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Abstrakt

Práce se zabývá nacistickou propagandou a její kvalitativní analýzou v deníku Národní 

politika v letech 1939-1941, tedy v prvních třech letech války, které byly zásadní pro 

formování spolupráce médií a okupační moci. Zaměřena je konkrétně na antisemitskou 

propagandu a její vývoj a prostředky v průběhu těchto tří let v jednom z nejčtenějších 

deníků na území Protektorátu Čechy a Morava. Na příkladu několika vybraných článků 

či inzerátů je vždy tato propaganda ilustrována na konkrétních bodech a texty jsou 

podrobně analyzovány, aby byl rozkryt jejich pravý význam a skuteční autoři a adresáti. 

Skutečnými autory jsou myšleni nacisté a tehdejší okupační politika, jelikož ve 

sledovaném období je drtivá většina textů v deníku bez autorské signatury. Texty jsou 

voleny z různých období roku a různých rubrik, jsou mezi nimi články i inzerce. Každá 

kapitola obsahuje také stručný historický kontext. V závěru práce je shrnutí použitých 

prostředků ve sledovaném období a měnící se trendy v komunikaci protektorátní moci 

a zobrazení židovského obyvatelstva. 

Abstract

The thesis is making a qualitative analysis of the Nazi propaganda in Národní politika

during the period 1939-1941. These first three years of World War II were most 

important in shaping the cooperation between the media and the occupying power. 

The thesis is focused on anti-Semitic propaganda and its development during those 

three years in one of the most highly read daily newspaper in the Protectorate. 

Through the examples of a few chosen articles and adverts, this propaganda is shown 



concretely. The texts are analysed to reveal their true meaning, as well as the real 

authors and readers. By real authors, I mean the Nazis and the occupying power, as 

most of the articles from the following period are missing a signature. Texts are chosen 

from different times of year and from different sections of the paper, and each chapter 

includes a short overview of the historical context. There is a summary of propaganda 

tools, trend changes in protectorate communications, and changes in showing Jews at 

the end of the thesis.
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Úvod

“Legální tisk byl nástrojem a projevem potlačovatelské zvůle okupanta, přičemž 

rozhodující úlohu při jeho vydávání měla okupační cenzura.”1

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava (dále jen Protektorátu) se naše země 

dostala pod nadvládu nacistického Německa a tato historická událost se logicky 

postupně začala projevovat ve všech sférách veřejného života. Média, ve kterých se 

veřejný život samozřejmě zásadně odráží a na nějž také mají významný vliv, se pod 

nacistický vliv dostávala zdánlivě postupně, nenápadně, o to však nebezpečněji. 

Původním záměrem před samotným započetím bakalářské práce bylo získat 

ucelený obraz o prostředcích nacistické propagandy v médiích. O takovémto obecném 

tématu však již bylo napsáno mnoho obsáhlých a kvalitních prací, ze kterých jsem při 

tvorbě tohoto textu ostatně čerpala. Při postupném rozpracování tématu se tedy jevilo 

nejvhodnější jej velmi zúžit, zaměřit se na propagandu pouze v určité oblasti a zároveň

v jednom konkrétním titulu po přesně vyměřené období. 

„Legální tisk, který vycházel v době okupace v českých zemích, zůstal pro nás 

pouze historickým pramenem, bez něhož se při výzkumu tohoto období, poznání jeho 

politického vývoje, nemůžeme obejít.“2

V úvodní fázi práce jsem při pátrání v literatuře nenalezla obsáhlejší text, který 

by se věnoval nacistické propagandě čistě s tématem židovství. Téma bylo potřeba 

extrahovat z mnoha pramenů. Antisemitská propaganda byla vždy popsána v rámci 

prací zabývajících se širším tématem propagandy či daného historického období. 

Deník Národní politika, který vycházel od roku 1883, byl původně listem 

staročeského směru politiky a měl konzervativně měšťácký charakter. Obsahoval silnou 

                                               
1

PASÁK Tomáš, Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945. 
Praha, Univerzita Karlova 1980, s. 7.
2

tamtéž, s. 7.
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inzertní a informativní část a v období před mnichovskou dohodou patřil mezi listy s 

velkým nákladem. 31. března 1939 se stal listem Národního souručenství. Národní 

politika měla velmi silný vliv na střední vrstvu obyvatelstva a vycházela ve vydání pro 

Prahu a vydání pro venkov. Podle údajů ze Soupisu legálních novin, časopisů a úředních 

věstníků v Českých zemích z let 1939 – 19453 byl denní náklad listu 40 000 a nedělní 

náklad pak 422 000, což z Národní politiky činilo jeden z nejrozšířenějších titulů.  Ve 

sledovaném období byl šéfredaktorem deníku Václav Crha a deník vycházel v Praze pod 

vydavatelstvím Politika. Zodpovědným redaktorem byl František Bauer. 

Svou práci jsem se rozhodla soustředit na léta 1939 – 1940, jelikož první tři roky 

Protektorátu byly z hlediska formování kolaborace nejzásadnější4; na titul Národní 

politika a zaměřila jsem se na téma nacistické propagandy namířené proti židovskému 

obyvatelstvu Protektorátu. Ani toto se však ještě neukázalo jako příliš funkční, jelikož 

zamýšlená kvalitativní analýza by musela být provedena na rozsáhlém vzorku textů 

zabývajících se požadovanou věcí, což by při dodržení délky bakalářské práce nebylo 

možné. Zvolila jsem tedy z každého období daných tří let několik textů s židovskou 

tematikou, na nichž se pokusím rozebrat jednotlivé prostředky nacistické propagandy 

na pozadí skutečných historických okolností v tehdejších protektorátních médiích. 

Texty jsem volila z různých období roku, různých částí novin a jsou mezi nimi články i 

inzerce, tedy pestrý vzorek. Zároveň jsem se snažila vybrat texty, které nebyly pouhým 

oznamováním faktů, ale obsahovaly skrytý podtext, informace mezi řádky a na první 

pohled neviditelné významy.

U většiny článků v Národní politice ve zkoumaných letech nebyla uvedena 

zkratka či značka autora. Nebylo tedy dost dobře možné identifikovat jednotlivce, kteří 

texty psali. Otázkou však zůstává, zda je konkrétní autor vlastně podstatný. Podíváme-li 

se na situaci tehdejší doby, kdy byl tisk obecně ovládán vyššími politickými autoritami a 

                                                                                                                                         

3
PASÁK Tomáš, Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945. 

Praha, Univerzita Karlova 1980, s. 230.
4

ŠINDELÁŘ Konstantin, Causa protektorátního novináře Václava Crhy před Národním soudem. 
[diplomová práce] Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mediálních studií a 
žurnalistiky 2007, s. 13.
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jednotlivé tituly pak spadaly pod přísnou kontrolu a vedení šéfredaktorů zodpovědných 

za jejich obsah, nabízí se myšlenka, že identita konkrétních autorů se v té době vlastně 

stírá. Tisk se tak stává hlasem politické moci a zvláště obsah s propagandistickým 

potenciálem není nikdy ponechán na vůli jednoho konkrétního člověka, nýbrž podléhá 

předem promyšleným a daným regulím a tendencím.

Kvalitativní analýza, kterou jsem si zvolila jako metodu své práce, vychází z 

literárně vědní textové interpretace. Tento způsob analýzy dovoluje velmi dopodrobna 

vyložit menší počet textů a zabývat se jimi z několika různých pohledů. Pod 

jednotlivými texty pak odkrývá mnohem hlubší a další významy5.

Vzhledem k cíli mé práce, tedy poodhalit metody nacistické propagandy v 

protektorátním tisku, zdál se podrobný výklad několika vybraných textů jako 

nejvhodnější metoda. Výsledek takovéto analýzy je ovšem velmi subjektivní. 

1. Vybrané texty z roku 1939

1.1 Úvod do historických souvislostí roku 1939

V roce 1939 bylo již oficiálním cílem židovské politiky vystěhovalectví6. Jak tvrdí 

Kárný ve svém „Konečném řešení“7, organizované protižidovské kampaně byly 

v pomnichovské době součástí ideologické přípravy, která měla způsobit postupnou 

fašizaci vnitřní politiky a změny politického systému Československa. Řešení židovské 

otázky mělo legitimovat pomnichovské Československo vůči Hitlerovi. Protektorátní 

média si stále držela určitou autonomii která však postupem roku rychle slábla.

Z počátku se ovšem média dokonce snažila své čtenáře povzbudit8. Podle Klemperera9

                                               
5

HAGEN Lutz – KONČELÍK Jakub – SCHULZ Winfried et al., Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha, 
Nakladatelství Karolinum 2011, s. 29.
6

Jak vyplývalo z doslovného stanoviska státního sekretáře říšského ministerstva vnitra Wilhelma 
Stuckarta k návrhu protektorátního nařízení o právním postavení židů ze srpna 1939. In: KÁRNÝ 
Miroslav, Konečné řešení: Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha, Academia 
1991, s. 34.
7

KÁRNÝ Miroslav, Konečné řešení: Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha, 
Academia 1991, s. 22.
8

KONČELÍK Jakub, Řízení a kontrola českého �sku v Protektorátu Čechy a Morava. In: Foret M., Lapčík M., 
Orság P., Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc, Univerzita Palackého 
2008, s. 295-311, s. 304
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byla cílem nacistické propagandy ochromit jedince a zbavit ho individuálního myšlení a 

vlastní osobnosti. Cílem byla stádnost.

