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Abstrakt 

 

Carl von Ossietzky (1889 - 1938) byl německým žurnalistou, pacifistou 

a nositelem Nobelovy ceny míru za rok 1935. Již v mládí zastával demokratické postoje 

a později se stal členem politických stran Demokratische Vereinigung (DV) či 

Republikanische Partei Deutschlands. Působil v periodikách „Das Freie Volk“ (orgánu 

strany DV), „Berliner Volkszeitung“, „Nation“ nebo „Das Tage-Buch“. Přispíval také 

do časopisu „Die Weltbühne“, jenž byl v době Výmarské republiky fórem pro svobodné 

vyjadřování názorů, zvláště pak pro levicovou inteligenci; roku 1927 byl jmenován 

šéfredaktorem. Po začátku první světové války se připojil k pacifistickému sdružení 

Deutsche Friedensgesellschaft (DFG), jež se snažilo bojovat s válečnou propagandou. 

Úzce také spolupracoval s dalším pacifistickým hnutím „Nie-Wieder-Krieg“ („Již-

nikdy-válku“) a přispíval do stejnojmenného listu svazu. Ossietzky se velmi kriticky 

stavěl k německému militarismu a ve svých článcích upozorňoval mj. na porušování 

podmínek Versailleské mírové smlouvy. Německá vláda jej kvůli tomu obvinila 

z vlastizrady a několikrát postavila před soud. Roku 1932 byl odsouzen k trestu vězení a 

po uchopení moci jej nacisté roku 1933 poslali do koncentračního tábora. Propuštěn pak 

byl v roce 1936 v důsledku sílící mezinárodní kampaně za jeho ocenění Nobelovou 

cenou míru, již podporovala řada významných osobností. Cena mu byla přiřčena 

v listopadu 1936 s platností za uplynulý rok. Jak dokazují periodika z té doby, bylo toto 

vyznamenání celosvětovou demonstrací proti nacistickému režimu a zároveň výzvou 

k zachování míru. 

 

 



   

Abstract 

 

Carl von Ossietzky (1889 – 1938) was a German journalist, pacifist and the 

recipient of the 1935 Nobel Peace Prize. He held to democratic principles and became 

a member of the political parties Demokratische Vereinigung (Democratic Union, DV) 

and Republikanische Partei Deutschlands. Ossietzky worked for the journals 

“Das Freie Volk“ (official journal of DV), “Berliner Volkszeitung”, “Nation” and 

“Das Tage-Buch”. He also worked for the weekly magazine “Die Weltbühne”, which 

was the forum of free expression during the Weimar Republic, particularly for leftist 

intellectuals; in 1927 he was named editor-in-chief. At the onset of the First World War 

he joined the pacifistic association Deutsche Friedensgesellschaft (German Peace 

Society, DFG), which tried to combat pro-war propaganda. He also worked for another 

pacifistic movement, “Nie-Wieder-Krieg“ (“Never Again War“), and contributed to its 

titular newspaper. Ossietzky campaigned against German militarism and in his articles 

he pointed out the law-breaking of the Treaty of Versailles. The German government 

accused him therefore of high treason and brought him to court several times, 

culminating in his eventual conviction and incarceration in 1932. After the Nazi regime 

took over Germany, Ossietzky was sent to a concentration camp. He was then released 

in 1936 due to a strong international campaign for his nomination for the Nobel Peace 

Prize. In November 1936 Ossietzky was given the award for the previous year. 

Contemporary newspapers prove that the award was an international demonstration 

against the Nazi regime and at the same time a proclamation for peacekeeping. 
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Úvod 

„Mohou nás odsuzovat dnes, zítra, pozítří; my to strpíme, naše hrdost však 

nebude ‚napravena‛, nýbrž se stane energičtější, jasnější, pevnější a nepoddajnější. 

Proto jsme publicisty a sloužíme veřejnosti.“1 

 

Carl von Ossietzky je historickou osobností, o níž v dnešní době velmi málo 

slyšíme, zejména pak v našem prostředí. To ovšem neznamená, že by to nebyla 

osobnost světového významu. Carl von Ossietzky byl novinářem a opravdovým 

bojovníkem za mír, a to v nejtěžších dobách své vlasti. Jeho vrozená touha po politické 

žurnalistice a silné sociální cítění mu nedovolily nečinně přihlížet tomu, jak je utlačován 

a ničen demokratický duch Německa, během celé své publicistické činnosti 

upozorňoval na rostoucí nespravedlnost a nepovolené praktiky, jež se německá vláda 

snažila utajit. Za vrchol jeho práce můžeme považovat působení v časopise Weltbühne, 

který byl v době Výmarské republiky jedinečným periodikem, přinášejícím svobodné 

názory a pohledy německých intelektuálů, ať už se řadili mezi demokraty či levicově 

smýšlející. Weltbühne za vedení Carla von Ossietzkého nebyla nikdy lhostejná ke 

společenskému vývoji a na rozdíl od mnoha jiných listů otevřeně vyjadřovala nesouhlas 

například se sílícím militarismem, za což její redaktoři čelili různým soudním 

obviněním. Činnost Ossietzkého byla německou vládou bedlivě sledována a sám 

novinář za své pacifistické aktivity trpěl nejen ve vězení, ale zejména pak 

v koncentračních táborech. Světová veřejnost, znepokojená situací v Německu, byla 

jeho mučením pohoršena a Ossietzkého přátelé tak rozběhli mocnou kampaň za to, aby 

mu byla udělena Nobelova cena míru, tedy nejvyšší ocenění, kterého se mu mohlo 

dostat. Několikaleté snažení nakonec skončilo úspěšně, ačkoliv laureáta cena zastihla na 

smrt nemocného. 

V této práci přiblížím Ossietzkého životní příběh a pacifistické působení. Zpracuji 

také stručnou historii Weltbühne, zmíním některé významné osobnosti, jež do listu 

přispívaly, a pokusím se načrtnout jeho celkový obraz. Další části práce se zabývají 

kampaní za ocenění Ossietzkého a konečně analýzou dobového tisku, jenž o německém 

publicistovi psal.    

                                                 
1 „Man mag uns verurteilen, heute, morgen, übermorgen, wir werden es hinnehmen, aber unser Stolz 

wird sein, nicht „gebessert“, sondern nur energischer, schärfer, dichter und zäher zu werden. Dafür sind 

wir Publizisten und stehen wir im Dienst der Öffentlichkeit.“ (vlastní překlad); KRAIKER, Gerhard a 
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1. Život a dílo Carla von Ossietzkého 

 

1.1 Dětství a mládí 

Carl von Ossietzky se narodil 3. října 1889 v Hamburku, jeho rodina žila 

v chudinské čtvrti poblíž přístavu, obývané zejména emigranty a dělníky. Oba jeho 

rodičové mají kořeny v Horním Slezsku, jejich rodiny začátkem 19. století přesídlily do 

Hamburku. Otec Carl Ignatius von Ossietzky pracoval jako úředník v právnické 

kanceláři a rovněž provozoval mlékárnu, matka Rosalie Marie von Ossietzky byla 

služebnou. Roku 1891, když jsou Carlovi dva roky, umírá jeho otec na zánět plic a 

matka přebírá rodinný podnik. Carla jako jediného syna přenechává do péče silně 

katolické tety Marie von Ossietzké, jež z něj chtěla vychovat kněze. Rosalie se později 

znovu provdá, a to za sochaře Gustava Walthera, který byl sociálním demokratem.2 

Carl vyrůstal pod vlivem přísných katolických konvencí, kvůli nimž se z něj stal 

osamělý a nesmělý hoch. Pod tíhou náboženské výchovy však k církvi už v mladém 

věku zaujal kritický postoj, vystupoval jako monista a volnomyšlenkář. Přál si 

kupříkladu oddělení náboženství a školství.3 

V šestnácti letech se Ossietzky chtěl stát obchodníkem, tak jako jeho otec, 

a nastoupil do učení. Po dvou letech si stále silněji uvědomoval, že jej jeho cit pro 

literaturu táhne k žurnalistice, a studia zanechal.4 Na druhé straně však stála jeho touha 

osamostatnit se a najít si v životě praktické uplatnění, a tak se rozhodnul ucházet o práci 

soudního zapisovatele.5 Jako osmnáctiletého mladíka Ossietzkého tato práce 

neuspokojovala, nedokázal v ní najít hledané životní naplnění a obracel se proto 

k poezii, četl Goetha a Schillera.6 Ve svých prvních básnických pokusech psal o sociální 

nespravedlnosti a náboženském tlaku v tehdejším Německu.7  

                                                                                                                                               
Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, c1994, s. 81. ISBN 

3499505142. 
2 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 27-29. ISBN 3453035321. 
3 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 30. ISBN 3453035321. 
4 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 14. ISBN 3499505142. 
5 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 15. ISBN 3499505142. 
6 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 31. ISBN 3453035321. 
7 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 16. ISBN 3499505142. 
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Jeho vnitřní rozpory a pátrání po vyšším smyslu byly typické pro měšťanskou 

mládež před první světovou válkou. Ossietzky se snaží nalézt odpovědi v literatuře, na 

rozdíl od svých vrstevníků však nesměřuje ke kritickému náhledu na civilizaci a 

umocňování významu němectví, které se staly živnou půdou pro pozdější vojenský 

konflikt. Naopak na svět nahlíží pohledem humanistických myslitelů a básníků.  

Ve svých spisovatelských prvotinách se stále více zabýval společenskými příčinami své 

osobní nespokojenosti a objevil tak vlastní nadání a poslání – politickou žurnalistiku.8 

Prostřednictvím otčíma se Carl seznámil s idejemi sociálně demokratického 

dělnického hnutí. Ossietzkého silné sociální cítění ovlivňuje jeho pohled na 

technologický pokrok. Nezastavitelný hospodářský vývoj bude podle něj mít za 

následek přeměnu člověka v pouhé „příslušenství“9 strojů. Jeho humanistický občanský 

ideál je převálcován, člověk ztrácí vlastní identitu a individuální svobodu. Dochází 

podle něj i ke ztrátě ekonomické samostatnosti jednotlivce, jenž se nyní stal pracujícím, 

žijícím pod neustálou hrozbou nezaměstnanosti.10 

 

Roku 1913 se Carl von Ossietzky oženil s dcerou britského koloniálního 

důstojníka a indické princezny, Maud Hester Woodsovou. Maud pocházela z bohaté 

rodiny generála Williama Palmera, spoluzakladatele britské Východoindické 

společnosti. Vyrostla u své tety v Londýně a podobně jako Carl podle přísných 

společenských pravidel. Maud měla dosti průbojnou povahu, v mládí se připojila 

k sufražetkám, radikálnímu hnutí za ženská práva. Později se přestěhovala do 

Hamburku, kde poznala svého budoucího manžela. Významně jej podporovala a 

povzbuzovala jeho pracovní elán. Dodávala například jeho první články nakladatelům a 

musela i sama žádat o honoráře, neboť Ossietzky byl „vděčný za to, že vůbec smí 

psát“11. 

 

                                                 
8 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 18. ISBN 3499505142. 
9 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 39. ISBN 3453035321. 
10 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 39. ISBN 3453035321. 
11 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 53. ISBN 3453035321. 
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1.2 Počátky politické činnosti – Monismus a Demokratische 

Vereinigung 

Ossietzkého v mladém věku oslovil Německý svaz monistů (Deutscher 

Monistenbund), založený roku 1906 Ernstem Haeckelem, jenž se v předválečných 

letech těšil velké oblibě mladých intelektuálů. Prosazoval „jednotný (monistický) a 

vědecky podložený náhled na svět“.12 Monisté požadovali jak striktní oddělení státu a 

církve, tak osvobození vzdělávacího systému od jejího vlivu. Nezaujímali ale pevné 

politické stanovisko, ani přímo nevystupovali proti monarchii.13  

Pro Ossietzkého je monismus „zcela novým, necírkevním, nekřesťanským 

náboženstvím bez vzorců a dogmat“.14 Z představitelů tohoto směru ho nejvíce zaujal 

psychiatr a sociolog Franz Müller-Lyer (1857 - 1916), jenž viděl kulturní dějiny jako 

cestu k bezstátní, socialistické společnosti.15 Neuspokojovala jej však nečinnost 

a nevyhraněnost tohoto směru, který kladl důraz především na vědecké principy a šíření 

abstraktních idejí. Ossietzky toužil po aktivní politické činnosti a boji za sociální 

spravedlnost.16 

Do sociálně demokratické strany SPD i přes své sociální cítění nikdy nevstoupí. 

Jak píše Suhr, „chce zůstat svobodným občanem, bojí se být otrokem socialistických 

stranických doktrín a přijít o svoji duchovní nezávislost“.17 Roku 1913 se tak stane 

členem a zapisovatelem politické strany Demokratische Vereinigung (DV) a začne 

rovněž pravidelně přispívat do stranického listu „Das Freie Volk“. Začátkem roku 1914 

se vzdá místa na úřadě a zcela se oddá novinářské práci.18 

Zakladateli politického uskupení Demokratische Vereinigung byli 

Hellmut von Gerlach, Rudolf Breitscheid a Theodor Barth.19 Hellmut von Gerlach 

(1866 - 1935), německý novinář a politik, stranu roku 1922 opustil, neboť 

                                                 
12 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 23. ISBN 3499505142. 
13 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 60. ISBN 3453035321. 
14 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 59. ISBN 3453035321. 
15 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 59. ISBN 3453035321. 
16 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 60. ISBN 3453035321. 
17 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 103. ISBN 3453035321. 
18 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 21. ISBN 3499505142. 
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„neodpovídala jeho pacifistickým a radikálně demokratickým představám“.20 Byl 

šéfredaktorem berlínského týdeníku „Die Welt am Montag“, přispíval také do 

demokratických časopisů „Die Weltbühne“ či „Die Friedenswarte“. Během Ossietzkého 

zatčení (květen – prosinec 1932) vedl redakci Weltbühne a ve francouzském exilu řídil 

Německou ligu za lidská práva (Deutsche Liga für Menschenrechte)21. Spolu se 

sociálním demokratem Rudolfem Breitscheidem (1874 - 1944) z Paříže podporoval 

kampaň za udělení Nobelovy ceny míru Ossietzkému.22 

Jejich program požadoval „důslednou demokratizaci celého veřejného života“23, 

zejména rovnost před zákonem a rovné volební právo, objevovaly se v něm ale i ideje 

pacifismu. Demokratische Vereinigung tak v předválečných letech představuje 

občanskodemokratickou opozici v císařství.24  

 

1.3 První světová válka a pacifismus 

Suhr25 popisuje válečné opojení, jež se těsně před první světovou válkou 

Německem šíří. Vláda schvaluje výjimečně vysoké výdaje na zbrojení a národ se pyšní 

silnou armádou. Vyvolávané nadšení se nevyhne dětem ani intelektuálům, kteří chtějí 

                                                                                                                                               
19 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 19. ISBN 3499505142. 
20 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 251. ISBN 3453035321. 
21 Deutsche Liga für Menschenrechte – Organizace založená krátce po vypuknutí první světové války 

(16. 11. 1914) Otto Lehmann-Rußbüldtem pod názvem „Bund Neues Vaterland“ (Svaz Nová vlast), 

prosazovala mírovou politiku a žádala např. vystoupení Německa z první světové války či udobření 

vztahů se sousedy. Roku 1922 se svaz přejmenovává na „Deutsche Liga für Menschenrechte“, mezi její 

přední členy patřili v meziválečném období např. Carl von Ossietzky, Albert Einstein, Kurt Tucholsky. 

Roku 1933 je organizace zakázána a část jejích představitelů prchá do zahraničí; roku 1949 je opět 

obnovena.; OLBERS, Barthold. Die Geschichte der Deutschen Liga für Menschenrechte e.V. 

In: Deutsche Liga für Menschenrechte [online]. 2005 [cit. 2014-05-06]. Dostupné 

z: http://www.deutsche-liga-fuer-menschenrechte.de/archivdateien/dlfm-geschichte.html 
22 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 251. ISBN 3453035321.; KOSZYK, Kurt. Deutsche Presse, 1914-1945. Berlin: Colloquium 

Verlag, 1972, s. 289. ISBN 3767803097.; SUHR, Elke. Zwei Wege, ein Ziel: Tucholsky, Ossietzky und 

Die Weltbühne : mit dem Briefwechsel zwischen Tucholsky und Ossietzky aus dem Jahre 1932. 1. Aufl. 

München: Weismann, 1986, s. 164. ISBN 3888970261. 
23 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 20. ISBN 3499505142. 
24 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 60. ISBN 3453035321. 
25 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 62. ISBN 3453035321. 

http://www.deutsche-liga-fuer-menschenrechte.de/archivdateien/dlfm-geschichte.html
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„zachránit svobodu německého ducha, německé kultury a německého imperialismu před 

(…) světovým kapitalismem a barbarským slovanstvím, zosobněným ruským carem“.26  

Podle Ossietzkého nicméně budoucnost Německa vede cestou hospodářských, 

nikoliv vojenských opatření. Nepodléhá válečné psychóze a staví se proti zbrojení. 

