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Anotace 

Cílem diplomové práce je postihnout variabilitu protektorátní tiskové propagandy 

vzhledem ke generační a sociální příslušnosti cílové skupiny čtenářů. Tato byla zkou-

mána prostřednictvím analýzy tří kolaborantských listů – Arijského boje, Zteče a Pří-

tomnosti. Propagandistické obrazy byly rekonstruovány na základě analýzy tří velkých 

tematických okruhů, a sice zobrazování protektorátní vrstvy inteligence, mládeže a ko-

nečně příslušníků židovské minority. Cílem se krom postižení specifických propagan-

distických technik stala také snaha zhodnotit perspektivy přijetí těchto obrazů ze strany 

protektorátní společnosti a vysvětlit, proč se tyto míjely účinkem. Vzhledem k primár-

ním pramenům, které byly při tvorbě využity, postihuje předkládaná práce především 

období mezi léty 1942 a 1945. 

 

Klíčová slova: 

 

Nacismus, propaganda, protektorát, mládež, Kuratorium, Zteč, Přítomnost, Arijský boj, 

mapy významů, antisemitismus, inteligence, generační konflikt 
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Footnote 
 

The aim of the thesis is to cover the variability of the protectorate press propaganda in 

relation to the generational and social belonging of the target readership group. This has 

been researched through analysing three collaboration newspapers – Arijský boj, Zteč 

and Přítomnost. Propagandist images have been reconstructed based on an analysis of 

three large topics, namely depicting the classes of the protectorate intellectuals, the 

youth and finally the Jewish minority. Except for covering the specific propagandist 

techniques, the aim is also an attempt to evaluate the perspectives of accepting these 

images by the protectorate society, and of explaining why they failed. Due to the prima-

ry sources that were used in the research, presented thesis affects mainly the period be-

tween 1942 and 1945. 

 
 
Key words: 

Nazism, propaganda, protectorate, youth, Kuratorium, Zteč, Arijský boj, Přítomnost, 

maps of meaning, anti-Semitism, intelligentsia, conflict of generations 
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1. Úvod 
 

V našich dějinách můžeme identifikovat mnoho míst, kdy se takříkajíc rozhodovalo o 

osudech českého národa. Do této kategorie nepochybně spadají i poslední léta třetího 

decennia dvacátého století. Jednalo se sice o dobu, kdy československé hospodářství po 

dlouhých letech konečně zaznamenalo citelný růst a přiblížilo se tak předkrizovému 

stavu výroby, na stranu druhou zde však stále více doutnaly vnitřní národnostní rozpory. 

Iredentistické tendence především sudetských Němců byly čím dál tím výraznější, což 

nepochybně souviselo se zahraničně politickou situací. Hitlerova Třetí říše se připravo-

vala na válku a první republika pro ni znamenala velmi významné políčko na šachovnici. 

Je notoricky známo, jakým výsledkem skončila tato diplomatická hra. Mnozí představi-

telé československé zahraniční politiky tehdy zažívali kruté vystřízlivění, neboť ony 

pomyslné pilíře, které měly podpírat konstrukci mladého státu, zdánlivě zmizely jako 

mávnutím kouzelného proutku. Smluvní závazky, které byly uzavřeny po první světové 

válce, aby se staly zárukou „věčného míru“, se ukázaly tváří v tvář Hitlerovu stupňova-

nému nátlaku jako neúčinné. 

30. září 1938 byla v Mnichově podepsána dohoda, jejíž text se rozhodli vrcholní před-

stavitelé Československa i přes nesouhlas značné části populace respektovat. První re-

publika dospěla po dvaceti letech existence ke svému konci a naše dějiny se opět jednou 

ocitly na pomyslné křižovatce. 

Republika druhá již byla pouhým stínem předchozího státu, který se potýkal 

s obrovskými hospodářskými i sociálními problémy, státem, který byl hluboce pozna-

menán pocity zklamání, křivdy a s tím souvisejícím chiliasmem hledačů viny. Tyto sku-

tečnosti se výrazně promítly i do oblasti vnitřní politiky, která se nesla ve znamení ja-

kési demontáže demokracie a hledání nových metanarativů, jež by mohly stát u kořenů 

nového státu. Tento útvar, představující dle mnohých historiků jednu z temných kapitol 

našich dějin, přežil pouhých 167 dní, aby byl 15. března obsazen německou armádou. 

Den na to byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. 

Nedlouho poté vypuknul dosud největší konflikt v dějinách – druhá světová válka. Již 

dávno se však nebojovalo pouze na frontách vojenských či hospodářských. Zásadní 

úlohu zde sehrála také fronta propagandistická. Dezinformace, apely na morálku vojsk i 

civilního obyvatelstva za pomoci „satanizace“ protivníka, pokusy o demoralizaci nepří-

tele… To vše byly sice techniky známé již z minulosti, ale jejich skutečně intenzivní 
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nasazení umožnil až impozantní rozvoj masových médií ve dvacátých letech. Propagan-

distické mašinérie obou stran konfliktu běžely po celou válku na plné obrátky. 

Můžeme proto říci, že se sedm let okupace stalo i jistou zkouškou charakterů. S novou 

situací se musel každý občan protektorátu vypořádat po svém a zvolit si cestu, po které 

se budou ubírat jeho kroky v době nesvobody. Někteří se rozhodli vstoupit do domácího 

či zahraničního odboje, aby svým dílem přispěli k porážce nacistického Německa, ale 

mnozí také zvolili cestu právě opačnou, která vedla ke kolaboraci s okupační správou. 

Drtivá většina populace však nespadala ani do jedné z těchto kategorií a tvořila tak ja-

kousi amorfní masu, snažící spíše než cokoliv jiného přežít, než se (jak zřejmě doufali) 

bouře přežene a dojde k opětovnému narovnání poměrů. A právě o tuto skupinu lidí 

probíhal na poli propagandy největší boj. 

Žádný systém, ať už se jedná o demokracii či diktaturu, se totiž dlouhodobě nemůže 

obejít bez legitimity zdola a založit svou existenci výhradně na bázi represí a donucová-

ní. Pokud se měla nacistická Říše dožít proklamovaných 1000 let, museli se její před-

stavitelé pokusit přimět významné procento populace, aby stávající řád akceptovalo 

jako správný, žádoucí a v čase více méně neměnný. Z krátkodobého hlediska pak měla 

nacistická propaganda plnit úkol stejně důležitý, a sice přispět k udržení klidu a pořádku, 

který byl předpokladem pro úspěšnou exploataci obsazených území. 

Vzhledem k takto důležité roli, jež propaganda hrála v nacistických plánech na ovládnu-

tí „českého prostoru“, nepřekvapí, že „boj o duši“ prakticky všech vrstev protektorátní 

populace vypuknul prakticky již v okamžiku, kdy noha prvního německého vojáka 

vstoupila na okleštěné území republiky. 

Okupační správa k tomu účelu využívala všech dostupných prostředků – tisku, rozhlasu, 

filmu, letákových i jiných kampaní, sérií přednášek, projevů atd. Proti tomuto tlaku pak 

působily snahy nejrůznějších odbojových skupin, mající podobu ilegálních tiskovin, 

letáků či zahraničního rozhlasového vysílání a svou roli zde pochopitelně sehrála i tzv. 

„šeptanda“. 

V předkládané práci se zaměříme na pouhý úzký výsek dané problematiky, protože 

komplexní zpracování všech otázek souvisejících s technikami a formami válečné pro-

pagandy by si vyžádalo několikasetstránkovou publikaci. Předmětem našeho zájmu se 

tak stanou především jisté formy propagandistických sdělení, která byla produkována 

okupační správou a jejími spolupracovníky s cílem zajistit akceptaci nacistického pan-

ství u co největšího procenta populace. Nejrůznější persvazivní postupy budeme sledo-

vat na třech uzlových tématech několika kolaborantských tiskovin – Arijského boje, 

Zteče a Přítomnosti. Své bádání pak budeme orientovat především na otázky související 



10 
 

s variabilitou propagandistických technik v závislosti na věku a sociální skladbě poten-

ciálních recipientů. Protože jak Přítomnost, tak Zteč začaly vycházet až v průběhu roku 

1942, stane se tento letopočet výchozím bodem naší práce. 

 

 

1.1 Cíle práce 
 

Předkládaný text je do jisté míry pokračováním mé diplomové práce obhájené roku 

2009 na FF UK, jejímž cílem bylo postihnout propagandistické techniky a postupy oku-

pační moci zacílené ve směru k protektorátní mládeži. Záměr byl realizován prostřed-

nictvím analýzy výše zmíněného časopisu „Zteč“, který vydávala organizace nesoucí 

název Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Tato instituce vznikla 

28. května roku 1942 a měla sdružovat všechnu „rasově vhodnou“ mládež protektorátu 

za účelem její výchovy respektive převýchovy v nacistickém duchu. 

V průběhu tvorby se však neustále vynořovalo množství otázek, které bylo nutno vzhle-

dem k rozsahovému omezení nutno pominout. Jednou z klíčových a zvláště zajímavých 

se zdála problematika potenciálního mezigeneračního rozkolu či přímo souboje, který 

jakoby se představitelé nacistického panství pokoušeli zasít do protektorátní společnosti. 

Při analýze dané tiskoviny bylo totiž možno relativně často narazit na zdůrazňování 

úlohy, kterou měla sehrát mládež v „nové Evropě“ a místy i určitý, ať už implicitní či 

explicitní nedůvěru či přímo despekt ke starší generaci. Existence takovéhoto plánu se 

zdála pravděpodobná i z toho důvodu, že jednou z oblíbených metod nacistických pro-

pagandistů byla snaha stavět proti sobě jednotlivé vrstvy společnosti a naleptávat tak 

předpokládanou národní soudržnost a solidaritu pociťovanou tváří v tvář okupační mo-

ci.1 

Další otázkou, která musela před třemi lety bohužel zůstat stranou zájmu, se stala napří-

klad problematika variability nacistické propagandy. Výzkum byl omezen pouze na jed-

nu tiskovinu a s časem tedy více méně neměnnou strukturu potenciálních recipientů – 

mládež ve věku od 14 do 18 let věku. Samozřejmě bylo ve Zteči operováno s širokou 

škálou propagandistických technik, ale otázkou zůstávalo, nakolik se obsahová stránka 

persvazivních sdělení lišila v závislosti na publiku, jemuž byla určena. Jednalo se o 

pouhé „kosmetické změny“ v užívaném lexiku, nebo zde existovala i jistá variabilita 

                                                
1GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. a. Praha-Litomyšl 2006, s. 507 
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v akcentovaných tématech a způsobech, jakými bylo ospravedlňováno nacistické pan-

ství? 

Z těchto kořenů pak postupně vyrostlo téma i cíle nyní předkládaného textu. Základními 

otázkami a úkoly, jež se nacházejí v centru pozornosti práce, se tedy staly: 

 

1) Rekonstrukce obrazů a vizí, jež byly na stránkách protektorátních kolaborantských 

tiskovin předkládány potenciálním recipientům, jejich hodnocení a interpretace, zasaze-

ní do širšího kontextu protektorátní, respektive prvorepublikové společnosti. 

 

2) Vysledovat základní rozdíly mezi cíli nacistické propagandy zaměřené ve směru 

k mládeži a naopak dospělé populaci protektorátu (byly-li nějaké) a důvody, jež stály za 

těmito případnými odlišnostmi. 

 

3) Analyzovat variabilitu propagandistických technik v závislosti na generační a sociální 

příslušnosti jejich příjemců. 

 

4) Ustanovit, zda ze strany okupační správy existovala snaha vyvolat v rámci protekto-

rátu určitý generační rozkol a jestliže ano, pak popsat důvody, jež stály za tímto počíná-

ním. 

 

5) Zhodnotit perspektivy přijetí propagandistických obrazů ze strany jak adolescentních 

tak dospělých obyvatel protektorátu a následně pak identifikovat důvody, proč tyto vize, 

jež v sousedním Německu zaznamenaly vpravdě oslnivý úspěch, v rámci protektorátní 

společnosti nějakým výraznějším způsobem nerezonovaly. 

 

 

1.2 Struktura práce 
 

Text práce je členěn do devíti kapitol. Po nezbytném úvodu následuje stručná analýza 

konceptu tzv. „totalitarismu“, tedy problematiky, která dlouhodobě vyvolává četné po-

lemiky a kontroverze v rámci vědeckého diskurzu. Vzhledem k tomu, že v rámci před-

kládaného textu budeme nacismus pojímat právě jako totalitní ideologii, považujeme za 

nezbytné alespoň rámcově nastínit východiska tohoto konceptu a ustanovit, které z jeho 

pojetí budeme na následujících stranách považovat za směrodatné. 
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Následuje kapitola zaměřená na samotný nacionální socialismus. Krom analýzy ideolo-

gie jako takové, se zde soustředíme především na příčiny jejího vzniku, kořeny, ze kte-

rých čerpala svou obsahovou náplň či myšlenkové proudy, vůči nimž se naopak vyme-

zovala. V neposlední řadě nás budou zajímat také na faktory, které umožnily její vzestup 

a v určitých oblastech světa vpravdě oslnivý úspěch. Jako úhelný kámen nám zde po-

slouží převážně koncept anomické modernity, která prostřednictvím eroze tradičních 

významů a řádů otevřela cestu ke zrození nových metanarativů, mezi které můžeme 

řadit i totalitní ideologie. 

Cílem následující kapitoly se stala snaha postihnout základní techniky a principy nacis-

tické propagandy, její specifika na území protektorátu a v neposlední řadě také analýza 

perspektiv jejího přijetí ze strany většinové populace. Nastíníme zde také důvody, jež 

vedly okupační správu k závěru, že klíčem pro úspěšné, bezvýhradné ovládnutí českého 

a moravského prostoru je především mladá generace. 

Náplň kapitoly „Tři tváře nacistické propagandy“ tvoří rozbor tří tiskovin, které se staly 

základními prameny předkládané práce. Zaměříme se zde na jejich genezi, úlohu 

v protektorátním mediálním diskurzu, naděje, které do nich byly vkládány ze strany 

okupační správy, předpokládané složení čtenářské základny a v neposlední řadě také z 

toho plynoucí možnosti a limity propagandistických technik, které mohli využívat jejich 

přispěvatelé. 

Následující kapitoly, tedy „Protektorátní inteligence – žádaná i nežádoucí“, „Antisemi-

tismus“ a „Mládež“ představují samotné jádro práce.  V souladu s cíli předkládaného 

textu zde budeme analyzovat strukturu persvazivních metod, které zde byly uplatňovány 

v závislosti na předpokládaném věkovém a sociálním složení čtenářské základny. Zají-

mat nás bude především otázka, zda je možné v rámci daných periodik vysledovat urči-

tou snahu po vyvolání generačního rozporu a jestliže ano, tak jaké byly důvody a cíle 

tohoto počínání. 

Vzhledem k tomu, že se přispěvatelé sledovaných listů vyjadřovali snad ke všem oblas-

tem tehdejšího dění, rozhodli jsme se výše zmíněnou problematiku zkoumat pouze pro-

střednictvím analýzy tří velkých diskursivních formací, které můžeme považovat za 

v jistém slova smyslu klíčovou součást obsahové struktury Arijského boje, Zteče a Pří-

tomnosti. Jak ještě uvidíme dále, každý z těchto časopisů představoval svébytnou tisko-

vinu, zaměřenou na zcela konkrétní část protektorátní společnosti a do určité míry proto 

sledující odlišné cíle. 

Zteč měla hovořit především k nastupující generaci, přispěvatelé Přítomnosti cílili svá 

sdělení do řad protektorátních intelektuálních elit, zatímco úkolem Arijského boje bylo, 
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slovy jeho šéfredaktora Rudolfa Nováka, podchytit „protižidovskou vlnu, která zachvá-

tila oprávněně nyní český lid“. 2  Volba analyzovaných témat tedy úzce souvisela 

s obsahovým změřením jednotlivých listů. 

Rozbor těchto uzlových diskurzů by nám měl přinést možnost ukázat Janusovskou tvář 

nacistické propagandy. Zaměříme se především na způsoby, jakými variovaly obrazy 

dané sociální vrstvy v závislosti na tom, zda se text obracel přímo na její příslušníky či 

osoby stojící mimo ni. Stejně tak nás bude zajímat i míra a způsoby využívání antise-

mitské rétoriky ve vztahu k adolescentům a dospělým. Ve všech tématech se budeme 

samozřejmě snažit nalézt argumenty, dokazující či naopak vyvracející předpoklad o 

existenci snahy vyvolat v rámci protektorátu určitý generační rozpor. 

 

 

1.3 Metoda práce 
 

Jak již plyne z předcházející podkapitoly, analýza daných časopisů bude v rámci před-

kládané práce probíhat na základě tzv. metody stopování diskurzu.3 Jedná se o přístup, 

který lze charakterizovat jako „sledování určitých otázek, slov, témat a rámců v určitém 

časovém období, a to v rozličných oblastech a ve vícerých zpravodajských médiích.“4 

Ony náměty či rámce zde představují „dílčí motivy, události, osoby atd. – které jsou 

zřetězeny do tématu, jež je ovšem více než pouhým součtem dílčích námětů. Téma je 

typické tím, že má narativizující povahu a že má hodnotící, postojovou dimenzi, při-

čemž stejné náměty se mohou stát prvky rozdílných témat. Diskurzivní formace je 

pak  –  v rovině tematické – definována souborem jednotlivých témat a vztahů mezi 

nimi.“5 

                                                
2 HAMANOVÁ, V.: Portrét Rudolfa Nováka, šéfredaktora listu Arijský boj. Praha: Univerzita Karlova. 

Fakulta sociálních věd. Katedra žurnalistiky, 2005. Diplomová práce, s. 157 
3Slovo diskurz zde budeme chápat ve smyslu vymezení M. Foucaulta, podle něhož se jedná o „to, co tvoří 

pozadí každé promluvy, která jej nutně „opakuje“, pohybuje se v prostoru jím vymezeném; je to zároveň 

to, co nám umožňuje mluvit, respektive co naše mluvení legitimizuje, a zároveň to, co nám týmž pohy-

bem něco říct znemožňuje.“ (MATONOHA, J.: Literárněvědný text jako diskurz, velké vyprávění a vý-

kon moci?. Česká literatura. roč. LI, č. 5, s. 582) 
4KOUŘIL, V. - MACEK, J. - ŠKAŘUPOVÁ, K.:  Tekutý stát a prosperita : český stát a LG.Philips dis-

play. In.: Mediální studia Mediální studia, roč. II (2007), č. 3, s. 154 
5Tamtéž, s. 155 
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Naším námětem zde tedy budou Židé, inteligence a mládež, přičemž jednotlivá témata 

budou představovat obrazy či narace, které byly na stránkách zkoumaných periodik vy-

tvářeny kolem jednotlivých témat. Jakkoliv je samozřejmé, že se jednotlivé diskurzy 

vzájemně prolínají, mísí, ovlivňují a je poměrně obtížné definovat jejich začátky a kon-

ce,6 budeme je na následujících stránkách pro zvýšení přehlednosti pojímat jako ideální, 

rozpoznatelné a více méně ohraničené. 

 

 

1.3 Stav bádání a základní informační zdroje. 
 

Samotné problematice protektorátu, stejně jako otázce kolaborace či nacistické propa-

gandy, byla v rámci české historiografie věnována relativně velká pozornost.7 Pokud 

však pomineme již poněkud zastaralou publikaci Miroslava Moulise „Mládež proti 

okupantům“,8 musíme konstatovat, že monografie, zaměřující svou pozornost převážně 

na problematiku mladé generace a úlohu, kterou tato hrála v plánech okupační správy, 

prozatím chybí. Je proto velkou škodou, že se doposud nedostalo vydání v mnohém 

směru vynikající práci Jana Špringla, která posloužila jako jedno ze základních výcho-

                                                
6FOUCAULT, M.: Diskurz, autor, genealogie. Praha 1994, s. 7-8 
7K samotnému protektorátu např.: GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Dramatické i všední dny protektorátu. 

Praha 1996; GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. a. Praha-Litomyšl 2006; 

GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí Koruny české XV. b. Praha/Litomyšl 2007; PASÁK, T.: 

Pod ochranou Říše. Praha 1998; UHLÍŘ, J. – KAPLAN, J.: Praha ve stínu hákového kříže. Praha 2005; 

UHLÍŘ, J.: Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha 2008 

 K otázce kolaborace pak např.: GREGOROVIČ, M.: Kapitoly o českém fašismu. Praha 1995; 

NAKONEČNÝ, M.: Vlajka – K historii a ideologii českého nacionalismu. Praha 2001; PASÁK, T.: Čes-

ký fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945. Praha 1999; PASÁK, T.: K historii českého fašismu. 

Praha 1985 

 K otázce nacistické propagandy např.: GEBHART, J.: Proměny válečné propagandy ve světo-

vých konfliktech 20. století. In.: Historie a vojenství, roč. XLIX, č. 1 (2000), s. 3–13; KUKLÍK, J.: Kont-

rapropaganda v ilegálním tisku v letech 1939–1941. In.: Historie a vojenství, roč. XLIX, č. 1 (2000), s. 

101–113; MILOTOVÁ, J.: Organizace nacistické propagandy a její působení v Protektorátu Čechy 

a Morava. In.: Historie a vojenství, roč. XLIX, č. 1 (2000), s. 87–99 
8 MOULIS, M.: Mládež proti okupantům. Praha 1966 
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disek při tvorbě pasáží věnovaných Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na 

Moravě.9 

Skutečnost, že protektorátní mládež doposud poněkud unikala z pozornosti české histo-

rické obce, představovala při tvorbě předkládaného textu určitou komplikaci, na druhou 

stranu však také možnost a výzvu. Přestože jsem se danou problematikou zaobíral v již 

výše zmíněné rigorózní práci, stále zde zůstávalo a nadále zůstává relativně široké, do-

posud zcela nezpracované pole našich dějin. 

Poněkud více pozornosti se ze strany českých historiků dostalo časopisu Přítomnost, 

přestože se z pochopitelných důvodů zaměřovali především na slavnou prvorepubliko-

vou éru tohoto listu a etapa, ve které se dané periodikum pod taktovkou Emanuela Vaj-

tauera pomalu nořilo do „bahna kolaborace“ zůstávalo poněkud stranou. V tomto směru 

je třeba vyzdvihnout především několikadílnou monografii P.Kosatíka „Ferdinand Pe-

routka“, zabývající se, jak už název napovídá, životními osudy duchovního otce Pří-

tomnosti, stejně tak jako dějinami daného listu.10 Cenné poznatky obsahuje také biogra-

fie protektorátního šéfredaktora Přítomnosti z pera B. Čelovského „Strážce nové Evro-

py“.11 

Ani v případě časopisu Arijský boj nebylo nutno začínat naše bádání zcela na „zelené 

louce“ a to především díky vyčerpávající a velmi čtivé diplomové práci Věry Hamanové, 

zaměřující se opět především na osudy šéfredaktora, kterým byl v tomto případě Rudolf 

Novák.12 

Z dalších zdrojů není možno neuvést zvláště knihu A. Giddense „Důsledky moderni-

ty“,13 dnes již klasické dílo H. Arendtové „Původ totalitarismu I–III“,14 stejně tak jako 

články Dicka Hebdige15 a Stuarta Halla.16 Tyto texty posloužily jako základní východis-

ko při tvorbě teoretických pasáží a zásadním způsobem ovlivnily směrování celé práce. 

                                                
9 Článek shrnující celý textu byl uveřejněn roku 2004 v rámci časopisu Soudobé dějiny (ŠPRINGL, J.: 

Protektorátní vzor mladého člověka. In.: Soudobé dějiny, roč. XI, č. 1–2 (2004), s. 154–177) 
10 KOSATÍK, P.: Ferdinand Peroutka : Pozdější život (1938-1978). Praha 2000 
11 ČELOVSKÝ, B.: Strážce nové Evropy : Prapodivná kariéra novináře Emanuela Vajtauera. Šenov u 

Ostravy 2002 
12 HAMANOVÁ, V.: Portrét Rudolfa Nováka, šéfredaktora listu Arijský boj. Praha: Univerzita Karlova. 

Fakulta sociálních věd. Katedra žurnalistiky, 2005. Diplomová práce 
13GIDDENS, A.: Důsledky modernity. Praha 2003 
14ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996 
15 HEBDIGE, D.: From Culture to Hegemony : Subculture: The Unnatural Break. In.: DURING, S.: Cul-

tural Studie Reader. London 1993 
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Citace z Hitlerovy knihy „Mein Kampf“ vyšlé v Bratislavě17 byly přeloženy do češtiny. 

                                                                                                                                          
16 HALL, S.: Encoding/Decoding. In.: DURHAM, M. – KELLNER, D.: Media and cultural studies. Mal-

den/Oxford 2001 
17 HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000 
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2. Totalitarismus a totalitní ideologie 
 

Jak již bylo řečeno výše, zkoumání problematiky nacionálního socialismu se jen těžko 

může obejít bez určitého vyrovnání se s konceptem totalitarismu respektive totalitních 

ideologií. Co se však pod těmito pojmy skrývá? Jaké jsou charakteristiky totalitních 

systémů a čím se liší od běžně akceptovaných, „netotalitních“ ideologií? 

Na tyto otázky neexistuje natolik jednoznačná odpověď, jak by se mohlo na první po-

hled zdát. Především z toho důvodu, že pojmy „totalitní“, „totalitarismus“ či „totali-

ta“ prodělaly v rámci vědeckého diskurzu od dob svého vzniku celou řadu proměn, v 

nichž nechyběla období úplného opuštění a zatracení jako pusté propagandy, stejně jako 

období nového objevování a renesance.18 

Ještě složitěji se pak jeví situace v rámci veřejné sféry, kde dané pojmy žijí svým vlast-

ním životem a jejich užívání se řídí snad pouze zásadami syntaxe a stylistiky.19 

Přestože je výraz „totalitní“ poněkud staršího data,20 jistá konjunktura v jeho užívání 

nastala ve vědecké obci až po skončení druhé světové války. Především v první polovi-

                                                
18 SVÁTEK, F.: Koncept totalitarismu a historikova skepse. Poznámky k politické a historiografické 

diskusi. In.: Stránkami soudobých dějin: Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha 

1993, s. 50 
19 To ostatně není ničím zvláštním a jevem, o kterém Petr Fidelius mluví jako o „sémantické inflaci“ (FI-

DELIUS, P.: Jazyk a moc. München 1983, s. 8), trpí valná část pojmů, jichž se chopili politici či novináři. 

Pro ilustraci této skutečnosti nám může posloužit například způsob, jakým je, bylo a zřejmě také bude 

nakládáno s pojmy jako „demokracie“,  „liberalismus“, „režim“, a mnohé další.  Ztotožňuji se s názorem 

Michala Kubáta, že kdybychom měli rezignovat na pojmy v důsledku jejich nadužívání (a také ideologi-

zace), potom bychom museli „zrušit“ polovinu náplně politologie. (KUBÁT, M.: Problém aplikace kon-

ceptu totalitarismu na politickou praxi s přihlédnutím k východní Evropě v letech 1944-1989. In.: BUDIL, 

I.: Totalitarismus. Plzeň 2005, s. 86) 

Pokud bychom se zaobírali veřejnou sférou, tak pojem „totalitarismus“, ať už jím daný pisatel či mluvčí 

označuje cokoliv, plní v této rovině ponejvíce úlohu jakého synonyma toho nejhoršího co kdy člověk 

stvořil, absolutní zlo, peklo na zemi. Jakoby nacismus či stalinismus ani nepocházely z tohoto světa, pro-

tože obrovské množství negativních konotací, které s sebou nesou, je spíše jakoby řadí do světa mýtů a 

legend. Zde totalitarismus neslouží jako koncept, se kterým můžeme dále pracovat, zkoumat příčiny jeho 

vzniku, vývoje nebo konce, ale jeho úloha je podobná spíše nějakému kmenovému fetiši, obrazu zlého 

ducha, od kterého je třeba se demonstrativně odvrátit a dojít tak jakési sakrální formy rozhřešení. 
20 Donedávna se soudilo, že jako první použil pojmu totalitní stát Mussolini v roce 1925. „Teprve v po-

sledním desetiletí odhalil speciální výzkum, že poprvé použili slova asi liberální odpůrci fašistů už v roce 

1922, např. Giovanni Amendola a Pierre Gobetti, a to ve významu pejorativním, totiž totalitní – potlačují-
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ně 50. let vznikaly práce, z nichž mnohé se staly ve vztahu ke zkoumání nedemokratic-

kých systémů bez nadsázky klasickými díly. Již zde se však můžeme setkat s jistou dife-

renciací a tyto teorie totalitarismu bývají děleny do dvou, respektive tří velkých proudů. 

V naší stručné analýze se přidržíme přehlednějšího „bipolárního“ rozdělení. 

Teoretici totalitarismu prakticky již od samého vzniku tohoto konceptu vedli spor o jeho 

historicitu. První okruh badatelů vycházel ve svých úvahách především z dějin idejí a 

přikláněl se k názoru, že moderní jev totalitarismu je možno vyvodit ze starších jevů a 

společenských procesů.21 Tvrdili, že se jedná o rys imanentní lidské povaze od úsvitu 

dějin a se systémy, jež svou podstatou naplňují charakteristiky totalitarismu, se tak mů-

žeme setkat napříč historií lidského rodu a v tomto duchu s nimi máme počítat i do bu-

doucna.22 Do této skupiny můžeme zařadit například Karla Raimunda Poppera a jeho 

dílo „Otevřená společnost a její nepřátelé“23 či Jacoba L. Talmona s publikací z roku 

1952 „O původu totalitní demokracie“24 (The Origins of Totalitarian Democracy), pří-

padně novějším dílem „The Myth of Nation and the vision of Revolution“.25 

Totalitní prvky tak někteří autoři patřící k tomuto okruhu nacházeli i v předindustriál-

ních společnostech: například B. Moore označil za totalitní nejen režim carského Ruska, 

ale i Japonsko v době reforem Meidži či Kalvínovu teokratickou Ženevu a četné režimy 

v rozvojových zemích. F.Neumann použil toto označení pro období Diokleciánovy vlá-

dy v Římě, neunikla mu ani vláda ve starověké Spartě (F.Neumann, K.Popper), ba do-

konce za „totalitního“ označil K.Popper i Platona.26 Společným rysem uvedených pří-

padů měla, zjednodušeně řečeno, býti snaha mocných o totální a absolutní potlačení 
                                                                                                                                          
cí individuální svobody.“ (SVÁTEK, F.: Koncept totalitarismu a historikova skepse. Poznámky k politic-

ké a historiografické diskusi. In.: Stránkami soudobých dějin: Sborník statí k pětašedesátinám historika 

Karla Kaplana. Praha 1993, s. 33) 

Systematicky se tímto fenoménem poprvé zabývali američtí politologové na dvou konferencích, jež se 

uskutečnily roku 1935 a 1939 v Minneapolis respektive Filadelfii. (VORÁČEK, E.: Vznik teoretického 

hodnocení nových mocenských systémů diktatur a některé aspekty geneze jednoho z interpretačních mo-

delů: teorie totalitarismu.  In.: BUDIL, I.: Totalitarismus. Plzeň 2005, s. 105) 
21 VORÁČEK, E.: Vznik teoretického hodnocení nových mocenských systémů diktatur a některé aspekty 

geneze jednoho z interpretačních modelů: teorie totalitarismu.  In.: BUDIL, I.: Totalitarismus. Plzeň 2005, 

s. 106 
22 BALÍK, S. - HOLZER, J.: Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe. In.: BUDIL, I.: Totalitaris-

mus. Plzeň 2005, s. 12-13 
23 POPPER, K.: Otevřená společnost a její nepřátelé. Praha 1994 
24 TALMON, J. L.: O původu totalitní demokracie. Praha 1998 
25 ŘÍCHOVÁ, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha 2006, s. 225-226 
26 tamtéž, s. 228 
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lidské svobody, ovládnutí bytí člověka v jeho celistvosti. „Totalitarismus je tak dle toho-

to názoru nedílnou částí lidské existence, a to její horší, nebezpečnou (ale o to nikoliv 

méně vábivou) stránkou. Napomáhá totiž ukojit (neukojitelnou) touhu některých lidí po 

„lidském mase a krvi“, nasycuje (nenasytitelný) nezkrotný hlad po lidské duši.“27 Sku-

pinu badatelů, jejichž úvahy se odvíjely naznačeným směrem, můžeme označit jako 

primordialisty. 

Na příslovečné druhé straně barikády pak v tomto sporu stojí takzvaní modernisté. Je-

jich námitky se vztahují především na míru totalitních snah. Zjednodušeně řečeno tvrdí, 

že to byla teprve moderní doba se svými společenskými a technickými podmínkami, 

která umožnila vznik totalitních systémů. Kalvínovi či Robbspierrovi tímto prizmatem 

sice nechybělo nadšení a vůle ke skutečně totálnímu ovládnutí člověka, ale jak správně 

poznamenal G. Sartori, je-li dána myšlenka, není ještě dán systém. 

Do této kategorie můžeme zařadit například některé studie H. Arendtové, zejména pak 

její práci „Původ totalitarismu“28 (v originále vyšel v roce 1951 pod názvem The Ori-

gins of Totalitarianism)29 a dále pak především C. Friedricha a Z. Brzezinského, autory 

dnes již klasické práce „Totalitarian Dictatorship and Autocracy“ (1956).30 Tito dva ba-

                                                
27 BALÍK, S. - HOLZER, J.: Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe. In.: BUDIL, I.: Totalitaris-

mus. Plzeň 2005, s. 13 
28 ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I-III. Praha 1996 
29 Koncept totalitarismu Arendtové vychází z analýzy ideologie a je rozvíjením kritiky „utopie u moci“, 

destruktivních potencí fanaticky sledovaného cíle a „náhražkového náboženství“. (SVÁTEK, F.: Koncept 

totalitarismu a historikova skepse. Poznámky k politické a historiografické diskusi. In.: Stránkami soudo-

bých dějin: Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha 1993, s. 40) 
30Právě těmto dvěma autorům je většinou přisuzován zásadní podíl na vymezení pojmu totalitarismus, 

který definovali za pomoci šesti znaků: 1) Ideologie, která se obrací proti „nepřátelským“ třídám nebo 

rasám. 

 2) Monoliticky uzavřený režim jedné politické strany, která je vedena jediným „diktátorem“ a již 

tvoří nízké procento veškerého obyvatelstva (do 10 %). „Taková strana je hierarchicky, oligarchicky or-

ganizována a je charakteristické, že je jí státní byrokracie podřízena nebo je jí zcela proniknuta.“ 

 3) Systém teroru na psychickém nebo fyzickém základě, který je uskutečňován prostřednictvím 

kontroly stranické či tajné policie, jenž též hlídá svou stranu a který je zaměřen nejen proti prokázanému 

„nepříteli“ režimu, nýbrž také proti více nebo méně svévolně vybrané třídě obyvatelstva. 

 4) Technicky podmíněný, téměř úplný monopol kontroly všech hromadných sdělovacích pro-

středků, jako je tisk, rozhlas a film, v rukou strany a státu. 

 5) Obdobně technicky podmíněný a téměř úplný monopol použití všech zbraní. 

 6) Ústřední dozor a řízení celého hospodářství prostřednictvím byrokratické koordinace. 
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datelé se zasloužili o vznik ideálně typického, statického modelu totalitarismu.31 V na-

šem výčtu pak nemůžeme nevzpomenout dalšího klasika a to Raymonda Arona s jeho 

dílem Demokracie a totalitarismus32 (originál vyšel v roce 1965 jako „Democracy and 

Totalitarianism“),33 dále pak Giovanni Sartoriho34 a Juana Linze.35 

                                                                                                                                          
 (VORÁČEK, E.: Vznik teoretického hodnocení nových mocenských systémů diktatur a některé aspekty 

geneze jednoho z interpretačních modelů: teorie totalitarismu. In.: BUDIL, I.: Totalitarismus. Plzeň 2005, 

s.111) 
31 tamtéž, s. 107 
32 ARON, R.: Demokracie a totalitarismus. Brno 1993 
33 Aron se pokusil poněkud „změkčit“ koncept Friedrich a Brzezinského a učinit ho tak více životaschop-

ným. (Aron například „netvrdí o moci, že skutečně je s to „totalitně“ vnutit všemu obyvatelstvu svou 

ideologii, postačuje, že v tomto směru ukáže svou vůli!“). (SVÁTEK, F.: Koncept totalitarismu a histori-

kova skepse. Poznámky k politické a historiografické diskusi. In.: Stránkami soudobých dějin: Sborník 

statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha 1993, s. 40) 

 Stejně tak jako J.C.Friedrich spolu s Z.Brzezinskim se i Aron pokusil definovat totalitarismus. V 

jeho pojetí se daný systému musí vyznačovat těmito znaky: 

 1) politický monopol jedné strany; 

 2) tato monopolní strana je vyzbrojena ideologií, které přikládá absolutní autoritu a která se proto 

stává oficiální pravdou státu; 

 3) stát si k šíření této oficiální pravdy vyhrazuje nejen monopol prostředků násilí, ale i monopol 

prostředků přesvědčování (ovládá všechny masové sdělovací prostředky); 

 4) většina ekonomické a profesní aktivity je podřízena státu nerozlučně spjatému s oficiální ideo-

logií a je tudíž touto ideologií proniknuta; 

 5) důsledkem této propojenosti je politizace, ideologické přehodnocení všech možných chyb 

jednotlivců a v konečném důsledku policejní a ideologický teror. (NOVÁK, M.: Mezi demokracií a totali-

tarismem. Brno 2007, s. 110) 

 Aron se taktéž na počátku třicátých let spolu s E.Vogelinem v debatách o moderních diktaturách 

zasadil o vznik termínu „politická náboženství“ (MAIER, H.: Politická náboženství: Totalitární režimy a 

křesťanství. Brno 1999, s. 7) 
34 SARTORI, G.: Theory of Democracy Revisited. New Jersey 1987. 

Sartori jako podstatné znaky totalitarismu vymezil: 

 1. totální rozšíření a pronikání moci státu 

 2. ideologizaci politiky v podobě politického náboženství majícího své kořeny ve Francouzské 

revoluci 

 3. politické ovládnutí všeho, včetně mimopolitické oblasti. (BALÍK, S.-KUBÁT, M.: Teorie a 

praxe totalitní a autoritativních režimů. Praha 2004, s. 37-38) 

 Blíže k jeho pojetí totalitarismu např. ŘÍCHOVÁ, B.: Přehled moderních politologických teorií. 

Praha 2006, s. 233-235 
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Nutno říci, že v současném vědeckém diskurzu má převahu skupina druhá a tohoto kon-

ceptu se v předkládaném textu přidržíme i my. Co však rozumíme pod pojmem moder-

nita a jakou úlohu zde sehrála? Jakým způsobem mohly ony změněné společenské a 

technologické podmínky přispět ke vzniku totalitních ideologií? A v čem vlastně ony 

změny spočívaly? Na to se pokusíme odpovědět v následující kapitole. 

                                                                                                                                          
35 Juan José Linz vycházel ve své práci ze zmiňovaných definic Friedricha a Brzezinského a na počátku 

70. let 20. století formuloval tři podmínky, které musí systém splnit, aby mohl být označován jako totalit-

ní: 

 1.Musí existovat jediné centrum moci. Toto centrum nemusí být nutně jednolité. Jakýkoliv plura-

lismus existujících institucí či skupin odvozuje svou legitimitu z tohoto jediného centra. Tento „pluralis-

mus přitom není dědistvím předchozí netotalitní éry, ale je politickým výtvorem shora. 

 2. Život společnosti zcela (totálně) ovládá a řídí výlučná, samostatná a více či méně intelektuálně 

podložená ideologie. Tato ideologie má ambici všeprostupující teorie, právě z ní dovozují vládnoucí sku-

piny svůj mandát, kdy se staví do role dějinami předurčených osob, které mají nastolit království míru a 

ráj na zemi. 

 3. Ve společnosti probíhá masivní politická mobilizace – občané jsou nuceni k aktivní účasti na 

veřejném životě. Právě s odkazem na ideologii mají být nadchnuti pro plnění náročných společenských 

úkolů aktivním zapojením do činnosti strany a jejích mnohých monopolních masových organizací. Pouze 

jejím prostřednictvím se ovšem lze na veřejném životě podílet – mimo stranu nejen že není pravda, ale 

ani život. (BALÍK, S.-KUBÁT, M.: Teorie a praxe totalitní a autoritativních režimů. Praha 2004, s. 38-39) 
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3. Nacionální socialismus – nechtěné dítě modernity 
 

Jak již bylo řečeno výše, většina současných badatelů se přiklání k názoru, že zrození 

totalitních ideologií je nutno uvést do souvislosti s převratnými změnami organizace 

sociálního života, které s sebou přinesla éra modernity. Tento fenomén, zrozený v Evro-

pě 17. století a postupně se šířící prakticky do celého světa, totiž přinesl ve vztahu k 

předchozí historické etapě výrazné diskontinuity snad do všech sfér společenského bytí, 

erodoval tradiční významy, přispěl k postupnému vyprazdňování symbolických prostor 

a pootevřel tak dveře k vzestupu nových metanarativů, mezi něž můžeme zařadit i velké 

příběhy totalitních hnutí. 

Je samozřejmé, že by bylo nesmírnou chybou snažit se striktně a beze zbytku oddělit 

tradiční a procesy modernity transformovaný svět. Nespojitosti diagnostikované histo-

rickou vědou jsou však na rozhraní těchto dvou epoch natolik významné, že se zdají 

fakticky dekonstruovat teorie sociálního evolucionismu.36 Dle vymezení Anthony Gid-

dense byla v tomto smyslu revoluční především rychlost a dynamika změn, stejně tak 

jako jejich rozsah, který i díky novým technologickým možnostem dosáhl v pravdě glo-

bálních rozměrů. Modernita s sebou postupně přinesla industrializaci, urbanizaci, indi-

vidualizaci, racionalizaci, byrokratizaci, osamostatnění sféry ekonomiky, vznik kva-

litativně nových sociálních forem a mnoho dalšího. Nás však bude zajímat přede-

vším to, jaké změny přinesla tato éra do myšlenkového světa tehdejších lidí, přesněji 

nakolik a jak se výše popsané změny promítly do jejich způsobů osmyslňování kaž-

dodenní reality. Zde totiž leží jeden z klíčů k porozumění „démonům modernity“ v 

podobě totalitních ideologií. 

Jakkoliv „... vývoj moderních institucí a jejich celosvětové rozšíření vytvořily pro 

lidi mnohem větší možnosti, jak se těšit ze zajištěné a zdárné existence, než tomu 

bylo v jakémkoli jiném typu předmoderního systému,“37 pro většinu členů tehdejší 

společnosti znamenala tato éra i postupný rozpad stávajícího řádu a jistot.38 Není 

dost dobře možné (a vzhledem k zaměření předkládané práce ani účelné), abychom 

na následujících stránkách podrobně analyzovali všechny více či méně subtilní 

aspekty daného procesu, či zkoumali celý komplex jeho příčin. Už jenom proto, že 

                                                
36GIDDENS, A.: Důsledky modernity. Praha 2003, s. 14 
37tamtéž, s. 16 
38BAUMAN, Z.: Modernita a holocaust. Praha 2003, s. 84 
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způsoby života vytvořené modernitou tehdejší populaci zcela bezprecedentním způso-

bem postupně odvedly prakticky od všech tradičních typů sociálního řádu.39 Pro naše 

účely postačí, když dané tvrzení ilustrujeme pouze na příkladu jednoho z význam-

ných dílků oné nesmírně komplikované skládanky, a sice postupného odnáboženště-

ní či možná lépe Maxem Weberem diagnostikovaného odkouzlení světa. „Truchlení 

nad ztrátou Boha“ totiž do jisté míry „otevřelo cestu modernímu způsobu myšle-

ní.“40 

 

 

3.1 Modernita jako odkouzlený svět 
 

Nástup moderní společnosti je všeobecně považován za období, kde se spojuje vět-

šina sekulárních teorií a veřejným prostorem začínají pozvolna rezonovat myšlenky, 

které (ať už s nadějí či obavami) prorokovaly zánik náboženství jako takového.41 

Asi nejvýrazněji se tato tendence manifestovala ve filozofii osvícenství, které chtělo 

rozložit mýty, nahradit obrazotvornost věděním a v nejširším slova smyslu tak chá-

palo odkouzlení světa jako svůj program.42 Právě tehdy se zrodil jeden z prvních 

metanarativů modernity -  osvícenský příběh osvobození z nevědomosti a otroctví 

pomocí vědění a rovnosti. 

Vědecké, matematizované poznatky z Galileovy neustále otevřené knihy přírody, se 

měly napříště stát pevnou oporou v potýkání se se světem každodenní reality a na-

hradit tak tradiční komplex církevních dogmat. Nikoliv Augustinovo věř, abys ro-

zuměl, nikoliv Akvinského teologické pravdy stojící nad rozumovým poznáním, ale 

rozum odhalující všechny dosud skryté záhady univerza. Znamením nové doby se 

staly texty takových myslitelů, jakými byli Koperník, Galileo, Newton, Descartes, 

Lock, Hume, Leibnitz, Voltaire a mnozí další. Pokrok věd, techniky, umění a politic-

kých svobod měl dle názoru osvícenců nakonec osvobodit celé lidstvo od nevědo-

mosti, chudoby, nevzdělanosti i despotismu, a vytvořit nejenom šťastné lidi, ale i 

osvícené občany, kteří budou pány svého osudu.43 Tolik zdůrazňovaná idea svobody 

                                                
39GIDDENS, A.: Důsledky modernity. Praha 2003, s. 13 
40LYOTARD, J. F.: O postmodernismu. Praha 1993, s. 36 
41STARK, R.: Secularization, R. I. P. In.: Sociology of Religion, roč. III, č. 60 (1999), s. 251–253, 
42ADORNO, T. W. - HORKHEIMER, M.: Dialektika osvícenství. Praha 2009, s. 17 
43LYOTARD, J. F.: O postmodernismu. Praha 1993, s. 73 
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a snaha po oproštění se od starých mýtů, ať už náboženských či jiných, však s sebou 

přes nepochybné benefity nesla pro mnohé současníky i určitá negativa v podobě 

ztráty orientace ve světě. S vědeckým způsobem nazírání reality a postupnou erozí 

svorníků, které po staletí kotvily lidské bytí, totiž jistot spíše ubývalo, než aby tomu 

bylo naopak. 

V rámci modernity měly být neochvějné pilíře lidského vztahování se ke světu vytváře-

ny „…skrze reflexivně uplatňované vědění, ale ztotožnění vědění s jistotou se ukázalo 

chybným. Jsme vrženi do světa, … ve kterém si současně nikdy nemůžeme být jisti tím, 

že kterýkoli z prvků tohoto vědění nebude revidován. (…) Ve vědě není nic jisté a nic 

nemůže být dokázáno, i když nám vědecké úsilí zajišťuje nejspolehlivější informace o 

světě, na jaké můžeme aspirovat. (...) V podmínkách modernity není žádné vědění vě-

děním ve „starém" smyslu, kde „vědět" znamená být si jistý.“44 

Namísto určitého prozření, nalezení nového a pevnějšího (protože objektivně daného) 

místa ve světě a kosmu, tak modernita přinesla do myšlenkového světa tehdejších 

lidé spíše chaos, zmatek, vyprázdněnost či přímo ztrátu identity. Jak Hegel trefně 

konstatoval ve Fenomenologii ducha, negativita moderního ideálu svobody spočíva-

la ve schopnosti rozložit jakoukoliv singulární konkrétní objektivitu.45 Zdálo se, 

jakoby svět pozbyl svého řádu a byl ovládán slepou náhodou. Bůh umíral, člověk ztrá-

cel své výjimečné postavení v řádu věcí a lidské bytí hrozilo pozbýt smyslu v netečné 

samotě nekonečného vesmíru 

Protože každá společnost věří, že její způsoby osmyslňování reality jsou koherentní 

a v jistém slova smyslu věčné, 46 musel výše naznačený přerod, který právě ony po 

staletí konzervované způsoby vztahování se ke světu erodoval, znamenat pro široké 

masy dozajista velice traumatizující zkušenost. Lidé se totiž rodili a stále rodí do 

světa, ve kterém žijí a určitým způsobem se v něm orientují na základě významů, jež 

jsou v mnohém ohledu předem dány.47 Jejich rozpad proto může ve svém důsledku 

vést až k dezorientaci, erozi normativního řádu a s tím související morální krizi, 

ztrátě smyslu bytí či jakési ontologické nejistotě, tedy k tomu, co Émile Durkheim 

popsal jako stav anomie. A byl to právě Durkheim, který se přikláněl k názoru, že 

                                                
44GIDDENS, A.: Důsledky modernity. Praha 2003, s. 41 
45LYOTARD, J. F.: O postmodernismu. Praha 1993, s. 55 
46 LÉVI-STRAUSS, C.: Myšlení přírodních národů. Liberec 1996, s. 15 
47 MUCHA, I.: Symboly v jednání. Praha 2000, s. 66-67  
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největší podíl na této anomické podstatě moderního světa měl rozpad tradičních 

vzorců produkovaných náboženskou etikou.48 

Tato situace pochopitelně nenastala ze dne na den, ale jednalo se o pomalý, postupný 

proces, který podle mnohých neskončil dodnes. Pro současníky však nebyl zcela 

nepozorovatelný.49 Právě z těchto kořenů se, s trochou nadsázky, v sociologickém 

slova smyslu zrodil nový typ lidské bytosti  – člověk masový. 

Příchod masového člověka, který vzešel z fragmentů vysoce atomizované společnosti, 

předvídali mnozí myslitelé již od počátku 19.století. Jeho hlavní charakteristikou však 

nebyla brutalita ani primitivnost, jak můžeme někdy slyšet od kritiků tzv. „masové spo-

lečnosti“, nýbrž osamocení a nedostatek normálních sociálních vztahů.50 K této definici 

bychom mohli přidat výše zmiňovanou ontologickou nejistotu, vykořeněnost a odcizení. 

Zdá se však, že ve světě, který je zdánlivě zmítán slepou náhodou, vystupující v podobě 

obtížně dekódovatelných jevů jako jsou například odosobněné zákony trhu a další, není 

dost dobře možné žít. „Lidské bytosti potřebují onu ustavičnou přeměnu chaotických a 

náhodných podmínek v nějaký relativně konzistentní vzorec vytvářený člověkem.“51 

Kde však najít nové jistoty? Nové slunce, které by opět dalo řád veškerenstvu a vrátilo 

smysl bytí? Jinými slovy – kde vzít sílu, která by znovu zaplnila symbolické prostory 

postupně uvolňované odkouzelním světa, odrazila strach z prázdnoty a ukončila hledání 

unikající identity? 

                                                
48 RABUŠIČ, L. – MAREŠ, P.: Je česká společnost anomická? In.: Sociologický časopis, roč. XXXII., č. 

2 (1996),  s. 175 
49 Dle mého názoru obavy o směřování  odkouzleného světa modernity asi nejlépe vyjádřil Friedrich 

Nietzsche ve své knize „Radostná věda“: „Co jsme to učinili, když jsme tuto zemi odpoutali od jejího 

slunce? Kam se nyní pohybuje? Kam se pohybujeme my? Pryč ode všech sluncí? Což neustále nepadáme? 

A neřítíme se zpět, do stran, vpřed, do všech 

směrů? Existuje ještě nějaké Nahoře a Dole? Nebloudíme nekonečnou nicotou? Neovanul nás prázdný 

prostor? Neochladilo se?  Nepřichází neustále noc, stále více noci? Nemusíme zapalovat svítilny již dopo-

ledne?  Nezaslechli jsme ještě hluk hrobníků, kteří pochovávají Boha? Neucítili jsme ještě pach božího 

rozkladu? - i bohové se rozkládají! Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili! Čím se utěší-

me, my vrazi všech vrahů? To nejsvětější a nejmocnější, co svět doposud měl, vykrvácelo pod našimi 

noži, - kdo z nás tuto krev smyje? Jakou vodou bychom se mohli očistit? Jaké slavnosti pokání, jaké po-

svátné hry budeme muset vynalézt? Není na nás velikost 

tohoto činu příliš velká? Nemusíme se sami stát bohy, jen abychom jej byli hodni? Ještě nikdy nebylo 

většího činu, - a kdokoli se zrodí po nás, patří kvůli tomuto činu do vyšších dějin, než byly celé dějiny 

dosavadní!" (NIETZSCHE, F.: Radostná věda. Praha 1992, s. 124) 
50 ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 443-444 
51Tamtéž,  s. 487 
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Jak se ukázalo, staly se touto silou tzv. metanarativy, velké příběhy moderny, které 

v 19.století vznikaly doslova jako houby po dešti. Můžeme říci, že se jednalo o jev do 

značné míry charakteristický pro moderní myšlení. „Tyto příběhy nejsou mýty ve smys-

lu něčeho pouze vybájeného … Mají zajisté tak jako mýty za účel legitimizovat spole-

čenské a politické instituce a praktiky, ustavení zákonů, různé etiky a způsoby myšlení. 

Ale na rozdíl od mýtů nehledají tuto legitimitu v nějakém prapůvodním zakládajícím 

činu, nýbrž v budoucnosti, … v určité Ideji, která má být realizována.“52 

Vznikl tak spekulativní příběh sebeuskutečňování se Absolutního Ducha, marxistický 

příběh osvobození skrze zespolečenštění práce, kapitalistický příběh osvobození díky 

technickému a průmyslovému vývoji a mnohé další. Ty všechny aspirovaly na zaplnění 

symbolických prostor, jež byly uprazdňovány postupnou erozí tradičního řádu. Zároveň 

musíme dát za pravdu směru, který v současné době vévodí úvahám o totalitních ideo-

logiích. Neboť výše nastíněné procesy těmto „nechtěným dětem modernity“ nepochyb-

ně pootevřeny dveře k moci. 

Jak poznamenala Hannah Arendt, jen několik z nich „získalo postavení dostatečně vý-

znamné na to, aby přežily těžký konkurenční boj ve schopnosti přesvědčit, jen dvě z 

nich vystoupily na vrchol a dokonale porazily všechny ostatní: ideologie, která interpre-

tuje dějiny jako ekonomický boj tříd a ideologie, která interpretuje dějiny jako přirozený 

zápas ras.“53 

 

 

3.2 Nesnesitelná lehkost bytí a totalitní metanarativy 
 

Z jistého úhlu pohledu je možno považovat neschopnost lidských bytostí vyrovnat se se 

zdánlivě chaotickým bytím za svého druhu prokletí. Představa světa beze smyslu a bez 

cíle je pro mnohé vizí děsivou a v zásadě nemyslitelnou. Touto optikou realita zkrátka 

nemůže být ovládána slepou náhodou, ale naopak zde musí fungovat určitá příčinná 

souvislost, vnitřní koherence, která může být nalezena. Procesy modernity však do 

značné míry zbavily vnímání univerza absolutních hodnot, které byly dříve určovány 

především náboženskými dogmaty. Jak již bylo řečeno výše, započala zde éra hledání 

unikající identity a způsobů, jak se vypořádat s „nesnesitelnou lehkostí bytí“ moderní 

doby. 
                                                
52 LYOTARD, J. F.: O postmodernismu. Praha 1993, s. 29 
53 ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 246 
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„S ničím se člověk tak těžko nesmiřuje jako s tím, že zrozen k jednotě, musí žít v rozdě-

lení a různosti; celou svou bytostí touží po sjednocení a celistvosti, jeho údělem je však 

neúplnost a rozptýlení. (…) Člověk tuší, že jeho duch nedojde pokoje, leč najde-li jed-

notný smysl všeho; a přitom, kamkoliv se obrátí, naráží na dvojsmysl a dvojakost. Člo-

věk touží po jistotě. Po jistotě pravdy. Pravdy absolutní a jediné, pravdy s velkým P, 

která by do sebe pojala všechnu různost a mnohrozměrnost člověka i celého světa; která 

by zahrnovala minulost, přítomnost i budoucnost. Žádá si toho náš rozum i naše srdce: 

pravda musí být v posledku jen jedna.“54 

Můžeme říci, že je to právě tato potřeba, jež stojí u kořenů úspěchu totalitních ideologií, 

které představují určitý únik, či chceme-li rezignaci před nejednoznačností světa, jeho 

odsouzení a zavržení. Jejich nositelé totiž bez výjimky tvrdili, že nalezli klíč k dějinám, 

řešení všech „záhad univerza“ či porozuměli skrytým univerzálním zákonům, jež vlád-

nou přírodě a člověku. 55  Přesvědčovali své okolí o tom, že vládnou onou pravdou 

s velkým P, čistou epistéme, prostřednictvím které je možno nahlédnout svět v jeho ne-

skrytosti. Tyto metanarativy můžeme proto považovat za krajní reakci na výzvy před-

kládané modernitou, za pokus odvrhnout zdánlivě chaotické bytí a navrátit světu pevný 

řád. 

Někteří myslitelé v souvislosti s totalitními ideologiemi dokonce hovořili o tzv. politic-

kých či náhradních náboženstvích (za všechny jmenujme například Raymonda Arona a 

Erica Voegelina). Moderní totalitarismus měl podle nich představovat „…vzpouru proti 

přirozenému „řádu bytí“ a systematickou konstrukci nové „vzdororeality“, „kontraexis-

tenciálního snového světa“ …, spojeného s gnostickým odmítnutím „nedokonalého 

stvoření“. Rezignace na augustinovský duchovní řád, který byl ve věku liberalismu, 

relativismu, skepticismu a nihilismu neudržitelný, údajně způsobila, že vzniklé vakuum 

bylo zaplněno totalitní „ideologií stejné emocionální intenzity“.“56 

Jak je patrné, tato tendence se z logiky věci nemohla obejít bez určitého násilí vůči sku-

tečnosti. Vytvořit teorii, která by beze zbytku popsala celé universum, zahrnovala v sobě 
                                                
54FIDELIUS, P.: Jazyk a moc. München 1983, s. 164 
55 ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 246 
56 BUDIL, I.: Totalitarismus a síla politické imaginace. In.: Totalitarismus. Plzeň 2005, s. 33 

Jakkoliv nepochybně existují styčné body mezi náboženskými systémy a totalitními ideologiemi, nepo-

kládáme toto úzké propojování za nejšťastnější. Při bližším pohledu zde totiž identifikujeme i výrazné 

rozdíly, které danou konstrukci přinejmenším zpochybňují. Za asi nejzávažnější z nich je možno považo-

vat skutečnost, totalitní způsob nazírání světa do značné míry postrádá zakotvení v transcendentnu a také 

„…blažený stav – ráj – neklade až za dějiny, ale již do dějin.“ (BALÍK, S. - KUBÁT, M.: Teorie a praxe 

totalitních a autoritativních režimů. Praha 2004, s.97) 
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minulost, budoucnost i přítomnost, je totiž v zásadě nemožné, neboť to odporuje poly-

sémantickému charakteru každodenní reality. V nacionálním socialismu však byla tako-

váto aspirace nepochybně obsažena a konstruování oné „vzdororeality“ mu tak muselo 

být imanentní. Jednalo se o vizi světa, který je plně vysvětlitelný a pochopitelný na zá-

kladě ideologických dogmat, o rezignaci před nejednoznačností a ambivalencí universa. 

Bytí bylo optikou nacistických „bubeníků“ zbaveno veškerého relativismu a napříště 

mělo obsahovat jen „ano“, „ne“ ale žádné „možná“. V rámci ideových schémat mělo 

totiž vše svou zjevnou příčinu, vše bylo vysvětlitelné, a ačkoliv se některé jevy mohly 

pozorovateli jako náhodné jevit, vše mělo být součástí „velkého plánu“, osudového 

směřování dějin, které není běžný jedinec schopen nahlédnout v jeho celistvosti.57 

Prizmatem takovéhoto ideologického myšlení se realitě dostávalo za pomoci zdánlivě 

nezpochybnitelných dogmat pevného zakotvení a vnitřní koherence. 

Nelimitovalo však toto násilí vůči realitě perspektivy přijetí předkládaných vizí u teh-

dejší populace? Jak se zdá, nikoliv. Můžeme tak soudit nejenom na základě úspěchu, 

které dvě totalitní ideologie nepochybně zaznamenaly, ale také ze skutečnosti, že mo-

derní člověk žije mnohem více než kdy jindy ve světě slov, abstraktních pojmů a před-

stav, jež v mnohém směru nahrazují bezprostřední zkušenost.58 I tento fakt je do jisté 

míry možno přičíst procesům, které s sebou přinesla éra modernity, neboť se jedná o 

jednu z charakteristik masového člověka, stvořeného touto epochou. Dle názoru Hannah 

Arendt vykořeněné masy „…nevěří v nic viditelného, v realitu vlastní zkušenosti; nevě-

ří svým očím a uším, věří jen svým představám, upoutaných čímkoliv, co je univerzální 

a zároveň vnitřně konzistentní. Masy nepřesvědčují fakta, nýbrž jen konzistence systé-

mu, jehož součástí podle všeho jsou. (…) Jsou náchylné ke všem ideologiím, neboť ty 

vysvětlují fakta jako pouhé příklady zákonů a vylučují náhodné shody okolností vymýš-

lením všeobjímající všemohoucnosti, která je údajně základní příčinou každé nepředví-

dané události.“59 Jinými slovy – vytváření snových světů, které se z pochopitelných 

důvodů dostávaly do rozporu se skutečností, bylo spíše výhodou. Perspektivy přijetí 
                                                
57Tento pohled je v jistém slova smyslu vlastně dědictvím Hegelovy filozofie dějin. Byl to on, který po-

stavil nad jedince i celé národy jakéhosi světoducha, který určuje jejich osud: „Byla to idea „vědecká“, 

neboť vyznávala slepý determinismus; spojovala v jednu koncepci přírodu i civilizovaný život, činíc 

z obou jen povrchní projev skrytého absolutna.“ (RÁDL, E.: Dějiny filosofie II: novověk. Praha 1999, s. 

389) 

 Samotné jevy tak mohly začít být posuzovány nikoliv ve své konkrétnosti, ale prizmatem nevidi-

telného zákona evoluce. Právě na tyto myšlenky pak navázali mimo jiné i nacističtí ideologové. 
58 FIDELIUS, P.: Jazyk a moc. München 1983, s. 8 
59 ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 486 
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nebyly touto skutečností limitovány, ale u jisté části populace právě naopak zvyšovány. 

Ideologické myšlení je přitažlivé právě tím, že rozmanitá fakta řadí striktně logicky, 

čímž dosahuje konzistence, která v realitě není možná.60 

Každý pokus o vytvoření všeobsahující a všeobjímající teorie, jakou byl i nacionální 

socialismus, však musí narazit na velmi výrazný problém, a sice nutnost vytvořit i jakési 

„smetiště“ či „propadliště“, kam by bylo možno odklidit nežádoucí, rušivé, nepoddajné 

elementy.  „„Logicky spořádané bytí“ vyžaduje coby svůj protějšek jakési nebytí, 

k němuž by bylo možno odsoudit vše, co se „novému pořádku“ příčí. (…) Totalitarizace 

dobra si vynutí totalitarizaci zla., tj. neméně násilné sjednocení všeho, co našemu „jed-

notnému“ dobru z nejrůznějších důvodů odporuje. (…) Místo světa jednotného, máme 

teď světy dva, zato oba jednoznačné. Místo nejednotného celku relativních pravd máme 

teď dva jednotné bloky, mezi nimiž panuje vztah vzájemného vyloučení: absolutní 

pravda proti absolutní lži. Nesmiřitelný protiklad dvou světů nastoupil na místo různosti 

uvnitř světa jednoho.“61 

Můžeme říci, že je to právě tato nutnost konstrukce dvou nesmiřitelných, absolutizova-

ných světů, která do značné míry stojí u kořenů násilného charakteru totalitních ideolo-

gií. Jedná se totiž o vize, jejichž imanentní součástí je tvrzení, že v sobě nesou klíč 

k zákonům ovládajícím universum. Tento klíč má být obsažen v nezpochybnitelném 

ideovém monolitu, který představuje zmiňovaný svět absolutizovaného dobra. Každý 

názor či postoj, který se od daných dogmat tím či oním způsobem odlišuje, pak ale musí 

být nevyhnutelně interpretován jako zástupce temného světa a stejně tak absolutního 

zla.62 Touto optikou přestává být ideologie něčím, na co lze mít názor, ale stává se stejně 

                                                
60 ZELNÍČEK, J.: Ideologické kouzelnictví. In.: Moc obrazů, obrazy moci : politický plakát a propaganda. 

Praha 2005, s. 46 
61 FIDELIUS, P.: Jazyk a moc. München 1983, s. 165 
62 Tuto ideu, tedy jakési ideologizované, výhradně černobílé vnímání reality, velmi plasticky popsal Pavel 

Večeřa: „Zatímco rytíř v turnajovém klání může snadno ocenit chování svého soupeře, neboť tím oceňuje 

současně činnost, které je spojuje a společně povyšuje, inkvizitor hrdinství odsouzeného kacíře jdoucího 

hrdě na smrt v plamenech ocenit nemůže, neboť hodnota jeho mravního jednání by snížila hodnotu jeho 

vlastní mravnosti. Musí chtě nechtě dospět k závěru, že kacířovo hrdinství je jen zpupností ukutou z vůle 

Satana, tedy kvalitou čistě zápornou. A jako inkvizitor středověku nemůže ani ideolog totalitarismu při-

pustit pozitiva v kontextu mravního jednání svého protivníka, neboť jakékoliv pozitivum na straně odpůr-

ce je v posledku skvrnou v jeho tváři, znečištěním obrazu, jenž si zkonstruoval o sobě samém a především 

o věci, již se cítí zastupovat.“ (VEČEŘA, P.: Převrácený pohled aneb O „zbabělosti“ hrdinů a „hrdin-

ství“ zbabělců v tištěných médiích protektorátu. In.: RANDÁK, J.-KOURA, P. Hrdinství a zbabělost v 

české politické kultuře 19. a 20. století. Praha 2008, s. 271) 
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nedotknutelnou a nedotazovatelnou jako pravidla aritmetiky. Už jenom proto, že v ohni 

diskuze se fiktivní totalitní svět nutně rozpadá, neboť jej prakticky okamžitě zaplaví 

konkrétnost každodenní reality.63 Každý člověk či skupina lidí, kteří by se pokusili ně-

jakým způsobem zpochybňovat či dotazovat libovolné aspekty dané ideologie, tak musí 

být vnímáni jako specificky se prezentující výzva ke zničení.64 Vnímáno tímto prizma-

tem totiž bytí ztrácí veškeré odstíny a stává se čistě černobílým. Neexistuje třetí cesta, 

nic nemůže stát na pomezí těchto dvou fiktivních světů. 

Totalita, o kterou zde běží, je tedy vlastně nárokem na naprosté ovládnutí lidských je-

dinců prostřednictvím eliminace jejich vnitřní svobody. Konečným cílem panství je pro-

to znemožnit poddaným interpretovat každodenní realitu jinak než v souladu 

s komplexem ideových dogmat. Jak svého času prohlásil jeden z hlavních teoretiků ital-

ského fašismu Giovanni Gentile, „vzorný občan by měl slyšet hlas Státu uvnitř sebe 

samého.“ 65 

Tolik k teoretickým aspektům totalitárního myšlení. Položme si však na tomto místě 

otázku – jak je možné, že myšlenky nacionálního socialismu tak silně rezonovaly právě 

v poválečném Německu respektive proč se totalitarizující tendence úspěšně vynořily 

právě v určitých státech? Proč tyto či jim podobné ideologie neslavily úspěch v případě 

Francie, Velké Británie nebo Spojených států? Nekladla snad modernita stejné výzvy 

všem občanům jí zasažených států? 

Pro odpověď se opět musíme vrátit do minulosti, a sice k závěru první světové války, 

neboť právě ve Versailles je možno nalézt kořeny sledovaného jevu. Není totiž náhodou, 

že se komunismus, fašismus a nacionální socialismus se dostal k moci v zemích, které 

byly tím či oním způsobem oběťmi konfliktu a ztratily tak své pozice.66Podstatnou roli 

v tomto procesu nepochybně sehrály rány, které výsledky mírové konference zasadily 

poraženým státům, mezi které můžeme počítat Německo, Rusko, ale v jistém slova 

smyslu i Itálii. Jsou to totiž právě vojenské porážky a nejrůznější vnitřní či vnější krize, 

které skýtají tu nejlepší živnou půdu pro významné pokusy o opětovné „přemyšle-

                                                
63 Možná právě zde můžeme hledat jednu z příčin nacistického důrazu na emocionalitu v opozici 

k chladnému, kalkulativnímu rozhodování. Jistý antiracionalismus byl totiž integrální součástí dané ideo-

logie. (BALÍK, S. - KUBÁT, M.: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha 2004, s. 101) 
64 ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 530 
65BUDIL, I.: Moderní totalitarismus a síla politické imaginace. In.: BUDIL, I.: Totalitarismus. Praha 2005, 

s. 25 
66MAIER, H.: Politická náboženství: Totalitární režimy a křesťanství. Brno 1999, s. 36 
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ní“ základů legitimity, zdrojů politického řádu, morálních pravidel a cílů člověka.67 Dě-

jiny znají bezpočet případů, kdy byl určitý systém svrhnut právě na základě své ne-

schopnosti nabídnout masám akceptovatelnou vizi, která měla stát vyvést z konkrétní 

krizové situace. 

Nacismus (ale i ostatní totalitní ideologie) však takovouto vizi poskytoval. Nejednalo se 

totiž pouze o jakousi teorii, která by se pokoušela popsat zákony, jenž stojí za fungová-

ním světa, ale obsahoval v sobě i ambici svět radikálně měnit. Šlo o vpravdě revoluční 

ideologii, která slibovala vyřešit veškeré problémy tehdejší doby a s pomocí zmiňova-

ného klíče k universu dovést lidstvo k lepším zítřkům.68 Jednalo se zde o jakousi pro-

métheovskou variantu učení o spáse, tedy myšlenku hlásající možnost vykoupení lidstva 

na základě jeho vlastních sil, ne skrze boží pomoc a slibující vytvořit realitu, která stojí 

v absolutní opozici k současnému stavu otroctví nebo rasové dekadence.69 Součástí to-

hoto přesvědčení byla také víra, že svět je možno transformovat prakticky bez omeze-

ní70 a dosažení „sekularizovaného ráje“ představuje pouhou otázku času.71 

Pokud se podíváme na situaci, ve které se Německo nacházelo po první světové válce, 

zjistíme, že zde byla přímo ideální půda pro zjevení se podobných vizí. Sociální, eko-

nomická a především ideová krize zde totiž byla skutečně mimořádně hluboká. 

Důvodů, které zapříčinily daný stav, bylo více než dost. Jako první můžeme uvést zmi-

ňovanou frustraci pramenící z vojenského neúspěchu a ztráty velmocenského postavení. 

Záhy po uzavření míru se například zjevila dobře známá legenda o dýce do zad, která 

                                                
67ZÁLEŠÁK, T.: Ke zkušenosti totalitarismu a možnostem recidivy masových ideologických hnutí v 21. 

století. In.: BUDIL, I. – ZÍTKOVÁ, T.: Totalitarismus 4. Plzeň 2008, s. 11 
68 Toto „lidstvo“ však bylo v rámci dané ideologie vnímáno jinak, než odpovídá běžné slovníkové definici. 

Statut lidství zde byl přiřknut pouze některým příslušníkům populace a jiným, jako byli například Židé, 

pak zcela upřen. 
69 Moc obrazů, obrazy moci : politický plakát a propaganda. Praha 2005, s. 116 
70 BUDIL, I.: Moderní totalitarismus a síla politické imaginace. In.: BUDIL, I.: Totalitarismus. Praha 

2005, s. 30 
71 Právě tento odkaz na dalekou, idealizovanou budoucnost, je jedním ze základů legitimity totalitních 

systémů, ospravedlňující prakticky jakékoliv násilí či brutalitu. „Klíčový tedy není prostředek, ale vzne-

šený a jediný možný cíl. To je podstata teleologické legitimity: dovolávání se cílů a hodnot, a ne (dočas-

ných) výsledků. (…) Aby bylo možné realizovat nadvládu rasy, je nutné nepřátelské rasy vyhubit, zajistit 

životní prostor, Lebensraum. (…) Cíl je přitom dostatečně nejasný, takže dovoluje vládcům elasticky 

přizpůsobovat prostředky aktuálním potřebám. Teleologická legitimita je v totalitarismu velmi důležitá (a 

zpočátku účinná), protože vyvažuje absenci jiných legitimit vyvozujících se například z ekonomických, 

politických, vojenských a jiných úspěchů.“  (BALÍK, S. - KUBÁT, M.: Teorie a praxe totalitních a autori-

tativních režimů. Praha 2004, s. 76) 
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vysvětlovala porážku jako výsledek spiknutí určitých vrstev společnosti, především pak 

komunistů, sociálních demokratů a Židů. Tyto skupiny měly údajně nejvíce těžit 

z nastalé situace prostřednictvím obsazení významných mocenských pozic v novém 

státě.72 Tato vize došla u německé populace poměrně výrazného úspěchu, neboť ta se ve 

své většině necítila jako poražená a těžko se smiřovala se splácením vysokých reparací i 

kvantitativním omezením ozbrojených složek. 

Samotná Výmarská republika pak byla útvarem nechtěným a mnohými přímo nenávi-

děným. Liberálně-demokratický systém zde byl totiž implantován uměle na základě 

mezinárodního tlaku, nikoliv širokého konsenzu obyvatelstva, a postrádal tak onu tolik 

potřebnou legitimitu zdola. Většina populace zkrátka odmítala uznat politické strany 

jako legitimní nositele politické moci a parlament jako orgán oprávněný či vů-

bec schopný řešit problémy doby.73 

Další ránu zasadila Výmarské republice hospodářská krize, která byla v této oblasti mi-

mořádně dlouhá a hluboká. Jak napsal I. Kershaw: „Hospodářské krize vedou často k 

pádu vlád. Jen málokdy však strhnou s sebou samotné státní zřízení. I přes nejhlubší 

bídu velké hospodářské krize z počátku třicátých let v mnoha zemích demokracie přetr-

vala – ovšem tam, kde měla pevné kořeny, jež nepodkopala prohraná válka. (…) Ale v 

Německu byl od samotného počátku krize v sázce samotný 'systém', tedy povaha státní-

ho zřízení. Hitler a jeho strana těžili ze systémové krize výmarského státu. Ale jejími 

hlavními původci nebyli... Mocenské elity obsahovaly nemálo těch, kdo jen čekali na 

příležitost, aby se zbavili demokracie, která jim byla tak protivná.“74 

Za této situace není divu, že se širokými vrstvami německé populace počalo šířit volání 

po změně systému, vládě pevné ruky, která by s lehkostí roztínala gordické uzly a bez 

váhání řešila problémy, o kterých se zdánlivě dlouhé hodiny neplodně diskutovalo 

v parlamentu. Jednalo se o idealizované obrazy „harmonické“ společnosti, která se 

oprostí od partikulárních zájmů jednotlivých politických subjektů a nastoupí novou, 

obrodnou cestu v duchu nadstranické jednoty.75 

                                                
72 WETTE, W.: Wehrmacht : obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy. Praha 2006, s. 49 
73 STELLNER, F.-SOBĚHARD, R.: Politické aspekty vývoje výmarské republiky za Velké hospodářské 

krize (Brüningova éra). In.: KOVÁŘ, M.-NÁLEVKA, V.: „Dvacáté století“: Ročenka Semináře nejnověj-

ších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha 2005, s.155 
74 KERSHAW, I.: Hitler. 1889-1936. Praha 2004, s. 302-303 
75STELLNER, F. – SOBĚHART, R.: Institucionální kolaps Výmarské republiky v roce 1930. In.: BUDIL, 

I. – ZÍTKOVÁ, T.: Totalitarismus 3. Plzeň 2007, s. 75 
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Nikde však nebylo psáno, že to budou právě nacionální socialisté, kteří dokáží této situ-

ace nelépe využít k tomu, aby stanuli až na vrcholu moci. „S bosými, pravdu či nové 

životní formy hledajícími proroky se roztrhl pytel a stejně tak i s novodobými „volki-

sch" jakobíny a vůdci dobrovolnických Freikorpsů.“76 Jak je tedy možné, že to byli prá-

vě nacisté, kteří z tohoto revolučního kvasu vzešli jako nezpochybnitelní vítězové? Od-

pověď musíme hledat nejenom v samotné ideologii, neboť NSDAP sdílela řadu svých 

programových bodů s ostatními stranami,77 ale také ve způsobu, jakým byla prezento-

vána. Jinými slovy – musíme obrátit svou pozornost k nacistické propagandě. 

 

 

                                                
76 REICHEL, P.: Svůdný klam Třetí říše. Praha 2004, s. 127 
77 BREITFELDER, M.: Metody nacistické propagandy. In.: Dějepis XVII, Sborník katedry historie, Zá-

padočeská univerzita, Pedagogická fakulta. Plzeň 1997, s. 90 
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4. Propaganda 
 

Joseph Goebbels svého času prohlásil, že propaganda je něco jiného než prosté ozná-

mení, které říká, co je či není pravda, ani neslouží k tomu, aby řečník sděloval publiku 

své názory na budoucí vývoj společnosti apod. Jejím účelem a cílem mělo být jediné – 

přesvědčit osoby, na které se obrací.78 Tento výrok můžeme pokládat za jeden ze zá-

kladních postulátů, které určovaly charakter konkrétních persvazivních sdělení „nacis-

tických bubeníků“. Šlo o pragmatismus v nejčistší formě - pokud řečník či pisatel sku-

tečně dokázal získat potenciální recipienty na svou stranu, ani v nejmenším nezáleželo 

na tom, jaké prostředky k tomu zvolil. Je tedy velice obtížné postihnout techniky nacis-

tické propagandy jako celek. 

Goebbels již v roce 1928 pronesl ke shromáždění NSDAP v Berlíně tato slova: „Teore-

ticky se … nedá zjistit, která propaganda je lepší nebo horší, avšak ta propaganda je 

dobrá, která vede k úspěchu a ta je špatná, která nedosáhne kýženého úspěchu, i kdyby 

při tom byla sebeduchaplnější, neboť úlohou propagandy není být duchaplná, jejím úko-

lem je dosáhnout úspěchu. (…) Zda propaganda byla dobrá, to se ukáže poté, co po jis-

tou dobu působila na lidi, které měla rozehřát a získat pro své myšlenky. A jestli propa-

ganda byla špatná, to se také ukáže až dodatečně. (…) Proto nikdo nemůže říci: vaše 

propaganda je příliš surová, příliš sprostá nebo příliš brutální nebo není dost slušná, 

protože to všechno nejsou charakteristické znaky její různorodosti. Propaganda nemá 

být ani slušná, ani něžná, ani měkká, ani pokorná; propaganda má vést k úspěchu.“79 

A čas ukázal, že nacistická propaganda byla v tomto ohledu skutečně velmi úspěšná. 

Hitler a jeho „soukmenovci“ se v tomto směru nepochybně poučili z událostí, které pro-

vázely první světovou válku. Jakkoliv má propaganda jako taková poměrně dlouhou a 

bohatou historii,80 teprve technologický rozvoj 20.století umožnil její nasazení ve sku-

tečně masovém rozsahu81 a byl to až tento konflikt, který provázela skutečně intenzivní 
                                                
78GEBHART, J.: Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století. In.: Historie a vojen-

ství, roč. XLIX, č. 1 (2000), s. 9 
79 DUFFAC, J.: Dr. Joseph Goebbels: Poznání a propaganda: komentovaný překlad vybraných projevů. 

Praha 2002, s. 9 
80 Někteří autoři pokládají za dobu jejího vzniku dokonce již éru starověku. (GEBHART, J.: Proměny 

válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století. In.: Historie a vojenství, roč. XLIX, č. 1 (2000), 

s. 3) 
81 Blíže např. THOMPSON, J.: Média a modernita: sociální teorie médií. Praha 2004 
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práce na daném poli. Jak se zdá, nejlépe si potenciál, který v sobě skrývala vhodně zací-

lená persvazivní sdělení, uvědomovali Britové. Jejich „... ataky na bojovou morálku 

nepřítele vycházely z dobrých znalostí psychologického stavu protivníka a různě formu-

lovanými, ale neustále se opakujícími stejnými požadavky a apely se Britům a posléze i 

Američanům dařilo podlamovat bojovou morálku vojsk centrálních mocností.“82 

Na druhé straně bojové linie však byla situace jiná. Centrální mocnosti zřejmě tento 

aspekt konfliktu poněkud podcenily a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Adolf 

Hitler mohl jako frontový voják vše pozorovat takříkajíc z první ruky a z této zkušenosti 

pak vyvodil závěry, které ukazovaly císařské Německo v ne zrovna dobrém světle: „V 

průběhu války bylo možno pozorovat, k jakým příšerným výsledkům mohla vést správ-

ně používaná propaganda. Bohužel to bylo možné studovat jen na druhé straně, protože 

činnost naší strany byla v tomto směru více než skromná. (…) Všecko, co se v tomto 

směru dělo, bylo nedostatečné a špatné od samého začátku tak, že to přinejmenším bylo 

k ničemu, pokud to přímo nepřinášelo škodu.“83 

Situace se však s jeho příchodem na politické kolbiště radikálně změnila a tento poně-

kud laxní přístup německého císařství byl v dané oblasti vystřídán nasazením, které 

lidstvo do té doby nezažilo. Nacistická propaganda ale nebyla pouze masová a intenziv-

ní, nýbrž také velmi dobře promyšlená a založená na poznatcích soudobé psychologie.84 

Na tomto místě se tedy musíme nevyhnutelně ptát – čím se vyznačovala nacistické 

persvaze, která se ukázala být v rámci tehdejšího Německa mimořádně úspěšnou? Tato 

zdánlivě jednoduchá otázka v sobě skrývá jistá úskalí, vyplývající z výše zmíněné vari-

ability propagandistických sdělení. Přesto ale můžeme identifikovat několik signifikant-

                                                
82 GEBHART, J.: Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století. In.: Historie a vojen-

ství, roč. XLIX, č. 1 (2000), s. 6 
83HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 110 

 Tato do značné míry oprávněná kritika nezněla pouze z úst Adolfa Hitlera. Názor, že vojenská 

pohroma nebyla pouze důsledkem vojenských porážek (zvláště rozšířená byla tzv. legenda o dýce do zad), 

ale výrazně k ní přispěl také všeobecný úpadek národního ducha v důsledku zručných tahů britské a ame-

rické propagandy, se po skončení války velmi rychle rozšířil v širokých vrstvách německé společnosti. 

(GEBHART, J.: Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století. In.: Historie a vojen-

ství, roč. XLIX, č. 1 (2000), s. 7) 
84 Jak se zdá, Hitler se v otázkách propagandy inspiroval především závěry francouzského psychologa 

Gustava le Bon, autora knihy „Psychologie mas“. (BREITFELDER, M.: Metody nacistické propagandy. 

In.: Dějepis XVII, Sborník katedry historie, Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta. Plzeň 1997, s. 

89) 
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ních bodů, které pro ně byly do značné míry charakteristické, přestože se nemusely vy-

skytovat či manifestovat ve stejně míře v každém sdělení. 

Můžeme například říci, že společným znakem veškerých forem nacistické agitace, které 

měly rezonovat v širokých vrstvách společnosti, byl důraz na jednoduchost a srozumi-

telnost. Hitler v rámci Mein Kampf tvrdil, že propaganda není určena inteligenci, nýbrž 

širokým masám a proto se její úroveň musí přizpůsobit „… úrovni těch nejomezenějších 

mezi těmi, na něž se obrací. Její čistě duchovní úroveň musí být tím nižší, čím početněj-

ší je masa lidí, kterým je určená. Jestliže jde o to, aby byl do okruhu její působnosti vta-

žen celý národ, … je potřebná velká pozornost při vyhýbání se příliš vysokým dušev-

ním nárokům.“85 

Recipienti měli být strháváni nikoliv na základě sáhodlouze obhajovaných racionálních 

argumentů, ale spíše útokem na emoce, city a pudy. To do jisté míry souviselo 

s ideovými východisky nacionálního socialismu, jenž byl ze své podstaty zaměřen anti-

racionalisticky.86 Proti intelektu a abstrakci zde byla vyzdvihována úloha konkrétního 

jevu či vizuální formy a jistý deficit v oblasti osvícenského, „chladně vypočítavého" 

rozumu byl vyvažován zdůrazňováním úlohy citu, duše a krve.87 To však zřejmě nebyl 

jediný důvod. Propaganda, která by byla příliš intelektuálně náročná, hýřila obtížně de-

kódovatelnými alegoriemi a jinotaji, by totiž nejenom že nedosáhla kýženého účinku, 

ale dokonce mohla působit proti němu, recipienty odrazovat, nudit. 

Tímto se vlastně dostáváme k dalšímu znaku, který byl pro nacistickou persvazi do jisté 

míry typický, a sice požadavku na aktuálnost a především zábavnost, přitažlivost. Pro-

pagandistická shromáždění měla posluchače elektrizovat, rozproudit v nich krev, nikoliv 

nudit a uspávat. „Hlavně nebuďte nudní. Nesmí to být otrava. (…) Ideologie musí být, 

ale ideologie nemusí znamenat nudu. Fantazie se musí chopit každého prostředku a 

každé metody, aby novou ideologii předložila širokým masám moderně, aktuálně a za-

interesovaně, zajímavě a poučně, ale bez poučování“,88 nabádal Goebbels v březnu 

1933 ve své první řeči k rozhlasovým intendantům. Tento poznatek se samozřejmě ne-

týkal pouze rozhlasu, ale též ostatních forem působení. Praktickou rovinu tohoto poža-

davku na „zapojení fantazie“ bychom mohli ilustrovat na příkladu spektakulárních po-

činů, jakými byly pochodňové průvody, přísahy v mystické atmosféře starých hradů či 

norimberské sjezdy, kde byli účastníci doslova zaplavováni nejrůznějšími podněty – 
                                                
85HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 111–112 
86 BALÍK, S. - KUBÁT, M.: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha 2004, s. 101 
87 REICHEL, P.: Svůdný klam Třetí Říše. Praha 2004, s. 94 
88tamtéž, s. 138 
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nechyběly dramatické zvukové či světelné efekty, masy lidí naaranžované do vzorců se 

svastikami, orly a pochodněmi, rytmicky skandované Sieg Heils atd. Výsledkem musela 

být dozajista téměř hypnotizující atmosféra, pocit jistého odosobnění a splynutí s davem, 

který visel na rtech jednotlivým řečníkům.89 

Jako další bod bychom mohli uvést například důraz na neustálou repetici, opakování, 

které mělo zajistit jednak zapamatování a následné zvnitřnění daných vizí tak, aby se 

pro recipienty stalo prakticky nemožným dekódovat svět každodenní reality bez remi-

niscencí na ně, ale také přesvědčovat masy o tom, že je ideologie konzistentní v čase.90 

„Nikdy neztrácejte ze zřetele základní princip celé propagandy, kterým je neustálé opa-

kování," nabádal Goebbels vedoucího říšského rozhlasu Hanse Fritzscheho.91 Součástí 

reality nacistického panství se tak staly například desítky hesel, na které člověk doslova 

narážel na každém kroku. Sám Goebbels byl autorem hned několika z nich – Ein Volk, 

ein Reich, ein Führer (Jeden národ, jedna Říše, jeden Vůdce) Führer befiel, wir folgen! 

(Vůdce rozkázal, následujme jej!), Feind ist hart, wir sind härter! (Nepřítel je tvrdý, my 

jsme tvrdší!), všechna tato hesla pocházejí z jeho pera.92 

Posledním bodem, který by neměl zůstat stranou naší pozornosti, byla snaha nacistic-

kých špiček o skutečnou všudypřítomnost a všepronikajícnost propagandy. Tento znak 

je vlastní v podstatě všem systémům, jejichž mocní se obsluhují totalitní ideologií. Ideo-

logizaci zde nesmí uniknout žádná sféra lidského bytí.93 Je to vlastně pouze logický 

důsledek nároku na eliminaci vnitřní svobody poddaných a snahy docílit u nich vytvo-

ření takových nástrojů k dekódování světa, jež by neumožňovaly interpretovat každo-

denní realitu jinak, než v souladu s předkládanými dogmaty. Nebylo tedy náhodou, když 

Goebbels roku 1933 oznámil divadelním ředitelům, že „nový režim by měl prodchnout 

celý kulturní život vědomím politicko-ideologické propagandy.“94 Tento požadavek se 

samozřejmě netýkal pouze kultury, ale byl uplatňován i ve všech ostatních oblastech 

veřejné sféry. Pokud totiž měla nacionálně socialistické ideologie plnit úlohu jakéhosi 
                                                
89 Na tomto místě si nelze nevzpomenout na britského spisovatele Aldouse Huxleyho, který prohlásil, že 

kdyby byli naši filozofové dostatečně dlouhou dobu vystaveni bubnování a zpěvu, všichni do jednoho by 

skončili jako kvílící a skotačící divoši. (THOMPSON, O.: Mass Persuation in History. Edinburg 1977, s. 

117) 
90 ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 486 
91 IRVING, D.: Goebbels : pán myšlenek Třetí říše. Brno 1998, s. 452 
92UHLÍŘ, J.: Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha 2008, s. 383 
93 MAIER, H.: Politická náboženství: Totalitární režimy a křesťanství. Brno 1999, s. 25 
94 NÁLEVKA, V.: Spřízněni volbou – srovnání nacismu a bolševismu. In.: LOUŽEK, M.: Fenomén Sta-

lin: náhoda nebo nevyhnutelnost? / Padesát let od měnové reformy. Praha 2003, s. 15 
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univerzálního diskurzu, nebylo dost dobře možné, aby její nositelé rezignovali na kon-

trolu diskurzů partikulárních.95 

Jistě bychom našli ještě více znaků, které byly pro nacistickou propagandu do určité 

míry typické, ale tento stručný výčet bude pro naše účely dostačující. Musíme mít totiž 

na paměti, že tiskoviny, které budou předmětem naší analýzy v další části práce, byly 

určeny velmi různorodým skupinám obyvatelstva. Je proto legitimní předpokládat, že 

zde narazíme na značnou různorodost přesvědčovacích technik. Ani výše nastíněné bo-

dy totiž nebyly absolutní a obsahová stránka propagandistických sdělení pružně vario-

vala v závislosti na mnoha proměnných. 