17. března 1939, den po vyhlášení výnosu o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, 

byla vydána směrnice o nové organizaci tiskové služby. V praxi tato směrnice 

znamenala zavedení dozorčích úředníků tiskové dozorčí služby přímo do redakcí 

denních listů10. Jedním z prvních kroků změn ve fungování českého tisku bylo omezení 

zahraničního zpravodajství a za účelem zajištění dozoru nad tímto také dosazení 

německých úředníků do České tiskové kanceláře. Ta směla přejímat zprávy pouze z 

německé zpravodajské kanceláře Deutsches Nachrichtenbüro. Další omezení se týkala 

zpráv o německé armádě, zákazu informací o sebevraždách ve spojitosti s nacistickou 

okupací, zákazu zpráv o zatýkání osob a platila také přísná cenzura fotografií11. 

12. června nastoupil do vedení Gruppe-Presse Wolfgang Wolfram von Wolmar, 

což znamenalo mimo jiné zavedení pravidelných tiskových konferencí pro šéfredaktory 

všech tištěných médií. 

Po obsazení země klesl vztah mezi Čechy a Židy na bod mrazu12. Na počátku 

války se v důsledku různých událostí vrcholících tvrdě potlačovanými demonstracemi13

vztah opět trochu zlepšil. Zlepšení tohoto přístupu totiž náhle představovalo ventil 

nenávistných pocitů vůči německým okupantům. Bohužel ovšem tyto sympatie 

nestačily k tomu, aby bylo Židům jakkoliv ve větším pomáháno, protože tvrdé sankce 

proti těm, kteří by tak činili, byly dostatečně odstrašující. V prvních týdnech okupace 

Němci proti Židům otevřeně nevystupovali, ačkoliv samozřejmě šířili antisemitskou 

propagandu14. Jak bylo řečeno výše, česká nenávist vůči Židům v tu chvíli plně převzala 

jejich roli a lidé proti nim vyvíjeli vlastní iniciativu.

                                                                                                                                         
9 KLEMPERER Victor, Jazyk Třetí říše – LTI: Poznámky filologovy. Jinočany, H&H Vyšehradská 2003, s. 31.
10 PASÁK Tomáš, Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945. 
Praha, Univerzita Karlova 1980, s. 48.
11

tamtéž, s. 49.
12

ROTHKIRCHNENOVÁ Livie – SCHMIDTOVÁ-HARTMANNOVÁ Eva – DAGAN Avigdor, Osud židů v 
protektorátu 1939–1945. Praha, Ústav pro soudobé dějiny, 1991, s. 27.
13 Vrcholem byly studentské demonstrace 28. října 1939.
14

tamtéž, s. 32.
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Šéfredaktorem Národní politiky byl v té době již rok Václav Crha. Až do počátku 

války udržoval deníku stále určitou míru nezávislosti na okupační moci, ačkoliv se 

samozřejmě musel podvolit novým vyhláškám. Po začátku války se ovšem jeho postoj 

změnil a začal aktivně spolupracovat15. Při procesu, který s ním byl veden v roce 1946, 

tvrdil, že většinu proněmeckých textů se snažil brát přímo z německých originálů a 

publikoval texty externích přispěvovatelů16, aby držel redakci mimo proněmeckou 

činnost co nejvíce. Německé texty získával přímo od Wolfganga Wolframa von Wolmar, 

se kterým udržoval podle vlastních slov takticky bližší kontakt17. 

1.2 Článek Protižidovská opatření v praxi

2. září 1939 vyšel na první stránce přílohy Národní politiky Národní hospodář 

článek s názvem Protižidovská opatření v praxi s podtitulem Před stavbou zvláštní 

židovské nemocnice v Praze18. Text, jak je uvedeno v úvodním odstavci, reaguje na 

vyhlášku ze 14. srpna, kterou vydalo policejní ředitelství v Praze a která Židům 

zakazovala přístup do některých pražských restaurací a kaváren a také ukládala 

povinnost vyhradit jim zvláštní místa v některých veřejných místnostech, na 

plovárnách, koupalištích, nemocnicích apod. 

Samotný nadpis celého článku začíná výrazným slovem protižidovská. V 

dnešním kontextu slovo vyznívá silně negativně a jeho užití by v daném spojení s 

masovým médiem bylo nepřípustné. U tohoto článku je však zajímavé povšimnout si 

kontrastu, který vytváří negativně vyznívající nadpis se zbytkem textu. Opomeneme-li 

téma, kterým se text zabývá a které je samo o sobě negativní, dojem pak totiž budí 

nejednoznačný.  

Text je rozdělen do pěti částí, kromě úvodu obsahuje čtyři podčlánky se 

zvláštními nadpisy. Dílčí nadpisy vždy shrnují následující odstavec. Ač je celý článek 

                                               
15

ŠINDELÁŘ Konstantin, Causa protektorátního novináře Václava Crhy před Národním soudem. 
[diplomová práce] Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mediálních studií a 
žurnalistiky 2007, s. 39.
16

tamtéž, s. 55.
17 tamtéž, s. 57.
18

viz příloha.
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psán bez výraznějšího emocionálního zabarvení a je pouze informativní, samozřejmě 

mohl v kontextu svého významu budit emoce silně negativní. Zvýrazněné nadpisy 

ovšem budí dojem dobrého řešení a alibisticky tak ukrývají skutečný význam textu. 

Druhý odstavec článku o speciálních opatřeních se věnuje upravenému přístupu Židů

do městských lázní. Shrnuje možnosti a na úvod autor neopomene zdůraznit, že 

uzavřené lázně podle průzkumu Židy dříve navštěvovány stejně nebyly. Text tedy budí 

dojem, že řešení je pouze v úpravě otevíracích hodin a nadpis hlásá, že mohou do čtyř 

velkých lázní.

Pozoruhodný je také závěr článku, který se věnuje převedení vyhlášky do praxe

v nemocnicích. Věta „(Podolské sanatorium) Má dostatek místností a Židé zde dnes 

mají nejen vlastní operační sál, nástroje, lůžka, personál, nýbrž jsou dokonale odloučeni 

od árijců v každém ohledu.“ jasně evokuje pocit, že je o Židy dokonale postaráno 

s naprostým dostatkem všeho potřebného a jen tedy mohla upevňovat pocit, že je vše 

v pořádku a nekoná se bezpráví, nebo mohla dokonce vyvolávat další vlnu nenávisti 

pramenící ze závisti. Snažila se ovšem vyloučit pocit lítosti. 

Podtitulek článku zní: Před stavbou zvláštní židovské nemocnice v Praze. Ovšem 

v textu rozvedení této informace zcela chybí. Je tedy předložena informace, která opět 

není podložena žádným ověřeným tvrzením, což nalézáme ve zkoumaných článcích 

velice často.

1.3 Inzerce a reklama

Během roku se v deníku začala objevovat inzerce či reklama s nenápadnými 

dovětky, které ovšem v důsledku měly jasný cíl. Kromě explicitně vyjádřených 

protižidovských textů tak nalézáme inzeráty na zaměstnání či sňatek, které skrytě 

aplikují nacistickou protižidovskou propagandu. 

19. listopadu se např. objevuje inzerát mladého muže hledajícího nevěstu, 

s výmluvným nadpisem „Mladý, inteligentní Čech – árijec“19. Nebýt užití posledního

                                               

19
viz příloha.
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slova nadpisu, text by byl zcela běžný a zapadal by mezi ostatní podobné, které se 

v deníku běžně objevují. Od nich se ovšem lišil textově, jak je zmíněno výše. Při 

prostudování inzerátů v tomto období se podobný text téměř nevyskytuje. Inzerát je 

sepsán mladým mužem, který obdrží malý podnik, jak sám uvádí. Je tedy bezesporu 

dobrou partií. V tomto období sice Židé ještě mohli vlastnit podnik a více méně 

svobodně pracovat, nicméně jak dokazuje i první zmíněný článek, jejich svoboda již 

byla spíše relativní. Snad by tedy ani nebylo nutné u takového inzerátu uvádět, že se 

jedná o árijského ženicha. Toto slovo je zde užito hrdě, jako dobrá vlastnost, když je 

zasazeno mezi slova – inteligentní, příjemného vzhledu. Jako by se tedy jednalo o 

samozřejmý soupis vlastností k sobě náležících. Nehodil se tedy tento inzerát velice 

dobře tendencím tisku upřednostnit a zvýraznit toto téma?

Druhým příkladem je inzerát z 9. prosince, který hledá „prvotřídní árijské 

zástupce“ do Domácí nemocenské a životní pojišťovny20. Jako u příkladu prvního, i 

tento text byl graficky zvýrazněn a oddělen od ostatních textových na speciální inzertní 

straně. Samotný fakt, že zaměstnavatel takto veřejně dává najevo své preference při 

volbě zaměstnance, je důležitým poznáním. Ve čtenářích se tímto způsobem postupně 

mohl budovat kýžený pocit nadřazenosti a opovržení vůči Židům. 

