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Anotace (abstrakt) 

Cílem diplomové práce „Alfred Fuchs (1892 – 1941)“ je zmapovat život a dílo Alfreda 

Fuchse. Tento vynikající novinář, spisovatel a překladatel byl po dlouho dobu neprávem 

opomíjen, přestože za svého života patřil k významným osobnostem české kulturní i 

politické scény. Ve svém díle se věnoval křesťanské teologii, morálce, diplomacii, 

kultuře, politice i aktuálním společenským a sociálním otázkám. Patřil také k výrazným 

osobnostem českožidovského hnutí. Byl propagátorem myšlenky asimilace, kterou 

prosazoval ve své rozsáhlé přednáškové činnosti. Za svůj život se stal autorem více než 

dvaceti knih a jako novinář přispíval do desítek novin a časopisů. K nejznámějším patří 

Česká kultura, Rozvoj, Lidové list, Lidové noviny či Přítomnost. Znám byl především 

díky svým entrefiletům, které jako DRAF publikoval v deníku Tribuna. Funkci 

šéfredaktora zastával v Pondělníku Českého slova a v deníku Prager Abendblatt. V roce 

1921 učinil Alfred Fuchs velký životní krok a konvertoval ke katolictví. Ve své době 

byl považován za odborníka na náboženskou problematiku a stal tak důležitým 

prostředníkem mezi církví a společností. Od roku 1921 působil na Tiskovém odboru 

prezidia ministerské rady, a to až do roku 1939, kdy byl z rasových důvodů 

perzekuován. Pro svůj židovský původ byl v roce 1941 umučen v koncentračním táboře 

Dachau. 

 

Abstract 

The aim of the diploma thesis "Alfred Fuchs (1892 - 1941)" is to describe the life and 

work of Alfred Fuchs. This excellent journalist, writer and translator has been unjustly 

neglected for a long time even though all he belonged to the important personalities of 

the Czech culture and political scene. He devoted a great deal of his work to the 

Christian theology, morality, diplomacy, culture, policy and current social issues. 



 
 

 
 

Regarded as an outstanding member of the Czech Jewish movement he was also a 

promoter of the idea of assimilation presented at his lecturers. As a journalist 

contributing to dozens of newspapers, he also wrote more than twenty books in his life. 

For example, Česká kultura, Rozvoj, Lidové listy, Lidové noviny or Přítomnost. Well-

known for his entrefilets published as DRAF in the newspaper Tribuna, he was also in 

charge of editing Pondělník Českého slova and Prager Abendblatt. In 1921, Alfred 

Fuchs made a big step in his life and converted to catholicism. Considered to be an 

acclaimed expert on religious issues he became an important mediator between the 

Church and society. Since 1921 he had worked at the Press Department of the 

Presidium of the Council of Ministers, until 1939, when he was persecuted for racial 

reasons. Due to his Jewish origin he was martyred at the concentration camp Dachau in 

1941. 
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Úvod 

Novinář a spisovatel Alfred Fuchs byl ve své době vnímán jako zkušený 

žurnalista a odborník na církevní otázky. Aktivně se účastnil veřejného života, byl znám 

jako výtečný řečník a mistr dialogu. Přesto se jedná o postavu české kulturní a politické 

scény, jež byla po dlouhá léta opomíjena. Cílem této diplomové práce je proto zmapovat 

životní cestu Alfreda Fuchse a důrazněji se zaměřit na jeho novinářskou činnost. Práce 

je rozdělená do dvou oddílů. První z nich obsahuje životopis Alfreda Fuchs, který 

popisuje zásadní momenty jeho života. Zahrnuje Fuchsovu publikační a přednáškovou 

činnost, jeho působení v českožidovském hnutí a následnou konverzi ke katolictví. Tato 

část práce se také věnuje jeho osobnímu životu, který pomáhá dokreslit četná 

korespondence.  

Důležitým zdrojem informací jsou rovněž vzpomínky pamětníků z Knihy o 

Alfredu Fuchsovi, kterou uspořádal Ctibor Mařan. Druhá část práce se věnuje české 

žurnalistické tvorbě Alfreda Fuchse mezi lety 1909 - 1921. Hybnou silou jeho práce i 

života byla silná víra a láska k Bohu. Fuchsovu publikační činnost tedy nelze vyložit 

bez důkladného pochopení jeho osobního a náboženského života. Cílem je zjistit, jakým 

tématům se Alfred Fuchs ve sledovaném období věnoval, a jak se do tvorby promítl 

právě jeho duchovní vývoj. Jedná se o příspěvky z následujících periodik: Besedy času, 

Přehled, Stopa, Rozvoj, Kalendář česko-židovský, Česká kultura, Nový obzor a 

Tribuna. Určitý prostor bude vždy věnován nejprve charakteristice daného periodika a 

poté dojde k rozboru vybraných příspěvků podle kategorizovaných tematických oblastí. 

Od původního cíle, zpracovat Fuchsovy odborné články věnované propagandě a 

médiím a věnovat se jeho působení Tiskového odboru prezidia ministerské rady, jsem 

se tedy odklonila. Po nalezení rozsáhle korespondence a vzpomínek Fuchsových 

pamětníků, jsem se rozhodla pro vypracování detailnějšího životopisu Alfreda Fuchse a 

zúžení sledované žurnalistické tvorby na období na mezi lety 1909 – 1921. Důležitou 

roli zde sehrál především fakt, že publicistická tvorba Alfreda Fuchse je natolik 

rozsáhlá, že výběr určitého časového úseku a jeho podrobné rozpracování, je pro účely 

diplomové práce daleko přínosnější. 
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1. Život Alfreda Fuchse (1892-1941) 

1.1. Dětství a studentská léta (1892-1918) 

Alfred Fuchs se narodil dne 23. června 1892 v Praze na Vinohradech jako jediný 

syn do židovské rodiny. Fuchsovi bydleli na Palackého třídě 4/521 (dnešní Francouzská 

ulice). „Nebyla to židovská rodina standardní, protože jeho otec byl z rodu Lévyů, což je 

kněžský rod a v židovské tradici Lévyové a Kohenové mají významné postavení. 

Například v bohoslužbě. Možná, že tam jsou kořeny jeho zájmu o kněžství jako takové.“1 

Jeho otec Julius Fuchs, který pracoval jako bankovní úředník ve velkém podniku2, 

pocházel z Německé Rybné (dnešní Rybná nad Zdobnicí), malé vesničky na 

Českomoravské vrchovině. Matka Berta Fuchsová3 byla „měšťácká dcerka“4 

Rodina Fuchsových patřila k asimilovaným židovským obyvatelů a doma 

hovořili česky. Němčina byla jazykem svátečním, ale hovořilo se jí také před služkou.  

Matka Alfreda Fuchse, jak sám napsal, ráda mluvila německy, protože to byla známka 

vyššího vzdělání. Německy se doma také četlo a odebíral se „Prager Tagblatt“5. 

V češtině však Fuchsovi viděli jediný potenciální jazyk v případě rozpadu monarchie a 

v podniku, ve kterém jeho otec pracoval, se mluvilo a úřadovalo také česky. Z těchto 

důvodů navštěvoval Alfred Fuchs českou obecnou školu a reálné gymnázium na 

Královských Vinohradech. Co se týká židovských náboženských tradic, patřili 

k liberálnějšímu proudu. „Doma se židovské náboženské zvyky nezachovávaly, až na 

těch několik málo obyčejů, jichž se nevzdávají ani židovské rodiny nejliberálnější. 