Znovu tedy narážíme na skutečnost, že postihnout a zanalyzovat celý komplex persva-

zivních technik užívaných nacionálně socialistickými agitátory je nesmírně obtížné, ne-

li zcela nemožné. Sám Goebbels dokonce vylučoval, že by bylo možno propagandu 

nějakým způsobem vyučovat, či pro ni vytvořit jakési závazné směrnice, neboť ji pova-

žoval spíše za svého druhu umění než empirickou vědu. Důvod je prostý – zatímco 

v případě ideologie mělo jít o cosi stálého, neměnného a nedotazovatelného, úspěšná 

propaganda musela už z podstaty věci variovat v závislosti na publiku, osobnosti řeční-

ka,96 konkrétní situaci atd.97 „Propagandista musí být dobrým psychologem. (…) Musí 

si být vědom, koho má před sebou. Podle okolností musí vyslovovat právě opak toho, 

                                                
95 S odstupem času se pochopitelně vynořila otázka, zda tato intenzivní a všudypřítomná ideologizace 

prakticky všech sfér společenského bytí nebyla spíše na škodu než ku prospěchu věci. V posledních letech 

byly totiž poněkud revidovány názory, které jak se zdá přeceňovali účinnost nacistické persvaze. Jak 

poznamenala Jaroslava Milotová: „... euforie, jež v Německu vládla při vzestupu NSDAP a po jejím pře-

vzetí moci, opadla již v létě 1934. Ačkoliv Hitler při zřizování ministerstva propagandy a lidové osvěty 

důrazně požadoval provádět „velkorysou propagační a osvětovou práci, aby nedošlo k politické letargii“, 

byla pro německou společnost charakteristická spíše apatie. K té přispívala mimo jiné i únava z přemíry 

propagandy.“ (MILOTOVÁ, J.: Organizace nacistické propagandy a její působení v Protektorátu Čechy a 

Morava. In.: Historie a vojenství. Roč. 2001, č. 1. s. 88) 
96 „Temperament zprostředkovatele určuje způsob zprostředkování. Bylo by základní chybou, kdybychom 

chtěli, aby všichni zprostředkovatelé-řečníci byli stejní; neboť jak velké a obsáhlé jsou ideje, tak rozdílná 

jsou i individua, která mají tyto ideje přijmout. (…) Bylo by chybou se domnívat, že z tichošlápka musíte 

udělat kraválistu a z kraválisty tichošlápka. Docílili byste, že nakonec ani jeden by ze sebe nic nevydal, 

protože takto by se ten tichošlápek snažil být temperamentní a nemluvil by nikomu do duše, protože by 

mu to temperamentní nevyhovovalo, a ten temperamentní by usiloval o to, aby byl zdrženlivý, a stejně tak 

by nikoho nenadchl a všichni by se domů vrátili nespokojení.“ (DUFFAC, J.: Dr. Joseph Goebbels: Po-

znání a propaganda: komentovaný překlad vybraných projevů. Praha 2002, s. 19) 
97 S touto variabilitou propagandistických technik se ostatně setkáme v další části práce, neboť sdělení, 

které byla předkládána čtenářům sledovaných tiskovin, se často lišila skutečně markantně. 
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co si myslí: Jste skvělí chlapíci, říká, ačkoliv si myslí něco o volech“98 prohlásil. Propa-

ganda podle něj neměla poznatky hledat, neboť ty již byly údajně nalezeny a zformulo-

vány do ideových dogmat, nýbrž pouze rozšiřovat a proto se přizpůsobovat recipientům. 

„Řeč propagandisty nebo plakáty musí hovořit k zemědělci jinak než k podnikateli, ji-

nak k lékařům než nemocným. Propagandista tedy musí dělat propagandu podle toho, 

koho chce získat.“99 

Na základě výše řečeného by mělo být jasné, že persvazivní techniky variovaly nejenom 

na základě potenciálních recipientů, ale také v čase. Bez této flexibility by totiž byla 

jakákoliv propaganda odsouzena k neúspěchu, stala by se nudnou, nezáživnou a ko-

nečným důsledkem by nebylo nic jiného než apatie. Dobrá propaganda zkrátka nesmě-

la být ani v tomto směru statická, ale naopak musela reflektovat jak aktuální domácí 

problémy, tak i vývoj na vojenských frontách, atd. V této souvislosti můžeme vzpo-

menout nejrůznější, více či méně intenzivní, časově omezené kampaně, které se obje-

vovaly v průběhu válečných let.100  

                                                
98GEBHART, J.: Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století. In.: Historie a vojen-

ství, roč. XLIX, č. 1 (2000), s. 9 
99 DUFFAC, J.: Dr. Joseph Goebbels: Poznání a propaganda: komentovaný překlad vybraných projevů. 

Praha 2002, s. 22 
100 Z prostředí protektorátu můžeme uvést například kampaň „Victoria – znamení vítězství“, která byla 

zahájena koncem července 1941 v souvislosti se zahájením operace Barbarrosa. „Čechy a Moravu doslo-

va zaplavily nejrůznější podoby písmene „V". Nešlo pouze o filmové týdeníky, plakáty, tisk, městskou 

hromadnou dopravu, lokomotivy či samostatné stojany, udivující svou velikostí, nebo „V" vydlážděná 

uprostřed náměstí a přejmenovávání veřejných prostor. Vzdor povinnosti zatemnění přišly na řadu dokon-

ce i světelné efekty, jimž nebylo možno upřít jistý psychologický dopad. Například v Praze „zdobily" 

stovky žárovek, tvořící tři velká „V", žižkovský Památník osvobození. Další „V", promítané světlomety 

na nebe nad Petřínem, muselo nepochybně - při pohledu na Hrad - působit depresivním dojmem. Neuvěři-

telné slovní kreace přinášel tisk. (...) „Východ Vzplál Válkou V níž Věrní Vojáci Vůdcovi Vybojují Vítěz-

ství Velkoněmecku.““ (UHLÍŘ, J.: Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha 2008, s. 387-388) 

Lidová tvořivost na sebe samozřejmě nedala dlouho čekat a protektorátní společností pak rezonovala 

hesla typu „vy volové věříte ve vítězství vašeho vůdce!“ (LUDVÍKOVÁ, A.: Až budu velká, napíšu ro-

mán. Praha 2006, s. 148) 

Další masová kampaň následovala bezprostředně po atentátu na Heydricha a nesla se především ve zna-

mení výhružek, zastrašování, ale také velkých shromáždění a manifestací, na kterých mělo obyvatelstvo 

protektorátu demonstrovat svou „věrnost Říši“. Příprava těchto akcí byla skutečně důkladná.  Vedoucí 

kulturně politického oddělení německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu Martin Wolf napří-

klad „… upozorňoval úředníky Goebbelsova ministerstva na skutečnost, že na Staroměstské náměstí se 

vejde nanejvýš 58 496 osob, tj. pokud by se na 1 ma počítaly 4 osoby. Wolf varoval, že v cizině je mnoho 

lidí, kteří vědí, kolik lidí se na Staroměstském náměstí může shromáždit, a žádal, aby počet účastníků 
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Pojďme se nyní podívat, jaké konkrétní obrazy byly předkládány k identifikaci české 

populaci, jaké persvazivní techniky byly využívány a nakolik variovaly v závislosti na 

jejich potenciálních recipientech. Jak již bylo zmíněno v úvodu, zvolili jsme za tímto 

účelem metodu stopování diskurzu, tedy sledování určitých otázek, slov, témat a rámců, 

které se v průběhu válečných let vyskytovaly ve třech kolaborantských tiskovinách. 

Naším prvním úkolem tedy bude blíže se seznámit s danými periodiky, tedy Přítomností, 

Arijským bojem a Ztečí. 

 

                                                                                                                                          
nebyl nadsazován a aby bylo uvedeno, že další tisíce manifestujících Čechů stály v přilehlých ulicích.“ 

(ŠUSTEK,V.: Pražané pod tlakem nacistické propagandy během druhého stanného práva na území tzv. 

Protektorátu Čechy a Morava. In.: Evropská velkoměsta za druhé světové války : každodennost okupova-

ného velkoměsta : Praha 1939-1945 v evropském srovnání. Praha 2007, s. 440) 

Poslední velká kampaň pak souvisela s uzavřením československo-sovětské smlouvy o přátelství, vzá-

jemné pomoci a poválečné spolupráci z 12. prosince 1943. Jejím nejvýraznějším projevem bylo založení 

Ligy proti bolševismu a také velkoplošné plakáty Antonína Hradského, nesoucí nápis „Zachvátí-li Tě, 

zahyneš!" a sugestivně znázorňující bolševický spár roztažený nad Pražským hradem. (UHLÍŘ, J.: Pro-

tektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha 2008, s. 388) 

Obyvatelé protektorátu pak tento plakát často doplňovali nápisem „My se nebojíme, my tam nebydlíme“. 

(KOURA, P.: Kdo se směje, ukazuje zuby. Humor v každodenní protektorátní realitě. ĎaS, roč. XXX, č. 

10 (říjen 2008), s. 31) 
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5. Tři tváře nacistické propagandy 
 

5.1 Přítomnost 
 

V rámci naší stručné charakteristiky časopisu Přítomnost musíme v prvé řadě důsledně 

rozlišovat mezi jeho prvorepublikovou a válečnou podobou,101 a to ještě mnohem ostřeji 

než u jiných protektorátních periodik. Tento fakt souvisí především s výjimečným po-

stavením Přítomnosti v československém mediálním diskurzu, kde se těšila pozici pres-

tižního listu a vynikala nejenom úrovní článků, ale také neobvykle vysokým stupněm 

nezávislosti ať už na tehdejších politických stranách či finančních tlacích všeho dru-

hu.102 Jednalo se o přední revue své doby, kde publikovaly největší osobnosti českoslo-

venské žurnalistiky, a tak mohl časopis určený převážně čtenářům z řad intelektuálních 

vrstev týden co týden přinášet informace prakticky ze všech oblastí politického, hospo-

dářského či kulturního života, a to na té nejvyšší úrovni.103 

Naproti tomu protektorátní verze Přítomnosti sice odkazovala k původnímu listu jak 

grafickou úpravou, tak zaměřením na de facto totožnou skupinu potenciální čtenářů, ale 

úroveň příspěvků, prestiž a samozřejmě také ideologické směřování byly diametrálně 

odlišné. 

Jinými slovy – zatímco prvorepubliková Přítomnost patřila mezi elitní periodika a po 

celou dobu své existence pevně stála na pozici obhájce liberálně demokratického řádu, 

její válečná nástupkyně byla jen pouhým stínem se zcela jinou redakcí i přispěvateli, 

stínem, který přežíval na pomyslném okraji čtenářského zájmu a nacházel se téměř ab-

solutně pod vlivem nacistického establishmentu. Pro odpověď jak a především proč k 

této proměně došlo, se musíme vrátit do druhého decennia dvacátého století. 

 

 

5.1.1 Prvorepubliková Přítomnost 
 
                                                
101Respektive mezi její původní podobou, kterou můžeme datovat mezi lety 1924-1939, a následnou zno-

vuobnovenou válečnou Přítomností v době od října 1942 do května 1945. 
102Jak ale ještě uvidíme, tato nezávislost, deklarovaná v samotném podtitulu týdeníku, nebyla stoprocentní. 
103KÁRNÍK Z.: České země v éře První republiky. Díl I. (1918–1929). Praha 2003, s. 335 
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Přítomnost nebyla založena okamžitě po vyhlášení samostatného státu, ale myšlenka na 

vydávání nezávislého listu, který by dokázal oslovit intelektuální vrstvy země, klíčila 

postupně. U samotného zrodu časopisu pak nestál nikdo menší než prezident 

T.G.Masaryk, který nejenom že získal pro vydávání nové politicko-kulturní revue teh-

dejšího mladého, nadějného novináře Ferdinanda Peroutku, ale poskytl vznikajícímu 

projektu také základní kapitál ve výši 1.000.000 Kč. Tímto darem umožnil listu získat 

faktickou finanční nezávislost,104 což byla v dobách první republiky, kdy tiskové kon-

cerny ovládaly povětšinou jednotlivé politické strany, věc skutečně výjimečná.105 

První číslo týdeníku Přítomnost spatřilo světlo světa 17. ledna 1924 a po překonání po-

čátečních potíží106 její náklad záhy vystoupal až na 38.000 výtisků. U revue tohoto typu 

se jednalo o skutečnost zcela nevídanou a rychlý úspěch umožnil listu postavit se takří-

kajíc na vlastní nohy. 

Popularita Přítomnosti samozřejmě úzce souvisela s kvalitou otiskovaných příspěvků, 

které si hned od počátku držely vysoký standard. Peroutkovi se totiž podařilo získat ke 

spolupráci takové osobnosti, jakými byli bratři Čapkové, Alfréd Fuchs, Hubert Ripka, 

Milena Jesenská, Eduard Bass, Karel Poláček, Richard Weiner, Václav Černý, Otokar 

Fischer, Jan Herben, či Jaroslav Stránský. Častými přispěvateli z oblasti československé 

politické scény pak byli například Tomáš Garigue Masaryk a Rudolf Bechyně. Sám Pe-

routka se pomalu stával publicistou nejvyšší kategorie.107 

                                                
104Masarykův finanční dar zůstal po celou prvorepublikovou éru vydávání časopisu  nevyčerpán. (KÁR-

NÍK Z.: České země v éře První republiky. Díl I. (1918–1929). Praha 2003, s. 341) 
105Mohlo by se zdát, že si Masaryk tímto darem zavázal šéfredaktora Peroutku a vydavatele Jaroslava 

Stránského natolik, že se nový list stane jakousi hlásnou tribunou Hradu, ale nestalo se tak. Přestože zde 

existovala nepopiratelná názorová blízkost, na stránkách Přítomnosti se vyskytovaly rovněž články kritic-

ké a to i vůči prezidentově osobě. (tamtéž) 

 Celková orientace týdeníku však byla nepochybně prohradní a masarykovská, s politickou orien-

tací „nalevo od středu“. (srov. OPELÍK, J. a kol.: Lexikon české literatury 3/I M – O. Praha 2000, s. 

1152. ;  BERÁNKOVÁ, M. – KŘIVÁNKOVÁ, A. – RUTTKAY, F.: Dějiny československé žurnalistiky. 

III. DÍL Český a slovenský tisk v letech 1918 – 1944. Praha 1988, s. 178 ) 
106Přítomnost byla po několik prvních let své existence z ekonomického hlediska ztrátová. (RŮŽIČKA, P.: 

Reflexe německých událostí roku 1933 v časopisech Tvorba a Přítomnost. Brno: Masarykova univerzita. 

Fakulta sociálních studií. Katedra mediálních studií a žurnalistiky, 2008. Diplomová práce) 
107„Jako novinář dokázal asi nejlépe ze všech vyjádřit postoj mladých, nastupujících po Velké válce do 

veřejného života, často označovaných jako „ztracená generace“. Byla nabita chutí k životu, úsilím o pozi-

tivní výsledky i kritickou reflexi k nedokonalostem současnosti.“ (KÁRNÍK Z.: České země v éře První 

republiky. Díl I. (1918–1929). Praha 2003, s. 341) 
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Pod Peroutkovým vedením se tedy Přítomnost záhy stala skutečným pojmem a po celou 

dobu existence samostatného Československa se zdálo, že její pozici nemůže prakticky 

nic ohrozit. S příchodem německých vojsk však nastala radikální změna situace. Revue 

sice nebyla zastavena okamžitě po 15. březnu, ale vzhledem k její liberálně demokratic-

ké orientaci se jednalo pouze o čekání na nevyhnutelné. Poslední číslo vyšlo na podzim 

1939 a sám Peroutka záhy putoval do koncentračního tábora Buchenwald.108 Osud Pří-

tomnosti se zdál být zpečetěn. 

 

 

5.1.2 Přítomnost za protektorátu 
 

Po obsazení našich zemí vyvstal před nacistickým establishmentem palčivý problém 

legitimity nově nastoleného panství. Receptů jak ji dosáhnout bylo mnoho a některé z 

nich ještě zmíníme v průběhu práce. Jednu z cest ale naznačil Joseph Goebbels ve svém 

berlínském projevu k českým kulturním tvůrcům a novinářům z 11. září 1940: „Lid 

myslí tak, jak ho učí jeho vrstva inteligence myslet, má vždycky takové představy, jaké 

má jeho duchovní vedení.“109 

Říšský ministr propagandy zde tedy explicitně deklaroval, že je to právě inteligence, 

která měla hrát významnou úlohu ve snahách o ideovou převýchovu protektorátního 

obyvatelstva.110 Základním a zcela nezbytným předpokladem úspěchu podobných zá-

                                                                                                                                          
 „Peroutka sám všechny příspěvky do každého čísla přečetl a zredigoval. Jeho zásahy do rukopisů 

nebyly malé…. Kumšt udělat z průměrného rukopisu znamenitý skript ovládal Peroutka mistrovsky. Stá-

valo se, že některý z pilných psavců zbrousil do jiného časopisu, snažil se postavit na vlastní nohy. Pak se 

rázem ukázalo, jakým byl Peroutka editorem: stručné, výstižné, zacílené příspěvky autorů Přítomnosti 

byly najednou rozbředlé, mnohomluvné, chyběla jim schopnost vypointované zkratky mířící přesně do 

středu problému.“ (FIRT, J.: Knihy a osudy. Brno 1991, s. 73) 
108KOSATÍK, P.: Ferdinand Peroutka : Pozdější život (1938-1978). Praha 2000, s. 34 
109DUFFAC, J.: Dr. Joseph Goebbels: Poznání a propaganda: komentovaný překlad vybraných projevů. 

Praha 2002, s. 57 
110V tomto případě však byla Goebbelsova slova diktována s největší pravděpodobností publikem, před 

kterým vystupoval. Inteligence sice jistě měla v prvních etapách převýchovy českého národa plnit určitou 

úlohu, tedy především zaštiťovat svou autoritou jisté kroky nacistického establishmentu, ale jako vrstva 

měla v průběhu let vymizet. Jak trefně poznamenala Hannah Arendt, jakákoliv intelektuální a duchovní 

iniciativa byla pro nacisty „... stejně nebezpečná jako zločinecké aktivity lůzy, ... nebezpečnější než pouhá 

politická opozice. Soustavné pronásledování veškeré vyšší formy duchovní aktivity novými masovými 

vůdci pramení z hlubších zdrojů než z jejich přirozeného odporu proti všemu, čemu nemohou porozumět. 
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měrů však byla niterná identifikace této vrstvy s myšlenkami nacionálního socialismu, 

což, jak ještě uvidíme, nebyl úkol z nejjednodušších. Dílčím krokem k dosažení takové-

hoto cíle se mělo stát vydávání časopisu, který by v tomto směru působil na protektorát-

ní intelektuály a používal k tomu účelu poněkud subtilnější přesvědčovací metody, než 

jakými běžně vládla všudypřítomná nacistická propaganda.111 

Příprava podobného projektu si však vyžádala určitý čas. Situace dozrála roku 1942, a 

to v souvislosti s nástupem nové vlády, ve které zasedl na postu ministra školství a lido-

vé osvěty Emanuel Moravec. Ten se myšlenkou na vydávání aktivistického časopisu, 

určeného především čtenářům z řad české inteligence, zabýval již delší dobu112 a nebylo 

proto žádným překvapením, že se tento akt stal jedním z jeho prvních kroků po nástupu 

do úřadu. 

Můžeme pouze spekulovat o tom, proč se rozhodl svůj záměr realizovat prostřednictvím 

obnoveného vydávání časopisu Přítomnost, ale dá se s vysokou mírou pravděpodobnosti 

předpokládat, že tak učinil ve snaze využít dobrého jména a prestiže, které tato revue 

požívala v období první republiky.113 Snaha po vyvolání iluze kontinuity byla jasně pa-

trná. K původnímu časopisu odkazovala nejenom prakticky totožná grafická úprava,114 

ale i nepřerušené číslování jednotlivých ročníků.115 Jedinou formální diskontinuitou se 

tak stala změna periodicity listu, který se z týdeníku změnil na měsíčník. 

Než se však revue mohla po letech znovu objevit v nabídce novinových stánků, musel 

Moravec vyřešit naléhavou otázku – kdo by měl nahradit Ferdinanda Peroutku v roli 

šéfredaktora? Jeho volba nakonec padla na jednoho z předních aktivistických novinářů 

Emanuela Vajtauera. Ten nejenom že ve srovnání s ostatními aktivisty disponoval rela-

                                                                                                                                          
Totální ovládání nepřipouští svobodnou iniciativu v žádné oblasti života, žádnou aktivitu, která není zcela 

předvídatelná.“ (ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 471) 
111Jak ostatně poznamenal Adolf Hitler ve své knize Mein Kampf: „Na koho se má propaganda obracet? 

Na vědeckou inteligenci nebo na méně vzdělanou masu? Propaganda se má obracet na masu. Pro inteli-

genci … není určená propaganda, ale vědecké poučení.“ (HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 

111) 
112ČELOVSKÝ, B.: Strážce nové Evropy : Prapodivná kariéra novináře Emanuela Vajtauera. Šenov u 

Ostravy 2002, s. 76 
113Roli tu mohly hrát i určité prvky osobního rázu. Peroutka totiž Moravce na stránkách Přítomnosti tzv. 

„udělal“. Články budoucího protektorátního ministra zde otiskoval již od roku 1927 a tato skutečnost mu 

po pěti letech výrazně usnadnila etablování se v Lidových novinách, kde skutečně nastartoval svou novi-

nářskou kariéru. 
114Viz. Obrazová příloha. 
115První číslo obnovené Přítomnosti neslo označení ročník XVII. 
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tivně slušným intelektuálním potenciálem, ale také požíval Moravcovy plné důvěry.116 

Na tomto faktu nic nezměnila ani sotva pár měsíců stará aféra okolo básně „Přísaha čes-

kého dělníka“, kvůli které byl Vajtauer zatčen, propuštěn z Melantrichu a zbaven své 

dosavadní pozice šéfredaktora Večerního Českého slova.117    

První vydání obnovené Přítomnosti spatřilo světlo světa dne 1. října 1942 a výtisk se 

okamžitě dostal i mnoha pravidelným čtenářům původního listu. Moravec totiž neváhal 

                                                
116Podle Moravce se měl stát Vajtauerem podobnou autoritou, jako byl za první republiky právě Ferdi-

nand Peroutka. (SUK, P.: Poslední pokus Emanuela Moravce o převýchovu českého národa prostřednic-

tvím časopisu Osvěta. In.: Literární archiv, roč. XXXVIII, Praha 2006, s. 220) 
117Báseň „Přísaha českého dělníka“ uveřejnilo Večerní České slovo dne 15. června 1942, tedy sotva týden 

po vyvraždění Lidic: 

 „Vám Ochránce lidu dělného 

 vrahové když v osudném ránu, 

 dětí našich drobných nelitujíce 

 i choti zlou zasadili ránu, 

 žen Českých dělníků se srdce zachvěla, 

 všechno se otřáslo v nás 

 až slzy z očí vytryskly: 

 Náš ochránce – chvěl se nám hlas - 

 Čas nový, který's pro nás vytvářel, 

 bude nám ztracen, ztracen navždy snad? 

 Splatit bychom rádi chtěli svůj vám dluh 

 krví vlastní. Je marno vše. Rek velký pad. 

 Nezapomenem však dobrodince rodin svých! 

 Nezapomenem! Český dělník dlaň k přísaze zdvih! 

 Přísaháme vůdci, Říši i mrtvému Zastánci, 

 že nového řádu budem věrní ochránci.“ 

 Po několika dnech si gestapo všimlo, že Češi prokazují neobvyklý zájem o toto vydání Večerního 

Českého slova. Zkoumání čísla odhalilo, že věta, vytvořená z prvních slov každého verše básně zní: 

„Vám, vrahové dětí i žen, všechno, až náš čas bude, splatit krví nezapomenem, nezapomenem!“ Po tomto 

zjištění byl šéfredaktor Vajtauer zatčen, vydávání Večerního Českého slova na měsíc zastaveno a čtyři 

zaměstnanci, kteří o pravém významu básně údajně věděli, byli popraveni. 

 Vajtauer, kterému se báseň natolik líbila, že sám připsal poslední verš, z celé situace vyšel rela-

tivně bez úhony. Vzhledem k jeho nepopiratelnému aktivismu mu bylo pouze doporučeno, aby si našel 

jiné zaměstnání. Nabídka na řízení Přítomnosti mu proto přišla jako na zavolanou. 

 (ČELOVSKÝ, B.: Strážce nové Evropy : Prapodivná kariéra novináře Emanuela Vajtauera. Še-

nov u Ostravy 2002, s. 73-74) 
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po Peroutkově časopisu převzít ani listinu předplatitelů.118 List o šestnáctistránkovém 

rozsahu od té doby vycházel každý první den v měsíci až do konce války.119 

Formální podobnost s prvorepublikovým originálem však mohla zmást asi jen máloko-

ho z původních čtenářů, neboť i při letmém prolistování prvního čísla bylo zřejmé, jak 

dramatický odklon prodělala revue od své původní liberálně demokratické orientace.120 

Ani úroveň jednotlivých statí nemohla v součtu dost dobře soutěžit s dřívější Peroutko-

vou Přítomností. Jak již bylo řečeno, z okruhu původních autorů, z nichž mnozí patřili 

mezi skutečnou elitu prvorepublikové žurnalistiky, a samozřejmě také redakce, nezůstal 

kámen na kameni. Bylo proto třeba najít autory nové, autory, kteří by jednak disponova-

li požadovanými schopnostmi, ale především byli ochotni tvořit v souladu se zásadami 

nacionálně socialistické ideologie. Ve snaze po reprezentativnosti revue sice přinášela 

texty z pera Emila Háchy, Jaroslava Krejčího či jiných vládních činitelů a několika ne-

příliš významnými, zřejmě vynucenými příspěvky se zde prezentovali také osobnosti 

typu Josefa Šusty, Jaroslava Durycha či Františka Kubky, ale okruh skutečných i poten-

ciální přispěvatelů byl nadále velmi úzký. Již v listopadu 1942 si Vajtauer stěžoval Mo-

ravcovi, že dát dohromady jednotlivá čísla je velmi nesnadné, neboť mnozí autoři na 

poslední chvíli odříkají dodání slíbených příspěvků.121 Problém s nedostatečným množ-

stvím kvalitních rukopisů, držících se nadto požadované aktivistické linie, byl vskutku 

chronickým a nepodařilo se jej vyřešit až do konce války. Naopak – s postupujícími 

měsíci a léty se tyto potíže stupňovaly.122 Páteř každého čísla proto zpravidla tvořily 

texty dvojice Vajtauer-Moravec, často doplněné textem jednoho z aktivistických noviná-

řů. 

Pokud bychom se blíže podívali na obsahovou strukturu listu, můžeme zde identifikovat 

sedm hlavních témat. Čtenářům zde byly předkládány informace z oblasti vnitřní i me-

zinárodní politiky, historie, česko-německých vztahů, vědy, kde hrála klíčovou roli pře-

devším biologie, ale také fyzika či chemie, dále pak umění, dění ze světa mládeže a po-

                                                
118tamtéž, s. 76 
119Jedinou výjimkou bylo březnové číslo z roku 1944, kdy Přítomnost vyšla s týdenním zpožděním. 
120V rámci prvního čísla se objevily články jako „K evropskému velkoprostoru“, „Průkopník Lažnov-

ský“ či „Odpolitisování českého prostoru“. 
121ČELOVSKÝ, B.: Strážce nové Evropy : Prapodivná kariéra novináře Emanuela Vajtauera. Šenov u 

Ostravy 2002, s. 77 
122V únoru 1945 pak Vajtauer prohlásil, že je „již nemožné najít spolupracovníky pro Přítomnost, dokonce 

ani pro zcela nepolitické příspěvky. Lidé, kteří se dosud chovali zdrženlivě, nejsou v žádném případě 

nakloněni se nyní nějak angažovat.“ (tamtéž, s. 83) 
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chopitelně také vývoje na jednotlivých válečných frontách, které v drtivé většině obsta-

rával sám Emanuel Moravec. 

Obnovená Přítomnost se však kýženého úspěchu v rámci čtenářské obce nikdy nedočka-

la a její popularita zůstávala daleko za oblibou stejnojmenné prvorepublikové revue.123 

O významu, který ji protektorátní establishment přikládal, však svědčí to, že její rozsah 

nebyl (i přes nedostatek papíru) po celou dobu války redukován. 

V rámci naší práce bude Přítomnost plnit úlohu listu určeného převážně publiku z řad 

protektorátní inteligence. Na základě v ní otiskovaných textů budeme rekonstruovat 

propagandistické obrazy, které měly danou vrstvu přesvědčit o nutnosti kolaborace 

s okupační mocí, životnosti a správnosti nacionálně socialistických ideových dogmat. 

 

 

 

5.2 Arijský boj 
 

 

Jak již bylo několikrát zmíněno výše, události ze září 1938 představovaly pro valnou 

část české populace obrovský duševní otřes. Trauma ze státní porážky, rozhořčenost nad 

rolí, kterou zde sehráli západní spojenci, hořký pocit zrazeného a všemi opuštěného 

národa, to vše zasadilo tvrdý úder dosavadnímu relativně koherentnímu obrazu světa, 

jenž byl založen na ideálech Masarykovského humanismu a liberální demokracie. Hod-

noty adorované prvorepublikovými elitami se v prvních chvílích zdály být téměř nena-

pravitelně zpochybněny. 

Bezprostřední reakcí, která nepřestala rezonovat veřejným prostorem prakticky po celou 

druhou republiku, se stalo hledání viníků. „Do oficiálního společenského a kulturního 

života ... rychle pronikaly prvky zatím nevídané: společným momentem jim byla dezer-

ce od dříve okázale vyznávaných národních dějinných hodnot. Útěk od humanistických 

a demokratických ideálů se stal běžným jevem, každodenní život provázely skandaliza-

ce nejen politických, ale i kulturních a duchovních garantů demokratického systému 

                                                
123Za těchto okolností se, pravděpodobně v hlavě Emanuela Moravce, zrodila zajímavá myšlenka, jak 

pozvednout prestiž a úroveň časopisu – vyreklamovat z koncentračního tábora Ferdinanda Peroutku a 

postavit jej zpět do čela listu. Ten však navzdory pětiletému věznění překládanou nabídku odmítnul a v 

srpnu 1944 tak putoval zpět do Buchenwaldu. (blíže KOSATÍK, P.: Ferdinand Peroutka : Pozdější život 

(1938-1978). Praha 2000, s. 33-36) 
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předchozí republiky.“124 Obsah symbolických prostor „starého světa“ se zdál být citelně 

narušen, převládaly pocity zmaru, zmatku a prázdnoty. 

Tento stav jisté společenské dezorientace, plynoucí ze zpochybnění dosavadního způso-

bu osmyslňování reality, je vždy příhodný pro zjevení se nových metanarativů, které 

slibují vrátit svět zpátky do normálních kolejí, dán mu opět řád a smysl. To si samozře-

jmě uvědomovali nejenom představitelé určité části politických elit, kteří se v nových 

poměrech pokusili vytvořit stát založený na principech autoritativní demokracie, ale i 

proudy stojící doposud na pomyslném okraji veřejného života – čeští fašisté. 

Není účelné, abychom se na tomto místě podrobně zaobírali např. bojem mezi státními 

představiteli a ambiciózní Národní obcí fašistickou,125 či aktivitám Jiřího Stříbrného a 

mnoha a mnoha dalšími více či méně brizantními spory o novou státní orientaci. Kon-

statujme však, že období mezi zářím 1938 a březnem 1939 bylo do určité míry charakte-

ristické zápasy o znovunaplnění symbolických prostor. V oněch několika málo měsících 

existence druhé republiky se odehrával skutečný zápas o podobu základních stavebních 

kamenů, na nichž měl být vybudován nový stát. Proroků hledajících pravdu, nové ži-

votní formy či pouze toužících dobrat se v nově vzniklé situaci výraznějšího podílu na 

moci, se objevilo skutečně mnoho. Jednu z linií tohoto procesu byl i kvantitativní nárůst 

nově formovaných fašistických skupin, které na rozdíl od klasického českého fašismu, 

orientovaného převážně na Itálii, viděly svůj vzor v nacistickém Německu.126 

Tato tendence se stala ještě zřetelnější po 15. březnu 1939, kdy nejrůznější fašistické 

skupiny a skupinky vznikaly doslova jako houby po dešti.127 Prakticky každé z těchto 

často miniaturních společenství se snažilo stůj co stůj dobrat přízně nově ustavené sku-

piny mocných a získat tak možnost co nejvíce se podílet na správě věcí veřejných. Spo-

lečným znakem jim bylo úsilí o likvidaci svých protivníků a konkurentů, rétorické vý-

pady proti bývalému politickému režimu a jeho představitelům, Národnímu souručen-

                                                
124GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. a. Praha-Litomyšl 2006, s. 131 
125Respektive Národním táborem fašistickým 
126MILOTOVÁ, J.: Protektorátní tisk a „židovská otázka“. In.: KÁRNÝ, M. - KÁRNÁ, M. - BROD, T.: 

Terezínské studie a dokumenty 1996. Praha 1996, s. 134. 
127Do této kategorie můžeme zařadit takové organizace jako například Árijská pracovní fronta, Česká 

studijní společnost pro řešení židovského problému a rasové otázky, Strana zeleného hákového kříže, 

Národní árijská kulturní jednota, Národní akční komitét, Fašistické gardy a mnohé další. 

 V protektorátu existovalo 39 fašistických organizací, přičemž některé z nich měly pouze několik 

desítek členů. (PASÁK, T.: Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945. Praha 1999, s. 452) 
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ství, Židům, komunistům, svobodným zednářům, či demokratům.128 Na veřejnost se 

snažili působit nejrozmanitějšími způsoby, ale jen jeden z nich je pro nás z hlediska 

zpracovávaného tématu významný – tiskovinami vlastní provenience. 

Většina z těchto listů vznikla mezi lety 1939-1940 a po vyčerpání určité konjunkturní 

vlny zase brzy ukončila svou existenci,129 stejně tak jako se rozpadly je vydávající orga-

nizace. Důvod toho, proč se těmto uskupením, která se ve své většině explicitně hlásila 

k myšlenkám nacionálního socialismu, nedostalo výraznější podpory ze strany němec-

kého establishmentu, podpory, která by pomohla odvrátit jejich neslavný zánik, je více 

méně zřejmý. Roli zde hrál především diletantismus, neschopnost a často problematická, 

někdy i kriminální minulost předních funkcionářů radikálně pravicových a antisemit-

ských skupin. „Dokonce i na německé pozorovatele, zaujaté v jejich prospěch, působila 

jejich politika jako boj o koryta a ne jako úsilí proměnit ve skutečnost svůj pro-

gram.“ Možná ještě důležitějším faktorem byl „velmi nízký počet příznivců, … snad 1,5% 

veškerého obyvatelstva.“130 Jinými slovy – německý establishment potřeboval na vlivné 

pozice protektorátní správy dosadit osoby, které by požívaly alespoň rámcové důvěry 

české populace (nebo je přinejmenším neprovázela negativní pověst), byly spolehlivými 

a relativně seriózními partnery. Ani jednu z těchto charakteristik čeští fašisté nesplňovali 

a byli proto čím dál tím více marginalizováni a vytlačováni na okraj společenského ži-

vota.131 Nacisté se s ohledem na vlastní mocenské zájmy rozhodli vsadit na politiku 

                                                
128NIKRMAJER, L.: Národní árijská kulturní jednota v Čechách v období okupace. In.: Kolaborace. 

Kolaborace? Kolaborace! Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu 

v Českých Budějovicích dne 5. Května 2006. České Budějovice 2007, s. 61 
129Arijská fronta (1939-1940), Arijský útok (1940-1941), Boj národa (1939), Fašistické hlasy (1940), Štít 

Národa (1939-1940) a další. (BRABEC, J.: Antisemitská literatura v době nacistické okupace. In.: Revol-

ver revue, roč. XVIII, č. 50 (2002), s. 276) 
130BRANDES, D.: Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. 

Praha 1999, s. 123. 
131Symptomatický je zde příklad Vlajky, která byla v počátečním období protektorátu, tedy etapě ohrani-

čené působením Konstantina von Neuratha v úřadu říšského protektora, umně využívána jako jisté 

memento uplatňované vůči představitelům autonomní správy. „Čím více byly české nacistické a fašistické 

skupiny na periferii českého politického života, čím více představovaly nepatrný zlomek obyvatelstva, 

čím více jimi české obyvatelstvo pohrdalo nenávidělo je, a čím více byly pod jeho kulturní úrovní – tím 

více působily nacistické hrozby, že do rukou těchto nečistých bude předána autonomní moc, že na ně jako 

na své nezpochybnitelné spojence se bude říše orientovat. Finanční podpora této nepatrné a ve společnosti 

pro výkon správní moci naprosto nekvalifikované vrstvy, podněcování jejich výtržností a usměrňování 

její propagandy bylo vděčným nástrojem nacistického nátlaku na českou reprezentaci zvláště v prvním 

období okupace, kdy ještě nebyly dobudovány instituce říšské správy. 
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ztělesňovanou osobou Emanuela Moravce a většina fašistických uskupení, která se s 

tímto stavem odmítla smířit, byla proto v průběhu ledna 1943 likvidována.132 

Několik z těchto spolků však přežilo, ba dokonce i vzniklo po zmíněném datu. Důvo-

dem této skutečnosti byla jejich rezignace na případné zasahování do vysoké politiky, 

akceptování pozice, která jim byla v rámci protektorátní reality přiznána a soustředění 

se na plnění specifických úkolů. 

Jednou z takovýchto organizací byla i Protižidovská liga. 

V zásadě se jednalo o pobočku německé Antijüdische Welt-Liga, vedené Juliem Strei-

cherem, 133  jejímž ústředním tiskovým orgánem byl nechvalně známý „židobijec-

ký“ časopis Der Stürmer.134 K samotnému založení Protižidovské ligy došlo roku 1940 

na podnět Wilhelma Pullera a velitele pražského Sicherheitsdienstu Waltera Jacobiho. 

Jejím primárním úkolem bylo připravit organizaci protižidovského hnutí a dále pak pře-

devším prosazování norimberských zákonů v rámci protektorátu. Můžeme říci, že přes-

tože se nikdy nejednalo o masovou organizaci klíčového významu, stala se Liga jedním 

z vrcholů českého institucionalizovaného antisemitismu.135 Do širokého povědomí čes-

ké veřejnosti se nesmazatelně zapsala především díky svému ústřednímu listu - protek-

torátní obdobě časopisu Der Stürmer nesoucí název Arijský boj. 
                                                                                                                                          
 Právě tato hra se stíny je důležitou složkou Neurathovy okupační politiky. Díky jí, díky tomu, že 

české politické reprezentaci byla vnucena tato hra, se okupantům podařilo dosáhnout právě toho, co po-

třebovali – totiž začlenění země a její exploatace pod vedením jejích vlastních správních orgánů, řízených 

nadto politickou reprezentací s poměrně nemalou autoritou v národě, a zlomení politické opozice těchto 

představitelů. Tím se současně vytvářely nejlepší podmínky, aby česká autonomie mohla být postupně 

odbourávána, či spíše její původně národnostní povaha nahrazována teritoriální.“ (TESAŘ, J.: Mnichov-

ský komplex : Jeho příčiny a důsledky. Praha 2000, s. 168) 

 Ve chvíli, kdy došlo k určité stabilizaci poměrů, a vykrystalizovala skupina aktivistů soustředě-

ných okolo osobnosti Emanuela Moravce, byla Vlajka nekompromisně likvidována. (blíže např. PASÁK, 

T.: K historii českého fašismu. Praha 1985, s. 76-77) 
132PASÁK, T.: Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945. Praha 1999, s. 347-348 
133Julius Streicher (1885-1946) – Jeden z prvních členů NSDAP (1922) známý především svou doslova 

fanatickou nenávistí vůči židům. Aktivně se účastnil Mnichovského pivního puče (1923). Po roce 1933 

zasedal v lavicích říšského parlamentu a byl jeden z hlavních iniciátorů norimberských zákonů. V rámci 

Norimberského procesu byl odsouzen k trestu smrti a 16.října 1946 popraven. (BLAMIRES, C.: World 

fascism : a historical encyclopedia. Volume 2: L-Z. Santa Barbara 2006, s. 641) 
134Der Stürmer – vulgární a polopornografický týdeník založený roku 1923 Julie Streicherem za účelem 

šíření antisemitské propagandy. Ve dvacátých letech dosahoval týdenní prodej 2000-3000 výtisků, po roce 

1933 se toto číslo zvýšilo na 20.000 a vrcholem se tal rok 1944, kdy se prodávalo až  400.000 výtisků 

týdně. (tamtéž, s. 642) 
135NAKONEČNÝ, M.: Vlajka – K historii a ideologii českého nacionalismu. Praha 2001, s. 245 
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Tato tiskovina nebyla založena tzv. na zelené louce, ale navazovala na Štít národa, anti-

semitský plátek vydávaný ve 20. letech Karlem Babkou-Kasandrou,136 který však po-

měrně brzy zanikl. Nový pokus o průnik do světa novinařiny učinil Babka-Kasandra až 

pod ochranou nacistů roku 1939, kdy se na stránkách svého znovuobnoveného časopisu 

pokusil zaujmout potenciální čtenáře převážně otřelými klišé a dávno známými stereo-

typy antisemitské propagandy. Netrvalo však ani rok a i protektorátní verze Štítu národa, 

jehož první číslo zdobil Hitlerův portrét a Kasandrovy veršovánky Arijskému orlu, vě-

nované německému Vůdci, zkrachoval.137 

Právě na troskách Štítu národa založil jeden z jeho spolupracovníků, jmenovitě Vladi-

mír Bretenář, časopis nový, který dostal do vínku úlohu ústředního listu protižidovské 

ligy a měl dle původního návrhu nést název Český úderník. To však bylo zamítnuto no-

rimberským ústředím organizace138 a 18.května 1940 tak spatřilo světlo světa první číslo 

Arijského boje. Jeho úkol explicitně definoval sám šéfredaktor: „nekompromisní boj 

proti úhlavnímu nepříteli českého národa – mezinárodnímu Židu a jeho spřežencům – a 

budování upřímného a srdečného porozumění Čechů s velkým národem Němců.“139 

Časopis se ale nesetkal s příliš velkým ohlasem v rámci české čtenářské obce, a když 

byl navíc Vladimír Bretenář roku 1941 zatčen gestapem pro vyděračství,140 hrozilo silně 

                                                
136Na případě Karla Babky je možno vhodně ilustrovat, že mnozí představitelé českého antisemitismu 

měli za sebou mírně řečeno problematickou minulost. Karel Babka, vystupující pod pseudonymem Ka-

sandra se narodil roku 1887 a postupem času se z něj stal jeden z předních českých „židobijců“. V době 

první světové války vystupoval jako zpěvák v synagoze v Praze na Vinohradech, kde podle vlastních slov 

zpíval na šábes sólo za sedm korun padesát haléřů. Následně se stal masérem a poté prodavačem bylinko-

vých čajů. V další fázi života založil lékařský ústav pro fyzikální léčbu, kde „mnozí lidé zanechali značné 

obnosy“. Po první světové válce se pokusil prorazit na poli poezie vydáním dvou oslavných básní na 

Wilsona a TGM a po neúspěchu se rozhodl věnovat své úsilí protižidovským akcím jako redaktor časopi-

su „Štít národa“. Po krachu tohoto podniku zmizel z veřejného života, aby se věnoval lidovému okultismu, 

a znovu se na scéně objevuje až roku 1938, kdy prostřednictvím letáků požaduje, aby byl povolán do čela 

státu jako prezident. V roce 1939 se pak stal jedním z funkcionářů a dočasně i vůdcem Národního tábora 

fašistického. (NAKONEČNÝ, M.: Vlajka – K historii a ideologii českého nacionalismu. Praha 2001, s. 

246) 
137BRABEC, J.: Antisemitská literatura v době nacistické okupace. In.: Revolver revue, roč. XVIII, č. 50 

(2002), s. 281 
138HAMANOVÁ, V.: Portrét Rudolfa Nováka, šéfredaktora listu Arijský boj. Praha: Univerzita Karlova. 

Fakulta sociálních věd. Katedra žurnalistiky, 2005. Diplomová práce, s. 48 
139BRETENÁŘ, V.: Arijský boj, roč. I, č. 1 (18.5.1940), s. 1 
140NAKONEČNÝ, M.: Vlajka – K historii a ideologii českého nacionalismu. Praha 2001, s. 245 
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zadluženému listu zastavení. Proti tomu se však rezolutně postavily německé úřady.141 

Pokud měla mít česká pobočka Antijüdische Welt-Liga alespoň hypotetickou šanci na 

úspěch, musely totiž existovat kanály, jimiž by komunikovala zamýšlené obsahy k po-

tencionálním recipientům. V dobách, kdy tisk představoval nejrozšířenější médium vů-

bec, to znamenalo nutnost disponovat ústředním orgánem tohoto druhu. Arijský boj tedy 

musel fungovat dále, pochopitelně však pod novým vedením. Prvním krokem k jeho 

záchraně se tak stala nutnost najít na vedoucí pozici takovou osobu, která by dokázala 

vyvést list z nezáviděníhodné ekonomické situace, a zároveň by neexistovaly pochyb-

nosti o její pronacistické orientaci. Z iniciativy Sicherheitsdienstu byl nakonec do funk-

ce šéfredaktora dosazen Rudolf Novák, bývalý kapitán československých legií a osvěd-

čený konfident gestapa.142 

Tomu se brzy podařilo časopis po ekonomické stránce pozvednout – náklad se z původ-

ních 4000 výtisků z roku 1941 zvedl až na 21.000-23.000 výtisků v roce 1944 a počet 

předplatitelů se za stejné období zdvojnásobil na 4.000.143 Hlavní finanční příjem, který 

umožnil postupné umoření všech dluhů a návrat zpět do černých čísel, však neplynul 

jen ze samotného prodeje listu, ale především z Novákem nově zavedené inzertní rubri-

ky. Zdá se, že klíčem k mimořádnému úspěchu dané strategie byly často brutální, nevy-

                                                
141HAMANOVÁ, V.: Portrét Rudolfa Nováka, šéfredaktora listu Arijský boj. Praha: Univerzita Karlova. 

Fakulta sociálních věd. Katedra žurnalistiky, 2005. Diplomová práce, s. 49-50 
142Rudolf Novák (1890-1947) – V dobách Rakouska-Uherska se živil převážně jako novinář, částečně pak 

i jako úředník Okresní nemocenské pokladny v Pardubicích. Za první světové války byl povolán na Ital-

skou frontu, kde v létě 1917 dezertoval a stal se členem československých legií. Po skončení války se stal 

přednostou kanceláře čs. legií na ministerstvu národní obrany, redigoval týdeník Československý legionář, 

ale již roku 1920 byl za špatné hospodaření odvolán z funkce. Nadějná kariéra se tak začala postupně 

rozpadat. Na jaře 1926 je Novák odsouzen k čtyřem letům žaláře, v souvislosti s aférou válečných půjček. 

Po propuštění se živil jako redaktor, pracující převážně pro Stříbrného tiskovým koncernem Tempo. Ani 

tato spolupráce však nevydržela dlouho, tentokráte z důvodu úplatkářského podvod (podle Jiřího Stříbr-

ného bral úplatky za potlačování zpráv).  Roku 1937 jede Novák opět do vězení, tentokráte na 5 měsíců – 

pro podvod a vydírání. Po okupaci nějaký čas vedl propagační oddělení nakladatelství známého hochšta-

plera Josefa (Harryho) Jelínka a roku 1940 nastupuje z iniciativy Waltera Langa jako komisař říšské myš-

lenky do nakladatelství firmy Leopold Mazáč. Od 1.4.1941 byl ustaven šéfredaktorem Árijského boj, v 

kteréžto funkci setrval až do konce války. Po jejím skončení byl 15.5.1945 zatčen a 26.3.1947 Národním 

soudem odsouzen k trestu smrti a popraven společně s novináři Aloisem Křížem a Antonínem J. Kožíš-

kem. (BLODINGOVÁ, A. a kol.:Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého den-

ního tisku v letech 1939 až 1945. Praha 2007, s. 88-89) 
143HAMANOVÁ, V.: Portrét Rudolfa Nováka, šéfredaktora listu Arijský boj. Praha: Univerzita Karlova. 

Fakulta sociálních věd. Katedra žurnalistiky, 2005. Diplomová práce, 51-52 
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bíravé metody, které Rudolf Novák s tichým souhlasem německého establishmentu 

uplatňoval vůči jejím potenciálním zadavatelům.144 Účelu však bylo dosaženo a týdeník 

o rozsahu osmi respektive šesti stran145 tak mohl bez přerušení vycházet každou sobotu 

až do samotného konce druhé světové války. 

Jakkoliv se Arijský boj pod novým vedením pomalu dostával z finančních problémů, 

zároveň se v době působení Rudolfa Nováka na šéfredaktorském postu začínal těšit po-

věsti jedné z nejhorších stok protektorátní žurnalistiky, o čemž svědčí jak poválečné 

novinové články, tak četná vyjádření pamětníků.146 

                                                
144Symptomatický je v tomto případě případ E.Žahauera, kterému se roku 1942 telefonicky ohlásila re-

dakce Árijského boje. „Mluvčí mně drzým způsobem vytkl, že zjistili, že žiji s Židovkou, oznámili mně, 

že se postarají o nápravu a že ve svém časopise můj případ náležitě rozeberou.“ Druhý den se údajně na 

doporučení R.Nováka dostavil inzertní akvizitér a sdělil, „že je zástupcem časopisu bojujícího pro očistu 

všech reakčních živlů, zástupce směru nové Evropy, neohrožení bojovníci proti všem židomilům, zakuk-

lencům a proti všem zbytkům starého režimu. Že jejich časopis jest pro přímou podporu říšských orgánů, 

které, zejména úřady policejní, se zajímají o každý článek, který v jejich časopise jest publikován. Že 

však zároveň jest jejich snahou zbloudilé duše přiváděti na správnou cestu, ovšem v případě, že nebude 

jejich směrnic dbáno, budou nuceni použít svého vlivu a spojení, které jest jim po ruce k radikálnímu 

zjednání nápravy.“ 

 Poté mu inzertní akvizitér předložil formulář, podle něhož si firma, u níž byl Emil Žahauer za-

městnán, přeje „dobrovolně a bez jakéhokoli  nátlaku zadati Árijskému boji inserci v půlstránkovém roz-

sahu za 4.000 K.“ Pokud by nabídku nepřijal, měla mu být na stránkách listu věnována veškerá pozornost. 

Součástí nabídky byla i možnost, že inzerát nebude po zaplacení dané částky vůbec zveřejněn, což byla 

běžná praxe. Tento scénář se opakoval několikrát a E.Žahauer byl celkově nucen zaplatit 12.000K. (tam-

též, s. 52-53) 
145Zmenšení stránkového rozsahu čísla souviselo s úspornými opatřeními v oblasti spotřeby papíru v roce 

1944. 
146„Nikdy … nevycházel v české řeči hanebnější list než byl „Arijský boj“. Jsem si jist, že ještě po stale-

tích se budou lidé rdít, budou-li mít odvahu a chuť znovu si přečísti si znovu ony nejhrubší neslušnosti a 

necudnosti.“ (OSVALD, V.: Noviny včera a zítra. Praha 1946, s. 24) 

 Svobodné slovo – 11.3., 25.3., 27.3.1947 

 svobodné noviny – 3.3.1946 – Klamář kalu 

 „V rozšlapaném smrdutém bahně Vlajky a Árijského boje, udavačských agentur gestapa a si-

cherheitspolizei …, stávala se „svatováclavská tradice“ už jen otevřeným vydíráním a denunciantsvím. 

Kanálie typu Rudolfa Nováka … posílaly rovnou do koncentráku a pod sekeru; a jejich prostřednictvím to 

činila i česká politická a literární luza, neboť Vlajka i Arijský boj žily z anonymních příspěvků, nežádaly 

svého „dopisovatele“, aby svoje „dopisy redakci“, indikace a denunciace podepisovali.“ (ČERNÝ, V.: 

Křik koruny české. Paměti 1938-1945. Brno 1992, s. 185) 

 Kriticky se o Árijském boji respektive jeho šéfredaktorovi vyjádřil například i agent SD Otto 

Štanel: „Jeho zvrhlá rasově politická a vyděračská činnost budila všeobecný hnus... Nízká úroveň jeho 
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Čím si Arijský boj vysloužil tuto pověst? Z výše nastíněné geneze listu je zřejmé, že se 

jeho primární náplní staly antisemitské texty z pera nejrůznějších autorů.147 Tuto sku-

tečnost můžeme v rámci protektorátní reality sotva pokládat za výjimečnou, neboť se s 

tou či onou formou protižidovských výpadů můžeme setkat v prakticky každém peri-

odiku. Arijský boj byl však v této oblasti skutečným extrémem a daná tematiky je náplní 

valné většiny všech textů. Dále se zde mohli čtenáři setkat s propagandou namířenou 

vůči Sovětskému svazu, USA či Británii, ostrými útoky na představitele exilové vlády, 

především pak Edvarda Beneše, ale i kritikou politických či sociálních poměrů první 

republiky, T.G.Masaryka, skupiny Hradu, v mezích povolených protektorátní cenzurou 

se list obsahově vyjadřoval i k válečnému vývoji, resp. událostem na frontě atd. Chtělo 

by se říci nihil novi sub sole. 

Od ostatních periodik se však bulvární Arijský boj odlišoval především způsobem pre-

zentace těchto jinak všeobecně frekventovaných témat. Syrová, přímočará propaganda 

bez vnějších příkras bude ostatně předmětem analýzy v následujících kapitolách. 

Mnohé texty pak měly doslova pornografický ráz – probíral se zde erotický život před-

ních českých politiků, údajné lesbické či dokonce masochistické založení Alice Masa-

rykové, články o zvrácených Židech prznících árijská děvčata či o orgiích v rámci zed-

nářských lóží. 

Nejzávažnější důvod, proč se Arijský boj těšil své nevalné pověsti, však s největší prav-

děpodobností spočíval v otiskování pravidelných udavačských rubrik Reflektor do praž-

ských ulic, Kukátko a Ze všech krajů Čech a Moravy, které bylo možno nalézt na straně 

3 respektive 6-7. Z dnešního pohledu se jedná o těžko uvěřitelné texty, poskytující prů-

hled do jedněch z nejtemnějších propadlišť protektorátní reality. Zatímco materiál pro 

Kukátko obstarávali ve většině případů sami redaktoři listu, další dvě rubriky byly slo-

ženy z dopisů čtenářů, zasílajících do redakce udání na své sousedy, známé či prostě 

občany, převážně židovského původu, kteří se jim z nějakého důvodu znelíbili. Denun-

ciovaní zde byli uváděni plným jménem, často s adresou stálého bydliště a tak vydáni 

stíháni gestapem. Pro ilustraci můžeme uvést několik ukázek: 

                                                                                                                                          
článků, zvláště pak těch, jež byly namířeny proti naší londýnské a moskevské emigraci, budila hnus i u 

přesvědčených českých germanofilů.“ (HAMANOVÁ, V.: Portrét Rudolfa Nováka, šéfredaktora listu 

Arijský boj. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Katedra žurnalistiky, 2005. Diplomová 

práce, s. 82) 
147Jejich nejčastějším autorem byl však přímo Rudolf Novák. 
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„Praha I. - Rybná 13. Tady bydlí obchodník, který moc lituje Židy. Nechtěl by jít s ni-

mi?“148 

„Rožmberská 491-8. Žid Slatina, který dříve nosil hvězdu, tuto nyní nemá. Často je ho 

vidět před býv. kavárnou Fénix na Václavském náměstí. Navštěvuje hostinec, chodí do 

kina, čte noviny – dělá tedy všechno, co jako Žid dělat nesmí. V neděli 5. září byl vidět 

ve výčepu hotelu Slávia“149 

„Kyje, školská 191. Osmnáctiletý, zdravý mladík, který nic nedělá, bydlí v tomto domě. 

Jde o každou pracovní sílu a proto v okolí budí podiv, že tento mladík se může bez prá-

ce potloukati a vyžírati svoji matku. Líný mladík se jmenuje Jan Harčak.“150 

„Jeden Plzeňák se nás ptá, proč Žid Ohrstein je zaměstnán v zahradnictví pana Krtičky, 

Plzeň. Židák prý dokonce z kanceláře telefonuje.“151 

„Hradec Králové. Dejte pozor na tohoto Žida. Žid Poláček ze Sadovského ul., někdejší 

železniční zaměstnanec, povaluje se celé dny na lavičkách v lipkách, kde pořádá úplné 

politické mejdany mezi penzisty. Varujeme důrazně, aby s ním nikdo nezaváděl rozho-

vor. Straňte se toho Žida jako moru.  (…) Jsou už všeobecně známa jeho skuhravá vy-

hrožování, která však nezůstanou bez odplaty. Kdokoliv by se s ním stýkal, vydává se 

nebezpečí, že bude zařazen se všemi důsledky do kategorie hebrejských stvůr jako je 

Žid Poláček.“ V tomto případě byla přiložena i fotografie s popiskou „Tento Žid v 

Hradci Králové chová se velmi provokativně.“152 

Na základě těchto několika ukázek snad ani nepřekvapí, že redakce Árijského boje 

sloužila jako jakási neoficiální bloková služebna SD – Novák dostával pokyny k prově-

ření určitých osob a sám předával informace o příchozích udáních, z nichž mnohá vedla 

ke stíhání a následnému potrestání denunciovaných osob.153 

V rámci této relativně stručné charakteristice ústředního listu Protižidovské ligy nám 

ještě zbývá zodpovědět jedna podstatná otázka – z jakých vrstev se rekrutovali čtenáři 

této tiskoviny a pro jakou skupinu potenciálních recipientů tak byla koncipována forma 

propagandistických sdělení? Jak se vyjádřil agent SD Jiří Smíchovský, časopis byl čten 

                                                
148Reflektor do pražských ulic. Arijský boj, roč. III, č. 5 (1942), s. 3 
149Reflektor do pražských ulic. Arijský boj, roč. IV, č. 38 (1943), s. 3 
150tamtéž 
151Kukátko. Arijský boj, roč. IV, č. 23 (1943), s. 3 
152Ze všech krajů Čech a Moravy. Arijský boj, roč. IV, č. 37 (1943), s. 6 
153HAMANOVÁ, V.: Portrét Rudolfa Nováka, šéfredaktora listu Arijský boj. Praha: Univerzita Karlova. 

Fakulta sociálních věd. Katedra žurnalistiky, 2005. Diplomová práce, s.72-73 
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„… nejnižšími vrstvami pro oplzlosti a pavlačové klepy.“154 S tímto tvrzením musíme 

na tomto místě souhlasit. Zatímco časopis Přítomnost tedy bude v naší analýze repre-

zentovat periodikum, jež mělo přispět k niterné identifikaci či alespoň akceptaci nacio-

nálně socialistické ideologie ze strany protektorátní inteligence, Arijský boj stojí z hle-

diska intelektuálních nároků kladených na čtenáře na zcela opačnou stranu pomyslného 

spektra. Většina jeho odběratelů se, ostatně jako u většiny časopisů bulvárního obsahu, 

rekrutovala převážně z nižších vrstev, lidí více méně malým vzděláním i kulturním roz-

hledem.155 Tomu samozřejmě odpovídala i stylistická a obsahová úroveň článků, využití 

výrazně robustnějších persvazivních technik a některé další charakteristiky, které budou 

předmětem analýzy v následujících kapitolách. 

 

 

5.3 Zteč 
 

Časopis Zteč představoval jeden z listů vycházejících pod hlavičkou Kuratoria pro vý-

chovu mládeže v Čechách a na Moravě, tedy instituce mající zajistit výchovu respektive 

převýchovu mladé protektorátní generace v souladu s nacionálně socialistickými dog-

maty. 

Můžeme říci, že vznik Kuratoria nebyl žádným překvapením, neboť tento krok plně 

odpovídal Himmlerovu zvláštnímu výnosu, podle něhož měli nacisté zakládat podobné 

organizace prakticky ve všech zemích okupované Evropy.156 Tato snaha soustředit mlá-

dež v nějaké povinné, státem kontrolované instituci a vystavit ji zde více či méně inten-
                                                
154 Tamtéž, s. 81 
155 Dané složení čtenářské obce zřejmě dále souviselo také se skutečností, že Arijský boj stál na pozicích 

neochvějných kritiků demokracie a zastánců vlády pevné ruky. Autoritářství je totiž „… důsledkem slabé 

úrovně již dosaženého poznání a vědění a neschopnosti kognice. Potíže s pochopením komplikované 

skutečnosti vedou k tomu, že se lidé dovolávají názorů a pokynů autorit a používají zjednodušené, černo-

bílé kategorie myšlení. 

Jako poslední příklad můžeme uvést polské výzkumy 80. let 20. století … Ukázaly, že nejsilnější autori-

tářství se objevovalo u starších mužů s nižším vzděláním a příjmy, jejichž otcové měli rovněž nízké vzdě-

lání. Hlavními kategoriemi tedy byla úroveň vzdělání (včetně vzdělání otce) a sociální postavení. 

Nejvíce autoritářské osobnosti jsou zkrátka takové, které mají nízké vzdělání a/nebo pocházejí z rodinné-

ho prostředí, charakteristického rovněž nízkým vzděláním.“ (BALÍK, S. - KUBÁT, M.: Teorie a praxe 

totalitních a autoritativních režimů. Praha 2004, s. 86-87) 
156BRANDES, D.: Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

Praha 1999, s. 287 
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zivnímu ideologickému působení, je vlastní prakticky všem autoritářským systémům, ty 

s totalitními nároky nevyjímaje. Hitlerjugend a sovětský Komsomol představovaly asi 

nejznámější zástupce daných organizací, ale jejich určité modifikace fungovaly také v 

Itálii, Portugalsku, Bulharsku či Maďarsku. Další pak byly v průběhu druhé světové 

války vytvořeny ve Francii, Norsku, Pobaltí atd.157 Ve chvíli, kdy noha prvního němec-

kého vojáka vstoupila na naše území, bylo tedy zřejmé, že založení Kuratoria je pouhou 

otázkou času. 

V první etapě vývoje protektorátu, vymezené působením Konstantina von Neuratha 

v úřadu říšského protektora, zůstávalo spíše u teoretických úvah. Zlom v této otázce 

nastal až s jeho odchodem na „zdravotní dovolenou“, kdy se stal prvním mužem oku-

pační správy Reinhard Heydrich. Ten již 4. února 1942 prohlásil, že bude nutno shro-

máždit českou mládež v nějaké organizaci, která by zajistila výchovné působení mimo 

školní prostředí, a pomohla dovést nastupující generaci do Velkoněmecké říše.158 K této 

otázce se pak znovu vrátil 26. května téhož roku, kdy informoval novináře o nutnosti 

zavést určitou formu povinné služby mládeže, která by napravila to, „co zkazila za po-

sledních dvacet let špatná, nuceně duchaplná, intelektuálská a i kvantitativně nadměrná 

výchova v tomto prostoru.“159 

Můžeme konstatovat, že době, kdy Heydrich pronášel tento projev, byla již kola 

v pohybu. První oficiální krok byl v tomto směru učiněn 30. 4. 1942, kdy zastupující 

protektor zaslal novopečenému ministru školství a lidové osvěty Emanuelu Moravcovi 

dopis obsahující pokyny pro založení Kuratoria a zároveň jej ustavil vedoucím příprav-

ného výboru.160 Samotnými organizačními pracemi pak byl pověřen MUDr. František 

Teuner, bývalý vedoucí mládeže Vlajky, který se však s touto organizací v průběhu roku 

1941 názorově rozešel a přiklonil se k proudu reprezentovanému právě Moravcem.161 

Z pohledu okupační správy bylo nepochybně výhodou, že se Teuner danou problemati-

kou zabýval již delší dobu a ve chvíli, kdy vznikla potřeba vybudovat novou organizaci, 

měl za sebou již minimálně rok intenzivního studia brožur Hitlerjugend, Mein Kampf či 

                                                
157 ŠPRINGL, J.: Protektorátní vzor mladého člověka. In.: Soudobé dějiny, roč. XI, č. 1–2 (2004), s. 155 
158 ČVANČARA, J.: Heydrich. Praha 2004, s. 318 
159 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Dramatické i všední dny protektorátu. Praha 1996, s. 229 
160GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. b. Praha-Litomyšl 2007, s. 71 
161 Blíže k osobnosti Františka Teunera např. RENNER, E.: František Teuner. Od kritiky demokracie k 

fašismu a kolaboraci. In.: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Benešov 2000, s. 149–177 
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příruček NSDAP.162 Z toho také vyplynulo, jakou cestou se mělo budování Kuratoria 

ubírat. 

„Náš výchovný úkol je do jisté míry usnadněn tím, že začínaje opožděně proti mnohým 

národům Evropy, nemusíme začínat naslepo, ale můžeme používat řady zkušeností, 

příkladů i vzorů jiných národů, a především Němců, kteří prozkoušeli moderní výchov-

nou metodu v mnoha letech na milionech dorostu svého národa a kteří dali světu jeden z 

největších případů výchovy mladého člověka, jaký znají vůbec dějiny.“163 To jsou Teu-

nerova slova. 

Je tedy patrné, že Kuratorium mělo představovat určitou obdobou německých Hitlerju-

gend. Nikoliv však zcela bezduchou kopii, neboť při „výchovném“ působení na mládež 

bylo třeba brát v úvahu roli, vymezenou české populaci v rámci tzv. Nové Evropy. Zde 

můžeme spatřovat důvod toho, že nová organizace ve své činnosti například zcela pomí-

jela branné prvky, tak typické pro Hitlerovu mládež.164 Německý vliv zde však byl jasně 

patrný. Na organizačních pracích se již od samého začátku podíleli příslušníci Hitlerju-

gend (a také SS) jakožto poradci, mající zajistit, že bude výchova dostatečně nekom-

promisní a neutrpí „českým šlendriánem“.165 Jak již bylo řečeno výše, z pohledu přesta-

vitelů nacistického establishmentu měla tato instituce v ideálním případě zajistit, aby u 

české mládeže došlo ke zvnitřnění takových sad nástrojů k dekódování světa, které by 

každodenní realitu nedovolovaly interpretovat jinak, než v souladu s danou ideologií. 

Legislativního rámce se nové organizaci dostalo 28. května 1942, tedy pouhý den po 

spáchání atentátu na Heydricha.166 Bylo však nutno ujít ještě dlouhou cestu, než mohlo 

Kuratorium začít skutečně fungovat, neboť není dost dobře možné stvořit organizaci 

mající zastřešovat výchovu veškeré mládeže určitého státu pouhým škrtem pera. Jistá 

činnost sice byla zahájena 17. června 1942,167 ale oficiální založení proběhlo až téměř 

po roce, konkrétně 13. března. 1943 na slavnostním shromáždění v městském divadle ve 

Slaném.168 

                                                
162PASÁK, T.: Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945. Praha 1999, s. 352 
163TEUNER, F.: Nové cesty naší mládeže. In.: Den mládeže 1943. Praha 1943, s. 7 n. 
164 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. b. Praha-Litomyšl 2007, s. 71 
165 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Dramatické i všední dny protektorátu. Praha 1996, s. 229 
166Vládní nařízení ze dne 28. 5. 1942 o povinné službě mládeže. In.: Sbírka zákonů a nařízení 1942 I. 

Praha 1942, s. 905–906 
167UHLÍŘ, J. – KAPLAN, J.: Praha ve stínu hákového kříže. Praha 2005, s. 85 
168GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Dramatické i všední dny protektorátu. Praha 1996, s. 234 
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Pokud se blíže podíváme na výše zmiňované vládní nařízení z května 1942, zjistíme, že 

se základem „převýchovy“ v nacistickém duchu měla stát tzv. povinná služba mládeže, 

které podléhali „všichni mladiství protektorátní příslušníci arijského původu.“169 Sa-

motná povinná služba zde byla vymezena ještě poměrně vágně, a sice jako určitá forma 

tělesné, duševní a mravní výchovy mládeže.170 Vzápětí však bylo vydáno několik pro-

váděcích nařízení, které tento deficit napravovaly. 

O co tedy šlo? Tzv. povinná či čestná služba měla podchycovat veškerou mládež protek-

torátu ve věku od 10 do 18 let a podrobit ji zde určité formě ideologického působení. Ve 

chvíli, kdy daná dívka či chlapec dosáhli desíti let, vznikala jejich zákonným zástupcům 

povinnost přihlásit je do spolku pověřeného prováděním čestné služby. Pokud by tak 

neučinili, vystavovali se riziku poměrně výrazného postihu.171 Zbaveni této povinnosti 

byli pouze jedinci zdravotně nezpůsobilí, stejně tak jako Židé a „židovští míšenci“. Po-

kud mladistvý odmítal do příslušného spolku docházet, mohl k tomu být donucen místní 

policií.172 

Povinná služba sestávala z jedné a od roku 1944 pak ze dvou dvouhodinovek týdně, 

jejichž obsah byl direktivně stanoven z centra prostřednictvím časopisu Náš směr.173 

Každá schůzka sestávala ze dvou částí – tělesné a následně duchovní výchovy. 

                                                
169 Vládní nařízení ze dne 28. 5. 1942 o povinné službě mládeže. In.: Sbírka zákonů a nařízení 1942 I. 

Praha 1942, s. 905 
170 Tamtéž, s. 906 
171 „(1) Úmyslné nebo nedbalé přestoupení předpisu § 6 [povinnost přihlásit mladistvého k výkonu po-

vinné služby – pozn. PN] trestá okresní úřad pokutou do 5.000 K nebo vězením do 14 dnů nebo oběma 

těmito tresty. V případě nedobytnosti pokuty jest zároveň uložiti náhradní trest vězení podle míry zavině-

ní až do 14 dnů. 

(2) Pokutu do 100.000 K nebo vězením do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty trestá okresní úřad pro 

přestupek toho, 

a) kdo mladistvého odvádí nebo pokouší se odvésti od plnění povinné služby mládeže 

b) kdo zabraňuje provádění povinné služby mládeže nebo ohrožuje cíl jí sledovaný.“ (Nařízení předsedy 

Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě ze dne 30. května 1942 o rozsahu povinné služby 

mládeže. In.: Sbírka zákonů a nařízení 1942 I. Praha 1942, s. 912) 
172 tamtéž, s. 911-912 
173 Jednalo se o jakousi didaktickou-metodickou příručku, které obsahovala na minuty rozplánovaný pro-

gram každé schůzky. Náš směr vycházel od října 1943 ve dvou verzích – dívčí a chlapecké. Odpovědným 

redaktorem chlapecké mutace byl až do října 1944 Jan Nepomunk Pipota, kterého následně vystřídal Jiří 

Benda. Odpovědnou redaktorkou dívčí verze se stala Ludmila Valášková. (Náš směr (pro chlapce) 1943–

1945, Náš směr (pro dívky) 1943–) 
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Tělesná výchova se skládala z rozcvičení, pořadových cvičení, „výkonu“ v podobě zá-

pasu, lehké atletiky, boxu, gymnastiky, cvičení na nářadí, plavání, bruslení atd. a koneč-

ně „bojové hry“, tedy kopané, házené, ragby, případně ledního hokeje.174 Těmto aktivi-

tám bylo pravidelně věnováno zhruba 85 minut z každé dvouhodinovky, tedy více než 

70% času, jež byl vymezen povinné službě.175 Tento důraz na tělesnou výchovu nebyl 

náhodný. Plně totiž odpovídal Heydrichovu názoru, že českou mládež bude možno nej-

lépe „převychovávat“ pod rouškou nejrůznějších sportovních klání.176 

Hlavní cíl a účel Kuratoria měl být však realizován až ve druhé části povinné služby, a 

sice 35 minutách tzv. duchovní výchovy, v jejímž rámci se mělo protektorátní mládeži 

dostat toho, co „se jí jinak nedostane ani od rodičů, ani ve škole.“ Toto „poučení“ se 

mělo dotýkat především čtyř velkých okruhů - dějin, Říše a jejího zřízení, kultury, a 

konečně nového způsobu života, 177 který měl vzniknout spolu s nastolením nacistické-

ho, tedy nejideálnějšího možného panství. 

František Teuner prohlásil za hlavní cíl duchovní výchovy „...dát mládeži správný obraz 

okolního světa, ukázat přednosti i chyby minulosti, velikost přítomné doby, v níž naše 

mládež vyrůstá a výhledy do budoucnosti, která bude otevřena všem národům nové Ev-

ropy“.178 Jinými slovy – vyložit a ospravedlnit současný stav v souladu nacionálně soci-

alistickými dogmaty. 

Vedoucí představitelé Kuratoria však hned od počátku naráželi na citelný problém. Jak 

zajistit provádění povinné služby, když na území protektorátu žil zhruba jeden milion 

mladistvých?179 Kde vzít prostory, ale především instruktory, kteří měli zajišťovat ideo-

logické působení a být proto v ideálním případě zcela oddáni myšlenkám nacismu? Je 

zřejmé, že vybudovat takto masivní organizaci tzv. na zelené louce nebylo z logiky věci 

možné, tím spíše v časovém horizontu několika měsíců. Představitelé nacistického esta-

blishmentu však dokázali najít řešení – bylo rozhodnuto využít k daným cílům již exis-

tující rozsáhlou síť nejrůznějších spolků, zabývajících se prací s mládeží. 
                                                
174Směrnice pro službu mládeže. Praha 1943, s. 21; 46-50 
175 Tento poměr se změnil v roce 1944, kdy došlo k určité reorganizaci. Namísto jedné „služby“ týdně 

musela protektorátní mládež napříště absolvovat dvouhodinovky dvě, z nichž jedna byla cele věnována 

sportu, druhá pak výhradně „duchovní výchově“. (ŠPRINGL, J.: Kuratorium pro výchovu mládeže v 

Čechách a na Moravě. Diplomová práce, Praha 2003, Ústav českých dějin, vedoucí Prof. PhDr. Jan Kuk-

lík, CsC. , s. 41–42) 
176 ČVANČARA, J.: Heydrich. Praha 2004, s. 318 
177Směrnice pro službu mládeže. Praha 1943, s. 12-16 
178 Práce Kuratoria. In: Zteč, roč. II, č. 6 (1943), s. 3 
179ŠPRINGL, J.: Protektorátní vzor mladého člověka, in: Soudobé dějiny, roč. XI, č. 1–2 (2004), s. 156 
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Základem této strategie se stalo nařízení předsedy Kuratoria z 30. května 1942, které 

stanovovalo, že všechny organizace tohoto typu musely nejpozději do 1. září 1942 podat 

žádost o pověření k provádění povinné služby. Pokud tak neučinily, nebo byla žádost po 

přezkoumání k tomu příslušnými orgány zamítnuta, nesměly ve své činnosti nadále po-

kračovat. 180 Můžeme říci, že tato taktika byla do určité míry úspěšná, neboť do konce 

roku 1942 zažádalo o pověření celkem 3. 277 spolků, přičemž sítem výběru jich prošlo 

2. 260.181 Otázka prostor tak byla více méně vyřešena. 

Stále zde však zůstával problém se samotnými instruktory a jejich ideovou orientací. 

Tito sice museli absolvovat určitý výcvik či školení182 a byli při své činnosti kontrolo-

váni tzv. kanceláří okresního pověřence,183 ale vždy záleželo pouze na osobní odvaze a 

smýšlení daného vychovatele, nakolik se rozhodl podřídit vnějšímu tlaku. Mnozí cviči-

telé prvorepublikových tělovýchovných organizací, jakými byly například Sokol či Orel, 

pak myšlenku spolupráce na „převýchově“ české mládeže zcela zavrhli a důsledně od-

mítali s Kuratoriem spolupracovat.184 A i v případě, že daný vychovatel ke spolupráci 

svolil, neměli kuratoristé zdaleka vyhráno. U osob, které formovala prvorepubliková 

demokracie respektive české vlastenectví bující uvnitř Rakousko-Uherské monarchie, 

bylo totiž plné ztotožnění se s nacistickými dogmaty nepříliš pravděpodobné. Sám Fran-

tišek Teuner se dokonce obával, aby se nově ustanovené organizace nestala jakousi plat-

formou pro odbojové aktivity.185 Tento problém se vedoucím představitelům Kuratoria 

nikdy nepodařilo zcela vyřešit a otázka, nakolik praktické provádění duchovní výchovy 

odpovídalo centrálním direktivám, tak zůstala otevřená až do konce války. 

Samotné provádění povinné služby se tedy pod absolutní kontrolu představitelů nacis-

tického establishmentu dostat nepodařilo a deklarovaná ambice na převýchovu protekto-

rátní mládeže proto získávala povážlivé trhliny. Kuratoristé však dost dobře nemohli na 

své cíle rezignovat a někteří z nich zřejmě skutečně věřili v alespoň hypotetickou naději 

                                                
180 Nařízení předsedy Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě ze dne 30. května 1942, 

kterým se stanoví zásady pro povinnou službu mládeže. In.: Sbírka zákonů a nařízení 1942 I. Praha 1942, 

s. 908 
181GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. b. Praha-Litomyšl 2007, s. 72 
182 Nařízení předsedy Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě ze dne 30. května 1942, 

kterým se stanoví zásady pro povinnou službu mládeže. In.: Sbírka zákonů a nařízení 1942 I. Praha 1942, 

s. 909 
183ŠPRINGL, J.: Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Diplomová práce, Praha 2003, 

Ústav českých dějin, vedoucí Prof. PhDr. Jan Kuklík, CsC. , s. 33 
184 KÖSEL, J.: Dějiny tělesné výchovy II. Praha 1986, s. 176 
185 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Dramatické i všední dny protektorátu. Praha 1996, s. 230 
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na úspěch tohoto projektu a to i tváří v tvář výše nastíněným problémům. Jakkoliv totiž 

byla duchovní výchova asi nejpodstatnější částí fungování organizace, existovaly zde i 

jiné kanály, jejichž prostřednictvím mohli kuratoristé komunikovat propagandistická 

sdělení zacílená na mladou generaci. K nim můžeme řadit nejrůznější (nejenom) spor-

tovní podniky, jejichž nedílnou součástí byla pronacistická vystoupení a proslovy,186 ale 

také tiskoviny, jež daná instituce vydávala. V tomto případě již byla kontrola nad obsa-

hovou stránkou propagandy mnohem účinnější. 

Časopisy, vycházející pod hlavičkou Kuratoria, můžeme v zásadě rozdělit do dvou ka-

tegorií. Do první z nich by spadaly tiskoviny vydávané pro vnitřní potřeby organizace. 

Krom již zmiňovaného „Našeho směru“ se jednalo o časopisy „Cvičitel“, „Vzorný roj“, 

„Služba domoviny“, „Vzdělávací služba“ a „Výcvikové směrnice ZZ“. Druhou skupinu 

pak tvořily listy, jež byly dostupné široké veřejnosti prostřednictvím běžného stánkové-

ho prodeje. Jednalo se o převážně povídkový časopis „Správný kluk“ určený chlapcům 

ve věku od 10 do 14 let, „Dívčí svět“, který se zaměřoval na příslušnice něžného pohla-

ví od 10 do 18 a konečně také „Zteč“ nesoucí podtitul „list mladé generace“. 

A právě Zteč nás zajímá především. Jednalo se o časopis, jehož cílovou skupinu čtenářů 

tvořila mládež ve věku od 15 do 18 let bez rozdílu pohlaví. Již na první pohled upoutal 

svým poměrně velkým formátem (A3), značným množstvím fotografií a propagandis-

tickými texty tematicky pokrývajícími snad všechny aspekty tehdejšího života. První 

číslo si mohli zájemci koupit již 1. října 1942 a dále pak každých čtrnáct dní až do kon-

ce dubna 1945. Můžeme proto říci, že Zteč byla nejdéle vydávaným kuratorním časopi-

sem vůbec. Samozřejmě i ona byla zasažena válečným vývojem, který v tomto případě 

způsobil postupné zhoršování kvality papíru, redukci formátu i fotografických ilustra-

cí.187 Rozsah listu v průběhu let poněkud nepravidelně varioval mezi 8-14 stranami. 

                                                
186 Seznam všech akcí pořádaných Kuratoriem tak, jak jej uvedl ve své diplomové práci Jan Špringl – 

Plavecká mistrovství mládeže 1943 (léto 1943), Den mládeže 1943 (září 1943), Basketbalové mistrovství 

mládeže 1943 (prosinec 1943), Týden zimního sportu 1944 (1. –6. 2. 1944), Umění mládeži (25. 9. 43 –

červenec 1944), Kulturní péče o českou mládež (říjen 1944–45), Každý hoch a dívka plavcem (polovina 

července – polovina srpna 1943, druhé kolo pak srpen 1944), Šijeme panenky (říjen–prosinec 1943), 

šijeme pro nejmenší (září–prosinec 1944), Pomáháme maminkám (jaro 1944), Zotavovací akce „Odkaz 

Reinharda Heydricha“ (léto 1943 a 1944, zima 1944), Ukaž co umíš (březen–červenec 1944), Týden 

mládeže 1944 (1. –9. července 1944), Jarní den mládeže 1944 (7. 5. 1944) (ŠPRINGL, J.: Kuratorium pro 

výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Diplomová práce, Praha 2003, Ústav českých dějin, vedoucí 

Prof. PhDr. Jan Kuklík, CsC. , s. 113–137) 
187 8. dubna 1945 se formát Zteče zmenšila na polovinu a stala se týdeníkem. 
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Na postu šéfredaktora zpočátku působil Vladimír Dejmek, 188  který byl v červenci 

1943 vystřídán Janem Žižkou.189 Druhá a také poslední změna na tomto postu přišla 

až v únoru 1945, kdy Žižkovo místo zaujal aktivistický novinář Václav Crha.190 

Pokud bychom porovnali Zteč a ostatní veřejně dostupné kuratorní tiskoviny, objeví se 

před námi další důkaz značné variability nacistické propagandy, v tomto případě 

nepochybně vycházející z tehdejších znalostí lidské psychiky. Časopis Správný kluk se 

například pokoušel upoutat své školou povinné obecenstvo důrazem na dobrodružné 

povídky s více či méně explicitním ideologickým podtextem. Důvody této strategie byly 

přinejmenším dvojí. První z nich bychom mohli označit jako statistický. Právě 

dobrodružná povídka se totiž stala jedním ze základů úspěchu Mladého hlasatele, tedy 

časopisu, jenž se v dobách první republiky těšil nebývalé popularitě. Správný kluk měl 

ambici na tento list navázat, přestože se k němu jednotliví přispěvatelé nesměli 
                                                
188 Vladimír Dejmek se narodil roku 1921 v Praze a později zde také úspěšně absolvoval Akademické 

gymnázium (maturitní ročník 1940). Již od studentských let byl členem Vlajky, stejně tak jako František 

Teuner dokázal takříkajíc „vsadit na správného koně“ v podobě Emanuela Moravce. Ve svých 21 letech se 

tak stal odpovědným redaktorem Zteče, následně tiskovým referentem Kuratoria a konečně počátkem 

roku 1944 vedoucím školícího oddělení tamtéž. 

Po válce byl odsouzen k pěti letům žaláře, ztrátě cti na 10 let a propadnutí veškerého majetku státu. 

(BLODINGOVÁ, A. a kol.:Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního 

tisku v letech 1939 až 1945. Praha 2007, s. 29) 
189 Jan Žižka se narodil roku 1910 v Litomyšli, kde také absolvoval reálné gymnázium. Po skončení studií 

na FF UK působil jako vedoucí filiální redakce A-Zetu a Večerního Českého slova v Pardubicích a 

Havlíčkově brodě. 

Po válce došlo k jeho vyloučení z novinářské organizace a byla mu zakázána další novinářská činnost. 

Jinak však postižen nebyl, přestože proti němu bylo do roku 1947 vedeno trestní řízení. (tamtéž, s. 99) 
190 Václav Crha se narodil 27. května 1901 v Rokycanech. Jeho otcem byl Josef Crha a matkou Marie 

Crhová (roz. Kremlová); oba rodiče pocházeli ze středostavovských poměrů. Po dokončení střední školy 

v Rokycanech nastoupil V. Crha na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor hudební dějiny a věda. 

V roce 1925 zde získal doktorát filosofie, když obhájil disertační práci na téma Veřejné mínění 

v mezinárodním styku. Svůj život se však rozhodl zasvětit práci novináře. 

V období protektorátu se stal členem proslulé sedmičky aktivistických novinářů, přestože zde plnil spíše 

pasivní úlohu. Těsně před koncem války byl předvolán ministrem E. Moravcem, který mu nařídil, aby se 

od 1. února 1945 ujal funkce šéfredaktora Zteče. Crha mu vyhověl – s největší pravděpodobností ze stra-

chu. 

Po válce byl za svou činnost odsouzen k doživotnímu žaláři. Byl však propuštěn již roku 1956, tedy po 11 

letech vězení s tím, že se „odsouzený s pomocí poctivé práce a slušného chování snaží napravit svou 

trestnou činnost.“ (ŠINDELÁŘ, K.: Causa protektorátního novináře Václava Crhy před národním soudem. 

Brno: Masarykova Univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra mediálních studií a žurnalistiky, 2007. 

Diplomová práce, s. 36-42; 95) 
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z pochopitelných důvodů otevřeně hlásit, a využít tak zájmu mladých čtenářů o tento 

typ literatury. Druhý důvod můžeme označit jako psychologický. Kuratoristé totiž brali 

v úvahu charakteristické znaky jednotlivých stádií duševního vývoje, kterými mládež 

procházela. Ve Směrnicích pro službu mládeže se tak můžeme například dočíst, věkové 

skupině od 10 do 14 let je třeba vše podávat jako vyprávění, idealizovat a podávat 

srozumitelnou, názornou řečí.191 Bylo tedy jenom logické, že při snaze působit na takto 

staré chlapce, zvolili tvůrci Správného kluka právě „povídkovou“ strategii. 

I v případě tvorby obsahové stránky Zteče našla psychologie své uplatnění. Jak jsme již 

řekli výše, tento list byl určen věkové skupině 15-18 let. Ta byla v rámci Směrnic pro 

službu mládeže charakterizována jako období, kdy dochází k určitému rozvoji kritické-

ho myšlení. Z toho měla plynout tendence zabývat se více či méně hlubokými úvahami 

a především vyžadování pádných důkazů, které by podpořily tvrzení starších vychovate-

lů.192 Tento předpoklad se pak samozřejmě výrazně promítnul do obsahové stránky tex-

tů otiskovaných ve Zteči. 

Na rozdíl od Správného kluka se zde prakticky nesetkáme s dobrodružnou povídkou, ale 

naopak s velkým množstvím článků, které pocházely z pera vedoucích představitelů 

Kuratoria či jiných zástupců nacistického establishmentu. Objevovaly se zde i texty 

převzaté z listů určených dospělé populaci, přepisy Goebbelsových projevů atd. Jinými 

slovy – Zteč představovala z hlediska použitých persvazivních technik zcela jiný svět 

než časopis určený věkové kategorii od 10 do 14 let. 

V zásadě se jednalo o periodikum, které ve vztahu k protektorátním adolescentům plnilo 

roli jakési „hlásné tribuny“ nacistické propagandy toho nejhrubšího zrna. V průběhu let 

se zde vyskytly články jako „Národ a Židovská otázka“,193 „Talmudská nenávist“,194 

„Mládež ručitelkou za nový řád“,195 „Vítězství Říše, nebo sovětská Evropa“196 atd. 

Podobné texty budou ostatně součástí analýzy v následujících kapitolách. Na první 

straně se navíc v letech 1942–1943 vyskytovalo určité motto či heslo, jako například 

                                                
191 Směrnice pro službu mládeže. Praha 1943, s. 14 
192 Tamtéž, s. 11; 14 
193 BENDA, J.: Národ a židovská otázka. Zteč, roč. I, č. 7 (23.12.1942), s. 2 
194 KŘÍŽ, A.: Talmudská nenávist. Zteč, roč. IV, č. 5 (15.2.1945), s. 1 
195 ŽIŽKA, J.: Mládež ručitelkou za nový řád. Zteč, roč. II, č. 10 (15.5.1943), s. 1 
196ČECH, V.: Vítězství Říše, nebo sovětská Evropa. In: Zteč, roč. III, č. 21 (18.11.1944), s. 4 
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„Náš cíl : Být dokonalou složkou Říše“197 či  „Víra v ideu Říše je zárukou vítězství 

německých zbraní.“198 

Je poměrně složité popsat strukturu listu, neboť ta doznávala v průběhu let značných 

změn – vznikaly a zanikaly různé rubriky, varioval stránkový rozsah, či formát atd. 

Pro naše účely však analýza tohoto typu není potřebná. Můžeme snad pouze konstato-

vat, že se zde přispěvatelé vyjadřovali snad ke všem oblastem tehdejšího života, ať už 

se jednalo o události na frontách, propagandistické obrazy „bolševických zrůd“, učení 

o superioritě „arijské rasy“, otázky hospodářské či informace z oblasti sportu. Součástí 

listu byly i rébusy, křížovky a pravidelné šachové okénko. Bezmála 80.000 mladým 

čtenářům199 se zde tedy nepochybně dostávalo toho, co jim, slovy Směrnic pro výcho-

vu mládeže, nemohli poskytnout ani rodiče, ani škola. 

Právě články, otiskované ve „Zteči“, se staly základem pro následující analýzu vizí a 

hodnocení, které byly prostřednictvím kuratorního tisku předkládány mladé generaci 

za účelem dosažení identifikace mladých lidí s novými poměry, válkou atd. 

Pojďme se proto nyní podívat, jakým způsobem rezonovaly konkrétní propagandistic-

ké obrazy nejenom ve Zteči, ale i dalších dvou listech, abychom se zde pokusili iden-

tifikovat rozdílné persvazivní strategie a určili, nakolik či zda vůbec bylo snahou na-

cistů vyvolat v protektorátu určitý generační rozkol. 

