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Abstrakt 

Studentka se ve své práci snaží vystihnout zásadní problematiku formování 

veřejného mínění na příkladu opozičního satirického časopisu Der Simpl, který 

vycházel v Praze v době rozmachu nacismu v Německu v letech 1934-1935. Název 

práce vystihuje jednak samotnou snahu opozičních žurnalistů o „emocionální úlevu“ 

v době narůstající cenzury a represe, jednak ale také dále míří na problematiku 

vytváření mediálních konstruktů s emotivním zabarvením, na straně jak systému, tak 

opozice. Autorka se snaží shrnout instrumenty, jakými je vytvářena tzv. „optimistická 

iluze“ ve společnosti a způsoby, jakými působí na formování veřejného mínění. Na 

základě teoretického rámce i několika karikatur se studentka snaží ukázat, jakým 

způsobem se tehdejší žurnalisté vyrovnávali s dobovými událostmi. Jak studentka 

shrnuje v závěru své práce, satira ani opoziční žurnalistika toho na lidském životě až 

tolik nezmění. Rádi se jí zasmějeme, avšak svůj život na jejich základě nezměníme. 

Přestože je studentka přesvědčena o důležité roli politiky v rámci života demokratické 

společnosti a částečně na základě zvolených karikatur i některá politická témata 

zpracovává, sama se svou prací míří do oblasti mezilidských vztahů a individuálního 

rozvoje osobnosti. Neboť je přesvědčena o tom, že zachování demokratické společnosti 

a občanské svobody nevychází primárně z politické angažovanosti, nýbrž z vlastní cesty 

k morálce a odpovědnosti.  

 

 

 

 



   

Abstract 

The student attempts in her thesis to reveal the essential problem of the 

formation of public opinion, based on the example of the oppositional satirical 

magazine Der Simpl, that was published in Prague in the time of the expansion of 

nacism in Germany in the years 1934-1935. The title of the thesis characterizes the 

effort the oppositional journalists in some kind of „emotional relief“ in the time of 

intensified censorship and repression  on one sinde, on the other side it is headed for the 

problem of creating media constucts with emotional aspect, on the side both system and 

opposition. The author tries to summarize the instruments of creation of the so called 

„optimistical illusion“ in the society and the methods of their influencing the formation 

of public opinion. Based on the theoretical framework and the analysis of some 

caricatures, the student tries to demonstrate, in which way the oppositional journalist in 

Nazi era tried to balance the current issues. As the student summarizes in the final part 

of the thesis, satire and oppositional journalistics does not change very much in the 

human life. We are pleased to laugh about them, but we do not change our lives because 

of them. In spite of her own conviction about the fundamental importance of politics in 

the everyday life of democratic society, and inspite of some caricatures in this thesis, 

that include some political issues, the student is primarilly concentrated on the field of 

human relationships and individual development. In fact, she is deeply convinced, that 

the sustaining of the democratic society and the freedom of citizens is not primarilly 

based on political engagement, but on the personal way to moral and responsibility.  
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Úvod 

 

„Hm, podívejte se, právě jsem byl v Německu. Ano, člověk si vlastně ničeho 

nevšimne. Kavárny jsou plné, pořádek v dopravě vládne přímo ukázkově. Z toho by si u 

nás měli vzít příklad. Věříte, že se naproti tomu připravuje válka? Sice tomu nevěřím. 

Ale co, může být! Válka není to nejhorší, pokud vede kupředu. Přesto: má kostrč je 

zkroucená. Nepřibližuji se. A ta mládež naproti, tu byste měli vidět! Raz dva! Autorita! 

Všechno se vyřídí jedním slovem! Žádný knihomol! Tihle lidé stojí pevně na zemi! (…) 

A že příští generace zcela zpitomí? Ale ne. Mimochodem jsem bezdětný. A s tím 

hospodářstvím se mi to také nezdá špatné. Co byste chtěli? Ti teď mají konjunkturu. Jen 

si počkejte, přátelé! Jak ti se nyní hospodářsky ozdraví. Jakmile ten židovský povyk 

sám od sebe přestane, pak to půjde pěkně zase popořádku. Myslíte si, že to byl ten 

největší švindl, jaký svět viděl, finanční podvod, který už teď smrdí? No, no! Ovšem já 

nemám žádné peníze v Německu, můj kapitál je tutově chráněný ve Švýcarsku“.
1
 

 

24. dubna 1935 vydala pražská redakce časopisu Der Simpl zvláštní výtisk 

s názvem „My optimisté“. 
2
 Toto zvláštní číslo se pokoušelo rozličnými texty a 

karikaturami upozornit na to, jaká nebezpečí se skrývají za příliš růžovými brýlemi, 

příliš jasnými vyhlídkami a velkolepými plány těch, kteří se rozhodli řídit záležitosti 

země i lidí bez toho, aniž by si uvědomovali, že jim svěřená moc je zároveň tou nejtrpčí 

odpovědností za svobodné lidské životy, za trvalé či přinejmenším dlouhodobé 

směřování celé společnosti k tomu, aby převzala sama odpovědnost za své životy a 

učinila iluze realitou, která spočívá v přijetí toho, že teprve s odstupem času přichází 

naše vděčnost za to, že některé naše sny se nikdy nesplnily. 

 

Literárně-umělecký počin okruhu osob židovského původu, české i německé 

národnosti, které spojilo společné vymezení se vůči nacistickému režimu v Německu, 

obrana humanitních ideálů a svobodné společnosti, spadal do doby postupných náznaků, 

                                                 

11
 Arnold Hahn, „Der Optimist“, in Der Simpl. Prager Satirische Wochenschrift Jg. II. Nr. 17 

(24.4.1935): 182. 

2
 Der Simpl, Jg. II., Nr. 17 (24.4.1935).  
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že v sousední zemi „není něco v pořádku“. Pražský Der Simpl, v původním znění také 

Simplicus, vycházel v českém prostředí letech 1934-1935.
3
 Svým způsobem vznikl jako 

„emigrační odnož“ a platforma umělců, kteří byli spojeni s mnichovským týdeníkem 

Der Simplicissmus
4
, a kteří prchali z Německa před nacismem.

5
 

 

Thomas Theodor Heine, jeden z předních spolupracovníků mnichovského 

časopisu Der Simplicissimus od jeho samotného založení, který však byl nucen 

uprchnout z redakce i země kvůli svému židovskému původu a politickému smýšlení, o 

svém zklamání z toho, že časopis jako takový se musel podřídit glajchšaltu nacistického 

režimu.
6
 Heine, který sledoval další vývoj časopisu ze zahraničí, byl velmi zklamán 

přístupem některých svých spolupracovníků, zejm. Olafa Gulbranssona, který po SA-

razii v mnichovské redakci podepsal prohlášení, v němž se zavazoval k respektování 

žádoucí linie nacistického režimu: „On mohl říct Hitlerovi, že význam politických 

kreseb mu byl zcela neznámý a jako nevinný andílek za to odmítnout odpovědnost. Tak 

se mu snadno podařilo, zachránit se při debaklu v roce 1933 v jiném člunu, ve kterém, 

jak stále slyším, stále čiperně a nerušeně pluje a na cestu mu přitom svítí (…) milované 

slunce Třetí říše“
7
.  

Studentka se ve své práci snaží vystihnout, jakým způsobem se pražská 

emigrační platforma snažila stále ještě zasáhnout do vývoje a to, jakými prostředky 

bojovala proti nacistickému režimu a jeho propagandě. Jako závažný problém se rovněž 

nabízí otázka, jakou roli hraje opoziční tisk a jeho výrazové prostředky v rámci 

formování veřejného mínění a jeho „vyvažovací úlohy“ naproti vládnoucí garnituře.  

 

                                                 

3
 Viz Thomas Theodor Heine, Die Wahrheit ist oft unwahrscheinlich. Thomas Theodor Heines Briefe an 

Franz Schoenberner aus dem Exil, hrsg. Thomas Raff (Göttingen: Wallstein Verlag, 2004): 315.  

4
 Satirický časopis vycházející od roku 1896 v Mnichově. Mezi jeho přispěvateli se objevovala významná 

jména domácích i zahraničích autorů, mezi jinými Thomase Manna, Rainera Marie Rilkeho, Gustava 

Meyrinka, Heinricha Manna, Ericha Kästnera, Guye de Maupassanta, Marcela Prevósta. Georgese 

Clemenceaua, Theodora Mommsena, Marka Twaina, Emila Zoly a dalších. Srov. Gertrud Maria Rösch 

(Hrsg.), Simplicissimus: Glanz und Elend der Satire in Deutschland (Regensburg: Universitärsverlag, 

1996): 9.  

5
 Thomas Theodor Heine, Die Wahrheit ist oft unwahrscheinlich, 315. 

6
 Tamtéž, 236. 

7
 Tamtéž.  
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Cílem práce je názorně vyjádřit, jakým způsobem dokáže jazyk a obraz vytvářet 

optimistické vyznění textu v ideologicky konotativní i na druhé straně v 

protiideologické a systémově opoziční rovině. Nejde tedy jen o to, vyzdvihovat tisk jako 

nástroj svobody a individuálního názorového vyjádření, ale zároveň také upozorňovat 

na to, jakým způsobem může tisk a jeho orgány pracovat s veřejným míněním a jeho 

emotivními náladami.  A to jak na straně systému, tak i opozice. 

 

Téma vychází z předválečného příběhu žurnalistů a karikaturistů v českém i 

německém prostředí, konkretizovaném na příkladu satirického pražského časopisu Der 

Simpl. Tento časopis se v letech 1934-1935 pokoušel upozornit na přicházející 

nebezpečí ze strany nacistického propagandistického tisku a představitelů nastupujícího 

režimu. Jeho snaha "probudit lidský rozum" se opírala především o satirické literární 

příspěvky a obrazovou tvorbu ve formě karikatur, které ve své barevné i černobílé 

podobě tvoří značnou část časopisu. Právě kombinace textu a obrazu se měla stát 

prostředkem nenásilného "buzení veřejnosti", která měla nacházet pod různými šiframi i 

více méně otevřenými připodobněními zprávy z aktuální německé politické scény i 

hrozící nebezpečí z očekávané či předpovídané budoucnosti. Autorka se tedy snaží 

rozkrýt a identifikovat přesné kroky, jakými může být využíván i zneužíván jazyk a 

obraz v rámci vytváření občanské společnosti a veřejného mínění a částečně i 

aktualizovat otázku, nakolik je etické vytvářet na společnost jakýkoli tlak a vliv ze 

strany žurnalistiky, systému i jeho opozice.    

 

Základní struktura práce se opírá o rozbor několika zvolených karikatur či 

výňatků z textu, na základě kterých má být názorně demonstrováno využití jazyka pro 

vytváření emotivních nálad ve společnosti. Konkrétně se bude jednat o zdánlivě 

neškodné vytváření optimistické nálady ve společnosti, která prožívá zásadní 

dramatické a často z lidského hlediska nehumánní procesy a praktiky. V tomto smyslu 

pro autorku není zásadní světonázorové směřování časopisu, nýbrž práce s jazykem v 

neutrálním smyslu. Práce jako taková nemíří do oblasti vymezování demokratických 

hodnot jako takových, nýbrž pouze poukazuje na to, jakou roli hraje jazyk a obraz v 

rámci vytváření určitého konstruktu společenské reality. 