V jednom ze svých úvodníků pro Das Freie Volk, nazvaném „Wehe den Kleinen!“ 

(„Běda malému!“), kritizuje politiku velmocí na Balkáně. Zastává se panslavismu a 

obhajuje jeho snahu o zachování vlastních tradic, která podle něj nemá za cíl „rozbořit 

kulturu staré Evropy“27. Stále častěji také píše proti německému militarismu.28 

V létě 1913 pobouří celou společnost neobyčejně přísný rozsudek, jenž vojenský 

soud v Erfurtu udělí několika vojákům za potyčku s policií. Ossietzky na situaci reaguje 

článkem „Das Erfurter Urteil“ („Erfurtský rozsudek“), vydaném 5. 7. 1913 v deníku 

Das Freie Volk, v němž obviňuje soudy z utiskování, zejména pak ty vojenské. Jeho 

článek, v němž se ohrazuje vůči politickému vlivu armády, ho samotného poprvé 

přivádí před soud. Za veřejnou urážku mu hrozí až třicet dní vězení, nakonec je však 

omilostněn.29 

Po vypuknutí první světové války Ossietzky vstoupí do sdružení Deutsche 

Friedensgesellschaft (DFG), které se marně snaží bojovat proti válečné propagandě. 

Jeho členové jsou za tuto snahu perzekuováni a diskriminováni. Ossietzky píše nadále 

protiválečně laděné články, které však všechny časopisy odmítají. Zvlášť kriticky se 

staví vůči monistům, již se pod tlakem propagandy stali podporovateli válečného tažení. 

Monisté byli před válkou v císařském Německu pro svůj postoj k církvi utlačováni, nyní 

jim však císař slibuje volnost, pokud se nebudou stavět proti válce. Vidina rovnosti a 

rozšíření jejich idejí mnohé z nich uchvátí, monistické listy píší o tom, jak by válka 

mohla svět „sdružit a rozvíjet pomocí německé kultury“30. Roku 1916 musí Ossietzky 

nastoupit na západní frontu. 31 

                                                 
26 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 62. ISBN 3453035321. 
27 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 62. ISBN 3453035321. 
28 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 62. ISBN 3453035321. 
29 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 63, 252. ISBN 3453035321. 
30 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 65. ISBN 3453035321. 
31 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 66-67. ISBN 3453035321. 
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Krátce po ukončení války se stěhuje do Berlína, kde působí jako sekretář 

Deutsche Friedensgesellschaft. Strana zažívá časté rozpory ohledně základních principů, 

jež mají podle Ossietzkého zničující účinek. Na jedné straně stojí pacifisté předválečné 

doby, kteří zcela neodmítají vojenské konflikty jakožto vhodnou obranu a zpochybňují 

výhradní vinu Německa za vyvolání první světové války. V jejich čele je Ludwig 

Quidde (1858 - 1941), historik, publicista a liberální politik, jenž mezi lety 1914 - 1929 

předsedal DFG. Za své pacifistické aktivity čelil během první světové války 

pronásledování a kvůli odmítání Versailleské smlouvy vyvolával neshody uvnitř 

samotné organizace. V roce 1927 byl vyznamenán Nobelovou cenu míru, roku 1933 pak 

emigroval do Švýcarska.32 

Naproti tomu větev radikálních pacifistů požaduje zrušení branné moci v zemi a 

rázně se staví proti zbrojení a militarismu. Sám Ossietzky má blíže k druhé skupině, 

prosazuje myšlenku, že by Německo „mělo ukázat bezpodmínečnou vůli k míru“33. 

Válka v něm jen posílila odpor k jakémukoliv násilí, jež odmítal i v rámci revolučního 

dělnického hnutí. Začne pracovat pro radikálně demokratický deník „Berliner 

Volkszeitung“, vydávaný koncernem Mosse, jenž měl blízko k německé demokratické 

straně DDP. Ossietzkého politické úvodníky v těchto novinách bojují za zahraniční 

politiku míru.34 

Na podzim roku 1919 Ossietzky spolu s Karlem Vetterem a Otto Nuschkem 

z Berliner Volkszeitung vytvořili antimilitaristický „Friedensbund der 

Kriegsteilnehmer“ („Mírový svaz účastníků války“), v němž se sdružovali největší 

němečtí pacifisté té doby. Z iniciativy tohoto svazu vzniklo hnutí „Nie-wieder-Krieg“ 

(„Již-nikdy-válku“). Jeho členové si výroční den vypuknutí první světové války 

připomínali mírovými demonstracemi. Od listopadu 1921 Ossietzky pracuje pro 

stejnojmenný list svazu „Nie-wieder-Krieg“, do kterého přispívali mladí spisovatelé a 

umělci bojující za mír. Za pacifistické myšlenky se v rámci hnutí zasazuje i veřejnými 

projevy a manifestacemi.35 

                                                 
32 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 255. ISBN 3453035321. 
33 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 47. ISBN 3499505142. 
34 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 73-78. ISBN 3453035321.; KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. 

Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, c1994, s. 45. ISBN 3499505142. 
35 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 79, 257. ISBN 3453035321.; KOSZYK, Kurt. Deutsche Presse, 1914-1945. Berlin: Colloquium 

Verlag, 1972, s. 287. ISBN 3767803097. 
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1.4 Touha po demokracii – Republikanische Partei 

Deutschlands  

Ossietzky stále přispívá do časopisu monistů „Monistische Monatshefte“. Pod 

pseudonymem Thomas Murner v něm pravidelně komentuje politickou situaci v zemi, 

všímá si zejména úpadku nového republikánského ducha. Ossietzky se po válce cítí být 

socialistou, přeje si odstranění systému vykořisťování chudého dělnictva. To ale musí 

být učiněno v rámci demokratické republiky. Jeho cíle má pomoci uskutečnit nová 

politická strana „Republikanische Partei Deutschands“ (RPD), již roku 1924 zakládá 

spolu s redaktory Berliner Volkszeitung. Stranický program vytváří sám Ossietzky, 

mezi jeho hlavní cíle patří boj za sociálně slabé, vláda státu nad hospodářstvím a 

sjednocení všech lidí německého jazyka a kultury do jednotné německé republiky. Vede 

RPD do volebního boje jako kandidát pro oblast Potsdam, v červnových volbách roku 

1924 však strana nedokáže získat potřebný počet hlasů a postupně zaniká.36 

Ossietzky v té době psal do stranických novin RPD „Nation“ a do časopisu 

„Republikanische Presse“, založeným Karlem Vetterem. Oba tituly se snažily odlišit od 

stranických listů ostatních politických stran tím, že přinášely rozmanitější obsah – 

reportáže a glosy, umělecké kritiky či např. ženská témata.37 Po neúspěchu RPD se 

Ossietzky stane redaktorem týdeníku „Das Tage-Buch“, který spolu s „Weltbühne“, 

vydávaným Siegfriedem Jacobsohnem, dával prostor levicové a demokratické 

inteligenci Výmarské republiky.38 

 

1.5 Politický žurnalista v meziválečném Německu, Weltbühne-

Prozess  

Většina tisku v Německu podporovala nacionalistickou náladu a vyjadřovala 

nesouhlas s tvrdými podmínkami Versailleské mírové smlouvy. Objevovaly se ilegální 

ozbrojené skupiny, které měly na svědomí násilné činy, atentáty či pokusy o puč.39 

Upozorňování na nepovolené zbrojení a jeho odsuzování bylo považováno za 

                                                 
36 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 85-96. ISBN 3453035321. 
37 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 94. ISBN 3453035321. 
38 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 61. ISBN 3499505142. 
39 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 80. ISBN 3453035321. 
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vlastizrádné a přísně trestáno, demokratický tisk se proto postupně utišil. Tage-Buch 

nebyl výjimkou, Ossietzky je přístupem jeho vydavatelů zklamán a odchází z redakce, 

neboť se nechce nechat zastrašit.40 Od roku 1926 pak spolupracuje s časopisem 

Weltbühne, který nejen levicové inteligenci poskytuje možnost svobodné diskuze nad 

politickými a jinými veřejnými tématy (viz dále).41 

Roku 1927 Ossietzky znovu stane před soudem, tentokrát jako odpovědný 

redaktor za článek Bertholda Jacoba pro Weltbühne, v němž autor poukazuje na 

skutečné viníky zločinů skupiny Schwarze Reichswehr. Podle něj za organizováním 

atentátů nestojí jedna osoba, jak se veřejnosti snažil namluvit soud obviněním 

nadporučíka Paula Schulze, nýbrž vedení Reichswehru. Soud odsoudí Jacoba 

i Ossietzkého, díky amnestii ale trest nemusí nastoupit.42 

Společenské napětí vrcholí 1. května 1929, který je v německé historii znám jako 

„Blutmai“ („Krvavý máj“). V té době po celém Německu platí všeobecný zákaz 

demonstrací, který je kvůli svátku prvního máje na většině území zrušen. Sociálně 

demokratický policejní ředitel v Berlíně nicméně v hlavním městě zákaz ponechá, 

ačkoliv tam mají prvomájové demonstrace dělnické třídy dlouhou tradici. Karl 

Zörgiebel, jenž je považován za nepřítele komunistů, své rozhodnutí vysvětluje jako 

ochranu před komunistickými útoky na státní autoritu. Ti se i přes nařízení shromažďují 

k manifestacím, policie však jejich davy násilně rozpouští. Následně po městě dochází 

k přestřelkám, při kterých zemřou desítky lidí (všechny oběti jsou kolemjdoucí, 

většinou ženy a děti, není zabit žádný ozbrojený komunista ani policista).43 

Ossietzky, v té době již šéfredaktor Weltbühne, v časopise rázně odsoudí postup 

policie a zaslepenost Zörgiebela vůči komunistům, kvůli níž zemřeli nevinní lidé.44 

Připojí se ke speciálně zřízenému vyšetřovacímu výboru Německé ligy za lidská práva, 

jenž se zabývá událostmi „Krvavého máje“. Demokratický tisk výboru vytýká 

přítomnost komunistů, Ossietzky však výtky odmítá a tvrdí, že členům nejde o získání 

                                                 
40 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 101. ISBN 3453035321. 
41 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 134. ISBN 3453035321. 
42 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 149. ISBN 3453035321., KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. 

Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, c1994, s. 81. ISBN 3499505142. 
43 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 112. ISBN 3453035321. 
44 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 74. ISBN 3499505142. 
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politické moci, nýbrž pouze o důkladné prošetření konfliktu. Závěr komise zní: selhání 

policie a její zásah nepřiměřenými prostředky.45 

Ossietzky sám od poloviny dvacátých let píše o vzrůstající moci Reichswehru, 

jenž zastával pozici „státu ve státě“.46 Zveřejnění článku Waltera Kreisera (pod 

pseudonymem Heinz Jäger) s názvem „Windiges aus der Deutschen Luftfahrt“ 

v roce 1929 má za následek další obvinění redaktora a šéfredaktora Weltbühne. Případ 

se stane známým jako tzv. „Weltbühne-Prozess“. Kreiser upozorňuje na ilegální 

zbrojení v letectví, jež je prováděno v utajení a v rozporu s Versailleskou smlouvou i 

německou ústavou. Zároveň odkrývá, že se k tomu zneužívá prostředků civilního 

letectva.47 

Kreiser a Ossietzky jsou obžalováni z vlastizrady a vyzrazení vojenských 

tajemství. Samotný proces je zahájen až v listopadu 1931, soudce se však nalézá ve 

svízelné situaci. Vyšetřováním obviněných totiž zároveň přiznává, že dochází 

k porušování podmínek Versailleské smlouvy. Odvolává se na starý zákon z roku 1914, 

dle nějž se podobné procesy musejí z bezpečnostních důvodů odehrávat s vyloučením 

veřejnosti.48 

Pro soud představuje skutkovou podstatu fakt, že článek vyzradil státní tajemství 

zahraničním vládám. Ossietzkého přitom obviňuje ze snahy působit antimilitaristicky a 

rozkrýt tajné postupy německého vojska. Říšský soud zastává názor, že „každý pacifista 

je zrádcem“.49  Oba redaktoři jsou odsouzeni na 18 měsíců vězení, Kreiser však prchá 

do Francie a trest nenastoupí. Proces proti Weltbühne si klade za cíl zastrašit všechen 

tisk, který se vůči vojenskému rozmachu staví kriticky.50 

V zahraničí má za následek silné pobouření veřejnosti, velmi negativně se 

k případu staví zejména noviny ve Velké Británii, Francii či Spojených státech. 

Londýnský „Times“ považuje jednání soudu za zavřenými dveřmi za důkaz toho, že se 

německá vláda snaží o utajení nepovolených vojenských aktivit. Francouzský 

                                                 
45 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 112-113. ISBN 3453035321.  
46 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 82. ISBN 3499505142. 
47 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 149. ISBN 3453035321., KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. 

Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, c1994, s. 82. ISBN 3499505142. 
48 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 151. ISBN 3453035321. 
49 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 154. ISBN 3453035321. 
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nacionalistický „L’Echo de Paris“ uveřejňuje detailnější informace z vyšetřování, jež 

deníku po svém útěku z Německa poskytnul Kreiser. Ossietzky se však od jeho článků 

distancuje a v dopise ministru spravedlnosti Gürtnerovi dává jasně najevo, že svým 

počínáním nikdy nechtěl sloužit zahraničnímu militarismu. Cítí, že reakce 

francouzského deníku a její otištění v německém tisku v lidech pouze posílí představu 

Ossietzkého jako vlastizrádce. Tato nálepka jej tížila nejvíce, nebál se tolik samotného 

vězení.51 Podle Suhr byly obavy z němého souhlasu s obviněním z vlastizrady 

důvodem, proč nikdy neemigroval – „Nacionalistický tisk by poté mohl triumfovat: 

Přeběhl k nepříteli, takže přeci jen vlastizrádce, Weltbühne a její pracovníci jsou 

zajedno s francouzskými válečnými štváči!“52 

 

1.6 Ve vězení a znovu před soudem 

Dne 10. května 1932 nastupuje Ossietzky osmnáctiměsíční trest do vězení 

v Berlínském Tegelu. Z redakce Weltbühne jej na cestu vyprovázejí kolegové a přátelé, 

kteří i přes přísný zákaz shromažďování tvoří nezanedbatelný dav. Mezi přítomnými se 

objevuje řada známých osobností německé inteligence – spisovatelé Arnold Zweig, 

Erich Mühsam a Ernst Toller, kteří přispívali do Weltbühne, dále například 

Hellmut von Gerlach či Lion Feuchtwanger.53 Sám zadržený svůj trest nevidí jako 

prohru, nýbrž prostředek v boji o pravdu: „Nevzdávám se, nástupem trestu právě 

demonstruji. (…) nejdu do vězení z důvodů loajality, ale protože jsem jako uvězněný 

nejméně pohodlný… Zachovat tento protest naživu, to jsem dlužen všem, kteří se mě 

zastali…“54 

O necelé dva měsíce později je proti Ossiezkému vzneseno další obvinění, 

tentokrát za urážku Reichswehru. Důvodem byl článek jeho přítele a redaktora 

                                                                                                                                               
50 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 153-154. ISBN 3453035321. 
51 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 155-156. ISBN 3453035321. 
52 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 156. ISBN 3453035321. 
53 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 159. ISBN 3453035321.; VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier 

Ravensburg, 1987, s. 93. ISBN 3473518522. 
54 „Ich füge mich nicht, ich demonstriere eben durch den Strafantritt. (…) ich gehe nicht aus Gründen der 

Loyalität ins Gefängnis, sondern weil ich als Eingesperrter am unbequemsten bin… Diesen Protest 

lebendig zu erhalten, das bin ich allen denen schuldig, die für mich eingetreten sind…“ (vlastní překlad); 

SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 1989, 

s. 158. ISBN 3453035321. 
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Weltbühne Kurta Tucholského (viz dále), sepsaný u příležitosti 17. výročí vypuknutí 

první světové války. Tucholsky kritizuje dvojaké pojetí morálky plynoucí z válečných 

nařízení, zejména rozpor mezi právem na ochranu osobnosti a povinností k vražedné 

agresivitě. „Vojáci jsou vrazi,“55 zní jeho závěr, který pak léta obhajuje i sám Ossietzky. 

Toto soudní řízení pro něj končí vítězně, nadále však zůstává uvězněn kvůli 

předcházejícímu procesu proti Weltbühne.56 

Ve vězení se věnuje psaní, příspěvky k různým tématům (např. „Antisemité“) 

ven propašovává jeho advokát Apfel, některé z nich jsou dokonce otištěny pod 

pseudonymem Thomas Murner. Osvobození se Ossietzky dočká 12. prosince téhož 

roku, v rámci společné amnestie NSDAP, komunistů a sociální demokracie.57 

 

1.7 Nacistické Německo a zatčení  

Po propuštění Ossietzky navazuje tam, kde přestal, jakoby se nic nezměnilo. 

Pokračuje v práci pro Weltbühne a zařizuje rodině první pořádné bydlení v Berlíně. 