1.4 Rok 1939 – rok plíživých změn

Nebylo snadné najít požadovaný článek či text v Národní politice v prvním 

sledovaném roce. Jak je ostatně zřejmé i z historických událostí, z počátku si média 

udržovala vlastní vedení a vliv nacistické okupace nebyl ještě příliš silný. Články, které 

byly nařízené a musely se tématu věnovat, jako by se snažily přesto budit pozitivní 

dojem a o daném cíli čtenáře přesvědčovat po dobrém, bez užití explicitně 

nepřátelského zabarvení. Noviny volily cestu jednotlivých slovíček nenápadně 

vsunutých do nevinných textů nesouvisejících s politikou a textů, které měly převážně 

informační hodnotu bez dalších významů. Texty se snažily o smířlivý tón a vyvolávaly 

pocit, že současné dění konečně nastoluje dlouho očekávaný pořádek. Neobjevujeme 

                                               
20 viz příloha.
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nepřátelský tón, ač o podtextu jednotlivých článků se to samozřejmě říci nedá. Zprávy 

informující o represích se snažily budit dojem náhradních řešení která jsou stále dobrá 

pro všechny. Přechod tak byl plynulý a deník tak mohl zamezit tomu, aby lidé 

nesmýšlející protižidovsky zaujali negativní postoj vůči médiu. Neustávajícími, 

postupnými a nenápadnými kroky se v nich však protižidovské smýšlení samozřejmě 

snažily vzbudit.

Jak říká Bernays ve své knize Propaganda: How the Media Molds Your Mind21, 

známe-li mechanismy a motivy fungování masy, není již tak složité přimět ji chovat se 

tak, jak si přejeme, aniž by to vůbec zaznamenala. 

2. Vybrané texty z roku 1940

2.1. Úvod do historických souvislostí roku 1940

V tomto roce již není příliš složité najít text, který by se zaobíral židovskou 

otázkou. Při procházení jednotlivých vydání deníku tak lze najít nejenom inzeráty a 

texty s drobnými zmínkami či zprávy informující o aktuálních změnách a vyhláškách. 

Nyní se v Národní politice již nacházejí texty, které otevřeně interpretují politickou 

situaci a vyjadřují se k židovské otázce. Vzhledem k mediální situaci v Protektorátu je 

tato interpretace samozřejmě silně pronacistická. Texty neponechávají žádný prostor 

k debatě a postoj redakce odrážející postoj politické moci je nesmlouvavý. 

Ostatně nesmlouvavost dokládají i pravidelné projevy říšského ministra Josepha 

Goebbelse k českým kulturním tvůrcům a novinářům. 11. září se uskutečnilo setkání 

v Berlíně, kde Goebbels například pronáší tato slova: „Proto, pánové – a nyní mluvím 

naprosto reálně politický, bez jakéhokoliv dovolávání se citů: Jestliže s tímto stavem 

budete souhlasit, či nebudete, je lhostejné; jestliže ho pozdravíte od srdce, nebo ne, je 

nepodstatné; na samotném stavu nezměníte nic. Jsem nyní toho názoru: když na 

nějakém stavu nic nemohu změnit a musím stejně brát v úvahu nevýhody tohoto stavu, 

                                               
21 BERNAYS Edward, Propaganda: How the Media Molds Your Mind [online]. 1928 [cit. 2014-12-11]. 
Dostupné z: http://www.whale.to/b/bernays.pdf, s. 47.
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které tu jistě jsou, pak by bylo pošetilé, kdybych si nezajistil také jeho výhody. Jestliže 

jste se tak jako tak stali součástí Říše, pak nevidím důvod, proč by se český národ stavěl 

do vnitřní opozice proti Říši a proč by neměl raději pro sebe využívat výhod Říše.“22

Úryvek z výše uvedené tiskové konference v sobě obsahuje podstatnou 

myšlenku tehdejší doby. Politický i vojenský tlak byly tehdy již tak silné, že v rámci 

jednotlivých redakcí jen těžko mohlo docházet k nějaké samostatné, natož odbojové 

činnosti. Represe a na druhé straně pak výhody, které nacisté za spolupráci nabízeli, 

znamenaly volbu jednoduché cesty podvolení se. Kolaborantští novináři, kteří patřili 

mezi odpůrce národněosvobozeneckého boje, se ze všech sil snažili prostřednictvím 

tisku ovlivnit národ dle jejich mínění správným, tedy proněmeckým23 směrem.

Nyní se již také zcela jasně formovala skupina aktivistických novinářů v čele 

s Vladimírem Krychtálkem, kteří postupně získávali důvěru německých okupantů. To 

jim samo o sobě zajišťovalo dostatečná privilegia, ochranu a nadřazenost nad 

ostatními. Tito novináři také útočili na Národní souručenství, které vinili z neprosazení 

protižidovských zákonů. Crha a mnozí další se na krátko stali členy výboru Národního 

souručenství, aby z něj později na vlastní žádost vystoupili. 

Crha se také zúčastnil cesty do Německa, kde vyslechl zmíněný projev Josepha 

Goebbelse. O několik dní později šéfredaktor pronesl později velmi vyčítaný projev Tisk 

ve službách národa a říše24. 

2.2. Článek Židé a český národ

Jestliže byly dosud zmiňované texty mírné a na Židy útočily velmi skrytě, je 

tento článek25 z 25. června 1940 již otevřeným útokem nacistické propagandy. Cílem 

                                               
22 DUFFACK J. J., Dr. Joseph Goebbels: Poznání a propaganda: Komentovaný překlad vybraných projevů. 
Praha, Naše vojsko 2009, s. 54.
23

PASÁK Tomáš, Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945. 
Praha, Univerzita Karlova 1980, s. 7.
24

ŠINDELÁŘ Konstantin, Causa protektorátního novináře Václava Crhy před Národním soudem. 
[diplomová práce] Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra mediálních studií a 
žurnalistiky 2007, s. 40.
25

viz příloha.
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textu je odůvodnit a ospravedlnit, co je na Židech pácháno. Autor čtenářům vysvětluje, 

že Židé si podobný osud zasluhují a že konečně docházíme k odplatě. Zcela zobecňuje a 

vytrhává věci z kontextu a klade argumenty tak, aby došel k výsledku, který se hodí 

záměru.

Ihned v úvodu označuje protektorát a válku za „současné události, které 

znamenají přebudování Evropy“. Uvádí, že celý český národ tuto skutečnost vítá, tedy 

apeluje na národní hrdost a automaticky čtenáři podsouvá obecný názor, se kterým by 

se měl ztotožnit. Propaganda zaměřená na židovskou část obyvatelstva se zde mísí 

s propagandou války. Hrůzy válečného konfliktu byly samozřejmě schovávány za 

hrdinské eposy a logické úvahy o lepším světě, který byl důvodem momentální situace. 

Záměrné vyhýbání se nepříjemným výrazům, které čtenáře pouze znepokojily a jejich 

nahrazení libozvučným souslovím a větami které navozovaly pocity právě budování 

něčeho lepšího, alibisticky schovávajícího zrůdnosti zabíjení. 

Následně autor použije velice zásadní způsob získání si důvěry čtenáře, když se 

odvolává na autoritu. Cituje zde Karla Havlíčka Borovského jakožto „českého buditele, 

který se marně snažil vysvobodit národ z područí židovské světovlády“. Konkrétně je 

použita věta: „Spíše Němce, Francouze ba i Maďary můžeme ke svému národu počítati, 

nežli ty židy.“ Tato věta pochází z článku z roku 1846, ve kterém Havlíček reaguje na 

Siegfrieda Kappera, který ač vyznání židovského, hlásí se k národnosti české. Havlíček 

vysvětluje respektování Židů, ovšem nelíbí se mu jejich prohlašování se za Čechy. 

Židovství definuje nejenom vírou, ale i původem, a navazuje tedy větou, že Israelité 

tudíž vzhledem k tomuto nemohou sebe považovat za Čechy. Následuje ona věta, která 

je použitá v článku Židé a český národ.  

Článek uvádí mnoho hypotéz jako holé fakty. Ničím je nepodkládá a pracuje 

s nimi jako s pravdou, kterou netřeba rozporovat. Podmětem je často „národ“, „celý 

český národ“ či „český lid“, hojně se zde používá silné příslovce „vždy“, „nyní konečně“, 

a čtenář tak získává dojem, že o textu, který stojí na názorech autorit, národní hrdosti a 

věcech, na kterých se dlouhá staletí pracovalo, není třeba pochybovat. Pro čtenáře 
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bylo jistě velice složité rozkódovat pravý význam takto podaných hypotéz, navíc jedním 

z nejvýznamnějších českých deníků.

Jak uvádí Bernays26, velká skupina lidí, v tomto případě čtenářů, neuvažuje 

o hlubším slova smyslu, jedná spíše impulzivně a dle zavedených zvyků a emocí. 

V prvním okamžiku utváření si názoru přirozeně následuje vedoucí autoritu a osvojuje 

si její názor, pokud se jedná o uznávaného člověka. 

Už jedna z úvodních vět uvádí, že celý český národ vítá s plným uspokojením 

skutečnost, že židovská nadvládá se blíží ke konci. Deník zde pracuje s tím faktem, že 

čtenář s odlišným názorem by si připadal nepatřičně a mimo bezpečnou skupinu 

většiny, v tomto případě dokonce celého národa. Zvláště v období začínajícího 

válečného konfliktu byl jistě pocit sounáležitosti a bezpečí nanejvýš ceněný. Neboť jak 

uvádí Klemperer27, ve filozofii Říše jedinec neznamenal nic, národ znamenal vše. 