„Mezuza“ na dveřích, půst o dlouhém dni, macesy na velikonoce – to bylo vše.“6     

Školní roky byly pro Alfreda Fuchse dobou, kdy se poprvé setkal 

s antisemitskými náladami. Když nastoupil do obecní školy a nemohl s ostatními chodit 

                                                           
1 Cesty víry: Alfred Fuchs. Režie: J. Hovorka, TV ČT2. 29. 5. 2011. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/video/ 
2 OPELÍK, Jiří a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. díl. A–G. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0708-3. s. 773 
3 Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III. (1908–1916): 
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/book/bo/1569619878951260/438/?lang=cs 
4 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 18 
5 Prager Tagblatt - deník vycházející v Čechách a později v Československu v letech 1877–1939, byl psán 
německy; byl považován za nejvlivnější liberálně demokratické německy psané noviny v Čechách; jeho 
vydávání skončilo s nacistickou okupací v roce 1939; k nejvýznamnějším přispěvatelům listu patřili: Max 
Brod, Egon Erwin Kisch, Alfred Polgar, Alexander Roda Roda, Joseph Roth, Johannes Urzidil, Hermann 
Grab, Sándor Márai a Friedrich Torberg. 
6 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 19 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/video/
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/book/bo/1569619878951260/438/?lang=cs
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na katechismus, začali na něj ostatní spolužáci vykřikovat: „Žide, čert si pro tebe příde, 

veme ti duši, da ti starou nůši!“7 Toto chování, jak sám A. Fuchs napsal ve svém 

románu Oltář a rotačka, způsobilo, že se vůči svému okolí stával uzavřený a nejistým. 

Projevilo se to také na jeho zájmu o židovské náboženství ve škole. „V hodinách 

židovského náboženství pak přímo hltal slova rabínova. Stal se mnohem ortodoxnějším, 

než rodiče. Bál se i psát v sobotu, ale přes to trpěl velmi skrupulemi, že asi nikdy 

nebude moci být tak zbožný, jak si toho vyžadují mravy a zvyky židovské ortodoxie a že 

snad proto asi zůstane zavržen od Pánbíčka, kterého nosil stále v myšlenkách.“8 

Nástup na reálné gymnázium na Vinohradech byl pro Alfreda Fuchse 

radostnější. Zde chodil na hodiny židovského i katolického náboženství a byl nejlepším 

žákem na obou. Stal se oblíbeným žákem u profesorů náboženství, češtiny, filosofie a 

jazyků, kteří mu poskytovali jistou ochranu proti profesorům matematiky a fyziky.9  

V sextě však objevil další vášeň, která jej zaujala mnohem více než katolicismus 

– sionismus. Myšlenka navrátit židovskému národu život v Palestině odsunula 

v mladém sextánovi všechny ostatní ideály stranou. Do spolku mladých sionistů byl 

zaveden svým starším spolužákem10, se kterým se seznámil na hodině židovského 

náboženství. Mladý Alfred Fuchs se tak stal hospitantem studentského sionistického 

spolku „Bar-Kochba“11. Jelikož bylo středoškolákům spolkaření zakázáno, byla tato 

středoškolská sekce sionistického spolku vlastně tajnou studentskou organizací. Díky 

práci ve spolku v sobě nalezl Alfred Fuchs dar řečnictví. „Zde začal poprvé poznávat 

pyšné uspokojení z vlastní své znamenitosti, když jeho myšlenky hladce a úpravně, bez 

nesnází a obtíží a zřejmě k obdivu poslouchajících, vycházely z jeho úst. Na řečnické 

tribuně ztratil všecku svou nejistotu a neohrabanost, cítil s pocitem rozkoše někdy až 

fysické, jak suverénně ovládá tu nit myšlenek, kterou před posluchači rozvinuje.“12  

Alfred Fuchs se domníval, že se ho intriky a osobní boje, které byly ve spolku na 

denním pořádku, netýkají. Když později vypuknul boj o předsednictví v této jejich tajné 

studentské organizaci, poprvé v životě v sobě objevil vlastnost dosud neznámou – 

                                                           
7 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 20 
8 Tamtéž, s. 20 
9 Tamtéž, s. 24 
10 Jméno bohužel nelze z dostupných zdrojů zjistit. 
11 Bar Kochba – pražský studentský spolek (1899), který patřil mezi nejvýznamnější sionistické 
organizace ve střední Evropě, mezi nejvýraznější představitele spolku, který spolupracoval i s Martinem 
Buberem, byli Samuel Hugo Bergmann a Max Brod.  
12 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 27 
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ctižádost. Kandidoval tedy na předsedu spolku, vyvíjel největší činnost, cvičil řečnictví 

a byl si téměř jist, že bude zvolen. Mylně, zvolen byl někdo jiný. „Brzy však i mezi 

židovskými studenty vznikla proti Fuchsovi antipatie. Sionismus pražských Židů byl 

motivován především politicky. Jakmile Fuchs začal v sionistických kroužcích 

prosazovat náboženskou myšlenku, začali na něj pohlížet jako na konzervativce.“13    

Tato nepříjemná zkušenost však mladého studenta od sionistických idejí 

neodradila. Velký úspěch v podobě otištění Fuchsovy básně ze života Bar-Kochbova 

v jednom čísle „Besed času“14 jeho zájem o judaismus ještě prohloubil. Toto nadšení 

vyvrcholilo rozhodnutím, že se stane rabínem. Rodiče však pro jeho úmysl neměli 

pochopení, chtěli ze svého jediného syna vychovat advokáta, nebo finančníka. Rabinát 

nepředstavoval z hlediska finančního ohodnocení lákavou budoucnost. Na rozdíl od 

katolických duchovních, neměli rabíni nárok na státní plat a žili jen z dobrovolných 

příspěvků věřících. Mladý A. Fuchs si však trval na svém, a tak ho rodiče ještě na 

gymnáziu poslali na přípravnou výuku k jednomu penziovanému rabínovi. Síla 

formalismu, plnění předpisů a řeholní kázeň stačily k tomu, aby si uvědomil, že to není 

cesta, kterou by se chtěl vydat.     

V této době se poprvé setkal s Jiřím Langrem15, se kterým ho v mládí pojilo 

silné přátelství, zájem o židovskou mystiku a velká obliba veršů Otokara Březiny16. 

Právě zájem o židovskou mystiku sehrál v později v životě Jiřího Langra klíčovou roli.  

Jako důkaz nám poslouží předmluva k nejznámějšímu dílu Jiřího Langra Devět bran, 

kterou napsal jeho bratr František: „Jednou, to už mu bylo jistě patnáct, mě překvapil 

dotazem, který z českých básníků je mystik. Poradil jsem mu Březinu, těžko 

srozumitelného. Jiří přečetl celé jeho dílo a byl jím nadšen. Za dva roky se počal 

vášnivě zajímat o náboženské otázky a úplně se ponořil do tajemného univerza. Že se do 

takového mystického vytržení dostal, obviňovali jsme jeho přítele Alfreda Fuchse. Byl ze 

stejně nábožensky vlažné židovské rodiny, jako Jiří. Byl to štíhlý, hezký chlapec, vždy 

trochu zasněný, ale výborný žák. Prý on první propadl okouzlení náboženskou mystikou. 

Naočkoval ji také mému bratrovi a oba ji začali hledat nejdříve v židovské literatuře. 

Naučili se kvůli tomu hebrejsky a tehdy jsem viděl svého bratra poprvé sedět nad 
                                                           
13 Malý, Radomír. Alfred Fuchs. Muž dvojí konverze. Brno: Cesta, 1990, s. 8 
14 Fuchs, Alfred. Muž z davu Židů, již volali: “Ukřižuj!“. Besedy času, 11. 4. 1909, roč. 14, č. 15, s. 116 
15 Jiří Langer (1894 Praha-1943 Tel Aviv) – byl židovský básník, publicista a překladatel; autor publikace 
o chasidském světě Devět bran, bratr spisovatele a dramatika Františka Langra    
16 Otokar Březina (1868-1929) – český básník a spisovatel, signatář manifestu Česká moderna, 
nevýznamnější představitel českého symbolismu 
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vypůjčenými hebrejskými folianty. Ale Fuchs zanedlouho shledal, že v katolickém 

náboženství je mystiky víc, že je v něm bohatší, má různější podoby a víc inspiruje i 

zapaluje. A tak se jí začal obírat se stejnou extází, jenže už většinou v latině starých 

křesťanských textů. Tak se oba mystici rozešli, zvláště když Fuchs ve své důslednosti se 

dal pokřtít. Stal se z něho vášnivě věřící katolík, hloubavý náboženský myslitel a 

duchaplný filosof.“17 Zatímco Jiří Langer u židovství zůstal a později se věnoval 

Chasidům, Alfred Fuchs se s židovstvím začal pomalu rozcházet.  