Politická situace je ale čím dál tím více napjatá a nacionální socialisté se pomalu 

připravují na převzetí vlády. Nereaguje na výzvy přátel a kolegů, kteří jej přesvědčují, 

aby opustil Německo. Chce setrvat alespoň do březnových voleb 1933 a vést Weltbühne 

tak dlouho, jak jen to bude možné.58 

V únoru se koná poslední sraz Ochranného svazu německých spisovatelů 

(Schutzverband Deutscher Schriftsteller), na němž Ossietzky vysloví svou podporu 

antifašistickému hnutí: „Vlajka, k níž se hlásím, již není černo-červeno-zlatá vlajka této 

upadlé republiky, nýbrž prapor jednotného antifašistického hnutí. A já, pacifista, se 

řadím do velkého zástupu těch, již bojují za svobodu.“59 Řady demokratů, socialistů a 

                                                 
55 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 91. ISBN 3499505142. 
56 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 161. ISBN 3453035321. 
57 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 165. ISBN 3453035321. 
58 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 183. ISBN 3453035321. 
59 „Die Flagge, zu der ich mich bekenne, ist nicht mehr die schwarz-rot-goldene Flagge dieser entarteten 

Republik, sondern das Banner der geeinten antifaschistischen Bewegung. Und ich, der Pazifist, reihe 

mich nun ein in das große Heer, das für die Freiheit kämpft.“ (vlastní překlad); SUHR, Elke. Carl von 

Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 1989, s. 184. ISBN 

3453035321. 
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komunistů, kteří v této době stále udržovali odpor, však nebyly ani tak široké, ani 

nemohly zabránit blížícímu se teroru.60 

Policie připravuje seznamy pro hromadná zatýkání, na nichž nechybí jméno 

vydavatele Weltbühne. Přes mnohá varování Ossietzky nepodnikne žádné kroky na 

svoji ochranu, pouze ze dveří svého bytu odstraní štítek se jménem. V noci 

z 27. na 28. února 1933, tedy vzápětí po požáru Říšského sněmu, je nacisty zahájeno 

zatýkání představitelů levice. Ossietzky je rovněž vzat do vazby a později převezen do 

vězení Berlín-Spandau. 

Není zcela jasné, proč se i přes zjevné nebezpečí rozhodnul zůstat v Německu. 

Názory jeho přátel se v mnohém liší. Spisovatel a esejista Hermann Kesten61 jej označil 

za „dobrovolného mučedníka“. Filmový kritik a spisovatel Béla Balázs62 tvrdí, že dal 

Ossietzky svůj život v sázku zcela vědomě, neboť svým útěkem nechtěl nahrát těm, již 

ho označili za vlastizrádce, a ohrozit tak důvěryhodnost a morální prestiž Weltbühne. 

Pro Ossietzkého podle Balázse „magická roli mučednictví sama o sobě“63 nebyla 

dostačujícím argumentem k tomu, aby neemigroval. To, o co mu šlo v první řadě, měl 

být vlastní odkaz jako publicisty a pacifisty.64 

 

1.8 Koncentrační tábory Sonnenburg a Esterwegen  

Dne 6. dubna 1933 je Ossietzky převezen do státního koncentračního tábora 

Sonnenburg, v němž jsou vězni vystavěni surovému týrání. Ve svých dopisech Maud 

však prožívaná muka zamlčuje, vždy se loučí větou: „Mám se dobře“. Dělá si o ni 

starosti, neboť jeho žena bojuje s alkoholismem a po nervovém zhroucení byla umístěna 

do sanatoria. Maud jej v Sonnenburgu jednou navštíví v doprovodu jeho kolegyně 

                                                 
60 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 184. ISBN 3453035321. 
61 Hermann Kesten v letech 1928-1933 přispíval do Weltbühne, byl vedoucím literárním poradcem 

vydavatelství Kiepenheuer; SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner 

u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 1989, s. 271. ISBN 3453035321. 
62 Béla Balázs, vlastním jménem Herbert Bauer, v letech 1924 - 1932 spolupracoval s Weltbühne, filmový 

teoretik a scénárista (je mj. autorem scénáře zfilmované Žebrácké opery); MADRASCH-GROSCHOPP, 

Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: Ullstein Sachbuch, 1985, s. 233. 

ISBN 3548343074. 
63 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 185. ISBN 3453035321. 
64 Ibid. 
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z Weltbühne, Hilde Walter. Ta později uvádí, že je Ossietzky stále pln nadějí; odmítá 

nabízenou svobodu výměnou za přihlášení se k nacionálnímu socialismu.65 

V roce 1934 nacistický režim vyhlásí konec pruských státních koncentračních 

táborů, na základě přání velitele SS Heinricha Himmlera mají být v budoucnu všechny 

tábory pod dohledem a správou SS. Sonnenburg je uzavřen a jeho vězni jsou v únoru 

1934 přemístěni do koncentračního tábora Esterwegen.66  Ossietzkého už tak velmi 

špatný zdravotní stav se na novém místě ještě zhoršuje a v táboře nemá naději na 

uzdravení. Roku 1935 jej navštíví švýcarský diplomat a předseda Mezinárodního 

červeného kříže Carl Jacob Burckhardt. Ve svém hlášení zaznamená slova, jimiž se 

s ním Ossietzky loučil: „Děkuji, řekněte přátelům, že jsem na konci, brzy bude po všem, 

to je dobře (…) Chtěl jsem mír.“67 

Maud opakovaně podává žádosti o propuštění a udělení milosti, všechny jsou 

nicméně zamítnuty.68 Začátkem roku 1935 manžela navštíví v Esterwegenu a následně 

odjíždí do Londýna, kde se za něj snaží bojovat jiným způsobem – pro deník Times 

sepíše článek, v němž obezřetně, avšak pro zasvěcené čtenáře jasně popíše Ossietzkého 

situaci: „Zastihla jsem ho v tak dobré stavu, nakolik se dalo očekávat. V poslední době 

mu byla poskytnuta lékařská péče. Podle ujištění lékaře trpí jen na dlouholetou slabost 

srdce. Namáhavá vazba (nyní již dva roky a šest měsíců) mají přirozeně deprimující 

účinky.“69 

1.9 Pacifistou až do konce  

Zvýšená pozornost světové veřejnosti a rozbíhající se kampaň za udělení 

Nobelovy ceny míru Carlu Ossietzkému přidělává starosti nacistickému režimu. Podle 

                                                 
65 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 103. ISBN 3499505142., SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner 

u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 1989, s. 193. ISBN 3453035321. 
66 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 194. ISBN 3453035321. 
67 „Danke, sagen Sie den Freunden, ich sei am Ende, es ist bald vorüber, bald aus, das ist gut (…) Ich 

wollte den Frieden.“ (vlastní překlad); KLOFT, Hans a Karl HOLL. Friedenspolitik und 

Friedensforschung: die Friedensnobelpreisträger aus Deutschland. Berlin: Berliner Wissenschafts-

Verlag, 2011, s. 54. ISBN 3830519559. 
68 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 204. ISBN 3453035321. 
69 „Ich fand ihn so wohl, wie es erwartet werden konnte. In der letzten Zeit hat er ärztliche Betreuung 

gehabt. Nach der Versicherung des Arztes leidet er nur an einer langjährigen Herzschwäche. Die 

Anstrengungen der Haft (jetzt zwei Jahre und sechs Monate) haben natürlich eine deprimierende 

Wirkung.“ (vlastní překlad); OSSIETZKY, Maud von, Rosalinde von OSSIETZKY-PALM, Ursula 

MADRASCH-GROSCHOPP, Carl von OSSIETZKY a Carl von OSSIETZKY. Maud v. Ossietzky 

erzählt: mit einem Gespräch zwischen Rosalinde v. Ossietzky-Palm und Ursula Madrasch-Groschopp. 

Berlin: Buchverlag Der Morgen, c1988, s. 108. ISBN 3371001687. 
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velitele Gestapa Wernera Besta je třeba předejít jeho úmrtí za zdmi koncentračního 

tábora, jež by potvrdilo hrůzné představy, které se o táborech šíří v zahraničí. Chce 

proto obstarat průkazný materiál o skutečné lékařské péči o Ossietzkého, není však 

ochoten propustit jej na svobodu – „Volný Ossietzky by mohl sloužit jako korunní 

svědek proti nacionálnímu socialismu.“70 

Nakonec je roku 1936 převeden do berlínské nemocnice Staatskrankenhaus der 

Polizei, kde je mu diagnostikována nevyléčitelná forma tuberkulózy plic. Ve stejném 

roce se v Berlíně konají Olympijské hry a Ossietzky je téma, kterému se propaganda 

snaží ze všech sil vyhnout. V nemocnici je nemocný pod neustálým přísným dohledem, 

nesmějí k němu ani zahraniční lékařské delegace ze Skandinávie a Velké Británie. 

Později je oficiálně propuštěn a umístěn do nemocnice Westend, Gestapo jej ovšem 

i nadále hlídá.71 

Mezitím se v zahraničí mnohé osobnosti zasazují za kandidaturu Ossietzkého na 

Nobelovu cenu míru a v listopadu 1936 je mu ocenění skutečně uděleno. Gestapo na něj 

naléhá, aby cenu odmítl, Ossietzky se však nedá zastrašit. Na konci sil naposledy 

vzdoruje ministerskému předsedovi Hermannu Göringovi: „Byl jsem pacifista a zůstanu 

pacifistou.“72 Osobně si cenu převzít mu Gestapo již nedovolí.73 

Po udělení ceny ale zájem o Ossietzkého utichne, dožívá poslední chvíle 

v nemocnici sám se svou ženou, uzavřen od okolního světa. Rakouský spisovatel Joseph 

Roth tuto skutečnost viděl jako zcela pochopitelnou, „neboť nešlo vlastně o člověka 

z masa a kostí, ale o abstraktního Ossietzkého jakožto pojmu umučených německých 

spisovatelů ve Třetí říši.“74 

Carl von Ossietzky umírá 4. května 1938. Jeho žena nechá potají zhotovit 

posmrtnou masku. Na jeho hrob chce umístit nápis „Carl von Ossietzky. Pax aeterna“, 

                                                 
70 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 222. ISBN 3453035321. 
71 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 222. ISBN 3453035321., KLOFT, Hans a Karl HOLL. Friedenspolitik und Friedensforschung: 

die Friedensnobelpreisträger aus Deutschland. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011, s. 55. ISBN 

3830519559., KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei 

Hamburg: Rowohlt, c1994, s. 112. ISBN 3499505142. 
72 „Ich war Pazifist, und ich werde Pazifist bleiben.“ (vlastní překlad); SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: 

Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 1989, s. 225. ISBN 3453035321. 
73 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 225. ISBN 3453035321. 
74 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 226. ISBN 3453035321. 
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na přání Gestapa však nesmí být uvedeno ani jméno pohřbeného. Teprve po válce se jí 

podaří na hrob připevnit malou pamětní ceduli „Frieden für immer“ (Navždy mír).75 

 

Krátce před smrtí Ossietzkého v nemocnici navštíví mladí manželé z Norska, 

Finn a Inger Lie, kteří obdivují jeho pacifistické přesvědčení.76 Finn Lie následně 

v norských novinách „Dagbladet“ zveřejní své dojmy z tohoto setkání: „Bylo to 

ohromující: Věděl velmi dobře o všem, co se v zahraničí dělo. A věděl také – a to je 

velmi důležité – věděl s jistotou, že byl zbraní. A věděl přirozeně také, že hrál 

s nasazením vlastního života. Možná se cítil jako ten neznámý vojín v boji za mír.“77 

 

2. Časopis „Die Weltbühne“ 

 

2.1 Portrét a historie listu  

„Die Weltbühne“ (v překladu „Světové jeviště“) byl týdeník sdružující 

levicovou a demokratickou inteligenci Výmarské republiky.  Díky své nezávislosti na 

politických stranách i velkých vydavatelství představoval fórum pro svobodné 

vyjadřování názorů, úlohou redaktorů Weltbühne bylo diskutovat.78 Roku 1905 jej 

v Berlíně založil Siegfried Jacobsohn, tehdy pod jménem „Die Schaubühne“ („Jeviště“). 

Bojoval proti nástupu nacismu a za zachování Výmarské republiky, roku 1933 byl 

zakázán a následně vydáván v exilu, kde v roce 1939 čelil opětovnému zákazu. Po válce 

byl roku 1946 obnoven manželkou Carla von Ossietzkého.79 

 

Siegfried Jacobsohn (1881-1926) byl německým publicistou a divadelním 

kritikem. Ve svých dvaceti letech Hellmut von Gerlach, šéfredaktor pacifistického 

                                                 
75 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 230. ISBN 3453035321. 
76 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 114. ISBN 3499505142. 
77 „Das war verblüffend: Er wußte gut Bescheid über alles, was man im Ausland getan hat. Und er wußte 

auch – das ist sehr wichtig -, er wußte gewiß, daß er eine Waffe war. Und er wußte natürlich auch, daß er 

mit dem Einsatz seines Leben gespielt hat. Er fühlte sich vielleicht als der unbekannte Soldat im Kampf 

für den Frieden.“ (vlastní překlad); SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner 

u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 1989, s. 230. ISBN 3453035321. 
78 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 128, 132. ISBN 3453035321. 
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týdeníku „Die Welt am Montag“, otiskuje jeho první článek. Roku 1904 Jacobsohn 

z tohoto listu odchází a rok později, veden touhou po vlastních divadelních novinách, 

v Berlíně zakládá „Die Schaubühne“. Redakci zřizuje ještě v bytě svých rodičů a 

7. září 1905 vychází historicky první číslo.80 

Na jeho první straně úvodní slovo shrnuje cíle a poslání listu: „Dokud bude 

přetrvávat přesvědčení, že lze duch národa a jedné určité doby v dramatu vyjádřit 

pronikavěji než ve zbylé literatuře, tak bude vždy znovu ožívat přání, aby z jeviště 

vycházel proud nových uměleckých a duchovních hodnot, neb jsou to nyní povětšinou 

obchodníci, kteří se divadlu snaží při nejmenším duchovním nasazení vytvořit co 

největší zisk. 

Toto přání se stává úkolem – úkolem vyzdvihnout divadlo opět jako poctu 

kulturní instituce. Pracovat na této úloze tím, že budeme vést a vzdělávat, je 

nejdůležitější povinností tohoto týdeníku (…).“81 

Mezi významné rubriky časopisu patřila tzv. „Rundschau“ („Rozhled“), roku 

1923 přejmenovaná na „Bemerkungen“ („Postřehy“), přinášející divadelní recenze a 

komentáře. Další byla „Antworten“ („Odpovědi“), v níž Jacobsohn s vtipem a vervou 

reagoval na dopisy čtenářů, kteří vyjadřovali svůj nesouhlas s autory článků. Zprávy 

z divadelního světa vycházely v rubrice „Aus der Praxis“ („Z praxe“), pod záhlavím 

„Zensur“ („Cenzura“) se zas čtenářům dávalo na vědomí, které hry nebo části scénáře 

byly policejním prezidentem zakázány. Ve Weltbühne nacházeli také aforismy, fejetony 

i poezii.82 

Siegfried Jacobsohn se během první světové války účastní bojů na ostrově Sylt, 

kde si v červenci roku 1914 začne vést deník. Od srpna jeho postřehy a zážitky z tohoto 

deníku vycházejí v šesti pokračováních v Schaubühne. Časopis i přes jeho nepřítomnost 

vychází pravidelně každý týden.  Za války nicméně čelí cenzuře, která nejen vyškrtává 

                                                                                                                                               
79 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 13. ISBN 3548343074. 
80 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 22-23, 31. ISBN 3548343074. 
81 „So lange das Gefühl nicht ganz erstorben ist, daß der Geist eines Volkes und einer bestimmter Zeit 

eindringlicher als in der übrigen Literatur im Drama zum Ausdruck kommt, so lange wird immer von 

neuem der Wunsch lebendig werden, daß der Schaubühne ein Strom künstlicher und geistiger Neuwerte 

entquelle, da jetzt zumeist Geschäftsleute bemüßt sind, dem Theater mit dem geringsten Einsatz an Geist 

den größten Gewinn zu entlocken. / Der Wunsch wird zur Aufgabe – zu der Aufgabe, das Theater wieder 

zur Würde eines Kunstinstituts zu erheben. An dieser Aufgabe mitzuarbeiten, führend und unterrichtend, 

ist die vornehmste Pflicht dieser Wochenschrift (…).“ (vlastní překlad); MADRASCH-GROSCHOPP, 

Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: Ullstein Sachbuch, 1985, s. 32. 