Autor zde pozoruhodně pracuje s vědomím viny. Tvrzení, že Židé si za 

antisemitismus vlastně mohou sami, je zde předloženo stručně, jasně a úderně jako 

shrnutí s odvoláním na celé národy a staletou historii. Útočí tak jasně na masové 

publikum, které přijímá fakta z médií jako pravdu, kterou není třeba rozporovat, zvláště 

když je podepřena historií. Navíc to, že jsou v článku použité úryvky, ač vytržené 

z kontextu, posiluje důvěryhodnost textu. 

Nenápadným, ovšem velice důležitým prvkem celého článku je tvrzení ve

druhém odstavci, a sice že Čechy byly a jsou kolébkou antisemitismu. Toto tvrzení 

samozřejmě není podloženo žádnými fakty, ač tomu tak na první pohled vypadá. Autor 

opět používá slov jako „vždy tomu tak bylo“ a „nyní konečně“. Jelikož se tato hypotéza 

neopírá o pravdu, vypomohl si zde autor tvrzením, že názor28 u Čechů vždy vycházel 

spíše z citu a postřehu, než z bádání, ačkoliv byl samozřejmě později doložen vědecky. 

                                               
26

BERNAYS Edward, Propaganda: How the Media Molds Your Mind [online]. 1928 [cit. 2014-12-11]. 
Dostupné z: http://www.whale.to/b/bernays.pdf, s. 50.
27

KLEMPERER Victor, Jazyk Třetí říše – LTI: Poznámky filologovy. Jinočany, H&H Vyšehradská 2003, s. 31.
28 Jak je ve druhém odstavci uvedeno: „Český národ vždy cítil, že židé jsou čímsi cizím, že jsou nám 
vzdáleni a že jsou živlem škodlivým.“
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Již zde není uvedeno, které vědecké bádání měl autor na mysli. Jediná autorita, na 

kterou se v této části konkrétně odvolává, je Martin Luther a jeho antisemitismus. 

Odstavec je uzavřen manipulativní větou. Podle deníku je totiž vyloučeno, aby 

upřímný Čech se Židy sympatizoval nebo je litoval. Opět tak text útočí na čtenáře, ve 

kterém při případném nesouhlasu vyvolává pocit, že je vyčleněn ze skupiny dobrých 

lidí. Soudržnost a náležení k davu je pro člověka zvláště v dobách těžkých obzvláště 

důležité. Být jiný a myslet něco jinak než ostatní totiž podstatně zvyšuje 

pravděpodobnost, že na sebe člověk upozorní a obrátí proti sobě hněv okupantů.

Zajímavé je pozorovat paralelu článku s tiskovou konferencí organizovanou 

Wolfgangem Wolframem von Wolmar, která proběhla 21. června29 a kde Hofman30 na 

úvod hovořil o spojitostech evropských událostí a převýchově českého národa a 

doslova také o výstavbě nové Evropy.

2.3. Článek Poslání árijského plemene

6. prosince vyšel na titulní straně obsáhlý článek s názvem Poslání árijského 

plemene31. Bohužel v dostupných kopiích pramene není celý text čitelný, neznáme 

tedy jeho závěr, nicméně z větší části, která čitelná je, lze odvodit některé závěry.

Text pojednává o nadřazenosti árijské rasy a odůvodňuje ji tvrzeními učenců32 a 

opět citem, tedy apeluje na čtenáře, aby si vybavili svůj dříve neopodstatněný, nyní 

však takto vysvětlený pocit nadřazenosti. Bylo by asi nadbytečné v této práci

podrobněji vysvětlovat pojem árijské rasy, indoevropského národa apod., jelikož se 

jedná o věci samozřejmé a zároveň jde o stavební kameny nacistické propagandy a 

komunikace. Je však na místě zmínit, že nacisté se systematicky snažili vyvolat 

v Němcích pocit nadřazenosti. A zde je zarážející, že takto komunikovali 

                                               
29

KONČELÍK Jakub – KÖPPLOVÁ Barbara – KRYŠPÍNOVÁ Jitka, Český tisk pod vládou Wolfganga 
Wolframa von Wolmara. Praha, Karolinum 2003, s. 136.
30

František Hofman, tehdejší šéfredaktor tiskového odboru.
31 viz příloha.
32

Na které ovšem konkrétně neodkazuje.
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prostřednictvím médií k široké mase, u které přeci nelze předpokládat, že se bude 

skládat ze samých árijských jedinců a že tedy komunikace nezasáhne i lidi odlišných či 

smíšených ras. Tedy je zajímavé zamyslet se nad důvodem takovéto komunikace. 

Ta mohla dolehnout ke třem skupinám lidí. Židům, árijcům a ostatním lidem, 

kteří nebyli podle nacistů čistými árijci. 

Důsledky, které to mělo vyvolat u árijských čtenářů, jsou bezesporu posílení 

rasové hrdosti a také nenávisti vůči ostatním rasám. Podobné texty jistě posilovaly také 

sebedůvěru a sebevědomí příslušníků „správné“ rasy, a tím pak posouvaly hranice 

jejich chování i v běžném životě. Jak říká ve své práci Sandra Štollová33: „Pojem rasa 

pro Chamberlaina34 znamená jakési vědomí sounáležitos�. Tvrdí, že pokud člověk patří 

k nějaké rase, cí� to, je si toho vědom. Rasa ho nese životem, propůjčuje mu 

mimořádné schopnos� a odlišuje člověka od chao�cké směsi jedinců, vzešlých špatným 

křížením.“ Chamberlain ve svém díle Základy devatenáctého století hovoří o rasách, o 

Židech a je považován za inspirátora německého rasismu35 a stavební kámen pro 

Hitlerův Mein Kampf.

Židé, pokud se k podobným textům dostali, se jistě museli cítit o to víc zahnáni 

do kouta, oč častěji se takové články a výpady vyskytovaly. Čím pak byli psychicky 

zlomenější, tím byla manipulace s nimi bezesporu snazší, když kladli menší odpor. 

U výše zmíněných dvou skupin, tedy Židů a árijců, však texty mohly většinou 

spíše posílit to, co bylo i tak faktem. Nejdůležitější úkol tedy mohl spočívat v ovlivnění 

lidí zbývajících, kteří nepříslušeli ani do jedné ze skupin. Tací lidé se totiž mohli přiklonit 

na jednu i na druhou stranu, a jelikož se jednalo právě o masu, bylo potřeba ji ovlivnit 

správně, aby se nacistickému režimu nepostavila na odpor. Aby toho nacisté dosáhli, 

neštítili se samozřejmě žádných prostředků. Již v roce 1928 v jednom ze svých 

                                               
33

ŠTOLLOVÁ Sandra, Ideové základy teorie o nadřazenosti árijské rasy. [diplomová práce] Plzeň, 
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra Politologie a mezinárodních vztahů 2012, s. 
38.
34 Houston Stewart Chamberlain, původem Angličan, autor díla Základy devatenáctého stole� (Die 
Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts)
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projevů36 pronesl Joseph Goebbels, že jediná špatná propaganda je ta, která 

nedosáhne úspěchu. A tedy za dobrou lze považovat tu, která k úspěchu vede. 

Propaganda, jak ve svém projevu říká, se projeví dobrou či špatnou až po tom, co 

nějaký čas působí na lidi a získá (či nezíská) je pro své myšlenky. Neúspěch se tedy 

ukáže až dodatečně. Goebbels dodává, že tedy nelze propagandu vinit z přílišné 

surovosti, brutality či nedostatku slušnosti. Není totiž dáno, že by taková měla být. 

Nemá být slušná ani pokorná, ale má vést k úspěchu a to je to jediné podstatné. Není 

tedy divu, že propagandistické texty, konkrétně nyní články z Národní politiky, používají 

neférové prostředky a nebojí se ani polopravd a neověřených hypotéz, aby si získaly

pozornost a poslušnost masy.

Text se ve své první části snaží vypořádat s teorií, že indoevropský národ, tedy 

národ árijský, je mladší než národy ostatní. Je zde použito tvrzení, že tato teorie vznikla 

pouze na základě nedostatku důkazů o stáří a původu indoevropského národa, ze 

kterého byl usouzen právě opak. Proti tomuto je zde postaven pocit a domněnka, že 

současný rozmach naší kultury vychází z obrovského rozmachu v době dávno minulé, a 

tvrzení, že mezi těmito dvěma obdobími následoval logický pád podle zásad sinusoidy. 

Na domněnkách a nepodložených myšlenkách teorie stavět nelze, autor spoléhá na to, 

že čtenář se nad tímto nepozastaví.

Jak ovšem píše francouzský lingvista Jean Haudry ve své knize Indoevropská 

tradice: kořeny naší iden�ty37, původ a historii nelze vyložit zcela přesně, a je tak 

předmětem mnoha hypotéz. Co Haudry potvrzuje, je jistá spojitost árijské rasy 

s vedoucí vrstvou a nordickým vzhledem, který je podle jeho slov synonymem ideálu, 

což nacistickým teoriím nahrává. Haudry uvádí, že ve vyobrazení hrdinů a vůdců vždy 

spatřujeme člověka plavovlasého. „Taková symbolika by těžko byla myslitelná, kdyby 

vrchní vrstva obyvatelstva – pro kterou básníci pracují a od níž dostávají mzdu – neměla 

                                                                                                                                         
35 ŠTOLLOVÁ Sandra, Ideové základy teorie o nadřazenosti árijské rasy. [diplomová práce] Plzeň, 
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra Politologie a mezinárodních vztahů 2012, s. 
37.
36

DUFFACK J. J., Dr. Joseph Goebbels: Poznání a propaganda: Komentovaný překlad vybraných projevů. 
Praha, Naše vojsko 2009, s. 32.
37 HAUDRY Jean, Indoevropská tradice: kořeny naší identity [online]. 1988 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: 
http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wp-content/uploads/2010/12/Indoevropská-tradice.pdf, s. 1.
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světlou barvu kůže a blond vlasy.“ 38 Existuje tedy vysoká pravděpodobnost, že vedoucí 

vrstva árijské rasy byla tohoto vzhledu.