 

 

                                                
197 Zteč, roč. II, č.6 (15.3.1943), s. 1 
198 Zteč, roč. II, č. 15 (3.8.1943), s. 1 
199RENNER, E.: František Teuner. Od kritiky demokracie k fašismu a kolaboraci. In.: Sborník vlastivěd-

ných prací z Podblanicka. Benešov 2000, s. 161 
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6. Protektorátní inteligence - žádaná i nežádoucí 
 

Na základě dosavadní dějinné zkušenosti se zdá, že imanentní součástí každé totalitní 

ideologie je určitý odpor či možná spíše nepřekonatelná nedůvěra vůči sociální vrstvě 

inteligence.200 Je neoddiskutovatelným faktem, že právě tato skupina byla prakticky ve 

všech diktaturách, opírajících se o totalitní ideologii, dříve či později pronásledována či 

dokonce přímo likvidována. Nejinak tomu bylo i v rámci protektorátu Čechy a Morava. 

Dříve, než přistoupíme k analýze časopisů Zteč, Přítomnost a Arijský boj, na jejichž 

základě budeme rekonstruovat propagandistické obrazy této společenské vrstvy, musí-

me proto objasnit důvody, které stojí za tímto nepřátelstvím, nedůvěrou či přímo nená-

vistí a určitým strachem, který u establishmentu zkoumaných diktatur vyvolávaly inte-

lektuální elity. 

Jak poznamenala Hannah Arendt: „Intelektuální, duchovní a umělecká iniciativa je pro 

totalitarismus stejně nebezpečná jako zločinecké aktivity lůzy, a obě jsou nebezpečnější 

než pouhá politická opozice.“201 Jestliže se ptáme po příčinách této skutečnosti, musíme 

se opět vrátit k samé podstatě nacionálně socialistické ideologie, konkrétně k již zmiňo-

vané ambici na konstruování vize koherentního, jednoznačného světa. 

Řekli jsme, že nacismus byl určitou reakcí na výzvy předkládané érou modernity. U 

jeho zrodu tak stála nejenom německá porážka v první světové válce a následné poníže-

ní ve Versailles, slabá a většinou obyvatel nikdy neakceptovaná parlamentní demokracie 

Výmarské republiky či ekonomická krize, přestože všechny tyto faktory zde sehrály 

nesmírně významnou roli. Ideové kořeny nacionálního socialismu však tkvěly mnohem 

hlouběji – v erozi tradiční sociální struktury, postupném vyprazdňování symbolických 

prostor, atomizaci společnosti, neurčitosti bytí, které se zdálo ztrácet svůj řád, a mnoha 

dalších skutečnostech, které s sebou přinesl odkouzlený svět modernity. Tato ideologie, 

stejně jako mnohé jiné myšlenkové proudy své doby, byla v jistém slova smyslu výra-

zem touhy po nalezení nové jistoty, nezpochybnitelné Pravdy, která by skýtala naději na  

znovuukotvení lidského bytí. 

                                                
200Tento postulát má svou platnost nejenom pro ideologii fašismu či nacionálního socialismu, ale nepo-

chybně i pro ideu komunistickou, přestože právě ta byla (a stále ještě je) pro mnoho západních intelektuá-

lů velmi svůdnou. Faktem však zůstává, že kdekoliv a kdykoliv byla nastolena komunistická diktatura, 

zprvu nadšenou „rudou avantgardu“ pravidelně čekalo hořké vystřízlivění. 
201ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 471 
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Konstrukce takovéto vzdororeality či, slovy Ivo Budila, kontraexistenciálního snového 

světa spojeného s gnostickým odmítnutím nedokonalého stvoření,202 se však nemůže 

obejít bez určitého násilí vůči skutečnosti – není zkrátka dost dobře možné vytvořit ab-

solutně pravdivou teorii, jež by v sobě byla sto zahrnout celé universum. Totalitní hnutí 

proto v pravém slova smyslu nepopisují skutečnost, nýbrž „vyčarovávají lživý svět, 

jehož konzistence je potřebám lidské mysli přiměřenější než realita sama.“203 

Z toho dále plyne, že takovýto koncept může jen těžko obstát v ohni diskuze a racionál-

ní argumentace, neboť by byl okamžitě zaplaven konkrétností světa reálného. Tato sku-

tečnost proto vyžaduje, aby se monolit státní ideologie stal v zásadě nedotazovatelným. 

Jak svého času prohlásil Joseph Goebbels, „...u ideje jde vždy o něco neotřesitelného, 

pevného, nezměnitelného.“204 Prakticky žádné ideologické dogma proto nesmí být pří-

stupné analýze, neboť již není objektivní problematikou, na kterou lidé mohou mít ná-

zor, nýbrž tak skutečným a nedotknutelným jako pravidla aritmetiky.205 

 A právě zde je třeba hledat jeden z důvodů, proč intelektuální elity přestavují pro sys-

témy zaštiťující se totalitní ideologií vždy určité nebezpečí. Ve srovnání s atomizova-

nými masami zde totiž existuje citelně větší riziko, že odmítnou bezvýhradně akcepto-

vat předkládané „evangelium ideologie“, budou dotazovat nedotazovatelné a erodovat 

tak představu zdánlivě koherentního světa, který zná jenom ano a ne, ale žádné možná. 

Pravděpodobně ještě větší nebezpečí pak pro establishment daného typu diktatur přesta-

vovala schopnost inteligence ne pouze zpochybňovat předkládaná dogmata, ale navíc 

přicházet s vizí odlišného, životaschopného řádu, neboť „existence představy alternativ-

ního politického uspořádání je pro vládnoucí elitu nebezpečnější než nespokojenost, 

nedůvěra nebo neposlušnost opozice.“206 V rámci totalitní ideologie, konstruující bipo-

lární realitu dvou hodnotově zcela protikladných světů, je každá životaschopná alterna-

tiva delegitimizující a proto zcela nepřípustná. Jestliže má národ „... začít jednotně mys-

lit, jednotně reagovat a stát vládě plně a se sympatií k dispozici,“207 idea představují 
                                                
202BUDIL, I.: Moderní totalitarismus a síla politické imaginace. In.: BUDIL, I.: Totalitarismus. Praha 

2005, s. 33 
203ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 488 
204Jak svého času prohlásil Joseph Goebbels, „...u ideje jde vždy o něco neotřesitelného, pevného, nezmě-

nitelného.“ (DUFFAC, J.: Dr. Joseph Goebbels: Poznání a propaganda: komentovaný překlad vybraných 

projevů. Praha 2002, s. 17) 
205ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 500 
206BALÍK, S. - KUBÁT, M.: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha 2004, s. 75 
207 BREITFELDER, M.: Metody nacistické propagandy. In.: Dějepis XVII, Sborník katedry historie, 

Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta. Plzeň 1997, s. 93 
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„třetí cestu“ mezi uměle konstruovanými světy absolutizovaného dobra a zla nesmí 

existovat.208 

Důvodů, proč byla úloha sociální vrstvy inteligence v daných systémech marginalizo-

vána, je samozřejmě mnohem více. Pro účely naší práce však bude účelné, když zmíní-

me už pouze jeden z nich, tentokráte specifický pro ideologii nacionálního socialismu. 

V kapitole zabývající se modernitou jsme konstatovali, že nacismus byl do jisté míry 

snahou o popření myšlenkového i politického dědictví francouzské revoluce a šířeji pak 

také filozofie osvícenství. Zatímco osobnosti typu Voltaira vykreslovaly prométheov-

skou vizi spásy lidstva prostřednictvím vědy a poznání, německou poválečnou společ-

ností mnohem více rezonovaly metanarativy jiného druhu. Vzhledem k celkovému za-

měření práce není nutné, abychom se podrobně zabývali příčinami tohoto jevu a analy-

zovali tak kořeny a důsledky tzv. konzervativní revoluce.209 Musíme však konstatovat, 

že zmíněného klimatu dokázali nacističtí ideologové velmi dobře využít. 

Proti intelektu, abstrakci a koncepčnímu myšlení postavili konkrétní jev, bezprostřední 

prožitek, vizuální formy a jejich vnímání. Převahu osvíceného a „chladně vypočítavé-

ho" rozumu vyvažovali zdůrazněním citu, duše a krve.210 Tímto se stali součástí Karlem 

Popperem diagnostikované „revolty proti rozumu“. Můžeme tedy říci, že určitá forma 

antiracionalismu byla přímo integrální součástí nacionálně socialistické ideologie.211 

I přes všechny tyto skutečnosti by bylo chybou tvrdit, že inteligenci byla zcela znemož-

něna participace na nacionálně socialistickém hnutí (za všechny vzpomeňme případ 

Martina Heideggera).212 Jednalo se však spíše o ojedinělé případy.213 Faktem zůstává, že 

                                                
208 „A jako refrén ... vždy znovu zaznívá: „třetí cesty není“. Na ničem si totalitní propaganda nadává tak 

záležet jako na tom, aby nám vsugerovala, že můžeme volit vždy jen ze dvou možností.“ (FIDELIUS, P.: 

Jazyk a moc. München 1983, s.168) 
209Blíže k této problematice např.: URVÁLEK, A. a kol.: Dějiny německého a rakouského konzervativní-

ho myšlení. Olomouc 2009 
210REICHEL, P.: Svůdný klam Třetí říše. Praha 2004, s. 94 
211BALÍK, S. - KUBÁT, M.: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha 2004, s. 101 
212Martin Heidegger vstoupil do NSDAP roku 1933 a byl ustanoven rektorem na univerzitě ve Freiburgu. 

U příležitosti svého jmenování pak pronesl známý projev, po jehož skončené mu údajně jeden z přítom-

ných funkcionářů strany gratuloval k jeho soukromému nacionálnímu socialismu. 

 Heidegger zde mimo jiné prohlásil, že „veškerá německá skutečnost se nacionálním socialistic-

kým státem změnila a v důsledku toho se musí rovněž změnit veškerý náš minulý způsob chápání a myš-

lení. (…) Jedině vůdce, a pouze on je dnešní i budoucí německou skutečností a zákonem. Prohlubuje stále 

vědomí toho, že ode dneška vyžaduje každá věc rozhodnutí a každý čin zodpovědnost. Heil 

ler!“ (DAHRENDORF, R.: Pokušení nesvobody : Intelektuálové v časech zkoušek. Praha 2008, s. 13-14) 
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primární oporu nového řádu se měly stát zcela jiné společenské vrstvy. Jak se ostatně 

vyjádřil sám Adolf Hitler, „... hnutí musí hledat své přívržence především v táboře pra-

cujících. Po inteligenci je možno sáhnout pouze v tom případě, pokud tato bezezbytku 

pochopila žádoucí cíl.“214 Jak ale poměrně přesvědčivě dokládají mnohé pasáže z knihy 

Mein Kampf, mnoho nadějí v tuto alternativu nevkládal.215 

 

 

6.1 Postavení inteligence v rámci protektorátu Čechy a Morava 
 

Na základě dosud uvedených skutečností není příliš obtížné dovodit, jaký postoj zaujal 

nacistický establishment vůči intelektuálním elitám protektorátu Čechy a Morava. Už ze 

samotné podstaty nacionálně socialistické ideologie je zřejmé, že se tato vrstva do určité 

míry musela stát terčem útoků ze strany nově ustavené skupiny mocných. Roli zde však 

hrály i další faktory. 

Jak se uvádělo v dokumentu „Generální plán východ“, který byl na rozkaz Heindricha 

Himmlera vypracováván od konce roku 1941: „Pokud jde o české intelektuály, je třeba 

vždy počítat s určitou jejich nebezpečností. Tato nebezpečnost se sice tolik neprojevuje 

násilnými činy, jako je tomu zdá se u Poláků. Přesto nelze zastírat, že česká inteligence 

je a ještě dlouho bude naplněna fanatickou nenávistí vůči všemu německému.“216 Roz-

hodnutí nacistického establishmentu vystavit tuto sociální vrstvu zvýšenému tlaku a 

                                                                                                                                          
213Symptomatickým se zdá, že všeobecně malý vliv inteligence v nacionálně socialistickém hnutí pak po 

roce 1933 dále upadal, neboť idealisté a avantgardisté mají reálný význam spíše ve fázi před dobitím 

státní moci než po něm. 

 „Těžiště hnutí [pak] nespočívá v ideologii či fanatismu, ale v sofistikované organizaci. Obsah 

ideologie jako takový hraje významnou roli pouze v raných fázích vývoje hnutí, kdy ještě buduje pevnou 

mocenskou bázi. Ideologie dále slouží jako fasáda pro vnější svět (vzhledem k hnutí). (ZELNÍČEK, J.: 

Ideologické kouzelnictví. In.: Moc obrazů, obrazy moci: politický plakát a propaganda. Praha 2005, s. 26) 
214HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 195 
215Při čtení této knihy je patrné, jak velké nepřátelství Hitler vůči této vrstvě pociťoval. O inteligenci se v 

Mein Kampf velmi nelichotivě vyslovuje až 35 krát. (VYSKOČIL, R.: Psychologické pojednanie o Hitle-

rovej osobnosti a jeho knihy Mein Kampf. In.: HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 9) 
216Ačkoliv se daný dokument nedochoval, jeho obsah můžeme částečně zrekonstruovat na základě po-

drobných poznámek vrchního rasověpolitického referenta ministerstva pro okupovaná východní území 

Erharda Wetzela, pořízených v dubnu 1942. (BRÜGEL, J.: Češi a Němci 1939-1945. Praha 2008, s. 127-

128) 
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perzekuci, tedy do jisté míry pramenilo i ze specifických podmínek panujících v rámci 

protektorátu. 

Česká inteligence byla (často oprávněně) v podezření z národnostní, povětšinou proti-

německé orientace, stejně tak jako z vyznávání demokratických, humanitních zásad a 

tedy i odmítání totalitního, nacionálně socialistického vidění světa.217 I z toho důvodu 

na ni bylo ze strany nacistů pohlíženo jako na vrstvu Říše nepřátelskou a tudíž určenou 

dříve či později k likvidaci.218 

Plánů, jak tuto eliminaci uskutečnit, bylo více. Od nepříliš pravděpodobně znějící mož-

nosti vystěhování do zámoří,219 až po „podrobení zvláštní proceduře“, což byl eufemis-

tický výraz pro fyzickou likvidaci.220 Je nutno konstatovat, že hypotetické uskutečnění 

druhého krajního scénáře se zdá více odpovídat nacistickým plánům, neboť to s největší 

pravděpodobností byla vrstva české inteligence, o které mluvil roku 1941 Reinhard 

Heydrich v souvislosti s lidmi spatně smýšlejícími dobré rasy. V tomto proslovu, urče-

ném představitelům protektorátní okupační správy, se vyjádřil v tom smyslu, že danou 

kategorii obyvatelstva není možné odsunout,221 neboť hrozí, že by se stala vedoucí silou 

případného odporu, a tak nejspíše nezbude nic jiného, než ji „postavit ke zdi“.222 

Obavy nacistického establishmentu, že se česká inteligence stane jakousi avantgardou 

protektorátní opozice, bude usilovat o zachování národní integrity a bránit tak snahám 

po realizaci „úplného ovládnutí českého a moravského prostoru“, se do jisté míry uká-

zaly jako oprávněné. Pokud odhlédneme od spíše ojedinělých případů programové ko-

laborace, ztělesňovaných především takovými osobnostmi jako Emanuel Moravec, Jo-

sef Kliment či „sedmička“ aktivistických novinářů, 

                                                
217GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. a. Praha-Litomyšl 2006, s. 506 
218Jak se svého času vyjádřil K.H.Frank: „Vedou se přesné záznamy o chování a skutcích oněch českých 

kruhů, hlavně v české vrstvě intelektuálů, které jsem již opětovně označoval za lidi, kteří se nikdy nedají 

poučit, za lidi věčně včerejší, iluzionisty nebo legionáře, lidi s Janusovskou hlavou, kteří stále mají v ohni 

dvojí želízko. Tato vrstva bude jednoho dne zničena. Dali jsme této zemi pořádek a zachováme ho za 

všech okolností.“ Tamtéž, s. 507 
219BRÜGEL, J.: Češi a Němci 1939-1945. Praha 2008, s. 128 
220Tamtéž, s. 131 
221V tomto případě již nebylo jako potenciální destinace zmiňováno zámoří, ale dobytá východní území. 
222ČVANČARA, J.: Heydrich. Praha 2004, s. 312 
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můžeme konstatovat, že inteligence skutečně měla na hnutí odporu nezanedbatelný po-

díl. Asi nejlépe je tento fakt patrný ze statistických dat o osobách vězněných, odsouze-

ných či popravených v době okupace.223 

Jestliže bylo na tehdejší vrstvu české inteligence pohlíženo jako na Říši nepřátelskou a 

tudíž dříve či později určenou k likvidaci, nepřekvapí, že představitelé okupační správy 

chtěli také zabránit jejímu potencionálnímu kvantitativnímu růstu. Zde se dostáváme k 

otázce školství a výchovy mládeže vůbec, která se, jak ještě uvidíme, zdá být jedním z 

klíčových faktorů ve snaze po úplném ovládnutí „českého a moravského prostoru“. 

Z velké části to totiž byly právě české střední a vysoké školy, které připravovaly, 

vychovávaly a názorově formovaly další generace inteligence a z toho důvodu nemohly 

v žádném případě zůstat stranou pozornosti protektorátních úřadů. Cestu, kterou se měly 

nacistické snahy o jistotu reorganizaci tohoto sektoru ubírat, naznačil ve svém projevu 

ze 4. února 1942 Reinhard Heydrich „(…) Dále je to problém škol. Zde je nutné uhodit 

především na české učitelstvo, které je sborem vychovatelů opozice pro českou vládu. 

Tady do toho musíme jasně říznout a ostatně v souvislosti s tím odbourat české vyšší 

školy.“224 

V době, kdy zastupující říšský protektor pronášel tato slova, byly již české univerzity 

uzavřeny a s jejich znovuotevřením se (přes četná ujištění ze strany nacistického esta-

blishmentu) nepočítalo.225 Redukce počtu studentů se však dotýkala i gymnázií či měš-

ťanských škol a nutno říci, že jednalo o vskutku razantní zákrok. 

Měšťanská škola byla pod tlakem K.H.Franka prohlášena za výběrovou a na základě 

nařízení z 2. dubna 1941 ji smělo navštěvovat maximálně 35% studentů, kteří absolvo-

vali čtvrtou třídu obecné školy.226 Většině žactva tím byla odepřena možnost dosáhnout 

                                                
223„V době heydrichiády bylo od 28. května do 1. září 1942 zatčeno celkem 3 188 Čechů a 1 327 z nich 

odsouzeno stannými soudy v Praze a v Brně k trestu smrti. Z popravených osob tvořili příslušníci sociální 

vrstvy inteligence celých 21,2%, což ne první pohled neodpovídalo jejich početnímu zastoupení mezi 

obyvatelstvem. 

 (…) I další údaje o popravených a umučených příslušnících inteligence v celém období existence 

protektorátu podávají obdobná svědectví. Například ze 600 členů Svazu českých novinářů zahynulo 90 

osob a 140 bylo vězněno.“ (GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. a. Praha-

Litomyšl 2006, s. 509) 
224PASÁK, T.: Organizační a správní změny v českém školství v období nacistické okupace. In.: In Me-

moriam Zdeňka Fialy z pomocných věd historických. Praha 1978, s. 242 
225Snad nejexplicitněji vyjádřil tutu skutečnost K.H.Frank: „Už nikdy české vysoké školy.“ (BRÜGEL, J.: 

Češi a Němci 1939-1945. Praha 2008, s.125) 
226 UHLÍŘ, J.: Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha 2008, s. 435 
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vyššího stupně vzdělání. Dané opatření tak bylo doslova zhoubným pro střední stupeň 

protektorátního vzdělávacího systému. Zatímco ve školním roce 1938/39 navštěvovalo 

některé z gymnázií 100.183 žáků, v roce 1944/45 to již bylo pouhých 40.665, což před-

stavuje úbytek bezmála 60%.227 Na jiných typech vzdělávacích ústavů byla situace ob-

dobná. Jedinou výjimku z tohoto pravidla představovalo školství odborné, které naopak 

zaznamenalo v pravdě oslnivý rozkvět – ve školním roce 1943/44 zde studovalo o 85,9% 

žáků více, než ve školním roce 1937/38.228 

Důvody této strukturální proměny jsou zřejmé a souvisejí s úlohou, která připadla pro-

tektorátu v rámci ekonomiky Velkoněmecké říše. Dle nacistických plánů se totiž měl 

stát jakousi „montovnou“, jedním z průmyslových a výrobních center středoevropského 

prostoru. V době válečného stavu byl pak určitý tlak na hospodářskou exploataci našeho 

území z pochopitelných důvodů ještě mnohem výraznější. 

Dané kroky bylo samozřejmě nutné určitým způsobem vysvětlit a legitimizovat v očích 

veřejnosti a pokusit se tak vyvrátit její do určité míry oprávněné obavy, že nacisté hod-

lají z Čechů učinit „národ dělníků“ prostý intelektuálních elit. Tohoto úkolu se nemohl 

ujmout nikdo jiný, než ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec: „Minister-

stvo školství ocítá se v Protektorátu před úkolem regulovati školení inteligence podle 

potřeb prostoru, v kterém se tato inteligence má uplatňovati. Poněvadž Protektorát je 

zřejmě průmyslovou zemí, jako Sasko nebo Horní Slezsko, bude se musit česká mládež 

této skutečnosti přizpůsobit a své povolání hledat hlavně v technických službách.“ Výše 

popsané změny pak měly mládeži umožnit, aby „...zbytečnými semestry nezestárla a 

neztratila léta“ a mohla tak co nejrychleji nastoupit do praktického života.229 Daný trend 

byl ještě urychlen po vyhlášení totálního nasazení a svým způsobem vyvrcholil výno-

sem ministerstva školství z 21. srpna 1944, kdy byla ve všech maturitních ročnících 

                                                
227SVOBODA, J.: Školství v období protektorátu. České Budějovice 2010, s. 38 
228GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. a. Praha-Litomyšl 2006, s. 547 
229MORAVEC, E.: O český zítřek. Praha 1943, s. 121-122 

 V podobném duchu se vyjádřil i Reinhard Heydrich při svém setkáni s protektorátními novináři 

26. května 1942 (tedy den před atentátem), kde specifikoval nové směřování okupační školské politiky. 

Ta se měla napříště orientovat zejména na „výchovu ke vhodnému povolání“ a „měla umožnit zapojení 

české mládeže do pracovního procesu pro blaho říše.“ Doslova tehdy řekl: „Nejde přece o to, aby se kaž-

dému dítěti dostalo vyššího vzdělání a aby dítě dosáhlo nějakého akademického titulu, ale jde o to, aby si 

každý podle svých schopností osvojil vhodné povolání a aby dostal v určitých letech zásadní orientaci k 

myšlence říše a vlasti. Nemůžeme si dovolit, aby byla mládež vychovávána v duchu nihilistického vaga-

bundismu nebo jen intelektuálského diskutování pro diskutování.“ (GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké 

dějiny zemí koruny české XV. a. Praha-Litomyšl 2006, s. 537-538) 
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přerušena výuka a žáci přiděleni k pomocným polovojenským složkám určeným k vy-

prošťování obětí leteckých útoků a další práci pro Říši.230 

Ve světle dosud řečeného se zdá být jistým, že česká inteligence představovala pro zá-

stupce okupační správy citelný problém a to jak z důvodů imanentně obsažených v na-

cionálně socialistické ideologii, tak snahy o praktickou realizaci plánů na „úplné ovlád-

nutí prostoru Čechy a Morava.“ Na tomto místě si proto musíme položit logickou otáz-

ku - proč nebyla ona do jisté míry obávaná a k zániku odsouzená vrstva likvidována 

ihned po obsazení našich zemí? Přestože totiž byly intelektuální elity vystaveny zvýše-

nému tlaku a jisté sociální degradaci projevující se mimo jiné například platovou niveli-

zací, propouštěním ze zaměstnání, diskriminací v rámci přídělového systému, zabíráním 

bytů atd.,231  nebyly po celou dobu trvání války hromadně odesílány na východ či, 

Heydrichovými slovy, „postaveny ke zdi.“ Nebylo snad z pohledu okupační správy vý-

hodnější tuto potenciálně nebezpečnou vrstvu co nejdříve zlikvidovat jako celek? 

K rozhodnutí nacistického establishmentu odložit podobně drastické řešení až na dobu 

po „konečném vítězství“ však zřejmě existovaly minimálně dva velmi závažné důvody. 

První z nich souvisel s praktickými potřebami vedení války. Z hlediska říšských pláno-

vačů zde totiž existovala nezbytnost, aby protektorát přispíval k válečné produkci a ne-

smělo proto za žádných okolností docházet k přílišnému narušování „pracovního klidu a 

smíru.“232 Brutální, plošná likvidace české inteligence, lidí, kteří měli mezi protektorát-

ním obyvatelstvem určitý kredit a byli v jistém slova smyslu považováni za elitu národa, 

navíc likvidace ne na základě konkrétních provinění, ale díky těžce definovatelné pří-

slušnosti k dané sociální skupině, zkrátka nebyla bez výrazného narušení „pracovního 

klidu“ dost dobře možná.233 

                                                
230SVOBODA, J.: Školství v období protektorátu. České Budějovice 2010, s. 48 
231GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. a. Praha-Litomyšl 2006, s. 510 
232Jak řekla Reinhard Heydrich během svého proslovu k příslušníkům okupační správy z 2.10.1941: 

„Veškeré počínání německých lidí v tomto prostoru musí být v tomto okamžiku usměrňováno naprosto 

jednoznačně, totiž tak, že vzhledem k válce a z taktických důvodů nesmíme připustit, aby se Čech 

v jistých věcech rozzuřil a vybuchl, i když musíme být v tomto okamžiku z jistých taktických důvodů 

tvrdí, musíme přesto jednat tak, aby si Čech, nemá-li žádné jiné východisko, nemyslel, že právě teď musí 

vyvolat povstání.“ (ČVANČARA, J.: Heydrich. Praha 2004, s. 311) 
233Určitou výjimku zde představovala propagandistická hysterie rozpoutaná po atentátu na Heydricha. 

Emanuel Moravec pak 31. května 1942 mohl ve svém rozhlasovém projevu říci následující: „Stojíme-li 

jako vlastenci před volbou, má-li národ dále žít bez neplodné inteligence, anebo s ní společně zahynout, 

pak volím záchranu národa a neplodnou inteligenci i se všemi pražskými darmošlapy hodím přes palu-

bu.“ Tato otevřená hrozba údajně vycházela ze znalosti nikdy nerealizovaného Himmlerova rozkazu 
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Z hlediska nacistů však existovala ještě jedna alternativa, jak se vypořádat s problémem, 

který představovala česká inteligence – získat ji na svou stranu. Hypotetická možnost, 

že by se alespoň část protektorátních elit vnitřně ztotožnila s „novým řádem“, byla pro 

představitele okupační správy nesmírně lákavá. Jakkoliv měla být tato vrstva dříve či 

později zničena, mohla totiž zásadním způsobem přispět k tomu, aby u drtivé většiny 

populace došlo ke zvnitřnění takových nástrojů k dekódování skutečnosti, které by ne-

umožňovaly realitu interpretovat jinak, než v souladu s nacionálně socialistickou ideo-

logií. Tuto myšlenku otevřeně vyjádřil Joseph Goebbels ve svém již zmiňovaném ber-

línském projevu k českým kulturním tvůrcům a novinářům z 11. září 1940: „Lid myslí 

tak, jak ho učí jeho vrstva inteligence myslet, má vždycky takové představy, jaké má 

jeho duchovní vedení. Neměli byste nyní vy jako jeho duchovní učitelé předstoupit ve 

vší vážnosti před český lid a říci mu jasně, že se musí rozhodnouti? (…) Vyzývám vás 

proto, abyste v tomto smyslu mluvili k českému lidu. Kdybychom to učinili my, český 

lid by nám nevěřil. Poněvadž nás nezná, poněvadž neví, jací jsme my, národní socialisté, 

poněvadž by viděl snad národní sobectví tam, kde je naším úmyslem pouze to, abychom 

vytvořili jasný poměr mezi oběma národy, které se navzájem musí dorozumět.“234 

Kolikrát se stalo, že byly více méně pravdivé informace odmítnuty protektorátním oby-

vatelstvem jako pouhá německá propaganda?235 Kolik sdělení delegitimizováno tím, že 

je pronesl představitel okupační správy? Jaký význam mohlo mít zaštítění propagandis-

tických sdělení lidmi, kteří měli určitý kredit a těšili se úctě a důvěře protektorátního 

obyvatelstva... 

Goebbels jistě nedoufal v to, že se mu (nebo jeho „kolegům“) podaří získat ke spoluprá-

ci významné procento českých elit, ale případné benefity plynoucí z této alespoň hypo-

                                                                                                                                          
Frankovi – zastřelit 10.000 příslušníků české inteligence jako odplatu za atentát. (PASÁK, T.: JUDr. Emil 

Hácha (1938-1945). Praha 1997, s. 210) 

 Takto vyhrocená, explicitní hrozba však nebyla v kontextu doby výjimečným jevem. Protektorát 

tehdy ovládla psychóza strachu, a objevily se dokonce zvěsti o připravované decimaci českého národa, o 

rozhodnutí Němců zastřelit jednoho člena z každé české rodiny nebo o plánovaném zastřelení 100 000 

cechů, pokud nebudou atentátníci do 18. června Němcům vyzrazeni. (ŠUSTEK,V.: Pražané pod tlakem 

nacistické propagandy během druhého stanného práva na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava. In.: 

Evropská velkoměsta za druhé světové války : každodennost okupovaného velkoměsta : Praha 1939-1945 

v evropském srovnání. Praha 2007, s.447) 
234ČELOVSKÝ, B.: Strážce nové Evropy : Prapodivná kariéra novináře Emanuel Vajtauera. Šenov u 

Ostravy 2002, s. 61-62 
235Za všechny jmenujme například zprávy o masakru v Katynském lese, případně relativně pravdivé obra-

zy bídy z okupovaných částí Sovětského svazu. 
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tetické alternativy byly obrovské. Dějinami protektorátu se proto jako červená nit táh-

nou pokusy o větší aktivizaci inteligence a jejího zapojení do budování „nového řádu“. 

Ostatně právě to byl jeden z důvodů, proč se Emanuel Moravec rozhodnul pro znovu-

obnovení časopisu Přítomnost. 

Z dosud řečeného je zřejmě, že se nacisté ve vztahu k protektorátním elitám nacházeli v 

poněkud ambivalentní situaci. Na jedné straně v nich oprávněně spatřovali nepřátele 

nového uspořádání českých zemí, na straně druhé nemohli nevidět potenciál, který v 

sobě nesly pro uskutečnění dlouhodobých plánů na úplné ovládnutí daného prostoru. 

Tato nejednoznačnost se odrážela i v propagandistických obrazech, které byly předklá-

dány protektorátní veřejnosti prostřednictvím tištěných médií. 

Pojďme se proto nyní podívat, nakolik tato nejednoznačnost ovlivnila obsah námi ana-

lyzovaných časopisů.   

 

 

 

6.2 Arijský boj a „poskvrnění“ inteligenti 
 

Nepřekvapí, že propagandistické obrazy českých intelektuálů, prezentované na strán-

kách Árijského boje, se téměř ve sta procentech pojí s tou či onou negativní konotací. 

Důvody, proč se nacistický establishment stavěl k této vrstvě více méně odmítavě či 

dokonce přímo nepřátelsky, jsme relativně podrobně popsali na několika předcházejí-

cích stranách. Přesto však můžeme připojit ještě dvě další příčiny, které umožnily, re-

spektive zapříčinily, že obsah dané tiskoviny neodrážel výše zmíněnou ambivalenci, ale 

naopak byl téměř absolutně „antiintelektuálský“. 

První z nich spadá do roviny ekonomické. Časopis byl primárně určen čtenářům z pro-

středí nižších vrstev a vzhledem k pověsti, které v rámci protektorátu požíval, nebylo 

pravděpodobné, že by se mezi jeho čtenáři či odběrateli vyskytovalo výrazné množství 

intelektuálů. Redakce se tedy nemusela příliš ohlížet na tuto část protektorátní čtenářské 

obce a z toho důvodu zachovávat jistou opatrnost v souvislosti s používanou rétorikou. 

Případné invektivy cílené na danou sociální skupinu mohly sice hypoteticky odradit 

některé příslušníky elit od koupě časopisu, ale počet takovýchto potenciálních odběrate-

lů se limitně blížil nule. 

Druhý důvod taktéž souvisí s předpokládanou sociální skladbou čtenářů árijského boje. 

Jestliže se jeho příznivci téměř exkluzivně rekrutovali z prostředí nižších vrstev, nemělo 
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příliš smyslu pokoušet se tím či oním způsobem „vlichotit“ do přízně české inteligence. 

Propagandistické texty zacílené ve směru k dané sociální skupině, jakkoliv rafinované a 

po persvazivní stránce vycizelované, by se totiž jen obtížně dostávaly k zamýšleným 

recipientům. 

Relativně neočekávaným však bylo zjištění, že se ani negativní obrazy protektorátních 

intelektuálů nestaly na stránkách Árijského boje příliš frekventovaným tématem. Za 

překvapení je možno tento fakt pokládat především proto, že, jak již bylo řečeno 

v úvodu práce, jednou z oblíbených metod nacistických propagandistů byla snaha stavět 

proti sobě jednotlivé vrstvy společnosti a naleptávat tak předpokládanou národní 

soudržnost a solidaritu pociťovanou tváří v tvář okupační moci.236 Proč to mu tak bylo? 

Řekli jsme, že jedním z distinktivních znaků totalitních ideologií je konstruování dvou 

nesmiřitelných, hodnotově zcela protikladných světů absolutního dobra a zla. Zatímco 

do prvního z nich, snového, bezproblémového světa „nové Evropy“, byly v rámci 

zkoumaného časopisu řazeny především obrazy nadšeně spolupracujících dělníků a rol-

níků, úloha reprezentantů k zániku odsouzeného řádu a v jistém slova smyslu antipodů 

ideálního příslušníka protektorátní společnosti, připadla především tzv. plutokratům, 

kapitalistům či továrníkům,237 tedy skupinám definovaným (slovy Pierra Bourdieua) 

nikoliv kapitálem kulturním, nýbrž ekonomickým. 

Když tuto skutečnost podrobíme poněkud hlubší myšlenkové analýze, pomůže nám 

vyabstrahovat dva důvody, proč přispěvatelé Árijského boje nepříliš často využívali 

potenciálu, který v sobě skrývaly obrazy příslušníků inteligence jakožto osob reprezen-

tujících „odumírající, zkažený svět včerejška“. 

1) Arijský boj byl ústředním listem české pobočky protižidovské ligy. Dichotomie tvrdě 

pracujícího dělníka a kapitalistického vykořisťovatele či boháče jako takového, mohla 

mnohem lépe těžit z určitých pevně zakořeněných antisemitských stereotypů. Obraz 

židovského milionáře týrajícího své zaměstnance tak skýtal mnohem lepší propagandis-

tické perspektivy, než jakkoliv démonicky vykreslené zpodobnění židovského intelektu-

ála. 

2) Antikapitalistická rétorika zřejmě v očích tvůrců Árijského boje zvyšovala hypotetic-

kou naději na kladné přijetí předkládaných dogmat, neboť tak mohla do jisté míry navá-

zat na převážně levicovou orientaci prvorepublikového dělnictva. Prakticky totožné 

obrazy totiž rezonovaly již předválečnou společností a to díky např. komunistickému 

                                                
236GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. a. Praha-Litomyšl 2006, s. 507 
237Židům byl status příslušníků protektorátní společnosti v zásadě zcela upřen. 
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Rudému právu či Rozsévačce a mnoha dalším tiskovinám. Jednalo se tak o sémantickou 

strukturu, pro niž měl obyvatel protektorátu určitou oporu ve svém životě a dosavadní 

socializaci. V případě sociální vrstvy inteligence však tento předpoklad nebyl splněn, či 

existoval pouze v relativně zanedbatelné míře. 

Přesto nebyla problematika inteligence na stránkách Árijského boje zcela opomíjena a v 

průběhu let zde tak můžeme identifikovat několik desítek signifikantních textů, v drtivé 

většině ji nasazujících příznačnou „psí hlavu“. 

Předně je třeba zdůraznit, že přispěvatelé zde až na drobné výjimky nebrojí proti inteli-

genci jako rozumové schopnosti řešit nové nebo složité situace, ale cílí svou kritiku na 

příslušníky stejně označované sociální skupiny, kteří prošli prvorepublikovým respekti-

ve rakousko-uherským procesem vzdělávání.238 

Jednou z klíčových charakteristik, která optikou analyzovaných textů deklasovala inte-

lektuály jako příslušníky nového řádu, bylo totiž právě formální vzdělání „starého svě-

ta“. V rámci tohoto procesu měli být mladí lidé nevratně „infikováni“ neakceptovatel-

nými myšlenkami demokracie, komunismu či sionismu, „zaneřádit si hlavu nepotřeb-

ným harampádím“ a díky tomu se stát prakticky neupotřebitelnými pro nacionálně soci-

alistickou revoluci. Vyučovaná látka měla totiž být „... židovská propaganda ve velkém! 

Křivila ... charaktery mladých lidí.“239 Samotný akademický titul tak z daného pohledu 

představoval určité stigma, varovné znamení člověka potenciálně „křivého charakteru“, 

formovaného pod „židovským vlivem“.240 V souladu s takto prezentovaným obrazem 

intelektuála pak byli i vysokoškolští profesoři prakticky bez výjimky vykreslováni jako 

„bolševici“, „služebníci mezinárodního židovstva“ či „zednářstva“, osoby zbytečně 
                                                
238Příkladem textu, který se z daného schématu vymyká, je například článek v rubrice „Poznámky kultur-

ní“, kde jsou, mimo jiné, pranýřováni lidé, kteří „... z přemíry intelektuální přemýšlivosti dospěli namno-

ze zvrhlým myšlenkovým pochodem k šalebné představě, že bolševismus je možno srovnávati s kterým-

koli ideovým proudem.“ (Poznámky kulturní . Arijský boj,  roč. V., č.34 (19.8.1944), s. 4) 
239Žid profesorem na býv. škole politických nauk. Arijský boj, roč. V., č.9 (26.2.1944), s. 5 
240Je faktem, že se na stránkách Árijského boje prakticky nevyskytuje spojení vysokoškolského titulu s 

jakoukoliv pozitivní konotací (výjimku z tohoto pravidla tvoří osobnost Josefa Pekaře a F. Lelka, předse-

dy NAKJ a spolupracovníka Árijského boje, kde publikoval množství antisemitských textů). Redaktoři s 

oblibou informovali o prohřešcích bývalých advokátů, filozofů a zvláště pak lékařů, kteří byli asi nejčas-

tějším terčem útoků takto zaměřených bulvárních článků. 

 Viz např. text zabývající se zvrácenými metodami prvorepublikových psychiatrů: „Rektor české 

univerzity MUDr. Slavík, učil prý své žáky takto: „Jak vám příjde někdo pod ruku, už je blázen, takovou 

máte moc.“ Na ulici bál se prý chodit. Když čekal na elektriku, schovával se za vrata ze strachu před 

svými obětmi.“ (Reflektor do pražských ulic: Odborný znalec podvodů. Arijský boj, roč. III., č.10 

(14.3.1942), s. 3) 
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plýtvající stohy papíru na „rádobyvědecké“ práce.241 Samotná věda (či spíše „věda“) 

starého světa z tohoto důvodu údajně nikdy nesloužila poznání, ale měla pouze napo-

máhat k nastolení „židovské světovlády“.242 

Do opozice vůči obrazům „poskvrněných inteligentů“, pak byli stavěni lidé disponující 

nikoliv neživotnými, často přímo zvrácenými či rozkladnými znalostmi školskými, ale 

inteligencí přirozenou,243 jež byla v ideálním případě rozvíjena uvědomělým samostudi-

em ideově čistých textů. Jako příklad takovéhoto „inteligenta“ nezatíženého školním 

vzděláním, byl v textech téměř hagiografického charakteru prezentován především Ka-

rel Lažnovský.244 Výskyt dané rétoriky nemůžeme považovat za příliš překvapivý, ne-

boť myšlenku určité zbytnosti formálního vzdělání hlásal i sám Adolf Hitler.245 

Pokud se na tomto místě obrátíme ke klíčové otázce celé práce, a sice zda se na strán-

kách protektorátního kolaborantského tisku tím či oním způsobem manifestoval určitý 

generační konflikt, musíme v tomto případě odpovědět kladně.  Při bližším zkoumání 

relevantních textů totiž zjistíme, že na místa „staré“ vrstvy inteligence měla, dle názoru 

                                                
241Příkladem takovéhoto textu může být například hanopis uveřejněný u příležitosti úmrtí Emanuela Rád-

la. (Prof. Emanuel Rádl zemřel. Arijský boj, roč. III., č.20 (23.5.1942), s. 1-2) 
242„Jen v tomto prostředí obecné slepoty a „vědeckého“ žvanění vyrůstaly zvolna všechny předpoklady 

pro světovou vládu mezinárodního Židovstva.“ (LELEK, F.: Sionské protokoly. Arijský boj, roč. V., č.34 

(19.8.1944), s. 4) 
243Sousloví „přirozená inteligence“ sloužilo v rámci Árijského boje jako synonymum pro „zdravý rozum“, 

stojící v opozici vůči „školským vědomostem“ intelektuálů. 

 „Dnes je český člověk pro zdravý opatrný rozum, ale inteligence národa je hysterická. Dělníci i 

sedláci pracují vytrvale v továrnách a nebo na poli. Jen hysterický inteligent naslouchal tajně povídačkám 

londýnských emigrantů a propadal hysterickým záchvatům, když slyšel jména Stalingrad, Charkov, Sicí-

lie atd. atd. 

 (…) Hysterické ženy posílají se do sanatoria, aby se vyléčily. Kam však poslat hysterickou inte-

ligenci?“ (Z českého života. Arijský boj, roč. IV., č.32 (7.8.1943), s. 5) 
244Lažnovský sám původně pracoval jako dělník. 

 K osobnosti Karla Lažnovského např. MORAVEC, E.: Památce hrdiny. Arijský boj, roč. III., 

č.40 (10.10.1942), s. 5; Zvedli jsme rukavici!. tamtéž. 
245„K tomu sa pridával ešte ďalší problém, ktorý musel vyplynúť z môjho nedostatočného školského 

vzdelania. Tzv. „inteligencia" hľadí s naozaj nekonečnou blahosklonnosťou zvrchu na každého, kto ne-

prešiel obligátnymi školami a nenechal si do hlavy napumpovať potrebné vedomosti. Otázka nikdy ne-

znie: čo človek dokáže, ale čo sa naučil? Pre týchto vzdelancov je aj veľmi veľká dutá hlava dôležitejšia - 

len keď vlastní potrebné vysvedčenia - než ten najčistejší mládenec, ktorému tieto drahocenné puzdra 

chýbajú. Vedel som si teda ľahko predstaviť ako mi tento „vzdelaný" svet bude oponovať. A mýlil som sa 

len do tej miery, že som vtedy týchto ľudí považoval za omnoho šikovnejších než bohužiaľ v skutočnosti 

z veľkej časti naozaj boli.“ (HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 134) 
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přispěvatelů Árijského boje, nastoupit generace nových, mladých lidí, lidí nezatížených 

předcházejícím obdobím kulturní dekadence a kvalifikovaných k zaujetí vedoucích po-

zic buď svými přirozenými schopnostmi246 či vzděláním kvalitativně nového charakteru. 

Jak napsal ve svém článku F. Lelek: „Je třeba, abychom se naučili evropsky myslet a 

statečně jednat. Je třeba vychovati nové lidi a naučiti je novým názorům. (…) Je třeba 

stavěti z dola a spoléhati nikoliv na zaprášenou inteligenci a byrokracii dřívějších dob, 

ale na nové pokolení vyrostlé v novém duchu.“247 Dosavadní svět, reprezentovaný v 

tomto případě starou generací „zaprášené inteligence“, byl touto optikou odsouzen k 

neodvratnému zániku, aby na jeho troskách mohl být mladou generací vybudován nový 

řád.248 Tato naděje byla podporována tvrzením, že již nyní chce „studentstvo ... slyšet od 

svých profesorů jasné a upřímné vyznání víry ve vítězství nacionálně socialistické myš-

lenky.“249 

S „pokřiveným“ vzděláním, determinujícím stejně tak „pokřivené“ vnímání reality a 

bránící proto vnitřní identifikaci s nacistickými dogmaty, pak souvisí další charakteris-

tický znak připisovaný protektorátní inteligenci – alibismus a pasivita, chápaná ve 

smyslu neochoty otevřeně se přihlásit k novému řádu. 

Zatímco dělníci a rolníci měli dle propagandistických obrazů nadšeně aplaudovat Há-

chovi a Hitlerovi, protektorátní elity vykazovaly v tomto směru prakticky nulovou akti-

vitu.250 V předchozí podkapitole již bylo zmíněno, jaké potenciální benefity plynuly pro 

                                                
246„V Říši bylo umožněno kvalifikovaným manuelním pracovníkům, aby vlastní pílí a vyspělou přiroze-

nou inteligencí mohli s postupem doby státi se vedoucími technickými a hospodářskými činiteli na mís-

tech, která dříve byla významem  vyhrazena osobám s nejvyšším stupněm školské inteligence.“ (Z české-

ho života. Arijský boj, roč. V., č.4 (5.5.1944), s. 5) 
247LELEK, F.: Proč zmatek duchů. Arijský boj, roč. IV., č.51 (18.12.1943), s. 1-2 
248Tímto způsobem bylo navíc možno obhajovat legitimitu v zásadě jakýchkoli zákroků proti stávajícím 

elitám. 

 V rámci totalitních ideologií totiž není klíčový prostředek, ale vznešený a jediný možný cíl, v 

tomto případě tedy očištění duchovního života od nánosu starého řádu. To je podstata teleologické legiti-

mity: dovolávání se cílů a hodnot, a ne (dočasných) výsledků. (BALÍK, S. - KUBÁT, M.: Teorie a praxe 

totalitních a autoritativních režimů. Praha 2004, s. 76) 
249Ze všech krajů Čech a Moravy. Arijský boj, roč. III., č.5 (7.2.1942), s. 8 
250„Se zadostiučiněním konstatujeme, že v řadách dělnictva nenaleznete „alibisty“. Dělnictvo ví dobře, co 

by následovalo, kdyby byl u nás zaveden pořádek dle židobolševické manýry. 

 „Alibisté“ vyrostli nám skoro jen v řadách intelektuálů a inteligence. 

 Tam se našlo ještě dost zbabělců, kteří nepochopili význam dnešního válečného zápolení, a kteří 

se starají jen o svá těřicha a kalkulují, že by snad i v bolševickém režimu mohli ulovit nějakou sineku-

ru.“ (NOVÁK, R.: „Alibisté“. Arijský boj, roč. V., č.20 (13.5.1944), s. 1) 
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okupační správu z eventuální identifikace určitého procenta české inteligence s novým 

řádem či alespoň veřejné obhajoby stávajícího zřízení. S pokusy o aktivizaci této vrstvy 

se proto můžeme setkat prakticky po celou dobu války. 

Případný úspěch tohoto snažení byl jistě lákavou vizí i pro osoby, kteří se k bezvýhrad-

né  spolupráci s nacisty již samy přihlásily. Proněmecky píšící novináři se totiž stali 

jedněmi z nejnenáviděnějších lidí protektorátu, mnozí z nich žili pod neustálým psy-

chickým tlakem plynoucím z množství výhružných anonymních dopisů, útoků zahra-

ničního rozhlasu či určité společenské izolace. Někteří dokonce obdrželi povolení nosit 

zbraň,251 což bylo pro běžného občana protektorátu privilegium takřka nedosažitelné. 

Pokud by se podařilo aktivizovat či alespoň přimět ke spolupráci další veřejně činné 

osoby, část tohoto tlaku z nich mohla být sejmuta. 

Pasivita proto na stránkách Árijského boje, jehož přispěvatelé patřili v očích širokých 

vrstev protektorátní populace mezi osoby poskvrněné kolaborací, představovala asi nej-

větší a s inteligencí nejčastěji asociovaný prohřešek. Vzhledem k denunciantskému za-

měření listu asi nepřekvapí, že se apely na příslušníky českých elit nesly nikoliv v du-

chu více méně racionální argumentace a subtilních persvazivních technik, ale převážně 

ve znamení často zcela otevřeně formulovaných hrozeb. Neutralita byla označována za 

záškodnictví,252 pokus „otrávit nadšení českých národovců“,253 naivní snaha zajistit si 

alibi na poválečnou dobu254 a zasluhující proto co nejpřísnější potrestání. Vzhledem k 

                                                
251ČELOVSKÝ, B.: Strážce nové Evropy: Prapodivná kariéra novináře Emanuel Vajtauera. Šenov u Os-

travy 2002, s. 68 
252„Těmto pánům musíme říci zcela otevřeně a radikálně, že dnes ... neutralita znamená záškodnictví na 

české věci, a že jako se záškodníky bude s nimi jednáno. 

 (…) Vysokoškolští profesoři býv. českých univerzit béřou stále plat. Ale málokoho z nich napa-

dlo, že by měl přispět svou hřivnou k rozšíření a prohloubení nové myšlenky v českém lidu. Zapeklitě 

mlčí. 

 (…) Zde každý soucit by znamenal národa ztrátu.“ (Pomocníci židovského ďábla musí býti rázně 

smeteni. Arijský boj, roč. IV., č.50 (11.12.1943), s. 1-2) 
253„(…) Pokrytci starého režimu … neříkají ani tak, ani onak, ale na jejich řeč prý dojde. Tím chtějí otrá-

vit nadšení českých národovců a „neutralizovat“ říšskou myšlenku v srdcích českých lidí. 

 (…) Naše heslo musí býti: Kdo nejde s námi, jde proti nám!“ (NOVÁK, R.: Národovci dohro-

mady!. Arijský boj, roč. V., č.49 (2.12.1944), s. 1) 
254„Všichni lidé, kteří chtějí dělat veřejné mínění, měli by ukázat barvu. Měli by jasně promluvit, i kdyby 

měli se veřejně přiznat k minulým omylům. 

 (…) Ale „mlčící sfingy“ nelze trpět, poněvadž nevíme, zda to jejich „velké mlčení“ nemá být pro 

ně – případně alibi. 
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sociální skladbě čtenářské obce byl tento postup více méně pochopitelný. Rafinovaná 

propaganda zacílená ve směru k protektorátní inteligenci by se k žádoucím recipientům 

s velkou pravděpodobností nedonesla, takže obrazy „nehodných“ intelektuálů sloužily 

spíše jako kontrapunkt idealizovaným črtám dělníků a rolníků. 

Arijský boj se však nespokojoval s pouhým pranýřováním této sociální vrstvy jako ta-

kové, ale v souladu se svým udavačským charakterem uváděl i konkrétní příklady osob 

hodných pozornosti nacistických úřadů. Nejčastějším terčem takovéto denunciace byli 

především prvorepublikoví literáti,255 konkrétně skupina kolem Kritického měsíčníku, 

Vladimír Neff,256 Fedor Soldan257 a mnozí další. 

                                                                                                                                          
 (…) Kdo chce mlčet, má jít do kláštera, a nikoliv do novin, které mají býti živým obrazem snah 

českého národa.“ (Velké mlčení autora Cirkusu Humberto. Arijský boj, roč. III., č.1 (3.1.1942), s. 5) 
255„Většina našich spisovatelů úmyslně prchá od námětů, při jejichž zpracování musila by přiznat barvu. 

 (…) Případ spisovatele Neffa. - Ten píše, ale do zásoby. Vyjde to prý až po válce... (…) Prosím, 

co jsou to za díla, když nemohou být dnes otištěna? (…) Teď mlčí a pije koňak... 

 (…) Případ spisovatele Drdy. Tento velice schopný spisovatel vydal knížku feuilletonů … Píše v 

nich o všem možném, jen ne o dnešních krisích, starostech a nadějích českého člověka, který věří v No-

vou Evropu. 

 (…) K doplnění našich poznámek zalétáme myslí do menší obce L. u Budějovic. Je to tiché 

rekreační místo, kde prožívají své Dolce far niente básníci Vítězslav Nezval, Konst. Biebl a jiní. 

 Tito „tvůrčí duchové“ popíjejí stopečky koňaku, ale pro dnešní dobu jsou úplně bezcenní jako 

spisovatelé i jako občané. 

 Každý má pracovat. Nedalo by se to nějak zařídit u zmíněných „tvůrčích duchů“? 

 Tělo by na to měli!“ (Sabotážníci hlav a česká kritika. Arijský boj, roč. V., č.29 (15.7.1944), s. 3) 
256Jako příklad může posloužit članek, který byl otištěn jako reakce na vydání Neffovy knihy „Třináctá 

komnata“: „Čtenář se mimoděk táže, z jakého titulu dovolil si pan Neff obtěžovat drahocenný papír, když 

před ním ani mžiknutím oka neprozradil, jak smýšlí o českých věcech od roku 1939. Vycházíme totiž z 

názoru, že morální právo psát dnes má pouze ten spisovatel, který projevil jasně, že věří v novou myšlen-

ku. 

 (…) Ve jménu nové myšlenky upíráme panu Neffovi právo vydávat knihy, které nic neříkají pro 

dnešní velkou dobu. 

 (…) Tuto pasivní rezistenci musíme potírat ostře a bezohledně!“ (Události kolem „Třinácté 

komnaty“. Arijský boj, roč. V., č.49 (2.12.1944), s. 3) 
257„Když „dělal“ kulturu v „Českém slově“, balancoval jako akrobat. Takové balancování nelze však 

dlouho provádět. Na konec se ukázalo pravé ledví Soldánovo. On by býval nejraději přespal celou válku, 

aby nemusil vydávat počet ze svých činů. 

 (…) Pan dr. Fedor Soldán je alibistní mátoha, která je nám lhostejná v soukromém povolání, ale 

k vedení kulturních věcí se naprosto nehodí.“ (Typ oboustranného alibisty. Arijský boj, roč. V., č.25 

(17.6.1944), s. 3) 
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Přesto se ale v průběhu let na stránkách zkoumaného periodika vyskytnul jeden výrazný 

pokus donutit protektorátní elity k otevřenému přihlášení se k novému řádu. Jednalo se 

o iniciativu šéfredaktora Rudolfa Nováka, který začátkem roku 1943 rozeslal stovce 

osobností českého veřejného života dopis, vyzývající k explicitnímu vyjádření jejich 

postoje k problematice bolševismu: „Považujeme dnešní dobu za vhodnou příležitost, 

abychom české veřejnosti ukázali, že valná část předních českých pracovníků stojí věr-

ně za říšskou myšlenkou, a že se staví do jedné řady s těmi bojovníky, kteří dnes chrání 

Evropu před barbarským nebezpečím moskevských vládců. 

Jde nám o to, abychom ukázali, že naši významní lidé v historické době nebojí se ote-

vřeně promluvit. Jde také o morální příklad širokým vrstvám národa. 

Současně sděluji, že otiskneme v našem listě jména všech, na které jsme se s tímto do-

pisem obrátili.“258 

Výhružný charakter poslední věty je na první pohled patrný. Navzdory potenciálnímu 

nebezpečí se však mnozí oslovení rozhodli Novákovu výzvu ignorovat. Namísto dekla-

rovaných 100 vyjádření tak bylo v období mezi 13. dubnem a 1. květnem 1943 publiko-

váno pouhých 33 textů. I ty však musely být pro redakci Árijského boje určitým zkla-

máním. Krom několika málo konformních příspěvků259 se totiž respondenti ankety sna-

žili pokud možno vyhnout otevřené odpovědi a předejít tak jistému stigmatu, jež by po 

zveřejnění aktivistického textu zcela nepochybně ulpělo na jejich jménech. Některé re-

akce pak svou snahou nezadat si nabývaly téměř komických rozměrů.260 S tímto vý-

                                                
258HAMANOVÁ, V.: Portrét Rudolfa Nováka, šéfredaktora listu Arijský boj. Praha: Univerzita Karlova. 

Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2005. Rigorózní práce, s. 112-113 
259Mezi takové texty můžeme řadit například příspěvek lektora Národního divadla Miloše Hlávky (Proti 

bolševismu. Arijský boj, roč. IV., č.11 (13.3.1943), s. 1), generálního referenta Kuratoria Františka Teune-

ra (tamtéž), vdovy spisovatele V. Mrštíka Boženy Mrštíkové (Proti bolševismu. Arijský boj, roč. IV., č.14 

(3.4.1943), s. 2) a dalších 
260„Odpovídaje na Vaší anketu, poukazuji na projev pana státního prezidenta a vlády, konaný dne 26. t. m. 

v Lucerně, jehož jsem se jako předseda Výtvarného odboru za Uměleckou Besedu zúčastnil. Vlastimil 

Rada, akademický malíř“ (Proti bolševismu. Arijský boj, roč. IV., č.11 (13.3.1943), s. 1) 

 „Vážený pane šéfredaktore, mou jasnou odpovědí na dotazy a výzvy Vašeho dopisu byla dosud 

má osobní účast na manifestačních projevech českých kulturních pracovníků, na nichž promluvili pánové 

min. E. Moravec, prof. Mil. Hýsek, prof. F. Sekanina, dir. V. Talich a jiní. Pokládám za nevhodné, aby 

člověk tak nepatrné důležitosti, jako jsem já, dodával něco k vývodům mužů tak významných. Bylo by 

také zbytečným pleonasmem, abych mluvil o věcech, které jsou dnes každému samozřejmé. A.C.Nor, 

spisovatel, Praha-Spořilov.“ (Proti bolševismu. Arijský boj, roč. IV., č.13 (27.3.1943), s. 2) 
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sledkem nemohl být Rudolf Novák spokojen, což dal otevřeně najevo ve svém článku z 

3. července 1943: „Našli se také ... intelektuálové, kteří neodpověděli vůbec, anebo od-

pověděli neslaně a nemastně. 

Je např. zajímavé, že z herců neodpověděl skoro nikdo. (…) Vyzvaní herci tvářili se tak, 

jakoby nic neobdrželi, a jako by nebylo jejich povinností ukázat národu, že jsou prvními 

v protibolševických řadách. 

(…) Bylo také zajímavé sledovat, jak se někteří z vyzvaných intelektuálů vykrucovali, i 

když nám svůj projev poslali. 

(…) Lidé s akademickými tituly, spisovatelé, kteří dříve troufali si řešit světové pro-

blémy – najednou klesli na úroveň Papuánců a tvrdili, že se nemohou vyjádřit, poně-

vadž prý tomu nerozumějí. Jak žalostný pohled na tu část české inteligence, která ze 

sebe dělá prosťáčky, aby nemusila přiznat barvu! Jenže její hra byla hned s počátku pro-

hlédnuta, a dle zásluhy bude taky zhodnocena. 

Dnes platí jen jedno: Kdo není otevřeně proti zrádnému bolševismu – jest nepřítelem 

českého národa a Nové Evropy vůbec!“261 

Nutno konstatovat, že po tomto fiasku se již další podobný pokus přinutit české intelek-

tuální elity k přiznání se ke spolupráci s okupační mocí na stránkách Árijského boje 

nevyskytl. 

Pokusme se nyní stručně shrnout nashromážděné poznatky týkající se problematiky 

zobrazování intelektuálních elit na stránkách časopisu Áriský boj. Můžeme říci, že se v 

rámci daného listu jednalo o spíše okrajovou, nikoliv však zcela opomíjenou tématiku. 

Předkládané propagandistické obrazy této společenské vrstvy byly v drtivé většině pří-

padů negativní a nesloužily ani tak k působení na samotnou inteligenci, ale spíše jako 

zpodobnění k zániku odsouzeného světa liberální demokracie, stojícího v opozici vůči 

dynamickému novému řádu. Přestože jsme se zde mohli setkat s jedním výrazným po-

kusem o aktivizaci českých elit, primární účel časopisu byl jiný. Intelektuálové zde byli 

mnohem častěji denunciováni než přesvědčováni ke spolupráci a namísto vycizelova-

ných persvazivních technik se zde setkáme s pouhými více či méně agresivními výhruž-

kami. Identifikovali jsme zde i generační konflikt, plynoucí z určité rezignace na převý-

chovu stávající inteligence v duchu nacionálně socialistické ideologie. Svět zítřka měl 

                                                                                                                                          
 „Pokud jsem mohl tuto anketu sledovati, shledal jsem, že jste nashromáždili k dané otázce tolik 

látky, že k ní mohu dodati sotva již něco nového, zvláště, když nejsem a nikdy jsem ani nebyl politik nebo 

sociolog. Zdvořile Prof. dr. A. Pražák, Praha.“ (Proti bolševismu. roč. IV., č.17 (24.4.1943), s. 2) 
261NOVÁK, R.: Směšná hra českých „vzdělanců“. roč. IV., č.27 (3.7.1943), s. 1 
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být budován za pomoci mladých, „židovskou“ školou nezkažených lidí, jejichž devízou 

se měl stát „zdravý rozum“ a především vnitřní ztotožnění se s nacistickými dogmaty. 

 

 

6.3 Přítomnost – mezi cukrem a bičem 
 

Postavíme-li vedle sebe protektorátní časopisy Přítomnost a Arijský boj, je na první 

pohled zřejmé, že se jednalo o dvě zcela rozdílná periodika. Jak již bylo řečeno, tato 

distinkce pramenila především ze zcela rozdílné, můžeme snad dokonce říci protikladné 

skupiny potenciálních čtenářů, které doufaly dané listy oslovit. V případě Árijského 

boje se jednalo především o nejnižší vrstvy, čemuž odpovídal bulvární, často přímo po-

lopornografický charakter zveřejňovaných textů, nepříliš vkusné pokusy o skandalizaci 

předních činitelů prvorepublikového establishmentu, jednoduché, úderné články, které 

kladly prakticky nulové nároky na myšlenkovou aktivitu čtenáře. Projekt obnovené Pří-

tomnosti v sobě naopak ukrýval ambici oslovit české intelektuální elity. Z toho prameni-

lo úsilí po otiskování sofistikovaných textů vysoké stylistické i obsahové úrovně, vy-

pointovaná argumentace, důraz kladený spíše na racionalitu než emotivní floskule a 

využívání poněkud subtilnějších persvazivních technik. Vzhledem k výše zmíněnému 

nezájmu potenciálních přispěvatelů podílet se na obsahu kolaborantského měsíčníku 

nepřekvapí, že se daný záměr ne vždy dařilo realizovat. Přesto však můžeme na případě 

těchto dvou časopisů pozorovat Janusovskou tvář nacistické propagandy. 

Primární cíl obnovené Přítomnosti byl explicitně definován již na úvodní straně prvního 

čísla v článku Emila Háchy: „Mnoho vážné myšlenkové práce jest zapotřebí, aby z pou-

hého tichého současníka veliké světové revoluce se stal její přesvědčený příznivec. (…) 

Český člověk rád hloubá, ověřuje, argumentuje. Poskytněme mu proto co nejvíce správ-

ného materiálu k přemýšlení. Tápajícímu jednotlivci samému ponechme, aby z poskyt-

nutých nepochybných premis odvodil si správné závěry. (…) Přeji mnoho zdaru časopi-

su, který právě na poli myšlenkové práce chce vyplniti citelnou mezeru.“262 

Optikou citovaného textu měla tedy Přítomnost dopomoci k tomu, aby byli „tápají-

cí“ jedinci, převážně z řad protektorátních elit, přivedeni na správnou cestu vytyčenou 

nacionálně socialistickou ideologií. Měla být listem usilujícím o vnitřní přerod dané 

sociální skupiny a to především za pomoci racionálního zdůvodnění tehdejší reality jako 

                                                
262HÁCHA, E.: Povinnost myslících lidí. Přítomnost, roč. XVII, č. 1 (1.10.1942), s. 1 
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správné, přirozené a jediné možné. Měla své čtenáře přivést k žádoucímu závěru nikoliv 

více či méně zastřenou manipulací, ale prostřednictvím logické úvahy, z níž by plynula 

nevyhnutelná akceptace „nepochybných premis“. Jak ještě uvidíme, tyto Háchou dekla-

rované zásady byly v průběhu existence listu častokrát porušovány. 

Na základě znalosti cílů, které byly dány obnovené Přítomnosti do vínku, však nepře-

kvapí, že se problematika inteligence a jejího vztahu k novému řádu stala velice frek-

ventovaným tématem v ní otiskovaných textů. V zásadě můžeme říci, že se jednalo o 

jakýsi ústřední leitmotiv celého periodika. Vztahování se k inteligenci je totiž nevyhnu-

telně obsaženo i v článcích, kde není explicitně zmíněno, ke komu autor hovoří, neboť o 

předpokládané identitě drtivé většiny potenciálních čtenářů nemůže být pochyb. Na 

tomto místě nás však budou primárně zajímat nikoliv využívané persvazivní techniky 

jako takové, ale téměř výhradně propagandistické obrazy dané sociální vrstvy, tak jak 

byly prezentovány na stránkách časopisu Přítomnost. 

Je zřejmé, že emocionální konotace spojené s protektorátními elitami musely variovat v 

mnohem širší míře, než jak jsme mohli pozorovat na příkladu Árijského boje. Zatímco 

na stránkách listu Rudolfa Nováka byl předkládaný obraz prakticky výhradně negativní 

a vysokoškolský titul s sebou nesl přídech jakéhosi stigmatu nepřekonatelného sepětí s 

minulou érou „rasově zvrhlé“ a k zániku odsouzené Evropy, přispěvatelé Vajtauerovy 

(potažmo Moravcovy) Přítomnosti museli ve snaze po převýchově svých čtenářů využí-

vat poněkud méně robusních technik. Pokud by totiž byla daná vrstva vykreslována 

výhradně jako v jistém slova smyslu předem ztracená a nepoučitelná, neměla deklaro-

vaná ambice na proměnu jejího „světového názoru“ nejmenšího smyslu. 

Na stránkách protektorátní Přítomnosti můžeme proto identifikovat značně různorodé 

zpodobnění elit, které mohlo na první pohled nabývat až poněkud schizofrenního rázu. 

V některých textech je využívána „politika biče“ a dosud pasivní či přímo nepřátelské 

inteligenci se zcela nepokrytě vyhrožuje fyzickou likvidací,263 v jiných je možno pozo-

rovat více „cukru“ a inteligence se pojednou stává vedoucí vrstvou národa, který je bez 

její pomoci prakticky odsouzen k bědnému zániku.264 

                                                
263 „Stojíme-li před volbou zánik národa anebo smetení nezdravé vrstvy potřeštěných školometů, pak 

vezmi čert školomety.“ (MORAVEC. E.: Komu není rady...?. Přítomnost, roč. XVII, č. 5 (1.2.1943), s. 2) 
264 „V dějinách jsou osudové okamžiky pro národy. (…) V těchto chvílích záleží na vedoucí vrstvě, jakým 

směrem se národ obrátí: zda se obětuje za řád odumřelý, a tedy odsouzený k zániku, anebo zvolí cestu 

novou, revoluční, která jediná za daných podmínek situačních dovede nejen zachránit biologickou národ-

ní podstatu, ale zabezpečit i její budoucí kulturní růst.“ (ZLOM, J.: O český zítřek. Přítomnost, roč. XVIII, 

č. 1 (1.10.1943), s. 15) 
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Při podrobnějším zkoumání daného periodika je však možno vysledovat, že se poměr 

„cukru“ a „biče“ do určité míry měnil v závislosti na čase a odrážel tak úspěchy či neú-

spěchy německého válečného snažení. 

Existovaly však také atributy, jež byly připisovány protektorátním elitám prakticky po 

celou dobu války. Jednalo se především o neustále přítomnou výtku tvrdící, že část inte-

ligence žije v zajetí myšlenkových schémat a struktur starého liberálního světa, které ji 

ztěžují nahlédnout onu jedinou Pravdu, epistémé nesenou nacionálně socialistickou ide-

ologií. 

Pokud se přidržíme univerzální totalitní vize dvou hodnotově zcela protikladných, abso-

lutizovaných světů, můžeme dané výčitce přiznat kladnou pravdivostní hodnotu a do-

konce rozšířit její platnost na valnou část protektorátní společnosti. Jestliže měl totiž 

onu nezpochybnitelnou Pravdu zosobňovat snový svět utvářený na základě nacistických 

dogmat, naráželi zde propagandisté na téměř nepřekonatelný problém. 

Jak svého času napsal Jan Patočka: „V naší zkušenosti není nic, co by bylo naprosto 

nové a cizí. To platí jak pro primitiva, tak pro nás. Platí to i pro to, co ke světu patří jako 

minulost i anticipace toho, co bude. (…) Člověk zaklesává do hotových struktur.“265 

Jinými slovy - klíčovým úskalím, které české populaci do značné míry bránilo interiori-

zovat předkládaná dogmata, byl v mnoha ohledech rozdílný kulturně hodnotový kontext. 

Zatímco v samotném Německu mohli nacisté velmi úspěšně těžit například ze silně za-

kořeněného mýtu Říše, v němž tkvěla jak myšlenka světovlády, tak na papeži nezávislé 

Svaté říše, poddané bezprostředně Bohu, či mýtu německo-germánského vůdcovství, v 

našem prostředí nemohla tato témata nějakým výraznějším způsobem rezonovat, neboť 

obyvatelé protektorátu neměli pro tuto sémantickou strukturu prakticky žádnou oporu 

ve svém dosavadním životě a socializaci.266 Symbolický svět obou národů byl i přes 

geografickou a kulturní blízkost v určitých, pro nacismus klíčových bodech zkrátka pří-

liš rozdílný. 

Způsoby interpretace a osmyslňování každodenní reality, ony Patočkovy „hotové struk-

tury“, nejsou samozřejmě zcela rigidní a neměnné,267 jejich proměna je však otázkou 

                                                
265PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha 1995, s. 129-130 
266NEZDAŘIL, P.: Propaganda a mládež za protektorátu: Kuratorium a strategie působení na mládež 

prostřednictvím časopisů. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav hospodářských a sociál-

ních dějin, 2010. Rigorózní práce, s. 169 
267Pokud by tomu tak bylo, neexistoval by v oblasti osmyslňování světa žádný vývoj. 
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pomalého evolučního vývoje.268 Pokud však nacisté aspirovali na trvalé ovládnutí čes-

ko-moravského prostoru, byla pro ně tato přeměna v dlouhodobém horizontu nesmírně 

důležitá. Jen tímto způsobem totiž mohli dosáhnout pro každý systém nezbytné legiti-

mity zdola, která zajišťuje stabilitu daného řádu. Přestože byla česká inteligence jakožto 

vrstva určena dříve či později k likvidaci, mohla v tomto procesu sehrát významnou 

úlohu. Jak již bylo řečeno výše, potenciální úloha elit, lidí, kteří požívali v českém pro-

středí jisté úcty a respektu, měla spočívat v urychlení proměny symbolického světa běž-

né populace. Získat danou vrstvu bylo pro představitele okupační správy těžkým úko-

lem, potenciální benefity však byly příliš lákavé, než aby na tento cíl rezignovali. 

Jedním z významných kroků k uskutečnění daného záměru se musel stát pokus o zpo-

chybnění dosavadních hodnot, který by umožnil přemyšlení stávajících způsobů 

osmyslňování světa. Inteligenci bylo třeba přesvědčit, že „starý řád“ zklamal, ukázal se 

jako neživotný a je proto dějinnou nevyhnutelností odsouzen k zániku. Protektorátní 

elity byly proto vykreslovány jako svého druhu slepci, kteří se uchylují do snových vizí, 

hýčkají si iluzi ztraceného světa a to vše jenom proto, aby nemuseli čelit nepříjemné 

realitě. 

„Poučení se brání vždy nejvíce ti, kteří ho skutečně potřebují, a to jsou právě stoupenci 

demokracie a diskuse. Stále tvrdohlavě a skálopevně věří, že svět byl vyšinut trochu ze 

své rovnováhy a že svým negativním postojem dopomohou k návratu těch starých časů, 

kdy se bez ohledu na ostatní svět diskutovalo, mimo jiné také o tom, že se nedá-

me....!“,269 psal roku 1943 na stránkách Přomnosti J.Jiříček. Poselství textu je zřejmé – 

starý řád se nenávratně zhroutil a není tak v ničí moci zvrátit nemilosrdný tok dějin. 

Jakákoliv forma rezistence je pouze patetickým výkřikem, don Quijotským bojem s 

větrnými mlýny, zbabělým útěkem od reality. Neboť „co bylo, to se nevrátí. Nevrátí se 

ani bývalý řád, ani bývalé osoby, které zkrachovalý pořádek spoluvytvářely … První 

příkaz doby zní: Neobracet se nazpět, neobracet se zády k tomu, co je.“270 

V Jiříčkově článku můžeme pozorovat i odkaz na události roku 1938, které zde plní 

úlohu jakéhosi mementa neslavného konce liberálně demokratické éry. Takovéto aluze 

byly běžným nástrojem nacistické propagandy. Jak již bylo řečeno, Mnichovská krize 

hluboce otřásla českou společností a přispěla tak k (z pohledu okupační správy) žádoucí 

                                                
268To si samozřejmě uvědomovali i představitelé nacistického establishmentu a počítali proto s tím, že na 

takovouto přeměnu bude potřeba až sta let cíleného působení. (BRÜGEL, J.: Češi a Němci 1939-1945. 

Praha 2008. s. 126) 
269JIŘÍČEK, J.: To je jaksi povinné. Přítomnost, roč. XVII, č. 11 (1.8.1943), s. 16 
270RADA, S.: Nové cesty osvětové práce. Přítomnost, roč. XVII, č. 10 (1.7.1943), s. 4 
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erozi dosavadních kódů. Jsou to totiž právě krizová období společností, která skýtají 

živnou půdu pro významné pokusy o opětovné „přemyšlení“ základů legitimity zdrojů 

politického řádu, morálních pravidel a cílů člověka.271 

Tuto skutečnost měl zřejmě na mysli Wolfgang Wolfram von Wolmar když tvrdil, že 

„vrstva českých intelektuálů přítomné doby selhala opravdu ojedinělým způsobem: Du-

chovní opora těchto lidí vychovaných v západnickém duchu, zdroj jejich domnělého 

světového názoru se rozpadl v Münchenu a byl vyhlazen v Compiégne. Čeští intelektuá-

lové žili od těchto obou historických dat v prostoru téměř vzduchoprázdném.“272 

Jako příčina tohoto „selhání“ byla na stránkách Přítomnosti postupně identifikována 

zrádnost formálního vzdělání, které v sobě údajně skrývá určité prvky předsudku,273 

dále s tím související pohrdání novými idejemi, jež vyžadují opustit důvěrně známé 

vody překonaného světového názoru,274 jednostrannost politického vzdělání či malý 

rozhled zapříčiněný nevhodnou geografickou polohou našich zemí.275 Všechny tyto 

výtky tvoří jakousi základní kostru propagandistických textů otiskovaných v časopise 

Přítomnost. 

Jako pádný argument, který měl hovořit ve prospěch přemyšlení dosavadních názorů a 

hodnot, byly často využívány také historické analogie, odkazující k významným revolu-
                                                
271ZÁLEŠÁK, T.: Ke zkušenosti totalitarismu a možnostem recidivy masových ideologických hnutí v 21. 

století. In.: BUDIL, I. – ZÍTKOVÁ, T.: Totalitarismus 4. Plzeň 2008, s. 11 
272WOLMAR, W.: Hrdinství anebo sebevražda? Přítomnost, roč. XVII, č. 4 (1.1.1943), s. 1 
273MORAVEC, E.: Od inteligenta k inteligenci. Přítomnost, roč. XVII, č. 1 (1.10.1942), s. 7 
274„Zásadní proměna, k níž došlo ve všech oblastech evropské kultury, je … jasně patrna. Zakolísala víra 

ve všemohoucnost rozumu a vědy. Člověk se snaží proniknout za klamivý závoj věcí až k poslední právě 

zcela jinými cestami, než je znala epocha pozitivismu, materialismu, racionalismu. Poznalo se, že rozu-

mem neprokoukneme tak daleko, jako aktem intuice, niterného zření, nadání, víry.“ (KOUBA, O.: Z 

pramenů árijské víry. Přítomnost, roč. XVII, č. 5 (1.2.1943), s. 5) 

 „Nebylo větší blamáže, než jakou utržili muži vědy … s francouzskou revolucí a nyní opět s 

německým nacionálním socialismem. Základní chybou všech … duchaplných mudrlantů bylo, že podce-

ňovali sílu … idejí, které jim byli cizí, nové a kterými pohrdali.“ (MORAVEC, E.: Od inteligenta k inteli-

genci. Přítomnost, roč. XVII, č. 1 (1.10.1942), s. 7) 
275„Velmi mnoho omylů v nazírání četných Čechů na politické problémy současnosti pramení nejen z 

jednostrannosti politického vzdělání nedávné doby u nás, nýbrž i z nedostatků předpokladů pro pozoro-

vání dynamismu, konkrétněji změn moderního politického světa. U velkých, zvláště přímořských národů 

jeví se změny v tom kterém cizím celku daleko jasněji a bezprostředněji, u malého národa vnitrozemské-

ho … není možné rychle pozorovati pronikavé změny v politickém světě, neřku-li vystihnout včas ten-

dence změn, … které se jeví v ostatním světě. Malý národ vnitrozemský snadno setrvává na statickém 

obrazu světa, jaký se mu podává v učebnicích, populární literatuře a denním tisku.“ (WIERER, R.: Dy-

namický obraz politického světa. Přítomnost, roč. XVII, č. 6 (1.3.1943), s. 11) 
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cím či v jistém slova smyslu uzlovým bodům dějin. Příkladem takového textu může být 

článek Emanuela Moravce „Od inteligenta k inteligenci“, hledající paralely mezi tehdej-

ším vývojem a zánikem demokratického státního zřízení v dobách antického Řecka. 

Pokusme se nyní na základě rozboru daného textu doložit některá předchozí tvrzení a 

identifikovat několik klíčových charakteristik připisovaných příslušníkům protektorátní 

inteligence: 

„Co byla platna Demosthenovi jeho skvělá výřečnost, jeho velké vzdělání, když nero-

zuměl své době, která do popředí postavila Filipa s Alexandrem navzdory všem řeckým 

inteligentům. Demosthenes hájil demokracii, která se zvrhla a nebyla už schopna přero-

du a vylepšení.“ 

Jak můžeme vidět, E. Moravec zde nastoluje myšlenku, že vzdělání samo o sobě není 

hodnotou, pokud se k němu nepřidruží patřičný rozhled, schopnost prohlédnout směřo-

vání dějin atd. Demosthenes byl údajně raněn slepotou vzdělance, stejně tak jako značná 

část protektorátních elit, slepotou, která neumožňovala nazřít svět v jeho neskrytosti. 

Tento hendikep měl být pro inteligenci charakteristický napříč dějinami, neboť je tato 

vrstva zvyklá spoléhat se spíše na rozum, vědeckou analýzu. Ta však podle Moravce v 

dobách mohutných společenských změn selhává. 

„Studená věda s šedou teorií nemůže nastoupit na místo planoucí víry, kterou provází 

záře citu. (…) Je na místě, … aby poznání se dalo oddaně a obětavě do služeb víry. (…) 

Genialita není věděním, nýbrž jasnozřivostí. (…) Tam, kde věda selhává, vede génia 

bezpečný instinkt, tušení.“ 

Vědecký způsob nazírání světa měl tedy ustoupit přirozené intuici, nezávislé na jakých-

koliv formálních znalostech a proto čisté, nezatížené předcházející érou „demokratic-

kých lží a rasové dekadence“. Cit zde stojí nad rozumovým poznáním, planoucí víra 

převyšuje chladnou logiku kalkulativních rozhodnutí. Je to totiž právě víra, která člově-

ku umožní bez milosti odhodit vše, co se stalo z důvodu převratných změn nepotřebným, 

jakkoliv by vnitřně stále ještě lpěl na „starém harampádí“.276 Moravec je zde vlastně 

poplatný výše zmíněným zásadám nacionálně socialistické ideologie, jejíž imanentní 

součástí je protiosvícenský postoj, vyzdvihující význam emocí, duše a pudů.277 

Demosthenovým největším hříchem však neměla být jeho slepota a z ní plynoucí nega-

tivní postoj k nezvratným dějinným změnám, ale nebezpečí, do kterého svou výřečností 

a nepochybnými přesvědčovacími schopnostmi přiváděl celý řecký lid: 
                                                
276Danou problematiku Moravec podrobně rozebral své knize „V úloze mouřenína“. Viz.:MORAVEC, E.: 

V úloze mouřenína. Pardubice 2004, s. 17-24, 33-36) 
277HEYWOOD, A.: Politické ideologie. Praha 2005, s. 213 
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„Demosthenes zachraňoval demokracii a přitom pohřbíval vlastní národ. Raději dal 

Řecko v plen Persii, než aby se smířil s ideami nové doby, které nutně musily vystřídat 

zprofanované a neživé ideje demokratické.“ 

I smysl této paralely je zřejmý - česká inteligence neustále rozdmýchává plamen latent-

ního odporu ve víře, že jedná správně, vlastenecky a ku prospěchu všech obyvatel na-

šich zemí. Opak je ale pravdou. Takovýmto počínáním nejenom že vystavuje sama sebe 

citelnému nebezpečí (nadto zcela zbytečnému, neboť případné oběti se touto optikou 

stávají nikoliv hodny obdivu ale spíše lítosti nad zbytečnou ztrátou), ale hrozí s sebou 

strhnout do propasti celý národ. Namísto toho, aby napomohla danému přerodu a mini-

malizovala ztráty, které s sebou každá revoluce nevyhnutelně nese, svádí svým příkla-

dem na scestí potenciální budovatele nového řádu. Díky své slepotě motivuje další a 

další členy společnosti, aby se pokusili zastavit nezastavitelné, zabránit přerodu, který 

se již dávno udál. 

„Přes všechna proroctví a ujišťování řeckých inteligentů Alexandrova vítězství měla ráz 

konečného historického úklidu na dlouhou dobu. (…) Není tu něco obdobného v době, 

kterou prožíváme? Stačí, když místo Řecko řekneme Evropa a místo Persie sovětské 

Rusko.“278 

Závěr daného textu nenechává místo pro pochybnosti o tom, jaký cíl sledoval Moravec 

svou dějinnou analogií. Podobnými články měla být erodována víra protektorátních elit 

v možnost obratu ve válce a umožnit jim racionalizovat potenciální revizi svého dosa-

vadního postoje k okupační realitě. Je zřejmé, že podobné apely v průběhu času poně-

kud ztrácely na přesvědčivosti. Ani nejzarytější příznivec „nového řádu“ nemohl dost 

dobře nevidět přibližující se frontu a doufat v deklarované tisícileté trvání nacistického 

panství. Přesto však přispěvatelé Přítomnosti danou propagandistickou linii zcela neo-

pustili až do začátku roku 1945, ačkoliv se postupem času stávala ve vztahu k ostatním 

tématům poněkud marginální. I Vajtauerův měsíčník totiž musel svou obsahovou náplň 

do jisté míry přizpůsobovat měnící se válečné realitě a spolu s tím se měnily i propa-

gandistické obrazy sledované vrstvy. 

Na základě alespoň povšechných znalostí o časovém průběhu druhé světové války zře-

jmě nepřekvapí, že se cca první půlrok existence obnovené Přítomnosti nesl ve znamení 

neotřesitelné důvěry v konečné vítězství armád třetí říše. Na tomto faktu nemohlo nic 

změnit ani zastavení operace Tajfun, jejímž cílem bylo dobytí Moskvy, ani rána, kterou 

                                                
278MORAVEC, E.: Od inteligenta k inteligenci. Přítomnost, roč. XVII, č. 1 (1.10.1942), s. 7-8 
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utrpěl mýtus o neporazitelnosti wehrmachtu během zimní protiofenzívy Rudé armády 

tamtéž. 

Agitace ve prospěch nového řádu se proto často odehrávala z pozice síly. Jako neod-

myslitelnou součást textů můžeme identifikovat především relativně ostrou rétoriku a 

více či méně explicitně formulované výhružky.279 Protektorátním elitám bylo v této 

době jen zřídkakdy lichoceno a převažoval spíše kritický, někdy přímo ironický a ze-

směšňující tón, jehož prostřednictvím byli příslušníci dané vrstvy vykreslováni jako 

politováníhodní hlupáci, nad jejichž komickým odporem vůči nezpochybnitelné realitě 

by bylo možno mávnout rukou, kdyby svým příkladem nesváděli i další „slepce“ k po-

dobnému „bláznovství“. 

Je však třeba říci, že ve většině případů nebylo útočeno na inteligenci jako celek. Prak-

ticky veškeré negativní vlastnosti této společenské vrstvy, připisované jí ze strany nacis-

tického establishmentu, našly totiž zpodobnění v postavě tzv. inteligenta. Pro tyto lidi 

měla být charakteristická především strnulost myšlení, neschopnost vstřebávat či do-

konce produkovat nové myšlenky,280 sentimentální, tvrdohlavé, či snad až zlomyslné 

setrvávání v zaprášených představách starého světa. Stejně tak jako v případě Árijského 

boje byli tito „inteligenti“ stavěni do protikladu k samoukům, kteří nikdy nemohli ustr-

nout ve snaze o poznání světa. Jako zářné příklady takovýchto osobností byli přispěva-

teli Přítomnosti vyzdvihování krom Karla Lažnovského také Adolf Hitler a Benito Mu-

solini. 

Jak to ve svém článku „Od inteligenta k inteligenci“ vyjádřil Emanuel Moravec: 

„Inteligent vyjde školu a duševně se zastaví, samouk roste a sebe tvoří dál. Svět se věč-

ně mění a školní inteligent se měnit přestal. „Tak zvaná věda … papouškuje jen staré 

pravdy, které už nejsou pravdami, protože vývoj statků hmotných i duchovních se od 

jejich poznání už značně změnil. Intelektualismus naší době nijak nepomáhá. Intelektuá-

lové a odborníci jsou právě v koncích vždy, když mají od diskuze přistoupit k činu. (…) 

                                                
279„Jest na inteligenci, aby z těchto fakt vytvořila úkol českého národa ve shodě se životním národním 

stylem a tak je jinými slovy vyjádřena její otázka „být či nebýt“? Neboť nesplní-li tento úkol, zahyne, 

jako zahynuly všechny inteligence, které se kdykoliv odcizily životnímu stylu svého národa.“ (KRYCH-

TÁLEK, V.: Být či nebýt? Přítomnost, roč. XVII, č. 4 (1.1.1943), s. 12) 
280„Školomet, kterému není shůry dáno, ještě nikdy žádný prach nevynalezl. Bylo proto základním omy-

lem starého řádu, že kladl v první řadě důraz na vysvědčení, na vědomosti, a nic se nestaral o charakter a 

opravdové nadání.“ (MORAVEC, E.: Od inteligenta k inteligenci. Přítomnost, roč. XVII, č. 1 (1.10.1942), 

s. 7) 
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Vidíme, že všude tam, kde se hledá něco nového a činí nové pokusy v otázkách státního 

a evropského významu, vedou tato úsilí nikoli intelektuálové, nýbrž samoukové.“281 

Inteligent měl tedy být jakýmsi netvůrčím školometem, který z přemíry vzdělání ztratil 

vůli k akci a setrvá proto v pasivní nečinnosti raději než aby se nějakým způsobem za-

pojil do práce pro celek.282 Daný stereotyp mířil především do řad tzv. tvůrčí inteligence, 

lidí dříve veřejně činných, kteří se však v období protektorátu stáhli do ústraní.283 

Vzhledem k tomu, že jedním z distinktivních znaků totalitních ideologií je snaha po 

masivní politické mobilizaci obyvatelstva, kdy jsou občané nuceni k aktivní účasti na 

veřejném životě,284 není tato výtka žádným překvapením. 

Sebevědomou rétorikou Přítomnosti však poněkud otřásly události z února 1942, kdy 

skončilo obležení Stalingradu a polní maršál Friedrich von Paulus byl donucen spolu 

s přibližně 90.000 vojáky kapitulovat.285 V mnohém ohledu se jednalo o faktický i 

psychologický přelom války, a tato skutečnost se promítla i v odstartování etapy tzv. 

propagandy zkázy, která bezprostředně následovala.286 Pozici ústředního nepřítele no-

vého řádu, za kterého byla dosud označována západní liberální demokracie, tak postup-

ně začíná přebírat nepřítel nový, zosobňovaný „bolševismem“ sovětského Ruska. Stere-

otypní obraz inteligenta je proto nově spojován taktéž s naivní a „zvrácenou“ příchyl-

ností ke komunistické ideologii.   

                                                
281VAJTAUER, E.: Průkopník Lažnovský. Přítomnost, roč. XVII, č. 1 (1.10.1942), s. 5 
282„Pod pojmem intelektualismus rozumíme jakousi polovzdělanost, která ví příliš mnoho, aby těžila z 

instinktu, a která ví příliš málo, aby věřila z poznání. (…) Bylo by pro náš národ národním neštěstím, 

kdyby tento typ lidí svým ustavičným pochybováním nakazil veřejné mínění. Je neplodný v myšlení a 

právě proto sterilní v jednání.“ (VAJTAUER, E.: Dr. Goebbels a česká inteligence. Přítomnost, roč. XVII, 

č. 2 (1.11.1942), s. 4) 
283„Část českého národa … stojí stranou mlčky, v posici vyčkávajícího. Jde tu o část české inteligence, o 

české intelektuály. Jsou to zejména ti čeští intelektuálové, kteří v dobách nedávno minulých tak rádi o 

sobě dávali slyšet. (…) Nyní mlčí. 

 (…) Je však … nutno žádati jedno: Aby se zapojili do obecného úsilí a přispěli svou hřivnou k 

vítězství. Je možno a nutno žádati po českých autorech, aby psali v duchu nové doby, je … nutno žádati 

po dramaticích, aby dodávali českým jevištím díla, která mají vztah k dnešnímu dění, je … nutno poža-

dovati od českých výtvarných umělců, aby jejich díla odpovídala potřebám dne. 