ISBN 3548343074. 
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odstavce textu, ale dokonce zakazuje i celá vydání. Číslo 50 z prosince 1914 se tak 

stává prvním oficiálně zakázaným sešitem Schaubühne.83 

Od září 1914 Jacobsohn přidává na úvod každého čísla politický komentář 

jakožto úvodní článek, který vždy zůstává anonymní. Specifickou vlastností 

Schaubühne i nadále zůstává její rozmanitost, nelze ji zařadit pod žádný politický směr, 

je „fórem pro autory, kteří (…) nesdílejí stejný názor a už vůbec neprezentují názor 

vydavatele“.84 

Schaubühne se v průběhu první světové války postupně vyvíjí od čistě 

divadelního listu k politickému týdeníku. Dne 4. dubna 1918 tak Jacobsohn mění název 

na „Weltbühne“, aby přesněji odpovídal pozměněné povaze časopisu. Zájem vydavatele 

se nyní obrací k mladé republice a jejímu vývoji.85 Ačkoliv náklad Weltbühne stěží 

překročil 16 tisíc výtisků, časopis byl „nejvlivnějším publikačním orgánem v prostředí 

levicových intelektuálů Výmarské republiky“.86 Jak píše Suhr, stal se brzy „politickým 

a kulturním zrcadlem“, po celém Německu vznikaly čtenářské kroužky Weltbühne, 

v nichž se týdně scházeli mladí lidé a debatovali nad nejnovějšími čísly, například 

v berlínské kavárně Adler na Dönhoffplatz.87    

Celkem do časopisu přispívalo na 2 600 autorů, pravidelně publikujících 

redaktorů však bylo o dost méně. Patřilo mezi ně mnoho známých německých 

spisovatelů a dramatiků, např. Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig, Egon 

Erwin Kisch, Erich Kästner, Heinrich Mann aj.88 

 

                                                                                                                                               
82 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 40-47. ISBN 3548343074. 
83 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 88, 93, 112. ISBN 3548343074. 
84 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 100-101. ISBN 3548343074. 
85 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 119. ISBN 3548343074., SUHR, Elke. Zwei Wege, ein Ziel: Tucholsky, 

Ossietzky und Die Weltbühne : mit dem Briefwechsel zwischen Tucholsky und Ossietzky aus dem Jahre 

1932. 1. Aufl. München: Weismann, 1986, s. 16. ISBN 3888970261. 
86 GALLUS, Alexander. Heimat "Weltbühne": eine Intellektuellengeschichte im 20. Jahrhundert. 

Göttingen: Wallstein Verlag, 2012, s. 14. Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte, Bd. 50. 

ISBN 3835311174. 
87 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 134. ISBN 3453035321.  
88 GALLUS, Alexander. Heimat "Weltbühne": eine Intellektuellengeschichte im 20. Jahrhundert. 

Göttingen: Wallstein Verlag, 2012, s. 54. Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte, Bd. 50. 

ISBN 3835311174. 
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2.2 Osobnosti Weltbühne  

 

2.2.1 Kurt Tucholsky 

Kurt Tucholsky (1890 - 1935) byl německým publicistou a spisovatelem. Za své 

umění podle svých slov vděčil právě Siegfriedu Jacobsohnovi, který jej od jeho první 

návštěvy v redakci Schaubühne roku 1913 už nenechal odejít a vychoval jej jako 

spisovatele. Jacobsohn se stal nejen jeho učitelem, ale i blízkým přítelem. Jak píše Suhr, 

„společně formovali tvář Jacobsohnova malého divadelního listu“.89 

Jako autor využíval čtyř různých pseudonymů – Theobald Tiger, Kaspar Hauser, 

Peter Panter či Ignaz Wrobel. Podobně jako Ossietzky se podílel na založení „Mírového 

svazu účastníků války“ („Friedensbund der Kriegsteilnehmer“), mezi lety 1920 a 1924 

se angažoval v hnutí „Nie-wieder-Krieg“ a vstoupil do Deutsche Friedensgesellschaft. 

Seznámili se v roce 1919 v rámci společných aktivit „Nie-wieder-Krieg“. Byl to právě 

Tucholsky, kdo Ossietzkého přizval do Weltbühne v době, kdy byl ještě redaktorem 

novin „Das Tage-Buch“.90  

Vztah mezi těmito dvěma osobnostmi Weltbühne vyvolává mnohé dohady, 

podle Suhr Tucholsky Ossietzkému vytýkal způsob, jakým časopis vede. I přes společné 

konflikty však měli být přáteli, alespoň tak to vyplývá z časté korespondence obou 

redaktorů. Roku 1932, když Ossietzky nastupuje do vězení, publikuje Tucholsky ve 

Weltbühne článek „Pro Carla v. Ossietzkého“, v němž se s přítelem loučí a přeje mu, 

aby „z vazby vyšel nepolepšený“.91 Ten Tucholskému z vězení velmi často píše 

dopisy.92 

Tucholsky v roce 1929 emigruje do Švédska, odkud podporuje kampaň za 

udělení Nobelovy ceny Ossietzkému. V zahraničí Tucholsky rezignuje na psaní, trápí jej 

situace v Německu a zejména Ossietzkého věznění. Dne 21. prosince 1935 náhle umírá. 

                                                 
89 SUHR, Elke. Zwei Wege, ein Ziel: Tucholsky, Ossietzky und Die Weltbühne : mit dem Briefwechsel 

zwischen Tucholsky und Ossietzky aus dem Jahre 1932. 1. Aufl. München: Weismann, 1986, s. 15. ISBN 

3888970261. 
90 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 269. ISBN 3453035321., SUHR, Elke. Zwei Wege, ein Ziel: Tucholsky, Ossietzky und Die 

Weltbühne : mit dem Briefwechsel zwischen Tucholsky und Ossietzky aus dem Jahre 1932. 1. Aufl. 

München: Weismann, 1986, s. 25. ISBN 3888970261. 
91 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 138, 158. ISBN 3453035321. 
92 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 312. ISBN 3548343074. 
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Příčina smrti není zcela jasná, kvůli jeho špatnému psychickému stavu se však hovoří 

o sebevraždě.93 

 

2.2.2 Erich Mühsam 

Spisovatel a publicista Erich Mühsam (1878 - 1934) byl radikálním socialistou a 

anarchistou. V redakci Schaubühne (později Weltbühne) pracoval od roku 1908. Za své 

politické aktivity byl nacistickým režimem pronásledován a stal se jeho první obětí 

z okruhu spolupracovníků Weltbühne. Nacisté jej podobně jako Ossietzkého zatkli 

v noci po požáru Říšského sněmu. Oba dva pak týrali v Sonnenburgu, mimo jiné 

každodenním kopáním vlastního hrobu. Nakonec jej zavraždili v koncentračním táboře 

Oranienburg.94 

 

2.2.3 Ernst Toller 

Dalším pravidelným redaktorem Weltbühne byl spisovatel a dramatik Ernst 

Toller (1893 - 1939). Jako radikální socialista spolupracoval s Erichem Mühsamem, ve 

dvacátých letech byl z politických důvodů zatčen a odsouzen na pět let do vězení, kde 

vznikla významná část jeho tvorby – dramata „Masse Mensch“, 

„Die Maschinenstürmer“ a „Der deutsche Hinkemann“. Do Weltbühne psal v letech 

1924 - 1933, po převzetí moci mu nacistický režim odebral státní občanství. Jeho knihy 

byly v Německu zakázány a páleny. V Londýně se podílel na kampani za Nobelovu 

cenu pro Ossietzkého. Usadil se nakonec ve Spojených státech, roku 1939 v New Yorku 

spáchal sebevraždu.95 

 

2.2.4 Kurt Hiller 

Socialista Kurt Hiller (1885 - 1972) byl znám svými polemikami, kriticky se 

často stavěl k Ossietzkému, jemuž vytýkal přílišnou nevyhraněnost. Podle něj Ossietzky 

nikdy nedokázal pro Weltbühne vymezit politický směr a učinil z ní pestrou paletu 

                                                 
93 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 269, 221. ISBN 3453035321. 
94 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 258. ISBN 3453035321., MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer 

Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: Ullstein Sachbuch, 1985, s. 401. ISBN 3548343074. 
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náhodně sebraných názorů bez vlastní spojitosti. Tvrdil, že takovéto bezcílné vedení 

listu uškodilo a snížilo jeho možný vliv.96 Ve Weltbühne působil v letech 

1918 až 1936.97 

 

2.3 Weltbühne a Carl von Ossietzky  

Již roku 1924 Tucholsky upozorní Siegfrieda Jacobsohna na talentovaného 

redaktora listu „Tage-Buch“ a levicově demokratických novin „Montag Morgen“, a ten 

se rozhodne, že Ossietzkého získá pro svůj list. Ossietzky se s Jacobsohnem poprvé 

setká na přelomu let 1925/26, kdy mu je nabídnuta spolupráce. Trvá mu však rok, než se 

rozhodne přejít k Weltbühne; Tucholsky a Jacobsohn mu kvůli jeho odtažitému postoji 

přezdívají „Markýz von O.“. Důvodem je soudní řízení vedené proti listu Montag 

Morgen, v němž Ossietzky od roku 1925 působí jako šéfredaktor, a sice kvůli článku 

obviňujícímu ministra zahraničí z napojení na militaristickou organizaci Stahlhelm98. 

Pro Ossietzkého je nezbytné ukončit vedený proces, než se definitivně stane redaktorem 

Weltbühne.99 

V dubnu roku 1926 je podepsána smlouva a vychází Ossietzkého první politický 

úvodník. Nakolik si Jacobsohn svého nového spolupracovníka vážil, dokazuje 

skutečnost, že jeho články údajně uveřejňoval bez jakékoliv editace. Tímto privilegiem 

nedisponoval ani Kurt Tucholsky, jenž by se dal označit za Jacobsohnova chovance. 

Ossietzkého si Jacobsohn cenil zejména jako profesionálního politického žurnalisty; 

jednalo se o totiž o oblast, kterou on jakožto divadelní odborník tolik neovládal.100 

                                                                                                                                               
95 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 258. ISBN 3453035321.  
96 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 132, 256. ISBN 3453035321. 
97 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 214. ISBN 3548343074. 
98 Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten (Svaz frontových vojáků) – založen v listopadu 1918 za účelem 

posílení majestátu německého vojska; s počtem 500 000 členů představoval opozici ve Výmarské 

republice; spolu s nacionalistickými stranami DNVP a NSDAP vytvořil r. 1931 svaz „Harzburger Front“ 

(Harzburská fronta), prosazující nacionalistické zájmy; na přelomu let 1933/34 je svaz začleněn pod SA a 

roku 1935 formálně rozpuštěn; Stahlhelm - Bund der Frontsoldaten. In: Rbb Preußen-Chronik [online]. 

Rundfunk Berlin-Brandenburg, 2000/2001 [cit. 2014-05-07]. Dostupné 

z: http://www.preussenchronik.de/begriff_jsp/key=begriff_stahlhelm+-+bund+der+frontsoldaten.html  
99 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 63. ISBN 3499505142., SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner 

u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 1989, s. 134. ISBN 3453035321. 
100 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 199. ISBN 3548343074., SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, 
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Siegfried Jacobsohn 3. prosince 1926 náhle umírá na mozkovou mrtvici. 

Tucholského jeho smrt silně zasáhla, nikdy se z ní pořádně nevzpamatoval. Jako 

důvěrný přítel bývalého vydavatele převezme řízení Weltbühne. Konflikty 

s Jacobsohnovou ženou ohledně vedení časopisu jsou jedním z dalších důvodů k tomu, 

aby z redakce na jaře roku 1927 odešel. Sám prý doporučil Ossietzkého za svého 

nástupce, od 11. října 1927 pak na titulní straně Weltbühne stojí „Založil Siegfried 

Jacobsohn. Vede Carl von Ossietzky. Za spolupráce Kurta Tucholského.“101 

Kolegové v novém šéfredaktorovi vidí temperamentního žurnalistu a 

„znamenitého stylistu“. Ossietzky pozornost časopisu ještě více zaměří na politické 

dění, nicméně kultura nadále zůstává jeho nedílnou součástí, většinou ve formě 

literárních, divadelních či filmových recenzí.102 Ve Weltbühne se snaží o svobodnou 

žurnalistiku a nekompromisní politickou kritiku. To mu umožňuje nezávislost časopisu 

na státu, politických stranách i mocných inzerentech; náklady jsou pokrývány výhradně 

ziskem z prodaných výtisků. Každé číslo otevírá Ossietzkého úvodník, jenž udává tón 

celému vydání. Autor ho pravidelně sepisuje v sobotu ráno poté, co jsou hotovy 

všechny ostatní texty a co si přečte sobotní ranní tisk.103   

Charakterem se Ossietzky od svého předchůdce rovněž v mnohém liší, na rozdíl 

od velmi přímého a občas vznětlivého Jacobsohna, jenž nešetřil chválou ani kritikou, se 

svým současníkům Ossietzky jeví jako dosti uzavřený a nesmělý člověk. Jen nejbližší 

kolegové na něm skutečně oceňují jeho duchaplnou a bystrou povahu. Jedním z nich je 

psycholog Rudolf Arnheim, od roku 1928 kulturní redaktor Weltbühne (v roce 1933 

emigroval do Itálie a následně se usadil ve Spojených státech). Patří mezi nejužší 

spolupracovníky Ossietzkého, vzhlíží k němu podobně jako dříve Tucholsky 

k Jacobsohnovi.104 Tvrdí, že má Ossietzky „jako redaktor mimořádné pochopení, (…) 

                                                 
101 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 136. ISBN 3453035321., VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier 
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Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: Ullstein Sachbuch, 1985, s. 205, 249. ISBN 3548343074. 
102 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 136-138. ISBN 3453035321. 
103 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 70-71. ISBN 3499505142., VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier 
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Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, c1994, s. 68. ISBN 3499505142. 
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osvědčeným spolupracovníkům zásadně nechává při jejich práci volnou ruku, což 

nedělá z pohodlnosti, nýbrž z úcty před názorovými rozdíly kolegů.“105  

Jinak se k tomuto přístupu stavěl Kurt Hiller, jenž sám toužil po tom, usednout 

na Jacobsohnovo místo. Vyčítal mu, že postrádá „redaktorskou vášeň“ a jakýkoliv 

koncept.106 Vidí ho jako „skvělého kritika, ale bez konstruktivního pojetí pro nové 

společenské uspořádání“.107 Právě absence jasné politické linie však podle Arnheima 

byla tím, co lákalo čtenáře. Časopis sdružoval autory, kteří nejrůznějšími cestami 

bojovali za stejnou věc – zachování republiky.108 

Za Ossietzkého vedení čelila Weltbühne vícekrát soudnímu řízení. Soudci a 

státní zástupci Výmarské republiky na svých postech většinou setrvávali ještě z doby 

císařství, neměli tudíž blízký vztah k jejím ideálům a demokratickým zásadám. 

Nekompromisně se stavěli k levici, zatímco zástupce pravice soudili mnohem mírněji, 

uznávali stále pruskou tradici moci, militarismu a disciplíny.109 Ossietzky jim jejich 

předpojatost tvrdě vyčítal: „Vždyť vy nejste proti republice, demokracii nebo 

socialismu. Vy jste proti době. Jste stejně tak proti krátkým vlasům a krátkým šatům 

jako proti výmarskému zřízení. (…) Chráníte stav, který už neexistuje. Chráníte 

starodávnou morálku (…).“110 

Na jaře 1932 se konají prezidentské volby, v nichž se rozhoduje mezi dosud 

úřadujícím říšským prezidentem Paulem von Hindenburgem, Adolfem Hitlerem a 

zástupcem komunistů Ernstem Thälmannem. Sociální demokraté nenavrhnou žádného 

vlastního kandidáta, namísto toho podpoří Hindenburga, jehož ve srovnání s Hitlerem 

považují za menší zlo. Komunistická strana do voleb vyráží s heslem: „Kdo volí 

Hindenburga, volí Hitlera“. Ossietzky nějakou dobu váhá, než se nakonec postaví za 

Thälmanna. Sám by upřednostnil společného kandidáta levice, jenž by mohl zabránit 

nastupujícímu fašismu, nyní však vidí pouze dvě cesty – pravou a levou, 
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Hindenburga a Thälmanna. Časopis Weltbühne se jako téměř jediný otevřeně přimlouvá 

za kandidáta komunistické strany, což vyvolá silnou vlnu kritiky demokratických a 

sociálně demokratických listů.111 

Volby skončí vítězně pro Hindenburga a Ossietzky o měsíc později, 

10. května 1932, nastupuje do vězení v Tegelu. Stejného dne vychází ve Weltbühne 

jeho nejznámější článek „Rechenschaft“ („Skládání účtů“), v němž bilancuje průběh 

procesu a mimo jiné vysvětluje, proč odmítá uprchnout do ciziny. „Přirozeně nepopírám 

právo publicistů na to, vyhnout se zásahu panující moci pomocí útěku. (…) Říšský soud 

mě pečlivě označil tím nejnepříjemnějším způsobem. Vlastizrada a vyzrazení 

vojenských tajemství – to je nanejvýš pomlouvačná nálepka, se kterou se nežije snadno. 