Následuje část, ve které je teorie opřena o vědu, jakkoliv je toto odůvodnění 

ovšem nedostatečné a spekulativní. Článek říká, že to byli zejména němečtí učenci a 

slovanští badatelé minulého století, kteří zastávali názor o prastarém původu 

indoevropského národa. Zmínění německých i slovanských badatelů se zde nabízí jako 

alibistické. Samozřejmě nebylo možné přisoudit domnělé zásluhy jiným, než německým 

badatelům, zároveň byl ale text umístěn v českých novinách a určen pro české čtenáře, 

kteří navíc v tu dobu bojovali s přijetím osudu okupace, muselo s nimi tedy být 

zacházeno opatrně, aby bylo veřejné míněno obráceno ve prospěch nacistů. Na prvním 

místě tedy autor uvedl německé učence a přidal k nim slovanské badatele. Problém tu 

opět nalézáme v chybějícím odkazu na konkrétní studie, myšlenky a hypotézy. Toto 

tvrzení tak tedy může být pravdivé, s největší pravděpodobností je však smyšlené a 

proto nedoložené fakty a prameny. 

Následující část článku se věnuje objevům, které učinil český vědec Prof. PhDr. 

Bedřich Hrozný. Autor se raduje nad Hrozného závěry, které dokazují, že indoevropské 

národy jsou na stejné či vyšší úrovni než prastaré kultury egyptské či babylonské. 

Bedřich Hrozný byl český orientalista, který v roce 1917 rozluštil jazyk Chetitů39. Zjistil 

totiž, že chetitský jazyk je příbuzný s latinou a slovanskými jazyky a že se tedy jedná o 

jazyk patřící do rodiny jazyků indoevropských. Jeho bádání sahalo až do období téměř

tři tisíce let před naším letopočtem. Tento objev ovšem stále přímo nedokazuje to, co 

se tím autoři článku snažili sdělit, tedy že indoevropský národ je starší než národy 

ostatní a že ty se poté jaly z kultury indoevropské čerpat pro vznik té své. Zajímavé je, 

jak autor v textu používá názvy konkrétních míst, kde Hrozný prováděl vykopávky, ze 

kterých pak vyvozoval příslušné hypotézy a závěry. Jmenování těchto konkrétních míst 

                                               
38

HAUDRY Jean, Indoevropská tradice: kořeny naší identity [online]. 1988 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: 
http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wp-content/uploads/2010/12/Indoevropská-tradice.pdf, s. 5.
39

Prof. PhDr. Bedřich Hrozný, 1879-1952. [online]. 2004 [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: http://b-
hrozny.sweb.cz
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totiž přidá textu na důvěryhodnosti a údernosti, ačkoliv tyto názvy čtenář nejspíš ani 

nezná.

Popis nádherných paláců a uměleckých děl, která byla objevena vykopávkami 

v Indii a na Krétě, pak již zcela bez okolků přivlastňuje tyto artefakty árijské rase. „Je 

zajímavé, že pudově cítíme, jak nám jsou tyto umělecké výtvory našich dávných předků 

blízké. Tento poznatek byl zjištěn ještě před objevem prof. Hrozného a již tehdy z těchto 

důvodů se usuzovalo, že by mohlo jít o prastaré národy, s kterými nás váže krevní 

pouto,“ říká zkoumaný článek. Jako nespočetněkrát jinde, i zde se text odvolává na 

jakési nevysvětlitelné city a pudy, které nás mají utvrdit v požadované pravdě. Tam, 

kde chybí exaktní důkazy, je tento prostředek přesvědčování zřejmě obzvlášť žádaný a 

účinný. Zvláště když čtenáři dovolí v mysli si přivlastnit prakticky cokoliv jen na základě 

jeho vlastního pocitu, který toto ospravedlní.

V rámci zmínky o vykopávkách je uvedeno zjištění o extrémní hygieně, která

tehdy u árijské rasy panovala a která samozřejmě přetrvala. Netřeba asi dodávat, že 

zjištění není podepřeno podrobnějším vysvětlením. Zajímavý je ovšem připojený útok 

vůči Židům, když článek uvádí, že hygiena je árijským národům na rozdíl od semitských 

a některých dalších zcela vlastní. Opět tedy pokračuje v pošpiňování Židů v očích 

čtenáře. 

Na závěr čitelného textu se článek opět zaobírá již zmíněnou sinusoidou, která 

je zde předložena téměř jako nezlomný důkaz výše, na které se na počátku třetího 

tisíciletí př. n. l. či dokonce daleko dříve árijská rasa nacházela. 

Nenávistné či ironizující výpady proti Židům a konečně celý článek mohly být 

důsledkem prohlášení, které učinil Wolfram von Wolmar 15. listopadu na pravidelné 

poradě šéfredaktorů denního tisku. Tam totiž projevil nespokojení pramenící z článků, 

které jsou sice s tematikou protižidovskou, ovšem nezaujímají žádné jasné 

stanovisko40. Na tiskové konferenci 22. listopadu pak k tématu dodává, že je velmi 

                                               
40 KONČELÍK Jakub – KÖPPLOVÁ Barbara – KRYŠPÍNOVÁ Jitka, Český tisk pod vládou Wolfganga 
Wolframa von Wolmara. Praha, Karolinum 2003, s. 222.
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podstatné v denním tisku řešit židovskou otázku a čtenáři také předložit důvody, proč 

je tak konáno41. Neustálé pošpiňování Židů tedy také plnilo tento úkol. 

2.4. Článek Židovsko-kapitalistický duch na Slovensku

Dne 12. listopadu vychází na druhé straně článek Židovsko-kapitalistický duch 

na Slovensku, s podtitulem Vina bývalých parlamentních poslanců42. Ten je zprávou 

České tiskové kanceláře z kurzu školení okresních velitelů Hlinkovy gardy. Slovenský 

prezident Tiso, ministerský předseda Tuka a ministr vnitra Mach zde hovořili 

k velitelům Hlinkovy gardy43.

Hlavní myšlenkou projevů byla jednota národa a nacionální socialismus namísto 

korupčních zjevů ve veřejném životě a „židovsko-kapitalistického“ ducha. Důvodem 

tohoto byla motivace velitelů Hlinkovy gardy. Jak je zmíněno v textu, představitelé 

státu si chtěli zajistit „elitní vojsko slovenského nacionálního socialismu, jehož revoluční 

vzlet vede k slovenskému lidovému státu“. Proti sobě jsou zde tedy postaveny dva 

protipóly. 

Na jedné straně kapitalismus, v článku doplněn dvěma negativními atributy –

korupcí a židovstvím44. Korupce je brána negativně bez rozdílu doby, ačkoliv 

samozřejmé spojení s kapitalismem jistě v pořádku není. Ovšem spojení s židovstvím je 

zde zcela neopodstatněné, postavené na tehdy protlačovaných stereotypech45. Jelikož 

kapitalismus byl v protikladu k nacionálnímu socialismu brán také jako špatný46, 

vzájemně se tato negativa umocňují. 

                                               
41

KONČELÍK Jakub – KÖPPLOVÁ Barbara – KRYŠPÍNOVÁ Jitka, Český tisk pod vládou Wolfganga 
Wolframa von Wolmara. Praha, Karolinum 2003, s. 227.
42

viz příloha.
43 Hlinkova garda byla polovojenská organizace Hlinkovy slovenské ľudové strany zformovaná v roce 
1938 a zlegalizovaná v říjnu 1938. V námi sledovaném období šlo o jedinou brannou organizaci na 
slovenském území.
44

tehdy bráno také jako negativní přívlastek.
45

žid jako lichvář, žid bažící po penězích.
46

jak dokazuje věta z článku: „Jeho uskutečnění (nac. socialismu), t.j. vytvoření spořádaných a 
spravedlivých sociálních poměrů a očista veřejného života ode všech korupčních zjevů, je předpokladem, 
za něhož je slovenskému státu vůbec dána možnost existence a existenčního oprávnění.“
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Jak uvádí webová stránka Holocaust.cz o typickém stereotypním zobrazení žida: 

„Nařčení, že všichni židé jsou hamižní, milují peníze nade vše a jsou ochotni pro ně 

udělat cokoli, se často objevuje nejen ve většině společností západního světa, ale 

i v mnohých známých uměleckých dílech. Dobrým příkladem může být postava žida 

Shylocka z Shakespearovy hry Kupec benátský.”47 Ostatně tato stereotypní představa 

přetrvává dodnes, není to jen věc poloviny minulého století.

Časté využití přívlastku „židovský“ v negativním slova smyslu tak nenápadně 

vštěpovalo příjemci pravdivost tohoto tvrzení. Fungovalo automatické spojení: 

židovský-špatný, árijský-správný48. 