 (…) Nikoliv planá slova, ale činy!“ (ŽALSKÝ, J.: „Manifestanti“ s vyschlým perem. Přítomnost, 

roč. XVII, č. 10 (1.7.1943), s. 16) 
284KUBÁT, M.: Problém aplikace koncepce totalitarismu na politickou praxi s přihlédnutím k východní 

Evropě v letech 1944-1989. In.: BUDIL, I.: Totalitarismus. Praha 2005, s. 85 
285 HILGEMANN, W. – KINDER, H.: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha 2002, s. 485 
286 BAIRD, J.: The Mythical World of Nazi War Propaganda, 1939-1945. Minneapolis 1974, s. 192 
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„Bude to právě náš inteligentský bloud, kterému (bolševici – pozn. PN) zrekvírují ze tří 

pokojů dva a kterého pošlou … na práci s lopatou. (…) Proto se těšte, holoubkové! 

Hlavně ti z vás, kteří si zvykli pohodlnému a vybranému životu. (…) Není přirozené, 

aby se někdo těšil na bídu. V tom pravidle je český inteligent smutnou výjimkou. Člo-

věk se může právem ptát osudu, čím se náš národ provinil, že musí být tolik trestán skr-

ze svou nepříčetnou inteligenci?“287 

Určitá nejistota, která v souvislosti s porážkou u Stalingradu zavládla mezi protektorát-

ními aktivisty, se manifestovala i jistým zmírněním rétorických výpadů vůči inteligenci. 

V první řadě poněkud ubylo výhružek, slibující této vrstvě neslavný zánik, dále pak 

citelně vzrostla frekvence textů, které zdůrazňovaly její nezastupitelnou roli ve veřej-

ném životě. Protektorátním elitám byl připisován status jakési duševní aristokracie ná-

roda, stojící nad obyčejnými občany a mající právo, či spíše povinnost vésti je do nové-

ho řádu třeba i proti jejich vůli. „Inteligence … nesmí se dát svésti s cesty tím, co říkají 

lidé. Průměrný člověk nevidí daleko. Je úkolem inteligence, aby se povznesla nad úzké 

hledisko.“288 

„V dějinách jsou osudové okamžiky pro národy. (…) V těchto chvílích záleží na vedou-

cí vrstvě, jakým směrem se národ obrátí: zda se obětuje za řád odumřelý, a tedy odsou-

zený k zániku, anebo zvolí cestu novou, revoluční, která jediná za daných podmínek 

situačních dovede nejen zachránit biologickou národní podstatu, ale zabezpečit i její 

budoucí kulturní růst. 

(...) V „rozhodných chvílích je třeba postavit se proti národu, jde-li o jeho život. Z hoří-

cího domu se vyhazují z oken na plachtu hysterické bytosti, i když se vzpírají, koušou a 

kopají.““289 

Dosud dominující obraz nečinného, myšlenkově sterilního a proto zcela postradatelného 

inteligenta pomalu mizí ze stránek Přítomnosti a na jeho místo nastupuje hypotetický 

příslušník inteligence, který pochopil svou úlohu v řádu věcí a může se proto těšit na 

slušné postavení v podobě vedoucí úlohy v rámci českého národa. Nejenom že se již jen 

zřídka hrozí zničením dané sociální vrstvy, ale dokonce je projevována i obava o její 

zachování.290 Je samozřejmé, že uvedené skutečnosti nelze absolutizovat, jak o tom 

                                                
287MORAVEC. E.: Komu není rady...?. Přítomnost, roč. XVII, č. 5 (1.2.1943), s. 1 
288HUDEC, R.: Zlomovo „Buď a nebo“. Přítomnost, roč. XVIII, č. 1 (1.10.1943), s. 14 
289ZLOM, J.: O český zítřek. Přítomnost, roč. XVIII, č. 1 (1.10.1943), s. 15 
290„Výkonnost národa je zajištěna především dostatečným biologickým obnovováním jeho nejzdatnějších 

a nejnadanějších vrstev. Vysoké vlohy jsou ve velkém nebezpečí, že v několika málo generacích vyhynou 

vinou zcela nedostatečného rozmnožování jejich nositelů. (...) Půjde-li vývoj stejným nezměněným smě-
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ostatně svědčí článek Františka Komurky „Polointeligence přítěží vzdělanců“,291  ale 

vysledovaná tendence je zde poměrně jasně patrná. Poměr „cukru“ a „biče“ se v průbě-

hu roku 1943 změnil. 

Spolu s nezadržitelným postupem sovětských vojsk se obsahová struktura Přítomnosti 

dále proměňovala. Problematika bolševismu se pozvolna stávala zcela dominantní a 

důraz se od vizí národní převýchovy posouval k více či méně barvitým obrazům rozvra-

tu, který by následoval v případě vítězství Rudé armády. V období roku 1944 se zde 

nesetkáme s jediným článkem, který by se věnoval čistě otázce protektorátní inteligence. 

Časopis je prostoupen úvahami o komunistické ideologii, analýzami současné vojenské 

situace, zabývá se postavením dělníků v Sovětském svazu, ideou třídního boje atd. Jak 

spolu s blížící se frontou ubývalo autorů ochotných podílet se ideologicky zabarvenými 

texty na obsahu kolaborantského periodika, bylo pro šéfredaktora Emanuela Vajtauera 

čím dál tím obtížnější získat dostatek materiálu pro jednotlivá čísla.292 Na stránkách 

Přítomnosti, měsíčníku určenému k převýchově protektorátnich intelektuálních elit v 

nacistickém duchu, se tak můžeme například setkat s několikastránkovým článkem na 

téma význam a šlechtění brambor,293 či rozsáhlým textem, ve kterém se autor snaží 

dokázat árijský původ Ježíše Krista.294 

S posledním článkem věnujícím se především problematice protektorátní inteligence se 

můžeme setkat ještě roku 1945, kdy již byla z celkového obsahu listy cítit určitá rezig-

nace na plnění svého převýchovného cíle. Text je tak spíše obviňujícím výkřikem, než 

pokusem o agitaci pro věc nového řádu. 

„Není odpornějšího zjevu než třesoucí se egoista, jehož nadání zplihlo, poněvadž se 

zdánlivě ocitl v táboře, kterému prý hrozí porážka. Tomuto tvoru nejde o to, zda zvolil 

stranu pravdy proti straně lži, nýbrž o to, že se zmýlil v zhodnocení vítěze a své nadání 

investoval po obchodnicku pochybně. 

Když německé armády dosáhly Volhy, … nebylo s lidmi jeho druhu k vydržení, jak ha-

lasili a Říši se zapřísahali. 

                                                                                                                                          
rem dále, … stále silněji se budou v příštích generacích uplatňovat tupější, ba až slabomyslní 

dé.“ (MÜLLER, K.: Biologická budoucnost Čechů. Přítomnost, roč. XVIII, č. 9 (1.9.1944), s. 3-5) 
291KOMURKA, F.: Polointeligence přítěží vzdělanců. Přítomnost, roč. XVII, č. 9 (1.6.1943), s. 16 
292ČELOVSKÝ, B.: Strážce nové Evropy : Prapodivná kariéra novináře Emanuel Vajtauera. Šenov u 

Ostravy 2002, s. 83 
293ŠVANDA, T.: Pouhý brambor. Přítomnost, roč. XVIII, č. 9 (1.6.1944), s. 13-15 
294ŠTĚPÁN, J.: Jakého původu byl Kristus? Přítomnost, roč. XVII, č. 11 (1.8.1944), s. 14-16 
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(…) Začalo to před dvěma lety se Stalingradem. Tu a tam se pak ozvali se svým „ale“ a 

krok co by minul krok, šourali se od té doby kradmo z říšského výsluní. Ve všech povo-

láních jsme je znali a společnou chybou trpěli – byli inteligenti. (...) Každý, kdo si nepa-

trně smočil a jen jedno dobré slovo o Říši upustil nebo německy pohovořil, ten bude 

postaven bez milosti ke zdi. Když ne dnes, tedy zítra, když ne zítra, tedy až bude ve 

vězeních NKVD místo a až si hrobaři trochu odpočinou.“295 

Pokud bychom měli na tomto místě shrnout poznatky, kterých se nám dostalo na zákla-

dě studia protektorátní Přítomnosti, musíme konstatovat, že klíčovou persvazivní tech-

nikou, která byla na jejich stranách uplatňována ve směru k předpokládaným recipien-

tům, byl tzv. mechanismus terapie, definovaný autorskou dvojicí Berger-Luckman. 

V zásadě se jedná o proces, v jehož rámci je využíván specifický pojmový aparát k to-

mu, aby jisté názorové odchylky od předkládaného koherentního obrazu reality tento 

iluzorní svět nikoliv rozbíjely a erodovaly, nýbrž mohly být vtaženy do jeho rámce a 

v něm také vysvětleny. Tou nejobvyklejší a asi také nejjednodušší cestou, jak žádoucího 

výsledku dosáhnout, je označit nositele neakceptovatelných postojů jako jedince devi-

antní.296  V našem případě byl tento status přisouzen členům vrstvy inteligence, kteří 

odmítali přihlášení se k novému řádu. Jejich neochotu akceptovat nacistické panství pak 

bylo možno interpretovat jako určité pobláznění z přemíry vzdělání, slepotu, která je 

ranila po rozpadu světa, se kterým spojili své předchozí životy atd. Pohoršující jev byl 

uchopován a vysvětlován prostřednictvím diagnostických pojmů, které umožňovaly 

zachovat koherentní obraz světa a dané odchylky interpretovat jako výplody jedinců tím 

či oním způsobem postiženým. Tímto se měli přestat nacházet mimo hranice institucio-

nalizováné reality a být vtaženi zpět do jejího lůna.297 

Další podstatnou charakteristikou mechanismu terapie je, jak už vyplývá z názvu, snaha 

prostředkovat deviantním osobám jakousi „léčbu duší“ a umožnit jim návrat 

k hodnotám dominantní ideologie. Tento návrat má být umožněn tím, že jsou daní je-

dinci v jistém slova smyslu zbavováni odpovědnosti za své činy či přesvědčení tím, že 

je odpovědnost z větší části přesunuta na někoho jiného, nebo tak, že je deviantovi při-

                                                
295Slabí v lidské společnosti. Přítomnost, roč. XIX, č. 5 (1.2.1945), s. 7 
296 Tento mechanismus v žádném případě nebyl nějakým vynálezem či doménou nacionálních socialistů. 

Jelikož je prakticky každá společnost s větší či menší intenzitou neustále vystavena jistým pokusům o 

přemyšlení, které zpochybňují kognitivní i normativní pravidla řídící sociální realitu, je terapie obecným 

společenským jevem. (BERGER, P. - LUCKMANN, T.: Sociální konstrukce reality. Brno 1999, s. 113) 
297 Jedná se o stejný princip, kdy je pohoršující jev vysvětlován v rámci tzv. primitivních kultur posedlostí 

zlým duchem. (tamtéž) 
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souzen nízký kredit jakožto nesvéprávnému.298 V našem případě byl z velké části viněn 

prvorepublikový respektive rakousko-uherský školský systém, který měl indoktrinovat 

příslušníky inteligence neživotnými, zastaralými, či přímo zhoubnými tezemi299 a dále 

pak i „mnichovský šok“, jenž měl způsobit u dané vrstvy popření dosavadního světové-

ho názoru, naprostou dezorientaci a tím i zmiňované „pobláznění“.300 „Prozření“ a ná-

sledné přihlášení se k myšlenkám nacionálního socialismu však bylo vykreslováno jako 

možné a žádoucí. Mechanismus terapie totiž umožňoval, aby mohl „blouznící“ znovu 

přijít k rozumu a dát své služby ku prospěchu nacistického panství, aniž by za své před-

chozí postoje musel být nějak trestán. Zářným příkladem toto „prozření“ a následného 

splynutí s tehdejším stavem věcí byl především sám ministr školství a lidové osvěty 

Emanuel Moravec.301 Nakolik se tato persvazivní technika setkala s reálným úspěchem, 

je již však otázka jiná. 

Na závěr této podkapitoly nám ještě zbývá zhodnotit, zda a nakolik se ve sledovaném 

diskurzu manifestoval určitý souboj generací. Zatímco v případě časopisu Arijský boje 

jsme mohli odpovědět jednoznačně kladně, texty otiskované v Přítomnosti již tak jed-

noznačnou odpověď neskýtají. Generační konflikt zde doutnal jaksi implicitně a proje-

voval se spíše ve více či méně jemných narážkách, než v otevřených prohlášeních. 
                                                
298 BRŮCHOVÁ, T.: Mechanismy stigmatizace židovské minority: deníky České slovo a Der Neue Tag 

v říijnu 1941. In.: Média a realita 2002. Brno 2003, s. 129 
299 „Naše inteligence se blíže seznámí s nacionálně socialistickou literaturou. (…) Vystůně se z následků 

šovinistických předsudků. Unikne uhrančivému vlivu zednářství, jež kdysi nenápadně ovládalo naše čes-

ké školství.“ (HUDEC, R.: Česká mládež na říšské vysoké školy. Přítomnost, roč. XVII, č. 2 (1.11.1942), 

s. 14) 

„Velmi mnoho omylů v nazírání četných Čechů na politické problémy současnosti pramení … z jedno-

strannosti politického vzdělání nedávné doby u nás“ (WIERER, R.: Dynamický obraz politického světa. 

Přítomnost, roč. XVII, č. 6 (1.3.1943), s. 11) 
300 „Duchovní opora těchto lidí vychovaných v západnickém duchu, zdroj jejich domnělého světového 

názoru se rozpadl v Münchenu byl vyhlazen v Compiégne. Čeští intelektuálové žili od těchto obou histo-

rických dat v prostoru téměř vzduchoprázdném. 

(…) Český sklon k romantice a sentimentalitě se v těchto intelektuálních lidech … smísil s nejsyrovějším 

nacionalismem … a vytvořil jakýsi druh ideologické psychopathie, která je porazila slepotou, pokud jde o 

historické skutečnosti minula i politické zkušenosti doby přítomné. (WOLMAR, W.: Hrdinství anebo 

sebevražda? Přítomnost, roč. XVII, č. 4 (1.1.1943), s. 1) 
301 Když měl být Moravec roku 1942 jmenován do nové protektorátní vlády, argumentoval Hácha spolu 

se svými blízkými spolupracovníky, jeho legionářskou minulostí či krokem firmy Baťa, která mu svého 

času udělila cenu za nejlepší článek proti německé armádě. K.H.Frank všechny tyto námitky odmítl 

s poukazem na to, že Moravec tehdy jednal konsekventně, uznal svůj omyl a dle toho teď jedná. (PER-

NES, J.: Až na dno zrady. Praha 1997, s. 178) 
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Celým diskursem se vine jako jistý spojovací prvek distinkce mezi starým, pasivním, 

k zániku odsouzeným světem a světem novým, dynamickým a vitálním. Slova „starý“ a 

„nový“ zde nesou jednoznačné konotace. Stejnou situaci jsme mohli pozorovat na pří-

padě nového a starého myšlení či životního postoje. Tuto skutečnost je však třeba chá-

pat spíše ve smyslu gnozeologickém, než jako manifestaci generačních rozporů. 

Ty můžeme spatřovat například v narážkách na hrozící zánik „deviantní“ části inteli-

gence, která bude zákonitě vystřídána generací novou a uvědomělou,302  či řečnické 

otázky na téma zda je možno daný proces provést prostým střídáním pod patronátem 

velkoněmecké říše.303 

To, že byly jednotlivé generace na stránkách protektorátní Přítomnosti do jisté míry 

skutečně stavěny proti sobě, lze asi nejlépe ilustrovat na článku R.Hudece „Česká mlá-

dež na vysoké školy.“: „Až se mladí čeští lidé po dokončení studií vrátí do svých domo-

vů, budou představovati zdravou inteligenci, inteligenci s pevnou páteří. Mladí lidé pak 

radikálně skoncují s posledními zbytky senilních šeptalů, kteří si někde v šeru za pecí 

hrají na Delfskou věštírnu.“304 

Musíme však konstatovat, že navzdory prvotním předpokladům byl generační souboj 

pouze marginální součástí sledovaného diskurzu. 

 

 

6.3 Zteč a „umírající svět“ starých elit 
 

Jak již bylo řečeno, časopis Zteč byl jedním ze tří veřejně dostupných listů vydávaných 

Kuratoriem pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Cíl této organizace explicitně 

                                                
302 „A nepochopí-li nynější inteligence svou dnešní odpovědnost, bude národem opuštěna, ale národ na-

konec přece nezlomen vydá zas ze sebe inteligenci novou.“ (RADA, S.: Nové cesty osvětové práce. Pří-

tomnost, roč. XVII, č. 10 (1.7.1943), s. 4) 
303 „Jestliže byli snad lidé, kteří doufali, že historické události z března 1939 vyvedou také české intelek-

tuály z jejich stavu snění na cesty skutečnosti a dovedou je k poznání chyb, jichž se dopustili, pak tito lidé 

se mýlili právě tak jako ti, kteří věřili, že vojenské zhroucení Francie povede k omlazení nebo k obnově 

vedoucí vrstvy inteligence této země. 

(…) Hlavní otázka, před kterou nyní stojí český národ, zní: je možno vystřídati západnicky vychovanou 

intelektuálskou vrstvu dnes … pravou zdravou inteligencí, jejíž světový názor nepochází z r. 1871, nýbrž 

je názorem moderním a evropským?“ (WOLMAR, W.: Hrdinství anebo sebevražda? Přítomnost, roč. 

XVII, č. 4 (1.1.1943), s. 1) 
304 HUDEC, R.: Česká mládež na říšské vysoké školy. Přítomnost, roč. XVII, č. 2 (1.11.1942), s. 2 
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vyjádřil její předseda Emanuel Moravec, když prohlásil: „Veďte českou mládež du-

chovně do Říše.“305 Kuratorium tak představovalo vrcholnou instituci mající sdružovat 

veškerou rasově vhodnou mládež protektorátu mezi desátým a osmnáctým rokem věku 

a zajistit, aby u ní došlo k zvnitřnění takových nástrojů k dekódování světa, jež by ne-

dovolovaly každodenní realitu interpretovat jinak než v souladu s myšlenkami nacio-

nálního socialismu. Na rozdíl od dvou výše analyzovaných periodik tedy nebylo poten-

ciální publikum Zteče definováno primárně na základě sociálního statutu, ale prostřed-

nictvím věku, v daném případě v rozmezí 14 až 18 let. V případě dolní hranice se tak 

jednalo o chlapce a děvčata dokončující základní vzdělání, v případě hranice horní pak 

aspirující na ukončení vzdělání středního, případně vstupující do pracovního procesu. 

Vrstva inteligence, jejíž příslušníky můžeme v danou chvíli definovat jako osoby s aka-

demickým vzděláním, se tak mezi potenciálními čtenáři Zteče nevyskytovala. 

Tuto skutečnost můžeme považovat za první z důvodů, které vysvětlují, proč se na 

stránkách zkoumaného periodika setkáme prakticky výhradně s negativními propagan-

distickými obrazy dané sociální vrstvy. Stejně tak jako v případě Árijského boje by totiž 

bylo pro přispěvatele Zteče veskrze zbytečným, kdyby se prostřednictvím jakkoliv pro-

pagandisticky vycizelovaných textů snažili oslovit příslušníky protektorátních elit, ne-

boť by se předkládaná sdělení jen těžko mohla dostat k žádoucím recipientům. Nebylo 

potřeba inteligenci lichotit, apelovat na její přihlášení se k novému řádu a ve zvýšené 

míře využívat tzv. mechanismu terapie, který byl do jisté míry typický pro protektorátní 

Přítomnost. Otiskované texty byly zaměřeny na mládež, která díky nízkému věku ještě 

nemohla získat daný sociální statut a z důvodu omezeného přístupu ke vzdělání na něj 

neměla aspirovat ani kdykoliv v budoucnu.306 

Druhý z důvodů daného stavu vyplývá z již několikrát zmíněného odporu či spíše ne-

překonatelné nedůvěry představitelů okupační správy vůči protektorátním elitám. Krom 

faktorů imanentně přítomných v rámci nacionálně socialistické ideologie zde hrála roli i 

do jisté míry oprávněná obava, že se protektorátní elity stanou jednou z vůdčích sil pří-

padné rezistence, či budou alespoň erodovat snahy po legitimizaci nového řádu. Tato 

skutečnost již ostatně byla relativně podrobně analyzována výše. 

                                                
305GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Dramatické i všední dny protektorátu. Praha 1996, s. 229 
306S výjimkou několika málo studentů, jimž mělo být umožněno dosáhnout akademického vzdělání na 

univerzitách v Říši. 
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Ve vztahu k inteligenci je proto na stránkách Zteče využívána relativně agresivní rétori-

ka, prezentující ji jako „parasitickou hlízu“ na těle národa,307 vrstvu podvratnou, lí-

nou,308 neplodnou309 a setrvávající v iluzích o návratu starého světa odsouzeného k 

zániku.310 Přispěvatelé časopisu došli dokonce tak daleko, že s jistým zadostiučiněním 

kvitovali transport několika příslušníků dané sociální vrstvy do koncentračního tábo-

ra.311 
                                                
307„Pouze vítězství Říše je jedinou možností, která zajistí šťastnou budoucnost našeho národa. V tomto 

smyslu, bohudík, myslí dnes již velká většina českého národa. Jen k uším několika blouznivců a snílků se 

donesou na vlnách rádia štvavé řeči odrodilců, teří pro peníze a politikářskou relativní slávu zradili a 

opustili rodnou zem ve chvílích nejtěžších. Tito poblouznění, kteří se nedali za tak dlouhý čas vpravit do 

změn, jež musili přijít a do nového řádu, který bude udržen, už dávno nepatří do českého národa, ale jsou 

jen parasitickou hlízou na jeho, bohudík, zdravém jádru.“ (Co se děje ve světě a u nás doma. Zteč, roč II, 

č. 4 (20.2.43), s.7) 
308„Náš národ nemá nic společného s klikou intelektuálů, kteří jsou k praktické práci líní a jen se pokouše-

jí svojí podzemní podvratnou činností, jemně spřádanými intrikami a podobnými sprostými methodami 

lovit v kalných vodách. Jejich ochranný nátěr není ani v nejmenším natolik chytře maskovaný, jsou již z 

největší části poznáni … A nebudou se pak jednoho dne směti divit, když jejich ubohost bude jednou 

ranou sražena k zemi a oni budou demaskováni. (…) řádná a zdravá česká mládež má na zneškodnění 

těchto elementů nejenom zájem, nýbrž i právo v zájmu své vlastní budoucnosti. 

 (…) Tento zbytek staré doby musí býti postaven na pranýř, aby česká mládež se mohla nerušeně 

rozvíjeti a budovati si svoji budoucnost.“ (Kdo je pro Říši, nemá se čeho obávat. Zteč, roč. I, č. 3 

(30.10.1942), s. 2) 
309„Nová Evropa žádá nové lidi. Není žádné střední cesty. Neexistuje kompromis mezi řádem starým a 

novým. Záleží na nás, chceme-li být národem elitním, majícím skvělou budoucnost, či národem zbabělců, 

které nečeká nic jiného jak smrt. Slůvka buď anebo znamenají život a smrt. (…) Jde-li o lidi se vzděláním, 

pak jejich vysvědčení a zkoušky jsou jim přitěžující okolností, že jsou nechápaví nebo chápat nechtějí. To 

je část naší tzv. inteligence. Inteligence, jejíž tvůrčí síla jest zlomena a která čeká jak raněné dobytče na 

ránu z milosti. Vedle ní se rodí nová inteligence mladých, silných a zdravých lidí. Její řady se množí. Kdo 

nepřijde včas, bude smeten.“ (Mladí a doba. Zteč, roč. I, č. 6 (11.12.1942), s. 9) 
310„Mnoho lidí při vší své inteligenci a rozumové logice nemůže žít bez ilusí, narkotik, alkoholů a dět-

ských pohádek. To je příčinou, že údělem slabých je doplácet na štěstí silných. Co odlišuje ... silné od 

slabých, to je právě ono uvědomění, že není zázraků a vzdušných pohádkových zámků a že konjunktura 

nezakopává o natažené spáče, ale o ty, kteří jsou vzhůru.“ (WILDMANN, F.: Moderní modlitba. Zteč, roč 

II, č. 8 (15.4.43), s.4) 
311„Se štváči bude jednou zúčtováno, leč jejich drzost se ukázala tak bezmeznou, že je nutno je zakřiknout 

všemi prostředky. Tak poslední štvavá řeč Eduarda Beneše, pronesená z pohodlí a bezpečí anglické klu-

bovky, měla jediný výsledek v českém národě, respektive v jeho nepatrné části, kterou jsme prve nazvali 

hlízou na jeho těle. Několik českých intelektuálů z bývalého okruhu Benešových přátel bylo dáno proza-

tím do koncentračního tábora. Kdyby pan Beneš, označený za veřejného nepřítele českého národa, ne-

přestal štvát české obyvatelstvo, bude přiměřeně velký počet dalších příslušníků české destruktivní vrstvy 
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Je tedy evidentní, že mládež neměla v příslušnících protektorátních, respektive prvore-

publikových intelektuálních elit spatřovat vzory hodné následování, ale právě naopak na 

ně nahlížet jako na nepřátele národa, odsuzovat je a v žádném případě nedopřávat slu-

chu jejich vývodům o stávající situaci. Právě poslední z uvedených bodů je možno v 

daných souvislostech považovat za nejdůležitější cíl vedoucích představitelů Kuratoria. 

Jak již bylo řečeno, způsoby, jakými vnímáme a interpretujeme svět každodenní reality, 

nejsou nějakou součástí našeho genofondu a tedy předem dané. Pokud má být zachová-

na další existence té které kultury, musí být její normy a hodnoty v každé generaci zno-

vu a znovu předávány. Toto se děje především v rámci tzv. procesu primární a sekun-

dární socializace, kdy u daného jedince (v ideálním případě) dochází ke zvnitřnění spo-

lečensky žádoucích hodnot. Je to právě společnost, která prostřednictvím svých norem, 

představ a přesvědčení určuje, jak se kdy a kde chovat, v jaké roli a jak vystupovat.312 

Jestliže představitelé okupační správy aspirovali na to, aby většina protektorátní popula-

ce v dlouhodobém horizontu interiorizovala hodnoty jež s sebou nesla nacionálně socia-

listická ideologie, museli se pokusit zajistit, aby mládež procházející socializací byla 

vystavena (z jejich pohledu) jedinému správnému výchovnému působení. Na konci ces-

ty měl pak stát nový člověk, přesvědčený o neměnnosti a nedotazovatelnosti nacistic-

kých dogmat a hledící na tehdejší panství jako zcela legitimní a v jistém slova smyslu 

nevyhnutelné. Pokud však měli mít v tomto snažení naději na úspěch, bylo nutno zajistit, 

aby se mládež nedostala do styku s alternativním způsobem nazírání světa, který by 

mohl ohrozit zvnitřnění žádoucích kódů. Právě u příslušníků protektorátní inteligence 

však hrozilo, že budou nejenom erodovat vizi koherentního, jednoznačného světa ideo-

logie, ale dokonce přispívat k interiorizaci norem a hodnot, které s ním budou v přímém 

rozporu. Oprávněné podezření, že protektorátní elity ve své většině odmítnou akcepto-

vat zásady nového řádu, se tedy odrazilo i na jejich propagandistickém obrazu určené-

mu české mládeži. Danou sociální vrstvu bylo žádoucí v očích mladé generace do určité 

míry zdiskreditovat a tímto způsobem minimalizovat nebezpečí její aktivní participace 

na socializačním procesu. 

Z výše uvedeného pak dále plyne, že představitelé okupační správy nemohli dost dobře 

ponechat stranou ani další faktory ovlivňující socializaci jedince, neboť právě na tomto 

                                                                                                                                          
intelektuálů - s výhradou ostřejších opatření - rovněž dán do koncentračního tábora.“ (Co se děje ve světě 

a u nás doma. Zteč, roč II, č. 4 (20.2.43), s.7) 
312 Blíže k hraní společenských rolí, které nám umožňují vystupovat v rozličných krátkých „epizodách“, 

z nichž se skládá naše každodenní komunikace např. GOFFMAN, E.: Všichni hrajeme divadlo: sebepre-

zentace v každodenním životě. Praha 1999 
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poli byl veden rozhodující boj o jeho budoucí názorovou orientaci. Tímto se vlastně 

dostáváme ke dvěma zřejmě nejvýznamnějším složkám tohoto procesu, a sice rodině a 

škole. Kuratoristé si samozřejmě uvědomovali, že bez spolupráce těchto dvou institucí 

jsou naděje na interiorizaci žádoucích norem a hodnot ze strany protektorátní mládeže 

vážně ohroženy. 

„Důležitý předpoklad je odvrátit mládí úplně od starých představ, které by mohly infi-

kovati ještě jiné složky výchovy. Vedle rodiny přistupuje zde důležitá role učitele a ško-

ly. Kdyby Kuratorium mělo sebelepší práci před sebou a sebevětší vliv na duše mladých, 

jeho práce rovnala by se nule, kdyby ostatní složky výchovy, hlavně škola, nešly s ten-

dencemi Kuratoria po jedné cestě“313, psalo se v prosinci roku 1942 na stránkách Zteče. 

Generální referent Kuratoria František Teuner zase zdůraznil, že je to právě rodina a 

škola, která „... odpovídá za mládež a její správný postoj ke všem malým i velkým, leh-

kým i těžkým povinnostem života. Všechny tyto tři složky výchovného působení musí 

ruku v ruce vytvářet i u nás nového člověka, silného novým řádem, pevného a jistého 

pro novou budoucnost.“314 

Vzhledem k tomu, že se budeme problematice rodiny podrobněji věnovat v jedné z ná-

sledujících kapitol, omezíme se v této části práce především na způsoby, kterými byla 

na stránkách Zteče reflektována otázka školy, vzdělávání a především učitelů. Toto téma 

totiž úzce souvisí s otázkou inteligence, k níž protektorátní pedagogičtí pracovníci ne-

pochybně patřili, postoje, který k ní měla mládež zaujímat a také případné aspiraci mla-

dých Čechů na začlenění se do dané sociální vrstvy. 

 

 

6.3.1 Vzdělání, školy a učitelé 
 

Vztah, který zaujímali představitelé okupační správy k českým učitelům, je asi nejlépe 

patrný z projevu Reinharda Heydricha, předneseném dne 4. února 1942. Zastupující 

říšský protektor zde mimo jiné hovořil o problematice škol a zvláště pak pedagogických 

pracovníků, kteří byli dle jeho názoru „... sborem vychovatelů opozice pro českou vlá-

du.“315 

                                                
313CÁSEK, M.. Učitel a převýchova mládeže. Zteč, roč. I, č. 6 (11.12.1942), s. 3 
314TEUNER, F.: Pokračujeme v práci. Zteč, roč. II, č. 1 (8.1.1943), s. 1 
315 PASÁK, T.: Organizační a správní změny v českém školství v období nacistické okupace. In.: In Me-

moriam Zdeňka Fialy z pomocných věd historických. Praha 1978, s. 242 
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Vzhledem k tomu, že převážná část protektorátních učitelů absolvovala svou socializaci 

v českém prostředí a nevyhnutelně tak ve své většině interiorizovala normy a hodnoty 

proto toto prostředí charakteristické, nutno říci, že tato obava byla do jisté míry opráv-

něná. Nejde snad o to, že by jednotliví pedagogové v rámci svých lekcí explicitně kriti-

zovali realitu nacistického panství, je však nutno mít na paměti, že komunikace mezi 

učitelem a studentem vždy probíhá nejenom na intencionální, ale i funkcionální bá-

zi.316 A jak se zdá, právě nezáměrné působení, kdy si dospělý jedinec často ani neuvě-

domuje, že mezi ním a dítětem probíhá nějaká forma komunikace, má obrovský vliv na 

utváření kódů, s jejichž pomocí je interpretován svět každodenní reality.317   

Ambice představitelů okupační správy na převýchovu mladé generace v nacistickém 

duchu, tedy v daném směru narážela na citelné nesnáze. Řešení tohoto problému spatřo-

val Heydrich jednak v odbourání vyšších škol, ale především v nutnosti shromáždit čes-

kou mládež v takové formě, jež by umožnila výchovu mimo školu, „... která by pomoh-

la zejména proto, že není možné dát zavřít všechny české učitele a vytrhnout ji z tohoto 

ovzduší.“318 

Explicitně deklarovaný negativní postoj k učitelům a školství vůbec však mohl kurato-

ristům přinést více problémů, než by se mohlo na první pohled zdát. Nová organizace se 

totiž hned od počátku své existence potýkala s pochopitelnou nedůvěrou ze strany ve-

řejnosti. O tom ostatně svědčí i poměrně ostré legislativní postihy, které hrozily zákon-

ným zástupcům, jež nepřihlásili mladistvého po dosažení 10 let věku do spolku, vyko-

návajícího tzv. povinnou službu.319 Spolupráce rodičů se však zdála být jedním z klí-
                                                
316Tato skutečnost samozřejmě platila i pro rodinné prostředí. Jen málokterý rodič si zřejmě dovolil expli-

citně kritizovat „nový řád“ před svými dorůstajícími potomky. V dětském věku je však poměrně silně 

rozvinuta schopnost empatie, která do jisté míry usnadňuje proces socializace. 
317„Funkcionální působení má často silnější vliv na stavbu hodnotového systému než záměrné výchovné 

působení rodiče či učitele. (…) Přenos hodnot rodičů na děti proto probíhá v každodenním jednání, při 

řešení problémů a zvláště v náročných a krizových situacích.“ (SAK, P.: Proměny české mládeže. Praha 

2000, s. 39) 
318PASÁK, T.: Organizační a správní změny v českém školství v období nacistické okupace. In.: In Me-

moriam ZdeňkaFialy z pomocných věd historických. Praha 1978, s. 242 

 V podobném duchu se nesl i Heydrichův projev z února téhož roku, kdy prohlásil, že prvním 

úkolem okupační moci ve vztahu k mládeži musí být především její odcizení českým učitelům, kteří mla-

dým lidem „naočkovávají odbojného ducha.“ (BRANDES, D.: Češi pod německým protektorátem: oku-

pační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. Praha 1999, s. 287) 
319V takovém případě jim hrozila buď pokuta do 5. 000 K nebo vězením do 14 dnů nebo obojí. Kdo by 

navíc mladistvému bránil nebo jej od povinné služby odrazoval, mohl se dočkat dokonce pokuty až 100. 

000 K a vězením do 6 měsíců. Pokud by mladí lidé odmítali službu navštěvovat, mohli k tomu být navíc 
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čových bodů pro splnění deklarovaného cíle převýchovy. Kuratoristé se proto do jisté 

míry museli pokusit danou instituci v jejich očích legitimizovat. Prostředkem pro usku-

tečnění tohoto záměru se stala především snaha vyvolat iluzi, že kuratorní výchova ne-

směřuje primárně ke germanizaci či odnárodnění a odcizení mladé generace, ale naopak 

kultivuje vlastnosti, jež by došly pozitivního ocenění i v dobách první republiky.320 Jak 

poznamenal v jednom ze svých článků František Teuner: „Věříme, že nalezneme právě 

u rodičů největší pochopení pro tuto naši práci, neboť jim chceme hned zpočátku polo-

žiti otázku: kdo z vás bude proti tomu, aby váš synek nebo dcerka vyrůstal již v mla-

dých letech v pořádného, ukázněného, slušného člověka? Kdo z vás bude vidět špatnost 

v tom, jestliže naše mládež, místo aby v maškarním ustrojení trávila svůj volný čas v 

trampských chatách, bude na zelených hřištích nového mládí a sebevědomém postoji 

mezi svými kamarády učit se znát povinnost i kázeň, respektovat autoritu a poznávat 

radost i vážnost budoucích úkolů?“321 

                                                                                                                                          
donuceni místní policií. (Nařízení předsedy Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě ze 

dne 30. května 1942 o rozsahu povinné služby mládeže. In.: Sbírka zákonů a nařízení 1942 I. Praha 1942, 

s. 912) 
320Na tomto místě můžeme připomenout například tzv. desatera „Kroužků Správného kluka“, které bylo v 

roce 1944 otištěno na stránkách Kuratoriem vydávaného časopisu „Správný kluk“: „1. Mám rád své rodi-

če a vedoucí. 2. Jsem poslušný, rád se podřídím zkušenějšímu. 3. Mluvím vždy pravdu. Vím, že lhář 

nemůže být dobrým kamarádem. 4. Kamaráda nikdy nezradím a neopustím ani v nejvyšší nouzi. 5. Mám 

rád všechno krásné, jsem nepřítelem každého, kdo krásu ničí a kdo se jí vysmívá. 6. Moje první povinnost 

je být zdravý a tělesně zdatný, nikdy svévolně nevynechám žádnou hodinu čestné služby mládeže. 7. Chci 

dodávat jiným chuť k práci a k životu, jsem proto vždy v dobré náladě. 8. Chci být prospěšný, pomohu 

každému dobrému člověku, bude-li pomoci potřebovat. 9. Vím, že všichni Češi mají pracovat pro jediný 

cíl, který určí odpovědní vedoucí českého národa. 10. Jsem správný český chlapec: rázný, odvážný, čest-

ný a věrný svým vedoucím.“ (Čím se řídí správný kluk. In: Správný kluk, roč. II, č. 13 (1944), s. 1.) 

 Je možné si dost dobře představit, že by se dané desatero mohlo, s několika drobnými úpravami, 

stát závaznými pravidly chování pro jakýkoliv dnešní spolek zabývající se prací s mládeží. Tento fakt 

není náhodný, neboť se v zásadě jednalo o poupravený mravnostní kodex skautingu, tzv. skautské zákony, 

kde se můžeme dočíst, že junák je „1. pravdomluvný, 2. věrný a oddaný, 3. prospěšný a pomáhá jiným, 4. 

přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta, 5. zdvořilý, 6. ochráncem přírody a cenných 

výtvorů lidských, 7. poslušný rodičů, představených a vůdců, 8. veselé mysli, 9. spořivý, 10. 

tý“ (KÁRNÍK Z.: České země v éře První republiky. Díl I. (1918-1929). Praha 2003, s. 547) 

 Podobnost obou dokumentů vedla dokonce Jana Špringla k domněnce, že desatero kroužků 

Správného kluka sestavil sám Jaroslav Foglar, který ve stejnojmenném časopise nějaký čas působil. 

(ŠPRINGL, J.: Protektorátní vzor mladého člověka, In: Soudobé dějiny, roč. XI, č. 1-2 (2004), s. 62-63) 
321TEUNER, F.: Pokračujeme v práci. In.: Zteč, roč. II, č. 2 (1943), s. 1 
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Podobné články a projevy samozřejmě nebyly jediným způsobem, kterým bylo na rodi-

če působeno. Snahu legitimizovat existenci Kuratoria v očích široké veřejnosti pak mů-

žeme dále spatřovat především v nejrůznějších akcích, které tato organizace postupně 

uspořádala322 a z nichž nejvýznamnější byl zřejmě tzv. „Den mládeže“, jenž se uskuteč-

nil 11.–12. 9. 1943323 a další rok pak poněkud šířeji koncipovaný „Týden mládeže“ pro-

bíhající 1.–9. 7. 1944. 

Pokud by však Kuratorium otevřeně deklarovalo nepřátelský postoj vůči učitelům a 

školám, mohlo tak svou snahu po akceptaci naopak nebezpečně podrýt. Nejenom, že by 

se tak zřejmě definitivně rozešlo s českými učiteli a muselo rezignovat na přiznávanou 

nutnost úzké spolupráce, ale stejně tak by jeho obraz utrpěl i v očích rodičů. Ti by se 

vzhledem k prvorepublikovému důrazu, jenž byl kladen na vzdělání, asi jen těžko smi-

řovali s tím, že jsou jejich potomci v rámci povinné služby vedeni k jeho odmítání. Na-

víc by tak byl dán další podnět k oprávněným obavám, že představitelé okupační správy 

usilují o přeměnu Čechů v jakýsi národ dělníků bez intelektuálních elit, rezonujících 

protektorátní společností minimálně od uzavření vysokých škol324 a ještě zesílený Mo-

ravcovým jmenováním ministrem školství.325 
                                                
322Seznam všech akcí pořádaných Kuratoriem tak, jak jej uvedl ve své diplomové práci Jan Špringl: 

Plavecká mistrovství mládeže 1943 (léto 1943), Den mládeže 1943 (září 1943), Basketbalové mistrov-

ství mládeže 1943 (prosinec 1943), Týden zimního sportu 1944 (1.–6. 2. 1944), Umění mládeži (25. 9. 

43 –červenec 1944), Kulturní péče o českou mládež (říjen 1944–45), Každý hoch a dívka plavcem 

(polovina července – polovina srpna 1943, druhé kolo pak srpen 1944), Šijeme panenky (říjen–prosinec 

1943), šijeme pro nejmenší (září–prosinec 1944), Pomáháme maminkám (jaro 1944), Zotavovací akce 

„Odkaz Reinharda Heydricha“ (léto 1943 a 1944, zima 1944), Ukaž co umíš (březen–červenec 1944), 

Týden mládeže 1944 (1. –9. července 1944), Jarní den mládeže 1944 (7. 5. 1944) (ŠPRINGL, J.: Kura-

torium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Diplomová práce, Praha 2003, Ústav českých 

dějin, vedoucí Prof. PhDr. Jan Kuklík, CsC. , s. 113–137) 
323O významu této akce svědčí i to, že se jí v jednom ze svých rozhlasových projevů věnoval Jan Masaryk. 

Viz. MASARYK, J.: Volá Londýn. Praha 1990, s. 191–192 
324O existenci podobných obav svědčí i jeden z článků uveřejněných v rámci časopisu Zteč, kde se autor 

vymezuje proti osobám šířícím podobné „mýty“: „Je přirozeno, že dříve či později muselo být přikročeno 

i k úpravě docházky na některých našich školách. Pár jedinců to opět nepochopilo. Jak jinak by se mohly 

vyskytnout hlasy, které mimo jiné tvrdily, že české mládeži se znemožňuje studium na středních školách, 

že se omezuje možnost jejího vzdělání a pod.“ (ŽIŽKA, J.: Mohutný projev pražské mládeže. Zteč, roč. II, 

č. 16 (24.8.1943), s. 1) 

 Oprávněný strach z postupné redukce počtu vzdělávacích ústavů panoval po uzavření vysokých 

škol nejenom mezi širokou veřejností, ale i mezi nejvyššími státními úředníky, kteří se zabývali proble-

matikou vzdělávání a měli tak do celé věci podstatně větší vhled. O tom svědčí příklad viceprezidenta 

pražské zemské školní rady Antonína Dvořáka, který byl již roku 1939 přesvědčen, že po uzavření uni-
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Kuratorium se tak dostalo do poměrně složité situace. Na jedné straně museli jeho funk-

cionáři v souladu se základními cíli organizace usilovat o vytržení mládež z prostředí 

českých škol, na straně druhé však nemohli aspirovat na uskutečnění této odluky příliš 

hlasitě, neboť zde hrozil střet s institucemi, jež byly v rámci socializace mládeže klíčové, 

a bez jejichž spolupráce byla ambice na převýchovu či snad lépe novou výchovu mláde-

že do značné míry iluzorní. Na stránkách Zteče se proto setkáme s poněkud ambivalent-

ním vztahem k dané otázce. 

Jestliže se chceme na příštích stránkách zabývat problematikou propagandistických ob-

razů protektorátního školství, musíme zdůraznit, že žádný z článků zkoumaného peri-

odika neútočil přímo na školu jako instituci. Cílem kritiky se stal především tzv. starý 

způsob vzdělávání a učitelé, kteří se od něj nedokázali či snad lépe nechtěli oprostit. 

Tento údajně překonaný druh výuky měl spočívat především v předávání sad nástrojů 

pro dekódování každodenní reality, jež byly v rozporu s nacionálně socialistickým svě-

tovým názorem. Jak již bylo řečeno, obava, že budou protektorátní učitelé působit spíše 

proti kuratorním snahám o převýchovu respektive novou výchovu české mládeže, byly 

do značné míry oprávněné. Důraz na tento aspekt vzdělávacího procesu proto není žád-

ným překvapením. 

„Není tomu ještě ani čtyři léta, kdy mladý člověk u nás stál pod vlivy starého světa a 

kdy mrav a řád bývalé republiky ve svých výchovných zařízeních vedl mládež podle 

názorů, které tehdy vládly.“326 Psal v prvním ročníku Zteče generální referent Kurato-

ria František Teuner. Realita okupace s sebou měla přinést nutnost výchovy zcela odliš-

né, a sice vedené v nacistických intencích. Zde byla samozřejmě klíčová role učitele, 

                                                                                                                                          
verzit přijdou brzy na řadu školy střední. Okresním školním inspektorům dokonce v této souvislosti zaslal 

dopis, kde je nabádal, aby pořádali pravidelné kontroly za účelem jistého usměrnění studentů, neboť se 

obával, že jejich případné nevhodné chování by mohlo okupační správě posloužit jako záminka k uzavře-

ní středních škol. (SVOBODA, J.: Školství v období protektorátu. České Budějovice 2010, s. 35-36) 
325 Jak se ve svém hlášení Berlínu z 22.ledna 1942 vyjádřil Reinhard Heyrdich: „V široké české veřejnosti 

se nepochybně nejvíce hovoří o jmenování plukovníka v zál. Moravce ministrem školství. Souhlasné 

projevy jsou ve značné menšině. (…) Porůznu se Češi vyslovili, že ministerstvo školství je z hlediska 

zachování české svébytnosti nejdůležitějším resortem vlády a že Němci tam nasadili Moravce jen proto, 

aby působil rozvratně zevnitř a poskytoval záminku, že si Češi sami přejí zavedení nacionálně socialistic-

kých zásad atd. (…) Moravcovo jmenování prý povede k úplnému zániku českého školství a české kultu-

ry.“ (PERNES, J.: Až na dno zrady. Praha 1997, s. 179) 
326TEUNER, F.: Minulost bude překonána budoucností. Zteč, roč. I, č. 1 (1.10.1942), s. 2) 
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který měl být v tomto směru pro studenty vzorem.327 V opačném případě se optikou 

nacistických propagandistů stával pedagog nepřítelem. 

Stejně tak jako v případě instituce školy, ani na pedagogické pracovníky nebylo pocho-

pitelně útočeno jako na celek, ale terčem kritiky se stali právě oni zmiňovaní učitelé, 

kteří se z toho či onoho důvodu nehodlali aktivně zapojit do výchovy v duchu nového 

řádu. Na ty byla svalována nejenom vina za případnou nedostatečnou participaci a akti-

vizaci studentů,328 ale dokonce se o nich hovořilo jako o nepřátelích českého náro-

da,329 a vyvrhelích, které je třeba s konečnou platností odstranit.330 

„To, co lpí na některých českých učitelích jako kletba z doby demokracie a co utvrzeno 

bylo v nich po patnáctém březnu 1939 jejich úplnou myšlenkovou stagnací, musí býti 

neúprosně odstraněno a nahrazeno absolutním splynutím českého učitele s požadavky 

Říše a nového řádu. Český vychovatel, koketující se starou demokracií … musí nená-

vratně zmizet. 

(…) Mládí totiž není zatíženo starými představami a s nadšením naslouchá výkladům o 

novém řádě.“331 

Jinými slovy, prakticky jakékoliv odchylky od nacisty požadovaných vzorů chování a 

jednání mohly být touto optikou interpretovány jako selhání nedostatečně proříšsky 

smýšlejících pedagogických pracovníků. Ideální učitel měl z pohledu přispěvatelů Zteče 

dbát především o radikální odstřižení mládeže od minulosti, jakožto éry v jistém slova 

zvrácené a proto nemající současnému člověku co nabídnout, a dále pak připravit své 

studenty na plné splynutí s novým řádem. To znamenalo „... naučit české dítě říšsky 

                                                
327„Řekni mi, jaký je tvůj učitel a já ti řeknu, jaký si!“ (CÁSEK, M.. Učitel a převýchova mládeže. Zteč, 

roč. I, č. 6 (11.12.1942), s. 3) 
328„Zdá se, že studentstvo nevyvíjí dosud činnost, hodnou budoucího duchovního vedoucího mládeže. 

Snad je tomu tak proto, že jeho vychovatelé, profesoři, zůstávají zčásti stále věrní starým, přežilým názo-

rům.“ (STUPKA, V.: Mladí v dopisech. Zteč, roč. II, č. 3 (7.2.1943), s. 8) 
329„Ten, kdo by vychovával k starému myšlení, nebyl by přítelem a pomocníkem mládeže, ale jejím nepří-

telem a překážkou.“ (TEUNER, F.: Pokračujeme v práci. Zteč, roč. II, č. 1 (8.1.1943), s. 1) 

 „Stále ještě mezi českou inteligencí žije duch těch učitelských a intelektuálních zločinců, kteří 

poskvrnili štít nového češství.“  (CÁSEK, M.. Učitel a převýchova mládeže. Zteč, roč. I, č. 6 (11.12.1942), 

s. 3) 
330„Všechny nespolehlivé živly proto musejí ze školy ven! Teprve tak může nastat aktivní práce student-

stva. Je jisté, že je již dosti studentů, kteří se nedají ničím zmást a jdou správnou cestou.“ (STUPKA, V.: 

Mladí v dopisech. Zteč, roč. II, č. 3 (7.2.1943), s. 8) 
331CÁSEK, M.. Učitel a převýchova mládeže. Zteč, roč. I, č. 6 (11.12.1942), s. 3 
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myslet a naučit je v současném boji vidět také jeho boj a boj českého národa o jeho bu-

doucnost.“332 

Čeští středoškolští pedagogové a inspektoři národních škol pak byli na plnění tohoto 

cíle skutečně připravováni a to prostřednictvím vzdělávacích kurzů pořádaných v Ran-

kenheimu u Berlína. Dvoutýdenního školení se zde zúčastnilo přibližně 800 vybraných 

jedinců, přičemž byl největší důraz kladen na nový způsob vyučování dějepisu, zeměpi-

su a samozřejmě také biologie.333 Pokud by učitelé ve své profesi z pohledu okupační 

správy selhávali, měla mládež hledat své vzory jinde a to především mezi instruktory 

povinné služby.334 Jako příklad vhodný následování byl pak opět vykreslován zejména 

Karel Lažnovský.335 

Přesto přezevšechno se na stránkách Zteče můžeme setkat i s jistou kritikou samotného 

vzdělání respektive „přemrštěného intelektu“ a sklonů k „filozofování“, neboť obojí 

údajně vede „na scestí“.336 Kuratoristé hlásali, že „...příliš rozjímání se pro mladé lidi, 

zvláště pro chlapce nehodí“337 Můžeme dovozovat, že daná rétorika měla své kořeny v 

                                                
332tamtéž 
333UHLÍŘ, J.: Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha 2008, s. 439 
334Avšak i jejich hypotetická oddanost myšlenkám nacionálního socialismu byla často přinejmenším 

sporná, jak jsme měli možnost vidět v jedné z předcházejících kapitol. 
335Viz. např. DEJMEK, V.: Lažnovský učitel mládeže. Zteč, roč. I, č. 2 (15.10.1942), s. 1; DEJMEK, V.: 

Odkaz Karla Lažnovského. Zteč, roč. II, č. 19 (2.10.1943), s. 2 
336„... česká mládež vidí svůj úkol v tom, věnovati se otevřeně řešení otázek nové doby a nenechávati se 

přemrštěným intelektem vésti na scestí. Mládež dneška nefilosofuje dnes o těžkých a neplodných problé-

mech, nýbrž dívá se jasnýma očima na přirozené životní podmínky. 

 Proto nám připadá komické, jsme-li zváni přednášky, při kterých se mluví mnoho o filosofických 

definicích, z nichž si nemůžeme učiniti žádný závěr a kde se přednáší jen k vůli přednášce. Takovéto 

hodiny mohou spíše býti z našeho života škrtnuty, protože nejsou prakticky vůbec k potřebě. 

 Před nedávnem jsme slyšeli přednášku s názvem ´Anthropologické důvody německé pedagogi-

ky´. Je pravdy, bylo zde mnoho mluveno, bylo používáno mnoho -ismů a mnoho učených otázek, při 

kterých ovšem latina hrála vynikající úlohu. S methodami světa starého se pokoušeli přiblížiti světu no-

vému. Přitom si ale nebyli vědomi toho, že duch dělá hudbu. Otázky vedení života a výchovy jsou živé 

věci, které nemůže ex kathedra filosoficky kázati. 

 Nová česká mládež neřeší otázky své výchovy v klubových místnostech a se zkušenými filosofy. 

Naši učitelé vypadají jinak, a naše ideály stojí před námi v živé formě. Přes ruiny zašlého světa kráčíme 

do nového rána, které patří nám mladým.“ (Mládež nefilosofuje. Zteč, roč. II, č. 4 (20.2.1943), s. 4) 
337 (Hlas mládeže - Mladí „filozofové“. Zteč, roč. I, č. 7 (23.12.1942), s. 2) 

 „Přílišné rozjímání“ mělo samozřejmě škodit nejenom chlapcům, ale také dívkám: „Není nic 

trapnějšího, než dívka mužatka, která kolem sebe srší učeností, a věděním a poučuje každého na potkání 

ve snaze nadutě ukázat: Jsem moudrá: moudřejší než mnohý muž! 
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uzavření českých vysokých škol a z toho plynoucí snahy přesvědčit mladou generaci o 

zbytnosti určitého druhu univerzitního vzdělání. Argumenty pro toto tvrzení nacházeli 

přispěvatelé Zteče v údajné „převzdělanosti“ první republiky, vedoucí k nemožnosti 

najít vhodnou pracovní pozici.338 Vysoká nezaměstnanost čerstvých absolventů pak 

měla být pouhým důsledkem takovéto kvantitativně nadměrné produkce inteligence, pro 

kterou nebylo v daném prostoru uplatnění.339 

Nepřekvapí, že tímto způsobem bylo útočeno především na obory humanitního zaměře-

ní. Naproti tomu nauky technické byly přispěvateli Zteče vzaty na milost, což je opět 

pouze logickým důsledkem úlohy, která byla protektorátu přidělena v rámci Říše. Tech-

nická inteligence mohla být totiž okupační správou využita při snahách o co nejdůklad-

nější exploataci našich zemí. Například titul inženýr tak s sebou ve sledovaném periodi-

ku nese určitou pozitivní konotaci. Jeho získání však bylo v protektorátu nemožné. 

V této otázce můžeme na stránkách Zteče pozorovat určitou sociálně demagogickou 

rétoriku, která byla poněkud v rozporu s tezemi o dřívější nadprodukci inteligence. Ho-

vořilo se totiž o tom, že nynější situace poskytuje potenciálním studentům mnohem vět-

ší možnosti, než tomu bylo za první republiky, neboť je jim nyní otevřely dveře na po 

všech směrech vynikající německé univerzity. Toto zjevně absurdní tvrzení bylo uvádě-

no do souvislosti s utvořením několika stipendijních fondů, které měly umožnit nema-

jetným jedincům studium v Říši.340 

„Řádná a slušná česká mládež bude moci studovat na vysokých školách Říše. (…) Ne-

majetnost těch, kdo chtějí studovat na vysokých školách … , nesmí býti překážkou, ne-
                                                                                                                                          
 Zatím je hloupá, protože moudrá žena podává pomocnou ruku nevtíravě, podává ji s přátelským 

úsměvem, jako by říkala: ´Možná že mám pravdu. Pojď, budeme o tom uvažovat´“ (Šlehy. In: Zteč, roč. 

II, č. 7 (27.3.1943), s. 9) 

 Dívkám bylo v rámci protektorátu navíc zcela znemožněno studium na gymnáziích.  (UHLÍŘ, J.: 

Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha 2008, s. 434) 
338„Touhou a snem převážné většiny našich středoškoláků, jejich tatínků a hlavně maminek bylo a na-

mnoze ještě je, získání nějakého úřednického místa pod pensí. A tak se z nás stával pomalu národ úřední-

ků! Leč časy se mění a lidí jsou nuceni se přizpůsobit. A protože nás národ potřebuje a žádá, musí se nám 

a rodící se Novou Evropou také narodit nový typ středoškoláka, který bude muset umět v Nové Evropě 

nejen žít, ale to hlavně – pracovat.“ (HAHN, J.: Mladí v dopisech. Zteč, roč. II, č. 1 (8.1.1943), s. 8) 
339„Jsme přesvědčeni, že se už nikdy nebude muset mladý lékař nebo inženýr ucházet se o místo policej-

ního strážníka, … nebo že mladý právník anebo také absolvent střední školy budou moci z velké milosti 

někde praktikovat za 200K“ (ŽIŽKA, J.: Mládež ručitelkou za nový řád. Zteč, roč. II, č. 10 (15.5.1943), s. 

1) 
340Jednalo se například o studentskou nadaci Emila Háchy se základním jměním 20 miliónů korun. 

(GEBHART, J. - KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí Koruny české XV.b. Praha/Litomyšl 2007, s. 188) 
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boť říšská studentská akce vezme české nemajetné studenty pod svou ochranu. (…) Je 

zde otevřena široká brána všem nadaným mladým Čechům do slavného vědeckého svě-

ta a všem, kdož touží po opravdovém poznání. 

(…) To, co dříve bylo výsadou jen několika privilegovaných a málo četnými stipendii 

obdařených studentů, totiž, aby mohli navštěvovat vysokou školu, stává se dnes skuteč-

ností pro velký počet našich snaživých mladých lidí. 

(…) Nejkrásnější doby každého, kdo mohl prožít několik let na univerzitě, znovu stanou 

se skutečností pro tisíce našich studentů.“341 

I toto vzdělání však s sebou mělo optikou nacionálně socialistické ideologie nést jedi-

nou správnou a životadárnou orientaci k tomu, aby mládež „vešla v duchovní život Ří-

še“. Jinými slovy, studenti se měli během svého pobytu v Německu germanizovat, stát 

se onou novou, aktivistickou vrstvou inteligence. S tím souviselo tvrzení, že vzdělání 

neslouží v realitě nacistického panství ku prospěchu konkrétnímu jedinci, jako ve světě 

liberální demokracie, ale naopak celku, kterému za něj absolvent univerzity vděčí a má 

jej splácet svou usilovnou prací.342 

 

Pokud máme na tomto místě shrnout poznatky získané studiem dané diskursivní forma-

ce na stránkách Zteče, můžeme konstatovat, že se zde generační souboj manifestoval asi 

nejvýrazněji ze všech sledovaných periodik. Toto zjištění však není nikterak překvapi-

vým. Zteč byla časopisem určeným mládeži a je proto nasnadě, že se zde otevíral asi 

největší prostor pro zdůrazňování distinkce mezi propagandistickými obrazy starého, 

odumírajícího, demokratického „světa otců“ a údajně nastupující novou, dynamickou 

„epochou mládí“ v podobě nacionálně socialistického panství. Tato skutečnost se pro-

mítla i do specifického způsobu vztahování se k protektorátní vrstvě inteligence. 

Vzdělání, především technického směru, zde samozřejmě nebylo zavrhováno jako celek, 

přestože byla v kontrastu k „přemrštěnému intelektualismu“ zdůrazňována ušlechtilá a 

bytostně tvůrčí role rukodělné práce. Odmítat veškeré formy vzdělání by bylo pro kura-

toristy pochopitelně kontraproduktivní, protože by tím jednak snižovali naděje na ak-

ceptaci dané instituce ze strany široké veřejnosti, druhak působili proti výchově tech-

nické inteligence, která měla být využívána při hospodářské exploataci protektorátu. 

                                                
341TEUNER, F.: Mladí na univerzity. Studium v Říši – okno do světa. Zteč, roč. I, č. 3 (30.10.1942), s. 1 
342MORAVEC, E.: Pochod do nové Evropy. Zteč, roč. I, č. 1 (1.10.1942), s. 1; TEUNER, F.: Cíl nové 

výchovy – pospolitost národní i říšská. Zteč, roč. I, č. 2 (15.10.1942), s. 2 
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Kritika byla cílena především na pedagogy, kteří optikou nacistické ideologie vykazova-

li jisté prvky deviantního chování a dosud neprošli úspěšnou terapií.343 Tito byli vykres-

lováni jakožto nepřátelé nového řádu a osoby, které musí co nejdříve zmizet z českých 

škol respektive českých zemí. Ze zkoumaných článků je však poměrně jasně patrná jistá 

obava z vlivu, který by na mládež mohla mít inteligence „starého světa“, prostředkující 

ji alternativní pohledy příčící se nacistické vizi koherentní, jednoznačné reality. A tomu 

chtěli kuratoristé za každou cenu zabránit.   

Jak se psalo roku 1943 ve Zteči: „Otázky vedení života a výchovy jsou živé věci, které 

nemůže ex kathedra filosoficky kázati. Nová česká mládež neřeší otázky své výchovy 

v klubových místnostech a se zkušenými filosofy. Naši učitelé vypadají jinak, a naše 

ideály stojí před námi v živé formě. Přes ruiny zašlého světa kráčíme do nového rána, 

které patří nám mladým.“344 

Vzory pro tento pochod měly být hledány mimo školu, především pak v rámci tzv. po-

vinné služby. Ta měla skýtat mnohem lepší předpoklady pro zvnitřnění předkládaných 

dogmat, než sebeduchaplnější kontakt s prvorepublikovým vzděláním poskvrněnou in-

teligencí. Že se tento předpoklad z velké části nepodařilo naplnit a skutečně přesvědče-

ných mladých nacistů vyrostla v českých zemích jen hrstka, je opět otázka jiná. 

 

                                                
343 Viz. podkapitola „Přítomnost – mezi cukrem a bičem“. 
344 Mládež nefilosofuje. Zteč, roč. II, č. 4 (20.2.1943), s. 4 
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7. Antisemitismus 
 

Hned na úvod je nutno poznamenat, že je v rámci této kapitoly použita poněkud jiná 

metoda respektive technika analýzy validních textů, než v předcházejících částech práce. 

Doposud jsme vždy analyzovali propagandistické obrazy ve více méně oddělených 

podkapitolách, z nichž každá pokrývala danou problematiku na příkladě jednoho ze tří 

zkoumaných periodik. Jak již ale bylo řečeno výše, antisemitismus plnil v rámci 

nacionálně socialistické ideologie specifickou úlohu. Představoval totiž jakýsi svorník, s 

jehož pomocí bylo možno převést veškeré nepřátele třetí říše či nacisty odsuzované 

společenské jevy na společného jmenovatele. Ve slově „Žid“ byl do jisté míry 

petrifikován celý imaginární svět absolutního zla a sloužil tak jako personifikace 

veškerých běd a utrpení, jež s sebou měla přinášet realita lidského bytí. Jednalo se o 

pojem doslova přeplněný významy a kvantita negativních konotací, které s sebou nesl, 

byla proto nesmírně široká. A právě mimořádný rozsah témat a streotypů, které se se 

slovem „Žid“ pojily, nás vedl k opuštění dosavadní struktury práce. Analýza přidržující 

se doposud uplatňovaného schématu analýzy jednotlivých časopisů v relativně 

uzavřených subkapitolách, by se totiž stala poněkud nepřehlednou. Z tohoto důvodu 

jsme se rozhodli následující oddíl rozdělit na základě jednotlivých konotací, stereotypů, 

či chceme-li dikurzů, v rámci kterých se označení „Žid“ objevovalo. 

 

 

7.1 Nejsetrvalejší zášť v dějinách lidstva 
 

Antisemitismus, který budeme na následujících stránkách chápat jako nenávist či před-

sudky vůči Židům (i veškeré činy plynoucí z tohoto přesvědčení), tkví svými kořeny v 

nesmírně vzdálené minulosti. S určitými jeho projevy se můžeme setkat již v období 

starověku. Historické prameny odkrývají badatelům prakticky nepřerušenou, dvoutisíci-

letou kontinuitu zášti vůči Židům a jejich více či méně intenzivní diskriminace. Téměř 

jednotný konsenzus historiků spojuje počátky antisemitismu (či snad lépe antijudaismu) 

se zničením druhého chrámu (70 n.l.) a počátkem masivní diaspory. Jisté protoantise-

mitské názory a praktiky můžeme dokonce identifikovat již v době tzv. babylonského 
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vyhnanství.345 Není proto divu, že bývá tento jev označován za nejsetrvalejší zášť v 

dějinách lidstva.346 

Byl to právě starověk, kdy se zrodil sterotyp Žida jako „lenocha“, nositele smrtelných 

chorob, Žida, který pro své náboženské účely obětuje život jinověrce i mýtus dobrovol-

ného vyčlenění se Židů z většinové společnosti.347 Evropský středověk, kdy byl myš-

lenkový svět tehdejších lidí formován z velké části křesťanským náboženstvím, dané 

stereotypy v podstatě převzal, dále rozpracoval a připojil k nim některé další. Židé zde 

získali statut jakési zvláštní entity, „... která se vzpírá jasnému poznání a nezapadá do 

morální harmonie univerza. (…) Byli to zároveň ctihodní otcové křesťanství i jeho ne-

návidění, mrzcí pomlouvači. (…) Jejich přítomnost představovala trvalé zpochybnění 

jistoty křesťanské zkušenosti. Toto zpochybnění bylo možno odrazit … pouze tím, že se 

židovská zatvrzelost vysvětlila zlým úmyslem, snahou škodit a morální zkažeností.“348 

Středověk s sebou proto dále přinesl obraz Židů jako vrahů Ježíše Krista, pověry o 

údajném znesvěcení hostie349 či rituálních vraždách a mnoho dalších antisemistkých 

mýtů. Nenávistný postoj dostal v této době krom legislativního rámce poprvé také určitý 

vizuální rozměr, díky povinnému, zřetelnému označení příslušníků dané minority.350 

V souvislosti s lichvou, což bylo povolání určené Židům vládnoucími vrstvami, se zde 

také nově objevil dosud přetrvávající zdroj antisemitské nenávisti, a sice zdroj hospo-

                                                
345BAUMAN, Z.: Modernita a holocaust. Praha 2003, s. 70 
346PAVLÁT, L.: Antisemitismus – nejsetrvalejší zášť v dějinách. In.: Židé dějiny a kultura, Praha 1997, s. 

83-104 
347SOUKUPOVÁ, B.: Národněpolitické protižidovské stereotypy v české společnosti na konci 19. století. 

In.: VYDRA, Z.: Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století. Pardubice 

2007, s. 14 
348BAUMAN, Z.: Modernita a holocaust. Praha 2003, s. 74-75 
349Zrod tohoto mýtu je možno datovat do první poloviny 13. století, kdy bylo na IV. Lateránském koncilu 

přijato dogma o transsubstancionaci. Krátce nato se objevily první obvinění. Židé byli nařčeni z toho, že 

uloupili hostii, aby mohli tupit Krist prostřednictvím jejího pálení, bodání a jiného trýznění. (PAVLÁT, L.: 

Antisemitismus – nejsetrvalejší zášť v dějinách lidstva. In.: ŠIŠKOVÁ, T.: Výchova k toleranci a proti 

rasismu. Praha 2008, s. 160) 
350Toto označení mohlo mít podobu „... žlutého či červenobílého kolečka či pásky na svrchní části oděvu, 

dále zvláštní pláštěnky, kápě, čepce či klobouku, krejzlíku, stužky do vlasů. Z Itálie jsou známy  i červené 

zástěry pro ženy či zvláštní modré stuhy. V německých zemích a zemích rakouské koruny se stal typic-

kým židovským znamením žlutý špičatý klobouk, který přešel i do znaku pražské židovské obce. Ještě 

v období vlády Marie Terezie bylo roku 1762 vydáno nové nařízení o zvláštním označení Židů.“ (PA-

VLÁT, L.: Antisemitismus – nejsetrvalejší zášť v dějinách lidstva. In.: ŠIŠKOVÁ, T.: Výchova 

k toleranci a proti rasismu. Praha 2008, s. 159-160) 
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dářský, úzce související s tehdejším finančním vzestupem židovské minority.351 Je však 

třeba zdůraznit, že se stále ještě v žádném případě nejednalo o antisemitismus rasový, 

nýbrž náboženský. Konverzí ke křesťanství mohli být Židé svého do jisté míry podřad-

ného sociálního statutu zbaveni a nic nebránilo jejich začlenění do většinové společnosti. 

Určitý kvalitativní zlom v dějinách antisemitismu tak můžeme pozorovat až v období 

modernity. Jak bylo řečeno výše, v této dějinné etapě se acien régime pomalu rozpadal, 

uprazdňovaly se symbolické prostory starého světa a nové jistoty vyplňovaly vzniklé 

vakuum jen velmi pozvolna. Nejistota a úzkost vyvolaná danými skutečnostmi s sebou 

přirozeně nesla přímo zoufalou snahu budovat „hranice“, jež by ochránily nyní ohrože-

né tradiční identity.352 Distinkce „my“ a „oni“ zde nabyla jistého sebezáchovného rázu, 

neboť postupně erodovaná sebeidentita nalézala v ostrém vymezení se vůči odlišným 

sociálním skupinám určitou kotvu, jistotu v dynamicky se proměňujícím světě. Z tohoto 

důvodu antisemitismus postupně nabýval poněkud jiných rozměrů a stal se věrným sou-

putníkem prvních záchvěvů antimodernismu.353 

Židé tak začali - především v konzervativních kruzích - získávat statut univerzálních 

viníků všeho, co se zdálo souviset s rozpadem tradiční společnosti – byli obviňováni ze 

zapříčinění sekularizace, oslabování rodinných hodnot i hodnot tradiční společnosti 

obecně, z šíření alkoholismu, rozvíjení domněle škodlivých věd a ideologií atd.354 Jak se 

zdá, vykořeněné masy, snažící se vyrovnat s traumatizující sociální i ekonomickou ne-

jistotu moderního světa, byly velmi náchylné k pokusům kanalizovat nově se zrodivší 

hrozby prostřednictvím tradičního „hromosvodu“ v podobě protižidovských nálad. Abs-

traktní, neviditelné síly, které se zdály ovládat tehdejší realitu, bylo snadno personifiko-

vat figurou burzovního spekulanta a nesvědomitého mezinárodního finančníka, tahající-

ho ze zákulisí za dráty ekonomického dění, případně svých nastrčených figurek. Stejně 

tak liberální změny byly hned od počátku napadány jako zákeřný pokus, ne-li spiknutí 

                                                
351SOUKUPOVÁ, B.: Národněpolitické protižidovské stereotypy v české společnosti na konci 19. století. 

In.: VYDRA, Z.: Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století. Pardubice 

2007, s. 14 
352 Jedním z důsledků tohoto jevu byly například hony na čarodějnice, typické právě pro počátek moderní 

éry. (BAUMAN, Z.: Modernita a holocaust. Praha 2003, s. 77) 
353Tamtéž, s. 86 
354SOUKUPOVÁ, B.: Národněpolitické protižidovské stereotypy v české společnosti na konci 19. století. 

In.: VYDRA, Z.: Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století. Pardubice 

2007, s. 14 
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Židů (případně zednářů), vybudovat svou nadvládu na troskách křesťanské společnos-

ti.355 

Důsledky, které vnesla postupná eroze tradičního řádu do života židovské minority, 

trefně shrnul Zigmund Bauman: „Na cestě k modernitě byly sotva nějaké přibouchnuté 

dveře, v nichž by si Židé nepřiskřípli prsty. Z procesu, který je vysvobodil z ghetta, ne-

mohli vyjít bez spousty šrámů. Představovali neprůzračnost a mnohoznačnost světa bo-

jujícího o jasnost a prahnoucího po jistotě. Seděli obkročmo na všech barikádách a při-

tahovali kulky z každé strany. Abstraktní Žid byl opravdu chápán jako archetypální 

„viskozita“ moderního snu o řádu a jasnosti, jako nepřítel veškerého řádu – starého, 

nového, a zejména toho žádoucího.“356 Kdy a proč se však antisemitismus náboženský 

změnil v antisemitismus rasový, tak jak ho známe z nacionálně socialistických dogmat? 

Pro odpověď na tuto otázku musíme ještě na několik okamžiků setrvat v dynamicky se 

proměňujícím světě modernity. Tato éra totiž, krom jiného, bourala hranice mezi jednot-

livými stavy, což se samozřejmě týkalo i distinkce mezi většinovou společností a židov-

skou minoritou. Určitá sociální zášť či přímo nenávist nepramenila v této době z nepře-

konatelných rozdílů mezi jednotlivými skupinami, nýbrž z jejich nepřítomnosti. Veřej-

ným prostorem rezonoval strach ze zničení starých bariér, neboť zde hrozilo nebezpečí 

zvýšeného tempa eroze již tak narušených tradičních identit a sociálních struktur. 

Z pozice antimodernisticky orientovaných konzervativců tak bylo nutno dané rozdíly 

nikoliv odstraňovat, ale právě naopak bránit a hýčkat. 

Jestliže však měla zůstat hranice mezi Židy a ne-Židy napříště zachována, bylo ji třeba 

postavit na nových základech, které by odolaly útoku osvícenských myšlenek. Stručně 

řečeno, judaismus bylo třeba nahradit židovstvím, tedy koncepcí o poznání méně per-

meabilní. Tato skutečnost se manifestovala v kvalitativní změně antisemitských postojů, 

kdy tradiční, na křesťanských základech postavené protižidovství bylo postupně nahra-

zováno novějším typem, kde jasně převládal biologický prvek.357  „Judaismu mohli Ži-

dé uniknout konverzí, z židovství úniku nebylo.“ Židovství člověka determinovalo, 

předurčovalo, jakoby se nacházelo v rovině přírodního zákona. „Člověk je, dříve než 

jedná. Nic, co udělá, nemůže změnit, co je. Zhruba taková je filosofická podstata rasis-

                                                
355LOEWENSTEIN, B.: Motivy antisemitismu. In.: Antisemitismus v posttotalitní Evropě. Praha 1993, s. 

22; KREJČA, O.: Český fašismus (1938-1945) – Pokus o bilanci. Soudobé dějiny, roč. XI, č. 1–2 (2004), 

s. 14-15 
356BAUMAN, Z.: Modernita a holocaust. Praha 2003, s. 97-98 
357BAUER, Y.: O použitelnosti definic: antisemitismus v dnešní Evropě. In.: Antisemitismus 

v posttotalitní Evropě. Praha 1993, s. 49 



115 
 

mu.“358 Tímto způsobem se stala pozvolna mizející distinkce mezi Židy a ne-Židy opět 

prakticky nepřekonatelnou. Právě v těchto motivacích je tak třeba hledat kořeny rasis-

tického ideologického systému, jež se pod vlivem francouzské konzervativní filozofie 

postupně zformoval v průběhu 19. století.359 

Není účelné, abychom se na tomto místě podrobně zabývali genezí a následným vývo-

jem „vědeckého rasismu“, analyzovali díla Arthura Gobineau, Houstouna Stewarta 

Chamberlaina či dalších teoretiků. Konstatujme pouze, že myšlenky výše zmíněných 

mužů i mnoha dalších myslitelů, posloužily spolu s ideou sociálního darwinismu jako 

jeden ze základních stavebních kamenů Hitlerova světového názoru.360 

Je všeobecně známo, že v rámci ideologie nacionálního socialismu plnili Židé skutečně 

klíčovou a v jistém slova smyslu nenahraditelnou úlohu. Byl jim zde totiž přisouzen 

status jakéhosi sjednocujícího prvku, který dokázal integrovat veškeré „zlo“ světa do 

jednoho celku,361 a stali se tak ztělesněnými zástupci jednoho ze snových, hodnotově 

zcela protikladných světů. Oni měli být příčinou veškerých strastí a běd, mít na svě-

domí hospodářskou krizi a později i válku.362 Jednou ze základních floskulí nacionál-

ního socialismu se stala věta „Za vším hledej Žida“. 

Mezi historiky nepanuje naprostá shoda v otázce, zda antisemitský prvek, imanentně 

obsažený v nacistické ideologii, byl spíše překážkou na cestě k moci, nebo naopak v 

tomto směru sehrál pozitivní roli. Faktem však zůstává, že rasismus pomáhal mobili-

zovat antimodernistické postoje, které silně rezonovaly společností Výmarské republi-

                                                
358BAUMAN, Z.: Modernita a holocaust. Praha 2003, s. 102-103 
359PAVELČÍKOVÁ, N.: Totalitní režimy 20. století v Evropě. Ostrava 2009, s. 19 
360Blíže k této problematice např. HORNÍK, J.: Proč holocaust : Hitlerova vědecká mesianistická vražda. 

Praha 2009 
361To byla velmi podstatná role, neboť jak poznamenal Hitler: „Umění všech skutečně velkých vůdců 

vždy spočívalo v první řadě v tom, že netříštili pozornost lidu, ale soustředili ji vždy na jednoho nepříte-

le.“ (HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 81) 
362Ilustrací tohoto postoje může být článek, který se objevil 12. 5. 1940 na stránkách tiskového orgánu 

HSĽS „Slovák“. Židovské učení mělo dle autora například předpovídat velkou válku, ve které zahynou 

2/3 lidstva, všichni křesťané vyhubeni a ostatní přestoupí na židovskou víru. Do roku 1943 pak měli Židé 

plánovat vytvoření „Spojených národů evropských“, pochopitelně pod svou nadvládou a kontrolou. Autor 

završil svou úvahu tím, že radikální vyřešení židovské otázky je nejdůležitějším úkolem soudobého světa, 

protože Židé jsou zodpovědní nejenom za obě světové války, ale zavinili i všech 1620 revolucí, které se 

ve světě udály za posledních 200 let, jsou tvůrci komunismu, a proto také smrtelnými nepřáteli lidstva. 

(KAMENEC, I.: Keď strieľajú aj slová. Funkcia, metódy a ciele antisemitskej propagandy na Slovensku 

v rokoch 1938 – 1945. In.: Storočie propagandy. Slovensko v osídlach ideológií. Bratislava 2005, s. 105) 
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ky363 a nacistická propaganda zaznamenala i přes všechny pochybnosti v pravdě osl-

nivý úspěch.364 

Na základě těchto skutečností je zřejmé, že častých projevů antisemitismu nemohla 

být ušetřena ani média třetí říše a daná problematika musela rezonovat veřejným pro-

storem po celou dobu existence tohoto útvaru. Tento fakt samozřejmě platí i pro země, 

jež byly pod nacistickou okupační správou a tedy i pro protektorát Čechy a Morava. 

Než se však opět pustíme do analýzy časopisů Zteč, Přítomnost a Arijský boj, na je-

jichž příkladu se pokusíme ilustrovat dané tvrzení a rozhodnout, zda můžeme i v tom-

to tématu identifikovat jisté prvky generačního konfliktu, bude nutno napřed vymezit 

perspektivy přijetí předkládaných propagandistických obrazů, které na první pohled 

jistě nebyly zcela zanedbatelné. České, stejně tak jako německé prostředí bylo totiž 

nasyceno celou škálou nejrůznějších stereotypů a antisemitských topoi, na něž mohla 

tato propaganda navázat.365 

 

 

7.2 Česká antisemitská tradice 
 

S prvními projevy antisemitismu se můžeme na našem území setkat již ve velmi dávné 

minulosti. To jistě není žádným překvapením, neboť určitá forma protižidovských 

nálad se nevyhnula prakticky žádnému státu křesťanské Evropy. Průkopnickou prací 

na poli moderních antisemitských postojů se však stala až publikace Jana Nerudy „Pro 

strach židovský“, vydaná roku 1869. Na příkladu této knihy je ale dobře patrné, že 

                                                
363Stöcker, Rosenberg, Strasser, Goebbels „... a v podstatě všichni ostatní proroci, teoretikové a ideolo-

gové národního socialismu používali přízrak židovské rasy jako svorník vážící obavy minulých a bu-

doucích obětí modernizace ... Ve své apelaci na hluboce zakořeněnou hrůzu ze sociálních převratů, jenž 

modernita ohlašovala, ztotožňovali modernitu s vládou ekonomických a peněžních hodnot a z odpo-

vědnosti za tak houževnatý útok na volkisch a standardní lidské hodnoty vinili židovské rasové charak-

teristiky. Eliminace Židů se tak prezentovala jako synonymum odmítnutí moderního řádu.“ (BAUMAN, 

Z.: Modernita a holocaust. Praha 2003, s. 105) 
364„V období, kdy se Hitler dostával k moci, neměly ani vědecká literatura, ani občanská práva, ani výzvy 

demokratických státníků rozhodující vliv na masy; avšak antisemitská propaganda, teroristické alce a 

štvavé řeči demagogů měly úspěch v povzbuzování a burcování lidí.“ (KULKA, E.: Nová tvář antisemi-

tismu – popírání Šoá. In.: Antisemitismus v posttotalitní Evropě. Praha 1993, s. 70) 
365BRŮCHOVÁ, T.: Mechanismy stigmatizace židovské minority: deníky České slovo a Der Neue Tag v 

říjnu 1941. In.: VOLEK, J. - ŠTĚTKA, V.: Média a realita 2002. Brno 2003, s. 122 
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třecí plochy mezi většinovou českou společností a židovskou minoritu nepramenily 

ani tak z „rasových“ předsudků, jako spíše z konfliktu dvou velmi silně vyhraněných 

nacionalismů: českého a německého. 

Důvody, proč byli v našem prostředí Židé asociováni s podporou německých zájmů, 

jsou více méně zřejmé. Situace trpěné menšiny je totiž do jisté míry nutila k taktice být 

pokud možno zadobře s mocnými tohoto světa jako případnými ochránci. Tato skuteč-

nost samozřejmě platila i pro realitu Rakouské respektive Rakousko-Uherské říše, kde 

se čeští židé často až úzkostlivě přimykali k vídeňským úřadům a k vládnoucí německé 

kultuře.366 Jejich téměř všeobecný příklon k německo-rakouskému josefinismu a ná-

sledně liberalismu, kterým vděčili za své postupné občanské zrovnoprávnění, byl do 

jisté míry charakteristický pro celé 19. století.367 Židé byli proto určitými kruhy vnímáni 

jako překážka národně-emancipačních zájmů.368 

V dobách, kdy se formoval moderní český národ, pak na našem území došlo k rozvoji 

dalšího typu antisemitismu, tentokrát motivovaného národohospodářskými zájmy. Ve-

řejným prostorem rezonovaly obrazy bohatnoucích židovských cizinců a chudnoucích 

Čechů, kteří přicházejí o svou půdu a jsou ze strany prvně jmenovaných vystavováni 

                                                
366LOEWENSTEIN, B.: Motivy antisemitismu. In.: Antisemitismus v posttotalitní Evropě. Praha 1993, s. 

24 

 Pokud bychom chtěli sestoupit do poněkud vzdálenější minulosti, mohli bychom konstatovat, že 

Židům byl velmi nakloněn například císař Josef II., který v jejich prospěch provedl několik reforem a v 

jistém slova smyslu je mohl považovat za přímo ideální občany mnohonárodnostní monarchie - „ … 

netrpěli zemským decentralizačním patriotismem a ochotně převzali státní jazyk - němčinu, aniž by jako 

některé rakousko-německé sociální vrstvy koketovali s pangermanismem. Protože reformy třídily občany 

podle jejich loajality k říši  (tj. habsburskému domu) a schopnosti platit daně, byli Židé  ideálními občany 

v tomto vymezení. Navíc jejich ekonomická aktivita v obchodu, peněžnictví a stále více i v manufaktur-

ním podnikání plně reformnímu josefínskému duchu odpovídala.“ (PŮLPÁN, K.: Nástin českých a čes-

koslovenských hospodářských dějin do roku 1990. Praha 1992,  s. 43) 
367KOŘALKA, J.: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : Sociálněhistorické souvislosti vytvoření 

novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Praha 1996, s. 143 
368 Tato skutečnost nebyla charakteristická pouze pro české země. Celá epocha nacionalismu, která začala 

někdy koncem 18. století a vlastně dodnes zcela neskončila, je totiž s antisemitismem propojena. Jedná se 

především o vyhrocenou formu této ideologie, která brojí proti všemu, co, ať už skutečně nebo zdánlivě 

poškozuje nejen národní práva, ale také čistotu národa, jeho ryzí podstatu, charakter, jazyk atd. (KRYL, 

M. – VELÍMSKÝ, T.: Antisemitismus. In.: KRYL, M. a kol.: Rasismus, antisemitismus, holocaust. Ústí 

nad Labem – Brno 2011, s.99) 
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germanizačnímu tlaku.369 Nacionálně laděné heslo „svůj k svému“ často nabývalo roz-

měrů „nekupuj u Žida“370 atd.371 

Nutno však říci, že projevy rasového antisemitismu byly v české společnosti skutečně 

relativně řídké. Moderní český národněpolitický protižidovský stereotyp reagoval spíše 

na Žida – konkurenta českých národních zájmů respektive přívržence německého libera-

lismu a na Žida – hospodářského konkurenta. Antisemitismus zde sloužil především 

jako prostředek k vyřazování Židů z mocenských a hospodářských sfér, tedy obchodu, 

služeb atd.372 

Pro naše účely je však především podstatné, že český antisemitismus byl dlouhodobě 

asociován s protiněmeckým postojem, a to i v dobách první republiky, kdy na zmíněné 

stereotypy navázaly nově se rodící uskupení českých fašistů.373 Tato politická hnutí však 

nikdy nedosáhla výrazného politického úspěchu.374 

Vzájemné soužití národností prvorepublikového Československa sice rozhodně nebylo 

zcela bezkonfliktní a bezproblémové, ale faktem zůstává, že se aktivistickým formám 

antisemitismu nikdy nedostalo výraznější sociální podpory a byly tak (alespoň dočasně) 

vytlačeny z vyšších pater politiky na periferii veřejného života.375 Zásluhu na tom nepo-

chybně měl i prezident Masaryk, který usiloval o schopnost zachovávat základní mravní, 

humanistické a v nejširším slova smyslu kulturní principy civilizace jako rámcový im-

perativ společenského uspořádání. Přestavoval určitý protipól radikálního národovectví, 

                                                
369SOUKUPOVÁ, B.: Národněpolitické protižidovské stereotypy v české společnosti na konci 19. století. 

In.: VYDRA, Z.: Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století. Pardubice 

2007, s. 20 
370PŮLPÁN, K.: Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. Praha 1992, s. 

62 
371V průběhu 19. století můžeme pozorovat i vznik antisemitismu organizovaného, který měl v českém 

prostředí dva respektive tři hlavní zdroje – staročeské protižidovské křídlo v čele s poslancem V. Břez-

novským a pozdější mladočeský antisemitský proud sdružený kolem „Radikálních listů“. Druhým zdro-

jem českého antisemitismu té doby byla zejména katolická strana v čele s V. Myslivcem. (NAKONEČNÝ, 

M.: Vlajka – K historii a ideologii českého nacionalismu. Praha 2001, s. 242) 
372SOUKUPOVÁ, B.: Národněpolitické protižidovské stereotypy v české společnosti na konci 19. století. 

In.: VYDRA, Z.: Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století. Pardubice 

2007, s. 35 
373PASÁK, T.: Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945. Praha 1999, s. 61 
374KÁRNÍK, Z.: České země v éře První republiky. Díl I. (1918–1929). Praha 2003, s. 558-560; KÁR-

NÍK, Z.: České země v éře První republiky. Díl II. (1918–1929). Praha 2002, s. 529-532  
375RATAJ, J.: Česká politiky v druhé republice – kritický pohled na „neznámé“ češství. In.: POJAR, M. - 

SOUKUPOVÁ, B. - ZAHRADNÍKOVÁ, M.: Židovská menšina za druhé republiky. Praha 2007, s. 23 
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které by snad mohlo těžit ze zakořeněných antisemitských stereotypů.376 I z tohoto dů-

vodu mohli českoslovenští Židé participovat na aktivitách všech společenských vrstev  a 

byli většinovou společností akceptováni jako rovnoprávní občané. „V období 1. repub-

liky prokázali Češi a Slováci ve vztahu ke svým židům, že jsou společností tolerantní a 

demokratickou. Od 30. let, kdy se v sousedních státech antisemitismus stával součástí 

vládní ideologie, dokázali se postarat i o uprchlíky z těchto zemí. Také díky této skuteč-

nosti si meziválečné Československo získalo mezinárodní renomé a respekt.“377 

V pomnichovském období však dostalo postavení Židů odlišný rozměr a tzv. židovská 

otázka se stala jedním z důležitých témat rezonujících veřejným prostorem. Jak již bylo 

několikrát řečeno, zánik první republiky byl pro většinu obyvatel obrovským šokem, 

který často provázela i určitá deziluze a zklamání z dosud adorovaných hodnot demo-

kracie či humanismu, jež se zdály tváří v tvář neutěšené realitě zářijových dnů zcela 

selhat. Nastalá společenská krize pak skýtala vhodnou půdu pro opětovné přemyšlení 

zásad, na nichž byl vystavěn minulý řád. I proto se začalo dostávat mnohem větší po-

zornosti nejrůznějším názorům konzervativním a extrémistických skupin antidemokra-

tického zaměření, jež dosud stály na samém okraji politického spektra. 

Chiliasmus hledačů vin se nevyhnul ani českým Židům, kteří byli vedle liberálů a de-

mokratů označeni za hlavní příčinu národního a státního rozkladu.378 Důvod tohoto po-

sunu je nasnadě:„Opuštění víry v mravní hodnoty jako základu společenského života, 

neschopnost vyrovnat se s danou realitou vede k pocitu ohrožení, ke ztrátě viníka a ne-

přítele. Jedná se vždy o odvrácení pozornosti od pravé příčiny stagnace na jiný, zástup-

ný objekt.“379 Ostatně, nejednalo se o první případ v českých dějinách, kdy byla krize, 

ať už politická, sociálně-ekonomická, národnostní či válečná, doprovázena jistou for-

mou útoků na židovskou minoritu.380 

                                                
376KREJČA, O.: Český fašismus (1938-1945) – Pokus o bilanci. Soudobé dějiny, roč. XI, č. 1–2 (2004), s. 