Pokud s tím člověk půjde do zahraničí, tak se bude celý pravicový tisk 

radovat: Uprchnul k nepříteli! A někteří z těch lehce váhavých budou krčit 

rameny: přeci jen na té věci musí něco být! (…) Když chce člověk účinně bojovat 

s nakaženým duchem státu, musí sdílet jeho celkový osud.“112 

Vedení Weltbühne se mezitím ujímá Hellmut von Gerlach, jako šéfredaktor 

působí až do Ossietzkého propuštění 22. prosince 1932. Německo pomalu přechází pod 

fašistickou diktaturu a list proto musí stále více mírnit svůj tón, aby předešel oficiálnímu 

zákazu. Dne 10. května 1933 se na nařízení nacistů koná pálení knih, při němž jsou 

zničeny spisy Ossietzkého, Tucholského, Kästnera, Marxe a jiných.113  

Zhoršující se situace v Německu donutí Edith Jacobsohnovou, vdovu po 

zakladateli Weltbühne, založit v září roku 1932 ve Vídni „Wiener Weltbühne“. Jedná se 

o rakouskou verzi časopisu, jež přejímá nejdůležitější články berlínského vydání a 

doplňuje je obsahem týkajícím se bezprostředně rakouských čtenářů. Za tímto účelem je 

                                                                                                                                               
VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier Ravensburg, 1987, s. 77. ISBN 

3473518522. 
111 VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier Ravensburg, 1987, s. 88-89. ISBN 

3473518522., SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: 

Heyne, 1989, s. 125-126. ISBN 3453035321. 
112 „Natürlich bestreite ich das Recht des Publizisten nicht, sich dem Zugriff der herrschenden Gewalten 

durch die Flucht zu entziehen. (…) Das Reichsgericht hat mich vorsorglich in unangenehmster Weise 

abgestempelt. Landesverrat und Verrat militärischer Geheimnisse – das ist eine höchst diffamierende 

Etikette, mit der sich nicht leicht leben läßt. Geht man damit ins Ausland, so wird die gesamte 

Rechtspresse aufjubeln: Zum Feinde geflohen! Und manche von den Leichtschwankenden werden die 

Achseln zucken: es muß doch etwas an der Sache sein! (…) Wenn man den verseuchten Geist eines 

Landes wirkungsvoll bekämpfen will, muß man dessen allgemeines Schicksal teilen.“ (vlastní překlad); 

VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier Ravensburg, 1987, s. 94, 97. ISBN 

3473518522. 
113 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 335-336. ISBN 3548343074., VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. 

Ravensburg: Otto Maier Ravensburg, 1987, s. 94. ISBN 3473518522. 
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ve Vídni zřízena i zvláštní redakce, která má nicméně dodržovat charakteristický styl 

původního časopisu.114 

Ráno 28. února 1933 Gestapo zatýká Ossietzkého a převáží jej k výslechu na 

policejní prezidium na Alexanderplatz v Berlíně. Zhruba o týden později, 7. března, 

vychází desáté číslo Weltbühne se speciálním sdělením pro své čtenáře: „Po událostech 

27. února byla zatčena řada osobností, mezi nimiž se nachází i vydavatel našeho listu, 

Carl v. Ossietzky. Redakce a vydavatelství Weltbühne ujišťují čtenáře, že spolu 

s právním zástupcem Kurtem Rosenfeldem učiní vše, co je dnes ještě možné, aby 

Carlu v. Ossietzkému navrátily svobodu…“.115 

Krátce nato postihl Weltbühne oficiální zákaz. Nelze s jistotou určit, které číslo 

vyšlo jako skutečně poslední, podle Groschopp to však s největší pravděpodobností bylo 

právě desáté, případně jedenácté vydání roku 1933. Policie rovněž zkonfiskovala 

majetek vydavatelství a uzavřela redakci na Kantstraße č. 152. Jednalo se však „o jednu 

z mnoha policejních akcí, které zůstaly veřejností nepovšimnuty.“116 

 

2.4 Léta v emigraci a obnovení časopisu po válce  

Vídeňská redakce Weltbühne vydržela do března 1933, poté (v té době již 

v Německu zakázaný) časopis přesídlil do Prahy. Důvodem byla obava z perzekuce 

rakouským kancléřem Engelbertem Dollfußem, jenž rozpustil parlament a nastolil 

autoritativní režim, silně ovlivněný italským fašismem.117 Dne 23. března Wiener 

Weltbühne čtenáře na poslední stránce informuje o tom, že je list „odhodlán pokračovat 

ve své práci a přestát německý fašismus“.118 Ani poslední číslo Wiener Weltbühne 

z 30. března se s čtenáři definitivně neloučí: „Od příštího čísla bude náš časopis spojen 

                                                 
114 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 341-342. ISBN 3548343074. 
115 „Nach den Ereignissen des 27. Februar wurde eine Reihe von Persönlichkeiten verhaftet, unter denen 

sich auch der Herausgeber unsres Blattes, Carl v. Ossietzky, befindet. Redaktion und Verlag der 

Weltbühne versichern den Lesern, daß sie und ihr Rechtsbeistand Kurt Rosenfeld alles tun werden, was 

im Rahmen des heute noch Möglichen liegt, um Carl v. Ossietzky die Freiheit wiederzubeschaffen…“ 

(vlastní překlad); MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. 

Frankfurt/M: Ullstein Sachbuch, 1985, s. 353. ISBN 3548343074. 
116 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 358. ISBN 3548343074. 
117 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 360. ISBN 3548343074.; Engelbert Dollfuss. In: Encyclopædia 

Britannica [online]. 2014 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/168274/Engelbert-Dollfuss  
118 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 361. ISBN 3548343074. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/168274/Engelbert-Dollfuss
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pod tutéž redakci s Weltbühne. Weltbühne byla zakázána v Berlíně, kde vycházela 

devětadvacet let. Přesto ve své práci pokračuje. Bude sdružovat všechny statečné 

protivníky fašismu a všechny ty, kteří chtějí obnovení německé, evropské levice. 

Weltbühne, dosud nevázaná na žádnou politickou stranu, bude pokračovat ve starém 

duchu a s novými úkoly. Vydavatelství a redakce Weltbühne věří, že mohou počítat 

s věrnou pomocí jejích přátel a čtenářů.“119 

V Praze list poprvé vychází 6. dubna 1933 pod názvem „Die neue Weltbühne“. 

Redakce časopisu sídlí v Melantrichově ulici č. 1. Dne 15. března 1934 se jeho vedení 

ujímá mladý novinář Hermann Budzislawski, jenž v čele setrvá až do roku 1939.120 

Výtisky byly různými způsoby přenášeny přes hranice do Německa, například 

prostřednictvím pražského Komitétu pro pomoc emigrantům z Německa. Další část 

putovala kurýrní cestou německých revolučních socialistů, již měli jako opoziční 

organizace v Německu vlastní distributorskou síť. Redakce „Die neue Weltbühne“ 

v červnu 1938 kvůli sílící cenzuře přesídlí do města Sèvres u Paříže. Až do listopadu 

však list nezíská povolení pro vydávání ve Francii, a tak je mezitím tištěn v Bruselu. 

V srpnu 1939 ve Francii dochází k zatýkání cizinců podezřelých ze spolupráce 

s komunisty. Dne 31. srpna „Die neue Weltbühne“ spolu s dalšími levicovými periodiky 

čelí oficiálnímu zákazu.121 

Po druhé světové válce chce Maud von Ossietzky list obnovit. Zažádá si na 

britském okupačním úřadě o licenci pro vydávání měsíčníku s názvem 

„Carl von Ossietzky’s Weltbühne“ a obdrží ji ke konci roku 1945. Její iniciativy 

nicméně úřady zneužijí, vyžadují změnu názvu a zamýšlejí časopis využít pro 

antikomunistickou propagandu. Spolu s Hansem Leonardem, jenž měl nový list vést, 

a bývalým spolupracovníkem Weltbühne Erichem Weinertem se Maud rozhodne pro 

jinou cestu. Naleznou tiskárnu „Berliner Verlag“ v sovětském sektoru Berlína, kde je 

                                                 
119 „Von der nächsten Nummer an wird unsre Zeitschrift unter gleicher Redaktion mit der Weltbühne 

vereinigt. Die Weltbühne wurde in Berlin, wo sie neunundzwanzig Jahre erschienen ist, verboten. Sie 

setzt ihre Arbeit trotzdem fort. Sie wird alle aufrechten Gegner des Faschismus und alle jene sammeln, 

die eine Erneuerung  der deutschen, der europäischen Linken wollen. Wie bisher an keine Partei 

gebunden, wird die Weltbühne im alten Geiste und mit neuen Aufgaben weitergeführt. Verlag und 

Redaktion der Weltbühne glauben sich berechtigt, auf die treue Mithilfe ihrer Freunde und Lesen zählen 

zu können.“ (vlastní překlad); MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer 

Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: Ullstein Sachbuch, 1985, s. 361. ISBN 3548343074.  
120 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 360-363. ISBN 3548343074. 
121 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 369, 417-418, 431. ISBN 3548343074. 
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4. června 1946 vytištěno první číslo znovuzrozené „Weltbühne“. Maud vrací britskou 

licenci a následně obdrží sovětskou, jež nese zpětné datum 1. června 1946.122 

Časopis zprvu vychází dvakrát měsíčně, zato s mnohem vyšším nákladem než 

před válkou – první vydání má 82 000 výtisků, o rok později již Weltbühne přesáhne 

náklad 170 000.123 

 

3. Nobelova cena míru 

 

3.1 Počátky kampaně  

Ossietzkého osud bedlivě sledovali nejen jeho přátelé a známí, ale i široká 

veřejnost, zejména pak emigranti. Pohoršení a obavy je spojily v boji za společnou 

věc – získat nejvyšší možné ocenění pro pacifistu trýzněného nacistickým režimem. 

Thomas Mann udělení Nobelovy ceny Ossietzkému popisuje jako: „osvobozující čin 

z více než jednoho hlediska, který vloží útěchu, sílu a novou víru v moc dobra nejen do 

srdce muže, jehož by se týkal, nýbrž do milionů sužovaných srdcí, které v těchto 

zdivočelých a zachmuřených časech ztrácejí naději v pojem dobra“.124  

Podle odkazu Alfreda Nobela smí Nobelovu cenu míru získat osobnost, 

„která učinila nejvíce či vykonala nejlepší práci pro sbratření národů, pro odstranění 

nebo snížení stávajících vojsk a pro konání a podporu mírových kongresů.“125 

Za původní impulz pro kandidaturu Carla von Ossietzkého lze pokládat článek 

demokratického publicisty Georga Bernharda v deníku německé emigrace 

„Pariser Tageblatt“ ze dne 16. dubna 1934. Bernhard se v něm zamýšlí nad skutečností, 

že byla dosud cena udělována osobám, jež se pro mír angažovaly svou spisovatelskou či 

                                                 
122 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 456-463. ISBN 3548343074., OSSIETZKY, Maud von, Rosalinde von 

OSSIETZKY-PALM, Ursula MADRASCH-GROSCHOPP, Carl von OSSIETZKY a Carl von 

OSSIETZKY. Maud v. Ossietzky erzählt: mit einem Gespräch zwischen Rosalinde v. Ossietzky-Palm und 

Ursula Madrasch-Groschopp. Berlin: Buchverlag Der Morgen, c1988, s. 144. ISBN 3371001687. 
123 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 472. ISBN 3548343074. 
124 „eine befreiende Tat in mehr als einer Beziehung, die Trost, Stärkung und neuen Glauben an die Kraft 

des Guten nicht nur in das Herz des einen Mannes gießen würde, dem sie gälte, sondern in Millionen 

gequälter Herzen, die in der Verwilderung und Verdüsterung dieser Zeit am Guten zu verzweifeln im 

Begriffe sind“ (vlastní překlad); SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner 

u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 1989, s. 207. ISBN 3453035321. 
125 VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier Ravensburg, 1987, s. 142. ISBN 

3473518522. 
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politickou činností. Podle něj je načase ocenit pacifistu, jenž se stal „mučedníkem jedné 

ideje“: „Dosud se odměňovali propagandisté slova a propagandisté činu. Nezdá se, že 

by si propagandisté utrpení toto ocenění zasloužily méně.“126 Bernhard tak Ossietzkého 

strádání vidí jako jeho zbraň v boji za mír.127 

První pokus o nominaci podniká Liga za lidská práva ve Štrasburku 

(Liga für Menschenrechte) dne 26. května 1934, a sice dopisem výboru pro udělení 

Nobelovy ceny. Její žádost je však neplatná, neboť překročila danou lhůtu - aby totiž 

mohla být nominovanému cena udělena pro tentýž rok, bylo nutné návrh předložit do 

1. února.128 

Ossietzkého přátelé nicméně ve svém plánu pokračují a snaží se ve světě nalézt 

ještě větší podporu. K iniciativě se tak postupně přidávají další osobnosti i instituce. 

Z Londýna kampaň vedou Ernst Toller, Rudolf Olden (spolupracovník Weltbühne a 

právník, jenž Ossietzkého zastupoval v tzv. „Weltbühne-Prozess“) a Otto Lehmann-

Rußbüldt (spisovatel a redaktor Weltbühne), kteří založili Ligu za lidská práva 

v londýnském exilu. V Paříži ji řídí Hellmut von Gerlach, Rudolf Leonhard (spisovatel, 

taktéž přispíval do Weltbühne) a Milly Zirker (redaktorka „Berliner Tageblatt“ a „8-

Uhr-Abendblatt“, do Weltbühne psala pod pseudonymem Johannes Bückler). V Moskvě 

se za Ossietzkého zasazuje básník Johannes R. Becher (ve Weltbühne mezi lety 

1934 a 1939).129 

 

3.2 Světový ohlas  

Ossietzkého přátelé a kolegové pracují v exilu zprvu nenápadně, sami sebe 

označují za „Přátele Carla von Ossietzkého“ („Freunde Carl von Ossietzkys“). Vyhýbají 

se veřejným výstupům a spíše v pozadí se přimlouvají u politiků a významných 

osobností, jejichž vliv by mohl sahat až do nitra nacistického režimu. Pořádají rovněž 

                                                 
126 „Man hat bisher Propagandisten des Wortes und Propagandisten der tat belohnt. Die Propagandisten 

des Leidens scheinen dieses Preises nicht weniger wert zu sein.“ (vlastní překlad); KRAIKER, Gerhard a 

Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, c1994, s. 116-117. ISBN 

3499505142. 
127 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 117. ISBN 3499505142. 
128 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 383. ISBN 3548343074., VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: 

Otto Maier Ravensburg, 1987, s. 142. ISBN 3473518522. 
129 MADRASCH-GROSCHOPP, Ursula. Die Weltbühne: Porträt einer Zeitschrift. 1. Aufl. Frankfurt/M: 

Ullstein Sachbuch, 1985, s. 383, 451. ISBN 3548343074., SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, 

Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 1989, s. 50, 133, 251, 278. ISBN 3453035321. 
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finanční sbírky na podporu rodiny vězněného. První nominace, ač neúspěšná, 

v Německu vyvolá silnou vlnu nevole a hněvu a obrátí pozornost nacistů ještě více 

k týranému vězni.130 

Za podpory Alberta Einsteina a londýnských emigrantů se 

Hellmutu von Gerlachovi podaří pro věc získat například americkou nositelku Nobelovy 

ceny míru a bojovnici za ženská práva Jane Addamsovou, německého nositele tohoto 

ocenění Ludwiga Quidda nebo britského profesora ekonomie Harolda Laskiho. Poté, co 

Gerlach v roce 1935 umírá na selhání srdce, se kampaně ujímá Ossietzkého 

spolupracovnice a sociální demokratka Hilde Walter. Z Londýna Ernst Toller a Rudolf 

Olden oslovují slavné spisovatele a žurnalisty, mimo jiné Wickhama Steeda, Normana 

Angella, Aldouse Huxleyho, Bertranda Russella či Virginii Woolfovou. Hledají 

podporu i mezi politickými představiteli a po celé zemi rozšiřují brožuru s názvem 

„What was his crime? The Case of Carl von Ossietzky“ („Co bylo jeho zločinem? 