 

 Přesto má být součástí závěrečné části práce i určitý etický apel mířící na 

současné i budoucí žurnalisty a osoby s vlivem na společnost jako takovou. 
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Autorka předložené práce se snaží ukázat, že pole působnosti optimismu je 

v lidském životě velmi široké. Od „pozitivních“ forem optimismu, který potřebujeme 

pro náš stálý vývoj a překonání obtížných životních fází, až po optimismus, který je 

v konečném důsledku neproduktivní (jako např. karikatura chlapečka, který přesvědčuje 

holčičku vedle sebe, že když bude stále více zalévat své autíčko na hraní, tím rychleji 

poroste a promění se v plně funkční automobil standartní velikosti), 
8
 či zcela 

katastrofální a destruktivní (jako ukazuje karikatura oběšence, který se houpe na laně 

v posledních záchvěvech života a stále doufá, že provaz, na kterém je oběšen, se 

nějakým zázrakem samovolně utrhne).
9
 

 

Tímto oběšencem může být každá společnost, která se vzdává odpovědnosti za 

svou vlastní životaschopnou svobodu a raději skomírá v posledním dechu - celá škrcena 

v naději, že zázrak přijde zvnějšku. Proto nezbývá než doufat, že se oné společnosti 

v nadčasovém kontextu podaří se natolik rozhoupat, aby vznikla alespoň malá naděje, 

že provaz, který se bude dřít o kůru stromu, se v tom posledním okamžiku stále ještě 

utrhne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8
 Viz příloha č. 10.  

9
 Viz příloha č. 10.  
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1. Optimusmus a jeho role v lidském životě 

 

Role optimismu je v životě každého člověka nezpochybnitelná. Optimistický 

přístup jako nástroj překonávání odvěkých potíží a překážek ve zdárném vývoji lidstva 

si cenili mnozí filozofové a mnozí vládci a panovníci, kteří byli přesvědčeni o tom, že 

člověk má moc vládnout zemím i vesmíru skrze Boží svolení a vytvářet si kolem sebe 

ideální svět svých přání a osobních představ.
10

 Toto pojetí se mnohokrát v dějinách 

ukázalo jako nesmírně destruktivní a zničující. 

 

Jaká je role optimismu v našem životě? Tali Sharot se pokouší ve své knize Iluze 

optimismu odpovědět na otázku, jakým způsobem jsme touto iluzí klamáni a chybně 

směřováni v našich každodenních životech a kdy je naopak optimismus nezbytnou 

podmínkou lidského přizpůsobení se vnějším okolnostem a zárukou pokračování vývoje 

lidského pokolení.
11

  

 

Zatímco v některých případech je optimistické naladění významným 

pomocníkem při zvládání každodenních překážek a bolestí, dodává novou chuť do 

života a motivuje k rozvíjení dalšího úsilí a pracovní činnosti, v některých případech 

může mít podle Tali Sharot optimistické zkreslení reality i velmi nepříznivé důsledky 

pro úspěšný vývoj jedince a to tehdy, když mu pomáhá produkovat stále nerealističtější 

cíle a chybné představy o životě v lidské společnosti a v přírodním prostředí této 

planety.
12

 Ve službě vládnoucích pak může přemíra optimistického naladění způsobit i 

katastrofální následky ve formě zbytečných krvavých válek, expanzivních nároků a 

neuskutečnitelných plánů v rámci daného systému a jeho demokratického rozvoje.
13

 

 

Autorka této práce se zaměřuje především na roli zkresleného konstruktu reality 

v médiích a dalších nástrojích a orgánech ovlivňujících veřejné mínění. Na příkladu 

speciálního čísla předválečného satirického časopisu Der Simpl, věnovanému právě 

                                                 

10
 Toto pojetí člověka jako pozitivního tvůrce okolního světa: Arthur Schopenhauer, Svět jako vůle a 

představa (Pelhřimov: Nová tiskárna, 1997).  

11
 Tali Sharot, Iluze optimismu aneb Iracionalita pozitivního myšlení (Praha: Dybbuk, 2013): 22.  

12
 Tamtéž, 21-22. 

13
 Tamtéž, 21. 
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zpochybnění růžových brýlí na očích mnoha lidí, se pokouší ukázat, jakým způsobem 

dokáže jazyk a obraz vytvářet optimistické vyznění textu, které jen zdánlivě odpovídá 

skutečné realitě.
14

  

 

Hlavní pozornost je tedy věnována jazyku optimismu jako takovému a hlavním 

formám jeho vyjádření v karikatuře a v satirickém textu.  

 

1.1 Literatura a prameny k tématu deformace reality skrze 

optimismus 

„Veřejné mínění neexistuje“.
15

 S těmito slovy začíná Pierre Bourdieu jednu 

z kapitol ve své knize věnované politické ekonomii.
16

 Podle Bourdieua se na našem 

vnímání reality často podílejí různorodé faktory, z nichž mnohé podléhají diktátu 

mocenských zájmů několika významných skupin.
17

 Již Michel Foucault dokázal, že 

mnohé z našeho vědění je formulováno již před vlastním vytváření výpovědí v našem 

vlastním vědomí a náš obraz světa se proto opírá o jisté předem dané struktury, které my 

pouze dále spoluvytváříme a rozvíjíme
18

 – snad až do doby, kdy dospějeme o vědomí 

této situace a nepokusíme se to změnit.  

 

Obrazy v médiích proto odpovídají podle toho vzorce jasně daným strukturám 

přání a uvažování mocných, které působí na naše vnímání tak, abychom realitu vnímali 

snáze a přístupněji než jak bychom mohli reagovat, kdybychom viděli pravý obraz.
19

 

Judith Butler proto volá po „pravdivém obrazu, po více obrazech, po obrazech, které 

zprostředkovávají to celou tu hrůzu a realitu utrpení“. 
20

 Podle Butler však nejde jen o 

                                                 

14
 Viz speciální číslo: Der Simpl, Jg. II., Nr. 17 (24.4.1935). 

15
 Pierre Bourdieu, Politik. Schriften zur Politischen Ökonomie 2 (Berlin: Suhrkamp, 2013): 243.  

16
 Tamtéž.  

17
 Tamtéž, 254.  

18
 Viz Michel Foucault, Archeologie vědění (Praha: Hermann & Synové, 2002).  

19
 Viz Judith Butler, Gefährdetes Leben, Politische Essays (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005): 172-

173.  

20
 Tamtéž, 173.  
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to, nacházet ovrazy, které jsou správné a pravdivé, nýbrž také o to, zpochybnit 

předpokládanou skutečnost, že to, co vidíme na obraze je pravdivé.
21

 

 

Mnohé režimy využívali v minulosti optimistický étos k tomu, aby podtrhli 

správnost a výlučnost daného režimu a zajistili svěřeným jedincům pocit blahobytu a 

bezpečí. Přirozeně pak dochází k exkluzi určitých obrazů či konstrukcí reality, které 

jsou tomuto režimu nepohodlné a na tomto základě si daný systém vymezuje „sféru 

jevů, oblast toho, co můžeme vidět a vědět“.
22

 

 

Jedním z výchozích textů pro následující studii je kniha Tali Sharot, Iluze 

optimismu aneb Iracionalita pozitivního myšlení, ve které se autorka snaží ukázat, jak je 

naše iluze reality často klamná a jak těžké bývá probuzení na základě „tvrdých dat“.
23

 

Vztahem optimistického jazyka a uskutečňované reality se zabývá mnoho knih z oblasti 

psychologie a osobního rozvoje, které zkoumají úspěšnost jedince na základě jeho 

optimistického či pesimistického naladění.
24

 Podobné knihy ukazují, jak se optimisticky 

laděný jazyk a jeho konkrétní formy projevuje v naší žité realitě a jak se podílejí na 

změnách v rámci životů jednotlivců i kolektivů.
25

 Optimistický jazyk tedy vytváří 

určitou formu specifického konstruktu reality, který řídí a ovlivňuje naše chování, 

jednání, naše preference výběru a strategie přežití.
26

 

 

Jak se tento optimistický jazyk projevuje v médiích? Samotná média produkují 

jistý obraz reality, který předkládají veřejnosti jako pravdivý. Vnitřní selekce však 

určuje pravidla výběru vhodných a nevhodných obrazů a v jakkoli demokratickém 

režimu nelze zábranit jisté míře zkreslení způsobené přávě už tím, že např. byly vybrány 

právě tyto a nikoli jiné obrazy, že byly použity za jasným záměrem sdělení, v určitém 

pořadí, v určitém barevném či černobílém provedení, s určitými zvýrazněními a 

                                                 

21
 Tamtéž.  

22
 Judith Butler, Gefährdetes Leben, 173.  

23
 Tali Sharot, Iluze optimismu aneb Iracionalita pozitivního myšlení (Praha: Dybbuk, 2011).  

24
 Např. J. Mitchell Perry, The Road to Optimism. Change Your Language. Change Your Life (California: 

Manfit Press, 1997): 47-48.  

25
 S podobnými představami pracují mnohé směry „pozitivní filozofie“ či myšlení a populárních knih 

z oblasti psychologie, např. Louise L. Hay, Miluj svůj život (Praha: Pragma, 2011).  

26
 Tamtéž.  
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vyzdvihováními specifických dat a výroků, s určitými preferencemi zájmových skupin 

pro jednání společnosti – v pozitivním, negativním i neutrálním smyslu, s určitým 

textovým doplněním i bez něho.
27

 

 

Pozitivního naladění je vítaným prostředkem pro vytváření atmosféry pro 

žádoucí volební výsledky i podpoření větší míry investic či jejich přesměřování do jiné 

oblasti.
28

 Média a existence politické veřejnosti jsou založeny na vytváření vlivu na 

významnou skupinu lidí, která může nějak zásadně ovlivnit chod systému či 

společnosti.
29

 Systém jako takový disponuje diskurzivním potenciálem a vytváří tak 

pravidla hry v rámci dané společnosti – právě tato pravidla také tvoří náplň veřejné 

debaty a jejího směřování.
30

 

 

Pojem „veřejnosti“ s sebou nese značně optimistický nádech víry v jakousi 

„lepší společnost“, která se bude odvíjet podle pravidel svobodné diskuze na bázi 

individuálního racionálního úsudku.
31

 Kam však sahá tento optimismus, který tolik 

velebil a oslavoval Voltaire ve své Candidě? Osvícencům nešlo o pouhé pozitivní 

vzepětí ducha na bázi zářných a velkolepých představ o budoucím směřování lidstva, 

nýbrž o humanistický jazyk optimismu založený na trpělivé snaze změnit celý svět krok 

za krokem, byl to jazyk možnosti a výzvy zároveň.
32

 Jaké jsou v tomto případě „limity 

optimismu“ a do jaké míry je optimismus v médiích a žurnalistice adaptabilní a do jaké 

míry je destruktivní?  

