pro český národ, že našel a má takového dobrého hospodáře ve 

svém čele. K němu, státnímu prezidentu, uznané hlavě národa…“160

„Národní souručenství na nich informovalo (…) o nových úkolech českého 

národa ve Velkoněmecké říši.“161

                                                
156 Srovnávání nad projevem státního prezidenta. Venkov. 27. 9. 1941, roč. 36, č. 228, s. 1.
157 Ibid.
158 „Národní souručenství“ mělo být, alespoň v očích Čechů, také jakousi stranou, byť v podstatě 
loutkovou. Zde lze vystopovat společný důraz nacistů a komunistů na stranu jako princip státu (Cvek: 
2005): „Strana je pro obě ideologie strážkyní, hlasatelkou i uskutečňovatelkou pravdy.“
159 HALÍK, Rudolf. Jen sobě věřit. Venkov. 2. 10. 1941, roč. 36, č. 232, s. 1.
160 HALÍK, Rudolf. Dobrý hospodář. Venkov. 23. 11. 1941, roč. 36, č. 277, s. 1.
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Spatřujeme dva hypotetické důvody tohoto stavu. Zaprvé je možné, že 

v nacistické řeči ještě nedošlo k úplnému zakotvení „srostlic“ coby propagandistické 

metody. Tuto hypotézu by bylo možné snadno prověřit zkoumáním nacistické řeči 

z pozdějšího období, nebo nacistické řeči v původní německé variantě, kterou 

produkovali novináři v Říši.

Druhým důvodem je problematická situace, v níž se nacházeli čeští novináři a 

propaganda v protektorátu obecně. Kdyby novináři příliš často zmiňovali „Národní 

souručenství“, lidé by mohli danou instituci pokládat za dostatečně autonomní, veřejné 

mínění by mohlo instituci příliš posílit, nebo např. povzbudit k samostatnějšímu 

fungování. Takto posílená instituce by se mohla stát šiřitelkou národněosvobozeneckých 

zájmů Čechů, což by oslabovalo nacistickou správu. Proto zkoumané texty nemohly 

přisoudit „Národnímu souručenství“ tak silnou, mohutnou úlohu, jakou má 

v komunistické řeči „strana“. „Státní prezident“ byl pak nacistickou řečí prezentován 

jako vzor. Řidčeji byl spojován s „Národním souručenstvím“. Nacisté pravděpodobně 

potřebovali, aby lidé podvědomě cítili, že Hácha vykonává úřad s jejich souhlasem, 

z jejich vůle. Kdyby se příliš často zmiňoval jako hlava Národního souručenství, mohlo 

by to posílit jeho legitimitu a nežádoucí dojem, že Češi mají svého vlastního 

nezávislého vůdce.

S obdobným problémem se pojilo i užití referenční osy „Říše“ – „Vůdce“. Na 

jednu stranu bylo žádoucí tyto pojmy zmiňovat (podobně jako v komunistické řeči 

pojmy „Sovětský svaz“ a „Stalin“). Na druhou stranu mohli novináři předpokládat, že 

jména u větší skupiny čtenářů stále vzbuzují odpor, který by jejich hojné opakování jen 

posílilo. A nejinak je to i s pojmem „nacionální socialismus“, který se v nacistické řeči 

vyskytuje mnohem méně nežli frekventovaný „socialismus“ v řeči komunistické.

Fidelius (2001, 87) rovněž konstatuje, že u obou ideologií dochází, v rámci 

homogenizace dvou vytvořených světů „my – dobří“ a „oni-špatní“, ke srůstání pojmů 

označujících nepřítele. Stejně tak Merta (2009, 31) dokládá, že „zajímavou specifikací 

nepřátel (v komunistické řeči, pozn. autor práce) je to, že jsou ideologií paušalizováni a 

homogenizováni.“ Fidelius (2001, 87) z nacistické řeči cituje pojmy „židoplutokracie“, 

„židobolševismus“162 a „plutokratobolševik“, z komunistické řeči vyzdvihuje spojování 

                                                                                                                                              
161 Tns. Do třetí etapy. Venkov 28. 10. 1941, roč. 36, č. 202, s. 1.
162 Chceme upozornit na nezanedbatelný fonetický aspekt slov „bolševismus“ či „bolševik“. Ve 
sledovaném období se v novinách Venkov téměř nevyskytla slova „komunismus“ či „komunista“. Jsme 
toho názoru, že nacistická řeč používala výhradně pojmu „bolševismus“ pro jeho vyhovující negativní 
fonetické zabarvení, pramenící z hláskové podobnosti se slovy „bolest“, „bolestný“, „bolestivý“. Podobně 
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„buržoazní demokracie“ s „fašismem“. Weiss v tomto směru upozorňuje na rozdílnost. 