Případ Carla von Ossietzkého“). Získávají dokonce pozornost tisku, zejména „Times“ 

stále častěji informují o osudu německého pacifisty.131 

Dne 16. srpna 1934 v Timesech vychází článek Elisabeth Bibesco, dcery 

bývalého premiéra Velké Británie Herberta Henryho Asquitha. Vyzývá k odporu proti 

nacistickému režimu, koncentračním táborům a podněcuje veřejnost k podpoře kampaně 

za udělení Nobelovy ceny Ossietzkému.132 

Ve Švédsku je případ Carla von Ossietzkého pro veřejnost nezajímavý, většina 

věří nacistické propagandě a považuje jej za vlastizrádce. To se snaží změnit žurnalista 

a spisovatel Kurt Singer133 (narozen jako Kurt Deutsch), jenž v několika velkých 

švédských novinách uveřejní články o Ossietzkém. Podaří se mu Švédy částečně 

                                                 
130 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 209. ISBN 3453035321. 
131 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 209-210. ISBN 3453035321., VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier 

Ravensburg, 1987, s. 143. ISBN 3473518522. 
132 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 214, 288. ISBN 3453035321. 
133 Kurt Singer (1911-2005) – spisovatel; od r. 1933 vydával v ilegalitě protinacistický týdeník; emigroval 

do Švédska, kde pracoval jako novinář pro švédská a švýcarská periodika; ještě během druhé světové 

války sepsal biografii Hermanna Göringa, která byla na nátlak nacistického režimu ve Švédsku zakázána, 

a Singer odjel do Spojených států; působil ve švédských a amerických výzvědných službách a věnoval se 

psaní na téma špionáže, později se vrátil k biografickému žánru (sepsal mj. biografii Ossietzkého, 

Hemingwaye, Alberta Schweitzera či Lyndona B. Johnsona); OLIVER, Myrna. Kurt Singer, 94; 

Espionage Writer and Biographer Spied on Nazis in World War II. In: Los Angeles Times[online]. 2005 

[cit. 2014-05-07]. Dostupné z: http://articles.latimes.com/2005/dec/14/local/me-singer14 

http://articles.latimes.com/2005/dec/14/local/me-singer14
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upoutat, spisovatelka Mia Leche-Löfgren134 dokonce vytvoří tzv. Ossietzkého kroužek, 

jehož cílem je přesvědčit švédské poslance, aby podpořili jeho nominaci na Nobelovu 

cenu míru. Všechny tyto snahy však zůstávají bez většího vlivu, veřejnost se k osudu 

vězněného staví poměrně lhostejně. V Norsku se oproti tomu konají demonstrace proti 

nacistickému režimu a za osvobození Ossietzkého. Kampaň tam na podnět Hilde Walter 

od roku 1935 vede pedagožka Mimi Sverdrup-Lunden spolu s německým 

emigrantem Willy Brandtem.135    

Švýcarský Ossietzkého komitét zakládá divadelní režisér Gustav Hartung. S ním 

v Curychu spolupracuje Ernst Rosenbusch, přidávají se i Thomas a Heinrich Mann. 

Podaří se jim získat podporu poslanců i důležitých švýcarských periodik.136 

V Praze probíhá kampaň pod vedením sociálního demokrata a vydavatele 

„Die neue Weltbühne“ Hermanna Budzislawského a Kurta Grossmanna, působícího 

v Německé lize za lidská práva. Jejich iniciativu zde podporují například spisovatelé 

Max Brod či Karel Čapek. Počátkem roku 1935 pražský komitét rozšiřuje memorandum 

s názvem „Zachraňte Carla von Ossietzkého!“ („Rettet Carl von Ossietzky!“), 

obsahující jak informace o životě vězněného, tak očitá svědectví jeho bývalých 

spoluvězňů. Do memoranda přispěli Hermann Budzislawski, Kurt Grossmann, 

Hellmut von Gerlach, Heinrich Mann, Thomas Mann, Erich Mühsam, Lion 

Feuchtwanger, Arnold Zweig aj.137 

Kurt Tucholsky se v emigraci dozvídá o stavu svého přítele a nabízí svou pomoc 

pařížskému výboru. Ten jej však varuje před jakoukoliv aktivitou, jež by mohla 

Ossietzkému pouze uškodit, neboť Tucholsky pro nacisty představuje v tuto dobu 

jednoho z nejvíce nenáviděných německých publicistů. V tajnosti nicméně píše 

známým anglickým osobnostem, aby se postavily za Ossietzkého. Pracuje o samotě, bez 

většího kontaktu s ostatními německými emigranty. Nedozví se tak ani to, že pokus 

                                                 
134 Mia Leche-Löfgren (1878 - 1966) – novinářka pracující pro noviny „Göteborgs Handels- och Sjöfarts-

Tidning“ a „Inut“; spoluzakladatelka ženského liberálního sdružení Frisinnade Kvinnor; bojovnice za 

ženská práva, mír a pomoc uprchlíkům během obou světových válek; Lögfren, Mia Leche. Nordic 

Women's Literature [online]. 2012 [cit. 2014-05-07]. Dostupné z: 

http://nordicwomensliterature.net/writer/l%C3%B6fgren-mia-leche 
135 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 210-211. ISBN 3453035321. 
136 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 211. ISBN 3453035321., VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier 

Ravensburg, 1987, s. 118. ISBN 3473518522. 
137 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 211-212, 287. ISBN 3453035321.; Memorandum spolu s průvodním dopisem Kurta Grossmana 

zde: Memorandum: Rettet Carl von Ossietzky!. 1935. Dostupné z: 

http://www.peacepalacelibrary.nl/pmfiles/O04-38-005.pdf 

http://nordicwomensliterature.net/writer/l%C3%B6fgren-mia-leche
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o nominaci z roku 1934 skončil neúspěchem, a kritizuje udělení ceny britskému 

politikovi Arthurovi Hendersonovi.138 

 

3.3 Nacistické Německo proti snahám o nominaci  

Zvyšující se mezinárodní tlak má za následek návštěvu zástupce Mezinárodního 

červeného kříže v koncentračním táboře Esterwegen roku 1935. Je jím švýcarský 

diplomat Carl Jakob Burckhardt, jenž má za úkol prošetřit Ossietzkého zdravotní stav. 

Osobní setkání s vězněm, který je na pokraji sil, v něm zanechá silný dojem. 

Burckhardtova zpráva v zahraničí vyvolá ještě větší pohoršení nad Ossietzkého 

vězněním, k tomu se v novinách stále objevují množící se výpovědi jeho bývalých 

spoluvězňů.139 

Němečtí diplomaté vládu varují před zhoršujícím se obrazem Německa 

v zahraničí. Nacistický režim probíhající kampaň staví do velmi složité situace, navíc 

v době, kdy se blíží Olympijské hry v Berlíně a vláda chce prezentovat politiku míru a 

dohody. Gestapo sbírá veškeré informace a materiály o kampani a sepíše speciální 

dokument, v němž líčí Ossietzkého obvinění, zejména pak vlastizradu. Tvrdí rovněž, že 

jsou zvěsti o špatném zdravotním stavu vězně zcela smyšlené.140 Ve zprávě Gestapa 

mimo jiné stojí: „Von Ossietzky, který od roku 1912 patřil ke členům Deutsche 

Friedensgesellschaft, vedl svou spisovatelskou činností v nejrůznějších novinách a 

časopisech od konce války zvlášť štvavým a rozkladným způsobem propagandu. Psal 

úvodníky mj. pro marxistické noviny Die Berliner Volkszeitung a Montag Morgen či 

pro Wochenschrift, Tagebuch. Dále se podstatně podílel na organizaci hnutí Nie-

Wieder-Krieg, jež každoročně počátkem srpna pořádá zle proslulé demonstrace Nie-

Wieder-Krieg. Koncem roku 1926 převzal jako odpovědný redaktor vedení 

pacifistického časopisu Die Weltbühne. Jeho spolupracovníci se skládali výhradně 

z těch, kteří se ve svém nepřátelském postoji a slepé nenávisti vůči všemu nacionálnímu 

ustavičně snažili uvrhnout čest německého lidu do špíny.“141 

                                                 
138 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 213. ISBN 3453035321. 
139 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 216-217. ISBN 3453035321. 
140 VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier Ravensburg, 1987, s. 143-144. ISBN 

3473518522. 
141 „Von Ossietzky, der seit 1912 der Deutschen Friedensgesellschaft als Mitglied angehörte, hat seit 

Kriegsende jahrelang durch seine schriftstellerische Tätigkeit in den verschiedensten Zeitungen und 

Zeitschriften in ganz besonders hetzerischer und volkszersetzender Weise Propaganda getrieben. Er hat 
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Nacistická propaganda vyvolává u některých zástupců výboru pro udělování 

Nobelovy ceny pochybnosti o správnosti Ossietzkého nominace. Váhají zejména 

předseda výboru, profesor Fredrick Stang, konzervativní pacifista Bernard Hansen či 

vědec Christian Lange. Proti Ossietzkému se staví i členové vlády, kteří nechtějí ohrozit 

své obchodní vztahy s Německem. To v té době norskému hospodářství přináší značný 

kapitál a zároveň pro něj představuje významné odbytiště oceli, využívané ve zbrojním 

průmyslu.142 

Na stranu nacistického režimu se překvapivě postaví i norský básník Knut 

Hamsun, kterého obdivovala celá řada německých literátů, zejména pak levicoví 

intelektuálové Výmarské republiky. Dokonce sám Ossietzky při příležitosti 

Hamsunových 70. narozenin ve Weltbühne otisknul blahopřání, kde se básníkovi 

obdivuje a skládá mu poctu. Nyní však Hamsun protestuje proti snaze osvobodit 

„vlastizrádce“ a udělit mu Nobelovu cenu. Jeho postoj otřese nejen norskými 

spisovateli, nýbrž celou skandinávskou veřejností a obrátí její pozornost k Ossietzkému 

případu.143 

 

3.4 Konečné vítězství  

Druhý návrh na kandidaturu Carla von Ossietzkého podává v lednu roku 1935 

Hellmut von Gerlach. Sepisuje také zvláštní memorandum, v němž zdůrazňuje 

Ossietzkého pacifistické aktivity a jeho novinářské působení v boji proti militarismu.144 

V Československu však tento rok pro Nobelovu cenu míru nominují 

Tomáše Garrigue Masaryka, jenž poté v prosinci ze zdravotních důvodů odchází 

z prezidentského úřadu. Masaryka si jako osobnosti světového významu cení jak doma, 

                                                                                                                                               
u.a. für die marxistischen Zeitungne Die Berliner Volkszeitung und den Montag Morgen sowie für die 

Wochenschrift, das Tagebuch Leitartikel geschrieben. Ferner war er maßgebend an der Organisierung 

der Nie-Wieder-Krieg-Bewegung beteiligt, die die übel berüchtigten alljährlich Anfang August 

stattfindenden Nie-Wieder-Krieg-Demonstrationen abhielt. Seit Ende 1926 übernahm er als 

verantwortlicher Redakteur die Leitung der pazifistischen Zeitschrift Die Weltbühne. Seine Mitarbeiter 

setzten sich ausschließlich aus Kreisen zusammen, die in ihrer feindlichen Einstellung und in ihrem 

blindwütigen Haß gegen alles Nationale die Ehre des Deutschen Volkes ständig in den Schmutz zu ziehen 

bestrebt waren.“ (vlastní překlad); KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. 

Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, c1994, s. 119. ISBN 3499505142. 
142 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 217-218. ISBN 3453035321. 
143 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 218-219. ISBN 3453035321., KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. 

Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, c1994, s. 120. ISBN 3499505142. 
144 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 117. ISBN 3499505142. 
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tak v zahraničí, a těší se velké podpoře levice. Členové pražského komitétu, usilujícího 

o kandidaturu Ossietzkého, tak mají obavy z toho, že by jejich iniciativa propadla. 

Hellmut von Gerlach v Paříži podává návrh, aby byla cena rozdělena mezi Ossietzkého 

a Masaryka. Kurt Grossmann se v Praze snaží státníka přesvědčit o symbolickém 

významu, které by mělo udělení Nobelovy ceny míru vězněnému německému 

pacifistovi. Masaryk se nakonec rozhodne za Ossietzkého postavit a sám se tím vzdá 

kandidatury.145 

Ke konci listopadu 1935 je zveřejněno rozhodnutí – Nobelova cena míru pro 

tento rok nebude udělena. V návaznosti na to začnou okamžitě přípravy pro nominaci na 

rok 1936. Nacisté nařídí přemístění vězně do státní nemocnice v Berlíně, kde zůstává 

pod policejním dozorem. Přestože jej tak kampaň zachrání před smrtí za zdmi 

koncentračního tábora, je Ossietzky těžce nemocen a na pokraji sil. Říšský ministr 

vnitra Hermann Göring mu zakáže vycestovat do zahraničí. Ze státní nemocnice 

Ossietzkého propustí až v listopadu 1936, následně je však kvůli těžké formě 

tuberkulózy umístěn do nemocnice Westend.146 

Kampaň nyní dosahuje svého vrcholu, podporují ji desítky členů švýcarského, 

československého i francouzského parlamentu. Gestapo podniká poslední pokus 

o ovlivnění veřejného mínění ve svůj prospěch - 10. září 1936 otiskne dánský deník 

„Berlingske Tidende“ vymyšlený rozhovor Carla von Ossietzkého, v němž se přiznává 

k nacionálnímu socialismu. Článek nicméně působí natolik nevěrohodně, že 

u zahraničního tisku vyvolá jen pohoršení. Německý velvyslanec v Oslu dostává 

nařízení varovat norskou vládu před následky, které by přineslo Ossietzkého ocenění. 

Ani označení vyznamenání za „nepřátelskou demonstraci vůči Německu“ však 

nepomůže - výbor rozhodující o udělování Nobelovy ceny je na vládě ve svých 

rozhodnutích zcela nezávislý.147 

Dne 23. listopadu 1936 výbor udělí dvě Nobelovy ceny míru, tu za rok 1935 

obdrží Carl von Ossietzky, zatímco cena za rok 1936 putuje argentinskému ministru 

zahraničních věcí Carlosi Saavedra Lamasovi. Ossietzky se zprávu dozvídá telefonicky 

od skandinávského novináře, následující den v nemocnici obdrží telegram s oznámením 

                                                 
145 VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier Ravensburg, 1987, s. 145. ISBN 

3473518522. 
146 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 121. ISBN 3499505142., VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier 

Ravensburg, 1987, s. 150. ISBN 3473518522. 
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o svém ocenění. O pár dní později na něj odpovídá: „Vděčen za nečekanou poctu. 

Carl von Ossietzky.“148 Göring se s Ossietzkým osobně setká a naléhá na něj, aby cenu 

odmítnul. Ani výhrůžkami, ani nabízenou svobodou a doživotní rentou jej však 

nezlomí.149 

Oficiálního předání ceny 10. prosince 1936 se Ossietzky nesmí zúčastnit, je mu 

zakázáno vyjet ze země. Poprvé v historii tak na slavnostní ceremonii chybí oceněný. 

Hitler na situaci reaguje prohlášením, v němž do budoucna všem Němcům zakazuje 

přijetí jakékoliv Nobely ceny. Zástupcem tohoto vyznamenání se má stát Německá 

národní cena, jíž jsou později oceněni vlivní nacisté, např. Alfred Rosenberg.150 

Podporovatelé kampaně po celém světě se těší z úspěchu, Thomas Mann 

dokonce vyzývá vládu v Berlíně, aby zrušila koncentrační tábory a propustila vězně. 

Ossietzky doufá, že si získanou finanční částkou bude moct zaplatit lepší zdravotní péči. 

Svým správcem pověří právníka Dr. Wannowa, který ho však o značnou část peněz 

připraví. Němečtí emigranti, stojící stále za Ossietzkým, Wannowa obviní ze spolupráce 

s Gestapem a dochází k procesu, při němž je právník odsouzen.151 

Žádná jiná akce emigrantů, kteří vzdorovali nacistickému režimu, nedosáhla 

takových rozměrů jako tato kampaň. Spojila zástupce nejrůznějších politických směrů a 

její struktura přesahovala hranice nejen evropských států. Nebyla nikdy pevně řízena 

z jednoho konkrétního místa, nýbrž zahrnovala spolupráci a iniciativu mnoha 

jednotlivců. I přes složitost vzájemné komunikace se však boj, jenž trval více než dva 

roky, vyplatil – ocenění vězněného pacifisty přineslo Hitlerovi a jeho režimu drtivou 

morální porážku.152 

 

                                                                                                                                               
147 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 223-224. ISBN 3453035321., VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier 

Ravensburg, 1987, s. 152. ISBN 3473518522. 
148 „Dankbar für die unerwartete Ehre. Carl von Ossietzky.“ (vlastní překlad); SUHR, Elke. Carl von 

Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 1989, s. 224. ISBN 

3453035321., VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier Ravensburg, 1987, s. 153. 

ISBN 3473518522. 
149 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 224-225. ISBN 3453035321. 
150 SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: Heyne, 

1989, s. 225-226. ISBN 3453035321. 
151 VINKE, Hermann. Carl von Ossietzky. Ravensburg: Otto Maier Ravensburg, 1987, s. 154. ISBN 

3473518522., SUHR, Elke. Carl von Ossietzky: Pazifist, Republikaner u. Widerstandskämpfer. München: 

Heyne, 1989, s. 227. ISBN 3453035321. 
152 KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 

c1994, s. 115. ISBN 3499505142. 



   

 

36 

  

4. Tisk o Ossietzkém 

 

Ossietzkého případ vyvolával značnou pozornost po celém světě, i pro méně 

zasvěcené kampaň za udělení Nobelovy ceny představovala pozoruhodný způsob 

protestu a vzpoury vůči nacistickému režimu v Německu. Při analyzování zpráv 

dobového tisku, přinášejících informace o laureátovi, jsem se zaměřila na české deníky 

Lidové noviny, Národní listy, německy psané Prager Presse a Prager Tagblatt, 

a na časopis Přítomnost. Sledovaným obdobím byl týden následující po udělení ceny, 

tj. 24. 11. – 30. 11. 1936, u týdeníku Přítomnost pak následující měsíc, tj. 25. 11. –

 30. 12. 1936. Výjimku tvoří jeden článek Přítomnosti ze dne 12. února 1936, který 

Ossietzkého rovněž zmiňuje. 