2.5. Článek Britské impérium a židovstvo

Text z 18. května49 pojednává o dvou studiích židovské otázky, které jsou 

v současné době řazeny mezi antisemitské. První z nich vykládá o Židech v Británii a 

toto téma pojímá v rámci několika staletí, počínaje středověkem. Negativně pojaté 

téma židovství se zde perfektně hodí k umocnění negativního tématu Británie a její 

politiky, jejíž napadání pozorujeme v novinách daleko častěji, než napadání Židů. Pokud 

zde došlo ke spojení těchto dvou nacistických nepřátel, nahrává to autorovi do karet, 

špatné atributy obou může vzájemně umocňovat a podpírat. 

Británie je v textu vytrvale nazývána imperialistickou zemí, tedy zemí 

rozpínavou a militantní, což je vzhledem k tomu, že byla hlavním nepřítelem ve 

válečném konfliktu, zcela pochopitelné. Bylo potřeba vytrvale podkopávat její obraz a 

před čtenáři naopak vyzdvihovat přednosti, ač smyšlené či přehnané, nacistického 

Německa, potažmo Protektorátu jako jeho součásti. Článek uvádí, že studie dává 

nepřímou odpověď na otázku: Kdo odpovídá za dnešní kurz anglické politiky? Nabízí 

tedy čtenáři odpověď, a z údajně špatného směru evropského státu tak viní Židy. Uvádí 
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Obviňování Židů z lichvaření. Holocaust.cz [online]. 26. 9. 2011 [cit. 2014-12-16]. Dostupné z: 
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Jak bylo vidět např. u inzercí z 1939: „mladý, inteligentní a movitý árijec si hledá nevěstu“, „přijmeme 
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49
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několik dějinných sekvencí obsažených ve studii a na závěr přichází s vyvozeným 

tvrzením, že Disraeli50 věnoval větší úsilí při své práci vlastní židovské rase, než anglické 

politice a zemi. Toto už je velice smělé obvinění, opět nepodložené žádným konkrétním 

důvodem či dokonce důkazem.

Druhá část článku se věnuje studii židovského stěhování. Stejně jako v jednom 

z předchozích článků v případě hygieny, i zde je použitý stereotyp – o židovské potřebě 

častého stěhování. Text si vytyčuje dvě příčiny, vnější a vnitřní. U vnější se nikterak 

nerozepisuje, což by samozřejmě během holokaustu bylo značně kontraproduktivní o 

takovýchto souvislostech a pravých důvodech se podrobněji zmiňovat. Vnitřní důvody 

jsou uvedeny jako materiální a psychologické. Text tedy skrytě uvádí opětovně známé 

stereotypní spojení Židů a touhy po penězích. Psychologické důvody ke stěhování jistě 

v konzervativním čtenáři nebudily důvěru a posilovaly negativní postoj vůči této 

skupině. 

Pokud shrneme článek pojednávající o dvou zdánlivě odlišných tématech, 

vidíme obraz Žida jako nestálého člověka, nevěrného zemi, ve které žije – po stránce 

politické a po stránce přilnutí k určitému místu. To jistě v zemi stižené velice složitou 

politickou situací a konfliktem v jednom z nejkonzervativnějších deníků nemuselo 

hledat složitou cestu k takovému pochopení, jaké si nacisté slibovali. 

2.6. Článek Fantastické pohádky o německé ukrutnosti

Rovněž 18. května vychází článek Fantastické pohádky o německé ukrutnosti 

s podtitulem Londýnský rozhlas a pařížský tisk se předhánějí – „Otrávené cukroví“ –

Běsnění proti parašutistům51. Článek vydala Česká tisková kancelář. 

Celý text je napsán ironickým tónem, který se posmívá reakcím zahraničního 

tisku na nacistické útoky a zároveň velmi sugestivně popisuje hrůzy, které tyto reakce 

tisku vyvolaly u čtenářů. Ti měli surově a bez důvodu napadat a vraždit své 

                                               
50 Benjamin Disraeli (1804 – 1881), hrabě z Beaconsfieldu, britský státník, člen Konzervativní strany, 
premiér a spisovatel.
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spoluobčany v domnění, že se jedná o nacisty. Celý text se zabývá zesměšňováním a 

znevažováním nepřítele, který je dle článku natolik mimo smysly a v koncích, že si 

vymýšlí nesmyslné historky a popuzuje příjemce zpráv proti nevinným lidem. 

Podstatnou částí článku je pro tuto práci úvodní věta, která říká: „Rozhlasovým 

a novinářským židům v Londýně nenapadá opravdu nic nového.“ Následně je obviňuje, 

jak bylo uvedeno výše, ze smyšlenek vedoucích k nelidským a nesmyslným hrůzám 

páchaným na jejich bližních. Čtenáře tedy text přesvědčuje o tom, že pachateli všech 

věcí dále popsaných jsou Židé. Toto nelogické zobecnění a nazvání všech zahraničních 

novinářů52 Židy mylně vede k jejich obvinění z nastalé situace. Graficky zvýrazněna je 

část věty, která působí jako samostatný nadpis a říká: „popuzování k záškodnické 

válce“. Nepřítel je tedy obviněn z nečestnosti a v čele tohoto obvinění stojí viníci 

tohoto popuzování, Židé. 

Jako oběti incidentů text uvádí osoby v uniformách, které mají dle lživých zpráv 

býti německými parašutisty, ve skutečnosti se však jedná o nevinné listonoše, faráře, či 

vlastní vojáky. Šikovně tedy využívá soucitu, který jejich osud ve čtenářích vyvolá. 

Zejména smrt farářova je v druhé části článku popsána surově. Doslova pak cituje 

francouzský deník Petit Journal, ovšem bez uvedení data či názvu údajného článku, 

není tedy podložena pravdivost tohoto tvrzení. Citována byla pasáž: „Obyvatelstvu 

budiž vyloženo, aby štvalo a zabilo, jestliže někoho z nich odhalí. Kdysi byly na vesnicích 

zapalovány velké ohně a do nich byla házena divoká zvěř. Zase přišla hodina, aby byly 

zřizovány tyto spásonosné hranice. Tyto bestie musí býti upalovány.“ Záměrně je článek 

zakončen touto extrémně krutou citací nepřítele, která má dokázat jeho špatnost a 

nelidskost. Úplný závěr text tvoří věta vyjadřující se k citaci z francouzského deníku: 

„To je horší nežli vražda a nežli vražda zákeřná a nežli válka záškodnická“. Opovržení 

nepřítelem tedy posouvá ještě dále a čtenáři tvrdí, že tito lidé v čele s Židy dosáhli hrůz 

ještě větších než původně vyznačená záškodnická válka. Zločin proti lidskosti je zde 

čtenáři naturálně servírován a útočí na jeho soucit s jediným účelem. Pozdvihnutí 

                                                                                                                                         
51

viz příloha.
52 článek hovoří o médiích z Londýna, zmiňuje francouzské deníky i události v Belgii.



22

mínění o čestnosti nacistů a dokonalé ponížení nepřítele prostřednictvím jeho 

údajných nečistých praktik.

2.7. Rok 1940 – nacisté odkrývají karty

Ve druhém roce války již nacistická propaganda neskrývala svůj antisemitismus 

za přílišné přikrášlování a opatrné výrazy. Vycházel velký počet obsáhlých textů 

zaměřených na boj proti Židům a hlavní snaha těchto článků byla získat si čtenáře na 

svou stranu. Bylo vynaloženo velké úsilí, aby se objevovaly články odvolávající se na 

historii, na důležité autority a fakta. Nakolik byla tato fakta skutečná, je otázkou. Ve 

většině případů šlo spíše o nepodložené hypotézy, které ovšem byly čtenářům 

servírovány s neochvějnou jistotou a čtenář je tak také měl přijímat. 

Zabarvení článků bylo negativní a nenávistné, zbavilo se neutrálního tónu, který 

snad v prvních měsících okupace převládal. Otevřené útoky byly opírány o důvody 

postavené na obecných stereotypech. Hojně se také začaly psát texty, které Židy 

obviňovaly i z věcí, které s nimi prakticky nesouvisely. Novým jevem je také označování 

zahraničních novinářů či politiků za Židy. Téměř každý nepřítel nacistického Německa 

tak byl nazván Židem, či byl v jeho řadách nalezen některý Žid, který pak tvořil 

zástupnou negativní osobu. Tím byla obecně špatná nálada proti nim umocňována.

3. Vybrané texty z roku 1941

3.1. Úvod do historických souvislostí roku 1941

„Počet Židů v protektorátu se stále zmenšoval. (...) Od 16. Listopadu 1941 

odjížděly týden co týden do Terezína transporty z Prahy, Plzně, Brna a dalších měst. 

Noviny o trvalém úbytku židovského obyvatelstva mlčely.“53
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Média nejenže mlčela o transportech a následném osudu židů54, ale v roce 1941 

již otevřeně vinila Židy za válku a vedla proti nim nenávistnou kampaň55.

7. března tohoto roku byla na schůzi pražských aktivistických novinářů 

ustanovena vedoucí sedmička v čele s Vladimírem Krychtálkem. Patřil do ní také 

šéfredaktor Národní politiky Václav Crha, ačkoliv to během poválečného procesu proti 

němu vedeném popíral. Tito žurnalisté neustávali v nátlaku na premiéra Aloise Eliáše, 

od něhož stále marně očekávali větší podporu. Ovšem Crhův postoj proti Eliášovi nebyl 

zdaleka tak vyhraněný jako u ostatních56 a sám proti němu nepodnikal žádné výpady. 