                                                 

27
 K tomuto: Judith Butler, Gefährdetes Leben, 172-173.  

28
 Např. Radomír Čížek, Investujte s českými experty (Praha: Grada, 2012): 229.  

29
 K tomuto např. Lukáš Urban, Josef Dubský a Karol Murdza, Masová komunikace a veřejné mínění 

(Praha: Grada Publishing, 2011).   

30
 Michel Foucault, Archeologie vědění (Praha: Hermann&Synové, 2002).  

31
 Viz Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zur einer Kathegorie der 

bürgerlichen Gesellschaft (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2011).  

32
 Viz Maurizio Valsania, The limits of Optimism. Thomas Jefferson´s Dualistic Enligghtment 

(Charlotessville: University of Virginia Press, 2011): 32-33.  
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1.2 Jazyk a iluze vs. realita 

Za pomoci jazyka vytváříme kolem sebe realitu.
33

 Jazyk jako systém výpovědí je 

pro Michela Foucaulta tvůrcem konstrukce reality, kterou si přisvojujeme jako vlastní.
34

 

Jazyk, kterým utváříme svůj svět, je podle daného autora dopředu daný a my sami tak 

nejsme za běžných okolností skutečnými inovátory tohoto světa, nýbrž se jen poslušně a 

zcela nevědomě pohybujeme v systému daných pravidel, které řídí naše potřeby, 

jednání, uvažování i myšlenky na to, co bychom mohli změnit, kdybychom k tomu měli 

příležitost.
35

 

 

Jak pracuje jazyk v médiích? Cílem médií je vytvořit určitý svébytný „veřejný 

prostor“, v jehož rámci se aktéři pohybují v rámci předem daných pravidel a podílejí se 

na rozvíjení toho, co bylo započato na základě diskurzivní události, která jako jediná 

může daná pravidla změnit a nastavit tak určitý „nový proud“ a nové zásady formulace 

výpovědí.
36

 Aby mohla diskuze v rámci těchto pravidel probíhat zcela efektivně, je 

zapotřebí určitého vnějšího tlaku, který danou debatu udrží v určité formaci.
37

 

Nástrojem tohoto tlaku může být například již zmíněná optimistická iluze. 

 

Za jakých nástrojů můžeme dospět k vytvoření optimistické iluze za pomoci 

jazyka? Mimo to, že se pohybujeme v rámci vytyčeného diskurzu, je možné využít další 

formulační a výrazové prostředky v textu, které jednak podtrhnout náš zamýšlený cíl 

sdělení, jednak ho „zaobalí“ v pozitivním éteru, který bude vyzývat k následování. Mezi 

tyto prostředky můžeme počítat následující: za prvé, se můžeme dovolávat určité 

autority, která potvrdí naši teorii, i když je sama teorie nepodložená a autorita obtížně 

dovolatelná. Tato autorita pak může fungovat jako jakýsi „nástroj“ útěchy na bázi 

dlouholetých zkušeností a výsledků, které byly v určitých případech pozitivní.
38

 Další 

                                                 

33
 K teorii diskurzu: Michel Foucault, Archeologie vědění (Hermann & Synové, 2002).  

34
 Tamtéž, 46.  

35
 Tamtéž.  

36
 Tamtéž, 250f.   

37
 Tamtéž, 62. 

38
 Viz Wayne A. Beach, „Managing Optimism“, in Phillip Glenn, Curtis D. Le Baron and Jenny 

Mandelbaum, Studies in Language and Social Interaction. In Honor of Robert Hopper (New York: 

Routledge, 2003): 161.  
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možností je „prosvětlení“ diskuze dobrými příklady namísto špatných.
39

 Lepší 

atmosféru můžeme navodit i odkazy na něco nadpřirozeného, co celou situaci vyřeší za 

nás.
40

 Ke správnému optimistickému naladění patří i přesvědčení o vítězném boji (za 

dobrou věc) a instinktivní chování člověka, usilujícího o přežití.
41

 Na závěr vždy zbývá 

naděje namísto „restriktivní volby“ a prohlášení, že „uděláme vše, co je jenom 

možné“.
42

 

 

Jaká je role iluze v našich životech? Občas iluzi prostě potřebujeme. Dává nám 

smysl jít dál, věřit tomu, že dokážeme překonat současnou úroveň v našem životě a 

posunout se někam dále, někam výše, dosáhnout toho, co si přejeme.
43

 Bez určité míry 

optimistické iluze „by se nikdo nepokusil nastolit mír na Blízkém východě, lidé by se 

znovu neženili a nevdávali, naši předci by se neodvážili vzdálit od svého kmene a 

možná bychom stále žili v jeskyni schouleni k sobě a snili o teple a světle“.
44

 

 

Určitá míra optimismu je tedy pro náš život zcela nezbytná.
45

 Jak ji ale rozlišit 

od nerealistických očekávání a destruktivních plánů pro stát i společnost? Tali Sharot ve 

své knize ukazuje, jak může působit optimismus i zcela katastrofálně pro celá lidská 

společenství v případě, že daní jedinci nejsou schopni ze svých očí sejmout pověstné 

růžové brýle.
46

 Zatímco v některých případech jako je vážná nemoc či ztráta 

zaměstnání, nám optimistická iluze může pomoci se překlenout přes toto období a najít 

nový smysl života, v případě řízení motorových vozidel či řízení celého státního aparátu 

a určitého společenství lidí může zraková či jiná vjemová iluze způsobit zhoršení 

kvality či až zbytečnou ztrátu života mnoha lidí, může znamenat vítězství manipulace a 

propagandy nad humanitou, svobodou a lidskostí.
47

 

                                                 

39
 Tamtéž. 

40
 Tamtéž. 

41
 Tamtéž. 

42
 Tamtéž. 

43
 Tali Sharot, Iluze optimismu aneb Iracionalita pozitivního myšlení, 22.  

44
 Tamtéž. 

45
 Tamtéž. 

46
 Tamtéž. 

47
 Tamtéž, 37, 46-47. 
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Právě to je jeden z důvodů, proč by člověk měl chtít, „aby tato růžová bublina 

splaskla“.
48

 A o její propíchnutí se autorka pokouší na následujících stránkách.  

 

2. Dobový kontext – nástroje nacistické 

propagandy a její opozice 

Základním určujícím stratégem nacistické propagandy byl říšský ministr Joseph 

Goebbels. Ačkoli se systém nacistického Německa opíral o silný byrokratický a správní 

aparát, nepopomíjel ministr roli společenské masy, která ovlivňuje dění a hýbe velkými 

událostmi.
49

  Goebells se ve svém pojetí nacistické propagandy nechal výrazně 

inspirovat myšlenkami Adolfa Hitlera, který ve svém díle Mein Kampf shrnuje, že 

„umění propagandy spočívá ve schopnosti probudit představivost oslovením citů. 

Schopnosti vnímat jsou u mas omezené, jejich chápavost slabá a rychle zapomínají. 

Proto je třeba se omezit na několik základních holých skutečností a ty vyjadřovat 

stereotypními formulacemi“.
50

   

 

Nacisté z hlediska postoje k německému obyvatelstvu a ve snaze ho přimět k 

následování žádoucích cílů státního aparátu neužívali v oblasti přesvědčování výhradně 

fyzického či duševního nátlaku, nýbrž v první řadě „kulturní a zábavné osvěty“ a 

„,mentální mobilizace“ čili manipulace mas.
51

  Goebbels si k tomu záměru poznamenal 

do svého deníku, že nově zřízené ministerstvo „má sloužit k tomu, aby duševně 

podezdilo naši moc a aby dobylo nejen státní aparát, nýbrž veškeré obyvatelstvo“.
52

  

 

                                                 

48
 Tamtéž, 46.  

49
 Srov. Birthe Kundrus, „Totale Unterhaltung. Die kulturelle Kriegsführung 1939 bis 1945 in Film, 

Rundfunk und Theater, in Die deutsche Kriegsgesellschaft 1939 bis 1945. Bd 2: Ausbeutung, Deutungen, 

Ausgrenzungen (München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2005): 94.  

50
 Výňatek z knihy citován dle internetového článku o J. Goebellsovi, Jan Novák „Josef Goebbels. Muž, 

který prodával Hitlera“, http://www.novakoviny.eu/archiv/historie/658-josef-goebbels (11.5.2015).  

Podrobněji: : Antoine Vitkine, Mein Kampf: Příběh jedné knihy (Praha-Litomyšl: Paseka, 2010): 30-33.  

51
 Birthe Kundrus, „Totale Unterhaltung. Die kulturelle Kriegsführung 1939 bis 1945 in Film Rundfunk 

und Theater“, 93. 

52
 Tamtéž, 94. 

http://www.novakoviny.eu/archiv/historie/658-josef-goebbels
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Goebbels ve své činnosti věřil v sílu „primitivních pudů“ a přímého kontaktu 

elit, zejména „Vůdce“, s lidem.
53

  V rámci státního aparátu Josef Goebells pojímal svou 

úlohu ministra jakožto hlavního kontrolora produktů kulturního a společenského života.  

Vysoká a celospolečenská kultura měla být státem regulována, ministr dohlížel na 

veškeré tiskoviny, rozhlas, film, kulturní akce a jejich náplň, propaganda směřovala na 

obraz Německa ve vnitřním i zahraničním prostředí, ministerstvo restriktivně 

omezovalo činnost politicky a „rasově“ nevyhovujících osob.
54

 

 

Ve své činnosti se však předáci nacistické propagandy i její hlasatelé dostávali 

do výrazného rozporu se společností jako takovou.  Na jednu stranu bylo z jejich 

pohledu nutné ji dostatečně ovládnout a zmanipulovat pro své cíle, na druhé ji bylo 

nutné nechat určitou svobodu jednání, tak, aby se stále cítila „oceňována“ a nikoli pouze 

jednostraně tlačena k určitým záměrům celého režimu.
55

  Tento cíl pro skrze využití 

emocionality a citovosti plnila zejména oblast kultury, propagandistické filmy, divadlo, 

četba, hypnotické proslovy samotného Adolfa Hitlera a veřejné akce působící dojmem 

monumentality, vyvolávající všeobecný pocit stržení a nemohoucnosti se odpoutat a 

nenásledovat proklamované výroky. 
56

 

 

Protinacistická opozice v satirických časopisech se proto snaží apelovat 

především na lidský rozum a na jeho probuzení v časech, kdy city ovládaly masy a 

určovaly její jednostranné směřování. Redakce časopisu Der Simpl proto vyzývala 

zejména k probuzení rozumu, ptala se ve svých básních rozumu samého, kde se 

nachází: „Jel jsi na dovolenou? Odešel jsi do jiných ulic? Přenechal jsi pole působnosti 

zcela Blubovi? Jak rychle se proměňují hlavy v lidé hrušky. (…). Sami „vážní 

myslitelé“ se stávají Blubovými nevěstkami.“.
57

 

 

                                                 

53
 Z Goebbelsovy propagandy např. Joseph Goebells, Der Blick nach vorne (München: Zentralverlag der 

NSDAP, 1943).   