Ještě před maturitou se dostal do dalších dvou spolků, které jej v jeho budoucím 

životě neméně ovlivnily. Prvním takovým spolkem byla česká realistická mládež 

v době, kdy profesor Masaryk začal být u mládeže velice populární. Alfred Fuchs znal 

Masarykovo jméno již z období, kdy bojoval proti antisemitismu během tzv. 

hilsneriády. O jeho prvním setkání s Masarykem napsal: „V době své dřívější 

středoškolské pokrokovosti navštívil Arnold „na černo“ několikrát přednášky 

Masarykovy. Odvážil se dokonce až do jeho semináře a když nastala debata o 

Nietzscheovi, zapomněl, že není členem semináře a pustil se také do debaty. Dostal se 

do diskuze se samotným Masarykem a překvapilo jej, že profesor s mladičkým 

studentíkem diskutuje s takovým elánem, že byli oba za chvilku celí rudí. (…) Tento 

profesor nepředkládal mládeži problémy, nýbrž žil je s ní. V tom spočívalo jeho úžasné 

osobní kouzlo, jímž především působil na mládež.“18  

Další odklonem od dosavadního myšlení bylo zapojení do českožidovského 

hnutí, které hlásalo pravý opak sionismu, tedy splynutí židů s okolím. Díky svým 

vědomostem týkajících se židovské otázky se brzy stal spolupracovníkem česko-

židovského tisku. Začal přispívat do týdeníku Rozvoj19 („Redigoval krátký čas 

českožidovský týdeník Rozvoj, ale v pátek odpoledne odkládal rychle pero a spěchal do 

kostela.“)20. Již před maturitou se při četbě Kanta dostal opět k pojmu „Bůh“21. Sám se 

ke svému vnitřnímu přerodu vyjádřil ve svém autobiografickém románu takto: 

„Kdybych tak mohl věřit, jak bych byl šťasten! Tak jednoduše věřit, jako věří ti prostí 

                                                           
17 Langer, Jiří. Devět bran. – předmluva Františka Langra. Praha: Odeon, 1990, s. 55 
18 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 61 
19 Týdeník Rozvoj – týdeník, který začal 1. 1. 1904 vydávat Viktor Vohryzek v Pardubicích. V červnu 1907 
došlo ke spojení s Čechožidovskými listy a redakce se přesunula do Prahy. Roku 1915 se z finančních 
důvodů přestal Rozvoj vydávat a k obnovení došlo roku 1918.  
20 Rada, Eduard. Kniha o Alfredu Fuchsovi (dále jen KOAF). usp. Ctibor Mařan. Praha, Knihovna Rozprav 
1946, s. 98 
21 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 32-37 
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lidé v kostele. Věřit všem těm moudrým dogmatům, které předkládá k věření církev 

katolická. Je přece nesporné pro toho, kdo vskutku zná důkladné stavby našich církví, že 

dogmata církve katolické jsou pravými studnicemi moudrosti. Kdybych tak mohl věřit, 

všechno, bez podmínky a bez pochybnosti, jak bych byl šťasten! Zatoužilo to v jeho 

srdci.“22 A tak se po dlouhém vnitřním dialogu stal katechumenem. V posledním 

ročníku na gymnáziu se přihlásil k výuce katolického náboženství. Svůj křest se rozhodl 

odložit až do své plnoletosti.23  

Po maturitě, kterou úspěšně složil roku 1911, se přihlásil na filosofickou fakultu 

pražské univerzity. Jako studentovi filosofie se mu nabízela možnost zapsat si také jako 

nepovinný obor křesťanskou apologetiku, kterou přednášel tehdejší děkan bohoslovecké 

fakulty profesor Kordač.24 Mezi posluchači filosofie byl jediným zájemcem. Míra 

autority profesora Kordače v akademické obci dokonce způsobila, že mu bylo 

umožněno účastnit se přednášek na teologické fakultě spolu s bohoslovci jako 

mimořádný posluchač. Alfred Fuchs si nakonec zapsal všechny bohovědné přednášky. 

Ani zde, na akademické půdě, se nezbavil nálepky „Žida“ a byl podezřívaný z nekalých 

úmyslů. Velkou oporou mu v této době byl právě profesor Kordač, který si nadšeného 

studenta velice oblíbil. Mezi oběma se vyvinulo hluboké přátelství, které ukončila až 

Kordačova smrt v roce 1934.25  

Na filosofické fakultě se znovu setkal s T. G. Masarykem, jehož přednášky 

navštěvoval nejraději. „Masaryk sám projevil několikrát Fuchsovi svou náklonnost, 

protože Fuchs býval jedním z jeho nejvděčnějších posluchačů. Často s ním polemizoval, 

zvláště v náboženských otázkách. Masaryk byl sice přesvědčeným teistou, neskrýval ale 

své antipatie vůči katolickému náboženství, v němž viděl středověký anachronismus. Ke 

cti Masarykově budiž řečeno, že osobně byl velmi snášenlivý, což dokázal i ve vztahu 

vůči Fuchsovi. Díky němu se učil snášenlivosti, zvláště náboženské, také on.“26 

                                                           
22 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 38 
23 Tamtéž, s. 43 
24 ThDr. PhDr. František Xaver Kordač (1852-1934) – římskokatolický teolog, filosof, politik, pražský 
arcibiskup (1919-1931), poslanec Revolučního národního shromáždění (1918-1920), dvakrát byl zvolen 
děkanem KTF UK 
25 Malý, Radomír. Alfred Fuchs. Muž dvojí konverze. Brno: Cesta, 1990, s. 11 
26 Tamtéž, s. 11 
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V roce 1912 začal A. Fuchs publikovat do České kultury27, kterou redigovali F. 

X. Šalda28, Zdeněk Nejedlý29 a Růžena Svobodová.30 Právě k F. X. Šaldovi a k okruhu 

lidí kolem literárního salónu Růženy Svobodové měl ve svých tvůrčích začátcích 

nejblíže.31  

O tomto tvůrčím prostředí se zmínil i ve svém románu: „Jaký to byl podivný 

svět, ta literární společnost! Každý byl oceňován výhradně jen podle toho, co napsal a 

kde tiskl, nanejvýš ještě podle toho, jak uměl o literatuře mluvit. Lidé se navzájem 

charakterisovali podle typů z literatury vyčtených, svět se dělil podle námětů. Literatura 

stála zcela mimo skutečný jejich život. Bylo obecným míněním, že spojovat s literaturou, 

je – špatně vkus – mauvais goût, říkalo se ovšem! Zajímavý, podivínský „náboženský 

Grünhut“ dostal se ovšem tako jako atrakce i do velkého literárního salónu v domě 

známé spisovatelky, který se tehdy začal tvořit. V tomto saloně vypadalo to ovšem zcela 

tak, jako ve všech „literárních salonech“. Každý byl předveden s příslušnou omáčkou, 

aby ostatním chutnal a přízeň byla rozdílena podle hodnoty díla, konexí i možností 

služeb. Hostitelka, slavná spisovatelka, když byla tázána, smí-li jí být předveden ten, či 

onen, ptávala se především: „No, a je to vůbec Něco?!“ Být „Něco“, to byla touha, 