22-23 
377KREJČOVÁ, H.: Český a slovenský antisemitismus 1945-1948. In.: Stránkami soudobých dějin: Sbor-

ník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha 1993, s. 158 
378MILOTOVÁ, J.: Protektorátní tisk a „židovská otázka“. In.: Terezínské studie a dokumenty 1996. Pra-

ha 1996, s. 135 
379KREJČOVÁ, H.: Český a slovenský antisemitismus 1945-1948. In.: Stránkami soudobých dějin: Sbor-

ník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha 1993, s. 158 
380 Pokud bychom chtěli jmenovat několik příkladů ze století 19., musíme zmínit například výbuch anti-

semitismu z roku 1866, provázející prusko-rakouskou válku, který zastavilo až vyhlášení výjimečného 

stavu. Protižidovské nálady v českých zemích roznítilo také zklamání z politické porážky snah o rovno-

právnost související s vyhlášením rakousko-uherského dualismu, dále též tzv. fundamentální články, 
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Určitá forma antisemitismu se tak sice váhavě, ale přesto neodbytně stávala i programo-

vou součástí vládní politiky. Nutno však říci, že se druhorepublikový establishment ocitl 

v této otázce doslova mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně zde totiž stály 

požadavky Anglie a Francie, které podmiňovaly garance hranic i kompenzace škod, 

které vznikly Československu v důsledku mnichovského rozhodnutí, odmítnutím a po-

tlačením antisemitismu. Problém však vyvstal po Chvalkovského návštěvě v Berlíně, 

kde (mimo jiné) obdržel instrukce „nemazlit se s Židy“. „Ústřední vlády druhé republi-

ky … volily (dlouho neudržitelnou) strategii kompromisu mezi oběma nesmiřitelnými 

postoji – navenek se projevující náznaky snahy o řešení „židovské otázky“ byly vyva-

žovány paralelními interními cenzurními směrnicemi potlačující agresivní antisemit-

skou publicistiku.“381 

S odstupem času však nemůže být pochyb o tom, že byli Židé označeni za jeden z hlav-

ních elementů českého národního rozkladu a slabosti a ještě před přijetím zákonných 

protižidovských opatření de facto ostrakizování z české společnosti.382 Otevřený anti-

semitismus postupně penetroval většinu oblastí českého veřejného života.383  Zdá se 

však, že protižidovské tendence druhé republiky byly ze strany tehdejšího establishmen-

tu chápány spíše jako pragmatická hra,384 paralelní obecné tendenci v ostatních středo-
                                                                                                                                          
Badeniho jazyková nařízení (kdy bylo nutno v Praze a mnoha dalších městech opět vyhlásit výjimečný 

stav) atd. (KRYL, M. – VELÍMSKÝ, T.: Antisemitismus. In.: KRYL, M. a kol.: Rasismus, antisemitismus, 

holocaust. Ústí nad Labem – Brno 2011, s. 104-105; 115) 
381KREJČOVÁ, H.: Český a slovenský antisemitismus 1945-1948. In.: Stránkami soudobých dějin: Sbor-

ník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha 1993, s. 268 
382GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938-1939 – svár demokracie a totality v politickém, 

společenském a kulturním životě. Praha/Litomyšl 2004, s. 195 
383Tato skutečnost se nevyhnula ani oblasti kultury. Za asi nejspolehlivější doklad tohoto tvrzení, by mohl 

posloužit  osud Hugo Haase, který se stal za druhé republiky terčem mnoha útoků právě pro svůj židov-

ský původ. (BEDNAŘÍK, P.: Arizace české kinematografie. Praha 2003, s. 10) 

 Situaci lze dále dokumentovat i na příkladu obnovené premiéry Prodané nevěsty v Národním 

divadle z 13.10.1938, jejímž režisérem byl Hanuš Thein. Již tehdy se část orchestru se obrátila na vedení 

Národního divadla s požadavkem, aby jméno režiséra židovského původu nebylo uvedeno na plakátech a 

v programu. Vedení divadla na tento požadavek přistoupilo. (BEDNAŘÍK, P.: Antisemitismus v českém 

tisku v období druhé republiky. In.: HÁMÁČKOVÁ, V. – HANKOVÁ, M. – LHOTOVÁ, M.: Židé v 

Čechách. Praha 2007, s. 33) 
384 O tom svědčí i skutečnost, že Beranova vláda vedla na sklonku roku 1938 tajná jednání s představiteli 

Svazu židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě, kteří měli předložit své návrhy na řešení 

„židovské otázky“. (ROTHKIRCHENOVÁ, L.: Počáteční fáze pronásledování. In.: ROTHKIRCHENO-

VÁ, L. – SCHMIDTOVÁ-HARTMANNOVÁ, E. – DAGAN, A.: Osud Židů v Protektorátu 1939-1945, s. 

26) 
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evropských státech a vycházející vstříc nárokům nacistického Německa.385 Stejně tak i 

antisemitismus lidový, který se do jisté míry stal  vlastní celé společnosti, nikoliv jen 

představitelům či sympatizantům fašistického hnutí,386 nebyl motivován ani tak rasovou 

nenávistí, jako spíše utilitárními zájmy.387 Pomnichovská republika zůstávala v relaci s 

ostatními středoevropskými zeměmi stále ještě poměrně bezpečným místem pro Židy.388 

 

 

7.3 „Židovská otázka“ za protektorátu 
 

Dá se říci, že 15. březen představoval radikální kvalitativní i kvantitativní zlom v oblasti 

realizace antisemitské politiky na našem území. Příchod jednotek Wehrmachtu totiž 

spustil doslova lavinu nejrůznějších vyhlášek a nařízení protektorátních i okupačních 

úřadů, které v zásadě kopírovaly postupy dříve uplatněné v Německu a anektovaném 

Rakousku. Období opatrného balancování mezi požadavky Berlína a západních moc-

                                                
385„Vláda se omezila na to, že se k Židům tvářila nevlídně, aniž přistoupila k zákonům vyděračským a 

katovským: židovští státní úředníci byli propuštění, ale brali svoje platy dál, otázka byla ponechána ve 

stavu právně nedořešeném, odkládána, protahována; na vysokých školách zaveden „numerus 

clausus“ židovského posluchačstva; ale árijské zákony vydány nebyly … Zemí šla poněkud komická vlna 

židovských přestupů ke křesťanství, a vláda by byla ráda „likvidovala rasový problém“ přes tuto výhybku: 

bylo to zároveň směšné a velmi truchlivé, mělo to typický kapesní formát a dokonale to vyznačovalo 

křečovitě svědomité úsilí vlády nepřipustit nenávist a zběsilost jako státní raisonu.“ (ČERNÝ, V.: Křik 

koruny české. Paměti 1938-1945. Brno 1992, s. 68) 
386GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938-1939 – svár demokracie a totality v politickém, 

společenském a kulturním životě. Praha/Litomyšl 2004, s. 141 
387Těmi mohla být například snaha o vyřazení židovské konkurence, jako v případě známého memoranda, 

kterým se 14.října 1938 prezentovaly takové organizace jako Ústředí československých právníků, Ústředí 

jednoty československých lékařů, nebo  inženýrská komora. V tomto dokumentu bylo požadováno, aby 

židé napříště nemohli vykonávat lékařská, právnická a technická povolání. (MATES, P.: Mezi Mnicho-

vem a Berlínem, Státoprávní problémy druhé republiky. Brno 1992, s. 36-37) 

 Na základě tohoto memoranda byl později skutečně zaveden numerus clausus. V těchto krocích 

můžeme spatřovat reminiscence na český antisemitismus devadesátých let 19. století, motivovaný přede-

vším konkurenčními důvody. (SOUKUPOVÁ, B.: Češi židé mezi Mnichovem a 15. březnem 1939. In.: 

POJAR, M. - SOUKUPOVÁ, B. - ZAHRADNÍKOVÁ, M.: Židovská menšina za druhé republiky. Praha 

2007, s. 94) 
388ČERMÁKOVÁ, R.: Druhá republika- okleštěný stát v mizející Evropě. In.: POJAR, M. - SOUKUPO-

VÁ, B. - ZAHRADNÍKOVÁ, M.: Židovská menšina za druhé republiky. Praha 2007, s. 19 
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ností definitivně skončilo a protižidovská politika měla napříště probíhat pod kuratelou 

okupační správy. 

Nacistické řešení „židovské otázky“ probíhalo prakticky ve všech obsazených oblastech 

dle stejného scénáře, sestávajícího se z několika fází. První z nich spočívala v samotném 

vymezení  budoucích oběti genocidy a jejich postupné izolaci od ostatních složek spo-

lečnosti v tzv. „ghettu bez zdi“. V této etapě byli Židé vyřazováni z hospodářského i 

sociálního života, zbavováni majetku, nuceni k emigraci atd. Následovalo shromáždění 

v ghettech skutečných a konečně fyzická likvidace.389 

Nejinak tomu bylo i v případě protektorátu Čechy a Morava. Norimberské zákony, vy-

mezující mimo jiné kdo je a kdo není Židem, zde začaly platit již v létě 1939,390 čímž 

byl de facto splněn základní předpoklad pro uskutečnění fáze první. 21. července téhož 

roku pak navíc došlo ke zřízení Ústředny pro židovské vystěhovalectví, na jejíž vznik 

v Praze osobně dohlížel budoucí šéf „židovského“ IV. oddělení RSHA SS-

Obersturmbannführer Adolf Eichmann.391 Ta měla za cíl nejenom podporovat židovskou 

emigraci či přímo donutit co největší část dané minority k odchodu do zahraničí, ale 

spadala pod ni také starost o tzv. arizaci židovského majetku, která se stala jedním 

z účinných nástrojů germanizace českých zemí.392 

Následovala série nařízení, která zásadním způsobem zasahovala do každodenního živo-

ta židovské minority. Její příslušníci nesměli vcházet do některých ulic, parků, lesů, 

později také divadel, kaváren, plováren, hostinců, knihoven, byli vyloučeni z návštěv 

německých i českých škol, židovské děti si nesměly hrát na veřejně příslušných dět-

ských hřištích atd. Další vyhlášky upravovaly dobu, ve které mohli protektorátní Židé 

využívat služeb pošty nebo obchodů. Jistým vyvrcholením těchto snah, které měly ži-

dovskou minoritu oddělit od ostatní společnosti, bylo nařízení z 1. září 1941, které sta-

                                                
389 KRYL, M.: Genocida evropských Židů (holocaust). In.: KRYL, M. a kol.: Rasismus, antisemitismus, 

holocaust. Ústí nad Labem – Brno 2011, s. 199-200 
390 Jednalo se o nařízení protektora Konstantina von Neuratha o židovském majetku z 21. června 1939. 

(tamtéž) 
391 UHLÍŘ, J.: Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha 2008, s. 697 
392 Eliášova vláda se sice pokusila o převedení židovského majetku do českých rukou, ale svůj spor 

s okupační mocí o charakter arizace a ekonomický prospěch z expropriace židovského majetku prohrála. 

Od léta 1939 patřilo právo dosazovat treuhändera výhradně úřadu protektora, což znamenalo, že se arizá-

tory stávali prakticky bez výjimky „věrní a zasloužilí“ Němci. (GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké ději-

ny zemí koruny české XV. a. Praha-Litomyšl 2006, s. 194) 
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novovalo povinnost vycházet na veřejnost pouze s notorický známou žlutou Davidovou 

hvězdou s nápisem Jude na viditelném místě oděvu pro všechny Židy starší 6 let.393 

Uskutečňování druhé fáze nacistického „řešení židovské otázky“ bylo v protektorátu 

zahájeno necelý měsíc po nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšské-

ho protektora. Dne 16. října 1941 došlo k prvnímu transportu českých Židů do ghetta 

v Lodži, aby v zápětí následovaly další čtyři. Každý z nich čítal celkem 1000 osob. Hlad, 

epidemie a útrapy otrocké práci v Lodži přežilo pouhých 261 vězňů.394 

Další transporty příslušníků židovské minority již směřovaly převážně do Terezína, kte-

rý sloužil jako jakási přestupní stanice předtím, než byly oběti odeslány do některého 

z vyhlazovacích táborů. 

Na počátku okupace hovořily statistiky o 118.310 osobách židovského původu žijících 

na našem území, z nichž přibližně 30.000 opustilo protektorát jako vystěhovalci. K 15. 

březnu 1945 zde žilo pouhých 3.030 Židů, tedy 2,6% původní populace. Válku nepřeži-

lo 77.297 českých Židů, tedy plných 65%.395 

Jednotlivé kroky okupační správy směřující ke „konečnému řešení“ byly provázeny více 

či méně intenzivní propagandistickou kampaní. Ta variovala v závislosti na eskalování 

nacistické protižidovské politiky, s vrcholem v roce 1941, kdy byly zahájeny první 

transporty.396 

 

 

 

7.3.1 Protektorátní populace a antisemitská propaganda 
 

Otázka, která nás na tomto místě zajímat, zní - nakolik obyvatelstvo protektorátu akcep-

tovalo předkládaná dogmata o rasové inferioritě židovské populace, její nebezpečnosti, 

údajném podvratném vlivu a vůbec veškeré vize vykreslující ji jako reprezentanta světa 

absolutizovaného zla. Na základě znalosti druhorepublikové eskalace antisemitských 

nálad by se mohlo zdát, že mnohé kroky, které učinila okupační správa na cestě ke „ko-

                                                
393 Tamtéž, 198-199 
394 KRYL, M.: Genocida evropských Židů (holocaust). In.: KRYL, M. a kol.: Rasismus, antisemitismus, 

holocaust. Ústí nad Labem – Brno 2011, s. 204 
395 UHLÍŘ, J.: Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha 2008, s. 696-697; 710 
396 MILOTOVÁ, J.: Protektorátní tisk a „židovská otázka“. In.: Terezínské studie a dokumenty 1996. 

Praha 1996, s. 132 
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nečnému řešení“, budou provázeny, když ne přímo tichým souhlasem, tak alespoň nezú-

častněnou lhostejností. A je nutno říct, že u jisté části populace tomu tak skutečně bylo a 

našli se dokonce jedinci, kteří šli daleko dále. Iniciativy se v tomto směru ujali přede-

vším čeští fašisté. Již na jaře 1939 uspořádali vlajkaři pogrom v Příbrami, dobříšská 

synagoga byla poničena, jihlavská dokonce podpálena. Další násilnosti následovaly 

vzápětí.397 

Hodnověrné prameny nám však ukazují, že se skutečně jednalo o pouhé jednotlivce a 

protektorátní populace se ve svém celku stavěla k nacistickému antisemitismu odmítavě. 

Už Neurathovo nařízení o židovském majetku z léta 1939 bylo podle zprávy SD přijato 

se značnou nevolí, jakožto krok jednoznačně germanizační.398 Na podzim 1940 refero-

val zástupce říšského Zahraničního úřadu u říšského protektora Kutr Ziemke do Berlína, 

že „Čech dosud odmítal sám od sebe se chopiti židovského problému. S výjimkou urči-

tých pravicově opozičních skupin je zaměřen k Židům přátelsky, i když často nikoliv 

z náklonnosti, nýbrž z politických důvodů. Náš nepřítel je jeho přítel a náš postup proti 

Židům se Čechovi jeví jako předzvěst našeho pozdějšího zacházení s ním.“399 

V souvislosti s výzvou vedení NS, které měla zavazovat všechny jeho členy k přerušení 

styku s židovskými obyvateli pak Ziemke uvedl toto: „Bývalí příslušníci sociálně de-

mokratické strany a velký díl české inteligence se demonstrativně stýkají se Židy ještě 

živěji. (…) Nařízení NS se nedodržuje, ale jen vyvolalo soucit se Židy…“400 

Skutečnost, že se protektorátní populace nedala strhnout k nějakým výrazným projevům 

antisemitismu, se manifestovala i na pravidelných poradách šéfredaktorů denních listů. 

Wolmar si například v únoru stěžoval, „…jak málo se v Židovské otázce stalo za dva 

roky.“401 Stejně tak zde bylo s nelibostí poukazováno na přátelské chování a projevy 

soucitu s židovskou minoritou v souvislosti s vydáním nařízení o povinném nošení Da-

vidovy hvězdy a mnoho dalšího.402   

                                                
397 Blíže k této problematice např. PASÁK, T.: Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha 

1999, s. 280-282 
398 Tamtéž, s. 280 
399 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. a. Praha-Litomyšl 2006, s. 199 
400 KRYL, M.: Genocida evropských Židů (holocaust). In.: KRYL, M. a kol.: Rasismus, antisemitismus, 

holocaust. Ústí nad Labem – Brno 2011, s. 202 
401 KONČELÍK, J. – KÖPPLOVÁ, B. – KRYŠPÍNOVÁ, J.: Český tisk pod nadvládou Wolfganga 

Wolframa von Wolmara. Praha 2003, s. 275 
402 Daná tvrzení je možno vhodně ilustrovat slovy samotného Wolmara, které pronesl na pravidelné pora-

dě dne 19. září 1941: „V jisté továrně na čokoládu na Moravě oznámil jeden ze zaměstnanců několik dní 

před tím, než vstoupilo v platnost nařízení o označování Židů, že toto nařízení nabude účinnosti 19. září, 
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V podobném smyslu vyznělo i stanovisko odboje, které tvrdilo, že „Český lid se nedal 

svést k nějakým násilným činům proti Židům, instinktivně cítí, že Žid je na stejném 

místě jako on sám.“403 

Jak je to ale možné? Jak je možné, že antisemitismus, který v rámci druhé republiky tak 

náhle a výrazně zasáhl většinu oblastí společenského života, v období protektorátu ja-

koby mizí, aby se zde proměnil spíše v soucit, přestože často spíše implicitní? 

Odpověď na tuto otázku nám již z části poskytl Kurt Ziemke ve výše citovaném hlášení 

Berlínu. Období druhé republiky, charakteristické především značnou mírou deziluze, 

nejistotou a strachem z budoucího vývoje, poskytovalo vhodnou půdu pro hledání zá-

stupného objektu, který by mohl být obviněn z mezinárodně politické katastrofy, 15. 

březnem skončilo. Najednou bylo zcela jasné kdo je nepřítelem, koho se obávat a koho 
                                                                                                                                          
tedy dnes. Nato se dostavila část arijského zaměstnanectva této továrny do práce se židovskou hvězdou ze 

sympatie k Židům. Pánové, to jest taková ostudná hanba pro český národ, že netřeba se vůbec o ní blíže 

šířiti. 

Mohu vám říci jen jediné – a žádám vás, abyste to sdělili čtenářstvu, nezmiňujíce se o tomto případu – že 

s lidmi, kteří budou spatřeni ruku v ruce se Židy anebo se dokonce budou veřejně chlubiti svými sympati-

emi k těmto označeným Židům, musí býti nakládáno jako s každým Židem, to jest nedostanou lístek na 

oděv ani kuřivo, nebudou smět navštěvovati veřejné místnosti a instituce a budou rovněž označeni židov-

skou hvězdou. 

Žádám, abyste tento požadavek vznesli do všech důsledků v českém tisku, aby každému zašla chuť zadá-

vati si se Židem. V této souvislosti jest nutno také ostře varovati obchodníky, kteří se ještě odvažují přá-

telskou a kolegiální formou promlouvati se Židy, označenými Davidovou hvězdou, a dávati jim přednost 

při obsluhování anebo prodávati jim mimo dobu stanovenou pro nákup Židů. Žádám, aby toto varování 

bylo učiněno s veškerým důrazem. 

V téže souvislosti oznamuji vám ještě následující: 

Hubert Ripka považoval v jedné relaci londýnského rozhlasu za nutné označovati Židy za své bratry. 

Pravil dále: Tedy i v naší zemi budou Němci nutiti Židy, aby chodili se zvláštním znakem, aby Němci, 

Vlajkaři, SA a Gestapo se mohli kdykoli vrhnouti na své ubohé oběti a i veřejně týrati ubohé a bezbranné 

Židy. K tomu ještě dodává: to vše je ctí pro Židy. Ripka to musí přec věděti, má pravděpodobně tutéž čest. 

V závěru praví: „Ale ujišťujeme Vás, Židé, že na vás nezapomeneme“. /Tato věta může býti otištěna 

doslova./ 

„Nechť jest odznak, který zítra budete nositi, čestným odznakem, jehož si dovedou vážiti všichni slušní 

lidé. Židovští bratři, věřte ve vítězství spravedlnosti, i vám nadejde den osvobození.“ 

Šeptaná propaganda dala již také jméno židovské hvězdě: „Pour le sémite“. Pražské radnici se říká „U 

Fleků“, poněvadž se tam rozdávají „fleky“.“ (GEBHART, J. - KÖPPLOVÁ, B.: Řízení legálního českého 

tisku v Protektorátu Čechy a Morava (Edice tiskových konferencí z let 1939-1945). [CD-ROM] Praha 

2010,  s. 311) 
403 MILOTOVÁ, J.: Protektorátní tisk a „židovská otázka“. In.: Terezínské studie a dokumenty 1996. 

Praha 1996, s. 141 
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vinit. Jak se tedy vyjádřil Ziemke – přátelský a soucitný postoj k židovské minoritě byl 

zřejmě motivován z velké části politicky. Reziduální antisemitismus, který zůstával ve 

veřejném prostoru první republiky spíše latentním, aby po jejím pádu vyplul na povrch, 

byl v rámci protektorátu překryt averzí mnohem hlubší – nepřátelstvím vůči německým 

okupantům. Osud židovské minority byl jakýmsi mementem toho, jak by mohlo být 

s českou populací nakládáno po případném „konečném vítězství“.404 Jistý vliv zde moh-

la hrát i skutečnost, že český antisemitismus nebyl, na rozdíl od Německa, nikdy anti-

semitismem rasovým, nýbrž národnostním. Přestože zde tedy existovala jistá topoi, na 

které mohla okupační správa navázat, měla poněkud jiných charakter, než by odpovída-

lo nacionálně socialistické ideologii. 

Z předcházejících stránek je myslím zřejmé, že Němci ve své snaze o vyvolání antise-

mitských nálad mezi širokou protektorátní veřejností neuspěli. A to i přesto, že byla 

protektorátní média doslova přesycena propagandistickými sděleními tohoto druhu. I 

přes tento neúspěch nacistických „bubeníků“ se pojďme podívat, jaké prostředky byly 

v tomto směru využívány protektorátním kolaborantským tiskem  a především – jestli se 

zde tím či oním způsobem manifestoval případný generační konflikt. 

 

 

7.4 Antisemitismus na stránkách Zteče, Přítomnosti a Arijského 

boje 
 

Můžeme konstatovat, že v souvislosti s propagandistickým zobrazováním židovské mi-

nority jsme na stránkách Zteče, Přítomnosti a Arijského boje identifikovali dvě základní 

diskurzivní formace. První z nich bychom mohli charakterizovat jakožto snahu po kon-

struování imaginárního obrazu Žida, který v sobě personifikoval prakticky všechny ne-

gativní vlastností, jež měly být árijskému člověku zcela cizí. Druhá z formací se zamě-

řovala především na konstruování neméně snových vizí o „světovém spiknutí židov-

stva“, s cílem zlikvidovat árijskou rasu. Obě diskurzivní formace pak můžeme dále čle-

nit na několik menších celků. 

 

                                                
404 O tom, že se nejednalo o pouhé přeludy svědčí například dobře známý Heydrichův projev z 2. října 

1941, kde se velmi pregnantně vyjádřil o možnostech poněmčení „českého ksindlu“. (ČVANČARA, J.: 

Heydrich. České Budějovice 2004, s. 312) 
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7.4.1 Žid jako ztělesnění všech nectností 
 

Je poměrně dobře známo, že jedním z dlouhodobých úkolů nacistické protektorátní pro-

pagandy byla „převýchova českého národa“ v intencích nacionálně socialistické ideolo-

gie. Na tomto tvrzení nic nemění ani skutečnost, že byl tento nárok v průběhu války 

poněkud upozaďován ve prospěch jiných cílů, jež diktovala situace na frontách.405 Jak-

koliv se jevilo čím dál tím jasnějším, že hypotetická germanizace „českého prosto-

ru“ může být uskutečněna až po „konečném vítězství“, daná problematika nebyla nikdy 

zcela puštěna ze zřetele. Ve prospěch tohoto tvrzení ostatně svědčí i znovuobnovení 

Přítomnosti, či založení Veřejné osvětové služby,406 která měla přispět k „kulturně poli-

tické výchově českého národa a k jeho ochraně před rušivými vlivy.“407 

Nepřekvapí proto, že propagandistické texty oslavující idealizovanou, do značné míry 

iluzorní postavu ideálního příslušníka protektorátní společnosti, jež měla obyvatelům 

českých zemí sloužit jako vzor hodný nadšeného následování, rezonovaly prakticky 

všemi legálními médii okupovaného státu. Tato mytická osoba, vyznačující se všemi tzv. 

árijskými ctnostmi, mezi které patřila například pracovitost, kázeň, čistotnost, statečnost 

a v neposlední řadě také naprostá oddanost myšlenkám nacionálního socialismu, repre-

zentovala v rámci propagandistických schémat ztělesnění absolutizovaného světa dobra, 

pravdy a prométheovské spásy. 

Výše jsme zmínili, že takovýto svět čistého, pravého bytí vyžaduje coby svůj protějšek 

jakési nebytí, k němuž by bylo možno odsoudit vše, co se „novému pořádku“ příčí. Ji-

nými slovy, totalitarizace dobra si vynutí totalitarizaci zla, tedy násilné sjednocení všeho, 

co onomu zdánlivě jednotnému dobru z nejrůznějších důvodů odporuje.408 A právě tuto 

úlohu plnili v rámci nacionálně socialistické ideologie Židé. Protektorátními médii 

předkládaný obraz Žida byl tedy jakýmsi kontrapunktem k vizím spořádaných, pro ví-

tězství říše oddaně pracujícím občanům, karikaturou člověka, zrůdou, jíž jsou imanentní 
                                                
405Základním krátkodobým úkolem protektorátní propagandy bylo však především udržet v našich zemích 

pokud možno klid, který by umožnil jejich důslednou hospodářskou exploataci. Jak řekl sám Heydrich ve 

svém projevu k představitelům okupační správy z 2. října 1941: (…) První blízký úkol je diktován nut-

ností vedení války. Potřebuji v tomto prostoru klid, aby dělník, český dělník věnoval svou pracovní píli 

německému válečnému úsilí a abychom při zdejší obrovské existenci zbrojního průmyslu nezdržovali 

přísun a další zbrojní vývoj.“ (ČVANČARA, J.: Heydrich. Praha 2004, s. 311) 
406 Květen 1943 
407Blíže k této problematice např. SUK, P.: Poslední pokus Emanuela Moravce o převýchovu českého 

národa prostřednictvím časopisu Osvěta. In.: Literární archiv, roč. XXXVIII, Praha 2006, s. 219-234 
408FIDELIUS, P.: Jazyk a moc. München 1983, s. 165 
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veškeré negativní charakteristiky. Jednalo se o archetypální obraz zhýralce a vyvrhele, 

pro nějž nemohlo být v árijském společenství místo. Tuto diskurzivní formaci pak mů-

žeme dále rozdělit na několik kategorií 

První, o které se zmíníme, v sobě zahrnuje diskurz Žida jakožto chamtivce, lakomce, 

případně kapitalistického vykořisťovatele. Původ tohoto stereotypu můžeme identifiko-

vat již v období středověku, kdy bylo půjčování peněz na vyšší než stanovený úrok pro-

hlášeno církevním rozhodnutím za neslučitelné s křesťanstvím a ponecháno Židům.409 

Příslušníkům dané minority bylo navíc zapovězeno vlastnit půdu a vstupovat do řeme-

slnických cechů. Právě zde se pravděpodobně zrodil mýtus o jakési bezbřehé chamti-

vosti či touhy po mamonu, jakožto imanentní součásti židovské přirozenosti a obraz 

Žida jako mazaného obchodníka a nemilosrdného lichváře nabýval svých pevných kon-

tur. V období modernity, pro které byla (mimo jiné) charakteristická i postupnou erozí 

pomyslných zdí ghetta, pak tyto představy dále sílily v souvislosti s dravým a mimořád-

ně úspěšným nástupem židovského kapitálu.410 Daný diskurz rezonoval českou společ-

ností již dávno před zřízením protektorátu411 a není proto divu, že měl na stránkách ná-

mi sledovaných tiskovin své pevné místo.412 
                                                
409BRŮCHOVÁ, T.: Mechanismy stigmatizace židovské minority: deníky České slovo a Der Neue Tag 

v říijnu 1941. In.: Média a realita 2002. Brno 2003, s. 134 
410Blíže k této problematice např. BAUMAN, Z.: Modernita a holocaust. Praha 2003, s. 85-89 
411Viz. např. ADÁMEK, K.: Slovo o židech : Sbírka drobných spisů hospodářských. In.: NENADÁLOVÁ, 

H.: Český antisemitismus 19. století. Žďár nad Sázavou 2010, s. 274-316 
412Ve Zteči např.:  VAJTAUER, E.: Obrat v osudech národa. Zteč, roč. I, č. 1 (1.10.1942), s. 2; KŘÍŽ, A.: 

Talmudská nenávist. Zteč, roč. IV, č. 5 (15.2.1945), s. 1; Proti bolševismu – Proč bojujeme proti bolše-

vismu. Zteč, roč. III, č. 15/16 (24.8.1944), s. 2; SEIBOTH, F.: Smysl dnešní války. Zteč,  roč. III, č. 20 

(16.10.1944), s. 1; HUDLER, R.: Velká zkouška charakterů. Zteč,  roč. III, č. 21 (1.11.1944), s. 2 

 V Přítomnosti např.: WERNER, V.: Individualismus a kverulantství. Přítomnost, roč. XVII, č. 3 

(1.12.1942), s. 16; VAJTAUER, E.: Rooseveltův rok. Přítomnost, roč. XVIII, č. 5 (1.2.1944), s. 10-14; 

MORAVEC, E.: Dva muži a dvě doby. Přítomnost, roč. XVII, č. 4 (1.1.1943), s. 8-11; KOŽÍŠEK, A.: 

Hledám řemeslníka nebo obchodníka. Přítomnost, roč. XVII, č. 7 (1.4.1943), s. 10-14; BAZALA, G.: Žid 

odešel, jeho duch zůstal. Přítomnost, roč. XVII, č. 8 (1.5.1943), s. 15; VAJTAUER, E.: Hroutící se rovno-

váha. Přítomnost, roč. XVIII, č. 4 (1.1.1944), s. 11-12 

 V Arijském boji např.: Židomilci šilhají po Terezíně. Arijský boj, roč. V, č. 40 (30.9.1944), s. 3; 

NOVÁK, R.: Z Argusových reportáží: Kouzla Židů Petschků. Arijský boj, roč. III, č. 40 (10.10.1942), s. 1; 

Židovské praktiky. Arijský boj, roč. III, č. 40 (10.10.1942), s. 3; Jak Židé křečkovali v první válce světové. 

Arijský boj, roč. VI, č. 4 (27.1.1945), s. 3; NOVÁK, R.: Ze světa židovských triků a intrik. Arijský boj, 

roč. III, č. 14 (7.4.1942), s. 5; Velký židovský keťas zatčen. Arijský boj, roč. III, č. 6 (14.2.1942), s. 3; 

Poslední podfuk Žida Parkuse. Arijský boj, roč. III, č. 9 (7.3.1942), s. 5; Milionové podvody Amschel-

bergů. Arijský boj, roč. III, č. 13 (4.4.1942), s. 1 
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Další diskurz představovalo zobrazování Židů jakožto parazitů, přiživníků neschopných 

vytvořit vlastní stát a žijících proto pouze díky bezskrupulózní exploataci toho kterého 

„hostitelského národa“. Daný obraz byl, jak ve své knize přesvědčivě dokazuje Jan 

Horník, jednou z klíčových součástí světonázoru Adolfa Hitlera a proto i nacistické pro-

pagandy.413 O statně i v Mein Kampf můžeme identifikovat pasáže o tom, že Žid byl 

vždy „... jen parazitem na těle ostatních národů. (…) Jeho rozlézání se je přece typickou 

vlastností všech parazitů. Vyhledává novou živnou půdu pro svou rasu.“414  Tato stigma-

tizační technika byla charakteristická především pro Přítomnost415 a Arijský boj,416 za-

tímco ve Zteči se nám její využití podařilo identifikovat pouze v jediném případě.417 

V kuratorním časopise byl naopak velmi frekventovaným diskurz, vykreslující židov-

skou minoritu jakožto sílu, která dlouhodobě a systematicky usiluje o likvidaci jakéko-

liv vyšší kultury a její nahrazení tzv. Entartete Kunst, tedy „zvráceným uměním“. Pod 

tímto označením se v zásadě skrývaly veškeré projevy umělecké moderny, které nabý-

valy v očích nacistických ideologů podoby zvrhlých děl, urážejících „árijský vkus“. 

Modernismus se touto optikou jevil jako naprosto nepřijatelný, neboť z jejich pohledu 

nepřípustně „…provokoval myšlení, byl nekonvenční, nepohodlný, šokující, abstraktní, 

pesimistický, deformovaný, cynický, záhadný, prostopášný, zrůdný. Bylo to přesně tím, 

co nechceš, jestliže to, co žádáš pro sebe – a pro svůj národ – má být útěk do světa bez-

                                                
413HORNÍK, J.: Proč holocaust : Hitlerova vědecká mesianistická vražda. Praha 2009, s. 321-333 
414HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 176 
415VELIMSKÝ, V.: Země zaslíbená.  Přítomnost, roč. XVII, č. 7 (1.4.1943), s. 10-14; FUCHS, R.: Práce v 

Říši.  Přítomnost, roč. XVII, č. 8 (1.5.1943), s. 7-8; VAJTAUER, E.: Po stopách otce vlasti: K památce 

Reinhadra Heydricha.  Přítomnost, roč. XVII, č. 8 (1.6.1943), s. 1-3; KOŠÁK, V.: Jed židovský. Přítom-

nost, roč. XVIII, č. 4 (1.1.1944), s. 12 
416HUDEC, R.: Židé – parasiti. Arijský boj, roč. V, č. 20 (15.5.1943), s. 5; Ze všech krajů Čech a Moravy. 

Arijský boj, roč. V, č. 4 (22.1.1944), s. 6; Ze všech krajů Čech a Moravy. Arijský boj, roč. V, č. 9 

(24.2.1944), s. 6; NOVÁK, R.: Demokracie – předsíň bolševismu. Arijský boj, roč. V, č. 19 (5.5.1944), s. 

1;PEŘINA, E.: Jak se český lid vypořádal se Židy. Arijský boj, roč. V, č. 29 (15.7.1944), s. 4; Reflektor 

do pražských ulic. Arijský boj, roč. IV, č. 1 (2.1.1943), s. 3; NOVÁK, R.: U plných hrnců seděli Židé. 

Arijský boj, roč. V, č. 23 (5.6.1943), s. 5 
417Žid „...žije ... z práce druhých, ale dovede své vykořisťování obratně zakrývat. (…) Žid je neschopen 

vytvořit si vlastní život bez cizí pomoci, proto zmobilizoval příbuzné stepní národy, kterým jsou lup a 

plenění právě tak přirozené jako jemu a zamířil jejich pochod na západ starou cestou vpádů, aby se zmoc-

nil evropských statků a zotročit pracovité a inteligentní lidi tohoto světadílu. Usiluje pomocí bolševismu a 

války o vládu méněcenných v Evropě.“ (SEIBOTH, F.: Smysl dnešní války. In.: Zteč, roč. III, č. 20 

(16.10.1944), s. 1 
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pečí, konvenční krásy, konformity, jednoduchosti, nového pocitu jistoty.“418 Již v obdo-

bí Výmarské republiky zde existovala jistá identifikace moderního umění s politickou 

aktivitou419 a bylo chápáno jako jeden z projevů nenáviděného, rozvratného „židovské-

ho kulturbolševismu“, útočícího na tradiční významy a řády.420 

Na první pohled se může zdát, že ke spojování Židů s modernismem neexistoval prak-

ticky žádný důvod. „Kromě Chagalla nebyli židovští malíři mezi žádnými význačnými 

modernisty, snad pět nebo šest patřilo k méně zdatným, ale žádný z nich nebyl ekviva-

lentem k Schoenbergovi v hudbě nebo Erichu Mendelsonovi v architektuře.“421 

Nacistický útok proti „židovské rase“ byl však na poli umění veden poněkud jiným 

směrem. Ve sledovaných tiskovinách nebylo operováno s Židy jakožto umělci, kteří 

daná díla přímo vytvářejí, ale spíše zde byli prezentováni jakožto majitelé galerií, zada-

vatelé a nákupčí, kteří z této pozice údajně diktovali umělecký vkus a přizpůsobovali ho 

tak své zvrácené povaze, svému zvrácenému vnímání světa, které je zcela v rozporu s 

„árijským krasocitem.“422 „Každý malíř a sochař musel tvořit v rozkladném duchu; kdo 

se snad pokusil tvořit jinak, byl ukřičen úplatnou kritikou a vytlačen z veřejnosti. Mno-

                                                
418SPOTTS, F.: Hitler a síla estetiky. Praha 2007, s. 172 
419HAMILTON, G.: Painting and sculpture in Europe 1880-1940. New Haven 1993, s. 328 
420REICHEL, P.: Svůdný klam Třetí říše. Praha 2004, s. 61 
421SPOTTS, F.: Hitler a síla estetiky. Praha 2007, s. 174 
422Prizmatem nacistické ideologie mělo být totiž chápání krásna biologicky či chceme-li rasově podmíně-

no a proto je zřejmé, že „... Žid nebo černoch chápou umění zcela jinak než evropský člověk“ (VANĚK, 

Z.: Umění musí sloužit. Zteč, roč. I, č. 4 (13.11.1942), s. 4) 

 Za signifikantní můžeme v tomto směru považovat článek, který byl uveřejněn v jiném Kuratori-

em vydávaném periodiku a sice časopise Náš Směr. Tento list sloužil jako jakási didakticko-metodická 

příručka pro instruktory tzv. povinné služby mládeže. K problematice rasového vnímání umění se zde 

můžeme dočíst, že: „„Přesto … , že lidé tvořili svá díla neodvisle jeden na druhém, přesto, srovnáme-li 

nalezené památky, cítíme a vidíme zřetelně určitou podobnost, určitý stejný poměr k věci, jakousi společ-

nou cestu. A stejně dnes, srovnáme-li díla evropských malířů, sochařů, stavitelů, hudebníků, cítíme, že je 

v nich cosi jednotícího, i když v každém z nich je obsažen důležitý prvek, vyvěrající z národního vědomí 

onoho umělce či jiného tvůrčího pracovníka. To, co spojuje jednotlivé prvky kulturní v jednotnou kulturu, 

je jejich rasový základ, společné rasové příbuzenství. Neboť kultura nepatří jenom jednomu národu či 

státu. Pojem kultura je nadnárodní. Kultura patři vždy vyšší jednotce, rase, jednomu pokrevnímu spole-

čenství. Tím je v ní uložen největší lidský poklad, obraz lidského ducha. 

 Jak nám musí připadat nízká a bezhodnotná černošská hudba proti krásným melodiím Smetano-

vým! Co znamená dekadentní malířství a sochařství, které nám zobrazuje a líčí špatnost, příšerné výjevy, 

proti lahodným a radostným obrazům Mánesovým?“ (Mládež a kultura. O novém životě. Náš směr (pro 

chlapce), č.3, roč. II, březen 1944, s. 18) 
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ho skutečně dobrých výtvarníků se raději takto "zmodernisovalo", nechtěli-li zemřít 

hlady a nepochopením.“423 

V rámci Zteče se jednalo o skutečně frekventované téma,424 což však nebylo nikterak 

překvapivým zjištěním. Dle oficiálních směrnic Kuratoria se totiž měla oblast kutury 

stát jedním ze základních pilířů výchovy respektive převýchovy české mládeže.425 Daný 

diskurz však rezonoval i dalšími zkoumanými tiskovinami, přestože zde v relaci se Zte-

čí představoval spíše okrajové téma. Přispěvatelé Přítomnosti se ve svých článcích za-

měřovali převážně na oblasti více či méně politické, spolupracovníci Arijského boje pak 

dávali přednost tématům spíše bulvárního charakteru a „nezatěžovali“ své čtenáře pří-

lišným důrazem na oblast nacistického vnímání estetiky, přestože ani tuto oblast nepo-

nechávali stranou.426 

Pro tiskovinu Rudolfa Nováka však byl charakteristický jiný diskurs, a sice zobrazování 

Židů jakožto bytostí zvráceně požitkářských a přirozeně tíhnoucích k jakémusi animál-

nímu, pudovému hédonismu. Na stránkách Arijského boje se proto můžeme setkat s 

množstvím článků vykreslujících příslušníky dané minority jako opilce,427 nenapravitel-

né karbaníky,428 pořadatele opulentních hostin429 a především – jak odpovídalo polopor-
                                                
423JANKŮ, D.: Volné směry?. Zteč, roč. II, č. 8 (15.4.1943), s. 4 
424Blíže k této problematice např.:  JANKŮ, D.: Volné směry?. In.: Zteč, roč II, č. 8 (15.4.43), s.4;  VA-

NĚK, Z.: Umění musí sloužit. In: Zteč, roč. 1, č. 4 (13.11.1942), s. 4; Poslání kultury u mládeže. In: Zteč, 

roč. I, č. 1 (1.10.1942), s. 5;  TOLAR,  A.: Poesie obohacující život. In.: Zteč, roč II, č. 14 (15.7.43), s. 4; 

Malíři a obrazy. In.: Zteč, roč. II, č. 5 (3.3.1943), s. 7;  PEIGER, F.: Cesta umělců mladé generace. In.: 

Zteč, roč II, č.12 (18.6.1943), s. 4 
425Základními stavebními kameny převýchovy se měla stát čtyři klíčová témata: 1. dějiny, 2. Říše a její 

zřízení, 3. kultura, a konečně 4. nový způsob života. (Směrnice pro službu mládeže. Praha 1943, s. 15–

16) 

 blíže k problematice diskurzů Židů jakožto ničitelů árijské kultury na stránkách Zteče např. 

NEZDAŘIL, P.: Propaganda a mládež za protektorátu: Kuratorium a strategie působení na mládež 

prostřednictvím časopisů. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav hospodářských a soci-

álních dějin, 2010. Rigorózní práce, s. 117-128 
426 Kvantita – v AB 
427Např.: Z pamětí bývalého senátora Mikulíčka: Rabín vypráví židovském ráji. Arijský boj, roč. V, č. 19 

(5.5.1944), s. 1; Reflektor: Opice v základech býv. Pinkasovy synagogy. Arijský boj, roč. V, č. 34 

(19.8.1944), s. 3; Ze všech krajů Čech a Moravy: Orgie kořalů v Habrové. Arijský boj, roč. V, č. 20 

(15.5.1943), s. 6 
428 
429Např. Reflektor: Opice v základech býv. Pinkasovy synagogy. Arijský boj, roč. V, č. 34 (19.8.1944), s. 

3; Ze všech krajů Čech a Moravy: Židovstvo a minulost. Arijský boj, roč. IV, č. 44 (30.10.1943), s. 6; 

Reflektor do pražských ulic: Drzí Židi a zištní židomilové. Arijský boj, roč. IV, č. 47 (23.11.1943), s. 3 
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nografickému změření tiskoviny – nenasytné sexuální zvrhlíky pronásledující a svádějí-

cí árijská děvčata.430 

Ve Zteči ani v Přítomnosti se daný diskurz prakticky nevyskytoval. Důvody této skuteč-

nosti můžeme poměrně snadno dovodit z potenciální skladby čtenářů obou listů. Kura-

torní tiskoviny byly určeny převážně recipientům z řad protektorátní mládeže a jakéko-

liv texty zaobírající se sexuální tématikou či plastickým líčením hédonistických orgií 

všeho druhu, byly zřejmě shledány jako zcela nevhodné pro danou věkovou kategorii. 

Můžeme se zde samozřejmě setkat například s kritikou mladistvých kuřáků,431 ale v 

žádném případě ne s výraznější akcentací daného diskurzu. 

Podobné důvody zřejmě stály i za skutečností, že stereotyp, vykreslující příslušníky 

židovské minority jakožto animální požitkáře, nijak výrazně nerezonoval ani protekto-

rátní Přítomností. V daném případě se totiž mělo jednat o list určený čtenářům z řad 

intelektuálních elit a přílišný důraz na bulvární, často přímo polopornografická líčení ala 

Der Stürmer, by mohl potenciální čtenáře od koupě časopisu spíše odradit než naopak. 

V případě Arijského boje však byla situace zcela opačná, neboť, jak se vyjádřil agent 

SD Jiří Smíchovský, byl tento list „...čten nejnižšími vrstvami pro oplzlosti a pavlačové 

klepy.“432 Důrazem na svůdnické aféry s erotickým podtextem či ironické líčení důsled-

ků alkoholových dýchánků tak jeho přispěvatelé vlastně pouze vycházeli vstříc vkusu 

svých odběratelů. 

Na základě studia daných tiskovin se nám podařilo identifikovat ještě celou řadu dalších 

narací, které je možno zařadit do diskurzivní formace „Židé jako ztělesnění všech 

nectností“. To se týká především časopisu Arijský boj, jehož primární náplní byla právě 

tzv. „židovská otázka“ a snaha o co nejšířeji pojatou stigmatizaci této minority. 

                                                
430„Oplzlý erotoman, Žid Fisch, udělal si z historického kostelíčka v Parku u sv. Trojice místo neřestných 

schůzek. Před časem jsme psali o tomto nemravném zhýralci, že zůstal v náruči ulekané arijky a byl nu-

cen dlouho čekati, až tato jej po uklidnění z náruče pustí. (…) Jelikož židovští nohsledi vytýkají našemu 

listu, že prý si zprávy vymýšlí, přinášíme tudíž podrobnosti, aby poznali, jaká jsou Hebrejci nízká zvířata, 

neštítící se žádné oplzlosti. Proto konstatujeme, že Žid Fischl vybral si za místo svých schůzek s onou 

arijkou starý historický kostelíček sv. Trojice, kde na kazatelně provedl svůj hnusný, ono posvátné místo 

znesvěcující čin … Není-li tato zhovadilost Žida Fischla dostačující k ochlazení hlav židovských nohsle-

dů, můžeme uvésti celou řadu podobných odpuzujících případů.“ (Ze všech krajů Čech a Moravy. Arijský 

boj, roč. III, č. 5 (7.2.1942), s. 6) 
431Např.: Primus nebo potápka. Zteč, roč. I, č. 5 (27.11.1942), s. 7 
432HAMANOVÁ, V.: Portrét Rudolfa Nováka, šéfredaktora listu Arijský boj. Praha: Univerzita Karlova. 

Fakulta sociálních věd. Katedra žurnalistiky, 2005. Diplomová práce, s. 81 
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Objevovaly se zde texty akcentující údajnou židovskou lenost, 433  zbabělost, 434 

nečistotu,435 podíl na šíření nakažlivých chorob436 a mnohé další. Vzhledem k rozsahu a 

celkovému zaměření práce však považujeme za účelnější ponechat jejich analýzu 

stranou a odkázat v tomto směru na vynikající práci Věry Hamanové „Portrét Rudolfa 

Nováka, šéfredaktora listu Arijský boj.“437 

Zároveň však pro naše účely považujeme za nosné neomezovat svůj výzkum dané téma-

tiky na pouhý stručný výčet jednotlivých diskurzů, jak jsme činili doposud. Na následu-

jících stránkách se proto budeme relativně podrobně zabývat analýzou jednoho z výseků 

sledované diskurzivní formace a na jeho příkladě blíže ilustrujeme některé polohy pro-

tektorátní nacistické propagandy ve vztahu k židovské minoritě. Z pestré palety mož-

ností, které se nám v tomto směru nabízely, jsme se rozhodli zvolit diskurz údajné ži-

dovské krutosti či snad přímo vrozené bestiality. Tento mýtus v sobě totiž skýtá poměr-

ně zajímavé interpretační možnosti, ale především se vyskytuje ve všech zkoumaných 

tiskovinách a můžeme říci, že ve vztahu k antisemitské propagandě patřil dokonce ke 

klíčovým tématům. 

 

 

                                                
433„Viděli jsme, jak Židovky odklízely sníh. Starý dozorce-zametač jim vysvětloval, jak mají pracovat. 

Než Židovky věc pochopily, očistil dozorce chodník sám. Trik Židovek byl průhledný. Tvářily se nechá-

pavě, aby dozorce práci za ně sám udělal“ (Kukátko. Arijský boj, roč. III, č. 8 (28.2.1942), s. 3) 
434„Ač je celému světu známo, že dnešní válku vyvolal Žid, ač je známi, že Židé tuto válku již dávno 

předtím předpověděli, připravovali a vynutili, pak jsou zprávy o skutečné účasti Židů na této válce oprav-

du vzácné. Sedm padlých Židů na egyptské frontě a horlivá činnost židovských sovětských komisařů za 

frontou, to jsou jediné zprávy o židovském „hrdinství“ ve válce pro zájmy Židovstva.“ (LELEK, F.: Židi - 

„ulejváci“. Arijský boj, roč. IV, č. 47 (23.11.1943), s. 2) 
435„Židovské domácnosti byly zamořeny štěnicemi a šířily tuto nákazu po celém domě a zamořovaly i 

ostatní nežidovské byty.“ (Proč bylo v někdejším Polsku tolik vší?. Arijský boj, roč. V, č. 32 (7.7.1943), s. 

2) 
436„V každém domě, ve kterém bydlil sovětský komisař ... našli se po jejich útěku mimo ohromného 

množství propagačního materiálu v zarážejícím množství medikamenty a sice právě ty, kterých se použí-

vá k léčení syfilidy. Lékaři v Báňské Bystrici vyprávějí, že za své praxe neměli nikdy tolik pacientů, kteří 

byli postiženi pohlavními chorobami, jako právě v době panství bolševiků. (...) Mimo hlad, bídu a krvavý 

teror přinesli tedy židobolševici společně s pány z emigrace na Slovensko také syfilis. Jak je všeobecně 

známo, již římský dějepisec Tacitus označil Židy za původce a šiřitele této hrozné nemoci.“ (Židobolševi-

ci a syfilis. Arijský boj, roč. VI, č. 2 (13.1.1945), s. 2 ) 
437HAMANOVÁ, V.: Portrét Rudolfa Nováka, šéfredaktora listu Arijský boj. Praha: Univerzita Karlova. 

Fakulta sociálních věd. Katedra žurnalistiky, 2005. Diplomová práce 
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7.4.1.1 Židovská krutost 
 

Propagandistické obrazy, s jejichž pomocí byli Židé vykreslováni jako kruté, krvelačné, 

brutální bestie, které ztrácejí své lidství ve prospěch animálních pudů, patřily dlouhodo-

bě k základní výbavě antisemitských textů. S těmito stigmatizačními technikami se mů-

žeme setkat již v dobách středověké Evropy a možná ještě o něco dříve. 

V úvodu k této kapitoly jsme již zmínili například středověké pověry o krádeži hostie, 

které se objevily v Německu krátce po vyhlášení dogmatu o transsubstanciaci a odtud 

rychle expandovaly prakticky do celého kontinentu. Tento mýtus byl založen na víře, že 

hostie je skutečným tělem Ježíšovým, které Židé vystavovali krutému mučení a radovali 

se, když hostie v agónii křičela bolestí a plakala jako malé dítě.438 Pověra o židovské 

krutosti či snad lépe bestialitě judaismu tak byla na světě a v průběhu let nabývala dal-

ších, více či méně bizardních podob. 

Samotný mýtus o znesvěcení hostie se však ve sledovaných tiskovinách v průběhu vál-

ky nevyskytnul (což platí i pro Arijský boj, kterým jinak rezonovaly snad všechny anti-

semitské stereotypy). 

Na první pohled by se snad mohlo zdát, že tato skutečnost vycházela z pomyslných 

mantinelů, které antisemitské propagandě vymezil zástupce skupiny Tisk Úřadu říšské-

ho protektora. Na pravidelné tiskové poradě z 28. února 1941 prohlásil Wolfram von 

Wolmar za nežádoucí, aby protektorátní novináři pracovali s distinkcí žid/křesťan, tedy 

odlišností náboženskou, nýbrž požadoval, aby byl kladen důraz především na nepřeko-

natelné a nepřekročitelné rozdíly rasové.439 Nulový výskyt mýtu o znesvěcení hostie ve 

zkoumaných časopisech by pak mohl být interpretován jako důsledek svědomitého do-

                                                
438JOHNSON, P.: Dějiny židovského národa. Praha 1995, s. 206 
439„Otázka rasového Žida se však neřeší a nevysvětluje takovou formou, která mluví o Židech a křesťa-

nech. Podle náboženského názoru může se i Žid státi křesťanem, je-li pokřtěn svěcenou vodou. Rasa se 

tím nezmění. Avšak není to jen německým názorem, nýbrž i rasově biologickou zásadou, která platí po 

celém světě, že žádná církev žádnými církevními prostředky nemůže učiniti z Žida arijce, nýbrž nanejvý-

še křesťana. Zdůrazňuji to proto, že o židovské otázce možno v denním tisku pojednávati jen ve smyslu 

zásady: Žid a arijec, a nikoliv snad Žid a křesťan, přičemž konfesionální založení listu musí zůstati stra-

nou. (...) Denní tisk jest ... politický nástroj říšského a státního vedení a v žádném případě není možno, 

aby pojednával o problému: křesťan a Žid. Takovýto problém s ohledem na politické zájmy v zásadní linii 

židovské otázky ve Velkoněmecké říši vůbec neexistuje“ (GEBHART, J. - KÖPPLOVÁ, B.: Řízení legál-

ního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava (Edice tiskových konferencí z let 1939-1945). [CD-

ROM] Praha 2010, s. 204) 
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držování dané direktivy, neboť se jednalo o problematiku pevně svázanou s nábožen-

skými otázkami. 

Toto tvrzení však při bližším pohledu neobstojí. Kdybychom totiž Wolmarovy instrukce 

přijali jako jediný existující důvod, proč se s mýtem o znesvěcení hostie nesetkáme, 

dostali bychom se do jistých interpretačních potíží. Prakticky ve všech analyzovaných 

tiskovinách se však setkáme s pseudoteologickými rozbory judaismu, jakožto zvrácené 

nauky, poskytující průhled do stejně tak zvrácené židovské přirozenosti. Musíme proto 

přidat důvod druhý, který nejspíše spočíval v očividné absurditě a středověkém dogma-

tismu, který z daného stereotypu na první pohled čišel. Tento fakt byl pravděpodobně 

nepřekonatelným i pro tak zuřivého antisemitu, jakým byl Rudolf Novák. 

Některé další ze starodávných pověr o židovské bestialitě však přesto našly na stránkách 

analyzovaných časopisů své uplatnění. Zkoumanými tiskovinami rezonoval například 

středověký mýtus o rituálních vraždách křesťanů, páchaných Židy z náboženských dů-

vodů. 

Takzvané „krvavé obvinění“ se zřejmě poprvé objevilo v Anglii 12. století a brzy zapus-

tilo kořeny v celé západní Evropě, kde ožívalo především v období Velikonoc. Jednalo 

se totiž o čas, kdy měli Židé údajně provádět náboženské obřady, jež vyžadovaly křes-

ťanskou, nejlépe pak dětskou krev.440 

Tento mýtus se dočkal určité renesance v 19. století a stal se integrální součástí moder-

ního, rasového antisemitismu. V českém prostředí byla zřejmě nejznámějším případem 

obvinění z rituální vraždy tzv. Hilsnerova aféra, která vypukla roku 1898441 a v období 

Protektorátu se opět stala tématem rezonujícím nacistickou propagandou.442 

Není překvapením, že v rámci triády námi zkoumaných časopisů se rozšiřování daného 

mýtu zhostil především Arijský boj. Na jeho stránkách dokonce vycházel seriál z pera E. 

Peřiny „Po stopě krvavého rituálu“ a Novákovy sloupky, ve kterých sám šéfredaktor 

„odhaloval pravdu“ o většině smyšlených obvinění, která byla vůči židovské minoritě v 

tomto směru vznesena za posledních šedesát let.443 
                                                
440VYDRA, Z.: Krvavé obvinění a moderní společnost. Tradiční protižidovský stereotyp na konci 19. 

století. In.: VYDRA, Z.: Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století. 

Pardubice 2007, s. 51 
441Jednalo se o případ údajně rituální vraždy Anežky Hrůzové v Polné na českomoravské vysočině, z 

jejíhož spáchání byl obviněn žid Leopold Hislner. (NAKONEČNÝ, M.: Vlajka – K historii a ideologii 

českého nacionalismu. Praha 2001, s. 243) 
442Viz. například RYS, J.: Hilsneriáda a TGM. Praha 1939 
443„Z řad čtenářů Arijského boje byli jsme žádáni, abychom v soustavných kapitolách objasnili historii a 

podstatu krvavého židovského rituálu, tak zvané rituální vraždy. (…) Rud. Novák a E. Peřina … vylíčí 
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Peřinova rubrika se na stránkách Arijského boje poprvé objevila 24. října 1942 a bez 

přerušení vycházela až do 20. března 1943, tedy plných 5 měsíců. Vzhledem k periodi-

citě listu to znamená 22 pokračování seriálu, který byl nepřehlédnutelný především díky 

bulvárnímu stylu a jen těžko uvěřitelným konstrukcím v pravdě středověkého střihu. 

„Pokud se týče užívání krve k léčebným účelům, … např. syfilis léčili Židé jedině upo-

třebením křesťanské krve. O židovské svatbě … rabín vezme … vejce, oloupe je, rozdě-

lí na polovinu a posype ne solí, ale usušenou křesťanskou krví. Při tom se modlí: „Ne-

chť získají tito novomanželé schopnost ničit gojimy, bez ustání je klamati a uchvacovati 

jejich bohatství a plody jejich prací.“ Také velikonoční macesy mají-li být „košer“, 

musejí obsahovat určité množství buď čerstvé, nebo práškové křesťanské krve.“444 

Údajná nezbytnost a nenahraditelnost křesťanské krve v židovských rituálech neměla 

podle autora pramenit z náboženských předpisů, neboť ty nebyly výplodem kultury či 

historie, ale determinovány rasovou podstatou svých tvůrců. Jinými slovy – Židé neměli 

vraždit křesťany z náboženských důvodů, ale díky své brutální, animální přirozenosti, 

která nemohla být žádným způsobem potlačena. 

„Ano, pach krve, který je nám … odporný a naprosto nežádoucí, je Židům … vším. 

Ostatně nasvědčuje tomu i jedna židovská tělesná vlastnost, která potvrzuje, že tento 

pach uměle okysličované krve, byl Židům pravou slastí a že se jej nemohli v pravém 

smyslu nasytit. Podívejte se na jejich veliké, vytažené a zahnuté nosy! To nejsou naše 

normální malé nosy, to jsou hotové ssací komory, schopné pojmout několik desítek 

krychlových centimetrů i toho nejodpornějšího smradu.“445 

Jakkoliv by měl historik ve svých textech vždy zachovávat jistou neutralitu a odstup od 

zkoumaného tématu, nelze si při čtení podobných článků nevzpomenout na konstatová-

ní mnoha pamětníků, že Arijský boj patřil do nejspodnějších pater protektorátní žurna-

listiky a „že ještě po staletích se budou lidé rdít, budou-li mít odvahu a chuť znovu si 

přečísti si znovu ony nejhrubší neslušnosti a necudnosti.“446 

                                                                                                                                          
reportážním způsobem podstatu rituální vraždy a současně začnou osvětlovat záhadné rituální vraždy za 

posledních šedesát let v českých zemích. Starý režim nedovoloval psát volně a svobodně o těchto věcech. 

Proto je dnes naší povinností, abychom seznámili čtenáře s podstatou zmíněného krvavého dogmatu ži-

dovského.“ (PEŘINA, E.: Po stopě krvavého rituálu. Arijský boj, roč. III., č.42 (24.10.1942), s. 1) 
444PEŘINA, E.: Po stopě krvavého rituálu. Arijský boj, roč. III., č.42 (24.10.1942), s. 1 
445PEŘINA, E.: Po stopě krvavého rituálu. Arijský boj, roč. III., č.51 (26.12.1942), s. 5 
446OSVALD, V.: Noviny včera a zítra. Praha 1946, s. 24 



137 
 

V podobném duchu se pak nesla i Novákova rubrika, která byla ukončena začátkem 

února 1943.447 Novák se zaměřil především na snášení „důkazů“, které měly dokládat 

dlouhodobou tradici židovských rituálních vražd na našem území, a sugestivním stylem 

brakových románů vykresloval těžko uvěřitelné vize židovské bizardní bestiality.448 

V časopisu Přítomnost se nám podařilo identifikovat pouze jediný text, ve kterém autor 

narážel na problematiku rituální vraždy a to v souvislosti s Masarykovou rolí v tzv. hils-

neriádě.449 Jednalo se však o ojedinělou narážku, sloužící spíše k dokreslení textu, niko-

liv ústřední téma článku.450 S textem, který by se zabýval výhradně mýtem rituální 

vraždy, se v Přítomnosti nesetkáme, což platí i pro Kuratoriem vydávanou Zteč. 

                                                
447NOVÁK, R.: Rituální vražda v Kolíně r. 1913. Arijský boj, roč. IV., č.6 (6.2.1943), s. 5 
448Jako ilustrační příklad nám může posloužit Novákův sloupek „Rituální vražda v Kojetíně“, kde „odha-

loval“ pozadí vraždy Anny Mizerové: „Mizerová sloužila u Žida Kleina v Kojetíně. Dívce bylo nápadné, 

že židovští manželé Kleinovi nežádají od ní mnoho práce, a že ji dobře živí. 

 (…) „Maminko,“ stěžovala si jednou, „já u těch Židů nebudu. Mám se tam dobře, všechno do-

stanu, co si k jídlu přeji: maso, pivo, víno. Bojím se však těch Židů! Už dvakrát jsem byla probuzena 

divnou bolestí na těle. Jednou jsem dokonce zastihla Židovku, jak stála se svící nademnou a jak druhou 

rukou cosi schovávala pod sukni.“ 

 Matka jí to však rozmlouvala, jen aby prý tam zůstala. Děvče vrátilo se tedy v neděli večer do 

služby k Židu Kleinovi v Kojetíně. Ale v pondělí ráno se už ztratilo a nebylo k nalezení. 

 Její mrtvola byla také nalezena v řece Moravě, právě tak jako mrtvola Krybusová (další údajná 

oběť rituální vraždy spáchané v Kojetíně – pozn. PN). Tělo nešťastnice bylo bílé jako křída a bez kr-

ve.“ (NOVÁK, R.: Rituální vražda v Kojetíně. Arijský boj, roč. III, č. 43 (31.10.1942), s. 5) 
449Nepřekvapí, že právě této aféře byla v Arijském boji věnována zvýšená pozornost. Novák ji věnoval 

několik pokračování své rubriky a dokonce zde neváhal uveřejnit neumělou píseň, která v dané době 

udajně koloval mezi „českým lidem“: 

 „Tam od Polné po silnici/vandrovali tři Židáci,/jeden Hilsner jmenovaný,/košerácký nůž má na 

ní. 

 Ref.: Polná, Březina, holka nevinná/košerácký nůž má na ní 

 Když Anežku vyčíhali,/mordovat ji započali,/ten jeden ji držel,/druhý dělal košer,/třetí na krev 

držel. 

 Ref.: Polná, Březina... 

 Doktor Baxa pravdu hájí,/Masaryček Židy chválí,/pověz nám ty Masaryku,/koliks za to bral 

zlatníků. 

 Ref.: Polná, Březina....“ 

 (NOVÁK, R.: Dva advokáti v „Hilsneriádě“. Arijský boj, roč. IV, č. 1 (2.1.1943), s. 5) 
450Masaryk „již od doby, kdy tak vášnivě hájil židovského vraha Hilsnera, byl vyvolencem a nadějí světo-

vého Židovstva pro všechny jejich světové plány a co kdy dělal, pro ně dělal a to i od r. 1914 až do r. 

1918 a to každý den až do svého skonu. Jen pro židovské zájmy a prospěch stal se správcem „země zaslí-
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Tato skutečnost může být vysvětlena několika faktory, které v zásadě kopírují naše 

předchozí vývody ohledně článků s erotickým podtextem. Musíme proto znovu zmínit, 

že Přítomnost aspirovala na oslovení protektorátních intelektuálních elit. Akcentování 

středověkých pověr proto nepatřilo k hlavním prostředkům propagandy. Antisemitské 

texty se, jak ještě uvidíme, měly opírat především o „vědecké“ poznatky rasové biologie, 

či korelovat s tzv. propagandou zkázy, sugestivně líčící deprivaci neúnavně kráčející v 

patách vojákům rudé armády.451 Bulvární články o „perversní zálibě Židů v lidské kr-

vi“ by tak mohly působit spíše kontraproduktivně. Naproti tomu čtenáři Arijského boje 

se rekrutovali ponejvíce z nízkých, nepříliš vzdělaných vrstev, pro které mohly být „vě-

decké“ rasové argumenty příliš komplikované.452 Emocionálně laděné rubriky Nováka a 

Peřiny však žádné zvláštní nároky na intelekt nekladly. 

Fakt, že se s mýtem rituální vraždy nesetkáme ani na stránkách Zteče, je především nut-

no připsat na vrub věkové skladbě publika, pro něž byl časopis určen. Nacističtí ideolo-

gové zřejmě shledávali nevhodným, aby byla mládež seznamována s krvavými detaily 

jednotlivých případů či konfrontována s texty obsahující scény brutální krutosti. Ostatně 

i propagandistický filmový „dokument“ Věčný Žid byl v Říši promítán ve dvou verzích 

– pro dospělé a pro mládež do 16 let, ze které byly odstraněny hrůzostrašné pasáže de-

tailně zachycující agonii ovcí a býčků při košer porážce.453 Na mládež mělo být působe-

no poněkud odlišným způsobem. 

Přestože se přispěvatelé Přítomnosti a Zteče vyhýbali bulvárním článkům o rituálních 

vraždách či jiných tématech pramenících z bizardních středověkých pověr, neznamená 

to, že na jejich stránkách nemůžeme identifikovat jisté prvky námi sledovaného diskur-

zu. Obrazy Židů jakožto krutých netvorů totiž poměrně výrazně rezonovaly v textech, 

které se tím či oním způsobem věnovaly problematice Sovětského svazu. Asociaci Žid-

                                                                                                                                          
bení“, kde ... obětoval český národ v krvežíznivý a pomstychtivý chřtán židovských parasitů.“ (VELIM-

SKÝ, V.: Země zaslíbená. Přítomnost, roč. XVII., č.7 (1.4.1943), s. 15) 
451Tzv. propaganda zkázy, která se zrodila v souvislosti s bitvou u Stalingradu, obohatila nacistické 

persvazivní techniky o jakýsi mýtus nebezpečí či možná lépe řečeno apokalyptického rozvratu, jenž měl 

hrozit západní/arijské civilizaci ze strany sovětských žido-bolševiko-mongolů. (BAIRD, J.: The Mythical 

World of Nazi War Propaganda, 1939-1945. Minneapolis 1974, s. 192) 
452VYDRA, Z.: Krvavé obvinění a moderní společnost. Tradiční protižidovský stereotyp na konci 19. 

století. In.: VYDRA, Z.: Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století. 

Pardubice 2007, s. 67 
453HAZKANI, S.: Forbiden Films. An Analysis of the Nazi Propaganda Films The Enternal Jew and Jew 

Suess and Their Influence on the German Public. s. 188. URL: 

http://issuu.com/shay_hazkani/docs/hazkani_y5 (Navštíveno 10.10.2011) 
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bolševik, která byla nacisty hojně využívána, se budeme podrobněji věnovat 

v následující podkapitole, a proto můžeme ponechat souvislosti a příčiny tohoto jevu 

prozatím stranou. Konstatujme však, že frekvence daného spojení rostla především v 

období po Stalingradské porážce a stala se imanentní součástí již zmiňované propagan-

dy zkázy. 

Jestliže nacistická propaganda vložila pomyslné rovnítko mezi pojmy bolševik a Žid, 

znamenalo to, že prakticky veškeré krutosti páchané v Sovětském svazu mohly být 

připsány na vrub této minority, nezávisle na tom, kdo byl jejich skutečným vykonavate-

lem. Jinými slovy, konkrétní projevy násilí a bestiality nemusely být vždy nutně páchá-

ny rukou příslušníků této slupiny. Židé, jakožto údajná vládnoucí vrstva Sovětského 

svazu, k nim však vždy měli dávat pokyny a nést tak veškerou odpovědnost. 

SSSR byl touto optikou prezentován jako v pravdě židovský stát, v jehož uspořádání a 

praktikách se měla nevyhnutelně zrcadlit „pravá tvář Židovstva“, která zůstávala v Ev-

ropě do jisté míry skryta. V tzv. „civilizovaném světě“ byli totiž Židé údajně nuceni 

maskovat a skrývat svou pravou povahu, aby mohli lépe manipulovat a ovládat masy 

árijců, které byly vybaveny jistou kulturní úrovní. V případě „primitivních mužiků“ a 

„asijských podlidí“, které se dle nacistických propagandistů podařilo podvést slibem 

lepšího života a využít pro nastolení židobolševické vlády, však již byla tato praktika 

údajně zbytečná.454 Židé měli v sovětském svazu pevně třímat moc, příslušníci „pod-

řadné slovanské rasy“ je nemohli ohrozit a proto bylo možno, aby rozpoutali pravé orgie 

krutosti, jež dle nacistických ideologů plně odpovídaly jejich zvrácenému naturelu.455 

Zvláště po bitvě u Stalingradu byl tento diskurz dáván do úzké souvislosti s více či mé-

ně plastickým líčením přímo apokalyptické zkázy, jež by následovala po případné Ně-

mecké porážce. Touto technikou měly být do jisté míry redukovány sympatie a naděje, 

                                                
454„Není náhodou, že dnes má mezi nepřáteli iniciativu Sovětský svaz. V něm může světové Židovstvo 

daleko otevřeněji a bezohledněji uplatňovat svá přání – lépe řečeno své rozkazy – než ve Spojených stá-

tech a Velké Británii, které musejí alespoň do jisté míry zachovávat před ostatním světem zdání demokra-

cie a humanity.“ (KŘÍŽ, A.: Talmudská nenávist. Zteč, roč. IV, č. 5 (15.2.1945), s. 1) 
455V přítomnosti např.: HUDEC, R.: Kolchozy – metla zemědělstva. Přítomnost, roč. XVII, č. 6 

(1.3.1943), s. 9-11; KOŠÁK, V.: Jed židovský. Přítomnost, roč. XVIII, č. 4 (1.1.1944), s. 12; NOVÁČEK, 

J.: Poslední židovský prorok. Přítomnost, roč. XIX, č. 5 (1.2.1945), s. 15-16; BARTOŠ, Nová etapa žido-

vlády v sovětském svazu. Přítomnost, roč. XIX, č. 6 (1.3.1945), s. 15-16; KŘÍŽ, A.: Židovské úsilí o 

světovládu.  Přítomnost, roč. XIX, č. 7 (1.4.1945), s. 7-9 

 Ve Zteči např.: Boj proti bolševismu. Zteč, roč. II, č. 7 (27.3.1943), s.2; DEJMEK, V.: Tak čeká 

mládež vypadat nesmí!. Zteč, roč. II, č. 5 (3.3.1943), s. 1; Nikdo nesmí setrvat ve svém pohodlí. Zteč, roč. 

II, č. 3 (7.2.1943), s. 1; 
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které čím dál tím větší procento protektorátního obyvatelstva vkládalo do blížícího se 

osvobození Rudou armádou. 

Jak již bylo řečeno, tyto obrazy se nevyhnuly ani Přítomnosti či Zteči a protože se jed-

nalo o oficiální linii nacistické propagandy, tak ani žádnému jinému médiu. 

Na stránkách Přítomnosti se proto můžeme dočíst, že vše velké a krásné v člověku má 

být „pohlceno, zdupáno, vypáleno z duší i těl perverzní zběsilostí ... židovských ví-

tězů,“456 Židé usilují o naprosté vybití inteligence, což jim umožní „zapřáhnout pracující 

masy do faraonského otročení,“457 že vraždy Katynu s potěšením vykonali židovští dů-

stojníci GPU,458 že „živelná nenávist a ressentiment jsou immanentní židovské duši“459 

a mnoho dalšího. 

Stejně tak i ve Zteči je široce operováno s podobnými tématy. Můžeme se zde například 

dočíst, že v SSSR byla „sedlákovi ... vzata všechna půda a jemu, stejně jako dělníkovi, 

byl vzat všechen soukromý majetek. Kdo se nechtěl tomuto řádu podřídit, byl odvezen 

do sibiřských pustin nebo prostě „likvidován“ – zavražděn. A tomu všemu se smáli Židé, 

organizátoři této hrůzy“460 a že „Říše není Sovětský svaz, kde Židé a bolševičtí komisaři 

ženou muže, ženy, děti, starce pistolemi a nahajkou do práce,“461 že po případné němec-

ké porážce by byl „veškerý majetek … vyvlastněn ve prospěch státu, ve skutečnosti 

však ve prospěch ... židů“462 či údajný Ehrenburgův pokyn sovětským vojskům: „Jděte 

do Evropy, drťte a zabíjejte, nikoho nešetřete!“463 

Pozadu samozřejmě nezůstával ani Arijský boj, kde byly propagandistickým obrazům 

židobolševické bestiality a šířeji pak podpoře stereotypu bolševik=Žid, vyhrazeny do-

konce tři samostatné rubriky - „Tábory smrti v SSSR“,464 „Továryšči v nedbalkách“465 a 

                                                
456NOVÁK, J.: Německý boj a české svědomí. Přítomnost, roč. XVII, č. 5 (1.2.1943), s. 2 
457VAJTAUER, E.: Po stopách otce vlasti : K památce Reinharda Heydricha. Přítomnost, roč. XVII, č. 9 

(1.6.1943), s. 2 
458HÁJEK, F.: Cesta do Katynu. Přítomnost, roč. XVII, č. 6 (1.6.1943), s. 3-4 
459NOVÁČEK, J.: Poslední židovský prorok. Přítomnost, roč. XIX, č. 5 (1.2.1945), s. 15 
460Boj proti bolševismu. Zteč, roč. II, č. 7 (27.3.1943), s.2 
461Nikdo nesmí setrvat ve svém pohodlí. Zteč, roč. II, č. 3 (7.2.1943), s. 1 
462DEJMEK, V.: Tak česká mládež vypadat nesmí!. Zteč, roč. II, č. 5 (3.3.1943), s. 1 
463Jde o budoucnost všech – rozhodni se. Zteč, roč. III, č. 24 (22.12.1944), s.1 
464Tvůrcem této rubriky byl Rudolf Novák. Poprvé se na stránkách Arijského boje objevila 8.11.1944 a 

dostalo se jí pouhých 3 pokračování. 
465Tato rubrika nahradila „Tábory smrti v SSSR. Poprvé se tedy objevila 29.1.1944 a na stránkách Arij-

ského boje se objevila ještě 5.5.1945. 
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„Čtení o bolševismu“.466 K tomu se samozřejmě přidávalo množství samostatných člán-

ků, které se danou problematikou taktéž zaobíraly. Přispěvatelé se zde opět uchylovali k 

bulvárnímu stylu a více či méně plastickému líčení krvavých podrobností, jež měly ne-

vyvratitelně „dokazovat“ údajnou židovskou brutalitu. 

Dříve, než se přesuneme k další podkapitole, zastavme se na okamžik u výše zmiňova-

ných pseudoteologických rozborů judaismu, neboť i zde můžeme snadno vypozorovat 

sledovaný diskurz „židovské krutosti“. Tento fenomén se stal především doménou Pří-

tomnosti. Jak se zdá, pokusy o alespoň zdánlivě vědecký a proto poněkud méně brakový 

výklad o „židovské otázce“, byl pro čtenáře Arijského boje skutečně pokládán za poně-

kud složitý, nudný a proto veskrze zbytečný či dokonce kontraproduktivní.467 

V Přímnosti se nám podařilo identifikovat celkem tři poměrně rozsáhlé články, které se 

cele zaměřovaly na problematiku judaismu. Konkrétně se jednalo o text V. Košára „Jed 

židovský“,468 „Jahve contra Kristus“ z pera Jan Zloma469 a konečně článek „Jakého pů-

vodu byl Kristus“, jehož autorem byl Josef Štěpán.470 

Všichni pisatelé zde operovali s premisou, že židovské náboženské texty jsou výsled-

kem rasové, biologické podmíněnosti. Jinými slovy – náboženská přikázání měla být 

odrazem krve a vlastností, které determinovala rasa, nikoliv historická situace či kultura, 

                                                
466Skutečnost, že přispěvatelé Arijského boje tíhli (nejenom) v rámci výkladu dané problematiky spíše k 

bulvárnímu stylu a snažili se nezatěžovat své potenciální čtenáře texty, které by vyžadovaly byť jen mi-

nimální intelektuální námahu, se zračí již v prvním čísle této rubriky z 25.11.1944: „Zdůrazňujeme: Nepí-

šeme učebnici, do které bychom shrnuli definice a tím vlastně vytvořili jakýsi katechismus. (…) Nejde 

nám o to, abychom napodobili nevhodné a neúčelné, protože suchopárné vzory pánů školometů. 

 Nepíšeme také učené pojednání, kterým bychom jistě čtenáře unavili a každého poznáníchtivého 

od čtení odradili a celý problém mu znechutili. 

 (…) Budeme proto psáti prostě, srozumitelně, neumělkovaně, ale tvrdě a rozhodně.“ (Čtení o 

bolševismu. Arijský boj, roč. V, č. 48 (25.11.1944), s. 2) 

 Přesto se zde však setkáme s využitím určitých, povětšinou zřejmě vyfabulovaných citací z Ži-

dovských náboženských textů, zvláště pak v pravidelné rubrice „Sionské protokoly“. V této sérii článků 

se František Lelek věnoval rozboru falza Protokoly sionských mudrců, jehož první knižní vydání spatřilo 

světlo světa roku 1905. (JOHNSON, P.: Dějiny židovského národa. Praha 1995, s. 438) 
467Přesto se i zde můžeme setkat s některými pokusy o citace židovských náboženských textů. Jak jsme 

však mohli vidět ve výše citovaných ukázkách z rubriky „Po stopě krvavého rituálu“, jednalo se povětši-

nou o citace zcela smyšlené a mající svou domnělou pravdivostí spíše doplňovat celkové vyznění článku. 
468KOŠÁK, V.: Jed židovský. Přítomnost, roč. XVIII, č. 4 (1.1.1944), s. 12 
469ZLOM, J.: Jahve contra Kristus. Přítomnost, roč. XVIII, č. 4 (1.2.1944), s. 8 – 10 
470ŠTĚPÁN, J.: Jakého původu byl Kristus?. Přítomnost, roč. XVIII, č. 11 (1.8.1944), s. 14-16 
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neboť duševní a pokrevní dědictví jedno jsou.471 Proto také „přes zřejmou bestialitu 

různých příkazů a předpisů nebo výkladů židovského náboženství … nikdy od časů 

Kristových nevznikla snaha po reformaci nábožensko-mravní náplně mosaistického 

náboženství.“472 Samotný Jahve byl vykreslován jako pouhá personifikace egoismu, lsti 

a zla, tedy vlastností údajně imanentních příslušníkům židovské minority.473 

Na podporu těchto argumentů pak pisatelé daných článků vytrhávali z kontextu, dezin-

terpretovali či přímo vyfabulovávali určité pasáže z talmudu a jejich prostřednictvím 

dokazovali, že Židé od přírody nemají a z logiky věci ani mít nemohou jakékoliv svě-

domí, morální zábrany a mohou se tak bez mrknutí oka dopouštět těch největších kru-

tostí. 

„Žid jest oprávněn znásilňovat, zotročit, okrádat, případně i zničit vše, co není židov-

ského původu, ba dokonce je povinen tak učinit. Neboť všechny nežidovské národy 

patří mezi prostý konglomerát hmoty, jsou částí neosvíceného stvoření, jako zvíře, 

strom nebo kámen a bylo by hříchem je považovat za více,“474 psal ve svém článku V. 

Košák. Ve stejném duchu se pak nesl i text Jana Zloma, kde se můžeme setkat s tvrze-

ním, že „Židům se dovoluje, aby vůči Nežidům popřeli vše, co nazýváme morálkou, 

takže podvod, lichva, krádež a zákeřná vražda jsou nejenom přípustny, nýbrž přikazo-

vány. (...) Podle Talmudu nemá Žid mravních povinností vůči Nežidům, neboť tyto je 

třeba klásti na roveň zvířatům.“475 

Podobně se ve svém článku vyjadřuje i Alois Kříž na stránkách Zteče, kde na základě 

citací ze starozákonní Mojžíšovy písně476 a dalších textů „dokazuje“, že Židé jsou krutí, 

krvelační a chtějí zničit „vše dobré, krásné a ušlechtilé.“477 V tomto případě se však 

jednalo o ojedinělý text a pseudoteologickým výkladům jinak nebyla na stránkách Zteče 

věnována pozornost. 

Znovu však musíme zopakovat, že se ve výše citovaných článcích nejednalo o zdůraz-

ňování distinkce Žid/křesťan, ale údajné pasáže z náboženských textů zde byly chápány 

jako nástroj, s jehož pomocí lze nazřít židovskou povahu či přirozenost v celé její ne-

                                                
471ZLOM, J.: Jahve contra Kristus. Přítomnost, roč. XVIII, č. 4 (1.2.1944), s. 9 
472KOŠÁK, V.: Jed židovský. Přítomnost, roč. XVIII, č. 4 (1.1.1944), s. 12 
473ZLOM, J.: Jahve contra Kristus. Přítomnost, roč. XVIII, č. 4 (1.2.1944), s. 9 
474KOŠÁK, V.: Jed židovský. Přítomnost, roč. XVIII, č. 4 (1.1.1944), s. 12 
475ZLOM, J.: Jahve contra Kristus. Přítomnost, roč. XVIII, č. 4 (1.2.1944), s. 8-9 
476„Napojím šípy své krví a meč můj sežere maso, z krve zabitých a ze zajetí nepřátel ...“ (KŘÍŽ, A.: 

Talmudská nenávist. Zteč, roč. IV, č. 5 (15.2.1945), s. 1) 
477KŘÍŽ, A.: Talmudská nenávist. Zteč, roč. IV, č. 5 (15.2.1945), s. 1 
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skrytosti. Starodávné texty měly být produktem krve a determinovány biologickou pod-

statou jejich tvůrců, neboť ta byla prizmatem nacionálně socialistické ideologie klíčo-

vou pro veškerou duševní aktivitu toho kterého jedince. 

Pokud bychom měli shrnout, konstatujme, že s diskurzem židovské krutosti se setkáme 

ve všech sledovaných periodikách. Nejvýrazněji toto téma rezonovalo na stránkách 

Arijského boje, kde se autoři zaměřili především na brakové líčení bizardně bestiálních 

scén, články doslova plavoucí v krvi a těžko uvěřitelné konstrukty ne nepodobné stře-

dověké éře. Bulvární charakter tiskoviny se v tomto případě manifestoval možná až 

překvapivě silně. 

Přispěvatelé Zteče a Přítomnosti využívali ve svých článcích o poznání méně dramatic-

ké lexikum. Diskurz židovské krutosti se na jejich stránkách objevoval především v 

souvislosti s tzv. propagandou zkázy, která s blížícím se koncem války našla své uplat-

nění prakticky ve všech protektorátních médiích. 

Pro Přítomnost pak byly navíc charakteristické stati, v nichž se autoři snažili o jakýsi 

pseudovědecký výklad o brutalitě, jakožto imanentní součásti židovské přirozenosti. K 

tomuto účelu bylo využíváno rozsáhlých rozborů náboženských textů. Takovéto ucho-

pení dané problematiky bylo zřejmě považováno za příliš komplikované jak pro Arijský 

boj, jehož čtenářská obec se rekrutovala převážně z nepříliš vzdělaných dolních vrstev 

společnosti, tak pro Zteč, jejíž čtenáři pocházeli z řad mládeže ve věku od 14 do 18 let. 

S podobně zaměřenými články se proto na jejich stránkách téměř nesetkáme. 

 

 

 

7.4.2 Světové spiknutí židovstva 
 

Druhá diskurzivní formace, kterou se nám podařilo na stránkách sledovaných tiskovin 

identifikovat, byla souborem témat, zřetězených do jakéhosi obrazu světového spiknutí 

židovstva, jež mělo mít za cíl absolutní ovládnutí světa a zotročení či přímo fyzickou 

likvidaci árijské rasy. Židé zde byli vykreslováni jakožto postavy v pozadí, neviditelní 

kapitáni světové politiky, hospodářství a vůbec všech myslitelných aspektů světa kaž-

dodenní reality, lidé, kteří ve skrytu „tahají za nitky“ a ovládají tak prakticky veškeré 

dění. 

Již na první pohled se jedná o mýtus, který velmi příhodně souzněl s obavami, které ve 

vykořeněných masách vyvolávala v mnohém směru neutěšená realita moderního bytí. 
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Řekli jsme, že moderní svět erodoval staré pořádky, oslabit tradiční svorník lidského 

vztahování se ke světu v podobě náboženství a vyvolal tak u významného procenta teh-

dejší populace jakousi traumatizující sociální nejistotu, pocit závislosti na abstraktních, 

odosobněných neviditelných silách, jakými byly například zákony trhu a další. 

Tyto obavy bylo možno poměrně snadno personifikovat figurou burzovního spekulanta 

a nesvědomitého mezinárodního finančníka, tahajícího ze zákulisí za dráty ekonomic-

kého dění, případně svých nastrčených figurek. „Jistě takový mezinárodní kapitál exis-

toval a v něm určitý díl „židovského“, a tak nebylo těžké spojovat nové nejistoty 

s osvědčeným hromosvodem. Liberální změny jsou od počátku napadány jako zákeřný 

pokus, ne-li spiknutí židů …, vybudovat svou nadvládu na troskách křesťanské společ-

nosti. Ideologická démonizace židů tak dostává novou dimenzi světskou a stísněnost 

z tržního individualismu svůj ventil.“478 

Ještě dávno před vznikem nacionálně socialistické ideologie tak začala být židovské 

minoritě přisuzována zodpovědnost za prakticky veškerá negativa, která s sebou přiná-

šel svět dravého kapitalismu 18. a ještě spíše 19. století – bída a děsivé životní podmín-

ky nejnižších vrstev průmyslového dělnictva, nezaměstnanost, hospodářské recese a 

krize atd.479 Nebylo příliš podstatné, že pro podobná tvrzení neexistovaly prakticky 

žádné důkazy či fakta, která by jim dodala alespoň zdání racionality, neboť, slovy Han-

nah Arendt, „lidové masy skutečně věřily, že pravda je cokoliv, co ctihodná společnost 

pokrytecky přechází nebo zakrývá korupcí. Tajuplnost jako taková se stala prvním krité-

riem výběru témat. Na zdroji tajuplnosti nezáleželo.“480 

Nenechme se však mýlit – mýtus o židovském spiknutí měl mnohem hlubší kořeny a 

nezrodil se ad hoc v období modernity. Někteří badatelé nacházejí náznaky daného ste-

reotypu už u krále Šalamouna a v biblických příbězích. Středověkou Evropou kolovaly 

pověsti o jakémsi výboru předních rabínů, kteří se údajně scházeli jednou ročně ve 

Francii a rozhodovali, jaké škody mají být spáchány, aby způsobili co největší škodu 

nenáviděným křesťanům.481 Vzhledem k jisté sociální izolaci, které byli Židé ve stře-

                                                
478 LOEWENSTEIN, B.: Motivy antisemitismu. In.: Antisemitismus v posttotalitní Evropě. Praha 1993, s. 

22 
479Nutno však poznamenat, že antisemitismus rozhodně nebyl jediným a dokonce ani nejobvyklejším 

způsobem, jak reagovat na výzvy předkládaní érou modernity. Jak již bylo řečeno, zrodilo se v této epoše 

několik metanarativů, velkých příběhů, z nichž mnohé přetrvaly do dnešní doby a protižidovský postoj 

byl integrální součástí jen několika z nich. 
480ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 485 
481LAQUER, W.: Měnící se tvář antisemitismu. Praha 2007, s. 90-91 
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dověku vystaveni, však bylo poměrně obtížné, aby tento mýtus dosáhl výraznějšího 

rozšíření. Byla to tedy skutečně až modernita, která dodala starodávným pověstem o 

světovém spiknutí novou dynamiku a zasloužila se o jejich pevnější zakotvení v kogni-

tivních mapách tehdejší populace. 

Popularita podobných teorií pak dále souvisela se zrodem svobodného zednářství, které 

bylo jedním z vyústění proudů osvícenského, nenáboženského, univerzalistického pojetí 

světa, společnosti a humanity. Jednotlivé lože totiž přijímaly do svých řad i členy židov-

ské minority, což se stalo základem dohadů o pevném a cílevědomém propojení zednářů 

se Židy, dohadů, jež posléze končily v hypotézách o světovém židozednářském spiknutí, 

orientovaném na dosažení ekonomické a politické nadvlády nad světem.482 Tvůrci i 

mnozí recipienti těchto teorií pak považovali za očividné, že se Židé prostřednictvím 

lóží zapojují do promyšlené demontáže starého světa křesťanských tradic, aby jej na-

hradili světem novým, jimi ovládaným. 