54
 Birthe Kundrus, „Totale Unterhaltung. Die kulturelle Kriegsführung 1939 bis 1945 in Film Rundfunk 

und Theater“, 93. 

55
 Tamtéž. 

56
 Tamtéž. 

57
 Der Simpl, Jg. 2, Nr. 2, (9.1.1935):  14.  
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Autoři týdeníku Der Simpl tak staví emocionalitu a pudovost proti racionalitě a 

rozumovému uvažování. Jejich argumentace má být logickou, údernou, rozumově 

odůvodnitelnou. Apelují však sami autoři pouze na lidský rozum?  

 

Jeden z předních karikaturistů mnichovské verze časopisu Thomas Theodor 

Heine píše, že v novodobé žurnalistice musí být „novinové karikatury téměř vždy 

doprovázeny textem, který dává obrazu smysl“.
58

 Spojení obrazu a textu působí na 

smysly člověka tím způsobem, že dochází ke spojení dvou znakových systémů, které se 

propojují v jednom společném médiu.
59

 V případě karikatur v uvedeném časopise nešlo 

pouze o „tematizaci konkrétních obrazů“ na základě reality či její fiktivní konstrukce, 

nýbrž o pokus „verbálně realizovat jazyk obrazu“.
60

  

 

Thomas Theodor Heine k tomu dodává: „Často se mě ptají, co je primární, zda 

kresba nebo text. Tak tedy – vlastně by mělo obojí vznikat současně. Totiž tím 

způsobem, že umělci vytane na mysli základní idea už při navrhování kresby, tak ale, že 

slova jsou formulována teprve tehdy, když je kresba hotová“.
61

 Heine však připouští, že 

u samotného Simplicissima celý proces neprobíhal často tímto způsobem: „Avšak u 

Simpliccissima vyvstala často nutnost, k vyhotoveným kresbám mnohých 

spolupracovníků teprve dodatečně nalézt patřičný text. (…) A pak tedy redakce 

přemýšlela, co by asi tak ty ztvárněné osoby mohly říkat“.
62

 

 

Smyslovost a racionalita čili logičnost je v komplexitě lidského vnímání téměř 

neoddělitelná.
63

 Nelze proto zjednodušeně říci, že nástroje nacistické propagandy a její 

demokratické opozice se liší tím, že nacisté apelují na pudy a vášně a vůči nim se 

vymezující hnutí na lidský rozum a na logičnost v nahlížení celé věci. Neboť obě strany 

obě složky lidského vnímání propojují, používají stejné nástroje publicistického zápasu 

i prosazení svých náhledů v rámci vytváření vlivu na veřejné mínění. (Viz kapitola: 

Analýza jazyka časopisu „Der Simpl“). I v tomto smyslu se snaží autorka poukázat 

                                                 

58
 Thomas Theodor Heine, Die Wahrheit ist oft unwahrscheinlich, 235. 

59
 Viz např. Gertrud Maria Rösch, Úvod ke knize Simplicissimus, 13. 

60
 Tamtéž, 13.  

61
 Thomas Theodor Heine, Die Wahrheit ist oft unwahrscheinlich, 235.  

62
 Tamtéž.  

63
 Viz např. Maurice Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné (Praha: Oikoymenh, 2004).  
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problematické body vytváření jakéhokoli vlivu na společnost a „veřejné mínění“. Neboť 

vždy existuje značný rozdíl mezi reálnou skutečností a jejím znázorněním. Toho jsou si 

vědomi všichni historici, kteří se pokouší o rekonstrukci obrazu minulé skutečnosti.
64

 

 

Z hlediska práce s obrazem a s ním přináležitým textem ve formě karikatury 

jako pramenu je třeba uvědomit si dvě základní skutečnosti, tj. dva odlišné způsoby 

vnímaní, na základě kterých dochází k recepci karikatury.
65

 Herwig Buntz a Harald 

Popp je nazývají „pojmovým myšlením“ a „symbolickou (obrazovou) představivostí“, 

které se propojují v lidském chápání světa jako dva způsoby poznávání a historikovi tak 

umožňují lépe se přiblížit studované realitě.
66

 

 

Mediální obrazy, které tedy kolem sebe pozorujeme, vnímáme a se kterými se 

ztotožňujeme, působí na celou komplexitu našich perceptivních možností a utváří tak 

kolem nás svět, který považujeme za svůj vlastní. Je jím skutečně? Na to se zkusme 

podívat v následujících kapitolách.  

 

3. Optimismus a média 

 

Proč lidé potřebují optimisticky zkreslený svět? Jedním ze základních faktorů 

obecného přijímání optimistické iluze je zásada přežití.
67

 Raději se pohybujeme 

v neustálé deformaci reality, než abychom byli ochotni přijmout bolest z náhlého 

procitnutí.
68

  

 

V rámci určitého režimu je optimismus často vítaným prostředkem propagandy, 

která své cíle prosazuje za pomoci pozitivního naladění svých čtenářů, který pod 

dojmem „velkých vítězství“ a „věčného blahobytu“ snadno propadá dojmu, že 

popisovaný režim je ten „jediný“ a „nejlepší“. Pozitivní naladění a úsměv je vždy 

                                                 

64
 Viz např. Helmut Alrichter (Hg.), Bilder erzählen Geschichte (Freiburg: Rombach Verlag, 1995).  

65
 Viz. Herwig Buntz und Harald Popp, „Das Bild dals Quelle. Historienbilder als Quellen im 

Geschichtsunterricht“, in Bilder erzählen Geschichte (Freiburg: Rombach Verlag, 1995):  244. (223-248).  

66
 Tamtéž, 244. 

67
 Tali Sharot, Iluze optimismu aneb Iracionalita pozitivního myšlení, 19. 

68
 Tamtéž.  
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vítaným nástrojem každého politického režimu. Lidé neradi pláčou a neradi prožívají 

smutek. Vzhledem k tomu, že jsou stále vláčeni dějinami ve své bezmoci vzepřít se 

mocným, musí zákonitě nastoupit síla, která se pokusí daný režim odstranit, považuje-li 

ho z různých důvodů za špatný.   

 

Za účelem získat „lid“ na svou stranu, musí volit „druhá strana břehu“ podobné 

prostředky, neboť lidé zvyklí žít ve stavu ovládání by si těžko zvykli na fakt, že jsou 

„příliš brzy“ svobodní ba dokonce, že se mají osvobodit sami. Má-li být tento být tento 

režim zpochybněn, pak musí být zákonitě zesměšněn.
69

 Karikatury a satirické texty jsou 

od dob antiky zvláštním útvarem ke vzniku polemických textů a kritik vládců a 

chybujících politiků.
70

  

 

Charakteristickou vlastností satiry je jistá kousavost.
71

 Tuto charakteristiku lze 

nejlépe vystihnout na karikatuře vůdce nacistické propagandy Josepha Goebbelse, který 

je v časopisu Der Simpl ztvárněn jako zkroucený had, který si kouše vlastní ocas. 

Smyslem daného sdělení se zdá být jakási krátkozrakost režimu, který nakonec 

podlehne vlastním nástrahám a pastím.
72

 Efekt „kousání“ se však netýká pouze 

Goebbelse samotného (ve smyslu požírání sebe sama), nýbrž v jiném smyslu i toho, o 

co se snaží oponenti režimu. Tj o jakési „prokousání se na svobodu“ skrze obrovské 

náklady propagandistického tisku, skrze propagandistický jazyk a výroky jeho 

představitelů.  

 

Autorka této práce netvrdí, že oponenti systému nevytváří žádnou iluzi a že 

naopak prohlédnout všechnu kamufláž a píší pouze „čisté“, nepropagandistické a 

uvědomělé texty. Tvůrci satirického časopisu Der Simpl však ve zvláštním čísle 

věnovaném tématu optimismu naráží právě na vytváření iluze skrze „růžové“ zabarvení 

textu a „růžové brýle“ a v tomto smyslu se stávají velmi inspirativním textem pro 

                                                 

69
 Viz např. Burkhard Meyer-Sickendick, Affektpoetik. Eine Kulturgeschichte literarischer Emotionen 

(Würzburg: Königshausen&Neumann:2005).  

70
 Viz. G. Unverfehrt, „Karikatur“, in Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Bd.4 (Tübingen: Niemeyer, 

1998): 889. (889-906).  

71
 K teorii satiry např. Oleg Sus, Metamorfózy smíchu a vzteku (Brno: Blok, 1965).  

72
 Viz příloha č. 2.  
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mnohé současné žurnalisty i badatele, zabývající se problematikou vzniku a rozvoje 

politické veřejnosti v občanské společnosti.  

 

Jak je možné, že může mediální iluze nacházet tak pozitivní ohlas ve věku 

osvíceného vzdělání a vědecké kritiky?  

 

Podle všeho se zdá, že náš mozek jako takový není s to tuto iluzi ve všech 

případech odhalit. Existují mnohé příklady a podložené studie, které dokazují, že často 

díky mnohým optickým aj. klamům nedokážeme vnímat skutečný obraz reality a 

naopak očima sledujeme něco, co je vůči skutečnému obrazu převrácené, chybějící či 

naopak přesycené a přeplněné.
73

 Jak se však ukazuje, ne všechna odhalení iluzí a klamů 

vedou člověka je skutečnému jednání. Naopak je to spíše tak, že pokud nepociťujeme 

danou záležitost jako závažnou újmu či přímé ohrožení života, pak se s danou iluzí 

prostě spokojíme jako se skutečnou, neboť nalézání skutečné pravdy by bylo příliš 

namáhavé, deprimující, příliš by rozbilo náš bezpečný a pohodlný svět, způsobilo by 

nám příliš mnoho pocitů bezmoci, smutku, osamocenosti.
74

 

 

Autorka dané práce se však žádné z podobných potíží neobává a naopak se snaží 

proniknout „za oponu“ optimistických vyznění textů a obrazů a poodhalit tak 

„tajemství“ skutečné reality textu a obrazu v dnešních médiích.  

 

3.1 Časopis „Der Simpl“ a jeho záměr 

Karikatura skupinky žurnalistů, zobrazující proces získávání informací o 

nacistickém Německu ukazuje, že primárním záměrem časopisu bylo poskytovat čtenáři 

zprávy, kterého zaujmou humorným vítězstvím nad nesvobodným režimem, páchajícím 

zločiny na nevinných lidských obětech a manipulujícím německou společnost k válce a 

získávání surovin na úkor „nečistých“ a „nežádoucích“ skupin obyvatelstva. Ačkoli 

značnou část plátku tvoří příspěvky k této problematice, redakce časopisu se nebrání ani 

                                                 

73
 Autorka pro tuto studii využívá zejména závěry knihy Tali Sharot, Iluze optimismu aneb Iracionalita 

pozitivního myšlení (Praha: Dybbuk, 2013).  