18. září došlo k incidentu známému jako „Chlebíčková aféra“, kdy několik dní po 

schůzi u Eliáše několik jejích účastníku onemocnělo nevysvětlenou chorobou. Té 

podlehl Karel Lažnovský a naopak Crha, který jedl i pil jako ostatní, žádnou újmu 

neutrpěl57. Aféra se stala jedním z důvodů nástupu nového říšského protektora 

Reinharda Heydricha, následného odsouzení generála Eliáše a nové fáze okupace, tzv. 

heydrichiády.

V následujícím období Crha konal již zcela tak, aby neohrožoval život svůj nebo 

kohokoliv z redakce a s okupanty ochotně spolupracoval58.

3.2. Článek Židé do práce na místo německých dělníků

7. března vychází malý článek59 převzatý od České tiskové kanceláře, oznamující 

nasazení Židů na práci místo německých dělníků. Tento čin je odůvodněn uvolněním 

německých dělníků pro důležité státně-politické úkoly. Za tímto vznešeným názvem je 

s největší pravděpodobností nutnost nasazení těchto německých občanů na frontu. 
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Zajímavé také je, jak článek popisuje praxi nařízení, které vedlo k nahrazení 

německých dělníků. Zdůrazňuje, že Židé pracují v oddělených skupinách, upozorňuje 

tak na jejich odlišnost. Konkrétně popisuje i druhy práce, kterou vykonávají a která pod 

kompetence dělníka příliš nezapadá, či zapadá jen zčásti. Kromě zemních a pomocných 

prací, což je uvedeno obecně, měli Židé zajišťovat čištění ulic a sběr či třídění odpadků. 

Práce duševně zcela nenáročné, degradující tyto lidi v očích čtenáře na úplné dno. 

Soustavné deptání obrazu Žida jako plnohodnotného člověka neustává, spíše sílí.

3.3. Článek 100 milionů pengö zabaveno maďarským Židům

O několik dní později, přesně 20. března vychází velice krátká zpráva60 rovněž 

z České tiskové kanceláře o zabavených penězích za několik posledních let. Kratičký 

text je prost jakýchkoliv soudů či názorů, co je ovšem velice podstatné, je tvrzení 

v závěru. Tedy že 98,4% podvodníků, kteří měli tyto peníze převádět do zahraničí, byli 

Židé. Problém zde by mohl být právě v uvedení onoho čísla. Za předpokladu, že není 

smyšlené, nabízí se zde otázka, proč jej vůbec uvádět. Neznáme celkový počet 

podvodníků, tedy procenta jsou v tomto případě rovněž zavádějící, jiné působení by 

měly v případě desítek a jiný v případě stovek lidí, kteří podvod měli páchat.  Toto 

ovšem článek nezmiňuje. Procentuální podíl je navíc tak vysoký, že se jednalo spíše o 

výjimky osob, které nebyly židovské. Pak je téměř zbytečné procenta uvádět a bylo by 

lepší článek postavit na tom, že Židé převáděli peníze, ale byli chyceni při činu. To by 

ovšem vyznělo zcela jinak, více méně jen jako další přečin této etnické skupiny a těch 

bylo v denním tisku přehršel. Autor, tedy ČTK ovšem šikovně pracuje s procenty zcela 

záměrně. Obrazně řečeno čtenáři představí skupinu podvodníků a na závěr textu se 

podivuje, že drtivá většina z nich, jsou Židé. Což dokládá základní myšlenku61, tedy že 

Žid je povahou špatný a baží po penězích.

                                               
60 viz příloha.
61

protlačované stereotypy.



25

3.4. Článek Židé skupují ovoce

9. září vychází článek Židé skupují ovoce62, jen několik stránek před velkým 

článkem o úpravě cen ovoce a zeleniny. Zkoumaný text obviňuje Židy, kteří měli údajně 

ve velkém na trzích nakupovat ovoce, které pak nezbylo na árijce. 

V čase, kdy již platily velice přísné vyhlášky proti Židům, je jen těžko 

představitelné, že by tito budili pozornost tím, že ve velkém skupují ovoce a že na 

trzích je běžně možné je vidět, jak tak činí. Ponecháme-li stranou možnost a nemožnost 

takového konání, v textu lze opět vidět velký počet protižidovských útoků, chytře 

dráždících jednu ze základních lidských potřeb. Jistě bylo velice obtížné ve třetím roce 

války shánět i běžné potraviny, natožpak ovoce a zeleninu, které nepatří mezi základní 

suroviny. O to vzácnější pochoutkou se staly a lidé si jejich nedostupnosti byli vědomi. 

Text v jednom z nejčtenějších deníků nyní přinesl text, který z nedostatku ovoce a 

zeleniny přímo viní Židy. 

Židy text označuje jako neskromné a sděluje, že mají stále mnoho peněz, když 

mohou takto nakupovat. Opět tedy narážíme na stereotypní představu spojenou s 

penězi, zde se Žid podle článku navíc přímo obohacuje věcmi na úkor ostatních 

obyvatel. Text používá výrazy, jako „židům narůstá hřebínek“, chovají se tak, že to 

„volá do nebe“, mají mnoho zbytečného času i peněz. To jistě vyvolalo velkou vlnu 

nevole u nežidovských občanů, kteří trpěli pod tíhou válečného konfliktu, bez nějakých 

větších možností zajistit si na přilepšenou více jídla než bylo běžné. Článek čtenářům 

říká, že pokud se na ně ovoce nedostalo, což jistě nebyla ať už z jakýchkoliv důvodů 

výjimka, je to vina Židů. 

3.5. Článek Žid a Francie

Tento text63 z 10. října referuje o stejnojmenné výstavě, která probíhala ve 

Francii. Podtitulek zní Dopis z Paříže a pod článkem je neznámý podpis Míla. Výstava 

probíhala v Německem okupované Paříži a byla propagandistickým antisemitským 

                                               
62

viz příloha.



26

aktem. Ukazovala Žida francouzským obyvatelům se všemi negativními stereotypy a 

snažila se poukázat na špatný vliv Židů na celkovou situaci země, na jednotlivé sféry a 

instituce. 

Ihned v úvodu dopisu je uvedeno, že výstava ukazuje „záměrný postup 

židovstva Evropou a úsilí národů o zabránění toho pochodu na západ“. Výstava 

zobrazující takový postup samozřejmě nedokazuje jeho pravdivost, ačkoliv v lidech jistě 

budila dojem pravého opaku. To bylo pak navíc umocněno zobrazováním výstavy 

v tisku a citování výše uvedené věty. Záměrný postup se tak takovým zobrazením stával 

faktem, který čtenář bez rozmýšlení konzumoval. 

Výstava také vysvětluje původ Židů, a to smísením přistěhovalců s negerskou 

rasou. Znaky Židů označuje jako spojení chyb obou těchto ras, což je velice útočné 

tvrzení.

Věta „Tak se roku 70. před Kristem dostávají Židé do vlastní Evropy a prolézají 

jako kaz společnost, jíž zůstávají cizinci.“ odmítá Židy jako evropské obyvatele a 

schválně užívá spojení slov kaz a cizinci, která čtenáři nabízí interpretovat text tak, že 

za současné strasti může onen kaz této společnosti, který sem vlastně ani nepatří.

Při následném popisu části výstavy, která ukazuje typické fyzické rysy židovské a 

árijské rasy, se autorka záměrně nevyhýbá spojením Žid – špatný, árijec – čistý. Tyto 

přívlastky pak používá při popisu jednotlivých částí těla a zopakuje čtenáři fyzické znaky 

obou ras v neadekvátní zkratce64. 

Dále v textu autorka tvrdí, že čtenář se musí zaměřit na seznam skandálů 

židovského původu. Vyjmenovává podvody, bankroty, vraždy. Činy, které jsou páchány 

po celá staletí různými pachateli a nijak nesouvisí s etnickým původem, ovšem autorka 
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je na základě výstavy vyzdvihuje a připisuje právě Židům, umocňuje tím tak již velice 

špatný pocit z jejího vyprávění o výstavě. 

Článek také vyzdvihuje větu uvedenou na výstavě, a sice že Francie si první 

položila židovský problém. Toto je velice zásadní tvrzení pro uvědomění si fungování 

propagandy. Nacisté se vždy okupovaného nepřítele snažili podmanit a získat po zlém i 

po dobrém. Podlézavě tvrdili, že Francouzi první spatřili problém, ačkoliv ve 

zkoumaných článcích z roku 1939 totéž tvrdili o Češích. Užívali tedy tato tvrzení, jak se 

jim zrovna hodilo, jelikož se samozřejmě nezakládala na pravdě.

3.6. Článek Židé na pranýř!

30. října nacházíme článek s explicitně útočným názvem Židé na pranýř! a 

s podtitulem zcela vtahujícím čtenáře do děje článku – Čtenáři bojují proti židovským 

rejdům65. Text cílí na čtenářovo ztotožnění se s čteným textem. Hovoří o dopisech, 

které do redakce posílají čtenáři, což smyšlenka býti nemusí. Nicméně článek je pak 

adresován obecně všem, čili tyto dopisy, které útočí na Židy, jsou tak šikovně vztaženy 

obecně ke všem čtenářům. 

Tito čtenáři ve svých dopisech údajně apelují na to, aby se denní tisk více 

věnoval palčivým problémům, doslova „nezdravým zjevům“, se kterými se setkáváme. 