Podobné fantazie následně pevně zakotvily v protimodernistickém antisemitismu, jenž 

se později stal integrální součástí nacionálně socialistické ideologie. Obsah poválečné 

propagandy tohoto druhu proto rozhodně nebyl monopolem nacistů, ani nebyl nějak 

zvlášť novým či originálním, neboť podobné mýty se staly minimálně od konce devate-

náctého století naprosto běžným trikem demagogů všeho druhu a výrazně rezonovaly 

německou či rakouskou společností dvacátých let. Lži o židovském světovém spiknutí 

se zvýšenou intenzitou kolovaly především od Dreyfusovy aféry a zakládaly se na sku-

tečně existujícím mezinárodním vzájemném vztahu a vzájemné závislosti lidí židovské-

ho národa, rozptýleného po celém světě. Je však neoddiskutovatelnou skutečností, že se 

právě pověsti o světovém židovském spiknutí staly jednou z nejúčinnějších fikcí nacis-

tické propagandy.483 

Tuto skutečnost můžeme dát do souvislosti především s neutěšenou situací, ve které se 

Německo ocitlo po první světové válce. Frontová porážka, inflační inferno, pád starého 

řádu a nástup nenáviděné, protože z vnějšku vnucené liberální demokracie, zoufalství a 

ponížení plynoucí ze ztráty velmocenského postavení. To vše zde hrálo roli a přispělo k 

více méně logické, či spíše přirozené snaze najít viníka a nepřítele, který stál za tímto 

pádem. Jak se zdá, tento úkaz je (bohužel) vlastní prakticky všem společnostem, které 

procházejí nějakou hlubokou krizí a do jisté míry ztrácejí schopnost vyrovnat se s novou 

realitou za pomoci starých, zažitých vzorců a postupů. „Jedná se vždy o odvrácení po-

                                                
482SVOBODOVÁ, J.: Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948-1992. Praha 1994, s. 9-10 
483ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 489 
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zornosti od pravé příčiny stagnace na jiný, zástupný objekt... Jako viník krizové situace 

je vnímán kolektiv, který je odlišný, cizí, nepochopitelný, ale i slabší a bezbrannější. 

Společnost se polarizuje – na jedné straně se vytváří manipulovatelný dav, ve kterém se 

uvolňuje civilizací potlačená agresivita jednotlivce, na straně druhé stojí kolektivní vi-

ník – v případě antisemitismu židovstvo.“484 

Existence takovéhoto nepřítele poskytovala atomizovaným masám vhodný prostředek k 

sebevymezení, sebeidentifikaci a obnovovala i něco z jejich dřívější sebeúcty.485 I to je 

zřejmě jeden z důvodů, proč v rámci Výmarské republiky zaznamenala nacistická pro-

paganda vpravdě oslnivý úspěch.486 Židé však byli pro nacionální socialisty něčím 

                                                
484KREJČOVÁ, H.: Čechy na úsvitu nové doby: český antisemitismus 1945-1948. In.: Antisemitismus v 

posttotalitní Evropě. Praha 1993, s. 103 
485ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 492 
486Přitažlivost teorií o světovém spiknutí nejenom pro poválečné Německo, pak velmi trefně shrnula V. 

Ebels-Donalová: „Fantazie o světovém spiknutí, což je jádro totalitní ideologie, může vyrůst do velmi 

propracovaných systémů, které se můžou lišit místně i v obsahu. Struktura myšlení v termínech spiknutí 

však vždy obsahuje kategorii všemocných spiklenců, kteří tahají za provazy, tajně působících spolupacha-

telů, páté kolony a nic netušících podvedených a obětí. Jedním z charakteristických rysů takového světo-

vého názoru je to, že přisuzuje veškeré zlo a bídu světa vědomé manipulaci vybrané a tajné všemohoucí 

menšiny. Klamná představa spiknutí ovládajícího svět zrcadlí přesvědčení, že, že svět lze ovládnout pro-

středky konspirace. Struktura logiky mýtu o světovém spiknutí poskytuje řadu ideologických, politických 

a psychologických výhod. Za prvé, poskytuje vysvětlení pro veškeré těžko vysvětlitelné události ve zma-

tené, složité, skličující a mnohotvárné realitě. Vše, co nedává smysl nebo je pociťováno jako hrozba, je 

možné vhodně vysvětlit spikleneckými představami. Za druhé, myšlení v termínech spiknutí poskytuje 

pocit neomylnosti. Spiknutí je svou podstatou neviditelné, skryté a tajné, přesvědčení v jeho existenci 

nelze falzifikovat důkazy, ani korigovat empirickými fakty nebo zkušenostmi či logikou. Fakta a zkuše-

nosti, které odporují klamné představě, jsou obsaženy v konspirativním záměru jako součást spiknutí a 

vysvětlují se jako další důkaz tajnosti a zločinnosti spiklenců. 

 Spiklenecké uvažování v politice lze rozšířit na každého protivníka, kterého pak lze obvinit 

z odpovědnosti za každou událost. Spiklenecké uvažování se udržuje tím, že se vybírají prvky z reality, ty 

se zevšeobecní a přisoudí se spiknutí. Omyly nebo rozdílné názory ve vlastních řadách se pak mohou 

vysvětlit jako součást komplotu. Za třetí, přesvědčení, že mají vzácné vědomosti o skrytých silách ovláda-

jících svět, poskytuje věřícím uspokojení, že patří k zasvěcené elitě, která usiluje o moc, aby zachránila 

svět od projektu zla. Dále dává hrdinské představy o vlastní osobě. Za čtvrté, představa světového spiknu-

tí tajných a všemocných sil zla, ospravedlňuje použití libovolných opatření na „sebeobranu“. Čím moc-

nější a více ohrožující je představa skrytého spiknutí, o to drastičtější metody jsou potřebné pro „sebe-

obranu“. Dynamika a fantazie všemocného a zlého spiknutí ovládající svět tak dává právo a ospravedlně-

ní pro zničení údajného spiknutí. Je to tento ničivý potenciál, obsažený v mýtu o celosvětovém židovském 

spiknutí, který ho činí zásadně odlišným od předsudků společných pro konflikty mezi skupinami, jako je 

xenofobie nebo rasizmus.“ (EBELS-DONALOVÁ, V.: Ideologické vzorce antisemitismu 
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mnohem více, než „pouhým“ nástrojem k mobilizaci mas. Jak jsme již zmínili, byla této 

minoritě přisouzena úloha jednoho klíčových a v jistém slova smyslu nenahraditelných 

prvků celého ideologického systému. Jak poznamenal Adolf Hitler:„Umění všech sku-

tečně velkých vůdců vždy spočívalo v první řadě v tom, že netříštili pozornost lidu, ale 

soustředili ji vždy na jednoho nepřítele.“487 Židé se tak stali jakýmsi svorníkem všech 

nacisty kritizovaných běd, ztělesněnými zástupci jednoho ze snových, hodnotově zce-

la protikladných světů – světa absolutizovaného zla.488 

Zatímco první diskurzivní formace, kterou jsme na předcházejících stranách sledovali, 

obsahovala narace sjednocující v osobě imaginárního Žida veškeré vnitřní démony 

člověka, veškeré negativní charakterové vlastnosti, jichž se měl idealizovaný árijský 

člověk vystříhat, druhá formace v sobě sjednocovala témata, která dle nacistických 

ideologů představovala veškeré skutečné či domnělé nectnosti světa jako takového. 

Protože byl nacionální socialismus hnutím bytostně antimodernistickým, je zřejmé, že 

tato negativa byla nacházena především v metanarativech zrozených touto érou.489 

Stejně jako v předchozí podkapitole můžeme tedy i zde identifikovat štěpení dané for-

mace do několika vzájemně propojených kategorií. Jako první můžeme zmínit diskurz 

Žida jakožto tvůrce demokracie a liberalismu potažmo kapitalismu, dále pak zdánlivě 

protikladný a kontradiktorní diskurz Žida jakožto tvůrce komunismu490 a v neposlední 

řadě také diskurz Žida jakožto původce tehdejší války. Stranou by neměly zůstat ani 

obrazy židů jakožto nepřátel árijského společenství či dominantní síly skrytě ovládající 

veškeré Německu nepřátelské státy. Do jisté míry sjednocující funkci všech těchto obra-

zů pak tvořil diskurz Žida jakožto spiklence stojícího v pozadí. „Každý příslušník ži-

dovské minority v tomto kontextu nabýval dvojnásobné „nebezpečnosti“ - jednak svým 

židovstvím samotným, jednak svou zasvěceností do tenat „světového židovského spik-

                                                                                                                                          
v postkomunistických společnostech – obnovení nebo kontinuita?. In.: Antisemitismus v posttotalitní 

Evropě. Praha 1993, s.91) 
487HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 81 
488Tento postulát nabýval v některých případech až hořce komických rozměrů. Jako ilustrace nám může 

posloužit například skutečnost, že Angličané byli nacistickými ideology „… opakovaně nazýváni potom-

ky zaniklého biblického židovského kmene.“ (KLEMPERER, V.: Jazyk Třetí říše – LTI: poznámky filo-

logovy. Praha 2003, s. 183) 
489Můžeme proto říci, že slovem „Žid“ byl v dané diskurzivní formaci označován nikoliv konkrétní člo-

věk, ale samotný historický proces (NOLTE, E.: Fašismus ve své epoše. Praha 1999, s. 514) 
490Na stránkách tehdejšího tisku se tak může setkat nejenom s „židoplutokracií“ a „židobolševismem“, 

ale i s pravou lingvistickou perlou – „židovskými plutokratobolševiky“ (FIDELIUS, P.: Jazyk a moc. 

München 1983, s. 167) 
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nutí“. Každý skutek Žida získával negativní povahu nejenom pro výchozí stav židovství, 

ale také jako součást promyšleného a plánovitého postupu, jehož cílem mělo být ovlád-

nutí světa a zničení jeho dosavadních struktur.“491 

Vzhledem k rozsahu a obsahovému zaměřrní práce nění účelné, abychom se na násle-

dujcích stranách do podrobna zabývali analýzou všech podob dané diskurzivní formace, 

ale opět zaměříme svou pozornost na pouhý její výsek. Jako první nás budou zajímat 

obrazy Židů jakožto tvůrců liberalismu respektive kapitalismu, které představovaly ne-

oddělitelnou součást antimodernisticky zaměřeného antisemitismu. V následující pod-

kapitole se pak zaměříme na zdánlivě kontradiktorní propagandistické obrazy Židů ja-

kožto ideových původců a hlavních nositelů myšlenek komunismu. Pojďme se nyní 

podívat, jak se tyto dikurzy manifestovaly ve Zteči, Přítomnosti a Arijském boji. 

 

 

7.4.2.1 Žid jako tvůrce liberalismu/kapitalismu 
 

Při bližším zkoumání námi sledovaných časopisů můžeme záhy dojít k na první pohled 

poněkud překvapivému závěru, a sice že diskurz Židů jakožto tvůrců kapitalismu re-

spektive liberalismu zde příliš výrazně nerezonuje. V průběhu válečných let se samozře-

jmě ve všech třech tiskovinách vyskytly texty zaobírající se alespoň okrajově danou 

problematikou, ale jejich kvantita byla v relaci k ostatním složkám dané diskurzivní 

formace více méně marginální. 

Tato skutečnost se asi nejvýrazněji projevila v časopisu Zteč, ve kterém se nesetkáme 

ani s jediným článkem, který by jako celek pojednával o otázkách vzniku liberalismu 

respektive kapitalismus a úloze, kterou v tomto procesu měla údajně hrát židovská mi-

norita. Židé zde samozřejmě byli vykreslováni jakožto boháči-kapitalisté vykořisťující 

český národ či jako prvek stojící v pozadí západních liberálních demokracií, ale na 

stránkách Zteče se neobjevil žádný text pokoušející se mapovat genezi dané ideolo-

gie.492 

                                                
491VEČEŘA, P.: Židé a antisemitismus na stránkách vybraných českých deníků v letech 1939-1945. In.: 

Média a realita 2002. Brno 2003, s.112-113 
492 Jako typický příklad nakládání s daným diskursem nám mohou posloužit dvě citace z článků, které se 

objevily v prvním ročníku Zteče: „Kapitalisté židovsko-angličtí … s klidným srdcem směřovali k tomu, 

aby Evropa byla odstrčena a obětována zámoří. Ale v Evropě se našel muž, který to vše v čas prohlédl. A 

v Evropě se našel celý národ, který pochopil první, že buď teď Evropa strhne na sebe opět prvenství ve 
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Poněkud jiný obrázek již skýtala protektorátní Přítomnost. Přestože se v žádném přípa-

dě nejednalo o kvantitativně významnou část jejího obsahu, sledovaný diskurs se zde 

zřetelně manifestoval a to především jako součást konspiračních teorií o světovém spik-

nutí židovstva. V těchto vizích hrály klíčovou roli především fantazie o pevném propo-

jení židovské minority s téměř všemocnými svobodnými zednáři, tedy tajnými společ-

nostmi, které měli židé buď sami zakládat,493 či alespoň rafinovaně penetrovat a postup-

ně zcela ovládnout.494 S jejich pomocí pak v průběhu staletí údajně nastoupili cestu cí-

levědomé demontáže monarchií a to především skrze snižování autority panovníků, 

aristokracie či státních úřadů, aby pak celý proces vyvrcholil francouzskou revolucí a 

pozvolným nástupem éry liberalismu.495 Důvod, který stál za tímto počínáním, měl být 

nasnadě - „Hesla „rovnost, volnost, bratrství“ a „všeobecná lidská práva“, jimž otevřela 

brány Velká francouzská revoluce, byla za kulisami ukuta především Židy, neboť jejich 

uskutečnění znamenalo definitivní otevření ghett a možnost bezprostřední činnosti Židů 

v politice.“496 

Přispěvatelé Přítomnosti tedy byli v daném směru více méně konzistentní 

s metanarativy, které s sebou přinesl antimodernisticky orientovaný antisemitismus 19. 

století.497 Právě tato skutečnost, tedy že zhroucení zdí ghetta znamenalo pro příslušníky 

židovské minority po dlouhých staletích izolace možnost zasahovat do politického živo-

ta společnosti, výrazně rozšířit své působení v oblasti hospodářské či alespoň navštěvo-

vat univerzity, měla být tím nejlepším argumentem a důkazem pro to, že jsou liberalis-

mus spolu s kapitalismem „židovským dílem“. V Přítomnosti se tak v průběhu váleč-

ných let vyskytlo několik poměrně rozsáhlých textů, ve kterých se jejich autoři 

v souvislosti s otázkou vzniku liberalismu ptali qiu bono? A prakticky vždy docházeli ke 

stejnému závěru – liberální reformy výrazně přispěly k vzestupu židovské minority, a 

proto musí být tím či oním způsobem jejím dílem. Důkazy pro tato tvrzení nacházeli 

                                                                                                                                          
světě anebo zahyne. (…) Smetli modlu zlata a postavili život opět na práci.“ (VAJTAUER, E.: Obrat v 

osudech národa. Zteč, roč. I, č. 1 (1.10.1942), s. 2) 

„Dnešní boj je svatou válkou indogermánského člověka a zároveň očistnou obětí od židovsko-

kapitalistické hlízy.“ (BENDA, J.: Národ a židovská otázka. Zteč, roč. I, č. 7 (23.12.1942), s. 2) 
493 PELAN, J.: Židé v našich dějinách. Přítomnost, roč. XIX., č. 5 (1.2.1945), s. 13 
494 KŘÍŽ, A.: Zednáři a náš pád.  Přítomnost, roč. XVIII., č. 6 (8.3.1944), s. 9 
495 PELANT, J.: Židovská vláda nad světem, bajka či skutečnost?. Přítomnost, roč. XVII., č. 11 (1.8.1943), 

s. 14 
496 KŘÍŽ, A.: Zednáři a náš pád.  Přítomnost, roč. XVIII., č. 6 (8.3.1944), s. 10-11 
497 Viz. kapitola „antisemitismus“. 
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buď v již zmiňovaném falzu „Protokoly sionských mudrců“498 či pseudohistorických 

exkurzech do českých i světových dějin, které měly být údajně přeplněny stopami, ne-

omylně vedoucími k odhalení existence židovského spiknutí.499 

Diskurz Židů jakožto tvůrců kapitalismus respektive liberalismu zde tedy byl jasně pa-

trný, přestože se tedy nejednalo o primární a dokonce ani významnou náplň časopisu. 

Tato skutečnost platí i pro Arijský boj, který se spíše nežli teoretickými texty raději za-

obíral polopornografickými historkami a denunciacemi. I zde se můžeme setkat 

s nepříliš velkým, ale přesto signifikantním množstvím textů, které připisovaly židovské 

minoritě nemalý podíl na vzniku liberální ideologie. 

Autorem, který vzal zpracování dané problematiky více než ochotně na svá bedra, se 

stal z největší části doc. dr. František Lelek - člen NOF, předseda Národní Arijské kul-

turní jednoty, autor návrhu na zřízení Institutu pro zkoumání židovského vlivu na oby-

vatele Čech a Moravy, ale především zuřivý zastánce „vědeckého“ pojetí antisemitismu. 

Tento „horský samouk“, jehož zásluhou dostávala, dle tvrzení Václava Černého, česká 

kolaborace poněkud groteskně komický rozměr,500 připisoval Židům zrod „moderních 

sociálních a pol-tických bludů“ a tvrdil, že boj proti nim je synonymem boje proti plu-

tokracii i kapitalismu. Poté, co na pozvání „kamarádské redakce Streicherova Stürme-

ru“ absolvoval studijní pobyt v Německu, začal na stránkách Arijského boje roku 1944 

uveřejňovat rozsáhlý seriál „Sionské protokoly“.501 

V této rubrice Lelek uveřejňoval fragmenty daného falza a následně je podroboval silně 

ideologizovanému rozboru. Tímto způsobem se snažil dokázat, že Židé stáli u zrodu jak 

kapitalismu, tak liberalismu a představují tak smrtelnou hrozbu pro tradiční společnosti 

vzrostlé z „árijského ducha“. Jeho závěry se příliš nelišily od toho, s čím jsme se mohli 

setkat v rámci časopisu Přítomnost. Také on tvrdil, že Židé k dosažení svých cílů využí-

vali především tajné spolky svobodných zednářů, záměrně erodovali sílu tradičních au-

torit, usilovali o zánik křesťanského světa,502 stáli za vznikem demokratických států503 a 

                                                
498 PELAN, J.: Židé v našich dějinách. Přítomnost, roč. XIX., č. 5 (1.2.1945), s. 13 
499 KOŠÁK, V.: Jed židovský.  Přítomnost, roč. XVIII., č. 4 (1.1.1944), s.13 
500 ČERNÝ, V.: Křik koruny české. Paměti 1938-1945. Brno 1992, s. 185 
501 BRABEC, J.: Antisemitská literatura v době nacistické okupace. In.: Revolver revue, roč. XVIII, č. 50 

(2002), s. 287-288 
502 „Židé nemohli zjevně a osobně provést všechny podrobnosti svých plánů. Za těchto okolností by 

snadno křesťanský svět poznal původce kapitalismu a snad by i zakročil proti takové činnosti. Židovstvo, 

věrno pokynům Talmudu v této věci, si tedy vytvořilo pomocníky. Těmito pomocníky byli lidé, … kteří 

se pojili pod rouškou „humanity“ … v tajné společnosti různých jmen a odstínů. 
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to vše pouze proto, aby mohli vstoupit do politiky a uskutečnit tak svůj plán na bez-

podmínečné ovládnutí světa.504 Lelkova rubrika samozřejmě nebyla jediným místem, 

kde Arijským bojem rezonoval sledovaný diskurz,505 rozhodně se však jednalo o jeho 

nejvýraznější manifestaci. 

Pokud bychom měli na tomto místě shrnout výsledky svého bádání, náš závěr musí být 

poměrně jednoznačný – přestože se daný diskurs vyskytoval ve všech třech sledovaných 

tiskovinách, jednalo se o naraci do značné míry marginální. 

Položme si však na tomto místě otázku – jak je možné, že mýty o úloze židovské mino-

rity při vzniku liberalismu respektive kapitalismu, mýty, které svými kořeny tkvěly hlu-

                                                                                                                                          
Tyto společnosti od r. 1645 řídí tajnou světovou židovskou politiku a jsou hlavními vykonavateli všech 

židovských plánů a přání. Jejich množství a vliv zasahuje ve všech státech světa a jejich počet stále stou-

pal. Zednářstvo (jak je obecně nazýván tento komplex tajných společností různých jmen) stalo se tajnou 

velmocí a bylo vymyšleno, vedeno a šířeno vždy a všude Židy. 

(…) Tato rakovina zachvacuje celý stání organismus, aby za krátko propadl neslýchané korupci a protekci. 

Tento vynález židovských rabínů byl nejvýznamnějším nástrojem židovského postupu. 

(…) Tuto, velmi dobře známou společnost, líčí program světového Židovstva jako sílu, jíž možno prová-

děti naprosto tajnou nadvládu a každém státě a za všech okolností. 

(…) Bylo to zednářstvo, které se ve jménu falešné osvěty a hesel pokroku a humanity především věnova-

lo rozkladu a zničení křesťanského světového názoru. 

(…) Dílo hrubého materialismu … bylo … vykonáno, národy byly namnoze zbaveny víry a náboženství a 

nastala soutěž obecného sobectví a požitkářství, které muselo nahradit všecky vyšší ideály.“ (LELEK, F.: 

Sionské protokoly. Arijský boj,  roč. V., č. 14 (1.4.1944), s. 4) 
503 „Politikaření bylo vynalezeno a šířeno Židy, kteří zakládali ve všech státech jakoby na povel celé série 

různých politických stran, aby je potom štvali vzájemně proti sobě, a v tomto zmatku aby potom dosáhli 

svých pravých cílů. 

(…) Jen politikaření bylo základem židovského úspěchu, jen demokracie byla proto základem židovského 

postupu k moci! Proto ta nápadná chvála demokratického systému u všech politických stran vedených 

Židy!“ (LELEK, F.: Sionské protokoly. Arijský boj,  roč. V., č. 29 (15.7.1944), s. 4) 
504 „Ale jaký byl smysl a cíl zednářství pod Židovským vedením? (…) Židovstvo potřebovalo moc a to 

sice především moc zákonodárnou, aby si uvolnilo všecky cesty, vedoucí k dalšímu bohatství a k dalšímu 

ovládnutí všech hospodářských posic. A kdo měl moc? Především stát! Tento stát bylo nutno dobýti! 

(…) Moderní stát se podobal shnilému stromu rozhlodanému ve všech částech, bal to stát demokracie, 

onoho pravého živlu židovské politiky a zednářstva. Zednářstvo bylo pozadím demokracie, ano, půdou, 

na které mohla demokracie jedině vyrůstat. 

(…) Rozklad státní moci a autority, krize sociálního zákonodárství a volná cesta k rozmachu kapitalismu 

a židovské moci, v tom byl pravý smysl zednářstva a nikde jinde.“ (LELEK, F.: Pravý smysl zednářstva. 

Arijský boj,  roč. IV., č. 38 (18.9.1943), s. 1-2) 
505 Za všechny uveďme například článek Rudolfa Nováka „Kapitoly o Židech v českých zemích.“ (NO-

VÁK, R.: Kapitoly o Židech v českých zemích. Arijský boj,  roč. V., č. 4 (22.1.1944), s. 1) 
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boko v minulosti a měly tak do jisté míry své místo v kognitivních mapách české spo-

lečnosti, nebyly v mnohem širší míře využívány v propagandistických sděleních protek-

torátních tiskovin? Neskýtal snad právě tento bod, propojující český a německý antise-

mitismus, opodstatněnou naději na hypotetickou akceptaci nacionálně socialistických 

protižidovských tezí ze strany české populace? 

Vysvětlení této zdánlivé nelogičnosti zřejmě spočívá v tom, že, jak ve své studii správně 

zdůraznil Pavel Večeřa, obraz židovské minority v protektorátním tisku varioval v závis-

losti na čase. Ovlivňovaly jej vývojové fáze tohoto „státního“ útvaru, postavení tisku ve 

vztahu k protektorátním a především okupačním orgánům, jakož i zápasy o jeho charak-

ter v kontextu hloubky či dosahu kolaborační adaptace.506 Na předcházejících stranách 

jsme již zmínili, že první měsíce po okupaci byly spíše ve znamení mlčení a agresivní 

antisemitská rétorika byla ponejvíce doménou tiskovin český fašistických uskupení, aby 

pak v průběhu roku 1940 postupně převzala iniciativu skupina aktivistických noviná-

řů.507 Především díky textům z pera pověstné „sedmičky“ se tak antisemitismus pozvol-

na stával nedílnou součástí tzv. seriozní protektorátní žurnalistiky. Tento posun je třeba 

dát do souvislosti s Krychtálkovým neúspěšným pokusem o prosazení protižidovských 

opatření v rámci NS a z toho plynoucí zintenzivnění tiskové propagandistické kampaně 

usilující o segregaci židovské minority. Jistým vrcholem této etapy se stal podzim 1941, 

kdy byly dokončovány přípravy na masové transporty do Terezína, a české obyvatelstvo 

mělo být soustředěnou kampaní zbaveno všech případných sympatií k deportovaným.508 

Můžeme říci, že právě v tomto období, vymezeném pádem Francie na straně jedné a 

napadením Sovětského svazu na straně druhé, námi sledovaný diskurz Židů jakožto 

tvůrců liberalismu či kapitalismu v protektorátních médiích dominoval.509 Židé zde byli 

vykreslování především jako kapitalističtí vykořisťovatelé, lichváři, hospodářští příživ-

níci a skupina, která se díky pádu zdí ghetta pozvolna stávala určující silou pro směřo-

vání tehdejší politické scény. Jak však bylo řečeno výše, obraz dané minority varioval 

na stránkách protektorátního tisku v závislosti na čase a konjunktura těchto narací proto 

                                                
506VEČEŘA, P.: Židé a antisemitismus na stránkách vybraných českých deníků v letech 1939-1945. In.: 

Média a realita 2002. Brno 2003, s. 103 
507MILOTOVÁ, J.: Protektorátní tisk a „židovská otázka“. In.: Terezínské studie a dokumenty 1996. Pra-

ha 1996, s. 131 
508MILOTOVÁ, J.: Protektorátní tisk a „židovská otázka“. In.: Terezínské studie a dokumenty 1996. Pra-

ha 1996, s. 137-138 
509VEČEŘA, P.: Židé a antisemitismus na stránkách vybraných českých deníků v letech 1939-1945. In.: 

Média a realita 2002. Brno 2003, s. 109-110 
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nemohla trvat věčně. Minimálně od zahájení operace Barbarrosa se tak dostávalo slovu 

„Žid“ poněkud jiné symbolické náplně, která lépe odpovídala aktuálním potřebám na-

cistické propagandy. 

A právě v této skutečnosti můžeme hledat odpověď na otázku, proč se daný diskurz na 

stránkách sledovaných časopisů příliš nevyskytoval. Vzhledem k tomu, že jak Přítom-

nost, tak Zteč začaly vycházet až roku 1942, je zřejmé, že etapa vyznačující se přede-

vším kladením rovnítka mezi pojmy Žid a kapitalistický vykořisťovatel nemohla být 

předmětem naší analýzy. V období, které je ve sledovaných tiskovinách zachyceno, byla 

situace na válečných frontách diametrálně odlišná a to samé můžeme říci i o obsahové 

struktuře propagandistických obrazů, rezonujících protektorátními médii. 

 

 

7.4.2.2 Židobolševismus 
 

Každý, kdo se byť jen povrchně zabýval ideologií nacionálního socialismu, musel při 

svém studiu nutně narazit na slovní spojení „židobolševismus“. Často se soudí, že toto 

pomyslné rovnítko, jež bylo kladeno mezi bolševiky a příslušníky židovské minority, 

bylo vynálezem nacistické propagandy 40 let, která tímto způsobem reagovala na ote-

vření východní fronty. To je však omyl, přestože válečné události měly dozajista veliký 

význam pro akcentaci daného tématu.   

Tradice, která spojovala komunistické hnutí s Židy, sahá svými kořeny až do 70 let 

19.století, tedy decenia, kdy se formovala a následně definitivně rozpadla první interna-

cionála. Již v této době například uveřejňoval Eduard Rüffer v katolickém deníku Čech 

seriál Internationale, ve kterém sugestivně líčil setkání židovských mudrců v Londýně, 

kde se radili o způsobech, jak ovládnout svět. Není bez zajímavosti, že v čele této orga-

nizace měla stát osoba jménem Marx.510 Autor zde předběhl o bezmála padesát let na-

cistické teze o spojení komunismu s židovstvím jako údajném světovém nebezpečí.511 

Podobné fantazie se později objevily i ve výše zmiňovaném falzu Protokoly sionských 

mudrců. Jak na základě rozboru deníkových záznamů důstojníků císařského vojska pře-

svědčivě dokládá Wolfram Wette, v samotném Německu bylo heslo „židobolševis-

                                                
510V dalším díle seriálu však bylo příjmení vůdce dané organizace změněno na Marr. 
511 KRYL, M. – VELÍMSKÝ, T.: Antisemitismus. In.: KRYL, M. a kol.: Rasismus, antisemitismus, holo-

caust. Ústí nad Labem – Brno 2011, s.112-113 
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mus“ široce rozšířeno již během listopadové revoluce roku 1918.512 Nacistická propa-

ganda tedy vlastně pouze navazovala na metanarativy, které určitou částí společnosti 

rezonovaly již dlouho před zahájením operace Barbarrosa. 

Mělo však toto spojování židovské minority s bolševismem nějaké reálné opodstatnění, 

nebo se jednalo o čistou fantazii, která vyplynula z protimodernisticky orientovaného 

antisemitismu a následného chiliasmu hledačů viníků prvoválečné porážky? 

Je samozřejmě nepopiratelné, že mezi příslušníky komunistických stran existoval určitý 

podíl osob židovského vyznání, což se výrazně manifestovalo například v průběhu rus-

ké revoluce v říjnu 1917, neboť mnozí její klíčoví aktéři byli skutečně Židy. Nejednalo 

se však pouze o vrcholné představitele, jakými byli například Trockij, Zinovjev či Ka-

meněv, ale i o masu lidí, kteří byli v Sovětském svazu dvacátých let skutečně nadměrně 

hojně zastoupeni ve straně i státním aparátu. Důvod můžeme nejspíše spatřovat v tom, 

že především mladé Židy zřejmě skutečně přitahovaly nejradikálnější strany carského 

Ruska a to především kvůli tradičnímu silnému antisemitismu, který v této zemi pano-

val. „Židovskou střední třídu přitahovali liberálové, ale tato třída byla slabá, protože 

většina Židů byla v carské říši chudá. Pro mladé lidi z tohoto prostředí musela být revo-

luční strana, která slibovala úplné národnostní a společenské osvobození a rovné šance 

pro každého, velmi lákavá.“513 

Pro antisemity nebyla příliš podstatná skutečnost, že se Židé stali jedním z předních 

obětních beránků Stalinských čistek, že se přední představitelé ruských komunistů 

distancovali od svých obcí, výrazný podíl židovské minority v řadách politické emigra-

ce po roce 1917, či jejich hojné zastoupení v opozičních stranách jakými byli například 

eseři či menševici. Tato fakta je nemusela příliš znepokojovat už jenom proto, že 

v určitých vrstvách nejenom německé populace bylo rovnítko kladené mezi Židy a bol-

ševiky relativně pevně zakotveno.514 

Když se nyní v myšlenkách přeneseme do Výmarské republiky, můžeme konstatovat, že 

se zde část židovských obyvatel přidala k levicovému revolučnímu vření (vzpomeňme 

například Rosu Luxemburgovou či Karla Leibknechta a tzv. Bavorskou republiku rad) a 

příslušníci dané minority byli také hojně zastoupeni v čelných pozicích tehdejších ně-

meckých sociálně demokratických stran,515 které zde tvořily dominantní politickou sílu. 

                                                
512 WETTE, W.: Wehrmacht : obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy. Praha 2006, s. 51 
513 LAQUEUR, W.: Měnící se tvář antisemitismu. Praha 2007, s.100 
514 Tamtéž, s. 98-100 
515 KRYL, M. – VELÍMSKÝ, T.: Antisemitismus. In.: KRYL, M. a kol.: Rasismus, antisemitismus, holo-

caust. Ústí nad Labem – Brno 2011, s.119 
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Tato skutečnost nepochybně otevírala zajímavé příležitosti pro nejrůznější antisemitské 

skupiny, které se mohly pokusit vyzískat z daného stavu určitý politický kapitál. Jak 

jsme již uvedli výše, Výmarská republiky byla státem nechtěným a většina obyvatel se 

jen těžko smiřovala se ztrátou velmocenského postavení, stejně jako s násilně importo-

vanými zásadami parlamentní demokracie. Existovala zde tedy velmi příhodná půda pro 

nejrůznější opoziční skupiny a skupinky převážně pravicového ražení. Kritiku systému 

pak bylo možno spojit právě s antisemitskými výpady vůči tehdejší politické reprezen-

taci, která byla vynesena k moci prvoválečnou porážkou. Na takových základech byla 

z části vystavěna například i tzv. legenda o dýce do zad, která označovala socialistické 

politiky za Židy, či alespoň za osoby, které jsou Židy inspirovány.516 To všechno byly 

metanarativy, ze kterých později těžila nacistická propaganda. 

Je tedy patrné, že Hannah Arendt měla pravdu, když napsala, že se ani fiktivní svět tota-

litní ideologie neobejde bez určitého momentu věrohodnosti. Umění propagandistů však 

spočívá v tom, že „… ve zvoleném výmyslu s patřičným zkreslením použijí prvky reali-

ty, ověřitelné skutečnosti, a zobecní je na oblasti, které pak jsou zcela mimo možnost 

kontroly individuálních zkušeností.“517 Nejinak tomu bylo i v rámci nacionálního socia-

lismu. Objektivně existující účast židovského elementu v komunistickém hnutí a socia-

listických stranách byla použita tak, aby zdánlivě potvrzovala fantazie o existenci pev-

ného a nerozborného propojení mezi bolševismem a židovskou minoritou. Danou tezi 

ostatně vyjádřil Hitler již v rámci Mein Kampf kde napsal, že ruskou revoluci zorgani-

zovali Židé518 jakožto další z řady pokusů o ovládnutí světa519 a samotný komunismus 

představuje dosud nejradikálnější formu židovského vraždění národů.520 

                                                
516 WETTE, W.: Wehrmacht : obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy. Praha 2006, s. 49 
517 ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I–III. Praha 1996, s. 499 
518 HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 288 
519 Tamtéž, s. 363 
520 NOLTE, E.: Fašismus ve své epoše. Praha 1999, s. 514 

Deklarovaný odpor vůči bolševismu byl však záležitostí spíše funkcionální, nežli ideologickou. Jak se 

vyjádři sám Adolf Hitler v rozhovoru s budoucím odpadlíkem Hermannem Rauschningem: „... Pokud jde 

o bolševismus, stane se odrůdou nacionálního socialismu. Ostatně je zde více toho, co nás pojí, než co nás 

odděluje.“ (GREGOROVIČ, M.: Kapitoly o českém fašismu. Praha 1995, s. 8) 

Jeho přesvědčení o určitém propojení či přímo příbuzenství komunismu a nacionálního socialismu, se 

zřetelně manifestovalo i v jeho vyjádření z dvacátých let: „V našem hnutí se spojují dva extrémy: komu-

nisté zleva a důstojníci a studenti zprava. Tyto dva extrémy byly vždy nejaktivnějšími prvky. … Komu-

nisté byli idealisty socialismu.“ (BUDIL, I.: Moderní totalitarismus a síla politické imaginace. In.: BU-

DIL, I.: Totalitarismus. Praha 2005, s. 27) 
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V rámci relativně úzkých mantinelů nacionálně socialistického světového názoru však 

existoval ještě jeden velmi důležitý fakt, který prakticky diktoval nutnost propagandis-

tického spojování Židů s bolševismem. Jak jsme již totiž konstatovali výše, jedním ze 

znaků totalitních ideologií je konstruování dvou iluzorních, absolutizovaných a hodno-

tově protikladných světů. Do světa absolutního zla spadá vše, co se z nějakého důvodu 

jeví jako neslučitelné či přímo nepřátelské dané ideologii. Z hlediska nacismu se do této 

kategorie nepochybně řadili jak Židé, tak bolševici. A protože byl Adolf Hitler přesvěd-

čen, že „umění všech skutečně velkých vůdců vždy spočívalo v první řadě v tom, že 

netříštili pozornost lidu, ale soustředili ji vždy na jednoho nepřítele,“521 je zřejmé, že 

se heslo o židobolševismu dříve či později zrodit zkrátka muselo. 

Dá se říci, že navzdory poválečné spolupráci SSSR s Německem, bylo toto spojení inte-

grální součástí nacistické propagandy již od samého začátku.522 I v tomto případě samo-

zřejmě platí teze, že struktura obrazů, které jsou v rámci agitace předkládány potenciál-

ním recipientům, nesmí být nikdy zcela statická, ale vždy variuje v čase a to na základě 

nepřeberného množství podnětů ať už z oblasti vnitřní či vnější politické situace. Zřej-

mě nepřekvapí skutečnost, že v rámci nacistické antisemitské propagandy výrazně 

vzrostla frekvence výskytu hesla o židobolševismu ve chvíli, kdy byla spuštěna operace 

Barbarrosa. 

Tento fakt platil i pro mediální realitu protektorátu Čechy a Morava, kde bylo dané téma 

akcentováno prakticky současně s otevřením východní fronty. Již 22.června 1941 dal 

tehdejší vedoucí skupiny Tisk kulturního oddělení Úřadu říšského protektora Wolfgang 

Wolfram von Wolmar svolat mimořádnou poradu šéfredaktorů pražských listů, aby jim 

předal instrukce pro nejbližší hodiny. Jednou z nich bylo i konstatování rovnající se roz-

kazu, že je nyní velmi důležité a žádoucí „zdůrazňovat také význam židovství v bolše-

vické straně.“523 O 16 dní později pak Wolmarův zástupce Schubert na pravidelné po-

radě šéfredaktorů denního tisku naznačil směr, kterým se měl v příštích měsících a le-

tech ubírat protektorátní mediální diskurs antisemitismu slovy: „v otázce židovské nyní 

nastal nový moment.“524 

                                                
521HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 81 
522 Je ostatně poměrně dobře známo, že roku 1933 nová vláda pod Hitlerovým vedením kooperaci re-

ichswehru s Rudou armádou ukončila. (WETTE, W.: Wehrmacht : obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a 

legendy. Praha 2006, s. 31) 
523GEBHART, J. - KÖPPLOVÁ, B.: Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava (Edi-

ce tiskových konferencí z let 1939-1945). [CD-ROM] Praha 2010, s. 241 
524Tamtéž, s. 287 
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Protože časopisy Přítomnost a Zteč začaly vycházet až v průběhu roku 1942, náš vý-

zkum začíná v okamžiku, kdy již byla válka na východní frontě v plném proudu. Dis-

kurz Židů jakožto tvůrců bolševismu tedy jednoznačně dominoval nad diskursem ak-

centujícím jejich úlohu při vzniku liberalismu respektive kapitalismu a to i navzdory 

následnému vstupu USA do války. 

Důraz na toto téma pak ještě vzrostl v souvislosti se porážkou u Stalingradu. „Dějinné 

zápolení nacionálně socialistické Říše s jejím nejurputnějším nepřítelem, bolševickým 

sovětským státem, vstoupilo do rozhodujícího stadia,“ prohlásil 26. února 1943 Wolmar 

a dále pokračoval: „Je nyní také úlohou českého tisku, aby českému národu zjednal na-

prosté jasno o židovsky řízeném a Židy založeném bolševismu. V tomto rámci je přiro-

zené, že plutokratické mocnosti budou označovány jen za pomahače a přisluhovače bru-

tálního bolševismu a proto bude zmínka o nich teprve na druhém místě.“525 

To, že se jeho slova stala skutečností, jsme již konstatovali. Zatímco texty zabývající se 

podílem židovské minority na vzniku liberalismu respektive kapitalismu se sice na 

stránkách sledovaných tiskovin vyskytovaly, avšak v nikterak hojné míře, druhý diskurs 

skutečně výrazně převládal. V Arijském boji například jen stěží nalezneme článek o 

Sovětském svazu, ve kterém by nezaznělo slovní spojení židobolševismus. 

Pokud bychom se zaměřili na tento list, musíme říci to, co již několikrát zaznělo 

v předcházejících kapitolách. Z obsahu Arijského boje je zřejmé, že se jednalo o tisko-

vinu primárně určenou té části populace, která oceňovala především senzace, skandály 

či krváky, tedy obsah kladoucí prakticky nulové nároky na intelekt recipienta. I proto 

zde „židobolševismus“ fungoval jako heslo v pravém slova smyslu, tedy jako jakási 

nálepka usnadňující orientaci v textu, mající jednoznačné negativní konotace. 

Článků, ve kterých by se autoři snažili o nastínění kořenů či teoretických východisek 

komunistického hnutí, bylo poskromnu, a když už se přeci jenom vyskytly, nabývaly 

často až komických rozměrů. 

Příkladem takovéhoto textu může být „historická studie“ Rudolfa Nováka „Od prvního 

Žida k poslednímu carovi“ z června 1944. Šéfredaktor listu se zde pokusil zmapovat 

příčiny a souvislosti, které vyústily v říjnovou respektive listopadovou bolševickou re-

voluci v roce 1917. Novák konstruoval jen těžko uvěřitelný obraz ruských židů jakožto 

temných sil stojících v pozadí všech historických událostí, které vedly až k násilné smrti 

posledního cara Mikuláše II. Na jejich vrub připsal vznik bolševické frakce v ruské so-

ciální demokracii, která měla údajně původ v čistě židovském dělnickém „Svazu“, ale 

                                                
525 Tamtéž, s. 502 



158 
 

stejně tak označil příslušníky židovské minority za vůdčí sílu menševiků, eserů i kadetů. 

O popu Gaponovi mluvil jako o provokatérovi pocházejícím z židovské krve.526 Židé 

měli vyvolat povstání v Kronstadtě, Sevastopolu, u černomořské flotily a jinde. Židé 

přebývající u carského dvora měli přesvědčit Mikuláše II. k ustavení dumy, kterou pak 

zcela ovládli, využívaje politické negramotnosti ruského elektorátu. „Židé přirozeně 

účastnili se všech rozvratných akcí. Ještě se ani prozatímní vláda neutvořila, už vyvstala 

v dumě „Rada dělnických a vojenských delegátů“, která si vyhradila kontrolní právo 

nad činy nové vlády. V čele této Rady stál pověstný židobolševik Nachatnkes-Steklov a 

Himmer-Suchanov. V prozatímní vládě byli tři ministři židovského původu: Kerenskij, 

Manuilov a Cerkov, který měl za ženu Židovku. 

Zatím co prozatímní vláda jen žvanila, mobilizovali Židé veškeré síly, aby strhli na sebe 

celou moc nad býv. carským Ruskem. To se jim podařilo v říjnové revoluci, kdy se vlá-

dy zmocnili Židé pod firmou bolševickou.“527 

Tyto fantazie byly s postupem času poněkud upozaďovány ve prospěch obrazů přímo 

apokalyptické zkázy, která měla následovat po obsazení našich zemí jednotkami Rudé 

armády. Diskurz Židů jakožto tvůrců bolševismu, byl tedy v posledních válečných mě-

sících vystřídán sugestivním líčením údajné bestiality sovětských vojáků, kteří měli na 

svém postupu především loupit, vraždit a znásilňovat528 či texty, kterými se Novák a 

spol. pokoušeli obhajovat své chování v průběhu války.529 To však nic nemění na tom, 

že byl Arijský boj po většinu sledovaného období doslova přesycen hesly o židobolše-

vismu či židobolševickém spiknutí a toto téma bylo v dané diskursivní formaci domi-

nantní. 
                                                
526 G.A.Gapon byl populární lidový kazatel, organizátor dělnických klubů a především jedna z klíčových 

postav tzv. Krvavé neděle, která se odehrála  9. ledna 1905 v Petrohradě. Původně se mělo jednat o po-

kojnou demonstraci cca 120.000 dělníků, jejichž cílem bylo upozornit cara na svou tíživou sociální situaci. 

Na účastníky tohoto nepovoleného shromáždění však zaútočily kozácké jízdní oddíly  a demonstrace tak 

skončila smrtí několika stovek osob. Blíže např. FIGES, O.: Lidská tragédie : Ruská revoluce 1891- 1924. 

Praha-Plzeň 2005, s. 185-190 
527 NOVÁK, R.: Od prvního Žida k poslednímu carovi. Arijský boj,  roč. V., č. 24 (18.6.1944), s. 5-6 
528 „Viděli jsme to na Slovensku. Tam „bratři“ Slované ze Stalinovy armády vrhli se nejprve na spižírny a 

na ženy. Bylo jim lhostejné, byla-li to matka anebo dcera. Bylo jim taktéž lhostejné, jestli že je přednosta 

domácnosti přivítal citátem z Máje nebo citátem z Vajanského. 

„Bratři“ ze Stalinovy armády odměňují se svým hostitelům pravidelně tím, že vyrubají a rozbijí jeho byt a 

nakonec se tam vykálejí, neboť neznají funkce splachovacích klosetů.“ (Stavitelům šibenic. Arijský boj, 

roč. VI., č. 17 (28.4.1945), s. 5) 
529 Viz. např.: NOVÁK, R.: Země mluví. Arijský boj, roč. VI., č. 18 (5.5.1945), s. 1; NOVÁK, R.: Ano, 

spolupracovali jsme s Němci. Arijský boj, roč. VI., č. 18 (5.5.1945), s. 3 



159 
 

V protektorátní Přítomnosti byla situace poněkud jiná. I tento list samozřejmě relativně 

hojně operoval s heslem o židobolševismu, přesto však byl výskyt daného diskurzu mé-

ně četný než v rámci Arijského boje. Vzhledem k zaměření tohoto periodika, které si boj 

proti židovské minoritě vetklo ve svůj štít, se však nejedná o příliš překvapivou skuteč-

nost. 

Mnohé texty otiskované v protektorátní Přítomnosti, se navzdory svému zaměření na 

témata související například se situací na východní frontě či přímo v Sovětském svazu, 

zcela vyhýbaly spojování židovské minority s bolševisemem a snažily se spíše o rozbor 

situace z hlediska vojenského či vnitropolitického. V drtivé většině pak samozřejmě 

s patřičnou dávkou propagandistického zkreslení a demagogie.530 

Jak již ale bylo řečeno, i tento časopis s tezí o existenci těsného propojení mezi bolše-

vismem a židovskou minoritou operoval. Tomuto tématu bylo v Přítomnosti věnováno 

několik poměrně rozsáhlých textů, ve kterých se autoři pokoušeli dané tvrzení nejrůz-

nějšími způsoby doložit. Asi nejvýznamnějším článkem byl v této oblasti dvoustránko-

vý text Jana Nováčka „Poslední židovský prorok“ z února roku 1945. Oním prorokem 

byl samozřejmě míněn Karel Marx. Autor se zde především pokoušel obhájit tezi o ne-

vyhnutelné příčinné souvislosti mezi Marxovým původem531 a jeho učením. 

„Irracionální prvky, které marxismus zachovaly na životě přes vlivné a důkladné vyvrá-

cení jeho vědeckých aspirací, měl Marx v sobě, ve své krvi, jako plemenné, rasové dě-

dictví po dlouhé řadě rabínských předků z otcovy i matčiny strany. Svěcenou vodou, 

když otec Marxův Mordechai přijal křest, se ani v nejmenším nezměnila semitská, ori-

entální podstata rabínské krve, její talmudské složení, její židovská hustota. (…) 

V„Komunistickém manifestu“ dal Marx socialistickému hnutí potřebnou injekci nená-

visti a msty a rozžehl v něm v sekularizované podobě starozákonný plamen židovského 

mesianismu a chiliasmu. 

(…) Marx přenesl messianismus vyvoleného národa izraelského na vyvolenou třídu – 

proletariát, aby nenávist ke gojům přetvořil v učení o třídním boji, neseném nenávistí k 

                                                
530 Viz. např.: MORAVEC, E.: Po stopách babylonského přízraku. Přítomnost, roč. XVII., č. 2 (1.11.1942), 

s. 2-4; HRANEČNÝ, R.: Rozhodnutí na východě. Přítomnost, roč. XVII., č. 2 (1.11.1942), s. 13-14; 

Pravda o sovětském „ráji“ dělníků a sedláků. Přítomnost, roč. XVIII., č. 4 (1.1.1944), s. 15-16; TEY-

ROVSKÝ, V.: Češi a Rusové. Přítomnost, roč. XVIII., č. 8 (1.5.1944), s. 11-12; HAVRÁNEK, B.: Dva 

dělničtí svědci o Sovětech. Přítomnost, roč. XVIII., č. 8 (1.5.1944), s. 16 
531 Marxův otec byl pokřtěný židovský rabín. 
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buržoazii – a ze socialismu pro všechny, kdož trpí zly společenské organizace kapitalis-

tické, se stal komunismus ve své zhoubné, bolševické podobě.“532 

Opět se zde tedy setkáváme s tezí, že pokrevní dědictví je zcela určujícím prvkem pro 

veškeré kognitivní stránky lidské osobnosti a z toho plynoucí myšlenkou, že je absolut-

ně nemožné zbavit se pomyslných okovů rodového původu. Marx, jakožto syn etnic-

kých Židů, byl tedy ve své tvorbě údajně determinován krví a nemohl proto stvořit dílo, 

které by neodpovídalo nacistickým vizím o „zvrácené“ povaze židovského charakteru. 

A museli to být právě Židé, kteří se stali hlavními nositeli a propagátory komunistic-

kých myšlenek, neboť ty odpovídají jejich přirozenosti. Arijcům měla být daná ideolo-

gie zcela cizí a ti, kteří se k ní přesto hlásili, museli být proto nevyhnutelně „poblouzně-

ní“ či svedeni příslušníky židovské minority. 

Myšlenku o rasové podmíněnosti obsahu komunistické ideologie hlásal například již 

citovaný V.Košák, který ve svém článku prohlašoval, že „typický představitel třídního 

boje, bolševismu, má přirozeně … znaky nesnášenlivosti a světovosti. Jeho hlavním a 

konečným cílem je světová revoluce, jeho nejcharakterističtější vlastností je nenávist a 

vyhlazovací boj proti všemu, co není bolševické … Povahová paralela s židovstvím je 

naprosto jasná.“533 

Sovětský svaz byl proto vykreslován jakožto země vedená a ovládaná Židy, neboť pou-

ze ti mohli být skutečnými nositeli Marxových myšlenek. Přispěvatelé Přítomnosti sa-

mozřejmě stáli před problémem jak vysvětlit, že se v dané době prakticky žádní židé 

nevyskytovali v ÚV KSSS, radě lidových komisařů ani na jiných význačných mocen-

ských pozicích SSSR. Tento rozpor byl vysvětlován „židovskou mazaností“, která jim 

umožnila svou faktickou vládu rafinovaně zneviditelnit. 

„Sovětští Židé se naučili budovat svůj „komunismus“ nežidovskýma rukama. (…) Nová 

etapa židovlády v Sovětském svazu spočívá právě v tom, že k vedení státu byly nasaze-

ny statisíce a miliony „děveček“ a „čeledínů“. (…) Nevládnou, … jsou jen pouhými 

vykonavateli židovské vůle a zlovůle. 

(…) Organisace židovlády v Sovětském svazu je tak dokonalá, že Židé ani nepotřebují 

veřejně vystupovat.“534 

Můžeme zde tedy opět pozorovat Janusovskou tvář nacionálního socialismu, která se 

projevovala v relativně výrazném rozdílu mezi propagandistickými technikami, které 

byly využívány v závislosti na jejich potenciálních recipientech. Řekli jsme, že ideolo-
                                                
532 NOVÁČEK, J.: Poslední židovský prorok. Přítomnost, , roč. XIX., č. 5 (1.2.1945), s. 15-16 
533 KOŠÁK, V.: Jed židovský. Přítomnost, roč. XVIII, č. 4 (1.1.1944), s. 13 
534BARTOŠ, J.: Nová etapa židovlády v sovětském svazu. Přítomnost, roč. XIX, č. 6 (1.3.1945), s. 16 
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gická dogmata tvoří v rámci totalitních hnutí jakýsi nedotazovatelný monolit, čistou 

epistéme, pravdu s velkým P, která má skýtat klíč k porozumění celému universu. Na 

tomto základě je pak konstruován snový, zcela jednoznačný svět, ve kterém již není 

místo pro otázky a pochybnosti. 

Tuto rovinu nacismu můžeme dobře pozorovat v případě právě citovaných textů 

z Přítomnosti, kde se autoři pokoušeli striktně držet ideologických dogmat o nevyhnu-

telné determinaci lidské psýche „rasovým“ dědictvím. Z tohoto předpokladu pak vychá-

zeli při konstruování svých textů, z této premisy odvozovali své závěry. Reference od-

kazující k nacistické teorii zde byly jasně patrné, text byl vystavěn tak, aby jim v zásadě 

plně odpovídal. 

Přispěvatelé Arijského boje se naopak s vysvětlováním a konstrukcí propagandistických 

textů, které by přímo odkazovaly a explicitně vycházely ze základních ideových dogmat 

nacionálního socialismu, neobtěžovali. Novák se ve svém článku „Od prvního Židy 

k poslednímu carovi“ přidržoval spíše floskule, kterou bychom mohli charakterizovat 

slovy „za vším hledej Žida“. Chybí zde argumentace „svatými texty“ nacionálního soci-

alismu či pokus zařadit dané události do širšího ideologického rámce. Rudolf Novák 

namísto toho stručně shrnul 30 let dějin carského Ruska a každou událost, která ve svém 

důsledku vedla k revoluci, prohlásil za dílo „mezinárodního židovstva“, aniž by se po-

koušel svá tvrzení jakkoliv doložit. Teoretická východiska, jež měla odhalovat příčiny 

daného jevu, zde zcela chybí. 

Opět se nám zde manifestuje markantní rozdíl mezi danými tiskovinami a variabilita 

nacistických propagandistických technik. Jak řekl Goebbels ve svém již citovaném pro-

jevu ke shromáždění NSDAP z ledna 1928: „Když řečním na venkově, mluvím jinak 

než v Berlíně, a když přednáším v Bayreuthu, mluvím o jiných věcech než v posluchár-

ně.“535 Tento postulát nepochybně platil i pro protektorátní kolaborantské tiskoviny. 

Pokud se nyní zaměříme na časopis Zteč, zjistíme, že zde byly obě formy persvazivního 

působení kombinovány. Na jedné straně se na stránkách dané tiskoviny můžeme setkat 

s texty, které jakoby vypadly z pera Rudolfa Nováka a prakticky se omezují na pouhé 

vyjmenování příslušníků židovské minority v sovětské správě,536 na straně druhé se zde 

                                                
535 DUFFAC, J.: Dr. Joseph Goebbels: Poznání a propaganda: komentovaný překlad vybraných projevů. 

Praha 2002, s. 21 
536 „Jako ve všech zemích, tak také v Rusku se Židé zmocnili vedoucích míst ve státním a hospodářském 

životě, aniž příliš navenek vystupovali do popředí. 

Stalin je sice navenek diktátorem Sovětského svazu, za ním však stojí ti, kteří ve skutečnosti řídí osudy 

nešťastné země. V jejich čele je všemocná židovská rodina Kaganovičů. Lazarus Mosessohn Kaganovič, 
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vyskytly i články, ve kterých se autoři snažili o poněkud více teoretický přístup. Do této 

kategorie můžeme zařadit například text F.Seibotha „O smysl dnešní války“, v němž se 

snažil potenciálním čtenářům vyložit údajnou souvislost mezi komunistickou ideologií a 

rasovou podstatou jejích nositelů.537 Na rozdíl od Přítomnosti se zde však operovalo s 

myšlenkou, že „sklony k bolševismu“ nejsou imanentní pouze židovské minoritě, ale i 

asijským „nižším rasám“. To ve svém článku tvrdil nejenom F.Seiboth, ale s myšlenkou, 

že je „bolševismus, výplod Židovstva a asijské stepi“, se setkáme například i 

v pravidelné rubrice „Proti bolševismu“538  To přestavuje určitý odklon od Hitlerovy 

poučky, která přikazovala převést veškeré nepřátele na společného jmenovatele. 

Nejednalo se o jediný rozpor, který můžeme nalézt v dané kuratorní tiskovině. F.Seiboth 

ve svém článku například tvrdil, že je židovské minoritě zcela cizí tvůrčí činnost. Na-

proti tomu J.Gebauer označil Karla Marxe za Žida, který stvořil ideologii komunis-

mu.539Tato dvě tvrzení se však navzájem evidentně vylučují. Přispěvatelé Zteče ale ne-

chávali tuto skutečnost bez povšimnutí. 

                                                                                                                                          
Stalinův tchán, je ten pravý diktátor, který tahá loutkami bolševického státu. (…) Další důležité úřady 

opatřil Lazarus Kaganovič svým bratrům Juliu Mosessohnu Kaganovičovi, Michaeli Mosessohnu Kaga-

novičovi a Aronu Mosessohnu Kaganovičovi. 

Od začátku byli vedoucími bolševické revoluce v prvé řadě Židé. Ozbrojené povstání rudoarmějců 5. 

listopadu 1917 bylo dílem sedmi mužů. Z toho byli 4 židé, 2 míšenci (Lenin a Stalin) a pouze jeden Rus 

(Bubnov). Téměř všichni Židé, žijící v sovětském svazu, jsou funkcionáři strany. V Sovětském svazu není 

židovského dělníka, židovského sedláka a vojáka bez vyšší hodnosti. Z 503 členů vlády (lidových komi-

sařů) Sovětského svazu je 406 Židů.“ (Proti bolševismus – Kdo jsou vládci bolševismu?. Zteč, roč. III., č. 

19 (23.8.1944), s. 2) 
537 „Jiným typem kočovníka, již zjemnělejším, je Žid. I tomu je tvůrčí činnost cizí. Žije sice taky z práce 

druhých, ale dovede své vykořisťování obratně zakrývat. Co platí pro tato dva zástupce kočovníků, hodí 

se v podstatě i pro stepní národy střední a západní Asie. (…) Proto není divu, že komunismus vymyšlený 

židovskými parazity a neznající závazků, nalezl svůj politický výraz ve formě bolševismu právě u těchto 

národů. 

(…) Žid je neschopen vytvořit si vlastní život bez cizí pomoci, proto zmobilizoval příbuzné stepní národy, 

kterým jsou lup a plenění právě tak přirozené jako jemu a zamířil jejich pochod na západ starou cestou 

vpádů, aby se zmocnil evropských statků a zotročit pracovité a inteligentní lidi tohoto světadílu. Usiluje 

pomocí bolševismu a války o vládu méněcenných v Evropě.“ (SEIBOTH, F.: O smysl dnešní války. Zteč, 

roč. III., č. 20 (5.9.1944), s. 1 
538Boj proti bolševismu. In.: Zteč, roč. II, č. 7 (1943), s.2 
539 GEBAUER, J.: Nikoliv třídní boj, nýbrž společenství. In.: Zteč, roč. I, č. 6 (11.12.1942), s.2 

J.Gebauer nebyl s tímto tvrzením osamocen. Ve Zteči jsme se mohli například dočíst, že „jsme proti bol-

ševismu, poněvadž je vynálezem chorobných židovských mozků, chce úplně zničit všechny kulturní ná-

rody světa a z jedince vytvořit pouhý výrobní stroj, který by pracoval v zájmu a ku prospěchu mezinárod-
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Jinak tomu již bylo v časopise Přítomnost, který se pokoušel udržovat imaginární kon-

zistenci nacistických vizí koherentního světa. Je pravda, že dle nacionálně socialistic-

kých dogmat byli Židé skutečně označováni za netvůrčí, parazitickou rasu a je také 

pravda, že bylo v Přítomnosti operováno s Marxovým židovským původem. J.Nováček 

však ve svém článku „Poslední židovský prorok“ unikl z této zdánlivě bezvýchodné 

situace tím, že označil Marxe za pouhého kompilátora, který vlastně nevytvořil nic, co 

by již předem nebylo známo. Jeho jedinou „zásluhou“ mělo údajně být, že otrávil myš-

lenky jiných „židovským jedem“ a vytvořil z nich tak brutální ideologii korespondující 

s jeho rasovou podstatou.540 

Zatímco se tedy přispěvatelé Přítomnosti snažili svá tvrzení opírat o ideologická dogma-

ta a vyvarovat se rozporům, které vyvstávají vždy, když je snový svět totalitních vizí 

konfrontován se světem reálným, novináři pracující pro Arijský boj či Zteč již tak kon-

zistentní nebyli. 

Tento fakt je opět možno vysvětli skladbou potenciálních odběratelů a čtenářů daných 

listů. V případě Přítomnosti se mělo jednat o protektorátní inteligenci, u níž se zřejmě 

jaksi předpokládala schopnost kritické analýzy textu, z čehož plynula nutnost konstruo-

vat propagandistické obrazy pokud možno co nejpřesvědčivěji, konzistentně a bez lo-

gických chyb. U mládeže, natož pak u čtenářů Arijského boje, se zřejmě předpokládalo, 

že nejsou natolik obeznámeni s ideologickými východisky nacionálního socialismu, aby 

drobné odchylky od „svatých textů“ hnutí odhalili. 

Roli zde zřejmě hrála i skladba jednotlivých redakcí. Zatímco v Přítomnosti publikovaly 

silně ideologizováné texty v drtivé většině špičky protektorátní kolaborace, v rámci 

ostatních periodik byla situace jiná. Nebylo asi možno předpokládat, že autoři typu Ru-

dolfa Nováka či Jana Nepomuka Pipoty541 budou schopni ve svých textech konkurovat 

Vajtauerovi či Moravcovi. 

                                                                                                                                          
ního Židovstva,“ (Proti bolševismu – Proč bojujeme proti bolševismu. In.: Zteč, roč. III, č. 15/16 

(3.7.1944), s.2) nebo že „Jsme proti bolševismu, poněvadž víme, že je zradou socialismu, že je židov-

ským humbukem, že je tyranií perversní skupiny, poutající národy drilem bídy a disciplínou hrůzné od-

platy.“ (PIPOTA, J.: Proti lživému socialismu. In.: Zteč, roč. III, č. 6 (21.2.1944), s.2) 
540 NOVÁČEK, J.: Poslední židovský prorok. Přítomnost, , roč. XIX., č. 5 (1.2.1945), s. 15 
541 Jan Nepomuk Pipota se narodil roku 1918 a v době vypuknutí války mu tedy bylo pouhých 21 let. Od 

června 1942 byl tento nedostudovaný právník jedním z vedoucích činitelů Kuratoria ve skupině duchovní 

výchova a usiloval o jeho přetvoření dle vzoru Hitlerjugend. ( BLODINGOVÁ, A. a kol.:Slovník odpo-

vědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Praha 2007, s. 

99) 
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Co se týče dominance diskurzu „židobolševického“ v relaci s „kapitalisticko/liberálním“, 

již jsme konstatovali, že se jednalo o jev, který byl symptomatický pro celou nacistickou 

propagandu a nešlo tedy o žádné protektorátní specifikum. To je možno dovodit jednak 

z instrukcí, které byly předávány protektorátním šéfredaktorům na pravidelných pora-

dách Wolmarem, ale především analýzy tiskovin v samotné Třetí říši. Mýtus o nebezpe-

čí, které mělo západní civilizaci údajně hrozit ze strany sovětských žido-bolševiko-

mongolů, zde totiž rezonovalo stejně výrazně a to především v souvislosti se Stalingrad-

skou porážkou. Jednalo se o tzv. propagandu zkázy,542 která měla za úkol pomoci mo-

bilizovat pracovní a výrobní rezervy prostřednictvím tvrzení, že německý národ nyní 

bojuje o svou holou existenci, za to, co mu bylo nejdražší – za své rodiny, ženy a děti, 

za města a vesnice... Říše, stejně jako východní vojenská zóna, byly v této době doslova 

zaplaveny antibolševickými plakáty, které nesly hesla jako „Totální válka – nejkratší 

válka“543, nebo „Tvrdá doba, tvrdá práce, tvrdé srdce“. Leitmotivem zimy 1943 se 

však heslo „Západní civilizace v ohrožení“. Je třeba říci, že co se týče samotného Ně-

mecka, byla tato kampaň strachu velmi úspěšná.544 

Pokud bychom měli na tomto místě shrnout poznatky získané studiem daných časopisů, 

musíme konstatovat, že se zde vyskytly poměrně dobře pozorovatelné rozdíly v uplat-

ňovaných propagandistických technikách. Zteč a Přítomnost se pochopitelně vzájemně 

odlišovaly užívaným jazykem a strukturou argumentace, ale zde akcentováná témata 

vykazovala vysokou míru shody. Důraz de byk kladem především na obrazy Židů ja-

kožto spiklenců stojících v pozadí, především pak ideových povodců a šiřitelů komunis-

tických myšlenek. Přispěvatelé Arijského boje se naopak zaměřovali předvším na dis-

kurzivní formaci první, tedy na zpodobňování Židů jako ztělesnění všech myslitelných 

nectností. 

Důvody skutečnost může uvést do souvislosti s předpokládanou skadbou čtenářské obce 

a z toho plynoucího zaměření toho kterého periodika. Novákův list se zaměřoval přede-

vším na dolní vrstvy populace a snažil se je upoutat bulvárním, reportážním stylem, ve 

kterém hrály velkou roli obrazy plné násilí, krutosti s občasným přídechem erotiky. 

                                                
542 BAIRD, J.: The Mythical World of Nazi War Propaganda, 1939-1945. Minneapolis 1974, s. 192 
543 Pod transparentem s tímto nápisem dokonce Goebbels pronášel zmiňovaný projev v berlínském Spor-

tovním paláci. (IRVING, D.: Goebbels: Pán myšlenek Třetí říše. Brno 1998, s. 574) 
544 Ironií zůstává, že její veliký úspěch byl v konečném důsledku pro Říši spíše kontraproduktivní, proto-

že hrůznému obrazu bolševických krvavých bestií uvěřili i vojáci wehrmachtu. Sám Naumann konstato-

val, že výsledky propagandy měly zhoubný dopad na frontu. (BAIRD, J.: The Mythical World of Nazi 

War Propaganda, 1939-1945. Minneapolis 1974, s. 194-195) 
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Arijský boj byl navíc ze své podstaty časopisem denunciantským, což mělo za následek 

zaměření se na konkrétní příklady židovské či „židomilské“ „zvrácenosti“, spíše než 

teoretické poučky a výklad nacionálně socialistické ideologie. Zteč a Přítomnost se z 

výše popsaných důvodů naopak textům referujícím o údajné bizardní bestialitě Židů 

spíše vyhýbaly. 

V rámci zkoumaného diskurzu jsme pak dále nezaznamenali prakticky žádné náznaky 

potenciálního generačního souboje, snad s výjimkou několika málo vět o mládeži, která 

stojí v čele boje za rasové očištění národa. Jestliže zde ze strany okupační správy exis-

tovala snaha o vyvolání generačního rozkolu, musíme konstatovat, že antisemitská pro-

paganda nebyla v tomto směru využívána. Důvody této skutečnosti můžeme spatřovat v 

úloze, kterou bylo Židům přisouzeno hrát v rámci nacistických dogmat. 

Pro nacionálně socialistickou ideologii představovali Židé jakýsi svorník mezi všemi 

skutečnými i iluzorními nepřáteli, nezpochybnitelné reprezentanty absolutizovaného 

světa zla. Židé zde tak představovali spíše jakýsi petrifikovaný obraz všech vad a ne-

ctností k údajnému zániku odsouzeného světa „rasové dekadence“, než reálné bytosti 

z masa a kostí. Jednalo se o imaginární figury, neměnnou součást ideologického monoli-

tu, konstrukce zcela odtržené a inertní vůči reálnému světu. Židé tak v rámci nacistické 

propagandy představovali do značné míry bezvěké entity, které měly být odporné a cizí 

každému rozumně uvažujícímu, rasově uvědomělému člověku bez ohledu na věk či 

sociální příslušnost. Dědictví krve zde údajně stálo nad sociální i generační příslušností. 
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8. Mládež 
 

Zdá se nepochybné, že protektorátní mládež měla hrát v nacistických plánech na ger-

manizaci českého prostoru velmi významnou úlohu. Můžeme tak soudit především z 

mnoha vystoupení představitelů okupační správy, kde byla opakovaně označována jako 

naděje národa, rezervoár sil pro nacionálně socialistickou revoluci, nositelka pokroku, 

předvoj hrdě kráčející v čele úsilí o revoluční přeměnu světa atd. Asi nejznámějším pro-

jevem, v jehož rámci se zřetelně manifestovaly takovéto myšlenky, se stal proslov Ema-

nuela Moravce z 3. června 1942, kdy hovořil k přibližně 200.000 osobám shromáždě-

ným na Václavském náměstí u příležitosti aktivistické kampaně následující po atentátu 

na Heydricha. Nemluvil zde totiž pouze o „londýnských zaprodancích“, kteří chtějí obě-

tovat českou krev „za zájmy Anglie, jejích spojenců a světového Židovstva“ či o tom, 

jakou je třeba pociťovat vděčnost ke Třetí říši, která „… uznala naši snahu a proto … 

vrátila starý klid a poskytla možnost další plodné práce“,545 ale také o mladé protekto-

rátní generaci. „V prvé řadě to bude mládež, která v nejbližší době vyrazí ke startu za 

novou Evropu a k vášnivé, obětavé práci pro Říši. Českou mládež do roka nikdo nepo-

zná. Ta bude vzpruhou loudavým, ale také postrachem všech potměšilých chytráků.“546 

Moravec však rozhodně nebyl jediným představitelem nacistického establishmentu, 

který takto explicitně zdůrazňoval úlohu, která byla mladé generaci přisouzena v rámci 

snah po úspěšné realizaci „nacionálně socialistické revoluce“. Významnou stopu na 

tomto poli zanechal například také jeden z čelných představitelů tzv. aktivistické sed-

mičky Karel Lažnovský, autor publikace „Hovory s dějinami : především z hlediska 

mladé generace“ a, jak ještě uvidíme z analýzy vybraných tiskovin, i mnozí další. 

Jak již bylo zmíněno výše, veřejná vystoupení představitelů okupační správy představují 

sice významný, nikoliv však jediný pramen, z něhož můžeme dovozovat mimořádný 

význam mládeže pro realizaci nacistických plánů na vybudování „Nové Evropy“. Pokud 

bychom svou pozornost obrátili k samotné Říši, zjistíme, že nikdy předtím v německých 

dějinách nebylo vynakládáno tolik prostředků a úsilí na získání mladé generace.547 Tuto 

skutečnost můžeme dobře pozorovat na příkladu tzv. Hitlerovy mládeže. 

                                                
545 UHLÍŘ, J.: Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha 2008, s. 511-514 
546 MORAVEC, E.: O český zítřek. Praha 1943, s. 207 
547 KNOPP, G.: Hitlerova mládež. Praha 2003, s. 9 
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Příslušníci Hitlerjugend mohli cestovat po celém Německu, účastnit se nejrůznějších 

turistických výprav, vyjížděk na kolech či stanových táborů, navštěvovat speciální mo-

toristické, letecké, případně námořní oddíly a mnoho dalšího.  „Kde jinde mělo dítě 

možnost naučit se létat na kluzácích než v leteckých oddílech Hitlerjugend. V motoris-

tických oddílech směli chlapci najednou jezdit na motorkách a v námořních oddílech 

běhat v pěkných uniformách a plavit se na plachetnicích. Jaké možnosti pro děti, u nichž 

se doma muselo šetřit. Tohle bylo pro mnohé tak přitažlivé,“ vyjádřil se svého času bý-

valý příslušník HJ Walter Kempowski.548 

Pokud se ptáme po technikách, s jejichž pomocí se pokoušeli představitelé nacistického 

panství „svádět“ k více či méně aktivní participaci na budování nového řádu, nesmíme 

v žádném případě zapomínat ani na zřetelnou snahu poskytovat mladým lidem iluzi, či 

možná lépe „iluzi“, určité výjimečnosti, důležitosti, nepostradatelnosti, tedy pocitů 

uspokojujících touhu mladých lidí po sebeuplatnění a kultivující vědomí vlastní hodno-

ty.549 Jak je dobře známo, v rámci samotného Německa byla daná taktika skutečně mi-

mořádně úspěšná. 

Je proto jenom logické, že organizace více či méně kopírující Hitlerjugend, pak pod 

patronací nacistického establishmentu vznikaly prakticky po celé okupované Evropě. 

Za touto skutečností však můžeme jen těžko spatřovat nějakou altruistickou snahu na-

cistických špiček zprostředkovat potomkům svých „poddaných“ šťastné a zajímavé 

dětství. Ať už se jednalo o německé Hitlerjugend, holandské Nationale Jeugdstorm, bul-

harký Brannik, protektorátní Kuratorium či jakoukoliv jinou organizaci tohoto typu, 

všechny sledovaly stejný cíl – výchovu respektive převýchovu mládeže v nacistickém 

duchu. 

Mimořádný význam, který byl v rámci dané ideologie přisuzován nastupující generaci, 

ostatně deklaroval i sám Adolf Hitler. V Mein Kampf například uvedl, že se stát musí 

postarat o to, aby vhodnou výchovou mládeže vzniklo pokolení, které svede rozhodující 

boj o vládu nad světem. Tento aspekt nesměl být dle jeho názoru podceňován, neboť 

„národ, který se jako první vydá touto cestou, zvítězí.“550 

Dokladů, ve kterých by se zřetelně manifestoval důraz, jenž kladly nacistické špičky na 

správnou výchovu dorostu, bychom mohli bez větších problémů snést stovky. Pouhé 

konstatování této skutečnosti je však pro účely naší práce nedostatečné. Na tomto místě 

si totiž musíme položit otázku – proč tomu tak bylo? Proč měla právě mládež hrát 
                                                
548 Tamtéž, s. 38-40 
549Tamtéž, s. 28 
550 HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 240 
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v plánech nacistických ideologů takto klíčovou úlohu? Čím pro ně byla tato generace 

tak přitažlivá a v jistém slova smyslu nenahraditelná? 

Pro odpověď musíme na okamžik opustit oblast vyhrazenou historické vědě a vstoupit 

na pole, která bývají tradičně vyhrazena jiným humanitním disciplínám, především pak 

sociologii a filozofické antropologii. Klíč k naší otázce totiž leží ve způsobech, jakými 

lidské bytosti tvoří významy, orientují se v symbolické džungli každodenní reality a 

dávají smysl sociálnímu kosmu. 

 

8.1 Mapy významů 
 

Na světě existuje nespočetné množství nejrůznějších lidských společenstev. Prakticky 

každé z nich má svou vlastní, v mnohém směru specifickou kulturu, svůj vlastní způsob 

osmyslňování každodenní reality, svou vlastní metodu interpretace celku světa. Kdyby-

chom navíc svůj pohled rozšířili o časovou dimenzi a zahrnuli tak do svého zájmu i ně-

kolik tisíc let světové historie, jen těžko bychom se zmohli na výčet této neskutečné 

variability lidského vztahování se k univerzu. 

Tato skutečnost asi sotva někoho překvapí. Zajímavé však je, že každé stabilní spole-

čenství z této nespočetné myriády sociálních kosmů se skládalo převážně z osob, které 

věřily, že právě ten jejich způsob osmyslňování světa je ten jediný funkční a správný. 

Antropologické výzkumy ukazují, že toto přesvědčení nechybí prakticky v žádné pevně 

etablované kultuře, se kterou jsme se prozatím setkali. Jak poznamenal nestor tohoto 

oboru C. Lévi-Strauss, „každá civilizace má sklon přeceňovat objektivní orientaci svého 

myšlení, což znamená, že tato objektivní orientace nechybí nikdy. Když upadáme 

v mylné přesvědčení, že divoch je ovládán výhradně svými tělesnými nebo ekonomic-

kými potřebami, pomíjíme fakt, že on sám nám adresuje tutéž výtku a že jeho vlastní 

touha po poznání mu připadá harmoničtější než naše.“551 

Jinými slovy – téměř každý příslušník stabilního společenství je do určité míry přesvěd-

čen, že právě „jeho“ kultura drží v rukou klíč k nejobjektivnějšímu možnému výkladu 

světa a jen těžko proto připouští možnost existence životaschopných alternativ. Dekon-

strukce těchto partikulárních představ o světě je proto nesmírně obtížným procesem. 

Kde se však v lidech bere ona téměř neochvějná jistota, že interpretují realitu správně? 

Z jakých kořenů toto přesvědčení vyrůstá? 

                                                
551 LÉVI-STRAUSS, C.: Myšlení přírodních národů. Liberec 1996, s. 15 
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K nalezení odpovědi na tyto otázky nám může dopomoci jedna z myšlenek českého 

filozofa Jana Patočky. Ten svého času prohlásil, že člověk již v okamžiku svého naroze-

ní zaklesává do více méně hotových struktur.552  Tento výrok neznamená nic jiného než 

to, že jsme ve svém vnímání reality do určité míry sociálně determinováni. Okamžikem 

svého narození vplouváme do světa, který je nasycen významy, obsahuje určité normy a 

hodnoty stanovující co je dobré či špatné, společensky akceptovatelné a naopak zcela 

zavrženíhodné, a do jisté míry i to, co je skutečné či neskutečné a podobně. Daný sou-

bor nástrojů sloužících k dekódování podnětů předkládaných každodenní realitou tedy 

v žádném případě není imanentní součástí naší genetické výbavy, nýbrž právě naopak 

záležitostí společnosti, do které jsme se narodili, a v níž žijeme. Jinými slovy – způsoby, 

jakými interpretujeme realitu, jsou záležitostí nikoliv biologickou, nýbrž sociální. Odvi-

sí tak od jazyka, kterým hovoříme, historie, zvyklostí, zkrátka všeho, co můžeme zahr-

nout pod pojem kultura. A tu mohou jedinci, kteří v ní žijí, jen těžko ignorovat. 

Interiorizace specifických kulturních vzorců probíhá prakticky po celý život. Tento děj 

bývá označován jako socializace, tedy určité „zasvěcení jedince do objektivního světa 

společnosti či části společnosti.“553 V zásadě se jedná o proces, jehož prostřednictvím se 

lidé stávají sociálními i kulturními bytostmi, jsou jim vštěpovány společensky adorova-

né normy, tendence k žádoucím reakcím na nejrůznější podněty, způsoby jednání atd. 

Prostřednictvím tohoto mechanismu se v našich myslích utváří něco, co britský sociolog 

Stuart Hall nazval „mapami významů“.554 „Panství významů, konstruované skrze širo-

kou síť kódů, které vytvářejí náš způsob vnímání světa, funguje jako mapa, v rámci kte-

ré přirozeně propojujeme určité věci a stejně tak přirozeně některé vylučujeme. Mapy 

významů, které jsou generovány prostřednictvím kultury, obsahují jak rezidua předcho-

zích kultur, tak i napětí, skrze které se společnost identifikuje jako moderní a součas-

ná.“555 Tyto „mapy“ tedy do značné míry organizují lidský svět, říkají nám, jak v něm 

přežít, jak naložit s nejrůznějšími věcmi i kde najít to, co potřebujeme a chceme.556 Je-

jich prostřednictvím se realita stává pochopitelnou, smysluplnou, skrze ně ji zažíváme, 

vnímáme a interpretujeme. Podle nich je také rozdělena suma potenciálních významů na 

                                                
552 PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha 1995, s. 130 
553 BERGER, P. - LUCKMANN, T.: Sociální konstrukce reality. Brno 1999, s. 129 
554 HALL, S.: Encoding/Decoding. In.: DURHAM, M. – KELLNER, D.: Media and cultural studies. 

Malden/Oxford 2001, s. 170-171 
555 DAVIS, H.: Understanding Stuart Hall. Cornwal 2004, s. 82-83 
556 GROSSBERG, L. a kol.: Media Making : Mass Media in a Populár Culture. Thousand Oaks 2006, s. 

140 



170 
 

ty, které je možno myslet a ty ostatní, které jsou vyřazeny. Dick Hebdige měl proto zře-

jmě pravdu, když prohlásil, že „tíhneme k tomu žít v oněch mapách, stejně jako žijeme 

v reálném světě empirické zkušenosti: ony nás myslí stejně, jako my myslíme je.“557 

Pokud se nad tímto výrokem blíže zamyslíme, musíme dojít k závěru, že mapy význa-

mů nejsou pouhou reprezentací světa, ale přímo se podílejí na jeho utváření. To před nás 

staví poměrně závažnou gnoseologickou tezi, do značné míry zpochybňující lidskou 

schopnost objektivního nazírání reality. Mapy významů totiž „… produkují jinou realitu, 

realitu, která je definována svou rozdílností od reálného světa, realitu, která je světem 

významu – lidskou realitu.“558 Realita, jak ji běžně rozumíme, jak se nám dává a jeví, 

tedy není skutečnou v žádném zjevném ani daném smyslu, nýbrž se jedná o „pou-

hý“ sociální konstrukt. Tato skutečnost do značné míry osvětluje obrovskou variabilitu 

kultur a často vzájemně kontradiktorních způsobů, jimiž se lidské bytosti vztahují a 

vztahovaly k univerzu. 

Z existence těchto struktur však plynou ještě další závěry. Jak již bylo zmíněno výše, 

v rámci socializace dochází k určitému zvnitřňování kulturních vzorců a tedy i k tvorbě 

odpovídajících map významů. Ty se stávají natolik pevnou součástí naší osobnosti, že 

nám jejich užívání při interpretaci světa či odhalování významu nejrůznějších sdělení 

připadá stejně samozřejmá jako mluvení, chůze či mytí rukou, přičemž nic z toho 

k člověku popravdě příliš přirozeně nepřichází. Právě tato skutečnost způsobuje, že se 

nám partikulární způsoby osmyslňování světa jeví jako by byly univerzální a v jistém 

slova smyslu věčné. A to je také tím důvodem, proč se stabilní společnosti ve své větši-

ně skládají z jedinců, kteří chovají pevnou víru v to, že právě jejich způsoby organizace 

světa či sociálních vztahů jsou těmi jedinými pravými, objektivně správnými a velmi 

těžko se tak smiřují s pokusy o jejich dekonstrukci. 

Z nastíněných skutečností pak dále plyne, že prostřednictvím tzv. zdravého rozumu, 

který bezezbytku odvisí od struktury map významů, nelze nikdy zjistit, jak se věci ve 

skutečnosti mají. Jeho prostřednictvím můžeme pouze pochopit, jak zapadají do již 

existujících schémat myšlení.559 Toto zjištění má pro nás nezanedbatelný význam. Kdy-

koliv jsme totiž konfrontováni s nějakým novým či cizím způsobem osmyslňování světa, 

                                                
557 HEBDIGE, D.: From Culture to Hegemony : Subculture: The Unnatural Break. In.: DURING, S.: 
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který se výrazně odlišuje od našich do značné míry petrifikovaných schémat myšlení, 

zdravý rozum nám velí jej odmítnout jako nepřirozený či dokonce přímo zvrácený, na 

každý pád však nebezpečný. Existence tohoto mechanismu je nevyhnutelnou součástí 

prakticky každé stabilní kultury. Kdyby v ní totiž chyběl, příliš snadno by podléhala 

změnám a v relativně krátkém čase by zanikla roztříštěna v nesčetné partikulární způso-

by interpretace reality či byla modifikována k nepoznání. 

Mapy významů, konstruované u většiny příslušníků stabilní společnosti podle relativně 

shodného schématu, dále umožňují jedincům vzájemnou komunikaci, porozumění. Při 

setkání dvou či více lidí probíhá komunikace na základě interpretace jakýchsi typických 

znaků, jejíž výsledek následně určuje reakce zúčastněných. Jednání svého partnera 

v rámci sociální interakce ani tak neanalyzujeme, „… přejímáme je v určité pevné po-

době jakýchsi očekávaných způsobů jednání probíhajících typickým způsobem, tedy 

nějak podstatně se neodlišujících od obvyklých způsobů jednání. Sociální svět v rovině 

jednání je vnímán jedincem jako svět typizovaného jednání. Podobně jako předpoklá-

dáme typizované jednání partnerů sociálních vztahů, má i naše jednání typizovanou 

podobu.“560 

Zdá se nepochybným, že konstrukce map významů, odpovídající společenským kon-

vencím a normám, je jedním z klíčových prvků, zajišťujících pokračující přežití prak-

ticky jakéhokoliv lidského společenství. Protože však nejsou součástí naší genetické 

výbavy, ale je nutné je vytvořit prostřednictvím socializace, zdá se být logickým, že 

výchova dětí a dorostu nabývá v tomto světle obzvláštní důležitosti. Každá kultura, kte-

rá má zájem na své pokračující existenci, musí zajistit, aby byly pro ni charakteristické 

způsoby osmyslňování světa předány následující generaci v pokud možno co nejméně 

modifikované podobě.  Ideální produkt úspěšné socializace proto z pohledu většinové 

společnosti představuje bytost, která se bude i o samotě chovat tak, jako by byla pod 

stálým dohledem ostatních členů skupiny.561 

Je samozřejmé, že tato snaha není a ani nemůže být ve všech případech stoprocentně 

úspěšná – jinak by totiž neexistoval žádný vývoj. Kulturní vzorce jsou prakticky neustá-

le vystaveny útokům konkurenčních způsobů osmyslňování reality a jejich struktura 

tedy není ani permanentní ani ničím zaručená. I ve chvíli, kdy určitý způsob nazírání 

světa dosáhnul v dané společnosti hegemonního postavení,562 je v každém okamžiku 
                                                
560 MUCHA, I.: Symboly v jednání. Praha 2000, s. 67-68 
561 KELLER, J.: Úvod do sociologie. Praha 1997,  s. 39 
562 Slovo „hegemonie“ je zde užito ve významu, který užil Dick Hebdige ve své knize „Subculture: The 

Meaning of Style“, tedy jako situace, kdy se skupina (nebo několik skupin) stala dominantní a to ne na 
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vystaven okolním, často protichůdně působícím vlivům, které vyplývají z nekončícího 

řetězce proměn společenských či výrobních vztahů atd. Kultura tedy neexistuje ve va-

kuu a je proto nutně modifikována na základě nejrůznějších vnějších podnětů, či vnitř-

ního pnutí uvnitř společnosti samotné. 

Z toho pro nás plyne jeden velmi důležitý poznatek. Mapy významů jsou sice u většiny 

členů dané pospolitosti vytvářeny podle více méně shodného schématu a shodují se tak 

v základních, podstatných rysech, ale to v žádném případě neznamená, že jsou zcela 

totožné. Na jedince totiž v průběhu socializace působí nespočetné množství podnětů, 

které se mohou tím či oním způsobem podepsat na utváření jeho světonázoru a 

v některých případech vyústit až v chování, považované v dané kultuře za nežádoucí či 

přímo deviantní. Tento fakt je způsoben tím, že žádná společnost doposud neměla a zře-

jmě ani nebude mít absolutní kontrolu nad všemi vlivy, které působí na její příslušníky. 

V případě, že socializace jedince neproběhla z hlediska většinové společnosti úspěšně, 

existuje zde celá řada mechanismů, kterými se tato snaží o jeho převýchovu, resociali-

zaci či dokonce izolaci. Do značné míry se jedná o obranný postoj, který má zbránit 

rozpadu konkrétních kulturních vzorců. 

Jak již ale bylo řečeno, tato snaha o konzervaci stávajících způsobů osmyslňování reali-

ty je z dlouhodobého hlediska odsouzena k neúspěchu. Panství významů, jakkoliv na 

první pohled pevné a zdánlivě neotřesitelné, podléhá neustálým změnám a korekcím. 

Jinými slovy – mapy významů nejsou jakýmsi neměnným monolitem, ale jako každý 

sociální konstrukt mohou, či dokonce musí být postupem času dekonstruovány a modi-

fikovány. Faktem však zůstává, že v případě lidí, u kterých již došlo k interiorizaci da-

ných schémat myšlení, nemůže k jejich výrazné úpravě nikdy dojít ze dne na den. Ona 

z dlouhodobého hlediska nevyhnutelná přeměna map významů tedy neprobíhá skokově, 

nýbrž se z logiky věci jedná o pomalý, evoluční proces. České přísloví říká, že starého 

psa novým kouskům nenaučíš. A v případě petrifikovaných způsobů interpretace světa 

to platí téměř bezezbytku. 

Jaký měl však pro nás tento exkurz na pole sociologie a kulturní antropologie význam? 

Proč jsme věnovali tolik prostoru způsobům, jakými se lidé pokoušejí dávat význam 

událostem, předkládaných před ně každodenní realitou a mapám významů? Odpověď je 

                                                                                                                                          
základě direktivního stanování pravidel, ale vítězstvím v zápase o zvnitřnění jí (jim) vlastní ideologie. 

Méně úspěšné skupiny jsou pak, jestliže ne přímo ovládány, pak tedy alespoň prostoupeny touto vítěznou 

ideologií, přestože se jim tento stav vůbec ideologizovaný nezdá a považují ho vlastně za zcela přirozený. 

(HEBDIGE, D.: From Culture to Hegemony; Subculture: The Unnatural Break. In.: DURING, S.: 

Cultural Studie Reader. London 1993, s. 367) 
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prostá – právě tyto mechanismy totiž představují klíč k pochopení toho, proč kladli pře-

stavitelé nacistického establishmentu takový důraz na centrálně kontrolovanou a koor-

dinovanou výchovu mládeže. 

 

 

8.2 Případ protektorát Čechy a Morava 
 

Je všeobecně známým faktem, že zatímco v samotném Německu zaznamenala nacistic-

ká propaganda v pravdě oslnivý úspěch, v rámci protektorátu již byla situace odlišná. A 

to navzdory tomu, že se v obou zemích uplatňovány podobné, na poznatcích soudobé 

psychologie založené techniky, propaganda zde byla prakticky stejně masivní, intenziv-

ní a promyšlená. 563 Před historiky tedy stojí logická otázka – jak je možné, že něco, co 

tak dobře fungovalo v jednom prostředí, nezaznamenalo při přechodu do jiné reality 

stejný úspěch? 

Tvrzení o nějaké „vyspělostí českého národa“, který byl zcela imunní vůči působení 

nacistických „bubeníků“ a na rozdíl od Němců se nedal zlákat vizemi konzistentního 

světa, příslibem „sekulárního ráje“ či prostě jednoduchými, stále opakovanými hesly, 

při bližším zkoumání neobstojí. Jak svého času prohlásil E.Gentile: „Při pozorném 

sledování vidíme, že umění zlákat davy bylo a je velmi podobné všude a ve všech 

dobách. Vždycky je totiž třeba těžit ze stejných lidských slabostí.“564 Jinými slovy – 

nezávisle na prostoru a čase, lidé za všech okolností zůstávají lidmi, se všemi svými 

potenciálními schopnostmi i slabostmi. To samozřejmě platilo i pro protektorátní realitu 

a bylo by proto, eufemisticky řečeno, poněkud odvážné kreslit vize nějaké specificky 

české superiority tváří v tvář persvazivním technikám. Skutečné důvody, které 

zapříčinily relativní selhání nacistické propagandy v našem prostředí, tedy musíme 

hledat někde jinde. 