74
 Tamtéž, 36.  
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všední lidské každodennosti a stereotypům o ženách, rodině a zesměšňování 

negativních lidských vlastností.
75

 

 

Časopis vycházel v letech 1934-1935 v částečně barevném provedení (titulní 

strana a desky), vnitřní část časopisu byla tištěna černobíle. Vlastní obsah časopisu 

obsahuje ve všech číslech stejné schéma ve smyslu celkového uspořádání, čtenáře 

lákajícím motivem jsou výrazné barvy a přední a zadní desky časopisu, které často 

velmi odvážně upozorňují na současnou situaci v německé společnosti.  

 

Šéfredaktorem pražské verze byl Heinz Pol.
76

 Mezi přispěvateli do časopisu 

redakce se objevují jména jména spisovatelů židovského a německého původu, 

v druhém případě často němečtí umělci a politicky angažované osoby, kteří odjeli po 

nástupu Hitlera k moci do Prahy. Mezi nimi lze jmenovat např. levicovou spisovatelku a 

rozhlasovou hlasatelku Heddu Zinner,
77

spisovatele a žurnalistu Baldera Oldena,
78

 

spisovatelku Eriku Mann,
79

 „mistra sarkasmu“ Alfreda Kerra. 

 

Ze zahraničních autorů a uprchlíků před nacistickým režimem lze dále jmenovat 

židovského autora a jednoho z hlavních představitelů směru „Neue Sachlichkeit“ 

Hermanna Kestena,
80

 levicového autora Ericha Weinerta,
81

 Waltera Mehringa, Stefana 

Heyma, Theodora Pliviera a v neposlední řadě také Heinricha Manna.
82

 

 

                                                 

75
 Tamtéž.  

76
 Heslo „Simplicissimus“, Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Simplicissimus (staženo: 8.5.2015).  

77
Webové stránky Künstlerkolonie Berlin http://www.kuenstlerkolonie-

berlin.de/bewohner/zinner.htm#zinner (staženo: 8.5.2015).  

78
 Viz. Např. Balder Olden, Paradiese des Teufels: Biographisches und Autobiographisches: Schriften 

und Briefe aus dem Exil (Berlin: Rüten & Loening, 1977).  

79
Viz. např.  Anja Maria Dohrmann, Erika Mann. Einblicke in ihr Leben, Diss. (Freiburg: Albert-

Ludwigs-Universität,2003), Deutsche Nationalbibliothek, http://d-nb.info/972269290/34 (staženo: 

8.5.2015).  

80
Hermann Kesten Stationen, http://www.kesten.de/ (staženo: 8.5.2015).  

81
 Pomníky významných spisovatelů, http://knerger.de/html/weinerteschriftsteller_72.html (staženo: 

8.5.2015).  

82
 http://de.wikipedia.org/wiki/Simplicissimus (staženo: 8.5.2015).  

http://de.wikipedia.org/wiki/Simplicissimus
http://www.kuenstlerkolonie-berlin.de/bewohner/zinner.htm#zinner
http://www.kuenstlerkolonie-berlin.de/bewohner/zinner.htm#zinner
http://d-nb.info/972269290/34
http://www.kesten.de/
http://knerger.de/html/weinerteschriftsteller_72.html
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Z českých autorů se na vytváření časopisu podíleli Josef Čapek, Antonín Pelc, 

František Bildo a Adolf Hoffmeister.Někteří z autorů rovněž vystupují pod 

pseudonymy, jako např. levicový umělec a spisovatel Johannes Wüsten (pseudonym 

Peter Nikl),
83

 český fotograf, kreslíř a básník a levicový avantgardista německo-

židovského původu Vilém Reichmann (pseudonym Jappy),
84

 německý levicový 

politický autor Hermann Leupold, který od roku 1933 vystupoval pod pseudonymem 

Karel Vaněk a po Hitlerově nástupu taktéž emigroval do Prahy.
85

 

 

 Mnoho úvodníků časopisu sepsal židovský lékař, doktor filozofie a chemie 

Arnold Hahn, který také publikoval v rámci řady Československé ligy proti 

antisemitismu.
86

 Mj. také autor spisu „Bezhraniční optimismus. Biologické a technické 

možnosti lidstva“,
87

 byl v roce 1942 transportován z Olomouce do Terezína a poté do 

Treblinky, při převozu zahynul.
88

 V časopise se taktéž objevují příspěvky se jménem 

Norberta Frieda (Frýda), právníka a literáta, který byl vězněn v Terezíně, Osvětimi a 

Dachau, odkud utekl.
89

 Dále kresby Bedřicha Fritty (Fritze Taussiga), který se 

v následujících letech stal jedním z předních umělců tzv. „Gruppe der Maler von 

Theresienstadt“, která měla přispět ke zvelebení tábora tak, aby se stal přijatelným pro 

světovou veřejnost a Červený kříž. Po provalené aféře s pašovanými kresbami do 

zahraničí, které měly podlomit obraz nacistické propagandy, byl deportován spolu 

s dalšími umělci do Osvětimi, kde zahynul.
90

 

                                                 

83
 Johannes Wüsten, Pseudonym Peter Nikl: Antifaschistische Texte und Grafik aus dem Exil, hrsg. H. D. 

Tschörtner (Berlin: Tribüne, 1987).  

84
 Webové stránky Galerie 4, http://www.galerie4.cz/autor/vilem-reichmann (staženo: 8.5.2015).  

85
Webové stránky Bundesstiftung Aufarbeitung, http://bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-

der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=2085 (staženo: 8.5.2015).  

86
 Arnold Hahn, Před zraky národů: Proč umřel Stefan Lux? Jeho život, čin a poslední dopisy (Praha: Čsl. 

liga proti antisemitismu, 1936).  

87
 Arnold Hahn, Grenzenloser Optimismus. Die biologischen und technischen Möglichkeiten der 

Menschheit. Utopiologie (Prag: Dr. Arnold Hahn, 1937).  

88
 Heslo „Arnold Hahn“, Databáze obětí holocaustu, 

http://www2.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1429533 (staženo: 8.5.2015).  

89
 Heslo „Norbert Frýd“, Slovník české literatury, 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=324 (staženo: 8.5.2015). 

90
 Heslo „Bedřich Fritta“, Webové stránky Terezínského ghetta, http://www.ghetto-

theresienstadt.info/pages/f/frittab.htm (staženo: 8.5.2015).  
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Časopis Der Simpl, který vycházel v Praze v období od 25.1.1934 do 4.6.1935 (z 

toho v období do 13.9.1934 pod názvem Simplicus), se stal „emigrační odnoží“ 

mnichovského Simplicissima, který od března 1933 polehl tvrdému nacistickému zásahu 

a od té doby publikoval se změněnou redakcí i původní náplní časopisu, což bylo ze 

strany mnoha jeho dosavadních obdivovatelů a přispěvatelů pociťováno jako „hluboký 

umělecký a morální úpadek“.
91

 

 

3.2 Analýza jazyka časopisu „Der Simpl“ 

Autoři textů v časopisu Der Simpl používají satirického jazyka pro vyjádření 

nebezpečí číhajícího ze strany nacionálně socialistického režimu. Jak konkrétně 

definovat postup jejich počínaní z hlediska literárně vědní interpretace celého časopisu?  

 

Satira a humor jsou dvě kategorie, které z hlediska jejich obsahové šíře lze jen 

obtížně jednoznačně definovat a konceptualizovat.
92

  Přesto lze z hlediska názorového 

pojetí celého časopisu nalézt jednotnější definici, pokud se zaměříme na konkrétní 

způsob užití satiry a humoru v dané sociálně politické realitě.
93

  

 

Redakce časopisu se snaží vytvářet systémově opoziční texty, které ve své 

většině nevyzývají přímo k svržení daného režimu, nýbrž vytváří pouze jakousi 

„negativní evaluaci“ daného režimu a snaží se ho „ideologicky podkopat“.
94

  Politická 

satira v tomto případě představuje nástroj zápasu proti oficiálnímu diskurzu, tj. stává se 

                                                 

91
 Gertrud Maria Rösch, „Exzellenz Goethe. Dichterjubiläen im Simplicissomus 1918-1933“, in 

Simplicissimus: Glanz und Elend der Satire in Deutschland, hrsg. Gertrud Maria Rösch (Regensburg: 

Universitätsverlag, 1996): 189. (174-192).  

92
 Jill E. Twark, Humor, Satire and Identity. Eastern German Literature in the 1990s (Berlin: Walter de 

Gruyter, 2007): 13. 

93
 Tamtéž, 13f. Přesnější konceptualizace: Studies in Political Humour:  In Between Political Critique 

and Public Entertainment, eds. Villy Tsakona and Diana Elena Popa (Amsterdam-Philadephia: John 

Benjamins Publishing Co., 2011). 

94
 Viz podobný příklad z Itálie z doby fašismu: Mascha Efharis, „Mocking Fascism. Popular culture and 

political satire as counter-hegemony“, in Studies in Political Humour: In Between Political Critique and 

Public Entertainment, eds. Villy Tsakona and Diana Elena Popa (Amsterdam-Philadephia: John 

Benjamins Publishing Co., 2011): 196. 
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protiváhou či vyvažující silou v rámci pokusu o hegemonní pojetí publicisticky a 

vytváření jednotného vlivu na veřejné mínění.
95

 V rámci vytváření hegemoniálního 

panství se projevují dva základní principy, které zajišťují jeho trvalý chod v rámci 

vyvažování sil, tj. mechanismy manévrovací a poziční války.
96

  Převedeno na jazyk 

publicistiky a jeho instrumenty, nástroje opozice se příliš neliší od nástrojů vládnoucího 

systému, v době totalitních režimů a zejména v případě politické satiry však nejde o 

přímou „konfrontaci se silovou základnou režimu“, pod kterou se chápe manévrovací 

techniky, nýbrž pouze o poziční válku na základě „degradace oficiálního diskurzu“ a 

„odhalení slabých aspektů“ dané vládnoucí elity.
97

  

 

Satira a politický humor tedy úzce souvisí se společenskou změnou, je jen 

obtížně uchopitelné bez sociálně historického kontextu pojednávaných událostí, emoce, 

které daný text vyvolává, mají celý proces společenské transformace urychlit a celkově 

ho zakotvit v mentálním horizontu svých čtenářů.
98

  Nedílnou součástí každého 

satirického textu je potence vytvářet ve svých čtenářích imaginaci, obrazotvornost.
99

  

Účinek daných obrazů podporuje i jejich záměrná hyperbolizace, schopnost přehánět a 

„natahovat“, vytvářet určitou specifickou realitu či její obraz, v níž se smích promění „s 

hněvem ve svéráznou jednotu, v estetickou formu „emocionální kritiky“.
100

  Funkce 

humoru či smíchu je v tomto kontextu definována nejen potřebou vytváření „pouhé 

směšnosti“, nýbrž obsahuje společensky výchovný prvek: humor se zde stává „silou 

tvárnou a poznávací“, tj. napomáhá vytváření ideologické základny daného textu a na 

základě vyvolaných emocí také jeho lepšímu společenskému prosazení a 

komunikačnímu předávání a pokračování.
101

  Humor a satira také patří k nástrojům 

sociálně korektivního jednání.
102
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 Tamtéž. 
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 Tamtéž. 
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 Tamtéž. 

