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obyvatelstvo propagandisticky už jen těžko získat. Aby bylo přesto možné Čechy
ovlivňovat ve smyslu okupační moci, vydali se odpovědní činitelé v Německém stát
ním ministerstvu novými cestami. Mimo jiné povolali k životu humoristický časopis
„Ejhle". Aby bylo „Ejhle" pro své čtenáře zajímavé, byly propagandistické vzkazy
vkládány do zdánlivě nepolitických vtipů a někdy i lascivních karikatur. Státní mini
sterstvo se v neposlední řadě také snažilo zamaskovat německý původ „Ejhle".
Příspěvek poskytuje pohled na plánování, práci a dobové hodnocení listu. Navíc je
také učiněn pokus o jeho obsahovou analýzu.

„CO TU Z N A M E N Á EVROPSKÝ?" - ČESKO, R U M U N S K O
A ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE SMĚREM NA VÝCHOD
V NĚMECKÉM TISKU
Felix

Westrup

Příspěvek se zabývá diskusí kolem rozšíření Evropské unie směrem na východ pro
bíhající v německé tiskové veřejnosti od poloviny devadesátých let 20. století. Na
základě zpráv o obou přístupových zemích, Česku a Rumunsku, autor exemplárně
ukazuje, že centrální, pravidelně se opakující topoi a narativy této debaty je možné
odvodit od sémantiky specifických možností popisu sociálního prostoru a sociálněprostorové dynamiky. V tomto smyslu vypracovává tři paradigmatické představy
společenského prostoru a zkoumá je v jejich důsledcích pro popis a hodnocení vzta
hu mezi „starými" a „novými" prostory EU. V debatě samotné zůstaly tyto předsta
vy implicitní a nebyly jako takové pojmenovány a reflektovány. Navíc je nápadné,
že jich do značné míry shodně užívaly politicky různě zaměřené noviny a že vprůběhu debaty také zůstaly převážně stabilní.

INTEGRAČNÍ

POLITIKA A OBRAZY

OBĚTÍ:

NOVÉ STUDIE K NĚMECKÉ KULTUŘE PAMĚTI A
K. Erik

DĚJIN

Franzen

Diskuse o německých obětech a obětech Němců mají dlouhou tradici. V souvislosti
s dějinami druhé světové války a jejími důsledky se v poválečné době opakovaně
debatovalo o migračních procesech, které s nimi korelovaly. Zatím byl obšírně, byť
ne zcela dostatečně, osvětlen především integrační proces vyhnaných Němců. Na
podkladě vybraných německých publikací posledních let je exemplárně ukázáno, jak
mnohovrstevným způsobem reagovali na diskurzivní výzvy autoři z oblasti histo
rických věd. Nápadný je především rostoucí příklon k vzpomínkám obětí jako cen
trálnímu vzoru současné německé kultury paměti: právě obrazy sebe sama vytvářené
organizacemi obětí formují v zesílené míře debaty o identitě Němců.