Nacistická propaganda měla jednoho centrálního nepřítele, Židy, kteří stáli za všemi 

ostatními zly existujícími v nacistické řeči. Weiss cituje pojmy Alljuda, alljüdisch, 

Weltjudentum, internationales Judentum, verjudet, jüdisch- (všežidovstvo, všežidovský, 

světové židovstvo, mezinárodní židovstvo, zžidovštělý, žido-). Na rozdíl od toho se 

v komunistické řeči nepřátelé rozpadali v řadu subjektů, což odráželo paranoiu režimu 

(Weiss: 2005, 264). Vzájemné ztotožňování nepřátel a jejich homogenizaci potvrzuje i 

námi zkoumaný materiál (viz také příloha č. 4, opoznámkovaný článek Háchovština –

politika české buržoazie):

Rudé právo: „Ale gangsterům z Hooverova gestapa, oblečeným do amerického 

stejnokroje, jejich hanebná hra nevyšla. (…) Šílení američtí nástupci Hitlera…“163

„Na lavici obžalovaných sedí banda zločinných živlů, mezi kterými není rozdílu 

(…) A není náhodou, že reakční spiklenci osnují své plány podle nacistického vzoru, že 

používají jejich slovníku i jejich method. Vždyť také dirigenti za oceánem jsou 

v každém směru horlivými následovníky Hitlera.“164

Venkov: „…zbývá odstranit bolševické kvasinky, které rozsela židovská 

internacionála a komplot anglo-amerických plutokracií…“165

„…v tom ohledu se americké zemědělství, jako vejce vejci, podobá zemědělství 

bolševickému…“166

„…vůli k novému životu, neohrožovanému bolševismem a židovskou 

plutokracií…“167

„Zločiny žido-bolševické hydry“168

                                                                                                                                              
bychom mohli uvažovat o tom, zdali komunistická řeč preferovala výraz „fašismus“ (srov. expersiva 
„fuj“, „fušovat“), před „nacismem“, který odkazoval k nacionálnímu socialismu, a tím vytvářel nežádoucí 
negativní konotaci k výhradně kladně vykreslovanému „socialismu“ coby předstupni komunismu.
163 Provokace amerických imperialistů. Rudé právo. 1. 4. 1950, roč. 30, č. 78, s. 1.
164 Nepřátelé našeho lidu. Rudé právo. 2. 6. 1950, roč. 30, č. 130, s. 1.
165 –Tn–. Proti Stalinovi, Chruchillovi a Rooseveltovi. Venkov. 27. 11. 1941, roč. 36, č. 280, s. 1.
166 Jak se má rolník a farmář v Americe. Venkov. 30. 11. 1941, roč. 36, č. 283, s. 2.
167 –Tn–. Na okraj dne. Venkov. 2. 12. 1941, roč. 36, č. 284, s. 1.
168 Zločiny žido-bolševické hydry. Venkov. 2. 12. 1941, roč. 36, č. 284. s. 6.
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Zaměřme se ovšem na rozdíl, který je naznačen ve Fideliově tvrzení. 

V nacistické propagandě pozorujeme tendenci pojmů srůstat v jediné slovo. Zatímco 

komunistickou řečí je propojení popsáno ve větě či v odstavci, nikoliv však uskutečněno 

v jediném slově. Pravděpodobným důvodem bude, že němčina, v níž vznikaly původní 

propagandistické texty, využívá hojně kompozičního slovotvorného postupu. Tudíž 

snáze vznikly „srostlice“ jednoslovné, které potom pronikly do češtiny.

Výjimkou v komunistickém jazyce může být Fideliem (2001, 87) citovaný výraz 

„sociálfašista“, na nějž jsme ale ve zkoumaném vzorku nenarazili a který

pravděpodobně patřil k výrazům obecně českým.