                                                           
27 Česká kultura – čtrnáctideník věnovaný poezii, umění, literatuře a kultuře, který vycházel mezi léty 
1912-1914; publikovali do něj významní čeští umělci, vědci, politikové a literáti (František Kubka, 
František Chudoba, Josef Hora, Bohumil Kubišta či Dr. Edvard Beneš) 
28 František Xaver Šalda (22. prosince 1867 Liberec – 4. dubna 1937, Praha) byl český literární kritik, 
novinář a spisovatel. Od roku 1919 působil jako profesor románských literatur na Filozofické fakultě 
Karlovy univerzity v Praze. Byl spoluautorem Manifestu České moderny. V letech 1894 – 1908 psal pro 
redakci Ottova Slovníku naučného hesla z české, německé, francouzské a anglické literatury a ze 
světového malířství. Psal do mnoha časopisů (Literární rozhledy, Novina, Česká kultura, Kmen, Volné 
směry, Literární listy), kde se věnoval otázkám a problémům výtvarného umění, literatury, kultury i 
politiky. Od roku 1925 vydával časopis Tvorba. 
29 Zdeněk Nejedlý (10. února 1878 Litomyšl – 9. března 1962 Praha) – český historik, muzikolog, 
literární kritik, politik a veřejný činitel. V obou Fierlingerových vládách (4. dubna 1945 – 2. července 
1946) byl ministrem školství a osvěty, v první Gottwaldově vládě (2. července 1946 – 25. února 1948) 
pak ministrem práce a sociální osvěty. Od 25. února 1948 do 31. ledna 1953 zastával opět funkci 
ministra školství a národní osvěty, poté byl náměstkem předsedy vlády (31. ledna – 14. září 1953), 
nakonec až do smrti ministrem bez portfeje. Na VIII. sjezdu KSČ (březen 1946) se stal členem Ústředního 
výboru KSČ a zůstal jím až do roku 1954. Jeho nejvýznamnějším dílem jsou 3 monografie: B. Smetana, T. 
G. Masaryk a V. I. Lenin 
30 Růžena Svobodová, rozená Růžena Čápová (10. července 1868 Mikulovice – 1. ledna 1920 Praha) 
byla česká spisovatelka. V roce 1890 se provdala za básníka F. X. Svobodu v naději, že získá společenskou 
nezávislost. Měla svůj salon, který navštěvoval Antonín Sova, Vilém Mrštík, František Václav Krejčí, F. X. 
Šalda, herečka Hana Kvapilová, z literárně činných žen Božena Benešová a později i Marie Pujmanová. 
Sblížení se Šaldou se rokem 1893 proměnilo v milostný vztah. Roku 1918 založila časopis Lípa, který 
sama redigovala.  
31 OPELÍK, Jiří a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. díl. A–G. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0708-3. s. 773 
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která z těch lidí dělala neupřímné pozéry a rafinované lháře, přes všecku vnitřní 

opravdovost a hloubku. I Arnold se ovšem snažil, být „Něco“!“32 

Jeho působení v České kultuře dokresluje také dochovaná korespondence 

s profesorem Zdeňkem Nejedlým z let 1913 – 1914. Alfred Fuchs zasílal své články 

buď F. X. Šaldovi, nebo právě profesoru Nejedlému. Dochoval se jeden korespondenční 

lístek, tři dopisy a rukopis referátu o díle Tomáše Kempenského33 „Růžová zahrádka“. 

V korespondenčním lístku píše: „Vážený pane profesore, prosím, abych měl 

„Tempelmasse“ jistě v příštím čísle Č. K. Odložte, prosím, raději Náboženský cit, než 

tuto krátkou recenzi. Záleží mi na ni. V doslovné úctě Alfred Fuchs“34 Fuchs čekal 

téměř dva měsíce, ale recenze nevyšla. Dne 11. srpna 1913 tedy napsal Z. Nejedlému 

celý dopis: „Vážený pane profesore, poněvadž se moje články neustále odkládají, ač 

jsem Vás prosil, abyste referát o Tempelmasse neodkládal, musím souditi, že příčiny 

tohoto jsou buď technické, nebo principielní. Jsou-li to příčiny rázu technicko-

administrativního, daly by se lehce odstranit, oč Vás podruhé snažně prosím. 

(Nakladatelství německé, jež mi tuto nákladnou knihu poslalo, mne žádá o dokladový 

exemplář, což je při stálém odkládání nepříjemné). Máte-li ovšem námitky rázu 

zásadního, pak prosím, abyste je mně sdělil, abych znal situaci. Brání-li Vám v tištění 

mých článků jiné přesvědčení či podobné ideové věci, pak ovšem nechci, aby mi Česká 

kultura činila nějaké koncesse a jsem ochotný ustoupit. V každém případě však prosím o 

odpověď. S projevem dokonalé úcty Alfred Fuchs“35 Fuchsova recenze na knihu Odilo 

Wolffa „Tempelmasse: das Gesetz der Proportion in den antiken und altchristlichen 

Sakralbauten; ein Beitrag zur Kunstwissenschaft und Ästhetik“ nakonec v České kultuře 

vyšla, a to v září téhož roku.36  

Zajímavá situace nastala také v případě rukopisu referátu o Růžové zahradě 

Tomáše Kempenského. A. Fuchs píše: „Vážený pane profesore, pan dr. F. X. Šalda mi 

sdělil, že dal před časem můj rukopis (referát o Růžové zahrádce Tomáše z Kempis) do 

                                                           
32 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 64 
33 Tomáš Kempenský, také z Kempenu, vlastním jménem Thomas Haemmerken (asi 1380 Kempen – 25. 
července 1471 klášter Agnietenberg u Zwolle) -  augustiniánský řeholník, a mystik, představitel hnutí 
Devotio moderna a autor knihy „Následování Krista“ 
34 Masarykův ústav a Archiv AV. Osobní pozůstalost Zděnka Nejedlého. Korespondenční lístek od Alfreda 
Fuchse: 22. 6. 1914; viz příloha 
35 Masarykův ústav a Archiv AV. Osobní pozůstalost Zděnka Nejedlého. Dopis od Alfreda Fuchse, 11. 8. 
1913; viz příloha 
36 Česká kultura. Alfred Fuchs: recenze: Tempelmasse: das Gesetz der Proportion in den antiken und 
altchristlichen Sakralbauten; ein Beitrag zur Kunstwissenschaft und Ästhetik. 12. 9. 1913, č. 23, S. 232-
233 
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tiskárny a ptal se mne, zda-li jsem obdržel korrekturu. Korrektury jsem nedostal. Proto 

Vás, pane profesore prosím, abyste laskavě vyšetřil, zda-li se můj rukopis neztratil. 

Současně prosím, aby mi byla zaslána korrektura mého referátu o Claudelově 

Zvěstování. V dokonalé úctě Alfred Fuchs“37 Tento rukopis je však k nalezení právě 

v pozůstalosti Zdeňka Nejedlého. Naskýtá se tedy otázka, zda Nejedlý získal rukopis od 

F. X. Šaldy a byl odložen na pozdější použití, nebo nebyl poslán do tisku záměrně.38  

Dne 29. července 1915 dokončil Alfred Fuchs studium na Filosofické fakultě 

UK (tehdy Karlo-Ferdinandova univerzita) a získal doktorát. Tématem jeho disertační 

práce bylo „MALEBRANCHE-ovo UČENÍ O INTUICI“. Na jeho závěrečnou práci 

byly vypracovány dva posudky39. První z nich napsal profesor František Krejčí40, který 

s řadou připomínek označil práci za „náležitě vyhovující“.41 Druhým posuzovatelem byl 

profesor František Drtina.42 Profesorův rozsáhlý posudek (3 strany) velice detailně 

rozebíral jednotlivé části Fuchsovy práce a doplnil je o svůj komentář. Na závěr také 

souhlasil s připuštěním k rigorózním zkouškám. „Při definitivním opracování bylo by 

potřebí ve směrech naznačených revize a prohloubení – ale i v nynější podobě práce 

postačuje požadavkům rigorózního řádu, a navrhuji, aby na základě jejím pan Alfred 

Fuchs byl připuštěn k hlavnímu rigorózu filosofickému.“43  

Jedním z mnoha gratulantů k získání doktorátu byl i Kamil Novotný44, kterého 

Alfred Fuchs znal z redakce olomouckého Nového obzoru, a který tam přispíval články 

o umění. Dle dochované korespondence z let 1915 – 1921 je zřejmé, že mezi nimi 

panovalo hluboké přátelství a vzájemný respekt.  Na dopis, ve kterém K. Novotný 

srdečně blahopřál ke studijnímu úspěchu, reagoval A. Fuchs takto: „Milý Kamile, Váš 

dopis mne ze všech gratulačních projevů potěšil nejvíc – pro ten přátelský stisk ruky. Až 