                                                
563 Navzdory nastíněným skutečnostem je nutno konstatovat, že se v rámci obou zemí samozřejmě 

poněkud lišila obsahová struktura propagandistických sdělení, projevující se především rozdílným 

důrazem, který byl kladen na určitá témata. V samotné Třetí říši bylo například akcentováno posilování 

nacionalistických tendencí, prométheovsko-spasitelská úloha německého národa v dějinách či 

militarizace širokých vrstev obyvatelstva. Techniky, které byly v rámci propagandy využívány, však byly 

v obou zemích praktiky totožné. 
564 GENTILE, E.: Politická náboženství. Brno 2008, s. 27 
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Na základě výše uvedeného je zřejmé, že druhá republika skýtala vhodnou půdu pro 

implementaci nových idejí, pro určité přemyšlení základů, na nichž stál Československý 

stát v letech 1918-1938. Mnichovské události představovaly pro velkou část populace 

šok, zpochybnění dosavadního způsobu vnímání světa, z čehož logicky plynul jistý 

durkheimovský pocit anomie. Členové tehdejší společnosti se rázem ocitli v situaci, kde 

jakoby došlo k nezpochybnitelné dekonstrukci hegemonního způsobu osmyslňování 

světa a konkurenční metody interpretace reality proto mohly vyrazit k pokusu o 

zaplnění tohoto zdánlivého vakua. Bylo útočeno na liberalismus, pluralismus, 

parlamentarismus, došlo k určité demontáži demokratického systému, s novou silou se 

vynořovaly  metanarativy, živořící v rámci první republiky na okraji politického spektra. 

Na první pohled se může zdát, že šlo o situaci paralelní ke stavu, v jakém se nacházela 

Výmarská republika v době Hitlerova nástupu k moci a tedy ideální prostředí pro 

oslyšení myšlenek nacionálního socialismu. Existoval zde však jeden podstatný rozdíl, 

který perspektivy přijeté dané ideologie výrazně limitoval. 

Tehdejší Německo a Němci vůbec, byli totiž po Mnichovu velkou částí společnosti 

vnímáni jako nepřátelé, kteří „rozbili republiku“, byli přímými aktéry tohoto 

„ponížení“ a „národní tragédie“. Samozřejmě že i liberálně demokratický systém, 

stranickost a všeobecná roztříštěnost měly v očích široké veřejnosti svůj nemalý podíl 

na událostech, jež ve svých důsledcích vedly k zániku první republiky (což se také stalo 

primárním důvodem zmiňovaného zpochybnění dosud adorovaných hodnot). 

Nacionální socialismus však tímto nemohl příliš získat.565 

Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na teror a atmosféru všeobjímajícího strachu, 

který provázel například období tzv. heydrichiády, během níž bylo celkem zatčeno 3188 

a popraveno 1585 osob.566 Takovýto prožitek mohl značnou část populace zastrašit (a 

také jistě zastrašil), ale nikoliv přispět k identifikaci s danou ideologií. Jinými slovy - 

českou společností mohly jen stěží rezonovat obrazy, které prezentovaly nacisty jakožto 

zástupce a nositele fiktivního světa absolutního dobra, neboť se nacházely v přímém 

rozporu s osobní zkušeností, kterou velká část společnosti v souvislosti s okupací 

učinila. 

Existuje zde však ještě jedna, z našeho pohledu možná důležitější příčina daného 

stavu, která plynula ze samotné nacionálně socialistické ideologie. Její imanentní 

součástí byla totiž starogermánská mytologie, ságy severských kmenů, které mohly být 
                                                
565 Toto zklamání z určitých prvků demokratického řádu však zřejmě sehrálo svou roli po skončení války, 

kdy se značná část populace přiklonila k jiné totalitní ideologii a sice stalinskému komunismu. 
566 ČAPKA, F.: Dějiny zemí koruny české v datech. Praha 1999, s. 698 
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v tehdejším Německu snadno oslyšeny, neboť zde značná část populace toužila po 

„návratu ke kořenům“, po identifikaci s germánskými hrdiny, aby tak alespoň částečně 

zacelila rány válečné porážky a krize.567  A nejenom to. Obrazy, které konstruovali 

nacističtí ideologové, navazovaly i na nikdy nezaniklý mýtus Říše, obsahující určité 

světovládné ambice, kult heroizovaného vůdcovství, jehož kořeny sahaly až 

k romanticko-konzervativním tradicím raného 19. století a našly své vyjádření například 

v adoraci „Železného kancléře“ Bismarka, 568  ke kterému se Adolf Hitler tak rád 

přirovnával569 atd. 

Všechny tyto mýty byly pevnou součástí map významů většiny německé společnosti, 

ale jen těžko mohly nějakým výrazným způsobem rezonovat českou populací. Běžný 

obyvatel protektorátu totiž neměl pro tuto sémantickou strukturu prakticky žádnou 

oporu ve svém dosavadním životě a socializaci. Nacismus s sebou nesl i jiný způsob 

nazírání světa, jiný způsob vztahování se ke každodenní realitě, který byl pro většinu 

české populace jen těžko akceptovatelný, protože zcela cizí a proto nepochopitelný. 

Nacistické panství přišlo náhle a přineslo s sebou takové způsoby osmyslňování světa, 

jež byly často v přímém rozporu s kulturně hodnotovými vzorci české populace. Nebylo 

zde možno s úspěchem využívat aluzí na slavnou germánskou minulost, tradiční 

tendece Drang nach Osten či tezí o propojení krve a půdy. Jak již bylo řečeno výše, 

přijetí těchto tezí se musel z logiky věci vzpírat „zdravý rozum“, který je prakticky 

bezezbytku produktem struktury map významů. U dospělé populace protektorátu, jejíž 

socializace probíhala v prostředí první republiky či Rakousko-Uherské monarchie, 

prodchnuté národně obrozeneckým, nacionálním étosem, již zkrátka došlo ke zvnitřnění 

odlišných schémat myšlení. A protože modifikace map významů představuje pomalý, 

evoluční proces, neexistovala zde opodstatněná naděje na to, že by v průběhu několika 

let došlo k nějaké výraznější změně, mající za následek nadšenou akceptaci nacistické 

ideologie a bezpodmínečné přihlášení se k „novému řádu“. 

Můžeme tedy konstatovat, že způsoby, kterými většinová česká populace 

interpretovala každodenní realitu, dostaly mnichovskými událostmi skutečně citelný 

zásah. Tato krizová situace nepochybně skýtala živnou půdu pro úspěšnou implementaci 

konkurenčních metanarativů, ale pouze takových, které alespoň rámcově tkvěly svými 

kořeny ve světě majoritou interiorizovaných map významů a nepříčily se proto 

zdravému rozumu. 
                                                
567 LYOTARD, J. F.: O postmodernismu. Praha 1993, s. 49 
568REICHEL, P.: Svůdný klam Třetí říše. Praha 2004, s. 97 
569 KERSHAW, I.: Hitler 1936–1945: Nemesis. Praha 2004, s. 189 
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Situace nacistických bubeníků byla navíc dále komplikována skutečností, že 

nacionální socialismu, ostatně jako všechny totalitní ideologie, kladl na své poddané 

v otázce osmyslňování světa absolutní nároky. „Vzorný občan by měl slyšet hlas Státu 

uvnitř sebe samého,“ 570  pronesl již citovaný Givanni Gentile. Nacistická dogmata 

nepřipouštěla existenci prostor, které by nepodléhaly ideologizaci, natož pak trvání 

autonomní sféry vnitřní svobody. Každý postoj, který se tím či oním způsobem 

odlišoval od petrifikovaného monolitu ideologie, musel být touto optikou vnímán jako 

nebezpečná, zvrácená odchylka či lépe specificky se prezentující výzva ke zničení. 

Jinými slovy – lidé nesměli disponovat takovými nástroji k dekódování světa, jež by 

umožňovaly interpretovat každodenní realitu jinak, než v souladu s předkládanými 

dogmaty. Takto důkladná přeměna map významů byla u drtivé většiny protektorátní 

populace v zásadě nemožná. To tedy znamenalo, že představitelé nacistického 

establishmentu mohli své panství udržovat v chodu prakticky výhradně z pozice síly, ale 

bez niterné akceptace daných dogmat ze strany „poddaných“ nikdy nemohli dosáhnout 

oné tolik potřebné legitimity zdola, bez které je dlouhodobá existence jakéhokoliv 

státního útvaru vyloučena. 

Jakkoliv se tedy požadavek na důslednou přeměnu map významů, často označovaný 

termínem „převýchova“, nestal primárním cílem nacistické propagandy a musel ustoupit 

nárokům, které si vynutila pokračující válka, nikdy nebyl zcela pouštěn ze zřetele.571 

V realitě frontových bojů se logicky tlačila do popředí nutnost udržet na našem území 

klid, který by umožňoval důslednou hospodářskou exploataci okupovaného státu.572 

Pokud se však měla nacistická říše dožít deklarovaných tisíce let, akceptace dané 

ideologie ze strany široké populace byla z dlouhodobého hlediska zcela nezbytnou. 

                                                
570BUDIL, I.: Moderní totalitarismus a síla politické imaginace. In.: BUDIL, I.: Totalitarismus. Praha 

2005, s. 25 
571 Sám K.H.Frank označil za konečný cíl německé protektorátní politiky „naprosté duševní znovudobytí 

české a moravské země a jejího obyvatelstva pro říši a říšskou ideu“. (BRANDES, D.: Češi pod 

německým protektorátem. Praha 1999, s. 333) 
572 I v tomto případě můžeme dané tvrzení ilustrovat výrokem K.H.Franka: „Právě během války jsme se 

zbavili některých povrchních úsudků z počátečních dob i určitých projevů domýšlivosti. Potlačili jsme při 

tom nejeden resentiment a na celou dobu války jsme do nejzazšího koutku odložili politiku, jež se řídí 

citem, i všechnu ideologii. Stali se z nás reální, střízliví politici sledující určité zájmy, abychom pro vyšší 

cíl, říši, vydobyli všechno, co lze.“ (tamtéž, s. 335) 
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To si samozřejmě uvědomovali i představitelé nacistického establishmentu.573 Velmi 

explicitně vyjádřil tyto myšlenky Emanuel Moravec ve své knize „V úloze mouřenína“, 

která poprvé vyšla v říjnu roku 1939 a následně se dočkala mnoha dalších vydání: 

„Cesty k vytvoření velikých politických celků jsou dvě. Na jedné se užívalo síly, na 

druhé přesvědčování. Je bohužel starou potvrzenou pravdou, že ti, co šli cestou meče, 

vytvořili více říší, než ti, co volili cestu přesvědčování a dorozumívání. Když se po meči 

nedal do práce duch a nevytvořil v celku násilím ukutou vysokou kulturu, pak říše meče 

mívaly jen přechodné trvání. Meč staví, kultura udržuje.“574 Jinými slovy – pokud by se 

nacistům nepodařilo obyvatelstvo dobytých území přivést k niterné akceptaci ideových 

dogmat, Třetí říše se musela i v případě „totálního vítězství“ v historicky krátké době 

rozpadnout. 

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že se představitelé okupační správy ocitli 

v neřešitelné situaci – na jedné straně museli u významného procenta populace zajistit 

interiorizaci dané ideologie, na straně druhé však bylo zřejmé, že ji většina obyvatelstva 

našich zemí z logiky věci nemohla přijmout za svou. Na základě výše uvedeného by 

však mělo být zřejmé, že zde existovala jedna cesta, jak tento zdánlivý gordický uzel 

rozetnout – česká mládež. 

Konstatovali jsme, že mapy významů nejsou nějakou součástí našeho genofondu a 

musí být tedy u každé nové generace znovu a znovu vytvořeny. Kdyby se 

představitelům nacistického establishmentu podařilo plně ovládnout proces, během 

kterého jsou partikulární způsoby osmyslňování světa generovány, nic by jim nemohlo 

zabránit v tom, aby zformovali mládež k obrazu svému a přiměli ji tak k nadšené 

adoraci „nového řádu“. 

V žádném případě se však nejednalo o jednoduchý úkol. V rámci primární a 

sekundární socializace, tedy mechanismu, který je zodpovědný za tvorbu našich 

způsobů vztahování se ke každodenní realitě, totiž působí nesčetné množství často 

funkcionálních, tedy nezamýšlených, vlivů. V první fázi sehrává dominantní roli 

především rodina, později se k ní dále přidává škola, prostředí, ve kterém jedinec tráví 

                                                
573Jak konstatoval  historik P. Maršálek: „Nacistickým špičkám bylo hned od počátku okupace jasné, že 

nově získaná území mohou stěží natrvalo udržet a dokonale hospodářsky ovládnout jen s pomocí teroru. 

Ostatně dějiny jim k tomuto závěru poskytovaly nesčetné množství příkladů. Z nich jednoznačně 

vyplývalo, že pouhým násilím a zastrašováním – bez aktivní spolupráce nebo alespoň lhostejné tolerance 

obyvatelstva dobytého území – se nikdy žádná okupační moc dlouho neudržela.“ (MARŠÁLEK, P.: 

Protektorát Čechy a Morava. Praha 2002, s. 123) 
574MORAVEC, E.: V úloze mouřenína. Pardubice 2004, s. 36 
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svůj volný čas, média a mnoho a mnoho dalšího. Mnohé z těchto vlivů představovaly 

jakési ostrůvky (jakkoliv limitované) svobody, do kterých chapadla centrální moci 

prozatím nedosahovala a, jak můžeme soudit z mnoha dějinných případů, ani nikdy 

zcela dosáhnout nemohla. 

Jak jsme mohli pozorovat z výše citovaného proslovu Reinharda Heydricha, 

představitelé okupační správy spatřovali řešení daného problému ve vytržení mládeže 

z tohoto prostředí a jejího podrobení státem organizované a kontrolované výchově.575 

Právě tato myšlenka stála u zrodu Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na 

Moravě a zřetelně se manifestovala i ve vládním nařízení 28. května 1942 o povinné 

službě mládeže.576 Z hlediska nacistů by ideální stav představovala situace, ve které by 

Kuratorium rozhodovalo o každé minutě svých členů a byla tak minimalizována 

možnost výchovného působení mimo petrifikovaný ideologický rámec.577 Samozřejmě, 

že pouhé čtyři hodiny sportu a „duchovní výchovy“ týdne tento předpoklad ani zdaleka 

nesplňovaly, ale nesmíme zapomínat, že se jednalo o pouhý první krok na cestě k 

„duševnímu znovudobytí českého prostoru“, která měla, dle tvrzení K.H.Franka, trvat 

několik generací.578 
                                                
575 „(…) Dále je to problém škol. Zde je nutné uhodit především na české učitelstvo, které je sborem 

vychovatelů opozice pro českou vládu. Tady do toho musíme jasně říznout a ostatně v souvislosti s tím 

odbourat české vyšší školy. Pak bude bezpochyby nutné shromáždit někde českou mládež v takové formě, 

jež by umožnila výchovu mimo školu, která by pomohla zejména proto, že není možné dát uzavřít 

všechny české učitele a vytrhnout ji z tohoto ovzduší.“ (PASÁK, T.: Organizační a správní změny 

v českém školství v období nacistické okupace. In.: In Memoriam Zdeňka Fialy z pomocných věd 

historických. Praha 1978, s. 242) 
576 V jeho rámci bylo explicitně zmíněno, že se jedná o aktivitu, která má mladistvým protektorátním 

příslušníkům poskytnout tělesnou, duševní a mravní výchovu nad rámec působení školy a rodiny. (Vládní 

nařízení ze dne 28. 5. 1942 o povinné službě mládeže. In.: Sbírka zákonů a nařízení 1942 I. Praha 1942, s. 

905) 
577 Tato ambice byla samozřejmě obsažena i v rámci Hitlerjugend a nutno říci, že se ji podařilo dotáhnout 

o poznání dále než v našem prostředí. Jak s odstupem času vzpomínal spisovatel Erich Loest: „Služby 

byla dvakrát týdně, a protože jsem se stal brzy vedoucím, měl jsem v pondělí ještě službu vůdců, a v 

neděli byla střelba nebo jsme někam jezdili na kolech nebo absolvovali nějaký pochod. Byl jsem v 

Hitlerjugend něčím zaměstnán čtyři nebo pět dní v týdnu. Neměli jsme čas přemýšlet o tom, co to s námi 

vlastně provádějí. Vždycky přišlo něco dalšího, byly to nepřetržité akce.“ (KNOPP, G.: Hitlerova mládež. 

Praha 2003, s. 27) 

Je však nutno konstatovat, že v ani případná realizace tohoto záměru by v rámci Kuratoria nemusela 

nutně nést kýžené výsledky. Jak jsme již konstatovali v kapitole „Zteč“, instruktoři provádějící tzv. 

povinnou službu byly často cokoliv jiného než oddanými služebníky nacionálního socialismu. 
578 BRANDES, D.: Češi pod německým protektorátem. Praha 1999, s. 335 
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Na každý pád to však byla právě mládež, která ještě neprošla socializačním procesem, 

jež tvořila z hlediska nacistů ideální „materiál“ pro „převýchovu“ ve smyslu 

implementace ideologických dogmat. Proto zde existovala zřetelná snaha vytrhnout ji 

z rodinného a školního prostředí a „uchránit“ ji tak „nákazy“ nežádoucími způsoby 

osmyslňování světa. Právě proto označoval Emanuel Moravec ve svém projevu mládež 

jako „vzpruhu líných“ a „naději národa“. A právě tyto skutečnosti nás také vedly ke 

snaze prozkoumat možnost existence jakéhosi latentního generačního konfliktu, který 

by se nacističtí bubeníci snažili více či méně explicitně rozdmýchávat prostřednictvím 

protektorátního kolaborantského tisku. O tom, že nacionálně socialistické revoluce není 

ničím jiným než jakousi „vzpourou mládí“, se mohli zájemci ostatně dočíst v již 

citované knize „V úloze mouřenína“.579 
                                                
579 „Každá doba má své tři hlavní generace. Prvou tvoří dvacátníci, nezkušení snílci překypující dravčí 

energií. Druhá jsou čtyřicátníci, zkušení a plodní pracovníci ve vyrovnaném rytmu. Třetí představují 

šedesátníci, opatrní počtáři, kterým vyhovuje pohodlné posedání na místě. 

 (…) Kde vede třetí generace, tam neproniknou žádné nevyzkoušené novoty, tam se žije bez otřesů ze 

starých hodnot. Taková společnost připomíná rozumného penzistu, na kterého nikdo nevyzraje, dokud 

pošťák správně doručuje výslužné. Nastane-li však v pravidelnosti srovnaných hodnot porucha, u 

penzisty se dostavuje krize, mizí spánek, vznikají přehnané vidiny pesimismu. Prostě tam, kde vede třetí 

generace, nesmí nastat okolnosti, které by povážlivě a prudce měnily platné a uznávané poměry. Stát 

spravovaný třetí generací potrpí si na pravidelnost výkonů, vyrovnaný rozpočet a na odložený a 

„zachovalý“ pokrok. Třetí generace osvědčuje se na náčelnických místech uprostřed mezi dvěma 

revolučními výbuchy dějin. 

Opakem třetí generace šedesátníků je prvá generace dvacátníků. Dvacátníci zásadně prohlašují bohy třetí 

generace za veteš už prostě proto, že v nich mají zalíbení dědečkové. To je armáda neposlušných a 

povykujících nespokojenců se světobornými plány, které chybí trpělivost a klid k tvoření hodnot nových. 

Dovedou znamenitě bořit. Když při tom odstraňují harampádí, které jen překáží, obstarávají trochu úlohu 

zdravotní policie. Nepotřebné starožitnosti rádi si totiž nechávají staří, poněvadž „kdož ví, zda se to 

jednou nebude hodit“. Pod dlouhou správou třetí generace nahromadí se obyčejně ve státní domácnosti 

mnoho odpadků, které se už na nic nedají zpracovat. Klopýtáme o ně na každém kroku. Největší 

nebezpečí je v tom, že první generace často bere při odklízení na lopatu také opatření velmi důležitá a 

veskrze zdravá. Když třetí generace pole vyklidila, tvrdívá generace prvá, že „dělá pořádek“, že „větrá“. 

Ve státním bytě zůstanou pravidelně jen holé zdi s vytlučenými okny a vyraženými dveřmi. 

Aby nedocházelo k ostrým střetnutím mezi prvou a třetí generací, úlohu pružné podušky obstarává tu 

generace druhá, čtyřicátníci. 

(…) Nejvíce neplech a neštěstí v životě států a společností vzniká z toho, že třetí generace nechce druhou 

přizvat ke spolupráci a že druhá generace nepochopí včas svou úlohu prostředníka mezi starým a novým 

světem, a že nedovede usměrnit ideovou energii generace prvé. 

Vidíme, že vlastně největší odpovědnost v každé době spočívá na druhé generaci. Od druhé generace se 

také žádá největší kvalita po stránce mravní a vůdčí. 
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V rámci předcházejících kapitol jsme ustavili, že jakési náznaky pokusu postavit 

proti sobě mladou a starší generaci protektorátu je možno nalézt v rámci 

propagandistických obrazů české inteligence, méně pak v imaginárních konstrukcích 

„světového židovstva“. Jaký způsobem však toto téma rezonovalo právě ve způsobech, 

kterými protektorátní kolaborantská média referovala o mládeži samotné? Právě tato 

otázka je hlavním tématem následujících podkapitol. 

 

 

8.3 Arijský boj- mýtus mládí 
 

Pokud se v tento okamžik zaměříme na časopis Arijský boj, můžeme konstatovat, že se 

zde k termínu „mládež“ či „mládí“, až na několik drobných výjimek,580 váží téměř vý-

hradně pozitivní konotace. Toto zjištění nepředstavuje vzhledem k výše řečenému žádné 

překvapení. S přihlédnutím k předpokládanému složení čtenářské obce je samozřejmé, 

že zde byla stavěna na pomyslný piedestal především mládež pracující. U nastupující 

generace byla vyzvedávána zvláště její údajná touha po novém životě,581 sociální cítě-

ní582 či odpor vůči Židům a svobodným zednářům.583 Důvody takovéhoto postoje při-

spěvatelů Arijského boje byly stručně vyjádřeny v pravidelné rubrice „Ze všech krajů 

Čech a Moravy“- „Jaká bude naše mládež, takový bude osud celého českého národa.“584 

Zřejmě nepřekvapí ani zjištění, že vyzvedávání údajných pronacistických postojů pro-

tektorátní mládeže se ve většině případů pojilo s pochvalnými slovy na adresu Kuratoria. 

Jednalo se totiž o organizaci, jejímž primárním účelem měla být právě výchova respek-

tive převýchova nastupující generace. Právě Kuratorium se mělo postarat o její vytržení 

z prostředí školy a do značné míry i rodiny, tedy sociálních institucí, které z pohledu 

                                                                                                                                          
 (…) Mnoho se popsalo papíru o vzniku německého národně-socialistického hnutí, ale málo se hledělo ke 

skutečnosti, že to byla revoluce mladší generace proti starým.“ (MORAVEC, E.: V úloze mouřenína. 

Pardubice 2004, s.17-22) 
580 Darebáctví mladistvých nevychovanců. Arijský boj, roč. IV., č.20 (15.5.1943), s. 2; Kukátko. Arijský 

boj, roč. IV., č.20 (15.5.1943), s. 3 
581 Ze všech krajů Čech a Moravy. Arijský boj, roč. III., č.10 (14.3.1942), s. 7 
582 Ze všech krajů Čech a Moravy. Arijský boj, roč. V., č.29 (15.7.1944), s. 6 
583 „V dopise žádají nás mladí přátelé, abychom jim zapůjčili určitý materiál na protižidovskou a 

protizednářskou výstavu. (…) Rádi bychom … řekli, že toto odhodlání mladé generace … vítáme a 

chválíme.“ (Chválíme mládež Nár. Souručenství. Arijský boj, roč. III., č.5 (7.2.1942), s. 5) 
584 Ze všech krajů Čech a Moravy. Arijský boj, roč. III., č.15 (18.4.1942), s. 6 
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okupační správy narušovaly snahu po bezpodmínečné interiorizaci žádoucích hodnot a 

postojů. Postup, při kterém docházelo ke konstrukci vizí o úzkém spojení výchovného 

působení Kuratoria a správného, oceňovaného chování mladé generace, se tedy touto 

optikou jeví jako krok logický a do jisté míry funkční.585 

Zvláštní pozornost pak byla věnována především propagaci nejrůznějších akcí, které 

byly pořádány právě pod hlavičkou Kuratoria. Za dobu fungování dané instituce jich 

bylo zorganizováno skutečně značné množství - od sportovních dnů, přes umělecké sou-

těže, až po šití panenek, které měly z jedné třetiny posloužit jako vánoční dárky pro 

německé děti, jejichž otcové bojovali na frontách a zbývající část byla určena pro po-

tomky českých dělníků nasazených v Říši.586 

Tento aspekt „výchovného“ působení není možné podceňovat. Podobné aktivity, přede-

vším pak sportovní soutěže a klání, dozajista přispívaly k atraktivnosti dané organizace 

mezi mladými lidi a pomáhaly ji legitimizovat v očích rodičů. O tom, že se dané akce 

od určité míry nemíjely účelem, svědčí i mnohé zprávy SD, které pozitivně hodnotily 

krajská shromáždění a sportovní soutěže Kuratoria, jež údajně došly u české veřejnosti 

náležitého uznání. Diváci měli oceňovat především „pozornost a péči Kuratoria o vý-

chovu mládeže a její sportovní vyžití", stejně tak jako se dmout pýchou nad soutěžními 

úspěchy svých dětí.587 Přestože z daných materiálů vysvítá i skutečnost, že valná část 

veřejnosti podobné podniky odsuzovala,588 potenciál, který v sobě skrývaly rozhodně 

                                                
585 Na první pohled se může zdát, že takto explicitní propojování Kuratoria a převýchovy mládeže v 

nacistickém duchu, by mohlo působit poněkud kontraproduktivně a motivovat rodiče k tomu, aby se 

snažili své ratolesti od působení dané instituce ochránit. Tato námitka by však byla validní pouze v tom 

případě, že by se jednalo o jiný časopis, než byl Arijský boj. V tiskovinách odlišného typu byl skutečně 

vyzvedáván spíše blahodárný vliv sportu, disciplíny a vůbec kultivace vlastností, které by došly ocenění i 

v rámci prvorepublikové společnosti. Pokud však byla nějaká osoba pravidelným odběratelem a čtenářem 

Arijského boje, této výkladní síně nejzpustlejší žurnalistiky, můžeme předpokládat, že vůči určitým 

aspektům nacionálně socialistické ideologie chovala minimálně sympatie. V tomto případě se tedy úzké 

propojování Kuratoria a nacismu skutečně jeví jako funkční. 
586 Blíže: ŠPRINGL, J.: Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Diplomová práce, 

Praha 2003, Ústav českých dějin, vedoucí Prof. PhDr. Jan Kuklík, CsC. , s. 113–137 
587 GEBHART, J. - KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí Koruny české XV.b. Praha/Litomyšl 2007, s. 369 
588 Jak například konstatoval jeden konstatoval z funkcionářů dané organizace J.Nogol: „Sportovní akce 

Kuratoria jsou všude vysmívány.“ (MOULIS, M.: Mládež proti okupantům. Praha 1966, s. 141) 

Zpráva SD o sportovním „Dni mládeže“ pak například uváděla, že „Převažoval názor, že „činnost 

Kuratoria je německá záležitost", a průběh akcí označovaly některé hlasy za „Moravcovu 

parádu".“ (GEBHART, J. - KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí Koruny české XV.b. Praha/Litomyšl 2007, s. 

369) 
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nelze pominout. To si samozřejmě uvědomovala i česká emigrace a panovaly mezi ní 

obavy, zda se nacistické mašinérii tímto způsobem přeci jenom nemůže podařit získat 

určité procento mládeže na svou stranu.589 

V této skutečnosti můžeme tedy spatřovat hlavní důvod, proč se přispěvatelé Arijského 

boje zaměřovali při informování o české mládeži především na tento aspekt. V průběhu 

let jsme se zde mohli například dočíst, že „Naše mládež … s radostí chápe se práce 

tělovýchovné a všech akcí pořádaných Kuratoriem. Radost je pohleděti na průbojnost 

mladých.“590 

Pozornost byla věnována také akci „Umění mládeži“, v jejímž rámci mohli mladí lidé 

v průběhu roku navštívit celkem deset kulturních představení (4 divadelní hry, 3 filmové 

projekce a 3 koncerty).591 I tento, na první pohled chvályhodný počin, byl pochopitelně 

vystaven značné ideologizaci - „V této největší z válek prožíváme v podstatě velký 

přerod materialismu ke spiritualismu. (…) Umění je nejčistším výrazem osvobozené, 

toužící duše, je-li uměním pravým, hlubokým. (…) Začalo-li Kuratorium prvý okruh 

své akce Smetanou, … značí to … návrat k odkazu slavných dob našich předků, kdy 

kultura ukazovala cesty zdravé politice bratrství německo-českého.“592 

Je zbytečné, abychom se na tomto místě dopodrobna zabývali způsoby, kterými bylo o 

podobných akcích na stránkách Arijského boje referováno. Ve všech případech bychom 

                                                
589 Takto se k dané problematice například vyjádřil v jednom ze svých rozhlasových projevů Prokop 

Drtina: „Mladí lidé mají … zase nový důvod, aby si položili otázku: občánku, co teď? Tak zvaným 

arijským pozdravem, který byl teď zaveden na našich hřištích, se nic nespraví. Ten nikomu a ničemu 

neprospěje. Každý si musí sám za sebe zodpovědět otázku, zda kopní do míče mu stojí za to, aby 

kopal do sama sebe, do své lidské důstojnosti. 

 (...) Žádné zvedání rukou, žádné zneucťující projevy, žádný Hácha, žádná kuratoria pro výchovu 

mládeže ani spílání Benešovi vám nepomohou! Pomoci vám může jen váš odhodlaný odpor a na jeho 

konci naše vítězství. 

 A vy, mladí, pamatujte na svoji budoucnost. Máte před sebou celý život. Neučiňte nic, co by váš 

budoucí život zničilo. Chovejte se tak, abyste mohli se ctí a hrdostí přivítat hodinu osvobození a ne abyste 

se jí musili obávat. Ti, kteří budou míti na čele vypáleno znamení zrady, zbabělosti a podlosti, budou pro 

svůj národ mrtvi, i když si snad za tuto cenu zachovají život. Život, který bude strašný, nesnesitelný, horší 

než smrt. Hrdinové budou mezi námi chodit jako králové, zbabělci se budou ploužit jako malomocní a 

lidé se jich budou štítit. Proto skutečně lépe ve cti padnout než v potopě a hanbě se dožít.“ (DRTINA, P.: 

A nyní promluví Pavel Svatý. Praha 1947, s. 245–247) 
590 Ze všech krajů Čech a Moravy. Arijský boj, roč. V., č.4 (22.1.1944), s. 6 
591 POLÁŠKOVÁ, A.: Nacistická školská politika a její odraz v protektorátu. Diplomová práce, Praha 

2004, PedfUK, vedoucí Mgr. Dana Nejedlá, PhD., s. 77 
592 Poznámky kulturní. Arijský boj, roč. V., č.29 (15.7.1944), s. 4 
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se totiž setkali s prakticky totožným scénářem – ať už se jednalo o výuku plavání, 

sportovní dny, soutěže o nejlepší povídku či hudební produkci, nic z toho nemohlo 

uniknout nánosu nacistické ideologie. Prakticky každým oslavným článkem tohoto typu 

více či méně explicitně rezonovala vize šťastných zítřků pod německou kuratelou, 

pozitivní práce Kuratoria stavěná do opozice vůči předcházejícímu stavu demokratické 

dekadence či aluze na nadšenou mládež, která správně pochopila velikost doby.593 

Na tomto místě tedy konstatujme, že pozitivní obrazy mládeže, se kterými jsme se 

mohli v průběhu války setkat na stránkách Arijského boje, byly ve své většině úzce 

propojeny s adorací Kuratoria, tedy instituce mající zajisti „výchovu“ respektive 

„převýchovu“ mladé generace v nacistickém duchu. 

Jak jsme již zmínili výše, jedním z klíčů k úspěšnému „vytvoření“ jedinců, jejichž mapy 

významů by plně odpovídaly nacistickým záměrům, představovalo ovládnutí 

mechanismů podílejících se na socializaci, především pak rodiny a školy. Stejně tak 

jsme konstatovali, že plné kontroly nad těmito sociálními prostory nebylo možno 

dosáhnout a představitelé okupační správy se tak spíše zaměřili na pokus mládež 

z tohoto prostředí alespoň částečně vytrhnout prostřednictvím tzv. povinné služby. 

Zkrátka a dobře – rodina a škola představovaly z hlediska nacistických ideologů 

                                                
593 Namátkou můžeme uvést jen některé z nich: „Vedení mladých je si velmi dobře vědomo toho, že 

úspěšných výsledků ve výchově nové generace je možno se dobrati jen cestou harmonického vyrovnání 

rozvoje tělesného i duševního. 

(…) Není bez důležitosti, že v tomto ušlechtilém zápolení se klade zvláštní váha na charakter soutěžících 

prací, které především mají být zaměřeny k oslavě mládí, práce, k službě národu, ke kamarádství a k 

pospolitosti. Zejména v části literární se vyslovuje požadavek takového přínosu, který bude symbolisovat 

vítězné mládí, které bude umět vytěžit nejvíce z přirozených vlastností mládí, jimiž jsou pravdomluvnost, 

ráznost, čistota a rytířskost v boji se zbabělostí a falší.“ (Poznámky kulturní. Arijský boj, roč. V., č.14 

(1.4.1944), s. 4) 

„Ještě jsou v dobré paměti dvě soutěže Knihovny pro mládež, kterou vydává pro Kuratorium 

nakladatelství Orbis, a v nichž byly účastníkům předkládány otázky o tom, které vlastnosti hrdinů 

popisovaných příběhů se jim nejvíce zamlouvaly. V první i druhé soutěži … to vyhrály na celé čáře 

vlastnosti, které charakterizují nový, vzorný typ člověka tohoto věku: hrdinství, odvaha, kamarádství, 

vesměs vlastnosti, s nimiž se mladí přátelé … setkávali u hrdinných postav všech oněch opravdových 

příběhů, líčících život a boj statečných pionýrů a bojovníků za nový řád lidské společnosti. (…) 

Psychologický význam soutěže pak tkví především v tom, že zdravá reakce české mládeže na hrdinské 

vzory cti a mužnosti, líčené v knižnici, má dokázat do jaké míry se zdařilo uvědomělé výchovné úsilí této 

hodnotné knihovny směřující k duchovnímu ozdravění naší nejmladší generace v duchu nové mravní a 

charakterové orientace evropského člověka.“ (Poznámky kulturní. Arijský boj, roč. V., č.19 (6.5.1944), s. 

4) 
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nebezpečnou sféru nežádoucích vlivů, jejichž působení měla být mládež pokud možno 

ušetřena. Tento požadavek však z pochopitelných důvodů nebylo možno vyjadřovat 

příliš otevřeně. Na stránkách Arijského boje však přesto můžeme najít články, ze který 

je určitý osten namířený proti rodičům a pedagogům více či méně dobře patrný. 

Jako první příklad takovéhoto textu nám může posloužit stať aktivistického novináře 

Václava Crhy z června 1944 „Dva roku Kuratoria pro výchovu mládeže“, ve které se, 

jak už sám název napovídá, zaobíral historií a cíli dané instituce: „Předpokladem této 

nové organizace české mládeže bylo … rychle a účelně podchytit mládež od 10 do 18 

let. … 28. května 1943 byla zavedena povinná služba mládeže, jejímž cílem je, aby 

mimo rodičovské prostředí a mimo školu mládež od 10-18 let, hoši i dívky, byla 

duševně, tělesně i mravně patřičně usměrněna.“ 

Z tohoto odstavce jednoznačně vyplývá, že výchova, probíhající v rámci rodiny a školy 

nebyla v předcházejících letech orientována správným směrem a právě proto bylo 

zapotřebí vzniku Kuratoria. Teprve ono mohlo mladým lidem údajně poskytnout 

žádoucí výbavu pro potýkání se s novým světem, který s sebou přinesla nacistické 

okupace. Rodina a škola v této oblasti zjevně selhávaly a nedokázaly se pružně 

přizpůsobit požadavkům doby. 

„(…) V tomto prostředí vyrůstá nová generace v duchu tradice václavské, která slouží 

zároveň Říši i domovině.“ 

V této ukázce se poprvé setkáváme se jménem sv. Václava, asi nejzneužívanější 

postavy našich dějin. Co bylo tímto odkazem míněno? Pokud se blíže podíváme na 

způsoby, kterými bylo s jeho osobou operováno v rámci nacistické propagandy, zjistíme, 

že nově osmyslněná svatováclavská tradice hrála v této oblasti nezanedbatelnou úlohu. 

Sv. Václav měl být nově pojímán jako panovník, který jasnozřivě pochopil, že český 

národ může spokojeně žít pouze v těsném svazku s národem německým, což byl údajný 

důvod toho, proč naše země přivedl do lůna Říše a tím i k všeobecnému rozkvětu. 

Snaha po konstruování paralely s protektorátní realitou je zřejmá na první pohled. 

Každý, kdo by se od této chvíle k postavě národního světce hlásil, měl v podstatě dávat 

najevo svůj souhlas s tehdejším stavem věcí. Do opozice vůči němu pak byla stavěna 

osoba Boleslava I., který se měl odvrátit od nastoupené cesty jenom proto, aby po 

mnohaletých bojích nakonec pochopil, že nebezpečí nehrozí od našich „německých 

bratří“, ale naopak od asijských hord a na řece Lechu se tak opět postavil po bok císaře 

Oty I.594 

                                                
594 Blíže: NEZDAŘIL, P.: Propaganda a mládež za protektorátu: Kuratorium a strategie působení na 
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Tato interpretace svatováclavského odkazu samozřejmě do značné míry odporovala 

způsobu, jakým na něj nahlížela většinová protektorátní populace, formovaná 

především Palackého vizí dějin. Tímto prizmatem Sv. Václav nikdy nebyl uctíván jako 

symbol poslušnosti a poddanství vůči římsko-německé říši, ale právě naopak jako 

bojovník a symbol české státoprávní svébytnosti.595 

Struktur map významů většinové populace zkrátka dost dobře neumožňovala 

bezezbytku přijmout tuto novou interpretaci národního světce a úkol zprostředkovat ji 

mladé generaci proto ležel především na Kuratoriu a jeho „výchovném“ působení 

v rámci tzv. duchovní výchovy. Právě to bylo nejspíše míněno zmínkou o václavské 

tradici, která „slouží zároveň Říši i domovině.“ 

Výňatky z Crhova článku můžeme ukončit výrokem K.H.Franka, který byl v jeho 

rámci citován: „Tento nový prostor předpokládá, že náš národ bude nejen vnitřně 

účasten, … ale i vnitřně provede do důsledků svoje zapojení do Říše. (...) Za tím cílem 

musí si též vytvořit politické smýšlení, které by bylo shodné se smýšlením říšským a na 

této cestě má mu býti právě nápomocna nově vychovaná a orientovaná mladá generace, 

která nebude již zatížena slabůstkami bývalého politického stranictví, ale která se právě 

má naučit myslet reálně a v rámci tohoto prostoru. Takový jest tedy úkol Kuratoria pro 

výchovu mládeže.“596 

Jinými slovy – škola ani rodina dle Frankova mínění nemohly mládeži poskytnout 

„reálný“ pohled na tehdejší situaci, nemohly se oprostit „slabůstek“ prvorepublikového 

způsobu myšlení. Mládež měla být ke „šťastným zítřkům rasově čistého světa“ vedena 

především instruktory Kuratoria, tedy lidmi mladými, dynamickými a nezatíženými 

dědictvím předcházející éry. Měla to být až mladá generace, která bude myslet „říšským 

způsobem“ a dokáže se tak vnitřně ztotožnit s budováním nového světa. Pokud se nad 

Frankovým výrokem blíže zamyslíme, musíme mu dát v určitém směru za pravdu – 

starší generace skutečně neskýtala příliš nadějí na plnou identifikaci s nacistickými 

dogmaty a jedinou nadějí na poskytnutí pevné legitimity novému panství zůstávala 

patřičně vychovaná mládež. 

Na stránkách Arijského boje se dále můžeme setkat s obrazy pomýlených matek, které, 

„poštvané zločinnými náhončími“ (rozuměj Židy a „židomily“), věřily, že jejich potom-

                                                                                                                                          
mládež prostřednictvím časopisů. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav hospodářských a 

sociálních dějin, 2010. Rigorózní práce, s. 113-117 
595TOMEŠ, J.: Historie v čase zkoušky. Praha 1992, s. 40 
596 CRHA, V.: Dva roky Kuratoria pro výchovu mládeže. Arijský boj, roč. V., č.24 (18.6.1944), s. 1-2 
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ci budou pod záminkou povinné služby posláni na výchovu do Říše,597 případně s apely 

na rodiče a učitele aby se co nejusilovněji podíleli na nové orientaci mládeže598 a mnoho 

dalšího. Prakticky ze všech článků tohoto typu je patrný určitý rozpor, který autoři poci-

ťovali mezi výchovnými požadavky okupační správy a konáním sociálních institucí, 

které v tomto procesu sehrávaly nejvýraznější roli. 

Položme si však na tomto místě otázku – jednalo se přispěvatelům Arijského boje sku-

tečně o vyvolání nějakého generačního rozporu? Jistě – mladí neměli chápat jako své 

vzory prvorepublikovým étosem poznamenané učitele či „pomýlené“ rodiče, tedy re-

prezentanty „starého světa“, ale naopak vzhlížet spíše k instruktorům povinné služby, 

tedy lidem povětšinou mladým a z ideového hlediska více méně prověřeným. 599 Byla 

zde však konstruována bezvýhradná korelace mezi mládím a proříškým smýšlením na 

straně jedné a stářím a „ideovou pomýleností“ na straně druhé? Pokud se nad tímto pro-

blémem blíže zamyslíme, musíme dojít k závěru, že se zde redakce Arijského boje zase 

jednou ocitala v poněkud ambivalentní situaci. 

Na jedné straně jsme vykreslili, nakolik důležitou úlohu měla hrát nastupující generace 

ve snaze po „naprostém duševním znovudobytí české a moravské země a jejího obyva-

telstva pro říši a říšskou ideu“ a je proto logické, že jí musela být v propagandistických 

sděleních věnována náležitá pozornost. Mládež bylo třeba získat, do určité míry se jí 

vlichotit, poskytnout jí, tak jak jsme to měli možnost pozorovat na příkladu Hitlerju-

gend, pocit určité výjimečnosti a nepostradatelnosti pro vybudování „nové Evropy“. Na 

straně druhé si však musíme uvědomit, jaká specifika s sebou nesla válečná realita pro 

lidi typu Rudolfa Nováka, tedy osoby, jež se přihlásily ke spolupráci s okupační mocí. 
                                                
597 „Když byl vypsán soupis dětí, povinných výchovou v rámci činnosti Kuratoria pro výchovu mládeže, 

tu árijské manželky Židů roztrušovaly, že české děti budou odvedeny do Říše na převýchovu. Mnohá ... 

máma, poštvaná zločinnými náhončími, tomu věřila. Dnes se však ustrašené mámy přesvědčily, že to vše 

byla hloupá šuškanda a jistě mají radost, když vidí svoje děti vesele pochodovati na hřiště.“ (Ze všech 

krajů Čech a Moravy.  Arijský boj, roč. IV., č.32 (7.8.1943), s. 6) 
598 „U nás nesmí být nyní ani jedné rodiny, kde by dítě nemělo pevné opory a upřímného výkladu o 

konečném dění. Školy naše proměnit se musí v pevnosti nového řádu, o které marně budou lámat kopí 

nepřátelé. 

Také naši učitelé mají dnes velký úkol. Události dne a rachot děl zaléhá i ke sluchu dětských duší. Slyší 

tam ono, zde zase to. Usměrnit jejich myšlenky a vylíčit gigantický boj na západě české mládeži jako její 

vlastní boj za lepší budoucnost v rámci Říše – to je úkol našich vychovatelů.“ (Z českého života. Arijský 

boj, roč. V., č.29 (15.7.1944), s. 5) 
599 I když jak jsme mohli pozorovat, ani toto prověření nebylo vždy samospasitelné a vždy záleželo pouze 

na hodnotové orientaci a odvaze příslušné cvičitele, nakolik se rozhodl následovat direktivně stanoveným 

požadavkům z centra. 
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Z jejich pohledu totiž nebylo nutné a vlastně ani žádoucí, aby se na mládež pohlíželo 

jako na svého druhou jednou naději pro úspěšnou přestavbu světa. Jen těžko se mohli 

smířit s Moravcovým výrokem naznačujícím, že teprve po odchodu staré generace, po-

znamenané předcházející prvorepublikovou výchovou, je možno pomýšlet na důslednou 

modifikaci stávající hodnotové orientace obyvatel protektorátu: „To, že Židé ve Starém 

zákoně 40 roků chodili po poušti, mělo taky svůj veliký hospodářsko-psychologický 

význam. Bylo třeba, aby zapomněli na plné egyptské hrnce. A to se mohlo stát jen tehdy, 

když generace, které se na ně pamatovaly, odumřely.“600 

Důvody, které jim bránily v plném ztotožnění se s podobnými výroky, jsou nasnadě. 

Optikou kolaborace zde totiž existovala skupina, která splňovala nároky na přesvědčené 

budovatele nacistického panství, jacísi „buditelé“, nesoucí ve svých rukou pochodeň 

osvětlující cestu k idealizovanému zítřku „rasově čistého světa“ – čeští aktivisté. Tato 

„nacistická avantgarda“ však v sobě z velké části zahrnovala osoby, které již poněkud 

odrostly označení „mládež“ a nacházely se spíše ve středních letech. Jinými slovy – pro 

Rudolfa Nováka a jemu podobné nemohlo samotné mládí sloužit jako hodnota zajišťu-

jící z ideologického hlediska určitou superioritu nad těmi dříve narozenými. Oni před-

stavovali jasný důkaz, že ne každý, jehož poznamenalo předcházející období „rasové a 

kulturní dekadence“, je pro nacistické záměry dlouhodobého hlediska nepoužitelný. 

Jednoznačným zdůrazňováním mládí, jakožto svého druhu nobilitující kvality, by tedy 

podrývali svou vlastní pozici. 

Je dobře známo, že si mnozí příznivci aktivní spolupráce s okupační mocí dokonce čini-

li nárok na vedoucí pozice nového státu, neboť se domnívali, že se jedná o adekvátní 

odměnu za jejich včasné přihlášení se k nově nastolení skupině mocných. Asi nejzná-

mější je případ Vlajky, jejíž ambice byly umně využívány Konstantinem von Neurathem 

v jeho výše popsané „hře se stíny“, která měla vytvořit tlak na tehdejší vládu a donutit ji 

k užší spolupráci.601 Stejně tak dobře je samozřejmě znám i neslavný konec těchto často 

nevybíravých snah vydobýt si své místo a oslnivou kariéru v nové politické realitě na 

základě pochybného kolaboračního primátu.602 Jak jsme již konstatovali výše – z oné 

                                                
600 MORAVEC, E.: V úloze mouřenína. Pardubice 2004, s. 24 
601 Blíže: TESAŘ, J.: Mnichovský komplex : Jeho příčiny a důsledky. Praha 2000, s. 168 
602 Jako osvětlení toho, proč nebyly ambice Vlajky a jim podobných nacisty oslyšeny, nám může 

posloužit jeden z výroků K.H.Franka: „Od počátku jsem nenechal dále růst jakékoli české obrozenecké 

hnutí. Nemáme zájem na českém nacionálním socialismu nebo fašismu. Toto pojetí jsem musel 

prosazovat na velmi mnohých místech a teprve nedávno mně je schválil vůdce. České fašisty, vlajkaře, 

nacionální socialisty atd., roztříštěné v mnohých skupinách, jsem používal jen jako donašeče a agenty pro 
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myriády nejrůznějších fašistických či přímo nacistických skupin a skupinek přežily 

pouze ty, které rezignovaly na přemrštěné mocenské ambice, akceptovaly německou 

„sázku“ na Emanuela Moravce a nadále se věnovaly spíše jen plnění určitých specific-

kých úkolů. Jak ale můžeme soudit z některých dokumentů, nárok na zvláštní zacházení, 

vyplývající právě z včasného přihlášení se k novému establishmentu a „dlouhodobé 

spolupráce“, v daném prostředí nadále rezonoval.603 

Nesmíme také zapomínat na skutečnost, že odběrateli Arijského boje nepochybně byli i 

lidé dřívějšího data narození a jednostranná adorace mládeže v opozici ke starší, „po-

znamenané“ generaci, by tak mohla za jistých okolností působit spíše kontraproduktivně. 

Na straně druhé, nacističtí bubeníci rádi prezentovali danou ideologii jako svého druhu 

revoltu mladé generace a slovo „mládí“ s sebou v propagandistických textech neslo jed-

noznačné pozitivní konotace. Na první pohled se tak přispěvatelé Arijského boje opět 

ocitli v nelehké situaci – nemohli dost dobře akceptovat nízký věk jako určitou nobilitu-

jící kvalitu, ani se nemohli vyhnout vyzvedávání úlohy, kterou měli mladí sehrát 

v budoucím vývoji. 

Způsob, jakým se s danou situací pokoušeli vyrovnat, nám může ilustrovat článek 

Rudolfa Nováka „Mlčící krasoduchové od kavárenských stolů“ ze srpna 1943: „Novou 

generací nerozumíme jen mládež, která vystupuje pod prapory nové Evropy, nýbrž 

všechny – mladé i starší – kteří oprostili se od starého světového názoru a kteří hledají 

východisko v nové myšlence, jak ji definovala německá nacionálně socialistická 

revoluce, a jak ji čeští národovci promítli do českých poměrů.“ 

Jinými slovy – mládí touto optikou představovalo nikoliv záležitost biologickou, nýbrž 

duševní. Jako „starý“ byl, nezávisle na věku, chápán ten, kdo ulpíval svým myšlením v 

                                                                                                                                          
SS. Když se vlajkař Rys stal šovinistickým, strčil jsem ho do koncentračního tábora. Neutvořil jsem vládu 

z těchto lidí, naopak k tomu jsem si vzal bodré liberální demokraty. Tím jsem dosáhl toho, že tito muži, 

požívající poměrnou důvěru národa, byli s to hájit a prosadit nepopulární opatření snadněji než fašista 

Rudolf Gajda nebo vlajkař Rys se svými několika tisíci členy. Ostatně jejich organizace byly rozpuštěny.  

(GEBHART, J. - KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí Koruny české XV.b. Praha/Litomyšl 2007, s. 359-360) 
603 Jako příklad nám může posloužit dopis adresovaný novopečenému ministru Moravcovi z května 1942, 

ve kterém Rudolf Novák „prosil o slyšení“ a na prvním místě se zaštiťoval právě svou dlouhodobou, 

oddanou spoluprací: „1. Ihned po zřízení Protektorátu pracoval jsem nezištně s německými přáteli, jimž 

jsem jistě poskytl mnohou cennou informaci o českém životě. 

2. Pracoval jsem v duchu nové orientace i novinářsky od prvních měsíců Protektorátu.“ (HAMANOVÁ, 

V.: Portrét Rudolfa Nováka, šéfredaktora listu Arijský boj. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních 

věd. Katedra žurnalistiky, 2005. Diplomová práce, s. 157) 
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„zašlém světě včerejška“ a jedinou kvalitou, která definovala pojem „mládí“, se stalo 

bezpodmínečné přihlášení se k „novému řádu“. 

Novák pak dále pokračuje: „V českém životě není třeba zápas mezi „mladými“ a 

„starými“, nýbrž mezi zoufalci starého světového názoru a mezi předbojovníky nového 

myšlenkového směru. Stručně řečeno: na jedné straně starý svět, který lpí na minulosti a 

na straně druhé nový svět, které se radikálně odpoutal od staré mentality a chce žít, 

nikoliv živořit. 

Není u nás generačního problému ve smyslu biologickém, nýbrž ve smyslu 

mravněduchovním.“604 

Zkrátka a dobře, Novák a jeho spolupracovníci se ideově hlásili k mladým, přestože 

svým věkem již mládí dávno „odrostli“. Prosté přesunutí dané distinkce z roviny biolo-

gické do roviny duchovní jim umožnilo nadále hovořit o mladistvosti jako určité nobili-

tující kvalitě či horovat pro nutnost nastolit mladou, jarní sílu proti „stařecké“ generaci 

a zašlým ideálům, aniž by tím sami utrpěli nějakou újmu. Mládí se v tomto smyslu stalo 

jakousi společenskou doktrínou, životním stylem či politickým přesvědčením, nikoliv 

označením skupiny dle hlediska věku. Můžeme tak proto hovořit o spíše o určitém mýtu 

mládí a mladé generace, který v sobě obsahoval idealizovanou podobu tvůrců „nového 

věku“.605 

 

 

 

8.4 Přítomnost – mládí jako nobilitující kvalita 
 

V jedné z předcházejících podkapitol věnované časopisu Zteč jsme se relativně podrob-

ně zabývali postoji, které, viděno optikou nacistického establishmentu, měla protekto-

rátní mládež zaujímat k sociální vrstvě inteligence. Na základě analýzy daného pramen-

ného materiálu jsme došli k závěru, že zde existovala zřetelná snaha manipulovat nastu-

pující generaci tak, aby pociťovala k protektorátním elitám určitou nedůvěru či přímo 

despekt. Ve světle výše řečeného se pokus o určité oddělení či snad přímo izolaci těchto 

dvou skupin obyvatelstva jeví jako logický krok. Mezi představiteli okupační správy 

totiž panovalo do značné míry oprávněné podezření, že většina české inteligence zastá-
                                                
604 NOVÁK, R.: Mlčící krasoduchové od kavárenských stolů. Arijský boj, roč. IV., č.35 (28.8.1943), s. 1 
605 KASPER, T.: Sudetoněmecké hnutí mládeže a národně politická výchova v letech 1918-1933. In.: 

Pedagogika, roč.55 (2005), č.3, s.207 
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vá protiněmecké postoje, vyznává hodnoty demokracie a humanismu a bude se proto 

stavět k totalitnímu, nacionálně socialistickému vidění světa odmítavě.606 Pokud by ta-

koví lidé dostali prostor pro ovlivňování mladé generace, naděje na její výchovu respek-

tive převýchovu v nacistickém duchu, by byly značně limitovány. 

Zdá se nepochybné, že imanentní součástí každé totalitní ideologie je určitý odpor či 

možná spíše nepřekonatelná nedůvěra vůči inteligenci. Vize koherentní, neproblematic-

ké vzdororeality ideologického monolitu totiž nesmí být v žádném ohledu dotazovatelná 

či dokonce zpochybnitelná, neboť vždy hrozí, že se pod náporem argumentace rozpadne, 

aby byla nemilosrdně zaplavena konkrétností skutečného světa. Příslušníci vrstvy inte-

ligence, schopní takového „podvratné činnosti“, tak logicky získávají negativní aureolu 

potenciálních rozvracečů oné jediné Pravdy, čisté epistéme, která vždy údajně stojí u 

kořenů té které ideologie. 

Řekli jsme také, že podmínkou pro to, aby nacistické panství přetrvalo deklarovaných 

tisíc let, bylo získání legitimity v očích širokých vrstev populace. Tato situace mohla 

nastat jedině v případě, kdyby u významného procenta „poddaných“ došlo ke zvnitřnění 

takových nástrojů k dekódování světa, jež by umožňovaly interpretovat realitu 

v souladu s nacistickými dogmaty. U dospělé populace protektorátu se, z důvodu určité 

rigidity map významů, jednalo o nepříliš pravděpodobnou alternativu. Nadějí však zů-

stávala nastupující generace, která doposud neprošla socializačním procesem a její bu-

doucí světonázor tak mohl v ideálním případě být formulován již od raného věku. 

Vzhledem k tomu, o jak delikátní a komplikovaný proces se jednalo, nebyla snaha po 

vyloučení všech potenciálně kontradiktorních vlivů žádným překvapením. 

Mladá generace se tedy měla optikou představitelů okupační správy vyvarovat přílišné-

mu kontaktu s potenciálně nebezpečnou vrstvou inteligence a hledat své vzory spíše 

mezi těmi jedinci, kteří skýtali mnohem lepší záruku ideové čistoty a tím i žádoucího 

vlivu – mezi cvičiteli povinné služby, představiteli samotného kuratoria či již získanými 

vrstevníky. Formální vzdělání především humanitního směru, tak s sebou 

v propagandistických textech neslo určité negativní konotace, vyzvedávána byla přede-

vším úloha manuální práce, tělesného rozvoje atd. Obraz inteligence, který nacistická 

propaganda předkládala mladé generaci, tedy nebyl nikterak lichotivý. 

Nás však bude na tomto místě především zajímat, nakolik se tato skutečnost manifesto-

vala v „obráceném gardu“. Jinými slovy – do jaké míry (a zda vůbec) se v persvazivních 

sděleních, jež byly určeny protektorátní inteligenci, odrážela snaha vyloučit danou vrst-

                                                
606GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. a. Praha-Litomyšl 2006, s. 506 
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vu z působení na mládež. Stejně jako v předcházejících kapitolách nám zde budou hlav-

ním vodítkem texty otiskované v protektorátní Přítomnosti. 

Pokud zalistujeme stránkami daného listu, je na první pohled zřejmé, že zde skutečně 

byla přítomna určitá snaha varovat potenciální čtenáře před systematickým 

zasahováním do výchovy mladé generace. Zvláště, pokud by toto zasahování 

ohrožovalo institucionalizovaný směr pronacistického působení. Jak napsal generální 

referent Kuratoria František Teuner: „Tak jako v medicíně musí lékař léčit nejen 

nemocné, ale i profylakticky předcházet a zabraňovat nemocem, které by mohly vzejít z 

opominutí péče o zdraví, stejně tak je tomu z části i v každé veřejné činnosti – tím více 

v činnosti, která se zabývá výchovou mládeže. I zde nutno mládež chránit před škodou, 

která by vznikla, jestliže by tato nebyla chráněna před zhoubnými názory starého světa. 

Je nutno postarati se o to, aby názorová infekce překonané nemoci poraženého myšlení 

a světa byla umlčena a udušena. (…) Ten, kterému je svěřen šlechetný úkol pracovat na 

výchově mládeže, bojuje proti všemu, co mládež jako celek odvádí od skutečného 

života a ohrožuje její zdraví ducha, duše i těla.“607 

Z této ukázky je poměrně jasně patrná hrozba těm osobám, které by se pokoušely mla-

dou generaci „infikovat starými názory“. Takovéto tendence měly být udušeny, zničeny, 

zcela nenávratně vykořeněny. Opět se zde setkáváme s výše popsaným mechanismem 

terapie, který se vyznačuje snahou referovat o případných nežádoucích odchylkách od 

direktivně stanoveného způsobu osmyslňování světa prostřednictvím klinických termínů. 

Postoje plynoucí z liberálně-demokratického přesvědčení jsou zde pojímány jako nemoc, 

zhoubná nákaza, která musí být v zájmu zdraví národního organismu vyříznuta a vypá-

lena, aby se tak zabránilo jejímu šíření. Člověk, který by se pokoušel v tomto směru 

působit na mladou generaci, se touto optikou stával bacilonosičem, škodnou, kterou je 

třeba ve vyšším zájmu izolovat, podrobit léčbě, či pokud to bude nevyhnutelné, zcela 

zničit. 

Není na škodu připomenout, že se jedná o článek z konce roku 1942, tedy etapy, v níž se 

nacistická propaganda nesla ve znamení sebevědomého postoje a z toho plynoucí víry 

v konečné vítězství německých zbraní. K inteligenci aktivisté hovořili z pozice síly, 

často pomocí více či méně zastřených výhružek. Jinými slovy – v této fázi vývoje pro-

tektorátu převládal v nacistické persvazi „bič“ nad „cukrem“. 

Terčem cílené kritiky se na stránkách sledovaného periodika často stávalo také školství, 

jakožto nefunkční ba přímo nebezpečný produkt „zvrácené“ éry prvorepublikové 

                                                
607 TEUNER, F.: Vzor naší mládeži. Přítomnost, roč. XVII, č. 1 (1.10.1942), s. 5 
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demokracie. „Naše školství bylo až dosud fabrikou na duševní mrzáky. „Ve škamnech 

musí zblbnout každý, kdo blbcem ještě není.“ … To si říkali všichni ti žáci, ve kterých 

škola ještě neubila smysl pro přítomnost, pro lásku k práci a požitek z hry svalů … Bylo 

příznačné, že ze škol vycházeli životní zbabělci (…) Byla to mládež bez ideálů a bez 

životní odvahy, s ubitým instinktem, bez požehnání skutečného vyššího poznání. Ta nás 

dovedla rovnou do propasti, ve které se zmítáme. Ta také tvoří hlavní kádr oněch 

nevyléčitelných šuškalů, inteligentů, kteří si vykládají karty a chodí k jasnovidkám, aby 

se dozvěděli, jak to všechno dnes dopadne. 

(…) Je proto nejnaléhavější problém našich dnů školní reforma a výchova mládeže 

podle osvědčených vzorů říšských.“ 608  Takto se na stránkách Přítomnosti vyjádřil 

v listopadu 1942 samotný šéfredaktor Emauel Vajtuer. 

Krom obvyklých invektiv, tak typických pro první ročník obnovené Přítomnosti, obsa-

huje článek ještě jednu nesmírně důležitou rovinu. Jak jsme již zmínili výše, podstatnou 

charakteristikou mechanismu terapie byla i určitá snaha osoby, které se nějakým způso-

bem odchylovaly od žádoucího způsobu osmyslňování světa, zbavovat odpovědnosti za 

své činy.  Tento postup můžeme v citovaném odstavci dobře pozorovat. Hlavní příčinou 

„pomýleného“ světonázoru určité části inteligence měl být pokřivený vzdělávací systém, 

který produkoval (a jako reprezentant absolutizovaného světa zla také produkovat musel) 

lidi „bez životní odvahy“, „požehnání skutečného vědění“ a „duševní mrzáky“. Zdá se 

tedy, že zatímco v rámci Arijského boje plnili úlohu univerzálních viníků všech reál-

ných i zcela imaginárních problémů doby Židé, přispěvatelé Přítomnosti tuto roli přisu-

zovali především špatnému způsobu školské výuky. 

Toto stigma, pokud nebylo prostřednictvím terapeutické „léčby duší“ odstraněno,609 

pochopitelně diskvalifikovalo inteligenci z jakýchkoliv snah o výchovné působení na 

mládež. Nutným požadavkem, který z citovaného článku dále vyplýval, se pak samozře-

jmě stala důsledná reforma systému vzdělávání. 

Pokud dále zalistujeme časopisem Přítomnost, zjistíme, že jeho přispěvatelé spatřovali 

zhruba dvě možné alternativy budoucího vývoje. První z nich představovalo vytvoření 

zcela nového způsobu vzdělávání, který by kladl menší důraz na faktické vědomosti a 

zaměřoval se spíše na kultivaci „správného chování“, čímž byla míněna především po-

                                                
608 VAJTAUER, E.: Dr. Goebbels a česká inteligence. Přítomnost, roč. XVII, č. 2 (1.11.1942), s. 4 
609 Přestože jak uvedl Emanuel Vajtauer v jednom ze svých dalších textů, „… převýchova … z 80 procent 

je otázkou mládeže.“ (VAJTAUER, E.: Odpolitisování českého prostoru. Přítomnost, roč. XVII, č. 1 

(1.10.1942), s. 14) 
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slušnost,610 pracovitost611 a pochopitelně i oddanost nacionálnímu socialismu. Součástí 

měl být i zvýšený důraz kladený na sportovní aktivity a praktický rozměr vyučování. 

Vzhledem k tomu, že otázka „duchovní výuky“, stejně tak jako fyzická aktivita všeho 

druhu, spadala z větší části pod hlavičku Kuratoria, je jasné, kam tímto návrhem jednot-

liví autoři mířili. Uskutečnění takovéhoto plánu by představovalo faktickou realizaci 

Heydrichova požadavku na vytržení mládeže z prostředí školy. 

Za příklad zde byla dávána především nová organizace školství v samotné Říši: „Mládí 

není utaháno biflováním, … neotrávilo si plodnost myšlenkové půdy snětí napěchova-

ného vědění. (…) Je to mládež s půdou srdce a hlavy připravenou pro setbu ideálů.“612 

A ty představovaly optikou nacistických ideologů tu nejpodstatnější složku vzdělávání. 

Jakkoliv byla místy zmiňována pozitivní úloha, kterou v tomto směru mohla sehrát pro-

tektorátní inteligence, je zřejmé, že podobné snahy směřovaly ponejvíce k minimalizaci 

vlivu, který tato mohla mít na mládež. Texty tohoto typu dávaly příslušníkům dané soci-

ální vrstvy najevo, že jejich úloha ve výchovném procesu bude postupem času odsouvá-

na na druhou kolej, protože mládež si díky mimoškolní výchově vystačí i bez jejich 

bezcenných či přímo nebezpečných rad. Starý svět, ve kterém měli být doposud z velké 

části pevně zakotveni, údajně umíral a na jeho místo nastupoval zcela rozdílný způsob 

osmyslňování každodenní reality – cesta mládí, tělesné zdatnosti, praktičnosti a přede-

vším nacionálního socialismu. 

„Hřiště, … která se … otevírají proudům mládí, … toužícím po nových vědomostech a 

obzorech do blízkého a vzdálenějšího světa, jsou mladými přijímána s radostí, s nadše-

ním a jistě s nejlepšími předsevzetími. Je to také správné a dobré proto, že to, co dávala 

naší mladé generaci jen škola, nemohlo by dostačit pro životní zápas.“613 

Je samozřejmé, že pokud by byly tyto vize postupného umenšování školského vlivu 

skutečně realizovány, vrstva protektorátní inteligence by se v dlouhodobém horizontu 

zmenšovala až k prakticky nevyhnutelnému zániku. Tato skutečnost nacistickému esta-

blishmentu pochopitelně zcela konvenovala, neboť naším zemím byla v jejich plánech 

skutečně přisouzena úloha jakési důsledně exploatované „montovny“ či možná lépe 

                                                
610 Protože „jen ten, kdo se naučil poslouchat, může jednou poroučet.“ (FIALA, V.: Berlínské dojmy. 

Přítomnost, roč. XVII, č. 4 (1.1.1943), s. 3) 
611 „Spartánská skromnost, píle, kázeň, radostné plnění uložených povinností a vědomí odpovědnosti, to 

jsou výchovné prvky, které … jsou vštěpovány do duší … chlapců.“ (TEUNER, F.: Vzor naší mládeži. 

Přítomnost, roč. XVII, č. 1 (1.10.1942), s. 4) 
612 VAJTAUER, E.: Dr. Goebbels a česká inteligence. Přítomnost, roč. XVII, č. 2 (1.11.1942), s. 4 

613 PERGL, G.: Závazek pro mladé i dospělé. Přítomnost, roč. XVII, č. 8 (1.5.1943), s. 14 
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„dělnické kolonie“. Tuto skutečnost však z pochopitelných důvodů nebylo možno ko-

munikovat příliš explicitně. Plánovaný kvantitativní úbytek inteligence, který byl 

z mnoha otiskovaných textů jasně patrný, byl obhajován jako funkční způsob, jak za-

bránit údajnému prvorepublikovému přebytku studovaných jedinců a zamezit logické-

mu nárůstu nezaměstnanosti. 

„Tak jsme byli svědky velkého přílivu mládeže na střední a vyšší školy, což mělo za 

následek přebytek studovaných lidí, kteří po marném hledání práce stali se potom 

přítěží rodině. (…) A tím vším byli vinní rodiče, kteří chtěli mít ze svých dětí všechno 

možné, jen ne zdárného, pracujícího řemeslníka.“614 

Jinými slovy – formální vzdělávání nabývalo touto optikou určitého nádechu zbytnosti, 

nepotřebnosti a do jisté míry i zátěže pro „národní celek“. Do opozice vůči němu byla i 

na stránkách Přítomnosti stavěna především úloha manuální práce, především pak za-

městnání v Říši.615 

A právě cesta do Říše představovala optikou přispěvatelů daného listu druhou možnost, 

jak „vyléčit“ údajné nedostatky prvorepublikového vzdělávacího systému. Právě zde 

mělo být několika vyvoleným jedincům poskytnuto vysokoškolské, a postupem času 

možná i jiné vzdělání. „Kdysi, v dobách bývalého demokratického režimu, býval český 

mladík rád, že doma nezemřel hlady. Na cesty za poznáním … nebylo ani pomyšlení. 

(…) Dnes má možnost mladý český člověk odjeti … do Říše. (…) Mladým mužům, 

kteří mají otevřené oči …, skýtá pobyt v Říši nejen možnost pracovní, ale i studijní. (…) 

Nacionálně socialistická revoluce chce vychovat z každého Evropana člověka. Zvyšuje 

proto každému, kdo toho svým postojem a prací zaslouží, životní možnosti.“616 

I v tomto případě by byla mládež vytržena z prostředí, ve kterém na ni mohla česká in-

teligence uplatňovat svůj vliv. Podobné texty představovaly jeden ze způsobů, jejichž 

prostřednictvím byly konstruovány propagandistické obrazy vztahu inteligence a mlá-

deže. Můžeme za ním spatřovat především snahu dát dané sociální vrstvě najevo, že její 

případné působení na mládež je, za předpokladu podřízení se ideologickým dogmatům, 

sice žádoucí, ale nikoliv nezbytné. Nacisté pochopitelně usilovali o to, aby se protekto-

rátní elity alespoň navenek přihlásily k „novému řádu“ a působili tak svou autoritou na 

protektorátní populaci. Ale tento typ persvaze byl určen především osobám dospělým, 

                                                
614 NOVÁK, J.: Proč se utíkalo do řemesel? Přítomnost, roč. XVII, č. 10 (1.7.1943), s. 15 
615 RADA, Z.: Máte to lehčí než naši tátové. Přítomnost, roč. XVII, č. 8 (1.5.1943), s. 7 

616 FUCHS, R.: Práce v Říši. Přítomnost, roč. XVII, č. 8 (1.5.1943), s. 7 
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které chovaly k příslušníkům dané vrstvy určitý respekt, úctu a hypoteticky se proto 

mohli dát ovlivnit jejich názorem. Mladí však již měli své vzory hledat jinde, než v této 

potenciálně rozvracečské skupině a ideálně s ní přicházet do styku co nejméně. Výcho-

vu mladé generace již údajně přebírali do svých rukou jiní, kteří měli dokázat zajistit, 

aby byly všechny nežádoucí vlivy eliminovány. Případné pokusy ovlivňovat mladou 

generaci tak touto optikou nabývaly poněkud Don Quijotských rozměrů. Donu Quijoto-

vi však za jeho naivní útoky na větrné mlýny nikdy nehrozila šibenice. 

„Tvůrčí síla české mládeže je nezávislá na vzorech, … tvoří z vlastní inspirace, … tvoří 

vlastními methodami, … jde po vlastních cestách, … nese na sobě značku této doby 

a … je nesena právě těmi ideály, které burcují dobu i je. 

A to je konec konců i politický úspěch, neboť ten politický směr, který tak proniká do 

života, že utváří podle sebe dobu i lidi, že se stává životním projevem … i vítězem. (…) 

Česká mládež je … ochotna pracovat sama na své výchově, sama na sobě, to nám již 

dokázala.“617 

Snaha ukázat příslušníkům inteligence, že jejich participace na výchovném procesu není 

nezbytná a v mnohém směru vlastně ani žádoucí, tedy představovala jednu podobu pro-

pagandistických obrazů mládeže, se kterými se čtenáři mohli setkat na stránkách Pří-

tomnosti. Náznaky druhé roviny persvazivního působení jsme měli možnost pozorovat 

v právě citovaném textu M. Potužníka. Jednalo se o snahu přesvědčit protektorátní elity, 

že jejich případná snaha aktivně ovlivňovat mladou generaci a „infikovat“ ji tak svými 

ideály, je již předem odsouzena k neúspěchu. Přispěvatelé listu se pokoušeli vyvolat 

iluzi, že nastupující generace již byla pro nacionálně socialistickou myšlenku získána a 

není v ničí moci tuto skutečnost změnit. 

„Mládež chce být aktivní, odmítá pasivitu … a proto také chápe novou výchovou 

vytyčovaný mladý, národní, říšský i evropský cíl, pochoduje za tímto cílem a stále ve 

větším počtu se k tomuto cíli sama přihlašuje. (…) Mládež nevěnuje pozornost … těm 

politickým bubákům šeptajících proroků a jde klidně plnit radostné úkoly, které jim 

nová výchova ukládá.“618 

Jinými slovy – již nemělo být cesty zpět. Mladí lidé se údajně sami hlásili pod prapory 

„nového řádu“, disciplinovaně pochodovali ke „světlým zítřkům“ rasově čistého světa a 

měli s despektem pohlížet na „starce“, kteří sentimentálně setrvávají v iluzích o návratu 

                                                
617 POTUŽNÍK, M.: Poznáváme českou mládež. Přítomnost, roč. XVIII, č. 11 (1.8.1944), s. 11 

618 TEUNER, F.: Ke dni mládeže. Přítomnost, roč. XVIII, č. 1 (1.10.1943), s. 11 
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nenávratně ztracené éry. Nastupující generace zde byla prezentována jako svého druhu 

následováníhodný příklad aktivity, jako ztělesnění pokroku a žádoucího přesvědčení. 

Takováto adorace mládeže představovala jeden ze signifikantních znaků nacistické pro-

pagandy. Za tímto účelem byly využívány především již zmiňované sportovní akce, 

které byly na stránkách protektorátního tisku interpretovány jako manifestace pevného 

přesvědčení mládeže. Daná taktika byla natolik efektivní, že vzbuzovala obavy i u Lon-

dýnské emigrace. Samozřejmě, že se takto formulovaná propaganda netýkala výhradně 

mladé generace, ale vytváření obrazu protektorátu jako území, kde většina jeho obyva-

telstva je nejen srozuměna s novou politickou realitou, ale dokonce s ní souhlasí a pod-

poruje ji, patřila k základním technikám nacistické persvaze. Jak poznamenala historič-

ka Jana Milotová, „takto zaměřená propaganda … byla pro okupační správu mimořádně 

výhodnou jak z hlediska vnitropolitického, tak i zahraničněpolitického. V protektorátu 

měla podlamovat pozici hnutí odporu, v oblasti zahraniční politiky pak nepochybně 

komplikovat situaci exilové vládě.“619 Snaha po konstruování takovýchto vizí se tedy 

týkala prakticky všech vrstev protektorátu, zvláště pak dělníků, ale v případě mládeže 

byla tato tendence zřejmě nejvýraznější. Na stránkách přítomnosti jen stěží najdeme text, 

který by se věnoval otázkám mládeže a zároveň nevyzvedával její oddanost nacionál-

nímu socialismu. 

„Dnešní mládež se téměř diametrálně liší od mládeže minulého režimu – její 

myšlenkový a duševní vývoj spěje k docela jiné metě, nežli jak tomu bylo dříve. (…) 

Kamarádství, práce, touha pomáhat, neplakat nad problémy, ale chlapsky se rvát s 

každou nepředvídanou situaci – to všechno dokazuje, že dnešní mladá generace si 

zaslouží plnou důvěru, a že se jí jednoho dne může svěřit jakákoliv odpovědnost. (…) 

Mládež věří svému vedení – a vedení věří mládeži.“620 

Jestliže se vrátíme k výše popsanému znaku totalitních ideologií, tedy ideologické nut-

nosti konstruovat vize dvou absolutizovaných světů, potom musíme konstatovat, že ve 

sledovaném periodiku představovala mládež reprezentanta absolutizovaného světa dob-

ra. Jestliže jsme se v rámci Arijského boje mohli setkat i s určitou kritikou nastupující 

generace (přestože se jednalo o jev velice vzácný a vždy šlo o odsouzení konkrétních 

jedinců a nikoliv celé sociální skupiny), v Přítomnosti bychom takové texty hledali 

marně. Mládeži zde byla nasazována jakási gloriola, měla sloužit jako příklad a vzor 

                                                
619 MILOTOVÁ, J.: Organizace nacistické propagandy a její působení v Protektorátu Čechy a Morava. In.: 

Historie a vojenství. Roč. 2001, č. 1. s. 98 
620 SKOPAL, K.: Výsledek akce „Ukaž co umíš“. Přítomnost, roč. XVIII, č. 10 (1.7.1944), s. 15 
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hodný následování.621 Tato tendence někdy nabývala téměř absurdních rozměrů, což 

zřejmě pociťovali i samotní přispěvatele a pokoušeli se danou rétoriku nějakým způso-

bem obhájit.622 Předpokládáme, že jedním z cílů takovéto propagandy bylo donutit pří-

slušníky inteligence takříkajíc mávnout rukou a ponechat mládež svému osudu jako 

beznadějně ztracený případ. Jak napsal ve svém článku J.Grill: „Není třeba prosit se o 

rady zatrpklých kmetů. Neboť my jsme se naučili poslouchat a nekritisovat. A v tom je 

naše štěstí.“623 

Opět se tedy setkáváme se snahou přesvědčit protektorátní elity o tom, že jejich případ-

ná snaha ovlivňovat mladou generaci k obrazu svému by představovala pouze souboj 

s větrnými mlýny. 

Položme si na tomto místě otázku, nakolik můžeme z výše uvedených textů usuzovat na 

pokus okupační správy vyvolat v protektorátu určitý generační rozkol. Zdá se být jistým, 

že zde existovala tendence vybudovat mezi inteligencí na straně jedné a mládeží na 

straně druhé jistou bariéru, která by měla za následek vzájemnou izolaci obou skupin. 

Elitám byla často vytýkána pasivita, tvrdošíjné setrvávání ve starém světě překonaných 

hodnot atd. Do opozice vůči nim byla stavěna právě mládež, jakožto nositelka dyna-

mického pokroku a revoluční přeměny světa. Ještě lepší představu o existenci potenci-

álního souboje generací však získáme prostřednictvím rozboru dopisu mladého čtenáře 

V.Nováka, který byl pod názvem „Mladí a staří“ v červnu 1944 otištěn na stránkách 

Přítomnosti. Jak již sám název napovídá, autor se zde zamýšlel především nad vztahem 

mladé a staré generace, který se z jeho pohledu jevil jako nepříliš dobrý: „Začíná se … 

v duši objevovat strašná pravda, kterou se skoro bojíte hlasitě vyslovit, abyste za ni ne-

byl kaceřován se strany starší generace, … která je vám dnes tak úžasně a nepřirozeně 

cizí, že se vám chvílemi zdá, jako byste mluvili velmi rozdílnou řeči, že dýcháte docela 

jiný vzduch a ona že žije v nějakých snech, které nemohou být už nikdy vyplněny, usku-

tečněny.“ 

Dříve narozeným je zde tedy (jako už tolikrát) vytýkána neschopnost zbavit se přežitých 

způsobů osmyslňování světa, setrvávání v naivní slepotě a sentimentálních vzpomín-

                                                
621 „Zákon [míněna Hegelova “lest rozumu” – pozn. PN] nutí představitele starého a tonoucího světa, aby 

přebírali i proti své vůli ideje, které si vepsal ve svůj štít tábor mladého světa.“ (HUDEC, R.: Zlomovo 

„Buď a nebo“. Přítomnost, roč. XVIII, č. 1 (1.10.1943), s. 14) 
622 „Sem tam se trochu přehání, když je řeč o mladých lidech, jako bychom ztráceli měřítka kritická a 

autokritická, ale je to spíše z neobratnosti než z úmyslnosti.“ (Chvála učňů. Přítomnost, roč. XVIII, č. 5 

(1.2.1944), s. 16) 
623 GRILL, J.: Ještě mladí a staří. Přítomnost, roč. XVIII, č. 10 (1.7.1944), s. 16 
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kách na údajně nenávratně ztracenou éru. Touto optikou se zdá, jako by se 

v protektorátní realitě střetávaly dva typy lidí, které od sebe dělí nepřekonatelná bariéra 

v podobě jinak strukturovaných map významů. Vzájemně si nemohou porozumět, pro-

tože se pohybují ve zcela rozdílných světech, nechápu své vzájemní cíle a potřeby, reali-

ta se oběma skupinám jeví zcela rozdílným způsobem. O tom, který z těchto  způsobů 

více odpovídá objektivní skutečnosti, není z hlediska V.Nováka pochyb. 

„A uvažujete, jak je to možné, že ustrnula, že ani o píď nebyla pohnuta novými vichry, 

vanoucími nad zemí, že může tak opravdu uboze stát jako bleskem zasažena nad 

troskami nedávné minulosti, bezradná, bezmocná, bez odvahy k nějakému kladnému 

činu, k nějakému výkonu, k nějaké záchraně alespoň své vlastní duševní rovnováhy … 

Je … nemožné, abyste od těchto lidi slyšeli nějaký názor na život dneška, ale nejen 

názor, nýbrž nějakou směrnici pro to, co je dobré, co je zlé, kde je dobrá cesta života, 

kde špatná.“ 

Představitelé starší generace jsou zde vykreslováni jako svého druhu zbabělci, ubožáci, 

kteří se nedokáží vyrovnat se ztrátou svého bývalého postavení, odmítají čelit nově 

ustavené realitě a raději se před ní utíkají skrýt pod rouškou pečlivě hýčkaných 

vzpomínek na doby nenávratně minulé. Tito lidé nemají dle autora právo ukazovat 

mladé generaci cestu, kázat o etických normách a vlastně ani o čemkoliv jiném, ne 

pokud tuto svou pózu neodhodí a neodhodlají se přijmout svět jaký je. Jinými slovy – 

opět se zde setkáváme tendencí vykázat inteligenci (jejímž představitelům byl článek 

určen) do pozice, ze které by nebylo možno ovlivňovat výchovu mládeže. Text 

vyvolává dojem, jakoby sama nastupující generace takovéto snahy odmítala a pohrdala 

jimi. 

„V těchto chvílích bychom my mladí, my, kteří … dnešní ovzduší kolem nás chápeme, 

opravdu potřebovali zkušeností, rozvahy, rozumu, pomocné ruky starší generace, ale … 

nemůžeme se toho od ní nikdy dočkat a my ani nemáme trpělivost očekávat, až i ona 

jednou prohlédne, prohlédne-li vůbec. 

(…) To je snad také onen kořen, kde se narodila ta strašná propast stále se zvětšující 

mezi těmito dvěma světy starých a mladých, propast, která na jedné straně budí 

pohrdlivý úsměv, že mládí dneška nezná nic než sport a žádnou kulturu a na druhé 

straně zas, že starší … nedovedou pochopit problémy dneška lpěním na starém a tím 

nemohou jít dál. (…) Mládí dneška má odvahu, to se k svému cíli dostane, na to 

můžeme vzíti jed.“624 

                                                
624 NOVÁK, V.: Staří a mladí – dva cizí světy. Přítomnost, roč. XVIII, č. 9 (1.6.1944), s. 15-16 
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Svět mladých a těch dříve narozených měl být tedy dle autora neodvratně rozdělen. 

Údajný konflikt poněkud zpomaloval a brzdil nastoupenou cestu ke „světlým zítřkům“, 

ale nikdy ji nemohl zcela zastavit či dokonce zvrátit. Bez ohledu na postoje a obavy 

starší generace se konečný cíl v podobě světa plně prostoupeného nacistickou ideologií 

neodvratně přibližoval. 

Můžeme tedy shrnout jednoznačným konstatováním – v rámci časopisu Přítomnost mů-

žeme skutečně identifikovat snahu jeho přispěvatelů vykreslovat tehdejší dění jako urči-

tý konflikt generací. Sledovaný list se v tomto směru poměrně výrazně odlišoval od 

Arijského boje. 

Na stránkách Novákova periodika byla úloha reprezentantů světa absolutního zla při-

souzena především Židům a „židomilům“, zatímco typickými reprezentanty opozitního 

světa absolutního dobra byli pracující dělníci. Ne že by se zde nevyskytovaly obrazy 

mládeže, která nadšeně buduje stavbu nacionálního socialismu, pohrdá údajně zašlými 

ideály demokracie a humanismu. To jsme ostatně ukázali výše. Faktem však zůstává, že 

mládí samotné zde reprezentovalo pouze jakýsi stav mysli, nikoliv skutečný biologický 

věk. V rámci Přítomnosti jsme se naopak mohli setkat se situací, kdy samo mládí před-

stavovalo určitou nobilitující kvalitu, v jistém slova smyslu záruku správného smýšlení 

a hodnotové orientace. 

Tento rozdíl snad můžeme vysvětlit na základě rozdílného složení předpokládané čte-

nářské základny. V případě Arijského boje se jednalo převážně o tzv. nižší vrstvy bez 

přílišného formálního vzdělání, které nacházely uplatnění především v dělnických pro-

fesích. Tito lidé představovali z hlediska okupační správy ty nejpotřebnější osoby pro-

tektorátu, protože právě oni produkovali nacisty tolik poptávané komodity. Jak se svého 

času vyjádřil K.H.Frank: „I když obyčejně netrpím společensky styk s Čechy, přece 

jenom zacházím se slušným Čechem, především dělníkem, který mi vyrábí tanky a le-

tecké motory, slušně a také ho pořádně krmím.“625 Ty bylo třeba přimět ke klidu a vyso-

kému pracovnímu výkonu, do jisté míry jim lichotit a nikoliv na ně s přehnanou ve-

hemencí útočit a vyhrožovat. Nobilitující se touto optikou stávala samotná práce a na 

věku příliš nezáleželo. 

Potenciální odběratelé Přítomnosti se však rekrutovali především z řad inteligence, tedy 

vrstvy, kterou považovali představitelé okupační správy za vysloveně nebezpečnou a 

z dlouhodobého hlediska nežádoucí. V příslušné kapitole jsme měli možnost pozorovat, 

že i této skupině bylo, především v druhé polovině válečného konfliktu, lichoceno a 

                                                
625 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí koruny české XV. b. Praha-Litomyšl 2007, s. 361 
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nacistický establishment se ji pokoušel získat na svou stranu. Cílem bylo přesvědčit 

inteligenci k alespoň vnějškové podpoře německých kroků a tím je legitimizovat 

v očích široké veřejnosti. S případnou vnitřní identifikací s ideologickými dogmaty se 

však příliš nepočítalo. Obrazy mládeže, nadšeně akceptující nacistické hodnoty, mláde-

že, u které již došlo k zvnitřnění takových nástrojů k osmyslňování světa, které neu-

možňovaly realitu interpretovat jinak než v souladu s nacionálně socialistickou ideologií, 

měly s největší pravděpodobností nahlodávat vůli inteligence k odporu. Z textů jakoby 

zaznívaly výzvy k rezignaci – vzdejte se, váš svět je nenávratně mrtev, opusťte své ideá-

ly, které se staly pouhým nepotřebným harampádím na smetišti dějin. Jste ve svém od-

poru směšní a ubozí. Zvolte raději cestu spolupráce a přispějte svými schopnostmi 

k budování nového světa. Zvolte cestu Emanuela Moravce a jemu podobných, protože 

to, co bylo, se již nikdy nevrátí. Kdybychom měli parafrázovat slova Jana Stránského, 

když nemůžete zpívat s anděly, musíte výti s vlky. 

A jako výstražné memento zde stály obrazy mládeže, které dávaly najevo, že nikdo není 

nenahraditelný, že již dorůstá nová generace, která provede společenský přerod ať 

s protektorátní inteligencí nebo bez ní, že odpor je pouhým donquijotkým bojem 

s větrnými mlýny. 

 

8.5 Zteč – svět patří nám 
 

Pokud nyní svou pozornost zaměříme na obsahovou strukturu časopisu Zteč, můžeme 

bez váhání konstatovat, že zde propagandistické obrazy mladé generace jednoznačně 

dominovaly. Tento fakt není žádným překvapením, neboť se jednalo o list určený pri-

márně mladým čtenářům a vydávala jej instituce stvořená za účelem jejich výchovy 

respektive převýchovy v nacistickém duchu. Je proto zřejmé, že zde otiskované texty 

musely primárně usilovat o získání právě této složky protektorátní populace, pokusit se 

ji za pomoci nejrůznějších persvazivních technik indoktrinovat nacistickou ideologií, 

burcovat ji k žádoucí aktivitě, lichotit, vyzvedávat úlohu mládeže v tehdejší „revoluč-

ní“ době a v neposlední řadě také co nejbarvitěji vykreslovat světlé zítřky a spokojený 

život dané generace v idealizovaném, rasově čistém světě nacionálního socialismu. Prá-

vě strategie, s jejichž pomocí doufali přispěvatelé Zteče získat protektorátní mládež na 

svou stranu, budou předmětem analýzy na následujících stranách. 

I po zběžném prolistovaní sledovaného periodika je patrné, že základní propagandistic-

kou techniku zde představovala snaha vzbudit v mladé generaci jakýsi pocit určité ne-
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nahraditelnosti a potřebnosti. Mládež zde byla často vykreslována jako jedna 

z rozhodujících složek národa, která ve svých rukou třímá jeho osud. Jak již bylo uve-

deno výše, tato taktika zaznamenala v rámci samotného Německa mimořádný úspěch. 