Můžeme tedy konstatovat, že srůstání pojmů a montáž výsledné osy do textu 

nalezneme jak v řeči komunistické, tak v řeči nacistické. Obě dvě řeči si osu tvoří 

z vlastních pojmů a v nacistické řeči jde o jev méně pravidelný nežli v řeči 

komunistické.
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Závěr

V naší práci jsme potvrdili, že jazyk obou dvou propagand má své klíčové 

pojmy, a zjistili, že v textech tyto pojmy srůstají v jakési osy. To koresponduje 

s tvrzením Fidelia, že „srovnáme-li oficiální propagandu z protektorátu a ze současnosti, 

žasneme nad tím, jak blízké jsou si – při vší obsahové různosti – svými myšlenkovými 

postupy, terminologií, slovními obraty a symboly; leckdy máme dojem, že to psali titíž 

lidé. Příbuznost výrazu ukazuje na stejný způsob myšlení.“ (Fidelius: 2000, 82). Ovšem 

na základě našeho zkoumání jsme došli k názoru, že do zmíněných myšlenkových 

procesů jsou dosazovány jiné pojmy a samotné procesy se v jistých ohledech liší, což 

pokládáme za reflexi odlišných podmínek, ve kterých se nacházely komunistická a 

nacistická propaganda.

V podkapitolách 2.3 a 2.4 jsme upozornili na možné vzájemné ovlivňování 

propagand, které by zasloužilo podrobit dalšímu zkoumání. Rovněž v kapitole 1.4 jsme 

propagandistickou normou stanovili předpoklad, že si novináři přímo neuvědomovali, 

k čemu v jejich textech dochází, snažili se pouze naplnit normu. Otázkou ovšem 

zůstává, zdali si to uvědomoval vůbec někdo. V tomto ohledu předpokládáme existenci 

dvou hypotéz. Podle první, korespondující s poznatky Fidelia (2000, 82 – 91) si toho 

nikdo vědom nebyl. Totalitní řeč byla výsledkem totalitního myšlení, které lidé přijímali 

jako falešné uspokojení odvěké touhy po jasném a jednoznačném světě. Společnost tak 

tento absurdní jazyk přijala a purifikovala bezděčně, nevědomky. Druhá hypotéza 

předpokládá, že někdo daných procesů cíleně využíval k ovládání druhých a do určité 

míry mu byly známy poznatky této práce. Prověření těchto hypotéz by vyžadovalo další 

výzkum, zohledňující psychologické a sociologické aspekty problematiky.

Další z otázek, kterou naše práce otevírá, je, zdali by operace s klíčovými pojmy,

zmíněné v podkapitolách 2.1 a 2.2, spolu se srůstáním pojmů (kapitola 3) mohly být 

zařazeny k manipulativním prostředkům, jejichž stručný výčet uvádíme v první 

kapitole, nebo jestli se jedná výhradně o specifika totalitních propagand.

V tomto směru bychom také rádi upozornili na praktické využití naší práce. 

Pokud se čas od času vyskytne, obvykle mimo odborný diskurz, přirovnání současných 

reklam a kampaní k totalitní propagandě, lze s poznatky z této práce přispět k potvrzení 

nebo naopak vyvrácení takovéto myšlenky169.

                                                
169 Tedy položit si otázky: Mají reklamní texty také svůj klíčový pojem, s nímž operují podobně jako 
komunistická řeč s „lidem“ a nacistická s „národem“? Dochází v nich ke srůstání pojmů?
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Resumé

Poznatky této práce potvrzují, že klíčovým pojmem v komunistické řeči je „lid“. 

V textech slouží k legitimizaci různých tvrzení nebo vazeb, ve smyslu racionalizace a 

univerzalizace. Použití pojmu „lid“ také ovlivňuje narativizace. „Lid“ i adjektivum 

„lidový“ jsou silně mytizovány, je jim přičteno velmi pozitivní sekundární značení.

Klíčovým pojmem nacistické řeči je „národ“. Operace, které s ním nacistický 

jazyk provádí, se do značné míry shodují s operacemi, které provádí komunistická řeč 

s „lidem“. „Národ“ legitimizuje tvrzení ve smyslu racionalizace a univerzalizace. 

Ovšem do procesu narativizace vstupuje „národ“ pouze v náznacích, zdaleka ne 

v takové míře jako „lid“ v předchozím případě. „Národ“ je stejně jako „lid“ mytizován, 

ovšem jeho sekundární znační není vždy pozitivní, tak jako je tomu bezvýhradně u 

„lidu“.