                                                           
37 Masarykův ústav a Archiv AV. Osobní pozůstalost Zděnka Nejedlého. Dopis od Alfreda Fuchse, 9. 1. 
1914; viz příloha 
38 V České kultuře jsem tento text nenašla. 
39 Archiv Univerzity Karlovy. Disertační práce Alfreda Fuchse. 1915 
40 František Krejčí (21. srpna 1858 Hostinné – 24. května 1934 Praha) byl český psycholog, filozof a 
politik; od roku 1905 byl mimořádným a od roku 1912 řádným profesorem na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy;  meziválečný poslanec Revolučního národního shromáždění za Československou 
stranu socialistickou, později senátor Národního shromáždění ČSR. 
41 Archiv Univerzity Karlovy. Posudek o práci Malebranchovo učení o intuici od Alfreda Fuchse 1915 
42 František Drtina (3. října 1861 Hněvšín – 14. ledna 1925 Praha) byl český filozof, univerzitní profesor, 
politik a jeden ze zakladatelů skautingu v Česku; poslanec Říšské rady 1907 – 1911 
43 Archiv Univerzity Karlovy. Spis Alfreda Fuchse č. 798: František Drtina: Posudek o disertaci pana 
Alfreda Fuchse „Malebranchovo učení o intuici“  
44 PhDr. Kamil Novotný (22. 11. 1892 Praha – 8. 9. 1959 Praha) -  úředník ministerstva školství a národní 
osvěty (1936 – 1947 odborový rada, 1947 – 1948 odborový přednosta), 1948 ho z úřadu propustil 
Zdeněk Nejedlý; historik umění, výtvarný kritik 
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konečně ten doktorát sám mne přivedl jen k tomu, že mám přede všemi akademickými 

tituly ještě menší respekt, než jsem kdy měl, a mohu-li Vám dát nějaké doporučení pro 

praxi, tedy zní: Nic se k doktorátu neučte, není to třeba, maturita je těžší, než obě 

rigoróza dohromady.45 (Při malém rigorózu ze slovanské filosofiemi dal Vlček46 otázku: 

„Hlavní směry v národním obrození“!) Ale za těch několik přátelských slov Vám 

upřímně děkuji – já jsem měl až dosud tu smůlu, že jsem bloudil takovými uličkami, že 

mne opouštěl přítel za přítelem. Ale jsem rád, že jsem jimi bloudil. Je pravda, stal jsem 

se trochu „menschen-schon“, ale, ale – víte, co chci říct. A proto že to víte, Vám tisknu 

ruku tak upřímně jako Vy mně. Váš Fréda“47 

Kromě studia na filosofické fakultě a přednášek, které navštěvoval na teologické 

fakultě, se dal Alfred Fuchs zapsat také na právnickou fakultu. „Jednak ze skutečného 

vědeckého zájmu, jednak proto, že chtěl mít záminku k eventuálním dalším studijním 

dovolením. Skutečně vykonal na vojně první státnici právnickou a absolvoval takto již 

třetí fakultu.“48 Do prvního semestru nastoupil v roce 1916 a studia předčasně ukončil 

roku 1919, tedy po 8 semestrech studia. Společně s nástupem na právnickou fakultu 

musel vyřešit také nástup na frontu. Přestože od vypuknutí první světové války uplynuly 

již dva roky, Alfred Fuchs o vojně nikdy předtím nepřemýšlel. Dokud se ho nezačala 

bezprostředně týkat. Odveden byl hned po skončení studia na filosofické fakultě. O jeho 

působení za velké války kolovalo mnoho historek a řadu z nich přidával ve společnosti 

k lepšímu i sám Fuchs.  

„ S velkou oblibou vypravoval o svých sabotážních kouscích provedených za 

světové války v etapě za východní frontou. Nevyhnutelně se blížil den, který by byl 

dobrého vojáka Alfreda Fuchse donutil stát se zbraní v ruce proti dobrým Rusům, 

protivníkům jím nemilovaného starého Rakouska. Aby se vyhnul tomuto válečnému 

řemeslu a vyvázl z tohoto trapného úkolu, přišel dobrý voják Fuchs na skvělý nápad. 

Nechal se po různých obtížích předvésti před svého velitele s odůvodněním, že musí 

hlásit válečně nesmírně důležitou zprávu. Velitel ho konečně přijal a Fuchs poslušně a 

rozčíleně hlásil, že v noci viděl, jak se po nebi blíží apokalyptičtí jezdci, aby zasáhli do 

                                                           
45 Přestože byl Kamil Novotný stejně starý jako Alfred Fuchs (oba ročník 1892), K. Novotný studoval 
podle Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 34 mezi lety ZS 1913/1914 - 18. 10. 1923 
46 Jaroslav Vlček (22. 1. 1860, Banská Bystrica – 21. 1. 1930 Praha) - 1901 se stal členem Královské 
české společnosti nauk a téhož roku byl jmenován mimořádným profesorem dějin literatury české 
(později československé) na filozofické fakultě, děkanem FF UK: 1913/1914  
47 LA PNP. Pozůstalost Kamila Novotného. 379-387, 52/81. Dopis Alfreda Fuchse 1915 
48 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 195 
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boje proti Rakousku! Proto prý rychlá opatření jsou nutná…A podařilo se to: Velitel 

zakročil velmi rychlým opatřením – poslal dobrého vojáka Fuchse i s jeho hlášením 

k příslušné instanci - k psychiatrovi! I tento zkušený muž uznal vážnost apokalyptického 

nebezpečí a Fuchs jel z fronty domů.“49  

Alfred Fuchs sloužil u 73. pěšího pluku ve vršovických kasárnách. Tento pluk si 

zvolil sám již před válkou, kdy byl odveden, protože kasárna byla nejblíže jeho 

vinohradského bytu. Nakonec se ukázalo, že to byla dobrá volba, protože chebský pluk, 

jak se mu také říkalo, byl národnostně, tj. rakousky spolehlivý a zůstával po celou dobu 

války nepřetržitě v Praze.50 Zajímavě popsal vršovický pluk Fuchs ve svém románu: 

„Jednoročácká škola tohoto ultragermánského pluku stala se brzo dostaveníčkem 

všech, kteří buď protekcí nebo penězi se dovedli udržet na čas v Praze. Snad jenom ještě 

u trénu bylo tolik bohatých protekčních dětí, jako u „Egerländrů“. Tím se také dostal 

Arnold, který v tomto pluku byl jen šťastnou náhodou, do německé intelektuální 

společnosti, neboť u tohoto pluku se octla téměř celá pražská německá duševní elita se 

svou bankovní a advokátskou suitou.  

U pluku byly dva světy. Těžkopádní němečtí sedláci od Chebu, hovořící 

nemožným dialektem, duševně natvrdlí, takže přezdívka „skopčáků“, kterou pro ně 

vymyslil lid, byla tak výstižná, jak jen dovedou býti lidové charakteristiky. Alespoň na 

začátku války bylo toto mužstvo plno rakouského vlastenectví a plno špatně skrývaného 

záští proti českým důstojníkům, kteří se u tohoto pluku vyskytovali. V pozdějších letech 

byli to už lidé ke všemu naprosto lhostejní. 