98
 Jill E. Twark, Humor, Satire and Identity, 3 a 5. 
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V dobách totalitních režimů se satira či politický humor může stát nástrojem 

morální strategie utlačovaných, na druhou stranu také způsobem represe utlačitelů.
103

  

Humor a satira jako způsob zápasu či boje nemají vyvolávat strach, násilí či paniku, 

nýbrž naopak spadají do ochranné zóny, v níž účastníci dané debaty nemají cítit žádné 

nebezpečí.
104 

 Přesto vytváří určité deviace či odchylky od dané normy, která jednak 

vytváří ochrannou bariéru před útoky zvnějšku, zejména ze strany cenzury a vytváří tak 

specifický jazyk, který se mj. projevuje i při vytváření obrazových karikatur.
105 

 Efharis 

Mascha vyzdvihuje dva základní instrumenty karikaturistů, kterými se snaží podrýt 

oficiální diskurz režimu: metonymii a přesmyk (záměrné posunutí významu).
106

   V 

prvním případě dochází ke zvýraznění jednoho společného elementu, který se obrazově 

přenáší z jedné na druhou věc (osobu), přičemž dochází k určité modifikaci (pozmění), 

která je odvozena z jiného zdroje.
107

  V druhém případě jde určité nahrazení, vynechání 

či nepřímé vyjádření dané skutečnosti tak, že nemůže být přímo cenzory osočena jako 

přímá reprezentace dané osoby, daného jevu či události.
108  

 

 

Humorné vyznění celého obrazu či textu často vzniká na základě vytváření 

záměrného nesouladu, neslučitelnosti či rozporuplnosti.
109

  Dochází tedy k určitému 

napětí či opozici mezi dvěma veličinami, přičemž jednou z těchto veličin je 

reprezentace autorova (či čtenářova) světa, vyjádřená způsobem jeho kognitivního 

poznávání a druhou určitá sémantická formace daného textu, mezi kterými dochází k 

záměrnému porušení čtenářova očekávání a toho, co považuje za běžné a normální.
110

  

Humor tedy způsobuje společensky korektivní souhlas, zvýraznění či naopak eliminaci 

určitých jevů, často určuje či upravuje hranici toho, co je společensky žádoucí a co 
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naopak zcela nepřijatelné.
111

  Je tedy určitou formou sociální kontroly a kritiky, která 

bazíruje na určitém hodnotovém měřítku dané společnosti a „zvyšuje sociální rozdíly 

mezi těmi, kteří jsou uvnitř a těmi, kteří jsou venku“.
112

  Satira se v tomto smyslu dá 

považovat za komunikační prostředek, který v má rámci politického diskurzu útočící 

charakter,
113

  avšak je třeba neopomíjet celkový sociopolitický rámec dané doby, který 

spíše naznačuje, že satira není ani tak prostředkem boje s režimem, jako emocionálního  

uspokojení či úlevy aktérů, kteří nemají dostatečné prostředky k tomu, aby ovlivnili 

dobové dění.
114

  

 

Jaká je tedy role politické satiry v pozici vůči vládnoucímu systému? Význam 

satirických textů stoupá zejména v represivních režimech, neboť je obecně známo, že ve 

chvíli, kdy politické vtipy nejsou zakázané, jejich množství a intenzita výrazně klesá – 

lidé ve svobodných demokratických režimech nemají takový zájem humorně podrývat 

daný systém, neboť ve chvíli, kdy je možno říci cokoli, celkově upadá tato potřeba i 

vnitřní puzení tímto způsobem měnit a transformovat.
115

   Z hlediska společenské 

změny však nemá ani satira v totalitních režimech zásadní páky cokoli uvést v realitě do 

praxe, neboť míří spíše na podrývání celkových hodnot daného systému, stejně jako 

ideálních obrazů jeho představitelů.
116

  V jistém smyslu tedy nastavuje zrcadlo 

dominantnímu diskurzu jako takovému, „zlidšťuje“ obraz proklamovaných „nadlidí“, 

vyzdvihuje jejich negativní lidské vlastnosti a upozoňuje na jejich politické aj. chyby, 

zpochybňuje jednotící hodnoty systému s pohledem na periferii společnosti, bojuje proti 

perfektcionismu a nepřirozené dokonalosti, na základě které jsou reprezentováni jak 

čelní vůdci režimu, tak i společnost jako taková.
117

  

 

                                                 

111
 Tamtéž. 

112
 Tamtéž. 

113
 Tamtéž, 6. 

114
 Tamtéž, 13. 

115
 Viz Diana Elena Poppa, „Political satire dies last. A study on democracy, opinion formation and 

political satire“, in Studies in Political Humour, 137-138. 

116
 Efharis Masha, „Mocking Fascism. Popular culture and political satire as counter-hegemony“, 202-

203. 

117
 Tamtéž. 



   

 

25 

  

V čem tedy spočívá role karikaturisty? Člověk, který vytváří obrazové projekce, 

které mají skrze určité nahrazování či vynechávání určitých prvků nahlodávat 

homogenní představy o společnosti a i ideál nediferentnosti jako takový, působí v dané 

společnosti s určitou vzdělávací úlohou, přičemž jeho činnost neovlivňuje pouze plně 

gramotnou společnost, nýbrž i skupiny lidí, kteří doposud neumějí nebo zcela neměli 

příležitost učit se číst, což je např. i případ fašistické Itálie.
118

  Vzdělávání smíchem či 

výsměchem však pouze nástrojem opozice, nýbrž i systému jako takového, neboť spadá 

do oblasti vytváření veřejného mínění a vlivu na celkový vývoj a potenciální 

transformaci společnosti.
119

  

 

 Znovu je však třeba opakovat, že ačkoli se v případě satiry a jejího rezistetního 

působení může jednat i o přímou konfrontaci se systémem, její celkový účinek ještě 

nevyvolává společenskou změnu jako takovou, tj. pouze využívá nástroje pro proměnu 

společenského vědomí (tj. pro mentální proměnu uvažování), nikoli pro skutečné 

prosazení v realitě na základě lidského jednání a konání.
120

   

 

Satira tedy pouze zpochybňuje určité samozřejmé a „neměnné“ hodnoty dané 

společnosti, její celkové směřování, často v „naturalizované“ podobě upozorňuje na 

problematické aspekty a podrývá autoritu a mocenskou základnu jedinců, kteří se jeví 

jako „nesmrtelní“, „neporazitelní“ a „všemohoucí“.
121

  Smích či výsměch má v tomto 

kontextu sloužit také jako určitá podoba společenské cenzury, která nadto směřuje proti 

cenzuře oficiální: má upozornit daného člověka disponujícího mocí, že jeho chování 

není zcela adekvátní, je „mechanické“, jakoby postrádající rozumného ducha a vědomí 

důsledků všech kroků a jednání.
122

  V tomto smyslu má tedy smích v rámci totalitního 

režimu působit jako určitá forma poučení či osvěty, která nadto svému publiku působí 

emociální úlevu v okamžicích represe a přináší mu určitý moment potěšení či 

uspokojení.
123
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Jakou roli má tedy politická satira v demokratickém režimu? Míra jejího využití 

snad klesá, však její výchovný potenciál zůstává: nadto se skutečný politik na ni dokáže 

povznést, pokud i sám karikaturista odhadne míru toho, co je a co není vhodné 

tematizovat. 

 

3.3 Získávání příspěvků do časopisu  

Karikatura „burzy novinek“ z nacistického Německa znázorňuje žurnalisty na 

lovu za těmi nejsenzačnějšími příspěvky.
124

 Obrázek doplňuje příběh šéfredaktora 

Knoblaucha, který je stejně jako jeho čtenáři mimořádně náročný a vykračuje na burzu 

s jasným záměrem získat „originální hlášení z Německa, které stojí za to“. Dorazí do 

Café Kontinental, kde se setkává s mnoha emigranty, kteří uprchli před hitlerovským 

režimem z Německa. S nimi se začne přetahovat o ty nejlepší příspěvky pro svůj 

časopis: „Dvacet týrání Židů ve Frankuftu!“, kříčí jeden malý člověk. „Kdy jsou 

k doručení?“ ptá se jeden z přihlížejících. „Za deset minut!“ „Já mám tři znásilnění 

úctyhodných židovských žen v Norimberku“, (…). „Já si vezmu ty znásilnění!“ „Jedno 

mučení židovského právníka ve Vratislavi!“ (…) „Já potřebuji pogrom ve Středním 

Německu“ (…). Nic z toho však není přesně pro redaktora Knoblaucha. Zastaví se proto 

u stolu význačného burzovního makléře Rappaporta. „Knoblauch se podívá na 

Rappaporta. Rappaport na Knoblaucha. Dívají se na sebe tiše a mlčky. Pak pohne 

Rappaport kývajíc hlavou: „Tady“, říká a sáhne pro cedulku, „stojí třista korun, ale 

hotově!“ Na cedulce stojí „židovský podomní obchodník pokousal německého ovčáka“. 

„To je něco!“ řekne si Knoblauch spokojeně. „Ale proč?“ „Protože to stojí ve 

„Stürmeru!"
125

 

 

 

3.3.1 Kdo nosí růžové brýle?  

24. dubna 1935 vydala redakce časopisu Der Simpl zvláštní číslo s podtitulem 

„Wir Optimisten“ (My optimisté). Na titulní straně jsou vyobrazeny předpovídané 
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válečné události a přes ně jsou položeny „růžové brýle“, které vytváří jakýsi 

deformovaný obraz reality.
126

 Namísto zbraní, vojáků, zničených měst, plynových 

masek a leteckých útoků vidí čtenář přes růžové brýle obraz šťastných a spokojených 

chaloupkářů, jejichž buclaté tváře svědčí o konzumním dostatku, možnosti pěstovat 

květiny a další plodiny na zahrádce, užívat si života v chaloupce, která své obyvatele 

chrání před vší nepřízní počasí a vytváří „teplo domova“. Druhým okem vidí čtenář 

„politickou lásku“ a dokonalé srozumění mezi představiteli zemí, kteří více touží po 

tom se objímat, nežli spolu bojovat.  