Zmíněné pojmy koexistují v jazyce obou propagand. Pro nacistickou propagandu 

je „národ“ významově nadřazený „lidu“, který vystupuje spíše pasivně. Pro 

komunistickou propagandu je tomu právě naopak, „lid“ je iniciativní, aktivní entitou, 

„národ“ obvykle zůstává pasivní. Lze tak konstatovat, že si tato dvě slova v průběhu 

deseti let (1941 – 1950) se změnou politického diskurzu proměnila svou roli.

V jazyce obou dvou propagand dochází ke spojování určitých pojmů, které se 

v textech vyskytují společně, vytvářejí jakousi osu textů. V komunistické řeči se tato 

osa sestává z pojmů „lid“ – „strana“ – „Gottwald“ – („Sovětský svaz“ – „Stalin“). 

V nacistické řeči ji poté tvoří pojmy „národ“ – „Národní souručenství“ – Hácha –

(„Říše“ – „Vůdce“). V nacistické řeči bývá osa častěji neúplná, což přičítáme specifické 

situaci v protektorátu.
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Summary

This bachelor thesis proves that in the language of communistic propaganda

there is the key-word “lid” (the people). It serves the purpose of legitimization of certain 

claims and relationships in the texts. This legitimization is achieved through using the 

strategies of rationalization, universalisation and narrativization. There is a strong myth 

connected with “lid” and with the adjective “lidový” (people’s) in the communistic 

language, which gives those terms strongly positive secondary signification.

In the language of the national-socialistic propaganda there is the key-word 

“národ” (the nation). The national-socialistic language uses it for rationalization and 

universalisation in the same way as the communistic language uses the word “lid”. 

However, we found only minor signs of narrativization connected with “národ” in the 

national-socialistic language. The secondary signification of “národ” in national-

socialistic language differs from that of “lid” in the communistic language. In national-

socialistic language “národ” is the entity of the highest importance, which can be 

described positively or negatively. On the contrary, “lid” is always described positively 

as it is seen as the fair, creative power in the communistic language.

The terms “lid” and “národ” exist in both the communistic and the national-

socialistic language. In the national-socialistic language the term “národ” is more 

important than the term “lid”, which plays the passive, unimportant role in the texts. 

There is the reverse situation in the communistic language. The term “lid” is more 

important. We can claim that these two words changed their roles and their significance 

within 10 years (1941 – 1950) in accordance with the change of political discourse.

This thesis also proves that certain terms are put together in the languages of 

national-socialistic and communistic propaganda. Usually it is possible to see those 

terms all together within one text. They build so called axis of the text. Those are the 

words „lid“ – „strana“ (party) – „Gottwald“ – („Sovětský svaz“ /USSR/ – „Stalin“) in 

communistic language. In the national-socialistic language this axis is built by terms 

„národ“ – „Národní souručenství“ (exact political party in Protectorate) – “Hácha” –

(„Říše” /Reich/ – Vůdce /”Führer”/). It happens more often that this axis is not complete 

in the national-socialistic language. We consider this being the result of the specific 

situation of the propaganda in Protectorate.
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Přílohy

Příloha č. 1: Šedesát nejfrekventovanějších lexémů podle korpusu totalita 

(tabulka)