Druhým elementem pak byla ta společnost pražských obchodních a literárních 

židů, společnost neuvěřitelně chytrá a cynická, která ve dne přemýšlela, jak nejchytřeji 

se ulejt. Několik málo českých jednoročních dobrovolníků tvořilo osamělý ostrůvek a 

přijímalo vojnu s resignací.“ 51  

 O tom jaký byl Alfred Fuchs voják, napsal ve své vzpomínce také Eduard Rada: 

„Byl pramizerný voják. Na cvičišti i ve škole. Nebyl nikdy při věci a jeho myšlenky byly 

roztoulané kdovíkde. Poručík B., který nás učil strategii, často ho vyvolával, aby 

zapískal podle not trubačské signály. Jednou vykládal cosi a kreslil na tabuli; náhle 

vykřikl »Fuchs, wiederholen ! « A Dr. Fuchs, vytržen ze svého snění, sáhl rychle po 
                                                           
49 Pseudonym NACK.  KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 79 
50 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 125 
51 Tamtéž, s. 125 
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sešitu a začal za smíchu celé jednoročácké školy pískat signály. Poslali ho na týden do 

Varšavy, aby prohlédl jakýsi archiv. Zmizel tehdy beze stopy, a když se po čtyřech 

nedělích vrátil, hlásil, že zajel také do Lublina, Rovna, Lvova a Krakova a prohlédl si 

knihovny.“52  

Jeho působení na vojně lze vysledovat také díky protokolům o studentech na 

právnické fakulty pražské university. V roce 1916 má v kolonce „Průkaz v příčině 

povinnosti vojenské“ napsáno, že pro menší způsobilost mu služba končí. Ten samý 

důvod byl uveden i 19. 4. 1917. Dne 27. 8. 1918 získal potvrzení od Císařské a 

královské pos. nemocnice v Praze, že je propuštěn na neurčito. V zimním semestru 

1918 mu bylo povoleno propuštění do domácího ošetřování a byl rovněž podán návrh o 

propuštění z armády. Což se nakonec povedlo a Alfred Fuchs získal invalidní knížku 

pro penzijní invalidy.53  

Skupina lidí, kterou Alfred Fuchs ve své knize vylíčil, jako česko-německou 

literární společnost se během první války scházela v kavárně Arko. Ve svém románu ji 

však přejmenoval na kavárnu „Orkus“. Důvod uvedl ve své knize Zákulisí novin (1933) 

takto: „Karl Kraus apostrofoval kdysi tehdejší Arko jménem »Orkus«. Ani snad nevěděl, 

kolik měl pravdy. Byl to opravdu Orkus podzemních hlubin duší stvořených pro světlo. 

Svatá Terezie měla jednou vidění, v němž zřela studené plameny. Těmto studeným 

plamenům podobal se duševní život tohoto literátství. Věci ducha byly předmětem 

věcného, chladného kalkulování. Sentimentality vůči nim nebylo. Ti však, kdož opravdu 

pracovali, pracovali v tichu a ve skrytu. Připravovali vzdálenou budoucí žeň. Ano – 

byly také v »Arku« krásné hodiny. Byly večery dlouhých a upřímných debat o věcech 

božských i lidských, ale byl to útěk před skutečností, beze vztahu k životu. Mnozí 

publicisté dlouho nesli v duších stopy této nákazy duchaplnosti, tohoto nedostatku 

respektu k pravdě. Mnozí zahynuli v těchto »studených plamenech«. Ale byla to dobrá 

škola. Kdo ji prožil, bude navždy nedůvěřivý k literárním kolektivům.“54    

Kavárna Arko, umístěna u Masarykova nádraží, na nároží Hybernské a Dlážděné 

ulice, byla centrem, kde se scházeli pražští němečtí spisovatelé, filosofové a umělci. 

Alfred Fuchs se tu potkával s Franzem Kafkou, Paulem Leppinem, Felixem Weltschem, 

Oskarem Baumem, Franzem Werflem, Otto Pickem, Egonem Erwinem Kischem, ale 

                                                           
52 Rada, Eduard. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 75 
53 Archiv UK. Historickoprávní protokol IV. 1913 - 1918 
54 Fuchs, Alfred. Zákulisí novin. Psychologie novinářského povolání. Praha: Václav Petr, 1931, s. 44 
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také s Maxem Brodem, jehož několik děl přeložil později do češtiny. V Brodově 

vzpomínkové knize Život plný bojů se však jméno Alfreda Fuchse neobjevilo.55 

 Vzhledem k tomu, že Fuchs ve svém románu Oltář a rotačka většinu svých 

postav přejmenoval a literárně upravil, můžeme se pouze domnívat, kdo je skutečným 

aktérem líčených příhod.56 Rozklíčování jednotlivých postav z okruhu kavárny Arko by 

mohlo být dalším předmětem bádání, tato práce si však tento úkol za cíl neklade. 

 

1.2. Mezi světovými válkami (1918 – 1938) 

Po propuštění z armády roku 191857 se A. Fuchs vrátil zpět do Prahy a nastoupil 

jako učitel němčiny na Vyšší státní průmyslovou školu v Praze.58 Učil velmi rád a u 

žáků si brzy získal velkou důvěru. „Představte si člověka, který seděl pět let ve škole 

obecné, osm let na gymnáziu, čtyři roky na filosofické fakultě, současně rovněž tak 

dlouho na theologické, jenž pak ještě občas po čtyři roky navštívil škamna právnická a 

stále jen poslouchal a byl zkoušen, že ten člověk najednou smí si stoupnout sám za 

katedru! Přijde, kluci vstanou. On se lekne. Řekne, sedněte, a kluci si sednou! 

Představte si, že já smím psát do třídnice! Smím tam i udělat kaňku. A konference! 

Takové to pro nás bylo mysterium a já teď smím být při tom!  A představte si, že mi za 

tyhle všecky rozkoše ještě platí!“59   

V době vzniku první republiky byl Alfred Fuchs plně spjat s českým jazykem a 

českým kulturním prostředím. Fuchsovo silné vlastenectví potvrzují i jeho slova: 

„Mravy, řeč a mysl – to je dohromady kultura. K národu patří ten, kdo přijal jeho 

kulturu a kdo se cítí účastníkem jeho dějinného osudu. Kdo cítí, že ty děje, které se 

                                                           
55 Brod, Max. Život plný bojů. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1994 – důvodů, proč Max Brod ve své 
knize A. Fuchse nezmínil, může být několik. Například věk (M. Brod byl o 8 let starší), jazyk (M. Brod 
patřil mezi německy píšící autory a vyskytoval v německém literárním prostředí, kdežto Fuchs zůstával 
v českém jazykovém prostředí). Důležitou roli mohla sehrát také náboženská otázka či fakt, že M. Brod 
ve své knize rovněž používal u některých osob fiktivní jména.     
56 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 119 – 143. Zde si dovolím malou poznámku: Na 
stránce 140 hovoří Fuchs o jistém Arturu Kleinovi – známém literátovi a reportérovi. Napsal o něm toto: 
„Byl píšícím dobrodruhem, jenž se nebál ničeho na světě a za dobrodružstvím objel celou zeměkouli.“ 
Lze se tedy domnívat, že se jedná o skutečnou postavu Egona Erwína Kische, který byl nazýván „zuřivým 
reportérem“.  
57 Archiv UK. Historickoprávní protokol IV. 1913 - 1918 
58 OPELÍK, Jiří a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. díl. A–G. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0708-3. s. 773 
59 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1946, s. 211    



15 

 

 
 

přihodily národu v minulosti, jsou i součástí jeho osudu osobního, kdo se zařazuje do 

tohoto společenství rodu, do onoho řetězu rukou lidí zesnulých, živých a dosud 

nenarozených »nás i budoucích«, ten k národu patří.“60 Ani německé prostředí však 

nebylo Fuchsovi cizí, což se projevilo v roce 1925, kdy začal pracovat jako šéfredaktor 

Prager Abendblattu. 

 Velkou roli v životě Alfreda Fuchse po skončení války stále hrál jeho kladný 

vztah k českožidovskému hnutí. Již před koncem války, konkrétně 18. listopadu 1917, 

byl po tříletém přerušení činnosti opět valnou hromadou obnoven Spolek českých 

akademiků židů v Praze.61 První členská schůze se konala dne 27. listopadu 1917 a byla 

zároveň uvítacím večírkem pro všechny nové kolegy. „Česko-židovské hnutí nebylo 

nikdy ani početně silné, ani programově dosti jasné, ale bylo by omylem tvrditi, že bylo 

v českém prostředí bezvýznamné. Ne proto, že bojovalo proti němčení židů, proti 

národnímu obojživelnictví některých sionistů, že uplatňovalo český jazyk v synagogách 

nebo proto, že bojovalo proti antisemitismu. Ale česko-židovské hnutí znamenalo 

skutečný ideový přínos hlavně proto, že mělo mezi sebou osobnost pardubického dra 

Vohryzka62, a celou řadu jiných kulturních pracovníků, kterým jejich židovství a jejich 

češství nebylo pouhým faktem, nýbrž problémem, s nímž celý život zápasili, jejž 

studovali a z každé tragické antithese vznikají vždy vyšší synthese.“63 Sám Fuchs se 

začal aktivně podílet o necelý rok později. Dne 15. června se konala Fuchsova 

přednáška pro středoškolské studenty »Několik psychologických momentů ze života 

českého studenta«64 Na počátku školního roku 1918 se konal uvítací večírek pro nové 

kolegy, na kterém Dr. Fuchs pronesl svou přednášku »O úkolech č.-ž. studentstva 

v dnešní době«, po které se rozvinula čilá debata.65  

14. prosince 1918 se v kavárně Union konala zimní valná hromada spolku, na 

které byl Alfred Fuchs zvolen starostou výboru spolku. Spolu s ním byli zvoleni do 

vedení spolku: místostarosta JUC. Lengsfeld, pokladní MUC. Weisslovičová, dále 

IngC. Hermann, JUSt. Otto Stross, MUSt. Fischer a za náhradníky JUC. Luder a JUSt. 