Jak vzpomínala jedna z tehdejších členek BDM: „Potřebují mě! Pocit potřebnosti pro 

celek, vědomí, že již není nutné stát a přihlížet na okraji – to bylo pro mě nové a opáje-

jící.“626 

Je proto logické, že i v rámci protektorátu existovala neskrývaná snaha mladým lidem 

vsugerovat představu, že představují nesmírně významnou složku celé tehdejší společ-

nosti, která k nim do jisté míry vzhlíží a vkládá do nich své naděje na lepší příští. „Mlá-

dež je podstatou národa. Kdyby jí nebylo, nebylo by národa (…) My mladí jednou po-

vedeme národ, my za něj jednou budeme odpovídat. (…) Právě na nás nejvíce zále-

ží!“,627 psalo se roku 1942 na stránkách Zteče. Podobných textů bychom mohli bez vět-

ších problémů shromáždit desítky. 

Touto optikou představovala nastupující generace skutečný klíč k úspěšnému vybudo-

vání nového Řádu. Z takovéto odpovědnosti ji pak měly pochopitelně plynout i nemalá 

práva,628 především pak ve vztahu k dospělé populaci. „Naše mládež není mládeží hlu-

bokého míru, která je odsouzena nechat se dlouhá léta vést dospělými, nechat se poučo-

vat, být odsouzena k roli trpného pozorovatele a po případě se zajímat jen o ty věci, do 

kterých ji "něco je". Naopak, ona se ve válce ocitá ve víru života, musí pozorovat a řešit 

veliké sociální a politické problémy.“629 Jinými slovy – mládež již nadále neměla a do-

konce ani nesměla stát stranou veřejného života, ale naopak se stávat jeho aktivním čini-

telem, Moravcovými slovy onou „vzpruhou loudavým, ale také postrachem všech po-

tměšilých chytráků.“630 

Tato ambice pak byla často stavěna do opozice časům minulým, ve kterých měla být 

mládež údajně svazována, brzděna a limitována ze strany těch dříve narozených, přede-

                                                
626 KNOPP, G.: Hitlerova mládež. Praha 2003, s. 28 
627 Mladí v dopisech. Zteč, roč. I, č. 7 (23.12.1942), s. 8 
628 „My mladí z toho, že na sebe bereme úkol nejen generace své, ale i generace budoucí, si vyvozujeme 

nová práva. Budou nám z toho však vyplývati nanejvýše nové a nové povinnosti. Avšak přes to nebo 

právě proto, že jsme na počátku údobí nové společnosti, musíme uzavírat také nové společenské smlouvy. 

Jednou z klausulí této smlouvy je, že mládeži se dostane vše, co mládeži patří. (…) Nejmladší generace je 

generací nejcennější, zasluhující největší péče. To jest zcela jasné, neboť jedině tato generace může vy-

chovati sílu národa, probudivší se mohutným historickým děním i pro časy budoucí.“ (POTUŽNÍK, M.: 

O sociální osu. Zteč, roč. I., č. 1 (1.10.1942), s. 8) 
629 ŽIŽKA, J.: Za vlastenectví s obsahem. Zteč, roč III, č. 1 (6.1.1944), s. 1 
630 MORAVEC, E.: O český zítřek. Praha 1943, s. 207 
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vším pak rodičů a učitelů, kteří ji svým do značné míry přezíravým postojem odsouvali 

takříkajíc na druhou kolej. 631  Z pohledu kuratorní propagandy tyto časy nenávratně 

skončily a mládež byla s příchodem okupační moci postavena na roveň dospělé popula-

ce a v mnohém ji možná dokonce ještě převyšovala. Ona měla být tím aktivním činite-

lem, jehož rukama bude vybudován nový svět a to třeba i navzdory určité pasivitě či 

přímo nechuti starších.632 

Propagandistické obrazy, vykreslující realitu liberálně demokratické minulosti jakožto 

éru, ve které bylo postavení mládeže marginalizováno, měly za úkol nejenom nepřímo 

legitimizovat moc, aktivity a politické ovzduší zavedené a udržované nacistickým esta-

blishmentem, ale také se podílet na již zmíněné polarizaci světa na dvě neslučitelné síly, 

ve smyslu konstruování distinkce my (reprezentanti světa absolutizovaného dobra, kteří 

mládeži naslouchají a otevírají před ní dosud nevídané možnosti) a oni (reprezentanti 

k zániku odsouzeného světa absolutizovaného zla, kteří mládež záměrně odsunují na 

pomyslný okraj společenského života a brání jí tak v realizaci ušlechtilých cílů). Tato 

polarizace, typická pro všechny totalitní ideologie, měla především napomáhat 

k naturalizaci dogmat a norem považovaných ze strany okupační správy za žádoucí.633 

Požadavek, hlásající povinnost nestát stranou, ale naopak se stát nadšenými participanty 

daného procesu, pak byl dále podporován texty, které hlásaly, že tehdejší epocha přesta-

vuje obrovskou příležitost a jeden z nejklíčovějších okamžiků lidských dějin. Jak se na 

stránkách Zteče vyjádřil Emanuel Moravec: „Ne výpočet, ne rozumová kombinace ša-

chových tahů, ne politika – nýbrž vědomí, že konáme něco velkého, co příštím genera-

cím přinese lepší úděl, co nás jako poctivé borce představí těmto budoucím, to je smys-

lem plného a úctyhodného života. 

(…) Nebylo doby nad jiné slavné, která by mládeži nabídla více příležitostí 

k ušlechtilému zápolení a k velikým činům. 

                                                
631 „Měsíc červen, tak jako byl smutný a tragický pro český národ úmrtím zastupujícího říšského protek-

tora Reinharda Heyrdicha, byl i důležitý oním osudným přelomem, kdy česká mládež poprvé v dějinách 

svého národa byla uznána jako právoplatná složka a kdy se dostalo trvalého zabezpečení její budoucnosti 

vybudováním jejího úřadu.“ (SMRČEK, V.: Probuzení mládeže. Zteč, roč. I, č. 7 (23.12.1942), s. 1) 

„Staré časy, od kterých se stále rychleji vzdalujeme, neměly důvěru k mládí. Mládí mělo a vždy bude mít 

mnoho snů, ideálů. Mládí vždy bylo a zůstane nepřítelem stáří a oněch zjevů, kterým říkáme „zralost“. 

(MORAVEC, E.: Sny a slavná skutečnost. Zteč, roč. II, č. 6 (15.2.1943), s. 1) 
632 „My mladí, síla a víra, to musí vytvořit nový národ. (…) My musíme vést rány, které zničí poslední 

zbytky minulého světa u nás.“ (NETÍK, J.: Mládí vede boj o nový život. Zteč, roč. II, č. 3 (7.2.1943), s. 6) 
633 RÖHRICH, A.: Ideologie, jazyky, texty. Liberec 2008, s. 92 
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(…) Vpřed moji přátelé! Jste předvojem našeho národa.“ 634 

Mladým lidem byla tímto způsobem vnucována představa, že před nimi nacistická oku-

pace doširoka otevřela dveře vedoucí k možnostem, o kterých se jejich rodičům ani ne-

snilo. Autoři propagandistických textů konstruovali obrazy světa, který je přímo přepl-

něn příležitostmi k tomu učinit něco velkého, něco, na co se bude ještě po letech vzpo-

mínat a aktivní participanti daného procesu tak dosáhnou nezpochybnitelného uznání a 

obdivu příštích generací. Tuto strategii můžeme do jisté míry považovat za další důkaz 

toho, že nacistické propaganda byla založena na poznatcích tehdejší psychologie. Proces 

dospívání a především období střední adolescence,635 kterým procházela značná část 

potenciálních čtenářů daného listu, je totiž velmi specifickou etapou lidského bytí, ve 

které dochází k integraci podstatných společenských rolí do osobnosti jedince, stejně 

tak jako hledání vlastní identity a místa ve společnosti. 

Tato životní fáze je navíc specifická svou nejednoznačností, se kterou adolescenti zaží-

vají svět a jak ten na ně nahlíží. Dospívající se zde totiž dostávají do „pohybu“, jejich 

životní možnosti se skutečně radikálně rozšiřují, jednotlivci získávají mnohem více pro-

storu, objevují se nové příležitosti, které nejsou jednoznačně ani zakázány ani povoleny. 

Jestliže dítě či dospělý má celkem jasná kritéria pro to, jaké chování se od něho jako od 

člena společnosti a konkrétní skupiny očekává, adolescent je ztrácí. Často se tak dostává 

do nezáviděníhodné pozice, kdy něco již nemůže a něco ještě nesmí.   

Jeden z problémů, který s sebou neoddělitelně nese tato etapa lidského života, spočívá 

v tom, že zatímco adolescent sám sebe považuje za již hotovou osobnost, společnost na 

něj ve většině případů pohlíží zcela jiným způsobem – jako na jedince nedospělého a 

v jistém slova smyslu neplnohodnotného. Dospívajícím jedincům je proto do značné 

míry upírána možnost nějakým výraznějším způsobem participovat na mocenských 

strukturách, které prostupují každou společností. Z této skutečnosti dále plyne, že je pro 

ně v zásadě nemožné dosahovat kvalit, které jsou ve světě dospělých zdrojem prestiže a 

uznání, tedy akumulace většího množství sociálního, kulturního či ekonomického kapi-
                                                
634 MORAVEC, E.: Pochod do nové Evropy. Zteč,  roč. I., č. 1 (1.10.1942), s. 1 

Tímto způsobem se samozřejmě nevyjadřoval pouze ministr školství a lidové osvěty, ale i celá řada dal-

ších přispěvatelů sledovaného listu. Za všechny uveďme například text z pera Jana Nepomuka Pipoty: 

„Hlas prozřetelnosti nutně přichází, a generace, která jej prožívá a která podle něho buduje nový život pro 

budoucnost, má v sobě celou sílu a odhodlání všech mrtvých hrdinů a je ztělesnitelkou jejich víry a odří-

kání. Naše generace se dočkala slavné doby Evropy, vedené naší Velkoněmeckou říší. (PIPOTA, J.N.: 

Deset let nové německé Říše. Zteč, roč. II, č. 2 (22.1.1943), s. 1) 
635 Petr Macek dělí adolescenci na tři fáze – časnou (10-13 let), střední (14-16 let) a pozdní (17-20 let). 

(MACEK, P.: Adolescence. Praha 2003, s. 35-36) 
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tálu. K těmto statkům nemají z důvodu svého nízkého věku přístup. To však neumenšuje 

jejich do značné míry přirozenou touhu po společenském uznání a naplnění. Pro uspo-

kojení těchto potřeb tedy musí dospívající jedinec vyhledávat jiná pole, která mu 

v tomto směru poskytují dostatečnou možnost seberealizace. Jinými slovy – adolescenti 

se ve většině případů snaží najít prostředí, které nějakým způsobem ocení jejich ať už 

skutečné či domnělé kvality, pole, na kterém můžou vyniknout a které poskytne oporu 

pro jejich nově konstruovanou identitu. A přesně na tyto potřeby byla zřejmě cílena vý-

še popsané strategie kuratorní propagandy. 

Mladým lidem byla v jejím rámci nabízena možnost seberealizace, údajná cesta 

k získání sociálního kapitálu, společenského uznání a prestiže. Optikou přispěvatelů 

Zteče stačilo pouze aktivně participovat na výstavbě nacistického panství, přihlásit se 

pod prapory „nového Řádu“ a tímto způsobem ukončit nejednoznačnost společenského 

postavení dospívajících. Bezvýhradní spolupráce s okupační mocí měla zajistit bezpro-

blémový přechod z oné sociální nejednoznačnosti přímo do světa dospělých, měla zajis-

tit potvrzení toho, že je mladý člověk již v zásadě hotovou osobností, s jejímž názorem 

je nutno počítat. 

„Svádění“ tohoto typu pak bylo dále podporováno tvrzením, že na mládeži tehdejší do-

by leží ohromná zodpovědnost a selhání by mohlo mít katastrofální následky. „V tako-

vých chvílích, kdy snad tělo i duch by toužily po malém odpočinku, musí si naše mlá-

dež vždy uvědomit, že v jejích rukou je dnes osud celé Evropy …, že nežijeme pro sebe, 

ale pro ty, kteří po nás přijdou. (…) Příští pokolení mladých budou vám vaši velikou 

dobu záviděti, budou se vám obdivovat, když nepovolíte, když nezklamete, když ne-

selžete.“636 Takovéto selhání nemělo znamenat nic menšího než postupnou smrt a zánik 

bod bodáky „sovětských podlidí“. Propagandistické obrazy přímo apokalyptické kata-

strofy, která měla údajně nastat po hypotetické porážce německých vojsk, nabývaly na 

síle minimálně od bitvy u Stalingradu, která představovala faktický i psychologický 

přelom války. Tehdy se totiž začínala čím dále tím více hlásit o slovo tzv. propaganda 

zkázy, líčící chování blížících se jednotek rudé armády v nejtemnějších barvách bizardní 

bestiality. Tato tématika pochopitelně rezonovala i časopisem Zteč a od poloviny roku 

1944 představovala v zásadě dominantní složku obsahové struktury listu.637 

                                                
636 MORAVEC, E.: Sny a slavná skutečnost. Zteč, roč. II, č. 6 (15.2.1943), s. 1 
637 Blíže: NEZDAŘIL, P.: Propaganda a mládež za protektorátu: Kuratorium a strategie působení na mlá-

dež prostřednictvím časopisů. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav hospodářských a 

sociálních dějin, 2010. Rigorózní práce, s. 129-150 
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Vraťme se ale zpět k otázce zobrazování mládeže na stránkách daného periodika. Jak již 

bylo řečeno, v rámci propagandistických textů bylo nastupující generaci lichoceno, byla 

označována jako klíčový element pro budování „nového Řádu“ či přímo naděje a jediná 

možná spása národa. Na tomto základě se samozřejmě hovořilo i o četných právech, 

která bude tato složka populace v rámci nacistického panství požívat. Především se mě-

lo jednat o její faktické zrovnoprávnění s dospělými a možnost aktivního zapojení se do 

veřejného dění. 

Pochopitelně, že se takováto práva nemohla vztahovat na veškerou mládež bez rozdílu, 

ale pouze na tu její složku, která odpovídala nacistickým požadavkům. Na stránkách 

Zteče tak byl konstruován obraz jakéhosi ideálního mladého příslušníka protektorátní 

společnosti. Pokud vezmeme v úvahu, že imanentní součástí všech totalitních ideologií 

je vize jakýchsi dvou hodnotově zcela protikladných světů, pak takovýto „ideální mla-

distvý“ představoval reprezentanta světa absolutizovaného dobra, bezezbytku utvářené-

ho na základě nacistických dogmat. 

Jaké vlastnosti ho tedy měly zdobit? Již po zběžném prolistování Zteče je zřejmé, že 

nároky kladené na „správného kluka“ se v jistých rysech příliš nelišily od požadavků, 

které byly akcentovány prvorepublikovou, či do jisté míry i současnou společností. Mě-

lo se totiž jednat o chlapce, který je „… prostý, pracovitý, poslušný, statečný, optimis-

tický, nesobecký a tělesně zdatný.“638 Dále jej měla zdobit taktéž dochvilnost, informo-

vanost, měl se vyhýbat karbanu, výstřednostem v odívání i slovním projevu, poslechu 

nevhodné muziky, čtení nevhodné literatury, atd. 

Tato podobnost s prvorepublikovými respektive dnešními a vlastně i minulými nároky, 

které byly kladeny na mládež, není ničím zvláštním či nelogickým. Jak již bylo uvedeno 

výše, každá společnost se snaží o zajištění své pokračující existence za pomoci reprodu-

kování struktury sociálních vztahů. Důraz na zdvořilost a čestnost (což jsou vlastnosti, v 

jejichž pojetí se velmi výrazně manifestují společenské normy a hodnoty), poslušnost, 

prospěšnost a práce pro společenství... To všechno jsou hodnoty, které do tohoto sché-

matu zapadají a možná i proto více či méně rezonují snad ve všech kulturách světa. Bez 

výjimky totiž implicitně předpokládají zvnitřnění map významů, za pomoci kterých 

hodnotíme a nazíráme svět, které nám umožňují chápat pojmy jako dobro a zlo, které 

jsou základem našeho společenského bytí. 

Musíme mít na paměti, že mapy významů, kterými ve své většině disponovali němečtí 

občané a které se do jisté míry zrcadlily v nacistické ideologii (pokud by tomu tak neby-

                                                
638 ŠPRINGL, J.: Protektorátní vzor mladého člověka, in: Soudobé dějiny, roč. 11, č. 1-2 (2004), s. 165 
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lo, neměly tento proud v Německu žádnou naději na úspěch), také nebyly a vzhledem ke 

geografické blízkosti i dlouhodobé kulturní výměně ani nemohly být naprostým antipo-

dem hodnot a norem, které byly akcentovány v „českém prostoru“639  a to i přes 

v mnohém směru velmi výrazné rozdíly, které, jak již bylo řečeno výše, české populaci 

neumožňovaly danou ideologii plně akceptovat. Styčné body, které najdeme mezi hod-

notami, jež jsou pravidelně akcentovány u mladé generace, tedy nejsou nějakými náho-

dami či historickou anomálií, ale logickým důsledkem záměru, se kterým vznikaly a 

následně byly ve společnosti uplatňovány. 

Na první pohled se snad může zdát, že Kuratorium mohlo deklarativním důrazem na 

kultivaci takovýchto hodnot získat určitý kredit v očích protektorátní veřejnosti a přispět 

tak ke své legitimizaci.640 Tento názor však při bližším zkoumání neobstojí, neboť způ-

soby, jakými bylo s pojmy typu čestnost, prospěšnost či práce v rámci nacistické propa-

gandy nakládáno a jak byly osmyslňovány, se v mnohém směru diametrálně lišily od 

způsobů, kterými je chápala protektorátní veřejnost.641 

                                                
639 Už jenom proto, že obě kultury vyrostly na společných základech, které jim poskytlo křesťanství. 
640 Fakt, že představitelé Kuratoria takovéhoto naděje skutečně chovali, můžeme ilustrovat již citovaným 

článkem Františka Teunera: „Věříme, že nalezneme právě u rodičů největší pochopení pro tuto naši práci, 

neboť jim chceme hned zpočátku položiti otázku: kdo z vás bude proti tomu, aby váš synek nebo dcerka 

vyrůstal již v mladých letech v pořádného, ukázněného, slušného člověka? Kdo z vás bude vidět špatnost 

v tom, jestliže naše mládež, místo aby v maškarním ustrojení trávila svůj volný čas v trampských chatách, 

bude na zelených hřištích nového mládí a sebevědomém postoji mezi svými kamarády učit se znát povin-

nost i kázeň, respektovat autoritu a poznávat radost i vážnost budoucích úkolů?“ (TEUNER, F.: Pokraču-

jeme v práci. In.: Zteč, roč. II, č. 2 (1943), s. 1) 
641 Jako příklad dokládající toto tvrzením, nám může posloužit zdánlivě neproblematické oceňování práce 

a pracovitosti. Jakkoliv je tento aspekt lidského bytí do jisté míry adorován prakticky ve všech společnos-

tech, bez ohledu na to, zda se jedná o práci manuální či duševní, jeho obsahová náplň mohla poměrně 

výrazně variovat. Optikou nacistických ideologů totiž jedinec neměl pracovat primárně z důvodu osobní-

ho prospěchu, rozvoje a kariéry, nýbrž především proto, aby svým úsilím přispěl ke „konečnému vítěz-

ství“.  V pojetí Kuratoria (a v podstatě celého nacistického establishmentu) tak pojem „práce“ získal do 

značné míry význam „práce pro Říši“. Takovéto nové osmyslnění daného pojmu bylo jasně patrné. I proto 

se na stránkách ilegálního Rudého práva, jehož přispěvatele můžeme jen těžko podezřívat 

z deklarativního odsuzování práce jako takové, mohly vyskytovat výzvy k laxnosti, fušerství a vůbec 

snižování pracovního výkonu: „Dělníci, zpomalujte výrobu. (…) Pracujte záměrně nedbale a nepřes-

ně!“  (Rudé právo 1939-1945. Praha 1971, s. 390) 

Jinými slovy - jakkoliv byla pracovitost kladně hodnocena jak většinovou protektorátní společností, tak 

nacistickým establishmentem, existovala zde výrazná distinkce mezi tím, jak byl daný pojem oběma 

stranami chápán. Na stejný problém bychom pak mohli narazit v případě pojmů jako „čestnost“, „posluš-

nost“, „nesobeckost“ a mnoha dalších. 
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Navíc, jak plyne z cílů, jež mělo Kuratorium na zřeteli, tento výčet vlastností, kterými 

měl „správný kluk“ disponovat, nemohl být zdaleka kompletní a jeho obraz nutně obsa-

hoval i části, které se nacházely v přímém rozporu s hodnotami a normami většiny čes-

ké společnosti. Ideální příslušník mladé generace měl být totiž navíc jedinec 

„…uvědomující si nadřazenost pospolitosti nad jeho individualitou a oddaný myšlen-

kám nacismu.“642 Stranou neměla zůstat ani rasová uvědomělost, či důraz na emociona-

litu stavěnou do opozice ke kognitivní stránce vývoje,643 protože „…příliš rozjímání se 

pro mladé lidi, zvláště pro chlapce nehodí“644 a mnohé další charakteristiky, které se 

více či méně lišily od hodnot společensky oceňovaných v První republice a v jejichž 

výčtu by bylo možno velmi dlouho pokračovat. 

Adorace žádoucích vlastností a postojů, personifikovaných v rámci Zteče „správnými 

kluky“, však představovala pouze jednu z mnoha složek propagandistického působení 

na mladou generaci. S tvorbou obrazu ideálního mladého příslušníka protektorátní spo-

lečnosti totiž šla ruku v ruce i konstrukce jeho antipodů, tedy příkladů mladých mužů či 

chlapců, jejichž chování se z toho či onoho důvodu odchylovalo od kuratoriem prosazo-

vaného ideálu a pro které nemělo být v „novém řádu“ místo. Tito představovali repre-

zentanty druhého z imaginárních světů, světa absolutizovaného zla. 

Z této skutečnosti můžeme vidět, že obraz mladé generace v rámci časopisu Zteč vario-

val mnohem výrazněji, než jak jsme měli možnost pozorovat u ostatních sledovaných 

periodik, tedy Přítomnosti a Ariského boje. Jedná se o pouze logický důsledek předpo-

kládaného složení čtenářské základny. Přítomnost představovala list určený převážně 

příslušníkům protektorátní vrstvy inteligence a bylo nereálné předpokládat, že by svým 

obsahem dokázala přilákat významnější procento mladých čtenářů. Nastupující genera-

ce zde proto mohla být vykreslována v idealizované podobě, jakožto určité memento 

údajně nezadržitelného postupu nacistické ideologie a symbol prohraného boje o návrat 

dřívější hodnotové orientace liberálně demokratického střihu, aniž by se autoři vystavo-

vali přílišnému riziku konfrontace svých tezí s reálnou situací. Je pochopitelné, že pro-

tektorátní inteligence nežila ve vakuu a jistý kontakt mezi ní a mládeží proto dozajista 

probíhal, ale mezi těmito dvěma vrstvami vždy existovala určitá bariéra, limitující mož-

                                                
642 ŠPRINGL, J.: Protektorátní vzor mladého člověka, in: Soudobé dějiny, roč. 11, č. 1-2 (2004), s. 165 
643 Jak uvedl sám ministr pro výchovu Rust: „je konec jednostrannému intelektualismu; vedle rozumu je 

třeba pěstovat též cit a hlavně soustavně cílit vůli mládeže“ (POLÁŠKOVÁ, A.: Nacistická školská poli-

tika a její odraz v protektorátu. Praha: Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra dějin a didaktiky 

dějepisu, 2004. Diplomová práce, s. 25) 
644 Hlas mládeže - Mladí „filozofové“.  Zteč, roč. I, č. 7 (1942), s. 2. 
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nosti vzájemné komunikace.645 Jinými slovy – existovala zde zřejmě naděje, že způsoby 

vnímání mládeže byly u protektorátních elit generovány především na základě mediál-

ních obrazů, spíše než osobní zkušenosti a případné riziko falzifikace předkládaných 

tezí se proto jevilo jako akceptovatelné. 

Přispěvatelé Arijského boje již byli v konstruování podobně nekritických obrazů poně-

kud opatrnější. Výše jsme popsali důvody, které jim dost dobře neumožňovaly chápat 

samotné mládí jako nobilitující kvalitu a jedinou naději na vybudování nového Řádu. 

Potenciální čtenáři, rekrutující se převážně ze spodních vrstev společnosti, se pak na 

pracovišti dozajista setkávali s příslušníky nastupující generace a mohli tak mnohem 

lépe vnímat reálné kontury tvrzení o jejich údajné oddanosti myšlenkám nacionálního 

socialismu. 

V případě Zteče pak byla situace ještě o něco komplikovanější. Je samozřejmé, že soci-

ální život mladých chlapců a dívek sestával převážně z interakce se svými vrstevníky. A 

nutno říci, že přesvědčených nacistů, kteří by bezezbytku splňovali požadavky, kladené 

kuratoriem na příkladného příslušníka protektorátní společnosti, mezi nimi bylo skuteč-

ně velmi pomálu. Dokonce mezi nimi byli mnozí, kterým se podařilo nacistické snaze o 

převýchovu v rámci dané organizace zcela uniknout. Kuratoriu se totiž až do konce vál-

ky nepodařilo podchytit veškerou mládež protektorátu, čítající v té době cca 1.000.000 

jedinců. V březnu 1944 navštěvovalo hodiny povinné služby přibližně 300.000 chlapců 

a 80.000 tisíc dívek.646 O měsíc později sice bylo do organizace v rámci slavnostního 

přijímání ročníku 1934 začleněno dalších 100.000 mladistvých, ale vzhledem 

k neutěšené situaci, ve které se kuratorium v polovině daného roku ocitlo,647 můžeme 

s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat, že se jednalo o poslední hromadný nábor 

                                                
645 Za výjimku zde můžeme do jisté míry považovat příslušníky učitelského stavu, kteří již z podstaty své 

profese museli s mládeží přicházet do kontaktu každodenně, ale i zde byly možnosti úzkého kontaktu 

limitovány minimálně existencí formální autority. 
646 Disproporce mezi podchycením dívek a chlapců byla způsobena faktem, že příslušnice něžnějšího 

pohlaví byly do kuratoria začleňovány až od září roku 1943. Tato prodleva byla údajně způsobena nedo-

statkem vyškolených instruktorek, které by mohly vést hodiny povinné služby. (Práce Kuratoria. Zteč, roč. 

II., č. 6 (15.3.1942), s. 3) 
647 V červenci 1944 byl Kuratoriem zorganizován tzv. „Týden mládeže“, spojený s průvodem naší metro-

polí. Z řad studentů zaznívala hesla jako „Ať žije česká Praha!“ a podobně. Nepřekvapí proto, že se jed-

nalo o poslední akci tohoto typu, kterou kdy Kuratorium uskutečnilo. Toto fiasko pak nepochybně přispě-

lo k rozhodnutí okupační správy poskytnout na podzim téhož roku 30% zaměstnanců dané instituce 

k dispozici pracovnímu úřadu. (PASÁK, T.: Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha 

1999, s. 357) 
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tohoto druhu. Jinými slovy – i přes existenci legislativního nařízení, jež stanovovalo 

povinnost účastnit se tzv. čestné služby, „výchovnému“ působení dané instituce uniklo 

zhruba 500.000 mladých Čechů.648 

Dále pak musíme poznamenat, že ani oněch přibližně 50% mladistvých, jež bylo vysta-

veno institucionalizovanému propagandistickému působení tohoto typu, ve své většině 

rozhodně nemůžeme charakterizovat jako oddané budovatele nového řádu. Skutečnost, 

že většina příslušníků nastupující generace plně neinteriorizovala nacistická dogmata, je 

možno vhodně ilustrovat kupříkladu naprostým fiaskem, kterým skončil pokus o vytvo-

ření tzv. Svatováclavské roty, dobrovolnické jednotky, jež měla být v roce 1945 nasaze-

na na východní frontě.649 

Pokud by tedy přispěvatelé Zteče vykreslovali mládež výhradně v idealizované podobě 

a referovali o jejích příslušnících bez výjimky pouze v kladném světle, jak jsme měli 

možnost pozorovat v rámci Přítomnosti, působily by tyto texty vysloveně komickým 

dojmem. I ten nejpřesvědčenější adolescentní nacista musel totiž pozorovat, že se mezi 

jeho vrstevníky vyskytuje nemálo těch, kteří se s „výchovnými“ cíli Kuratoria nejenom 

že neztotožňují, ale dokonce je přímo odmítají či alespoň více či méně okázale ignoru-

jí.650 Pod povrchem „totalitních“ nároků totiž nadále bujely nekontrolované prostory, 

které mladé generaci umožňovaly uniknout ze světa všeobjímající propagandy a zažívat 

                                                
648ŠPRINGL, J.: Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Praha: Univerzita Karlova. 

Filozofická fakulta. Ústav českých dějin, 2003. Diplomová práce, s. 44-45 
649Tato jednotka měla být sestavena příslušníků tzv. ZZ-oddílů, tedy zvláštních útvarů povinné služby, 

které v sobě měly sdružovat již přesvědčené mladistvé. Od března do počátku května 1945 se však ve 

výcvikovém středisku na Čerepetce sešlo pouhých 77 dobrovolníků a celá akce musela být odvolána. 

(UHLÍŘ, J. – KAPLAN, J.: Praha ve stínu hákového kříže. Praha 2005, s. 87–88) 
650 Symptomatická je v tomto případě zpráva jednoho z předních činitelů Kuratoria J. Chalupy o náladě 

pražských středoškolských studentů, kteří byli koncem prosince 1943 povoláni na Hrad, kde měli vzdát 

hold prezidentu dr. Emilu Háchovi. Tato akce měla proběhnout pod přísným dozorem Kuratoria, pro stu-

denty byl připraven i seznam písní a hesel, které měli během této slavnostní události provolávat. Chalupa 

tehdy píše: „Již během nástupu jsem pozoroval žalostné zjevy. Profesoři nevěnovali pořádku vůbec žád-

nou pozornost. Sedmá třída reálného gymnázia ve Vršovicích nastoupila s deštníky zavěšenými na rame-

na. Jiná třída nesla klobouky dnem vzhůru jako talíře. Když měli zpívat, dělali poznámky: Nechceme 

zpívat, nechceme pochodovat. Poměry mezi mládeží byly nemožné a stísňující. Musel jsem bohužel zjis-

tit, že jde téměř o organizovanou a hluboce zakořeněnou recesi, jíž se účastnilo dobrých 60-70% žáků. Na 

instruktory se volalo: Co si ten vůl v uniformě dovoluje. Děti se praly, jeden student se procházel 

s nalepeným plnovousem... Byl ještě čas říci lidem, že při objevení státního prezidenta musí jásat a zdra-

vit pravicí, ale neodvážil jsem se toho, abych nezesměšnil arijský pozdrav.“ (PASÁK, T.: Český fašismus 

1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha 1999, s. 357) 
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tak více méně autentické bytí. A právě na jedince, kteří se z nejrůznějších důvodů odmí-

tali podřídit nacistickým nárokům, bylo kuratoristy útočeno ze všech stran. 

Přímým protikladem „správného kluka“ se na stránkách Zteče staly jakési archetypy 

společenských vyvrhelů, ztělesňované členy subkultur tzv. potápek a trampů. 

První termín označoval mladé muže, kteří na sklonku První republiky propadli kouzlu 

jazzu. Potápky se od běžné populace výrazně odlišovali specifickým způsobem oblékání, 

mluvy, tance a ani jejich způsob trávení volného času v kavárnách či tančírnách nepatřil 

zrovna k oceňovaným aktivitám.651 

Stejně tak i trampové, kteří spíše nežli do zakouřených lokálů směřovali do lůna přírody, 

si vyvinuli svůj vlastní způsob oblékání a mluvy. K dobrému tónu navíc patřilo číst urči-

tou literaturu, znát patřičné písně, stejně tak jako specifický způsob trávení volného času. 

Do těchto dvou subkultur přispěvatelé kuratorních časopisů promítali všechny negativní 

vlastnosti a rysy, jaké si lze jenom představit. Trampové a potápky tak byli na stránkách 

příslušných tiskovin při každé příležitosti tepáni a obviňováni ze všech myslitelných 

nešvarů a prohřešků proti „novému řádu“.652 

Nebezpečí těchto subkultur nespočívalo v tom, že by jejich příslušníci hromadně vstu-

povali do odboje, či alespoň smýšleli výrazně protiněmecky, neboť se jednalo o struktu-

ry v zásadě nepolitické.653 Tato hnutí představovala pro nacisty hrozbu spíše z toho dů-

vodu, že poskytovala alternativu k „jedinému správnému“ způsobu osmyslňování světa. 

Krédem „potápek“ bylo správně „bláznit“, být nad věcí a pozorovat okolí s náležitým 

                                                
651 V roce 1942 se na stránkách Zteče vyskytla poměrně rozsáhlá charakteristika potápek. Autor zde in-

formoval případné čtenáře o tom, že typický příslušník dané subkultury „…neuznává autoritu učitelů a 

profesorů. Úkoly píše zásadně ve škole. Nesmírně kouří. Jeho oblíbeným místem je temná světnice, jejíž 

stěny jsou obvykle natřeny páchnoucí černou hmotou. Nemá zájem o učebnice, ale jeho zájem o nějaký 

pracovní obor se rovněž rovná nule. Rád se potuluje po ulicích bez cíle. Na rušných místech vnitřního 

města tvoří hloučky, které vzbuzují pozornost občanů spěchajících za prací. Bývá častým návštěvníkem 

tanečních místností. O dívky ... mívá značný zájem. Nedovede je však ničím jiným zabavit než prázdnými 

slovy. Myslí, že je hrdinstvím, když se protiví rodičům a škole. Maturuje s prospěchem průměrným, ně-

kdy i slabším. Když vstoupí do života, opustí ho pravidelně jeho divokost. Ukáže se však, že celou svoji 

energii věnoval pouze boření, neumí budovat. A protože jeho vysvědčení není valné a práce nepřesahuje 

průměr ... životního úspěchu se takovíto uklidnění poděsové dopracují málokdy“ (primus nebo potápka. 

Zteč, roč. I., č. 5, (1942), s. 7) 
652 Blíže k této problematice: NEZDAŘIL, P.: Propaganda a mládež za protektorátu: Kuratorium a strate-

gie působení na mládež prostřednictvím časopisů. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav 

hospodářských a sociálních dějin, 2010. Rigorózní práce, s. 151-167 
653 Přestože poslech jazzu, označovaného nacistickou propagandou jako židovská či negerská Entartete 

Music, mohl být interpretován jako svého druhu manifestace protiněmeckého smýšlení. 
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nadhledem,654 nikoliv se zapojovat do budování „nového řádu“ a napínat všechny síly 

pro vítězství Říše. Také trampové svou energii věnovali spíše výletům do přírody a 

hrám na šerify, než produkci nacisty poptávaných komodit či agitaci ve prospěch ideje 

rasově čistého světa. Jestliže Kuratorium dostalo do vínku zajistit, aby u mladé protek-

torátní generace došlo ke zvnitřnění takových sad nástrojů k dekódování světa, jež by 

nedovolovaly každodenní realitu interpretovat jinak než v souladu s myšlenkami nacio-

nálního socialismu, musely podobné zjevy, chápané jako síla stavící se proti tomuto 

záměru, zmizet z protektorátní společnosti. 

Jak již bylo zmíněno výše, v rámci propagandistických textů plnili obrazy příslušníků 

daných subkultur roli reprezentantů absolutizovaného světa zla, karikaturu mladých lidí 

a měly tak přispívat k posilování distinkce my a oni. 

Pokud se blíže podíváme na texty, které se zaobíraly danou problematikou, zjistíme, že 

prakticky všechny vykazují několik společných rysů – 1) tvrzení, že příslušníci výše 

zmiňovaných subkultur tvoří pouze marginální či zcela zanedbatelnou část protektorátní 

mládeže, jakousi anomálii v jinak pevně sevřeném šiku kráčejícímu neochvějně 

k lepším zítřkům nového řádu a 2) tvrzení, že jedinci, kteří se k potápkám či trampům 

hlásí, jsou blázny, duševními mrzáky, ubožáky atd. 

Opět se zde tedy setkáváme s výše popsaným mechanismem terapie. Existovala zde 

zřetelná snaha adolescenty, kteří se tím či oním způsobem odchylovali od kuratoriem 

načrtnutého ideálu řádného příslušníka nové společnosti, jistým způsobem zesměšnit, 

referovat o nich jako o lidech poblázněných,655 opovrženíhodných,656 komických.657 Za 

                                                
654DORŮŽKA L.: Panoráma paměti. Praha 1997, s. 62 
655 SVATOPLUK, S.: Zbytečné starosti. Zteč, roč. IV, č. 9 (1945), s. 7 
656 „Člověk se musí stydět, slyší-li naříkání mladých, že není žádných tanečních zábav a že neznají žádný 

život a žádné mládí, když si nemohou zatancovat. 

V dnešní době není možno utrácet peněz za přehnané oblaky a také proto, že obleky jsou více věc užitko-

vá, než pro „parádu“. Potom je škoda času, který snad takový … duševní ubožák promrhá seděním v 

pověstných místnostech nebo promenádováním a vystavováním se obdivu. Ti, kteří nemají mládí, protože 

nemohou tancovat, to je nejhorší skupina škůdců, poněvadž ten, kdo by chtěl tancovat, když na frontách 

umírá spousta vojáků v boji za nový světový řád, je tím nejhorším člověkem v národní pospolitosti. To 

jsou lidé, kteří buď neznají svých povinností a proto je neplní, nebo ti, kteří, ač je znají, nejsou schopni je 

vyplnit, a proto je odkládají. Ti také mají vždy na vše dost času, a jednou se přepočítají: Až čas a nevypl-

něné povinnosti řeknou: My jsme čekaly dost dlouho, nyní čekej ty.“ (Mladí v dopisech. Zteč, roč. II, č. 1 

(8.1.1943), s. 8) 
657 O potápkách bylo například referováno tímto způsobem: „Svůj směšný zevnějšek doplnili naši hrdino-

vé v poslední době jakýmsi řídkým strniskem, které vyhlíží tím komičtěji, že jde obvykle o první vous, a 
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touto skutečností můžeme vidět pokus dané subkultury pokud možno izolovat, vytvářet 

kolem nich aureolu jakési duševní méněcennosti či přímo choroby a tím delegitimizovat 

jejich způsob vztahování se k realitě.658 Jejich způsob života a trávení volného času byl 

charakterizován jako slabošský, hloupý či prázdný a stavěn do opozice k údajně hod-

notnému, heroickému a naplněnému bytí, jehož bylo možno dosáhnout bezvýhradnou 

spoluprací s okupační mocí. To, jestli potápky či trampové smýšleli primárně protině-

mecky či nikoliv, zde nehrálo roli, neboť v rámci totalitní ideologie musí být každý al-

ternativní způsob osmyslňování světa vnímán jako hrozba a specificky se prezentující 

výzva ke zničení. Touto optikou existuje pouze jedna Pravda a kdokoliv se odchyluje od 

vytyčené cesty, od načrtnutého ideálu, je považován za nepřítele. Jak jsme se ostatně 

mohli v prosinci 1942 dočíst na stránkách Zteče: „V této gigantické revoluci, která na-

stoluje nový národní a sociální řád na celém světě, není místa pro netečné, a jak bylo 

jistě vyřčeno, jsou jenom přátelé a nepřátelé. Buď se jde s revolucí, nebo proti ní. Každý 

záškodník ovšem může očekávat, že jej smete a nelítostně zničí.“659 

V kapitole věnované inteligenci jsme pak také konstatovali, že další podstatnou charak-

teristiku mechanismu terapie představovala snaha prostředkovat deviantním osobám 

jakousi „léčbu duší“ a umožnit jim návrat k hodnotám dominantní ideologie. Tento ná-

vrat měl být umožněn tím, že byli daní jedinci v jistém slova smyslu zbavováni odpo-

vědnosti za své činy či přesvědčení  - odpovědnost za jejich „chorobu“ byla z větší části 

přesouvána na někoho jiného. Co nebo kdo měl tedy optikou přispěvatelů Zteče způso-

bit, že určitá část mládeže odmítala akceptovat dogmata nacistické ideologie a více či 

méně otevřeně dávala najevo svůj nezájem o budování nového řádu? 

Částečnou odpověď na tuto otázku nám může poskytnout článek Vladímíra Dejmka 

„Lažnovský, učitel mládeže“ z října 1942: „My, mladí čeští lidé, jsme byli vychováni v 

demoliberalistické soustavě, a … tato výchova v nás zanechala stopy, které bude nutno 

postupně vyhladit. (…) Lažnovský, ohnivý stoupenec nacionálně socialistické revoluce, 

varoval mladé lidi …, že setrváním v myšlenkovém světě Čecháčků by se dali do služeb 
                                                                                                                                          
aby protestovali proti opovržení hodné všednosti, nevyměňují ani své prádlo a své vysoké límce nechávají 

zajít špínou.“ (ŽIŽKA, J.: Útěk ze skutečnosti?. Zteč, roč. III, č. 2 (1944), s. 1) 

„V poslední době rozmohl se mezi některými našimi hochy zvyk nositi dlouhé vlasy. Toužíte snad, hoši, 

přiblížit se aspoň v něčem ženám? Či máte snad jiné důvody? Nechápeme vás. Musíte uznat, že dlouhé 

vlasy, které se na hlavě paří a zapáchají, nejsou okrasou, nýbrž hnojištěm, které vám krásy nepřidá, ani 

nijak neprospěje.“ (Dlouhé vlasy - krátký rozum?. Zteč, roč. II, č. 1 (1943), s. 2) 
658„Vždyť tihle duševně méněcenní chudáci nemohou nikomu, kromě sebe, ublížit.“ (SVATOPLUK, S.: 

Zbytečné starosti. Zteč, roč. IV, č. 9 (1945), s. 7) 
659 SMRČEK, V.: Probuzení mládeže. Zteč, roč. I, č. 7 (23.12.1942), s. 1 
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světové reakce, do služeb zednářů, a že by šli proti socialistické revoluci, které jsou 

všichni mladí lidé v jádře stoupenci. (…) Nová česká mládež roste a sílí. Jejím úkolem 

bude … nebát se světa, nebát se tvrdého života průkopníků a jít neochvějně do Říše a 

nové Evropy.“660 

Dejmek tedy na výše předestřenou otázku odpovídal poměrně jednoznačně – za případ-

né problémy, se kterými se kuratoristé setkávali ve své snaze o převýchovu mladé gene-

race, je zodpovědná „demoliberalistická soustava“, která na ní zanechala tíživé dědictví 

v podobě překonaných způsobů myšlení. Pokud měli mladí lidé jednou spokojeně žít a 

pracovat v rámci tisícileté říše, musela být tato rezidua nenávratně ztracené minulosti 

zničena a nahrazena kvalitativně jinými způsoby osmyslňování světa, jež s sebou údajně 

nesla nacionálně socialistické ideologie. 

Pokud se nad právě citovaným textem blíže zamyslíme, musíme dát jeho autorovi 

v jistém ohledu za pravdu. V předcházejících kapitolách jsme ustavili, že jednou z věcí, 

která bránila protektorátní populaci akceptovat nacistická dogmata, představovala 

v mnohém směru odlišná struktura map významů. Z pohledu propagandy nebylo 

v našem prostředí dost dobře možné využívat odkazů na starogermánské mýty, ideu 

vůdcovství, spojení krve a půdy, tendence Drang nach Osten a mnohé další prvky ima-

nentně přítomné v dané ideologii, neboť pro ně průměrný obyvatel protektorátu neměl 

sémantickou oporu ve svém dosavadním životě a socializaci. Myšlenky nacionálního 

socialismu tak u české společnosti nemohly dojít takového ohlasu jako v sousedním 

Německu, přestože bez jejich široké akceptace se naděje na dlouhodobé přežití nacistic-

kého panství limitně blížila nule. Pokud měla nacistická říše trvat deklarovaných tisíc 

let, bylo nezbytně nutné, aby se jí dostalo legitimity zdola tedy přijetí tehdejší reality 

jako správné a v jistém slova smyslu jediné možné. Tohoto stavu bylo možno dosáhnout 

pouze prostřednictvím přeměny map významů, oním „vyhlazením“ tíživých stop minulé 

éry. A právě mládež, která ještě zcela neprošla procesem socializace, skýtala největší 

naději na realizaci tohoto cíle. 

Za jeden z prvních kroků k dosažení požadovaného výsledku můžeme na základě studia 

daného periodika považovat snahu vykreslit prvorepublikovou realitu jako svého druhu 

zvrácenou, pokřivenou a v žádném ohledu nedosahující údajné podoby budoucího na-

cistického panství. S érou bývalého samostatného státu byly proto pojeny výhradně ne-

gativní konotace. 

                                                
660 DEJMEK, V.: Lažnovský učitel mládeže. Zteč, roč. I., č. 2 (15.10.1942), s. 1 
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Přispěvatelé Zteče zdůrazňovali, že se jednalo o dobu bezbřehého sobectví a individua-

lismu,661 faktické nesvobody, bídy662 atd. Celou epochou měl údajně prostupovat žido-

zednářský vliv663 a všudypřítomná neschopnost a hloupost vedoucích představitelů stá-

tu.664 Tyto a mnohé další skutečnosti měly údajně za následek zanesení českých hlav 

„duševním harampádím“, které ztěžovalo zahlédnout svět v jeho neskrytosti a nazřít 

čistou epistéme v podobě nacionálně socialistické ideologie. 

Kdo měl však pomoci tento „tragický“ nános minulé éry odstranit? Na koho se měla 

mládež obracet, jestliže chtěla budovat nový svět, jestliže se chtěla přihlásit k novému 

řádu, vzít na sebe zodpovědnost, být akceptována jako rovnocenná složka národa, jestli-

že se chtěla co do významu vyrovnat, či dokonce předstihnout starší generaci a vůbec 

participovat na údajných výhodách bezpodmínečné akceptace nacistického panství, kte-

ré před ní vykreslovali přispěvatelé Zteče? 

„Na přelomu věků, kdy staré nedobrovolně odchází a nové se musí pracně probojovávat 

k svému vývojovému právu, rodina i škola zůstávají trčet vždy nějaký čas ve starém 

překonaném, zatím co společenství přestavěné revolucí uběhlo už dopředu značnou část 

cesty. V takové době musí se revoluce sama ujmout výchovy mladých a nahradit jim 

často rodiče i učitele. Také u nás … musí se výchovy zanedbané mládeže ujmout revo-

                                                
661 „Výchova minulých dvaceti let spočívala ve zmíněném pojetí individualistickém a vychovávala naši 

generaci hlavně k osobnímu prospěchářství, jež neznalo vyšších cílů a neznalo také radosti ze služby 

vyššímu zájmu, než byl zájem jedincův. 

Svět, v kterém žijeme, stojí na pevném základě pospolitosti, kde prospěch jednotlivce je podřízen prospě-

chu celku.“ (TEUNER, F.: Cíle nové výchovy – pospolitost národní i říšská. Zteč, roč. I., č. 2 

(15.10.1942), s. 2) 
662 „Bude myslet a jednat socialisticky, rozhodně se postaví proti každému, kdo by pod záminkou osobní-

ho prospěchu a společenské škody hlásal hesla falešných svobod. Takovou "svobodou" byla dobře známá 

svoboda vyhladovění v liberalistickém předválečném světě, ve kterém sytí a mnozí z těch, jimž přála 

náhodná konjunktura anebo kteří dovedli těžit i z nouze, prohlašovali povýšeně na adresu celých zástupů 

nevinně nezaměstnaných, že si práci může nalézt každý "jen když chce". Takovou falešnou svobodou 

byla ostatně i svoboda tisku, jestliže byl tisk závislý na penězích, nebo svoboda politická, jestliže také ta 

byla ve vleku peněžního žoku.“ (Žižka Jan: Za vlastenectví s obsahem. In.: Zteč, roč III, č. 1 (6.1.1944), 

s.1) 
663 „Staří pavouci pletli své sítě, mládež odstrčili stranou, kde byla vystavena paprskům židozednářského 

sluníčka, které zapůsobilo velmi zhoubně. (…) Nepusťme ke slovu otročící oslíky starých „proro-

ků“!“ (Mladí v dopisech. Zteč, roč. II, č. 5 (3.3.1943), s. 8) 
664 „Je třeba se uhodit do čela, aby se poznalo, jací duševní hlupáci a mlčící politické sfingy si hráli s 

osudy, existencemi a celou budoucností mladých.“ (SMRČEK, V.: Probuzení mládeže. Zteč, roč. I, č. 7 

(23.12.1942), s. 1) 
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luce a nahradit jí to, oč byla připravena rodinou a školou. (…) Také u nás předvoj doby 

a národního vzkříšení bude představovat mládež.“665 

Jinými slovy – pokud chtěli mladí lidé participovat na výhodách a možnostech, které 

před nimi údajně rozprostírala nově nastolená realita, nemohli hledat pomocnou ruku 

ani u svých rodičů, ani u učitelů. Ti totiž měli až příliš hluboko tkvět v překonaných 

způsobech myšlení a nechápat proto velikost doby. Úkol dovést mládež k lepším zítř-

kům pod nacistickou kuratelou tak měl připadnout „revoluci“, v tomto případě nepo-

chybně ztělesňované Kuratoriem pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. 

Nutnost tohoto kroku byla zdůvodňována tím, že se starší generace bojí připustit exis-

tenci dynamičtějšího a přínosnějšího způsobu života, neboť by tím ohrožovala své do-

posud vydobyté pozice, otevírala dveře průbojné konkurenci mládí, které by ji hrozilo 

smést z teplých míst a pustit „… svěží vzduch do zatuchlé barabizny lidského příbytku 

dosavadní doby.“666 Dříve narození byli touto optikou vykreslováni jako lidé bojácní, 

pohodlní, ale hlavně příliš pevně zakotvení v překonané etapě rasové dekadence a faleš-

ného pozlátka údajně imaginárních svobod. 

Opět se zde tedy setkáváme s oprávněnou obavou, že starší generace bude z důvodu 

rozdílně strukturovaných map významů brzdit snahy po převýchově mládeže 

v nacistickém duchu. Opět můžeme pozorovat snahu vytrhnout dospívající z prostředí 

rodiny i školy a vychovávat je převážně pod dozorem stání instituce v podobě Kuratoria, 

kde měli za ideálních podmínek působit pouze lidé již přesvědčení a mladí. Tento poža-

davek samozřejmě neodpovídat tehdejší realitě, ale do budoucna bylo počítáno s tím, že 

se instruktoři povinné služby budou rekrutovat převážně v tzv. „Vzorných rojů“, tedy 

speciálních oddílů Kuratoria, jež se měly skládat výhradně z mladých lidí, u kterých již 

došlo k úspěšnému přijetí kódů, odpovídajících nacistickému vidění světa.667  Tímto 

způsobem bylo zamýšleno vyřešit palčivou otázku nedostatku vhodných vedoucích. 

                                                
665 MORAVEC, E.: Sny a slavná skutečnost. Zteč, roč. II, č. 6 (15.2.1943), s. 1 
666 POTUŽNÍK, M.: Revoluce se nezastavuje. Zteč, roč. II, č. 17 (4.9.1943), s. 2 
667 „...z těch, kdož se při provádění Služby vzorně osvědčí, budou vybíráni příští vedoucí mládeže. 

Služba ve vzorném roji bude podmíněna mužnými ctnostmi, spojenými rytířskostí a taktem. 

S ohledem na zvláštní a těžké úkoly vzorného roje jest pochopitelné, že kázeň a celé vedení vzorných rojů 

bude co nejpřísnější. Bezpodmínečné vyplnění všech příkazů, bezpříkladná obětavost a vzorná poslušnost 

jsou ty nejzákladnější a přitom nejsamozřejmější požadavky hlavně na příslušníka vzorného roje. 

Za těchto předpokladů a ve správném pochopení úkolů i účelu vzorných rojů vyroste tak v příslušníku 

vzorného roje typický představitel nové české generace Tělesně zdatný, duševně vyspělý a národně říšsky 

a evropsky uvědomělý – správný chlapec.“ (Účel vzorných rojů. In.: Vzorný roj, roč. I, č. 1 (1944), s. 12) 
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Na stránkách Zteče se můžeme opakovaně setkat s nárokem na to, že mládež má být 

vedena zase jenom mládeží. „Je tu ještě otázka, může-li býti mládež silná a zdravá, nej-

sou-li zdatnými a schopnými starší generace. Tuto otázku lze řešit, najdou-li se mezi 

mladými lidé, kteří se přiznají k novému životu a nové práci. Tyto mladé čeká výchovná 

práce, veliká a nesmírně důležitá, tj. dostávají za úkol, přivést ke zdravému myšlení ty, 

kteří nemohli nebo z vlastní pohodlnosti nechtěli se státi lepšími a dokonalejšími.“668 

Jinými slovy – úloha starší, „zkažené“ generace ve výchově mládeže měla být postupem 

času marginalizována ve prospěch kuratorního působení. Ve výše citovaném textu se 

zřetelně manifestuje myšlenka, že plnou důvěru v otázkách výchovných je možno při-

znat pouze těm osobám, které prošly hodinami povinné služby, osvědčily se zde a pro-

kázaly naprostou oddanost myšlenkám nacionálního socialismu. Pouze takoví lidé, u 

kterých neexistovaly pochybnosti o vytvoření z pohledu okupační správy žádoucích 

map významů, měli mít v budoucnu nárok či dokonce povinnost věnovat se převýchově 

dospívajících.669 Mladí lidé měli být hlavními nositeli nacistické revoluce a to bez ohle-

du na názory jejich rodičů či učitelů.670 

Starší generace byla na stránkách Zteče pravidelně obviňována ze slabosti a krátkozra-

kosti, které zapříčinily tragický konec starého státu. Mluvilo se o vině, kterou na svých 

                                                
668 SMRČEK, F.: Mládež je přicházející národ. Zteč, roč. II, č. 2 (22.1.1943), s. 1 
669 „Ten, kdo by chtěl myslet tak, jak myslel starý, překonaný svět v otázkách výchovy mládeže, podobal 

by se pošetilci, který hlásá svícení petrolejkou v době elektrické žárovky. Ten, kdo by vychovával k 

starému myšlení, nebyl by pomocníkem a přítelem mládeže, ale jejím nepřítelem a překážkou.“  (TEU-

NER, F.: Pokračujeme v práci. Zteč, roč. II, č. 1 (8.1.1943), s. 1) 
670 „Vždy v každé době jsou tři druhy lidí. Revolucionáři, neutrálové a reakcionáři. Revolucionáři jsou ti, 

kteří nesou novou formu života (…) Revoluční zvraty nastávají vždy tehdy, když doba jedna je již tak 

stará, tak se vyžila, že již nemůže unést sama sebe. Zastánci oné staré éry jsou reakcionáři, kteří proto, že 

se bojí, že ztratí to, co získali, chtějí hájiti onu starou odumírající dobu proti směrům novým a nechtějí 

vůbec připustit, že noví myšlenky přinášejí nový, svěží vzduch do zatuchlé barabizny lidského příbytku 

dosavadní doby. Neutrálové pak jsou takové kasta lidí, kteří čekají, jak to dopadne a kde jim z toho bude 

kynouti prospěch, kasta, která je nejprotivnější mladému člověku, protože mládí chce boj, protože mládí 

se chce zasazovat za ideály. Mládí proto může být jedině na straně reakce nebo revoluce, neboť obě stra-

ny bojují. A na kterou stranu se mládí má dát, to si rozhodne podle toho, co odpovídá jeho nejpřirozeněj-

ším touhám, jeho nejpřirozenějším požadavkům. Mládí je proto vždy na straně revoluce, neboť revoluce 

je mladá. Promítněme si těchto několik úvah za současného dění a vyplyne nám opět jasný závěr, že ev-

ropská mládež může býti jedině na straně Evropy …, nemůže chtít Evropu starou, ale Evropu novou. (…) 

Mladí lidé přece nejsou kapitalisté, a proto také nemají nejmenší důvod být na straně kapitalismu.“ (PO-

TUŽNÍK, M.: Revoluce se nezastavuje. Zteč, roč. II, č. 17 (4.9.1943), s. 2) 
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bedrech nesou otcové mladých, 671  o dětinském útěku do snů a iluzí, jenž plynul 

z opovržení hodné neschopnosti přiznat si, že se svět nenávratně změnil.672 Mladá gene-

race zde byla vyzývána k neúprosnému boji s tímto starým světem, k ničení údajných 

přežitků minulé éry673 a to třeba i za cenu smetení těch dříve narozených674 – „Mladý 

chlapec … s odvahou se musí postavit proti každému, kdo by mu chtěl bránit v rozletu. 

Každou životní těžkost a každou překážku musí odstranit. 

(…) Z hrdel mužů a žen přicházejícího národa musí zaznívat dnes nejen ona věčná a 

krásná píseň, ale i chorál vítězství, vítězství mladá práce, mladého svědomí a chorálem 

vítězství mladého světa nad světem starým.“675 

Na základě těchto skutečností musíme konstatovat, že v rámci Zteče skutečně existovala 

snaha vyvolat v rámci protektorátu určitý generační rozkol. Mládež zde byla vyzývána 

nejenom k aktivitě ve smyslu boje proti starému světu, ale dokonce i k boji proti těm 

dříve narozeným, jež měli být jeho nositelem. Heyrichova teze o nutnosti vytrhnout 

mládež z prostředí rodiny a školy, tedy prostředí, ve kterém docházelo k přímému 

střetávání dosud ne zcela socializovaných mladých a z ideologického hlediska značně 

nespolehlivých starších, se zde manifestovala až překvapivě silně. 
                                                
671 „Nás mladé by snad mrzet nemuselo, že naši otcové se tak málo starají o nové revoluční myšlení a že 

za čtyři roky Protektorátu se nedokázali stoprocentně zapojit do říšského myšlení; že musela téct zbytečná 

krev pobloudilců – když sami jsme našli pravou cestu, cestu mladé generace nové Evropy. Je nám však 

teskno, vidíme-li právě naše otce tápat ve tmě a více věřit zlosynům našeho národa, zběhům cti, Benešovi 

a ostatním emigrantům, než našemu Vůdci a státnímu prezidentu dr. Háchovi. My jsme jiní než naši otco-

vé, my nemáme shrbená záda, my nemáme přetvářku v obličeji, my jdeme zpříma sebevědomi a hrdi, hrdi 

na to, že můžeme odčinit jejich vinu. (…) My jdeme po příkladu Říše …, jdeme s vědomím vážnosti 

doby i viny našich otců. Prokleli jsme zrádce, neznáme je, nejsou našimi soukmenovci, nejen že nás opus-

tili, ale ještě štvou z tepla. My s nimi zúčtovali! (…) My jdeme s Říší a ukážeme i cestu našim ot-

cům.“ (Mladí v dopisech. Zteč, roč. II, č. 3 (7.2.1943), s. 8) 
672 „Jdu po ulici a potkám kamaráda z tábora [míněn výcvikový tabor pro potenciální vedoucí Kuratoria – 

pozn. PN]. Pozdraví zvednutou paží a kolemjdoucí se okamžitě na nás podívají. (…) Hrají si jako pštrosi 

v zoo na schovávanou a bojí se, že „kdyby prý se to obrátilo“ apod. - Nevěřící. (…) „Když ptáčka lapají, 

pěkně mu zpívají“, nebo „to nalítli“ a podobné přísloví a přeci plynou ze rtů oněch živlů, které nevěří 

pořád ještě v pravdivý řád Říše, který je zaveden u nás. Těch pár jedinců, kteří nás ignorují a proti nám 

štvou, se však bát nemusíme, ty odstraní zub času sám.“ (Mladí v dopisech. Zteč, roč. I, č. 7 (23.12.1942), 

s. 8) 
673 „My musíme vést rány, které zničí poslední zbytky minulého světa u nás.“ (NETÍK, J.: Mládí vede boj 

o nový život. Zteč, roč. II, č. 3 (7.2.1943), s. 6) 
674 „Buď se jde s revolucí, nebo proti ní. Každý záškodník ovšem může očekávat, že jej smete a nelítostně 

zničí.“ (SMRČEK, V.: Probuzení mládeže. Zteč, roč. I, č. 7 (23.12.1942), s. 1) 
675 SMRČEK, F.: Mládež je přicházející národ. Zteč, roč. II, č. 2 (22.1.1943), s. 1 



218 
 

 



219 
 

9. Závěr 
 

V průběhu práce jsme se nejprve zabývali konceptem totalitních ideologií, který (neje-

nom) v rámci historické obce dlouhodobě vyvolával a stále ještě vyvolává značné kon-

troverze. Na jedné straně pomyslné barikády stojí badatelé, kteří tvrdí, že systémy, jež 

svou podstatou naplňují charakteristiku totalitarismu, je možno identifikovat již v dávné 

minulosti a jedná se tak o jev takřka imanentní lidské povaze, na straně druhé pak figu-

rují horlivý zastánci názoru, že koncept „totality“ představuje pouhý produkt studené 

války a s realitou nemá pranic společného. Pro účely naší práce jsme se rozhodli přidr-

žet jakéhosi kompromisu mezi těmito dvěma extrémy a nadále považovat myšlenku 

historicity totalitních ideologie za validní, nikoliv však v podobě, kterou ve svých dílech 

prosazovali Karl R. Popper, Jacob Talmon, tedy jako nedílnou součást lidské existence. 

Nacionální socialismus jsme v souladu s názory Hannah Arendt, Raymonda Arona či 

Giovanni Sartoriho interpretovali jako „nechtěné dítě“ modernity, která nejenom zapří-

činila jeho vznik, ale i umožnila jeho vzestup. 

Jednalo se o éru, která byla charakteristická převratnými změnami snad ve všech oblas-

tech lidského bytí. Přinesla s sebou překotnou industrializaci, urbanizaci, individualizaci, 

racionalizaci, byrokratizaci, stejně tak jako nové myšlenky na poli filozofie, převratné 

vědecké objevy a mnoho dalšího. To vše mělo za následek postupnou erozi tradičních 

významů a řádů, „odkouzelení“ či „odnáboženštění“ světa a z tohoto logicky plynoucí 

vyprazdňování symbolických prostor. Tímto mechanismem vznikalo určité vakuum, na 

jehož zaplnění postupně aspirovala celá řada nově se zrodivších metanarativů. Světlo 

světa tak spatřily velké příběhy socialismu, liberalismu, nacionalismu, sebeuskutečňo-

vání se absolutního ducha a mnohé další, které se snažily s větším či menším úspěchem 

odpovídat na výzvy předkládané novou érou. Anomické realita modernity však s sebou 

přinesla i myšlenkové proudy, jejichž imanentní součástí se stalo tvrzení o tom, že před-

stavují klíč k pochopení univerza, onu Pravdu s velkým P, čistou epistéme, jenž skýtá 

naději na určitou formu prométheovské spásy a vykoupení lidstva. Jinými slovy – mo-

dernita, jenž v jistém slova smyslu stvořila vykořeněné masy, umožnila vznik a 

v určitých částech světa i oslnivý úspěch totalitních ideologií, které konstruovaly kon-

traexistenciální, snové vize logicky konzistentního světa a odmítající tak nejednoznač-

nost každodenní reality. 
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Nacionálnímu socialismu se dostalo největší oslyšení v poválečném Německu. Výmar-

ská republika se zmítala ve víru ideologické i ekonomické krize, převažovaly zde pocity 

zmaru a lítosti nad ztrátou velmocenského postavení a touha po odplatě za „versailleské 

ponížení“. Uměle implantovanému systému liberální demokracie se nedostávalo legiti-

mity zdola a společností čím dále tím výrazněji rezonovaly vize silné, autoritativní vlá-

dy, která by dokázala vyřešit všechny problémy doby. Tehdejší Německo bylo takříkajíc 

těhotné revolucí a čekalo na svého „spasitele“. Různých proroků, hlásajících, že nalezli 

řešení a dokáží dovést lidstvo k lepším zítřkům, se zjevila celá řada. Nad všemi však 

nakonec zvítězila NSDAP v čele s Adolfem Hitlerem. 

Za tímto úspěchem však dozajista nemohla stát pouze ideologie samotná, neboť 

NSDAP sdílela mnohé programové body s ostatními stranami, ale velikou roli zde ne-

pochybně sehrál i způsob, jakým byla tato prezentována a předkládána široké veřejnosti. 

Tento klíčový prvek, který výrazně přispěl k tomu, že nacisté stanuli alespoň na čas na 

vrcholu zikuratu moci, jsme identifikovali v sofistikované, na poznatcích tehdejší psy-

chologie založené propagandě. 

V jejím rámci byl kladen důraz především na jednoduchost, srozumitelnost, přitažlivost, 

„zábavnost“, údernost, emocionalitu, měla být pokud možno permanentní a všepronika-

jící. Jedno ze základních východisek formuloval Joseph Goebbels, když řekl, že: 

„…nikdo nemůže říci: vaše propaganda je příliš surová, příliš sprostá nebo příliš brutál-

ní nebo není dost slušná, protože to všechno nejsou charakteristické znaky její různoro-

dosti. Propaganda nemá vůbec být ani slušná, ani něžná, ani měkká, ani pokorná; pro-

paganda má vést k úspěchu.“676 Můžeme konstatovat, že v samotném Německu dosáhli 

nacisté s její pomocí úspěchu vskutku oslnivého a v roce 1932 se Nationalsozialisti-

tische Deutsche Abeiterpartei stala po červencových volbách do Říšského sněmu nejsil-

nější stranou. 

Jedním z následků tohoto vítězství byl i 15. Březen roku 1939, kdy byly pomnichovské 

zbytky našeho území obsazeny německou armádou a druhá republika pak den nato za-

končila svou nepříliš slavnou existenci. Před nacistickými propagandisty tak stála nová 

výzva – pokus ovládnout nově nabytá území nikoliv pouze vojenskou silou, ale získat 

jejich obyvatelstvo pro myšlenku nacionálního socialismu jako takovou. Tato aspirace 

se však ukázala jako nesmírně obtížně realizovatelná. Nacističtí „bubeníci“ zde vstupo-

vali do prostředí, které se v mnohém směru diametrálně lišilo od reality výmarské re-
                                                
676DUFFAC, J.: Dr. Joseph Goebbels : Poznání a propaganda : komentovaný překlad vybraných projevů. 

Praha 2002, s. 9 
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publiky respektive Třetí říše. Nemohli zde navazovat na mýty germánského vůdcovství, 

spojování krve a půdy ani mnohé další prvky, jež tvořily imanentní součást dané ideolo-

gie. Zde uplatňované základní propagandistické metody se sice příliš nelišily od postu-

pů, které byly využívány v rámci Třetí říše a zaznamenaly zde citelný úspěch, ale reakce 

obyvatel protektorátu byla v mnohém směru zcela odlišná. Většina populace nemohla 

být z logiky věci příliš nakloněna adoraci hodnotového systému, jež s sebou přinesla 

okupační moc, nemohla nadšeně aplaudovat projevům nacistických ideologů, když 

v zemi zuřilo stanné právo a popravy byly na denním pořádku. 

Jakkoliv se propaganda z krátkodobého hlediska zaměřovala především na snahu udržet 

v rámci protektorátu klid, který byl podmínkou pro možnost důslední hospodářské ex-

ploatace našeho území, aspirace na ideové ovládnutí daného prostor nebyla nikdy zcela 

pouštěna ze zřetele. Žádný systém, ať už se jedná o demokracii či diktaturu, se totiž 

z dlouhodobého hlediska nemůže obejít bez oné tolik potřebné legitimity zdola, ak-

ceptace daného uspořádání jako správného a v jistém slova smyslu jediného možného. 

Pokud se mělo nacistické panství dožít deklarovaných 1000 let, bylo potřeba přimět 

jednotlivé subjekty k tomu, aby akceptovaly ideologii, partikulární způsob myšlení a 

vidění světa, který by činil tehdejší strukturu sociálních vztahů jako přirozenou a nevy-

hnutelnou. 

Nacistické propaganda tedy na našem území sledovala několik cílů zároveň. Konkrétní 

persvazivní techniky jsme v rámci předkládané práce sledovali na příkladu tří kolabo-

rantských tiskovin. První z nich představoval časopis Přítomnost, dříve slavná prvore-

publiková revue, do které přispívaly přední osobnosti své doby. Po okupaci byla jako 

list stojící dlouhodobě na pozicích liberální demokracie zastavena a její šéfredaktor Fer-

dinand Peroutka odeslán do koncentračního tábora. V tu chvíli se zdálo, že je osud Pří-

tomnosti zpečetěn. K obratu však došlo spolu se jmenováním Emanuela Moravce do 

ministerské funkce. Ten se již delší dobu zabýval myšlenkou na vydávání aktivistického 

časopisu určeného především protektorátní inteligenci a tento akt se stal jedním z jeho 

prvních korků po nástupu do úřadu. Přítomnost tak byla v říjnu 1942 obnovena, pocho-

pitelně se zcela jinou redakcí a ideovým směřováním. Do funkce šéfredaktora byl dosa-

zen Emanuel Vajtauer a list pod jeho taktovkou rychle zabředával do bahna kolaborace. 

Dalším periodikem, které nám v rámci práce posloužilo jako pramen při sledování vari-

ability nacistické propagandy, se stal ústřední list protižidovské ligy Arijský boj. Jednalo 

se o protektorátní obdobu nechvalně známého časopisu Der Stürmer, který proslul pře-

devším nevybíravou antisemistkou rétorikou. Šéfredaktorského postu se roku 1941 ujal 

zuřivý „židobijec“ Rudolf Novák a vytvořil z Arijského boje skutečnou žumpu české 
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žurnalistiky. List se sestával převážně z bulvárních textů často přímo polopornografic-

kého charakteru a jeho obsah místy znechucoval i samotné Němce. Jak se vyjádřil agent 

SD Jiří Smíchovský, časopis byl čten „… nejnižšími vrstvami pro oplzlosti a pavlačové 

klepy.“677 

Posledního zástupce námi sledované triády časopisů představoval list Zteč, vydávaný 

Kuratoriem pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Tato instituce vzniklá roku 

1942 měla za cíl výchovu respektive převýchovu mladé protektorátní generace 

v nacistickém duchu. Je proto jenom logické, že dané periodikum cílilo především na 

adolescentní mládež ve věku mezi 14 a 18 lety věku. 

Na otázky položené v úvodu práce jsme se zde pokusili odpovědět prostřednictvím ana-

lýzy tří velkých diskursivních formací, které v zásadě kopírovaly ústřední témata sledo-

vaných časopisů – inteligence, antisemitismus a mládež. Cílem zde bylo především po-

stihnout případné odlišnosti propagandistických technik v závislosti na věkové a sociál-

ní příslušnosti předpokládaných recipientů daných sdělení a také verifikace či naopak 

falzifikace teze o existenci snahy okupační správy vyvolat v rámci protektorátu určitý 

generační rozkol. 

Hned v první velké kapitole věnované inteligenci, se nám podařilo ustanovit, že mezi 

persvazivními technikami užívanými v rámci jednotlivých listů, skutečně existovala 

poměrně výrazná diference. Pro Přítomnost, představující v naší práci list cílící pře-

vážně na protektorátní elity, bylo charakteristické především využíváním tzv. metody 

cukru a biče. Inteligenci bylo na stránkách daného periodika střídavě lichoceno či nao-

pak nepokrytě vyhrožováno, přičemž se poměr obého měnil v závislosti na válečné situ-

aci. V prvních letech, kdy německé armády zdánlivě nezadržitelně postupovaly do nitra 

Sovětského svazu, převažovala sebevědomá rétorika a přispěvatelé listu se obraceli na 

protektorátní elity z pozice síly. Pasivní či přímo nepřátelské inteligenci zde bylo nepo-

krytě vyhrožováno, v některých případech dokonce i fyzickou likvidací. S postupem 

času však začínal nabývat vrchu poněkud smířlivější tón. Byl zde také široce využíván 

tzv. mechanismus terapie, který měl umožnit „poblouzněné“ inteligenci alespoň vnějš-

kové přijetí nacistických dogmat. Podařilo se nám zde také identifikovat určité náznaky 

generačního konfliktu v podobě jakéhosi mementa, že stará, nepotřebná vrstva inteli-

gence bude (pokud se nepřizpůsobí novým poměrům) za několik let nemilosrdně sme-

tana elitou novou, vzdělanou v samotné Třetí říši. 
                                                
677HAMANOVÁ, V.: Portrét Rudolfa Nováka, šéfredaktora listu Arijský boj. Praha: Univerzita Karlova. 

Fakulta sociálních věd. Katedra žurnalistiky, 2005. Diplomová práce, s. 81 
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Rétorika Arijského boje byla v otázkách inteligence zcela nekompromisní. O příslušní-

cích dané sociální vrstvy bylo referováno jako o poskvrněných individuích, které zá-

měrně brzdí snahu po vybudování Nového řádu a výhružky i apely na okupační správu 

vyzývající k ráznému zakročení, zde byly na denním pořádku. Inteligence zde předsta-

vovala reprezentanta ke zkáze odsouzeného světa liberalismu a nebezpečný element 

protektorátní společnosti. Samotné vyšší vzdělání představovalo v rámci Arijského boje 

určitou dehonestující kvalitu a neslo s sebou převážně negativní konotace. Naděje byly 

opět vkládány do mládeže, jako osob nezkažených „židovskou školou“, vedených niko-

liv neživotnými vědomostmi, ale zdravým rozumem, který jim umožní vystavět nový 

svět. 

Snaha okupační správy vyvolat v rámci protektorátu určitý generační rozkol se asi nej-

výrazněji manifestovala v rámci časopisu Zteč.  Ve vztahu k inteligenci zde převládaly 

obrazy starého, neživotného, demokratického „světa otců“, který bude vystřídán dyna-

mickou epochou mládí. Na rozdíl od Arijského boje s sebou vzdělání jako takové nenes-

lo výhradně negativní konotace, ale tato skutečnost se vztahovala převážně na technické 

obory. Daný fakt plynul především z úlohy, která byla protektorátu přisouzena v rámci 

Třetí říše. Kritika často cílila také na pedagogy, kteří doposud odmítali aktivní zapojení 

se do převýchovy mládeže v nacistickém duchu. Ti byli vykreslováni jako nepřátelé, 

kteří musí co nejdříve zmizet z českých zemí. Svou roli zde zřejmě sehrála obava 

z případného vlivu, který by tito mohli mít na mladou generaci. Podařilo se nám zde 

vysledovat jednoznačnou snahu budovat mezi inteligencí a protektorátní mládeží urči-

tou zeď, která by limitovala možnosti vzájemné komunikace. Mladí měli své vzory hle-

dat především mezi instruktory tzv. povinné služby, nikoliv elitami, které získaly své 

jméno v dobách první republiky, a hrozilo u nich, že budou svým vlivem působit proti 

cílům Kuratoria. 

Další diskursivní formací, kterou jsme v rámci práce studovali, se stala oblast antisemi-

tismu. Nutno říci, že protižidovský zaměřená propaganda variovala v mnohem menší 

míře, než jak jsme to měli možnost pozorovat v případě obrazů sociální vrstvy inteli-

gence. Zatímco v předcházející kapitole se konotace vztažené k dané skupině na strán-

kách zkoumaných časopisů výrazně odlišovaly, obrazy příslušníků židovské minority 

zůstávaly nezávisle na listu více méně konzistentní. 

Tato skutečnost vycházela z premis, obsažených v samotném nacionálním socialismu. 

Zmínili jsme, že imanentní součástí všech totalitních ideologií je nutnost konstruovat 

vize dvou hodnotově zcela protikladných světů – světa absolutního dobra, který repre-

zentuje snovou realitu ideových dogmat a na straně druhé světa absolutizovaného zla, 
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který představuje jakési „smetiště´“, na které je možno odložit vše, co se z nějakého 

důvodu ideologickému rámci vymyká. 

Příslušníci židovské minority představovali pro nacisty mnohem více, než „pouhý“ ná-

stroj k mobilizaci mas. Plnili totiž úlohu jednoho z klíčových a v jistém slova smyslu 

nenahraditelných prvků celého ideologického systému. Jak poznamenal Adolf Hit-

ler:„Umění všech skutečně velkých vůdců vždy spočívalo v první řadě v tom, že netříš-

tili pozornost lidu, ale soustředili ji vždy na jednoho nepřítele.“678 Židé tak byli jakýmsi 

svorníkem všech nacisty kritizovaných běd, ztělesněnými zástupci světa absolutizova-

ného zla. 

Jinými slovy – v rámci nacionálně socialistické ideologie představovali Židé spíše ja-

kýsi petrifikovaný obraz všech vad a nectností k údajnému zániku odsouzeného světa 

„rasové dekadence“, než reálné bytosti z masa a kostí. Jednalo se o imaginární figury, 

neměnnou součást ideologického monolitu, konstrukce zcela odtržené a inertní vůči 

reálnému světu. Jak poznamenala Hannah Arendt, „síla, jíž disponuje totalitní propa-

ganda, … spočívá v její schopnosti odloučit masy od světa reálného.“679 Jen tak je mož-

no vysvětlit pokračující fantazie o skryté moci Židů v okupovaných státech přes jejich 

faktickou a očividnou bezmoc. 

Tato skutečnost do jisté míry vysvětluje i to, že se nám v rámci antisemitského diskurzu 

nepodařilo identifikovat žádné náznaky snah po vyvolání generačního rozkolu. Židé 

v rámci nacistické propagandy představovali do značné míry imaginární, bezvěké entity, 

které měly být odporné a cizí každému rozumně uvažujícímu, rasově uvědomělému 

člověku bez ohledu na věk či sociální příslušnost. Dědictví krve zde údajně stálo nad 

sociální i generační příslušností. 

Přesto se nám v rámci sledovaných časopisů podařilo identifikovat určité rozdíly 

v zacházení s „antisemitskou kartou“. Ty se týkaly především použitého jazyka a kvanti-

tativní struktuře témat rezonujících daným diskursem. Arijský boj byl v tomto směru 

typický vulgárními texty nejhoršího druhu, líčící příslušníky židovské minority v těžko 

uvěřitelném světle bizardní bestiality. Mohli jsme se zde setkat s téměř středověkými 

konstrukty o rituálních obětech, židovské zálibě v křesťanské krvi a mnoha dalšími fan-

taziemi 

                                                
678HITLER, A.: Mein Kampf. Bratislava 2000, s. 81 

 
679ARENDTOVÁ, H.: Původ totalitarismu I-III. Praha 1996, s. 488 
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Rudolfa Nováka a jemu podobných. V ostatních listech se s takovouto formou propa-

gandy nesetkáme, což můžeme přisoudit především předpokládané skladbě potenciál-

ních čtenářů. Podobné obrazy plné krve a vražd byly zřejmě shledány jako nevhodné 

pro dospívající mládež, v případě Přítomnosti pak mohly případné recipienty daleko 

spíše odrazovat než lákat.  Vajtauerovo periodikum se zaměřovalo především na „racio-

nální“ argumentaci v podobě pokusů vysvětlit antisemitskou podstatu nacismu za po-

moci „vědeckých“ poznatků rasové biologie, přispěvatelé Zteče kladli důraz převážně 

na spojení Židů, kapitalistů a bolševiků. 

Z hlediska zaměření práce se pak ukázala jako nejpřínosnější kapitola věnovaná obra-

zům protektorátní mládeže. Prostřednictvím metody stopování diskurzu se nám totiž ve 

sledovaných tiskovinách skutečně podařilo identifikovat snahu protektorátní správy 

postavit proti sobě jednotlivé generace české populace. 

V rámci podkapitoly věnované mapám významů jsme ukázali, že jednu z největších 

překážek, která fakticky znemožňovala, aby dospělí příslušníci protektorátní společnosti 

plně akceptovali nacionálně socialistickou ideologii, představoval rozdílný kulturně-

hodnotový kontext. Většinová populace zde totiž disponovala takovými mapami vý-

znamů, jež v mnoha aspektech neumožňovaly myslet snový svět nacistického „ráje“ a 

významy, které dovolovaly produkovat, byly často v přímém rozporu se zásadami dané 

ideologie. Jak již bylo řečeno výše, na rozdíl od německého prostředí zde propagandisté 

nemohli dost dobře navázat na silně zakořeněný mýtus Říše, v němž tkvěla jak myšlen-

ka světovlády, tak na papeži nezávislé Svaté říše, poddané bezprostředně Bohu, či mý-

tus německo-germánského vůdcovství. V protektorátu tato témata nemohla být nějakým 

výraznějším způsobem oslyšena, neboť obyvatelstvo pro tuto sémantickou strukturu 

nemělo prakticky žádnou oporu ve svém dosavadním životě a socializaci. 

Naděje okupační správy se proto upínaly především k protektorátní mládeži. Je dobře 

známým faktem, že význam nastupující generace bývá prakticky vždy nejintenzivněji 

vyzvedáván v obdobích výrazné společenské diskontinuity. Existuje zde totiž 

opodstatněná naděje, že mladí jedinci, u kterých ještě nebyla zcela ukončena socializace, 

budou více náchylní ke zvnitřnění nových kódů a celkové akceptaci nového uspořádání 

společnosti. Jakmile jsou totiž mapy významů jednou zcela dotvořeny, je jejich změna 

poměrně náročným procesem. Ale zasahování přímo do jejich tvorby skýtalo možnost 

k formování takových sad nástrojů k dekódování světa, jež by odpovídaly nacistickým 

nárokům. Mládež byla tedy z pohledu nacionálních socialistů v tomto směru naprosto 

klíčovou kategorií pro budování „nového řádu“ a to nejenom v rámci protektorátu, ale i 

Třetí říše. Právě z ní měli v budoucnu vyrůst „noví lidé“ neposkvrnění 
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„zvráceným“ světem starých pořádků, lidé, pro které by bylo nacistické panství 

nedotazovatelnou skutečností, lidé, jenž by byli vychováni k naprosté oddanosti a 

loajalitě ve vztahu k „Tisícileté říši“. 680  Skutečnost, že představitelé nacistického 

establishmentu skutečně spojovali naděje na totální ovládnutí českomoravského 

prostoru především s nastupující generací, byla ze sledovaných periodik jasně patrná. 

Obrazy mládeže, se kterými jsme se mohli setkat v časopise Přítomnost, byly prakticky 

ve všech případech jednoznačné. Nastupující generace zde byla vykreslována jako zcela 

oddaná myšlenkám nacionálního socialismu, sevřený šik disciplinovaně pochodující ke 

světlým zítřkům rasově čistého světa. Jakoby se přispěvatelé sněžili u čtenářů vyvolat 

iluzi, že jejich hypotetický boj za návrat liberálně demokratické reality je předem ztra-

cen, neboť ti, jenž měli rozhodovat o budoucím směřování národa se již ve svém pře-

svědčení nedají za žádných okolností zviklat. Mládí samotné zde představovalo jakousi 

nobilitující kvalitu, stavěnou do opozice vůči „bláznivým“ starcům, kteří si bláhově 

hýčkají dávno ztracenou iluzi světa, ve kterém něco znamenali, který je však již nená-

vratně mrtev. 

Za touto skutečností můžeme opět spatřovat snahu nacistického establishmentu vybu-

dovat mezi protektorátní inteligencí a mládeží určitou bariéru, které by limitovala mož-

nost vzájemné komunikace. Předpoklad nacistů, že české elity vnitřně neakceptují ideo-

logická dogmata, byl více méně správný. Za těchto okolností jim bylo nutno pokud 

možno zabránit v působení na mladou generaci, u které ještě nebyla zcela dokončena 

socializace a nedošlo tak ke konečnému dotvoření struktury map významů. Hrozilo totiž, 

že budou svým vlivem působit proti snaze Kuratoria vytvořit u protektorátních adol-

escentů takové sady nástrojů k dekódování světa, jež by neumožňovaly realitu interpre-

tovat jinak, než v souladu s nacionálně socialistickou ideologií. V případě, že by bylo 

tohoto záměru dosaženo, nacistickému panství by se v budoucnu dostalo naprosto ne-

otřesitelné legitimity. 

S poněkud méně jednoznačnou situací jsme se mohli setkat v rámci Arijského boje. 

Osoby typu Rudolfa Nováka mohly jen těžko bezvýhradně akceptovat mládí jako svého 

druhu nobilitující kvalitu v opozici k v jistém slova smyslu stigmatizujícímu vyššímu 

věku. Jak můžeme dovodit z mnohých dokumentů, přispěvatelé Arijského boje, ve své 

většině již poněkud odrostlí adolescentnímu věku, sami sebe považovali za jakousi 
                                                
680NEZDAŘIL, P.: Propaganda a mládež za protektorátu: Kuratorium a strategie působení na mládež 

prostřednictvím časopisů. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav hospodářských a 

sociálních dějin, 2010. Rigorózní práce, s. 173 
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avantgardu nacionálně socialistické revoluce a spojovat správnou ideologickou orientaci 

s nízkým věkem pro ně proto bylo poněkud obtížné. 

Mládí zde s sebou pochopitelně neslo prakticky výhradně pozitivní konotace, ale bylo 

pojímáno nikoliv ve smyslu biologickém, ale mentálním. Mladým byl touto optikou ten, 

kdo se vnitřně přihlásil k „novému světu“ a bez lítosti odvrhnul „staré“ způsoby myšlení.   

Přesto jsme se zde mohli setkat s četnými obrazy nastupující generace, vykreslované 

jako předvoj nové doby či odsuzováním „pomýlených“ rodičů a učitelů, kteří se marně 

snaží svým vlivem působit proti této údajně neoddiskutovatelné skutečnosti. 

Snaha po vyvolání určitého generačního rozkolu se asi nejvýrazněji manifestovala 

v rámci časopisu Zteč. Zástupci starší generace zde byli opakovaně vykreslováni jako 

lidé slabí, v jistém slova smyslu zbabělí, neschopní pochopit to, že se svět definitivně a 

nezvratně změnil. Přispěvatelé Zteče psali o „vině otců“, kterou teď musí mladí lidé 

nést na svých bedrech, o zaslepencích, jenž se zuby nehty drží posledních zbytků svých 

mocenských pozic a jisté neschopnosti rodiny i školy připravit mladou generaci na úko-

ly, které před ně staví „slavná“ současnost. 

Mladým lidem bylo často lichoceno, byli vykreslováni jako úctyhodný předvoj, jehož 

rukama bude vybudován nový, lepší svět. Opakovaně byla zdůrazňována jejich naprosto 

klíčová úloha v daném procesu, stranou nezůstaly ani apely na aktivní zapojení se do 

služeb nacistické revoluce. Doba první republiky byla líčena jako epocha prodchnutá 

židozednářským vlivem, který zanechal nesmazatelné skvrny na těch dříve narozených, 

jenž záměrně bránili mládeži v zapojení se do veřejného dění. Před protektorátními ado-

lescenty vyvstávaly vize nevídaných příležitostí, jak zanechat svou stopu v dějinách 

světa, jak získat společenské uznání a stát se zcela plnoprávnými členy protektorátní 

společnosti, kteří již nebudou muset ty dříve narozené pouze poslouchat, ale v případě 

prokázání svých schopností a oddanosti myšlenkám nacionálního socialismu je naopak 

možná přímo vést. 

Na ústřední otázku celé práce můžeme tedy odpovědět kladně – skutečně zde existovala 

snaha okupační správy vnést určitý rozkol mezi jednotlivé generace protektorátní spo-

lečnosti. 

Na tomto místě před námi již stojí poslední úkol – zhodnotit perspektivy přijetí předklá-

daných vizí ze strany české populace. Výše jsme konstatovali, že naděje na přeměnu 

map významů dospělých příslušníků českého národa se limitně blížila nule. To si samo-

zřejmě uvědomovali i představitelé nacistického establishmentu a svou pozornost proto 

zaměřili převážně na mládež. Existovala zde reálná možnost, že tato nakonec podlehne 
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svodům Kuratoria a nechá se příslibem lákavých vizí zrovnoprávnění či dokonce převý-

šení starší generace na společenském žebříčku? 

Musíme konstatovat, že úspěšnost dané strategie, tady snahy vyvolat u mladých lidí 

iluzi, že představují rovnocenné partnery dospělé populace či snad dokonce nejdůleži-

tější složku národa, byla značně limitována skutečností, že přihlášení se k nacistické 

ideologii bylo v rámci protektorátu chápáno nikoliv jako akt hodný ocenění, ale právě 

naopak jako svého druhu selhání a důvod ke společenské ostrakizaci. Jinými slovy – 

propagandistická konstrukce podobných vizí měla pouhý deklarativní charakter bez 

jakékoliv reálné opory v tehdejší sociální realitě. Nadšené přihlášení se do služeb oku-

pační moci zde v žádném případě nemohlo sociální kapitál generovat, ale naopak spíše 

přispívalo k jeho rychlé ztrátě. A protože protektorátní mládež nežila ve vakuu, můžeme 

s pravděpodobností hraničící s jistotou tvrdit, že si daného rozporu mezi tezemi před-

kládanými přispěvateli časopisu Zteče a reálnou situací byla velmi dobře vědoma. Mladí 

lidé jsou totiž v jisté fázi vývoje nesmírně citliví vůči náladám a celkové atmosféře své-

ho okolí a je proto v zásadě nemožné je zcela izolovat za účelem vystavení jednoznačně 

orientovanému výchovnému působení. Mezi mládeží a starší generací vždy probíhala 

intenzivní komunikace, ať už na intencionální či funkcionální bázi a byla tak vystaven 

působení ze strany osob, pro které byly obrazy překládané nacistickou propagandou 

nepřijatelné. Většina příslušníků mladé generace se mohla těžko opájet vizemi šťast-

ných zítřků pod vedením NSDAP poté, co zažila téměř hysterickou atmosféru strachu 

heydrichiády a každodenní hlášení o popravách českých vlastenců či hrůzu následující 

po vyhlazení Lidic a Ležáků. 

Okupační správa tedy ve svém pokusu o převýchovu české mládeže v nacistickém du-

chu selhala. Otázka zní, zda tomu mohlo být jinak. Jak řekl sám K.H.Frank, „řešení 

„českého problému“ si vyžádá několik generací.“681 A protože tento čas naštěstí nebyl 

nacistům dopřán, můžeme o odpovědi pouze spekulovat. 

 

                                                
681BRANDES, D.: Češi pod německým protektorátem. Praha 1999, s. 335 
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