Toto je velice důležitá úvodní věta, jelikož ji deník alibisticky využívá, aby opět trochu 

ospravedlnil své časté útoky na Židy, které ostatně nechybí ani v tomto textu, včetně 

silného nadpisu. Nadpis upoutá na první pohled, je agresivní a evokuje, že se stalo něco 

konkrétního, zač by měli být Židé ihned potrestáni. Zvláště když toto zvolává lid, nikoliv 

autorita, která třeba nemusí být respektována66. 

Po podrobnějším čtení z článku vyplývá, že na venkově je problém s přísnějším 

dozorem nad Židy, kteří tu nemají tak přísný dozor jako ve městech, unikají tak 

nacistickým vyhláškám a nařízením a dle textu se chovají podle svého, což bylo 

                                               
65 viz příloha.
66

Článek tak může cílit i na ty Čechy, kteří se v mysli vzpírají nadvládě nacistů.
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samozřejmě nepřípustné. A tak text vyzývá další čtenáře67, aby pomohli v dohledu68 a 

donašečství. Autor textu69 silně útočí také na Čechy, kteří by napomáhali Židům, a 

apeluje na občany, aby i v této věci byli ostražití. Užívá slov s negativní konotací jako 

„židomilec“, „židovská hlíza“, „škodlivost židovského jedu“, „temné židovské živly“. 

K donašečství tedy vybízí proti Židům i proti árijcům a dalším lidem, kteří by s nimi byli 

ve spojení.

Ani v tomto textu nejsou vynechány zmínky o stereotypech, Židé podle článku 

„provokují a provozují své nekalé rejdy“.

3.7. Rok 1941 – antisemitské útoky běžnou součástí života

V posledním sledovaném roce jsou již v tisku Židé obviňováni z jakýchkoliv 

negativních jevů a je proti nim vedena zcela nepokrytě propagandistická kampaň. 

Zmínky o transportech a ghettech pochopitelně chybí, tyto události jsou v tisku 

zastoupeny pouze články o nasazení Židů na práci namísto německých dělníků, kteří se 

věnují jiným podstatným činnostem. Tyto strohé zprávy tak suplují možná vysvětlení, 

kam mizí podstatná část židovského obyvatelstva. 

Židé jsou v tisku představeni také jako příčina mnoha problémů spojených 

s válkou a obecně velice špatnou dobou, nedostatek potravin je odůvodňován jejich 

chamtivostí a neustále jsou opakovány stereotypy, které se s nimi pojí. 

Závěr

Postupem tří zkoumaných let bylo možné vysledovat vzrůstající četnost 

příspěvků týkajících se daného tématu a také jejich povaha. Texty v Národní politice 

s tématem židovství postupně přecházely z opatrných článků a nenápadných inzercí 

v nenávistné statě obviňující židovské obyvatelstvo ze všeho myslitelného zla. Židé byli 

postupem času jakousi zástupnou personou zla, která byla stavěna do čela 

                                               
67

Prostřednictvím aktivním pronacistických čtenářů, kteří ovšem mohou být i smyšlení.
68

Jak plyne z věty: „Ukazuje se, že na Židy nesmějí dohlížet jen úřady, ale i bdělé oko veřejnosti, které vidí 
leckdy hlouběji pod povrch věcí.“
69

který není uveden.
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nepřátelských národů jako maskot, na kterého bylo snadné se zlobit a který byl 

zároveň vysvětlením negativních jevů. Jelikož Žid byl vytrvale prezentován jako 

zástupce národa, který po celá staletí bloudí po světě a působí problémy kdekoliv, kam 

se dostane. 

První rok války byl v Národní politice typický zprávami, které informovaly o 

změnách politických, míněno v kontextu sledovaného židovského tématu. Četné byly 

články o vyhláškách a změnách zákonných. V deníku zatím chyběl nenávistný tón, který 

lze hojně pozorovat v pozdějších či vlastně hned následujících letech války. Autor či 

autoři psali své články zvláštním smířlivým tónem, který se zdánlivě snažil nalézt 

ospravedlnění tehdejších událostí. Počátek války byl popisován jako nutné a 

v budoucnu pozitivní změny a události, které se děly kolem židovské komunity, byly 

oznamovány buď bez jakéhokoliv emotivního zabarvení, či byly představovány jako 

nutné, ve výsledku snad dobré řešení dlouhodobě nepřijatelné situace.

Následující rok již přinesl materiál, který byl proti židům namířen daleko ostřeji. 

Goebbels na české novináře vyvíjel mnohem větší tlak a v Protektorátu se formovala 

vedoucí sedmička kolaborantských novinářů, šéfredaktorů, včetně šéfredaktora 

Národní politiky Václava Crhy. Články útočící na Židy již nebyly výjimkou. Hojně se 

v nich autoři odvolávali na historická fakta, která byla ale často zcela vytržená 

z kontextu nebo nebyla podložená prameny. Jejich pravdivost lze tedy těžko potvrdit. 

Tendencí také bylo v textech uvádět osobnosti, jejichž tvrzení, opět vytržená 

z kontextu, měla dokládat antisemitské teorie. Noviny také často citovaly autory, kteří 

ovšem sami tvořili antisemitské texty, tedy nebyli neutrální a z dnešního pohledu je 

také nelze považovat za směrodatné.

Poslední sledovaný rok zcela zamlčuje skutečné dění tehdejších měsíců, zato 

přináší promyšlenou kampaň, která Židy obviňuje ze všech negativních jevů války. Židé 

jsou zástupným zlem všech možných kategorií, noviny je stavějí do čela znepřátelených 

národů, ať už nalézají skutečné židovské osoby, či používají obecného „novinářského 

Žida“, který údajně našeptává nepravdivé informace. 
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V článcích noviny velice často apelují na selský rozum a dávné nevysvětlené 

pocity, jako by podceňovaly český národ a snažily se mu podsunout cizí myšlenky za 

vlastní. Odvolávají se na vědecké základy tvrzení, ovšem v drtivé většině případů již 

dále nerozvíjejí a neuvádějí žádné konkrétní prameny. 

Podle teorie o nastolování agendy, „média možná nejsou úspěšná v tom, aby 

řekla lidem, co si mají myslet, ale rozhodně umějí lidem říci, o čem mají přemýšlet“70. 

A jak říká Klemperer ve své knize Jazyk Třetí říše71, Žid byl tehdy nejdůležitějším 

člověkem v Hitlerově státě. Byl totiž tím „nejlidovějším fackovacím panákem a obětním 

beránkem, lidově nejpopulárnějším soupeřem, nejzřejmějším společným 

jmenovatelem“. Postava temného Žida tak pomáhala zářit postavě nordického 

Germána. 

Summary

Over the course of three years, we noted an increasing number of texts on the 

research topic, as well as changes in its character. Texts in Národní politika were slowly 

changing from careful articles and inconspicuous adverts into paragraphs full of hate, 

where Jews were seen as the cause of all the world’s evil. Later, Jews were a kind of 

substitute for an evil person. Propaganda placed them to the fore, as a mascot of 

enemy nations, one who was very easy to be angry with and who was now the reason 

for many negative occurrences. Jews were constantly shown to be representatives of a 

nation that has caused problems throughout the centuries.

In Národní politika, the first year of reporting on the war was typical, with news

about political changes in the context of Jewish politics. The explicitly hateful subtext 
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KASÍK Pavel, Vliv masových médií: umí vytvořit válku, prezidenta i vlastní realitu. In: IDNES.cz [online]. 
24. 1. 2013 [cit. 2014-12-16]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/ucinky-masovych-medii-0uv-
/veda.aspx?c=A130114_162701_veda_pka
71 KLEMPERER Victor, Jazyk Třetí říše – LTI: Poznámky filologovy. Jinočany, H&H Vyšehradská 2003, s. 
183.
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was missing, but was highly present in the subsequent period. Authors were writing 

articles in a strangely friendly way, trying to justify the affairs of the time. The 

beginning of the War was described as necessary; but positive changes, and those 

Jewish incidents, were served with no emotional colouration, only as a necessary but 

good solution to the long-term unacceptable situation.

The following year brought the material to fight against the Jews more explicitly 

and aggressively. Goebbels extended greater pressure on Czech journalists, and a 

leading group of seven collaborating journalists was then formed, including the editor-

in-chief of Národní politika, Václav Crha. Articles attacking the Jews were no exception. 

Authors were using historical facts extracted from the proper context, but with no 

sources quoted. It is therefore difficult to confirm their verity.

It was a trend to use personalities and their quotes to prove anti-Semitic 

theories, but the quotes were pulled out of context, as well. The news referred to 

authors who were anti-Semitists, so this had no true value.

The last year was typical in regard to not talking about affairs that were really 

happening, but it brought a brilliant campaign, blaming Jews for all the negative 

aspects of the War. Jews are a substitute for evil in many categories; the news brings 

them to the head of enemy nations.

Articles very often call for feelings instead of facts. As if to underestimate the 

Czech people and try to put completely different thoughts into their heads. They refer 

to scientific studies but go no further, and never mention any sources.

Regarding a theory of agenda establishment, “the media are not successful in 

telling people what to think, but can definitely tell them what to think about”72.
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And in reference to Klemperer, in his book The Language of the Third Reich, the 

Jew was the most important man in Hitler’s state at that time. Because he was “a 

slapping figure, a sacrificial lamb, the most popular enemy of the people, the most 

evident common denominator”. The figure of a dark Jew was helping the figure of a 

bright Nordic German to shine.
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