 

Nevídaný světový ohlas kampaně za Ossietzkého zdůrazňuje F. Burger 

v týdeníku Přítomnost dne 12. února 1936. Píše o známých osobnostech, jež jej 

podporují, mezi jinými o nositelce Nobelovy ceny míru Jane Addamsové, profesoru 

Haraldu Laskim, bývalém generálním tajemníkovi Ligy pro lidská práva Henrim 

Guernotovi, ale i F. X. Šaldovi či československém poslanci Robertu Kleinovi. Dále 

Burger přibližuje čtenářům Ossietzkého osud, jeho pacifistické aktivity i novinářskou 

kariéru. Popisuje jej jako „vlastence a muže, který se poctivě snažil o mír,“ a jako 

mučedníka, jeho nominaci považuje za projev naděje a víry v mír: 

„Požár říšského sněmu (…) ho zahnal do rukou policie a v koncentračních 

táborech Sonnenburgu a Papenburgu musel Ossietzky jako mučedník své myšlenky 

projíti hroznou křížovou cestou. Mučedníci za myšlenku míru nejsou dosud uctíváni tak, 

jak by zasloužili. Svět si začíná uvědomovati, že je to křivda. (…) Jestliže by dala 

Nobelova nadace mírovou cenu Ossietzkému, bylo by to zrovna v této situaci těhotné 

válkou veliká posila a veliká naděje, že bude světu zachován mír. Avšak těm, kdo vsadili 

na násilné vyřízení účtů, by byla udělena lekce, jíž nelze nerozuměti.“153 

 

Dne 25. listopadu přináší Prager Presse zprávu o udělení Nobelovy ceny míru 

Ossietzkému a Saavedra Lamasovi, většina článku se však zabývá německým 

                                                 
153 BURGER, F. Carl von Ossietzky, kandidát světa na Nobelovu cenu míru. Přítomnost. Praha: 

Fr. Borový, 1936, XIII, č. 6, s. 84-85. 
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laureátem. Deník píše o jeho pacifistickém přesvědčení, kvůli němuž čelí represím 

nacistického režimu, a vyzdvihuje význam ocenění:  

„Propůjčení Nobelovy ceny Ossietzkému není politickým aktem: je světovou 

manifestací míru.“154 

Dále list píše o jeho životním příběhu i odhodlaném odmítnutí emigrace: 

„Energicky odmítnul radu svých přátel, aby opustil Německo. Poté, co si 

odpykal svůj trest, se cítil jistě a nevěřil v možnost dalšího pronásledování. (…) Zdrcen 

a nemocen nyní dostává Nobelovu cenu míru.“155 

O získání ceny Ossietzkého podle článku informoval zástupce United Press 

v poledne 24. listopadu. Jeho reakce zněla takto: 

„Při přijetí zprávy Ossietzky zcela překvapen prohlásil, že má z vysoké pocty, 

která mu připadla, velkou radost a doufá, že nezpůsobí zhoršení jeho situace.“156 

Ve stejném článku je rovněž uveřejněna odezva Německé tiskové kanceláře 

v Berlíně (Deutsches Nachrichtenbüro, DNB): 

„U Carla von Ossietzkého Nobelova cena míru poprvé připadla zemězrádci, 

odsouzenému nejvyšším soudem své vlasti. Carl von Ossietzky byl odsouzen dne 

23. listopadu 1931, tedy v době listopadové republiky, čtvrtým trestním senátem 

říšského soudu za vlastizradu na rok a půl do vězení. Nastoupil tento trest 

v květnu 1932. Žádost o udělení milosti byla říšským prezidentem, generálním polním 

maršálem von Hindenburgem, odmítnuta. Ossietzky byl propuštěn na svobodu 

o Vánocích 1932 při všeobecné amnestii. Na rozdíl od sovětského Ruska, které každého 

politického odpůrce staví ke zdi, omezilo se nacionálně socialistické Německo na to, vzít 

Ossietzkého v únoru 1933 do zajišťovací vazby. Ossietzky byl před delším časem z vazby 

propuštěn a nalézá se na svobodě. Propůjčení Nobelovy ceny notorickému vlastizrádci 

                                                 
154 „Die Verleihung des Nobelpreises an Ossietzky ist kein politischer Akt: sie ist eine Manifestation der 

Welt für den Frieden.“ (vlastní překlad); Friedenspreis 1935 - Ossietzky: Friedenspreis 1936 - Saavedra 

Lamas. Prager Presse. Praha: Orbis, 1936, roč. 16, č. 322., s. 5. 
155 „Den Rat seiner Freunde, Deutschland zu verlassen, hatte er energisch abgelehnt. Nachdem er seine 

Strafe verbüßt hatte, fühlte er sich sicher und glaubte nicht an die Möglichkeit weiterer Verfolgung. (…) 

Zermübt und krank erhält er nun den Friedenspreis.“ (vlastní překlad); Friedenspreis 1935 - Ossietzky: 

Friedenspreis 1936 - Saavedra Lamas. Prager Presse. Praha: Orbis, 1936, roč. 16, č. 322, s. 5. 
156 „Beim Empfang der Nachricht erklärte Ossietzky, der völlig überrascht war, er fühle sich über die ihm 

zuteil gewordene hohe Ehrung sehr glücklich und hoffe, daß sie für ihn keine Verschlechterung der Lage 

herbeiführen werde.“ (vlastní překlad); Friedenspreis 1935 - Ossietzky: Friedenspreis 1936 - Saavedra 

Lamas. Die Uebermittlung an Ossietzky. Prager Presse. Praha: Orbis, 1936, roč. 16, č. 322, s. 5. 
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je tak nestoudnou provokací a urážkou nového Německa, že bude nutno na ni patřičně 

odpovědět.“157 

Následně deník upozorňuje na to, že ačkoliv byla informace o ocenění 

Ossietzkého zasvěceným místům známa již kolem poledne stejného dne, nepřinesly o ní 

večerníky ani vydání ranních listů ve 20 hodin žádné zprávy. Oficiální prohlášení, 

vyjadřující silné rozladění vlády, tak otiskly až večerníky vycházející ve 22 hodin.158 

   

Prager Tagblatt dne 25. listopadu zprávu o udělení Nobelových cen uveřejňuje 

na titulní straně. Ossietzkého označuje za mučedníka pacifismu a jeho ocenění za 

„předem vášnivě diskutované rozhodnutí“ a vítězství světové veřejnosti bojující za 

mír.159 

„V jednom z nich, Carlu von Ossietzkém, vidí (veřejnost) člověka, jenž se svým 

neoblomným, ba fanatickým bojem o mír stal symbolem lidstva toužícího po míru (…). 

Propůjčení Nobelovy ceny míru Carlu von Ossietzkému a Saavedra Lamasovi je 

událostí velkého významu. Je přiznáním Norska ke společenství národů a 

demonstrativním odsouzením metod, které využívá současný režim Německé říše proti 

svým politickým odpůrcům. (…) Oba tito muži jsou skutečně urozenými úkazy, již 

člověku vrací víru v pokrok lidstva.“160 

                                                 
157 „Mit Carl von Ossietzky ist der Friedensnobelpreis zum ersten Male en einen von dem höchsten 

Gericht seiner Heimat verurteilten Landesverräter gefallen. Carl von Ossietzky wurde am 23. November 

1931, also in der Zeit der November-Republik, vom 4. Strafsenat des Reichsgerichtes wegen 

Landesverrates zu einer Strafe von 1 ½ Jahren Gefängnis verurteilt. Er hat diese Strafe im Mai 1932 

angetreten. Ein Gnadengesuch an den Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg wurde 

von diesem abgelehnt. Ossietzky ist zu Weihnachten 1932 auf Grund einer allgemeinen Amnestie in 

Freiheit gesetzt worden. Im Gegensatz zum Sowjetstaat, der jeden politischen Gegner an die Wand stellen 

läßt, hat sich das nationalsozialistische Deutschland darauf beschränkt, Ossietzky im Februar 1933 in 

Sicherheitsverwahrung nehmen zu lassen. Ossietzky ist vor längerer Zeit aus dieser Haft entlassen 

worden und befindet sich in Freiheit. Die Verleihung des Nobelpreises an einen notorischen 

Landesverräter ist eine derart unverschämte Herausforderung und Beleidigung des neuen Deutschland, 

daß darauf eine entsprechende deutliche Antwort erfolgen wird.“ (vlastní překlad); Friedenspreis 1935 - 

Ossietzky: Friedenspreis 1936 - Saavedra Lamas. Berlin: Unverschämte Herausforderung. Prager Presse. 

Praha: Orbis, 1936, roč. 16, č. 322, s. 5. 
158 Friedenspreis 1935 - Ossietzky: Friedenspreis 1936 - Saavedra Lamas. Berlin: Unverschämte 

Herausforderung. Prager Presse. Praha: Orbis, 1936, roč. 16, č. 322, s. 5. 
159 Die Friedens-nobelpreisträger Ossietzky und Saavedra Lamas: Märtyrer des Pazifismus und 

Vorkämpfer der Völkerbund-Idee. Prager Tagblatt. Praha, 1936, roč. 61, č. 274, s. 1. 
160 „Die Verleihung des Friedensnobelpreises an Carl von Ossietzky und Saavedra Lamas ist ein Ereignis 

von großer Tragweite. Es ist ein Bekenntnis Norwegens zum Völkerbund und eine demonstrative 

Verurteilung der Methoden, die das gegenwärtige Regime des Deutschen Reiches gegen seine politischen 

Gegner anwendet. (…) Diese beiden Männer sind wahrhaft adelige Entscheidungen, die einem den 

Glauben an den Fortschritt der Menschheit wiedergeben.“ (vlastní překlad); Die Friedens-

nobelpreisträger Ossietzky und Saavedra Lamas: Märtyrer des Pazifismus und Vorkämpfer der 

Völkerbund-Idee. Prager Tagblatt. Praha, 1936, roč. 61, č. 274, s. 1. 
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Dále se dočteme o nemilém překvapení, jímž bylo ocenění pro berlínskou vládu, 

a snahách Německa tomuto aktu zabránit (mj. je připomenuto otištěné interview 

s Ossietzkým v dánském tisku, jež bylo podle článku v zahraničí považováno za 

nevěrohodné). Ossietzkého propuštění list vidí skepticky, neboť pacifista i nadále 

zůstává pod dohledem a stále nemá svůj cestovní pas. Nacionálně socialistické kruhy 

dle deníku tvrdí, že by sám Nobel ocenění Ossietzkého považoval za politické 

rozhodnutí a zneužití své nadace: 

„Jeho (Ossietzkého) celá činnost byla projevem duševního poblouznění, neboť 

mír mezi národy nemůže být zaručen tím, že budou některé národy udržovány silné, 

zatímco jiné, jako například Německo, nepřirozeně slabé.“161 

 Vláda pode textu stále promýšlí opatření, jimiž by na situaci reagovala. Zvažuje 

označení rozhodnutí Nobelova výboru za „provokaci“ a chce protestovat proti 

„vměšování se do vnitřních záležitostí Německa“.162 Autor nicméně nevylučuje ani 

možnost, že by Německo zaujalo nezúčastněný postoj a prohlásilo, že tato událost nijak 

neovlivní Ossietzkého osud. Zatím neznámá je rovněž reakce samotného laureáta, 

v souvislosti s jeho stavem se prý dá počítat s odmítnutím ceny; němečtí ministři prý 

však svorně tvrdí, že má naprostou svobodu při rozhodování.163 

V pokračování list informuje o oficiálním prohlášení DNB i podrobnostech 

o Nobelově výboru. Kampaň za Ossietzkého hodnotí jako zcela výjimečnou akci, jež 

měla odezvu po celém světě. Vysvětluje, jaké podpory se jí dostalo, a mezi 

významnými osobnostmi zmiňuje i profesora F. X. Šaldu, Karla Čapka nebo 

Maxe Broda. Autor článku upozorňuje na skutečnost, že byla Ossietzkému udělena cena 

za uplynulý rok 1935, tedy ten, který ještě musel celý strávit v koncentračním táboře.164 

Deník dále přináší stručný životopis obou oceněných, historii Nobelovy ceny 

míru a Nobelova odkazu. Za povšimnutí stojí otištění Ossietzkého proslovu před 

                                                 
161 „Seine ganze Tätigkeit sei der Ausfluß einer geistigen Verirrung gewesen, denn der Friede unter den 

Völkern werde nicht dadurch gewährleistet, daß die einen Völker stark, die anderen aber, wie 

z. B. Deutschland, künstlich schwach gehalten werden.“ (vlastní překlad); Der Eindruck in Berlin: 

„Demonstration gegen Deutschland“ Reichsregierung erwägt Stellungnahme. Prager Tagblatt. Praha, 

1936, roč. 61, č. 274, s. 1. 
162 Der Eindruck in Berlin: „Demonstration gegen Deutschland“ Reichsregierung erwägt 

Stellungnahme. Prager Tagblatt. Praha, 1936, roč. 61, č. 274, s. 1. 
163 Der Eindruck in Berlin: „Demonstration gegen Deutschland“ Reichsregierung erwägt 

Stellungnahme. Prager Tagblatt. Praha, 1936, roč. 61, č. 274, s. 1. 
164 Die Stimme des Weltgewissens. Prager Tagblatt. Praha, 1936, roč. 61, č. 274, s. 1-2. 
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soudem z roku 1932, v němž obhajuje označení války za akt vraždy a proces vedený 

proti své osobě nazývá štvaním proti pacifistům.165 

 

Národní listy dne 25. listopadu v článku s názvem „Cena Ossietzkému provokací 

Německa“ přímo uveřejňují prohlášení DNB. Píší dále o opožděné reakci německého 

tisku (jenž zprávu sdělil až vydáním ve 22 hodin) a Ossietzkého momentálním pobytu 

v nemocnici Berlin Westend. Podle Národních listů mu novinu o jeho ocenění jako 

první sdělil ošetřující lékař, Ossietzkého prý velmi potěšila.166 

Večerník Národních listů přináší reakci francouzského tisku, zejména listu 

„Figaro“: 

„Ossietzky, jeden z oněch Němců, s jakými se zřídka setkáváme, narazil na drsné 

a úplné nepochopení u lidí ovládajících Třetí říši. Jeho idealismus učinil z něho oběť. 

Nelze pochybovat, že rozhodnutí Nobelova výboru jest ranou nejen pro odpovědné 

vůdce nynějšího režimu v Německu, nýbrž také pro německou říšskou obranu, která si 

již za republikánského režimu vynutila, aby Ossietzky byl odsouzen, a také pro nějaký 

nejvyšší soud, který Ossietzkého odsoudil. Toto rozhodnutí nutno však považovat také za 

protest proti upřílišňovanému zbrojení v Německu, které zneklidňuje celý svět.“167 

V krátkosti deník ještě informuje o domněnce, která panuje v německých 

politických kruzích, dle níž má Hitler zakázat Němcům v budoucnu přijetí Nobelovy 

ceny míru.168 

 

Lidové noviny dne 25. listopadu nabízí rozsáhlejší článek o čerstvých laureátech. 

Píší jak o životě Ossietzkého, tak také o jeho vzezření a charakteru. Na rozdíl od Prager 

Presse vyslovují názor, že si byl Ossietzky zcela vědom hrozícího nebezpečí, přesto se 

rozhodnul zůstat a bojovat do konce: 

„Nikdy se neupsal žádné straně, nikdy netrval na dogmatech, ale vždycky šel za 

svým názorem až do posledních důsledků, až do vězení, jemuž by byl mohl snadno 

uniknout, kdyby byl chtěl. Neodpykával svůj trest proto, aby snadno přišel k vavřínům 

mučedníka. Kdyby byl před svým posledním odsouzením před Hitlerovým příchodem 

ujel do ciziny, byl by musil bojovat v emigraci, ale chtěl se dočkat svého osvobození, 

                                                 
165 Das Leben der Preisträger. Prager Tagblatt. Praha, 1936, roč. 61, č. 274, s. 2.; Friedel. Carl 

von Ossietzky: Rede vor Gericht. Prager Tagblatt. Praha, 1936, roč. 61, č. 274, s. 1. 
166 Berlín pobouřen: Cena Ossietzkému provokací Německa. Národní listy. Praha, 1936, roč. 76, č. 323, 

s. 1. 
167 „Figaro“ o Nobelově ceně. Národní listy večerník. Praha, 1936, roč. 76, č. 323, s. 1. 
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nikoli z dálky, nýbrž z největší blízkosti. Bojoval proti nebezpečí, které už tenkrát 

považoval za veliké a hrozivé. Byl asi málo překvapen návrhem na trestní stíhání, jejž 

mu nastrojil Hitlerův režim a rozsudkem, který nad ním byl vynesen, podle obvyklého 

lidského měřítka to jistě byl rozsudek smrti. Je-li dnes Ossietzky svoboden, je to vítězství 

světového svědomí nad diktaturou, které přišlo sice pozdě, ale ještě dost brzy, aby 

Ossietzkého zachránilo před nejhorším.“169 

V poledním vydání uveřejňují reakci DNB. Mimoto se opakují zprávy o vážném 

zdravotním stavu Ossietzkého a jeho pobytu v nemocnici.170 

 

Prager Presse, Prager Tagblatt i Národní listy dne 26. listopadu přinášejí 

zprávu, dle níž má německý velvyslanec v Oslu vyjádřit krajní pohoršení německé 

vlády a upozornit na možné následky.171 Prager Presse si navíc všímá reakce 

francouzského tisku k Ossietzkému ocenění, deníky všech politických směrů ho prý 

jednohlasně schvalují. Křesťansko demokratický L’Aube píše: 

„Pro vedoucí osobnosti Třetí říše je to vynikající, avšak trapná příležitost, 

popřemýšlet nad tím, do jaké pozice vůči světu se postavily. Pokud by gesto z Osla 

přimělo Říši k tomu, aby pochopila, jak její jednání hodnotí ostatní národy, bylo by to 

k velkému užitku celému světu a především Německu. Pokud chce být německá vláda 

skutečně realistická, tak pochopí, že jedním z fakt mezinárodní politiky je důrazná a 

všeobecná nevraživost vůči jejím metodám. Nebylo by moudré, ponechat toto varování 

bez povšimnutí.“172  

 

Lidové noviny v tento den uveřejňují výňatek z článku Carla von Ossietzkého 

pro Weltbühne z roku 1931, pojednávajícím o „kulturbolševismu“. Také zmiňují 

                                                                                                                                               
168 Němci nebudou už laureáty. Národní listy večerník. Praha, 1936, roč. 76, č. 323, s. 1. 
169 Nobelova cena míru Ossietzkému: Touž cenou vyznamenán Saavedra Lamas. Lidové noviny. 1936, 

roč. 44, č. 591, s. 3. 
170 Světové svědomí vítězí nad diktaturou. Ossietzky nebyl překvapen zprávou o svém vyznamenání. 