Frekvenční heslář s absolutními frekvencemi

Rank Lemma Celkem 1952 1969 1977 SYN2009PUB

1 a 498450 166271 130175 202004 17465476

2 v 422528 129014 126641 166873 21372764

3 být 339917 110927 101912 127078 23165213

4 se 225925 67849 72378 85698 16509405

5 na 214183 70624 66385 77174 13869774

6 ten 120081 36929 36986 46166 7885992

7 s 106963 31667 33946 41350 6289989

8 který 104580 36545 30776 37259 5985563

9 že 99118 34209 31456 33453 5348187

10 z 95681 27971 31637 36073 7119692

11 o 94016 32333 27672 34011 4789334

12 k 92094 30757 26117 35220 3099093

13 i 87826 20789 28038 38999 4445842

14 tento 79623 26993 22088 30542 2141686

15 do 65276 20248 22635 22393 5191794

16 on 62798 20106 20206 22486 2365078

17 pro 61470 16459 20310 24701 2769160

18 za 59401 23753 16118 19530 2972824

19 svůj 58476 23774 14984 19718 2576320

20 náš 58051 26717 12170 19164 844789

21 mít 54450 14756 19347 20347 4943552

22 strana 52942 22081 12821 18040 627120

23 všechen 51970 22246 11180 18544 1446071

24 rok 49349 13494 15128 20727 3437276

25 práce 44491 17044 8300 19147 716830

26 jeho 39773 11046 11304 17423 1265579

27 aby 37883 17291 8835 11757 1122551

28 sovětský 36644 22690 4495 9459 30186

29 socialistický 35990 7450 5373 23167 14672

30 nový 34985 13992 8061 12932 1429892

31 jenž 34905 10695 10074 14136 1215877

32 stát 34410 11581 7922 14907 1265134

33 země 34107 11981 7599 14527 532434

34 jako 33960 9693 9863 14404 1632609

35 velký 31752 13189 7463 11100 1477231

36 po 30887 10353 10955 9579 2616347

37 moci 30232 8675 10138 11419 2380606

38 ale 28144 5746 10168 12230 3294506

39 tak 27752 9750 7639 10363 1737158

40 další 27482 6995 7557 12930 1416005

41 člověk 26952 7783 6740 12429 1579831

42 od 26791 8881 8074 9836 2166972

43 při 26720 8187 7091 11442 1143313

44 by 25823 6380 10773 8670 0
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45 jejich 25813 7809 5793 12211 762408

46 národní 25367 7397 8206 9764 220124

47 jak 25272 9189 6688 9395 1099066

48 výroba 22204 6418 3595 12191 150139

49 proti 21980 10109 4733 7138 549574

50 organizace 21932 8537 4586 8809 177309

51 celý 21888 8843 4942 8103 828749

52 my 21623 8632 6156 6835 1287790

53 politický 21194 4367 6314 10513 195482

54 lid 21161 14402 1616 5143 19656

55 úkol 21152 7716 2567 10869 86074

56 mezi 20501 6065 5803 8633 771855

57 pracující 20367 10586 1566 8215 13726

58 také 20351 6892 5751 7708 1343351

59 síla 20299 6564 4935 8800 194651

60 co 20164 6616 6303 7245 1222491

Zdroj: ČERMÁK, František. CVRČEK, Václav. SCHMIEDTOVÁ, Věra. Slovník komunistické 
totality. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-060-9.

Pozn. Korpus SYN2009PUB je synchronní korpus psané publicistiky.
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Příloha č. 2.: Klíčové pojmy a slova „vítězství“, „sloužit“, „nepřítel“ (text)

Rudé právo – vítězství „lidu“

„A když časně ráno dne 9. května osvobodila na přímý rozkaz soudruha Stalina 

bojující Prahu tanková armáda generála Rybalka, slavil lid dvojí vítězství.“170

„Na základě Leninova učení dobyl sovětský lid, vedený Stalinem, vítězství

socialismu, porazil německý fašismus a japonský imperialismus a osvobodil národy 

střední a jihovýchodní Evropy.“171

„…jsme nastoupili k tomu, aby každý příští 1. máj byl ještě mohutnější a 

radostnější, ke konečnému vítězství našeho lidu ve velkém zápase…“172

Venkov – vítězství „národa“ a Říše

„„V Vítězství Říše zajistí šťastnou budoucnost také našeho národa.“173

„Hle, Říše je v největším boji pro Evropu a tomuto boji přináší německý 

národ a jeho nejlepší mužská generace krvavou daň na frontě, kde vítězí pro lepší 

budoucnost celé Evropy.“174

„Každý národ, který chce vítěziti a žíti, musí dáti takovou důvěru svému 

politickému vedení, jako dává německý národ svému Vůdci…“175

Rudé právo – služba „lidu“

„V. I. Lenin vždy zdůrazňoval, že tělesná výchova pracujících, všechna práce 

pro rozvoj tělesné výchovy a sportu, má sloužit lidu.“176

„…závažnost slibu, který je pro ně (duchovní) závazkem k věrné službě

lidu.“177

                                                
170 K lednovému thematu Roku stranického školení. Rudé právo. 19. 1. 1950, roč. 30, č. 16, s. 3.
171 Pod praporem Lenina, se Stalinem vpřed za vítězství socialismu. Rudé právo. 21. 1. 1950, roč. 30, č. 
18, s. 1.
172 Po slavném I. máji. Rudé právo. 3. 5. 1950, roč. 30, č. 104, s. 1.
173 (otištěné heslo). Venkov. 13. 8. 1941, roč. 36, č. 189, s. 1.
174 JEŽEK, Čeněk. Ani Moskva, ani Londýn, ale Praha. Venkov 30. září 1941, roč. 36, č. 230, s. 1.
175 JEŽEK, Čeněk. Německý příklad. Venkov. 5. 10. 1941, roč. 36, č. 235, s. 1.
176 V. I. Lenin a tělesná výchova. Rudé právo. 21. 1. 1950, roč. 30, č. 18, s. 6.