 

Karikaturista v tomto případě využívá kontrastu mezi reálným a pokřiveným 

obrazem reality – tedy rozdílu mezi reálným obrazem světa a optimistickou iluzí, kterou 

vytváří právě „růžové brýle“. Samotná růžová barva, která je v reálném světě často 

ztotožňována s určitou sladkostí, dětinskostí a křehkostí, má v očích širší veřejnosti 

vytvářet pocit, že jsou režimem hýčkáni a opečováváni a že je namísto drsného života 

čeká pouze pohodlný a spokojený život bez vlastního přičinění. Tato karikatura je 

jedním z vzorových příkladů toho, jak drsné může být ono pověstné „prasknutí bubliny“ 

a procitnutí do skutečné reality. Namísto spokojených chaloupkářů a jejich zahrádek a 

obydlí realita skýtá zničená města a vesnice, válečné pole plné otravných plynů a 

padlých vojáků. Ony „růžové brýle“ jsou v konečném důsledku symbolem 

propagandistického tisku a v totalitních společnostech také vytváření většinového 

mínění, proti kterému se karikaturisté časopisu „der Simpl“ snaží bojovat na základě 

popichování a satirické kousavosti, která má skrze svou obrazotvornost rozkrývat 

základní problematické vzorce masového chování a jeho jednotného směřování 

(navzdory porušování lidskosti a principů humanity). 

 

3.3.2 Kluzký had systémové propagandy aneb pokus se 

prokousat a hada pokousat 

Obrázek hada zpodobňuje šéfa nacistické propagandy Josepha Goebbelse jako 

zatočeného hada, který si kouše vlastní ocas.
127

 Tato karikatura jednak tematizuje 

krátkozrakost nacistické propagandy, která svými útoky může často zasáhnout do 
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vlastního hnízda tím, že často i nepříliš důvtipný čtenář brzy prohlédne prázdnotu a 

nelogičnost nacistických prohlášení, z hlediska opozice proti nacistickému systému je 

zajímavý „efekt kousání“, kterým se  na základě satirických textů opozice snaží podrýt 

oficiální diskurz – tj. jak přimět hada, aby nakonec pokousal sám sebe. Kousavost zde 

tedy může být jakousi „cestou ven“ ze systému nesvobody, stejně jako se pes toužící po 

velkém světě prokouše drátěným plotem a vydá se na cestu ke svobodě. 

 

 3.3.3 „Der Hütler“ 

Karikatura zobrazuje Adolfa Hitlera v různých časových obdobích a s různými 

pokrývkami hlavy. Samotný název, který karikuje i samotné Hitlerovo jméno může 

poukazovat jednak na různost „klobouků“, které má Adolf Hitler na hlavě, na druhou 

stranu může ve slovesném tvaru „hüten“ také odhalovat to, že se tento člověk snaží něco 

skrývat, ochraňovat, že v sobě možná chová určitý strach a má potřebu se pokrývkami 

hlavy chránit před prozřením okolního světa apod.
128

 

3.3.4 Optimisté před propastí 

Na obrázku lze spatřit skupinku mužů, kteří se plaví na okraji vodopádu.
129

 Ve 

chvíli, kdy se rozhodují o směru další plavby, volí cestu do propasti (která je znázorněna 

jako okraj vodopádu). Místo, aby se plavili skutečně vpřed, po klidných vodách, volí 

záměrně zpátečnickou cestu do propasti – na základě svých mocenských cílů a ambic.  

Obrázek karikuje události kolem Ženevské odzbrojovací konference, která 

zasedala pod vedením Společnosti národů od února 1932. Na této konferenci byly 

projednávány otázky znovuvyzbrojení Německa, které mělo nastavené restriktivní 

limity na základě Versaillských mírových dohod po první světové válce.
130

 Německo, 

které dané podmínky již začalo porušovat, vystoupilo na konferenci s požadavkem 

Gleichberechtigung, tj. „rovnosti ve zbrojení“, požadovalo nejen zrušení restrikcí 

versaillského mírového systému týkajících se Německa jako takového, nýbrž vyslovilo 

                                                 

128
 Viz Příloha č. 3.  

129
 Viz Příloha č. 4.  

130
 Viz např. Věra Olivová, „Evropská politika ministra Beneše před nástupem Hitlera“, 

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/prof-phdr-vera-olivova-drsc-evropska-politika-ministra-benese-

pred-nastupem-hitlera.html (staženo: 9.5.2015).  

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/prof-phdr-vera-olivova-drsc-evropska-politika-ministra-benese-pred-nastupem-hitlera.html
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/prof-phdr-vera-olivova-drsc-evropska-politika-ministra-benese-pred-nastupem-hitlera.html


   

 

29 

  

se též v tom smyslu, aby bylo „sníženo vyzbrojení vítězných států“ na jeho vlastní 

úroveň a tak nastavena nová pravidla pro evropský prostor.
131

  

 

Ačkoli zejména Velká Británie začala být nakloněna německým požadavkům, 

Německo nakonec z konference zcela odešlo.
132

 Tehdejší československý ministr 

zahraničí Edvard Beneš již od samého počátku třicátých let sledoval s obavami 

„celkový vývoj v Evropě“, který se mu jevil „jako krize demokracie a parlamentarismu, 

jako éra diktatur, jako opravdový chaos v politické ideologii národů evropských“.
133

 

Velmocenští účastníci konference však v pojetí karikaturisty neztráceli svůj optimismus 

ani po ženevských jednáních: „A když se ohlédneme zpátky do Ženevy, [zjistíme], že 

jsme udělali opět velký krok kupředu směrem k míru“.
134

 

3.3.5 „Jasné poměry“ 

Karikatura zastihuje syna významného nacistického pohlavára, který se otci 

svěřuje se svou láskou k židovské dívce.
135

 Otec a následně i syn vidí celou záležitost na 

první pohled zcela jednoznačně: „A co by se stalo, kdyby se tvé židovské slečně narodil 

bastard?“ „V tomto případě slíbila, že půjde rovnou pod kohoutek“. Obrázek znázorňuje 

nejen etnickou likvidaci nežádoucích menšin a nepohodlných osob, nýbrž i systémovou 

politiku státu, která zasahuje do jinak svobodných mezilidských a rodinných vztahů, 

znemožňuje rozvoj skutečné lidskosti a svobodný vývoj jednotlivých bytostí. 

3.3.6 Pacifismus 

Karikatura zobrazuje pacifistickou politiku evropských velmocí vůči Hitlerovskému 

Německu. Tématem je zejména „ukrajování“ území malých států Evropy ve prospěch 

Německa s nadějí, že jednoho dne bude mít „Vůdce“ už dost. Jeden z klasických 

příběhů dokazující, že „s jídlem roste apetit“.
136

 

 

                                                 

131
 Tamtéž. 

132
 Tamtéž. 

133
 Tamtéž. 

134
 Viz Příloha č. 4.   

135
 Viz Příloha č. 5.  

136
 Viz Příloha č. 6.  



   

 

30 

  

3.3.7 Kapitalismus činu 

Karikaturista zobrazuje německou smetánku, která se zrovna dobře baví na 

plese. Do místnosti najednou vtrhnou členové nacistické strany, které začnou německé 

elity chlácholit se slovy: „Ale prosím, prosím, pánové, tady se nekoná žádný maškarní 

ples“. Za rádoby odměřeným přístupem podnikatelských a společenských elit na daném 

obrázku se však skrývá narážka na podporu Adolfa Hitlera ze strany špiček 

společnosti.
137

  

3.3.8 Stát a církev 

Karikatura představuje problematické body mezi nacistickým režimem a 

katolickou církví. Na jedné straně oddanost německého kléru Adolfu Hitlerovi, na druhé 

příliš pasivní politiku Vatikánu vůči nacistickým zločinům na Židech.
138

 V roce 1933 

navíc Adolf Hitler uzavřel s Vatikánem konkorát, který na jedné straně usnadnil cestu 

nacistů k moci, ve Vatikánu však již brzy po svém uzavření začal vyvolávat obavy, 

neboť Hitler vědomě vystupoval proti sjednaným úmluvám a docházelo k nátlaku na 

německé církevní představitele.
139

 

3.3.9 Zostuzená Lorelei 

Karikatura zesměšňuje rasistickou politiku nacistického režimu, která ovšem 

často působila směšně vzhledem ke zdůrazňování „rasové čistoty“ velkého německého 

umění. Na obrázku je typický výjev z básně Lorelei, na kterém krásná zatovlasá 

stejnojmenná žena láká muže k nebezpečnému útesu na břehu Rýna.
140

 Na karikatuře se 

objevují nacističtí lodníci na člunu Wotan (tj. germánský bůh vystupující v operách 

Richarda Wagnera), kteří svým charakteristickým pozdravem vzdávají hold i Lorelei. 

Ona jim odpovídá studem a zakrývajíc si tvář ze sebe téměř plačky souká „…a mě 

vymyslel Žid".
141

 V pozadí této karikatury se skrývá recepce díla Heinricha Heineho 

v době nacismu. Ačkoli byl Heine jako židovský autor zakázán a jeho knihy a 
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pozůstalost byly páleny,
142

 Lorelei vycházela i nacistických zpěvnících s dovětkem 

„autor neznámý“.
143

 

3.3.10 Zalévání Rolls-Royce 

Chlapeček na obrázku vysvětluje holčičce vedle sebe, jak se plní velké sny. 

Autíčko na hraní je třeba dobře zalévat, aby vyrostlo ve velké pojízdné auto standartní 

velikosti – a ještě parádního Rolls-Royce k tomu. Zde je optimismus v rámci lidského 

vývoje téměř přirozenou součástí. Jen někdy můžeme být rádi, že některé z našich snů 

se nikdy nesplnily.
144

 

3.3.11 Ke komu budeme chodit žebrat? 

Dva muži se při procházce zamýšlejí nad současným vývojem společnosti a 

mudrují: „Když to takhle půjde dál, půjdeme v příštím roce všichni žebrat“. „Ale u 

koho, milý příteli, u koho..?“
145

 V pozadí celé karikatury je obvyklá naděje společnosti, 

že politika je schopna vyřešit všechny otázky základní existence za ni. S tímto 

přístupem opravdu snad již nezbývá nic jiného, než jít žebrat – či se připravit o vlastní 

svobodu.  

3.3.12 „Ten provaz se určitě ještě utrhne!“  

Věčný optimismus společnosti jakožto symbolického oběšence je podtržen větou 

„Ten provaz se určitě ještě utrhne!“
146

 Ačkoli je společnost jako taková už ve fázi, kdy 

pod ní byl podkopnut špalek, tak se ani v posledních záchvatech oběšeneckého třesu 

nezdává naděje, že nakonec všechno dobře dopadne a že nějaký vyšší zázrak ji zachrání 

bez vlastního přičinění. Ostatně podobných příkladů z literární i filmové produkce zná 

mnoho. 
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Barbara: ABC-CLIO, 2005): 294.  
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3.3.13 Spravedlnost 

Obrázek upozorňuje na tehdejší problematičnost nacistické justice, která se ve 

své činnosti odpovídala nacistickému režimu. Předsedající nacistického soudu klade 

otázku: „No, tak co jste spáchal obžalovaný?“ Na to typicky oblečený Žid odpovídá: 

„…to nevidíte, pane prezidente?“
147

 Karikatura upozorňuje na skutečnost, že v dobách 

totalitních režimů bývají mnohé zločiny instrumentalizovány a jejich základem může 

být v některých příkladech politická objednávka. I proto je tolik důležitá zásada 

nestrannosti a neovlivnitelnosti soudů v systému demokracie.  
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4. Místo závěru: Rozum a potřeba jeho probuzení 

aneb Co stačí, když ne rozum? 