Lidové noviny. 1936, roč. 44, č. 592, s. 1.  
171 Deutscher Protest in Oslo: Gegen die Verleihung des Nobelpreises an Ossietzky. Prager Presse. 

Praha: Orbis, 1936, roč. 16, č. 323, s. 5.; Protest in Oslo. Prager Tagblatt. Praha, 1936, roč. 61, č. 275, 

s. 2.; Německo ohlašuje důsledky v Oslo. Národní listy. Praha, 1936, roč. 76, č. 324, s. 1.  
172 „Für die leitenden Persönlichkeiten des Dritten Reiches besteht eine ausgezeichnete aber peinliche 

Gelegenheit, darüber nachzudenken, in welche Lage sie sich gegenüber der Welt versetzt haben. Wenn 

die Geste von Oslo das Reich dazu bringen könnte, zu verstehen, welche Einschätzung sein Vorgehen bei 

den anderen Völkern findet, so wäre dies ein großer Vorteil für die ganze Welt und für Deutschland 

zunächst. Wenn die deutsche Regierung wirklich realistisch sein will, so wird sie verstehen, daß eine der 

Tatsachen der internationalen Politik eine sehr betonte und sehr allgemeine Feindschaft gegen seine 

Methoden ist. Es wäre nicht klug, die erteilte Warnung außer acht zu lassen.“ (vlastní překlad); 
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možnost německého bojkotu Nobelových cen a sdělují odezvu Sudetoněmecké strany. 

Orgán SdP „Die Zeit“ prý podobně jako říšskoněmecké noviny vyjadřuje silnou nelibost 

nad Ossietzkého oceněním.173 

 

Dne 28. listopadu informují Prager Presse a Prager Tagblatt o Ossietzkého 

vystoupení před novináři. Sdělil jim svůj úmysl odjet do Osla a převzít cenu osobně. 

Krom toho plánuje mít ve Spojených státech proslov na téma pacifismu. Prager Tagblatt 

si všímá toho, že Ossietzkého chování nijak neodpovídá obrazu, jakým ho vylíčil 

dánský tisk, naopak prý ještě zdůraznil své pacifistické přesvědčení.174 

Prager Tagblatt dále píše o vztahu mezi německou a norskou vládou. Ohlášené 

následky, před kterými německý velvyslanec Nory varoval, mají být upřesněny až po 

Hitlerově návratu z Bavorska do Berlína. Norská vláda také zatím nezaujímá žádné 

stanovisko, nýbrž vyčkává na reakci Německa.175 

Národní listy 28. listopadu tlumočí sdělení z Berlína, jež popírá zprávy 

o chystaném zákazu Nobelových cen pro Němce i to, že by Ossietzkého cesta do Osla 

závisela na jeho zdravotním stavu. Ohledně všech těchto skutečností má podle deníku 

rozhodnout sám Hitler.176 

 

To samé o den později, 29. listopadu, potvrzuje i Prager Presse. Korespondent 

berlínské agentury Havas podle listu dementuje veškeré spekulace o Ossietzkého cestě 

i bojkotu Nobelových cen, na oficiální reakci Hitlera se teprve čeká.177 

 

Prager Tagblatt dne 29. listopadu přináší článek s několika útržky z rozhovoru 

Ossietzkého s novináři. Oceněný pacifista měl oficiální rozhodnutí obdržet telegraficky 

již v úterý 24. listopadu a následující den na něj odpovědět, podle tisku však prý ještě ve 

čtvrtek nebylo známo jeho stanovisko. Ossietzky vyjádřil také politování nad postojem 

Knuta Hamsuna.178 

                                                                                                                                               
Deutscher Protest in Oslo: Gegen die Verleihung des Nobelpreises an Ossietzky. Prager Presse. 

Praha: Orbis, 1936, roč. 16, č. 323, s. 5. 
173 „Kulturbolševismus“: Ukázka z prací Karla Ossietzkého. Lidové noviny. 1936, roč. 44, č. 593, s. 5., 

Také henleinovci podrážděni. Lidové noviny. 1936, roč. 44, č. 593, s. 5. 
174 Ossietzky fährt nach Oslo. Prager Presse. Praha: Orbis, 1936, roč. 16, č. 325, s. 4.; Oslo-Reise 

Ossietzkys. Prager Tagblatt. Praha, 1936, roč. 61, č. 277, s. 1. 
175 Oslo-Reise Ossietzkys. Prager Tagblatt. Praha, 1936, roč. 61, č. 277, s. 1. 
176 O věci Ossietzkého rozhodne sám Hitler. Národní listy večerník. Praha, 1936, roč. 76, č. 326, s. 2. 
177 Hitler wird selbst über Ossietzky entscheiden. Prager Presse. Praha: Orbis, 1936, roč. 16, č. 326, s. 5. 
178 Ossietzky und die Kanonen-Pazifisten. Prager Tagblatt. Praha, 1936, roč. 61, č. 278, s. 2. 
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V Lidových novinách ze dne 29. listopadu nalezneme příspěvek Františka 

Langera s názvem „Cena míru“. Autor se v něm obdivuje „bojovníku za mír, který 

bojoval za něj svými lidskými silami, nasazoval za něj svůj vlastní život a zaplatí svůj 

boj asi smrtí.“179 Ocenění Nobelovy ceny míru však podle něj změní Ossietzkého smrt 

ve vítězství. Vyzdvihuje odvahu norského národa postavit se silnému Německu a 

zamýšlí se nad otázkou, zda by se stejně zachovali i Češi a Slováci: 

„Tedy dali bychom takoví, jací jsme, i my Nobelovu cenu Ossietzkému, kterého 

kandidoval celý mírumilovný kulturní svět, kdyby náš parlament o ní rozhodoval? Jistě, 

že ano, a doufám dokonce, velkou většinou. I v horších dobách se československý národ 

ukázal národem statečným.“180 

 

J. Wiener v Přítomnosti dne 2. prosince vyjadřuje radost nad udělením 

Nobelovy ceny míru Ossietzkému:  

„Jsme šťastni, že jsme se v šeru dnešních dnů dočkali tohoto světlého okamžiku, 

a že se ho dožil zmučený a hrdinný člověk. Přáli bychom si, aby tato událost byla 

mezníkem, od něhož bychom mohli datovati počátek vítězství ducha nad násilím. 

A věříme, že ti, kteří jsou uraženi a rozhořčeni proto, že příslušníku jejich národa 

udělena byla nejvyšší cena za činnost pro mír a sbratření lidstva, nebudou míti poslední 

slovo v dějinách své země.“ 181 

Časopis dále přináší článek autora se zkratkou K. G., který Ossietzkého vidí jako 

neoblomného varovatele před blížící se hrozbou války a jeho vyznamenání rovněž 

považuje za symbolický akt: 

„Civilizovaný svět snaže se o to, aby podle závěti Alfreda Nobela se dostalo 

nejvyšší pocty Ossietzkému, chtěl v něm uctít jiné, lepší Německo, které nyní žije 

potlačeno v zemi i mimo ni, jež se však vrátí jednoho dne. Jiné Německo žije. Bylo 

uctěno v Ossietzkém. Pět mužů v Oslu vykonalo dějinný čin, když prohlásili 

23. listopadu 1936 světu – a drát roznesl zvěst po zeměkouli – že mír žije! Že můžeme 

začínati znova, s čerstvými podněty, s obnovenou vášní, avšak, jak to činil vždy 

                                                 
179 LANGER, František. Cena míru. Lidové noviny. 1936, roč. 44, č. 599, s. 6. 
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oslavenec, i s obětavostí, s představivostí a chytrostí práci pro velké ideály mravného 

světa.“182      

 

Dr. Otto Rádl pro Přítomnost shrnuje historii a úlohu Nobelovy ceny míru. 

Popisuje způsob, jakým se uděluje, a představuje některé význačné laureáty, rozdělené 

podle jednotlivých zemí. V Německu podle něj pacifistická politika v praxi patří mezi 

něco neobvyklého. Z německých laureátů byl pouze Gustav Stresemann, říšský kancléř 

a ministr zahraničí oceněný roku 1926, skutečně významným politikem. V Ossietzkého 

ocenění vidí projev důležitosti této ceny jako bojovného prostředku pacifismu: 

„Zatímco oficiální státní orgány jsou nuceny předstírati z hospodářských 

důvodů korektní poměr k dnešnímu německému režimu, může si tato obrovská 

mezinárodní velmoc, jakou je cena tak vysoká a cena této pověsti, dovoliti vhodit 

dnešním vládcům Německa do tváře rukavici. Zatímco všichni zahraniční ministři jsou 

nuceni odpovídati zdvořilými slovy na nezdvořilé skutky Třetí říše jen proto, aby export 

jejich státu nebyl poškozen, může celý civilizovaný a mírumilovný svět, jenž navrhuje 

kandidáty Nobelovy ceny míru, dnešním pánům Německa povědět: pánové, jste nám 

krajně nesympatičtí. Dnes nejde o to, byly-li Ossietzkého zásluhy o mezinárodní mír 

stejného formátu, jako zásluhy Wilsonovy, Briandovy nebo Stresemannovy. Dnes jde 

o to, že přidělením Nobelovy ceny míru osobě, která je dnešním expansivním a 

válečnickým vládcům Německa více než nemilá, byla uskutečněna nejúspěšnější 

protiněmecká a tím také protiválečná demonstrace, jež byla možná. Dva roky 

propagační práce Goebbelsovy jsou dočista zmařeny tímhle faktem, který ukázal, že 

Německo je tak neoblíbeno, že jeho odpůrci jsou odhodláni i k tak nezdvořilému gestu, 

jímž by to dali najevo. To je v historii ceny míru přímo revolučním činem. (…)  

Přehlédneme-li celou historii Nobelovy ceny míru, musíme s radostí 

konstatovati, že tato instituce, která často také plula na vodách akademismu a 

odměňovala prostě uznané pacifistické teoretiky podle toho, kolik ročníků mají za sebou 

– stala se konečně letos přidělením Nobelovy ceny míru německému publicistovi 

Ossietzkému prostředkem demonstračním, bojovným. I za mír je třeba bojovat.“183 
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č. 48, s. 760-764. 
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Závěr 

Carl von Ossietzky byl novinářem ve službách veřejnosti, bojoval nejen proti 

sociální nespravedlnosti, nýbrž i za základní principy humanity. Přestože jej kvůli jeho 

citlivému přístupu k sociálním otázkám mnozí označují za sociálního demokrata, nestal 

se nikdy členem německé sociálně demokratické strany SPD. Vyznával zcela 

demokratické zásady, vstoupil do politické strany Demokratische Vereinigung a působil 

v Deutsche Friedensgesellschaft, kde usilovně bojoval za mír. Posílen ve svém 

pacifistickém přesvědčení poté, co sám zažil hrůzy první světové války, se připojil ke 

hnutí Nie-Wieder-Krieg a snažil se uspět nově založenou stranou Republikanische 

Partei Deutschlands. Svým nástupem do Weltbühne zahájil nejvýznamnější a zároveň 

nejnebezpečnější etapu své novinářské činnosti. Svým odhodlaným bojem proti 

německému zbrojení a rostoucímu násilí si vysloužil mnohá obvinění soudů a za článek 

„Windiges aus der Deutschen Luftfahrt“ byl odsouzen k 18 měsícům vězení. Po 

propuštění se však k práci vrátil se stejným nasazením jako dřív a neohroženě se 

rozhodnul setrvat v Německu a bojovat tak dlouho, jak jen to bude možné. Nacistický 

režim jej však předešel a roku 1933 poslal do koncentračního tábora. Ossietzkého odkaz 

zůstal ale natolik silný, že se za něj postavil téměř celý civilizovaný svět a přinesl mu 

nejvyšší možní ocenění, Nobelovu cenu míru. Německo přes všechny snahy tomuto 

úspěchu nedokázalo zabránit a dostalo tak tvrdou lekci mezinárodní veřejnosti, jež stále 

věřila v mír a usilovala o mír. 

Československý tisk vnímal Ossietzkého ocenění pozitivně, všechna zkoumaná 

periodika ho zobrazují jako zasloužilého pacifistu a rozhodnutí Nobelova výboru 

označují za vítězství míru. Národní listy tento postoj zaujaly sice zprostředkovaně – 

otištěním článku francouzského listu Figaro, i z toho je však patrné, že stojí za 

Ossietzkým. Ve všech se také dočteme o reakci Německa ve vyjádření Německé tiskové 

kanceláře. Celkově zkoumaný dobový tisk Ossietzkého cenu vnímá jako symbolické 

gesto, které má působit jako impulz a posílit v těchto těžkých časech naději na mír. 

Život Carla von Ossietzkého je příkladem síly politické žurnalistiky. Jeho názory 

a dílo potvrzují to, že člověk musí být aktivním tvůrcem občanské společnosti, v níž 

panují demokratická pravidla a zákony, stejně tak jako humanistické principy. Odkaz 

Ossietzkého nás utvrzuje v tom, nakolik mohou žurnalisté ovlivňovat politický vývoj ve 

světě, formovat a šířit demokratické pohledy a hájit základní lidská práva. 
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Summary 

Carl von Ossietzky was a journalist in charge of the society, he fought not only 

against the social injustice but also for the principles of humanity. Although due to his 

attention to social issues he was often designated as a social democrat, Ossietzky never 

became a member of the German social democratic party SPD. 

Ossietzky professed fully democratic principles, he joined the political party 

Demokratische Vereinigung and The German Peace Society 

(Deutsche Friedensgesellschaft), where he strenuously fought for peace. The terror of 

the First World War strengthened his belief in pacifism, Ossietzky helped to establish 

the movement Nie-Wieder-Krieg and political party Republikanische Partei 

Deutschlands (RPD) representing his own political ideas.  

The most significant and dangerous period of his journalistic career began in the 

Weltbühne journal. Due to his resolute fight against German arms efforts and the 

increasing violence he faced up several charges and was even sentenced to 18 months 

of prison for the article “Windiges aus der Deutschen Luftfahrt“. After the discharge 

Ossietzky got back to work with the same courage and decided to stay in Germany and 

fight as long as possible.       

However, the Nazi regime sent him to the concentration camp Sonnenburg 

in 1933. Ossietzky left behind such a strong legacy that all the civilized world stood up 

for him and brought him the highest award possible – the Nobel Peace Prize. Despite of 

many attempts Germany wasn’t able to avoid this act and obtained a hard lesson from 

the international community, which still believed in peace and strove for peace.  

The Czechoslovak press perceived Ossietzky’s award very positively, all of the 

researched papers portray him as a merited pacifist and call the Nobel Committee’s 

decision a triumph of peace. Although the daily Národní listy took this stand indirectly 

by publishing the French journal Figaro’s article, its support for Ossietzky is still clear. 

All of the papers interpret also Germany‘s reaction and the official statement of German 

Press Agency (DNB). Overall, the contemporary press characterizes Ossietzky’s victory 

as a symbolic gesture which is meant to impulse and strengthen the hope in peace in the 

difficult times of 1930s. 

Carl von Ossietzky’s life can be seen as an example of the power of political 

journalism. His beliefs and work confirm the importance of active citizenship and 

society adhering democratic laws and principles. The legacy of Ossietzky shows to what 
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extent the journalists can influence the political development, shape and spread of 

democratic viewpoints and defend the fundamental rights and freedoms. 
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