55

Venkov – služba „národu“

„Chceme, aby česká politika sloužila za všech okolností národu, jeho zájmům a 

životu.“178

„A ti, kteří sedli tomuto anglickému volání na lep, musí si uvědomiti, že 

neslouží národu, nýbrž jen a jen Anglii.“179

„Poctivá služba národu“180

Rudé právo – „nepřítel lidu“181

„Pracující lid těchto zemí strhuje masku s tváře svých zakuklených nepřátel, jak 

jsme to viděli v Maďarsku a Bulharsku.“182

„…aby pomohla (JZD) malým a středním rolníkům lámat odpor jejich třídního 

nepřítele a dokončit osvobození venkovského pracujícího lidu…“183

„Nepřátelé našeho lidu“184

Venkov – „škůdce národa“

„Spravedlivý rozsudek nad nebezpečnými lupiči a škůdci národa.“185

„Dva škůdcové národa odsouzeni k smrti“186

„Zejména, aby se čelilo škůdcům národa, kteří ohrožují výživu 

obyvatelstva…“187

                                                                                                                                              
177 Duchovní všech církví složili slib věrnosti republice. Rudé právo. 22. 1. 1950, roč. 30, č. 19, s. 7.
178 HALÍK, Rudolf. Práce pro národ. Venkov. 24. 9. 1941, č. 225, s. 1.
179 Cynismus londýnských Jidášů. Venkov. 2. října 1941, roč. 36, č. 232, s. 1.
180 JEŽEK, Čeněk. Poctivá služba národu. Venkov. 30. 11. 1941, roč. 36, č. 283, s. 1.
181 Srov. také: „Uvnitř československé společnosti se nepřáteli stávali jednotlivci i skupiny, kteří byli 
souhrnně označeni za nepřátele lidu a režimu.“ (Merta, 2009; 31)
182 GOTTWALD, Klement. S chutí do další budovatelské práce, z niž roste náš socialistický zítřek. Rudé 
právo. 3. 1. 1951, roč. 30, č. 2, s. 1.
183 JZD do čela jarních prací. Rudé právo. 1. 1. 1950, roč. 30, č. 27, s. 1.
184 Nepřátelé našeho lidu. Rudé právo. 2. 6. 1950, roč. 30, č. 130, s. 1.
185 Spravedlivý rozsudek nad nebezpečnými lupiči a škůdci národa. Venkov. 28. 8. 1941, roč. 36, č. 202, s. 
2.
186 Dva škůdcové národa odsouzeni k smrti. Venkov. 11. 9. 1941, roč. 36, č. 214, s. 3.
187 Každý musí dostat svůj krajíc. Venkov. 3. 10. 1941, roč. 36, č. 233, s. 3.
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Příloha č. 3 – Úryvky z článku Německý příklad (text)

„Po delší době, protože se nemohl vrátiti z fronty, promluvil především 

k německému lidu, ale také na adresu celého světa opět Vůdce. Kromě hrdého 

oznámení velkých vítězství a nové úžasné bitvy na východě, kromě poděkování 

německému národu za úžasnou obětavost a soudržnost, je to také přímý a mužný apel 

skutečného a celým německým národem uznávaného Vůdce k německému lidu, aby 

dalšími oběťmi zajistil konečné vítězství Říše a nové Evropy. (…) Několikrát jsme 

upozornili na četné mužné vlastnosti německé národní pospolitosti a semknutí 

německého lidu. Tyto vlastnosti německého národa předložili jsme si jako vzor pro 

národ český. Naopak, čtěme pozorně výsledek německé obětavosti při válečném Díle 

zimní pomoci a čtěme pozorně Vůdcovu řeč k německému národu a její vlastenecký 

zápal a úžasnou národní víru v sebe a v německý lid při závěru řeči… (…)

Takový je slib vůdce k národu, jeho vyznání víry k národu, které bylo přijato 

velikým potleskem. (…)