 

Jak ukazuje ve své studii o optimistické iluzi Tali Sharot, pouhé vědění či 

konkrétně schopnost rozpoznat iluzi ještě neznamená, že jsme schopni adekvátně 

reagovat a případně provést změny, které by nás mohli posunout v našem vývoji: „U 

většiny iluzí platí, že vědět o nich a znát jejich podstatu neznamená je zrušit. (…) Fakta, 

která máme k dispozici, nemění naše vnímání. Iluze zůstává nadále přítomná“.
148

  

Skutečná změna nastává v našich osobních životech i ve vývoji celé společnosti teprve 

tehdy, pokud jsme schopni a ochotni skutečně prosazovat své kroky na základě jednání 

a konání v reálném světě. Náš mentální svět, jakkoli jasně strukturovaný a adaptabilní 

pro nové změny a poznatky, ještě není zárukou toho, že se budeme skutečně vyvíjet 

jako stále morálně dokonalejší lidské bytosti.
149

   

 

V našich reálných životech jsme stále ještě nedospěli ke skutečnému prožívání 

svobody v její plné kráse i těžkosti, v její plnosti, bohatosti s šiři. Samotný pojem 

svobody však žádnou iluzí není. Na to, jak vypadá její realita bez mýdlové bubliny se 

však musí snažit přijít každý sám, sám za sebe, bez tlaku médií i jiných vlivných 

předních osobností.  

 

Všechno to, co se učíme, jednou zapomeneme a zahodíme. Svoboda je však 

něco, co v našem životě zůstává. Bez ohledu na to, co všechno opustíme a kolikrát 

přepisujeme své myšlenky a měníme své životní postoje i názory. Nebož právě svoboda 

nám umožňuje toto všechno učinit. Měnit. Snažit se o stále vyšší formu dokonalosti – 

nikoli perfektnosti, která každého člověka ubíjí a ničí a vytváří jen stále nové a nové 

iluze, které je v zápětí třeba rozbíjet.  

 

Být svobodný neznamená vytvářet další a další ideologie a světonázory, další a 

další kontrukty a vize lepších forem politiky i společnosti. Být svobodný znamená 
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chopit se příležitosti prožít svůj život ve společenství lidí, kterým se snažím být pouze 

osobním vzorem tím, že měním sám sebe a snažím se být lepším člověkem.  

 

Každá jiná forma svobody je jen rétorickou kudrlinou, vyprázděným pojmem 

nebo nástrojem k vytváření dalších a dalších bublin, které po několika letech budeme 

následně muset znovu a znovu propíchávat buďto my sami a pokud včas neprohlédneme 

a nezměníme se, pak tento úkol přejde na naše potomky a další a další generace, dokud 

tato planeta nezanikne. Máme však na to všechno dostatek času?  

 

Každý máme ve svém životě mnoho bublin, mnoho deformací našeho pohledu 

na sebe samé i na další lidské bytosti v našem okolí. Nejde proto o to, začít stříhat díry 

do novin, skládat si z nich lodičky a vlaštovky, hrát si s novinami na strašáky, zkoušet, 

jak daleko ony vlaštovky doletí a lodičky doplují. Jde o to, vyměnit křivá zrcadla za ty, 

které náš vlastní obraz nedeformují, nastavují skutečný odraz našeho každodenního 

jednání a jeho následků v prostředí, ve kterém se pohybujeme společně s dalšími lidmi.  

 

Tato práce se snaží upozornit na určité deformace v našem vnímání světa, jejichž 

napravení je možné jedině tehdy, pokud začneme u křivého obrazu, který deformuje 

naše představy o nás samých. Ať už je naše iluze optimistická či pesimistická, je třeba ji 

zrušit.  

 

Prvním krokem je připuštění, že naše mysl a náš rozum nejsou vždy tím, co 

formuje naše jednání ve směru, který je nám samým i lidem kolem nás skutečně 

prospěšným. Tali Sharot je přesvědčena o tom, že „musíme propíchnout tu obrovskou 

bublinu – naše přesvědčení, že vnímáme svět takový, jaký opravdu je“.
150

  

 

Ještě předtím, než tedy začneme stříhat a prstem propíchávat díry do novin, je 

třeba si uvědomit, kterou bublinu skutečně propícháváme a že to nejsou média jako 

taková, nýbrž pouze obrazy v naší hlavě: o nás samých, naše klamné představy o tom, 

zda se můžeme či nemůžeme změnit, o tom, co to znamená být svobodný a jak je možné 

či nemožné směřovat naše životy tak, abychom do budoucna dělali stále méně a méně 

zbytečných chyb, neopakovali stále ty stejné staré neprospěšné fráze a nic neříkající 
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definice a pojmy, kterými ani my sami, kteří je stále používáme, už dále nevěříme. 

Abychom stále více a více činili naše každodenní jednání svědomitějším a morálnějším, 

nezasahovali do života druhých lidí, nesnažili se je jakkoli formovat, manipulovat, 

vytvářet vliv na jejich uvažování i na jejich osobní životy.  

 

Neboť toto vše se skrývá v pojmu skutečné svobody. Nikoli další ideologie ani 

další světonázorové či jiné směřování, nikoli další vytváření hodnot, které jsou bez 

reálného uplatňování jen rétorické pojmy, nad kterými všichni pokyvují, ale nikdo jim 

až tak úplně nevěří.  

 

Každý z nás řídí svůj život samostatně. Každý člověk ve svém každodenním 

jednání směřuje svůj život určitým směrem. Někdy s patřičnou jistotou, někdy trochu 

s tápáním nad tím, jak daleký dosah budou mít všechny naše kroky, zda zatáčíme na 

křižovatce tím správným směrem, zda pracujeme na správném místě či žijeme skutečně 

s lidmi, kteří naši cestu podporují a náš život činí příjemnějším namísto toho, aby nám 

házeli klacky pod nohy. Na této cestě jsme však občas ztraceni. Prožíváme závrať, 

motání hlavy. Setkáváme se s něčím podobným, na co musí urychleně reagovat pilot, 

zažije-li vertigo, tj. náhlou „prostorovou dezorientaci“, při níž „není schopen určit 

pozici letadla vůči zemi“.
151

 

 

Ve chvíli, kdy na při procházení ve tmě na okraji propasti nevíme, kam šlápnout, 

hrozí, že pro svůj příští krok zvolíme kluzký okraj a s ním i náhlý pád do místa, ze 

kterého se už nebudeme moci nikdy vrátit. Podobnou situaci zažívá i pilot, když náhle 

nemá „k dispozici vizuální orientační body, například při letu v hustých oblacích nebo 

v černé tmě nad oceánem. Pilot může být přesvědčen, že letí přímo, ačkoli ve 

skutečnosti se letadlo naklání do strany nebo vyrovnává otáčku, a má přitom pocit, že 

letí střemhlav“.
152

 V této situaci nakonec může dojít i k nejhoršímu. Ve chvíli, kdy 

občas nevíme, kde jsme, ani čím jsme, často v záchvatu této prostorové opilosti zvolíme 

ten nejhorší možný směr, balancujeme způsobem, který ještě spíše přivodí pád. Stejně 
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jako pilot, který „tím, že se snaží o srovnání (klamné) pozice letadla, celou situaci jen 

zhorší“.
153

 

 

„Dobrou zprávou je, že existuje řešení pilotova vertiga – je jím navigační systém 

letadla. Díky němu naštěstí většina letadel neskončí v oceáně, ačkoli téměř každý pilot 

během své letecké kariéry alespoň jedenkrát zažije vertigo. Pokud je pilot obeznámen 

s funkcí navigačního systému a ví, že se na něj musí spoléhat, třebaže tak získává 

informace, které jsou v rozporu s těmi, co přicházejí z mozku, vyhne se tragédii“.
154

 

 

Vyhnutí možným katastrofickým následkům však nevychází z pouhého vědění 

či jakkoli hlubokých poznatků. Vychází teprve z aktivního jednání a změny pohybu 

v opačném směru.
155

 Tali Sharot k tomuto dodává, že „u většiny iluzí platí, že vědět o 

nich a znát jejich podstatu neznamená je zrušit. (…) Fakta, která máme k dispozici, 

nemění naše vnímání. Iluze zůstává nadále přítomná. (…) Jakkoli reálně je iluze 

pociťována, je oddělena od poznatků (jsou-li nějaké k dispozici) potvrzujících falešnost 

vjemu“.
156

 

 

Satirik a karikaturista Thomas Theodor Heine, jehož spisy a dopisy z exilu byly 

vydány v titulu s jeho vlastním výrokem Pravda je často nepravděpodobná,
157

 píše o 

„pověře mnoha karikaturistů“, která spočívá v jejich přesvědčení, že ve svých rukou 

mají moc „ovlivnit dobové dění skrze své kresby“.
158

 „Také publikum často přeceňuje 

účinek karikatur. Věří, že zlovolné smýšlení může být odstraněno skrze satiru“.
159

 Sám 

Heine jako karikaturista znalý dopadu svého díla však vysvětluje, že „i pokud kreslíř 

kupříkladu ztvární drastické následky požívání alkoholu, nestane se na základě toho 
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žádný opilec abstinentem. Naopak. Bude mít z [karikatury] radost a objedná si ještě 

jednu skleničku piva“.
160

 

 

Co si z dané skutečnosti vzít? Snad jen to, že nejprve musíme zavčas objevit ten 

správný směr a následně v něm dlouhodobě a kontinuálně pokračovat. Bez dalších 

velkých nesplnitelných slibů, růžových i černých brýlí, bez kotrmelců, každý sám za 

sebe – za svůj vlastní život. 
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Summary  

 

The author attempted to elaborate the issue of the process of the formation of 

democratic public opinion in the time of homogenisation of public and political 

discourse. Based on the example of the Prague satirical magazine Der Simpl (1934-

1935), the author tries to reveal the main instruments of the journalistic opposition. 

Although the historical framework, the thesis has a timeless ambition. The main critics 

of the student points at the problem of the impact of influence on the society as such – 

from the side both the system and the opposition. The main focus is concentrated on the 

optimistic illusion, that is produced by the different media in the society. The author 

tries to see through the construct that determines our everyday life and proposes us 

some behaviour patterns, that we use as „natural“ in our daily communication and 

interaction with other people. After thoroughgoing studying of philosophical definitions 

of „freedom“ in her previous career, the student does not see the change in the society 

on intellectual basis, but on the practical non-political level – in the area of personal 

responsibility and activity, instead of changing the whole system by miracles and 

ideologies. Inspite of this non-political framework of the thesis, the student is 

convinced, that the politics as a system of plurality and free choice is an indispensable 

part of the democratic society. In this sense, the society should never resign from the 

idea of „more than one“ political party, in the real sense of its constitutional definition.  
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