                                                           
60 Mařan, Ctibor. KOAF, Praha: Edice Rozprav. 1946. s. 21   
61 „Z organizací českožidovských“. Kalendář česko-židovský, roč. 38, 1918-1919, s. 113 
62 Dr. Viktor Vohryzek (1. 1. 1864 – 27. 11. 1918) – pardubický lékař, novinář, spisovatel, jedna 
z hlavních postav česko-židovského hnutí 
63 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 214 
64 „Z organizací českožidovských“. Kalendář česko-židovský, roč. 38, 1918-1919, s. 113 
65 Krumphanzl, Robert: Alfred Fuchs (1982 – 1941). Mám postavení mezi dvěma zákopy. Praha 
(diplomová práce FSV UK), 1998, s. 29-30 
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Schick. Zároveň bylo na této valné hromadě schváleno, že řeč „O židovské otázce“, 

kterou Dr. Fuchs pronesl na uvítacím večírku, bude publikována.66 Šlo o upravený text, 

který v roce 1910 vydal ve Stopě.67 

V roce 1919 podal habilitační spis „O problému autority“, který se mu však u 

profesora F. V. Krejčího nepodařilo obhájit, což pro Alfreda Fuchse znamenalo velké 

zklamání. Jedním z důvodů, proč jeho práce neuspěla, mohlo být náboženské vyznání. 

Vyjádřil se tak v dopise, který napsal Jakubovi Demlovi68: „Kdybych se dal pokřtít, 

dostanu bez velkých potíží profesuru, kdybych se dal pokřtít…pane Demle, Vy přeci víte, 

v jakém klerikálním státě žijeme. A jeli u křtitelnice tolik světských lákadel, musíte si 

dobře rozvážit, než po nich sáhnete.“69 Ve svém autobiografickém románu popsal 

důvody svého nezdaru takto: „Arnold to mohl čekat. Jednak byl – nehledě ke stylistické 

těžkopádnosti – nesen zcela jinou ideologií, než byla tehdy ve vzduchu, za druhé pokazil 

svůj spis tím, že se chtěl narychlo vyrovnat se zjevem Masarykovým, což ovšem nebylo 

možno. Jest zřejmo, že Arnold nemohl zůstati ušetřen vlivu Masarykova, protože prostě 

Masarykův zjev byl kamenem úhelným pro všecky lidi, kteří kdy v Čechách myslili. Ale 

protože Arnoldova snaha šla po doktríně, po metafysice, protože byl tak dokonale 

odvrácen od positivismu, musil se Masarykovi vnitřně bránit.“70 V roce 1930 vydal 

přepracovaný spis pod názvem Autorita.71    

Téhož roku Alfred Fuchs také redigoval ročenku Spolku českých akademiků 

židů Kalendář Česko-židovský72. Jedním mnoha příspěvků, které se zde objevily, byla 

také přírodovědecký článek „Assimilace přírodním zákonem“73 Slávy Poncové, budoucí 

Fuchsovy ženy. 

Aby spolek reagoval na společenské a politické změny, rozhodl se pro změnu 

stanov. Na 21. června byla svolána nová valná hromada, která odhlasovala nové 

                                                           
66 „Z organizací českožidovských“. Kalendář česko-židovský, roč. 39, 1919-1920, s. 137 
67 Fuchs, Alfred: Devět kapitol o židovské otázce. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 16., s. 477 
68 Jakub Deml (20. 8. 1878 – 10. 2. 1961) – český kněz, básník a spisovatel; stěžejní dílo: Zapomenuté 
světlo, Šlépěje 
69 LA PNP. Osobní pozůstalost Jakuba Demla. č. inv. 21/B/10, č. přir.: 51/62, dopis Alfreda Fuchse 
Jakubovi Demlovi, 10. 9. 1918 
70 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 207 
71 Fuchs, Alfred. Autorita. Praha: Melantrich, 1930, 183 stran 
72 Kalendář česko-židovský – časopis Spolku českých akademiků Židů, který vycházel v letech 1881-1939; 
psala do něj řada předních politiků a literátu, jako například: Jakub Arbes, Adolf Heyduk, Alois Jirásek, 
Jindřich Kohn, Eduard Lederer, Viktor Vohryzek či Zikmund Winter;  
73 Poncová, Sláva: Assimilace přírodním zákonem. Kalendář Česko-židovský. 1919-1920, Roč. 39, Praha:  
Spolek českých akademiků židů, s. 45-53 
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stanovy, které vyplývaly „z nynějších republikánských poměrů“. Od této doby spolek 

umožňoval také vstup nežidovských „kolegů“, kteří projevili o členství zájem. Byl 

zvolen také nový výbor, jehož starostou se stal znovu Dr. Alfred Fuchs. Ten se také ujal 

slova ve vědeckém semináři, kde rozebral „Tři řeči o židovství“ Martina Bubera. 74  

Na valné hromadě 9. prosince 1919 se spolek, za účasti všech spolupracovníků, 

dohodl, že je třeba změnit název. Výsledkem ankety, která byla k tomuto účelu svolaná, 

bylo přejmenování na Akademický spolek „Kapper.“75  

Od roku 1919 začala Fuchsova výrazná přednášková a publikační činnost. Začal 

přispívat do znovuobnoveného týdeníku Rozvoj76 či deníku Tribuna77 a pokračoval 

nadále v Kalendáři česko-židovském.  

V září 1919 byl Výkonným výborem českožidovských organizací ustanoven tzv. 

Politický sekretariát česko-židovský se sídlem v karlínské Havlíčkově ulici č. 20. O 

jeho zřízení informoval na titulní straně také českožidovský týdeník Rozvoj: 

„Oznamujeme, že byl zřízen Politický sekretariát českožidovský. Úkolem jeho jest 

obstarávati veškerou agendu, pokud ji vyžaduje práce, reprezentovaná českožidovským 

hnutím, práce asimilační. Oznamujíce Vám zřízení sekretariátu, prosíme českožidovské 

organizace i P. T. spolky, jakož i jednotlivce, aby se ve všech věcech, českožidovské 

otázky se týkajících, na nás obraceli. Zejména prosíme všecka sdružení a organizace, 

jež si přejí snad pořádati schůze o českožidovském hnutí a zakládati místní organizace, 

aby nám dopsaly. Jsme ochotni jim poslati řečníka a v případě potřeby obstarati i jiné 

intervence ve věcech jednotlivců i korporací, antisemitismem napadených. Sekretariát je 

v Karlíně, Havlíčkova 20, telefon 628/VI. Výkonný výbor českožidovských organizací“78  

Alfred Fuchs byl jmenován tajemníkem tohoto sekretariátu. Ne však na dlouhou dobu. 