Nás Čechy vskutku udivuje vůdcovské nadání Vůdce a říšského kancléře 

Adolfa Hitlera. Ale stejně tak nám imponuje i nadšení, nezlomná důvěra v sebe i ve 

svého Vůdce a své politické vedení, jaké projevuje německý lid ať už doma nebo na 

frontě. Každý národ, který chce vítěziti a žíti, musí dáti takovou důvěru svému 

politickému vedení, jako dává německý národ svému Vůdci a svým představitelům, 

chce-li se udržeti jako národní celek pohromadě a při životě s právem na uznání životní 

existence. (…)

Nadšená bezměrná německá obětavost, ke které vychoval německý národ právě 

Vůdce…

Tak úžasně s prodlužování války roste nadšená obětavost německého lidu.“188

                                                
188 JEŽEK, Čeněk. Německý příklad. Venkov. 5. 10. 1941, roč. 36, č. 209, s. 1.
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Příloha č. 4: Úryvky z článku Háchovština – politika české buržoazie (text)

„…o bojích našeho pracujícího lidu za národní osvobození ve druhé světové 

válce a za potlačení moci té třídy, která přivedla český a slovenský národ k Mnichovu 

a okupaci, na pokraj zkázy. (…)

Aby se naše národy dostaly z této nejstrašlivější situace ve svých dějinách, aby 

se československý pracující lid stal pánem ve své vlasti, musil bojovat nejen proti 

fašistickým okupantům a jejich zjevným přisluhovačům, ale i proti celé reakční 

buržoasii, která vydala nejprve část republiky, a pak její zbytek a s ním i pracující masy 

obou národů Československa přímo do rukou hitlerovských katanů. (…)

Reakce doufala, že se tímto zákrokem proti nejdůslednějším vlastencům, 

komunistům, zlomí odpor národa.189 (…)

(Naši domácí mnichované se pokoušeli) lámat vůli lidu190, bránit alespoň 

hranice druhé republiky a vnitřní demokratické pořádky, pokoušejí se oslabovat bdělost 

lidu. (…)

KSČ ukázala národu, že kapitulace a podřízení okupantům vede národ do 

záhuby a že jedinou cestou k záchraně národa je cesta odporu a boje.191

…zabránit tomu, aby pracující lid nevzal věc národního osvobození do svých 

rukou a nevybojoval si také svržení moci kapitalistů, kteří zradili pro své sobecké 

zájmy zájem celého národa. (…)

…proti všem projevům odporu a osvobozeneckého boje našeho lidu.

…cesta háchovštiny, cesta vedoucí ke zničení národa.192 (…)

Mocný sovětský svaz jako osvědčenou záštitu Československé republiky a 

jejího lidu… (…)

KSČ se podařilo nejen isolovat průběhem doby masy národa od háchovštiny…

Naše domácí velkoburžoasie a Hitlerovi přisluhovači pokračovali i potom 

v politice úplného podřízení všech sil národa a země zájmům dobyvačné války 

fašistického Německa. (…)193

                                                
189 Poukazujeme na možný význam: zlomit odpor „lidu“ je nemožné, „lid“ vždy ví, co je dobré atd. Viz 
následující řádek.
190 Srov. „V totalitní propagandě se o něco pokoušel vždy jen protivník, protože jeho pokusy byly předem 
marné; našinec se nepokoušel, ale jednal.“ (Šebesta: 2001, s. 272)
191 Předpokládáme, že „lid“ už si toto velmi dobře uvědomoval (což si lze v praxi jen těžko představit –
„lid“ něco ví a „národu“ to musí KSČ teprve ukázat).
192 Toto spojení se tak paradoxně shoduje s de-legitimizací u nacistické řeči, „je to špatné, protože to vede 
ke zničení národa“.
193 Uvědomělý „lid“ by se takto podřídit nenechal, stále by bojoval.
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…spoléhali (velkoburžoazie a Hitlerovi přisluhovači) na anglo-americké 

imperialisty, pod jejichž záštitou chtěli udržet své třídní panství nad českým pracujícím 

lidem.

Pracující lid Československa rozhodl tentokrát po svém o charakteru a dalším 

vývoji republiky. (…)

Rozhodný zásah lidu proti kontrarevolučním snahám buržoasie v únoru 1948 

učinil pak konec všem pokusům o obnovení mnichovanství a háchovštiny.“194

                                                
194 Háchovština – politika české buržoazie. Rudé právo. 7. 1. 1950, roč. 30, č. 6, s. 3.
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