Ještě roku 1919 byl vyslán jako člen plebiscitní komise do Těšínska, kde působil až do 

                                                           
74 „Z organizací českožidovských“. Kalendář česko-židovský. 1919-1920.  Roč. 39, Praha:  Spolek českých 
akademiků židů, s. 137-138 
75 „Z organizací českožidovských“. Kalendář česko-židovský. 1920-1921, Roč. 40, Praha: Spolek českých 
akademiků židů, s. 107-108 
 
77 Tribuna – deník Tribuna vycházel mezi lety 1919 – 1928 z iniciativy českožidovského hnutí; od začátku 

se profiloval jako nezávislý deník, který nebyl spjatý s žádnou politickou stranou; s Tribunou 

spolupracovala budoucí špička české žurnalistiky a literatury (Ferdinand Peroutka, Karel Poláček, Milena 

Jesenská, Jaroslav Hašek, Franz Kafka, Egon Ervín Kisch, E. A. Longen Franz Kafka, Egon Ervín Kisch, E. A. 

Longen či Josef Kodíček).  
78 Rozvoj, 20. 9. 1919, roč. 2, č. 37, s. 1 
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roku 1920.79 Dne 12. října se v osm hodin večer konala ustavující valná hromada Svazu 

Čechů-židů v československé republice. Jako politický tajemník hnutí tu vystoupil i Dr. 

Alfred Fuchs: „Naznačil dosavadní práci sekretariátu na Těšínsku i doma, promluvil o 

úkolech Svazu a sekretariátu, zvláště v otázce tiskové, v otázkách kulturních, v otázkách 

náboženských obcí a ve věcech čistě politických.“80  Ve svém románu Fuchs tuto 

událost popsal následujícími slovy: „Česko-židovský politický sekretariát se nabídl 

vládě, že vyšle své zástupce do plebiscitního území, aby působil na tamní židy. Protože 

židé, jak svou početností, tak i svým hospodářských vlivem na Ostravsku a Těšínsku byli 

elementem velmi významným, ministerstvo vnitra rádo přijalo tuto nabídku a Arnold byl 

vyslán do těšínské plebiscitní komise. Tím se dostal od dosavadní drobné intervenční 

práce do sféry ne-li vysoké politiky, tedy přeci jenom do politiky vyšší, v níž nešlo již o 

zájmy skupin, nýbrž o zájem státní. Arnoldovým úkolem bylo v podstatě navázat styky 

s vlivnými židovskými osobnostmi na Ostravsku a Těšínsku a podávat zprávy příslušní 

politické sekci. Úkol sám o sobě nebyl politicky obtížný, protože žádnému z židů 

nenapadlo tehdy hlasovat pro Polsko, naopak bylo sta polských židů, kteří by dali tisíce, 

ba miliony za československé státní příslušenství.“81 Těšínský konflikt se nakonec 

vyřešil dohodou z 28. 7. 1920.82 

Během svého pobytu v Moravské Ostravě vstoupil Fuchs do Československé 

strany národně socialistické. „V té době se začalo všeobecně uplatňovat heslo, že 

povinností každého státního občana jest, býti politicky organisován. Arnold dlouho 

přemítal, kterou stranu by si měl zvolit. Strany nesocialistické jej odpuzovaly, marxistou 

býti nemohl, protože přesvědčení jeho filosofické toho nepřipouštělo. Vybral si tedy 

druhou stranu socialistickou, ne proto snad, že by mu program této strany plně 

vyhovoval, ale proto, že v ní viděl největší možnost kulturní práce. Vstoupil tedy do ní 

právě proto, že byla tehdy programově dosti nevyjasněná.“83  

                                                           
79 Krumphanzl, Robert: Alfred Fuchs (1982 – 1941). Mám postavení mezi dvěma zákopy. Praha 
(diplomová práce FSV UK), 1998, s. 33 
80 Reorganizace. Rozvoj, 25. 10. 1919, roč. 2, č. 41, s. 1 
81 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 224 
82 28. července 1920 padl konečný verdikt. Podle něj připadl Polsku politický okres bílský, část okresu 
těšínského a část okresu fryštátského. České straně připadl celý politický okres Frýdek, většina okresu 
těšínského a fryštátského. Na české straně tudíž zůstal Bohumín, Karviná s uhelným revírem, těšínské 
nádraží – město Těšín však zůstalo na polské straně.  
83 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 225 
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Začátkem dvacátých let se stal šéfredaktorem Pondělníku Českého slova, který 

byl ústředním tiskovým orgánem právě národních socialistů. Začal rovněž přednášet na 

Ústřední škole dělnické a přispívat do jejího orgánu Setba.84 

Rok 1920 byl pro Alfreda Fuchse významným také v jeho osobním životě. Dne 

28. června se v Praze85 oženil se svou dlouholetou přítelkyní Slávou Poncovou86, se 

kterou se seznámil během studií na tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě. PhDr. 

Miloslava Poncová se narodila 26. 10. 1892 v Býšti na Pardubicku.87 Mezi lety 1914-

1919 studovala botaniku na FF UK 88 a byla studentkou profesora Josefa 

Velenovského89. Z dochované korespondence lze usuzovat, že manžele Fuchsovy pojil 

k profesoru Velenovskému přátelský vztah. Svědčí o tom například děkovný dopis, 

který napsali jako reakci na blahopřání ke svatbě. Zajímavé je především postskriptum, 

které psala Sláva Fuchsová: „Rodiče se stěhují do Pardubic, jak to v takovém případě 

vypadá, snadno je si představit a proto prosím, abyste mě laskavě omluvil, že nepíši 

více. Milostivé paní račte prosím vyřídit, že přes usilovné urgence jsem dosud slíbený 

cukr nedostala, ale jakmile se vrátím do Prahy, že ho zaopatřím zcela určitě, když jsem 

to slíbila a že jí ho pak pošlu poštou. Srdečně se jí poroučím. S. F.“90 Otec S. Fuchsové 

Jan Ponc byl ředitelem cukrovaru91, je tedy možné, že balíčky cukru posílala některým 

přátelům na přilepšenou. Z korespondence se také dozvídáme, že Alfred Fuchs pomáhal 

své ženě i profesoru Velenovskému uveřejňovat články a noticky. V dopise ze dne 6. 

června 1922 píše A. Fuchs toto: „Vážený pane profesore, Vaši noticku jsem uveřejnil 

v Českém Slově ze dne 31. března. Poroučím se Vám Dr. Alfred Fuchs“92 Studie 

                                                           
84 Btr. (= Vilém Bitnar): heslo Fuchs, Alfred. Český slovník bohovědný IV., Praha 1930, s. 338-339 
85 MUA AV ČR. Osobní pozůstalost Josefa Velenovského. Svatební oznámení, 28. 6 1920; viz příloha 
86 Radomír Malý ve své knize „Alfred Fuchs – muž dvojí konverze“ ji mylně pojmenoval jako Slávu 
Thérovou. Viz. Malý, Radomír. Alfred Fuchs – muž dvojí konverze. Brno: Cesta, 1990, s. 12 
87 https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/book/bo/1880468962510516/177/?lang=cs 
88 Ústav dějin UK a archiv UK. Matriky Univerzity Karlovy. Poncová Miloslava. Dostupné on-line na: 
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/?lang=cs 
89 Josef Velenovský (22. dubna 1858, Čekanice (Blatná) – 7. května 1949, Mnichovice) - na UK vystudoval 
botaniku a filozofii (1878–83); patřil k žákům botanika Ladislava J. Čelakovského; v r. 1885 se na UK 
habilitoval, 1892 byl jmenován mimořádným a 1898 řádným profesorem botaniky; významných 
badatelských výsledků dosáhl zejména v oblasti mykologie a srovnávací morfologie rostlin; založil 
Botanický ústav v Praze a řídil tamější botanickou zahradu 
90 MUA AV ČR. Osobní pozůstalost Josefa Velenovského. Svatební oznámení, 28. 6 1920; viz příloha  
91 Ústav dějin UK a archiv UK. Matriky Univerzity Karlovy. Poncová Miloslava. Dostupné on-line na: 
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/?lang=cs 
92 Masarykův ústav a Archiv AV. Osobní pozůstalost Josefa Velenovského. Dopis od Alfreda Fuchse, 6. 6 
1922 
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„Assimilace přírodním zákon“93 vyšla Slávě Poncové ještě před svatbou v Kalendáři 

česko-židovském v 39. čísle 1919-1920. 

Po svatbě odjel A. Fuchs se svou ženou jako stipendista čs. vlády do Francie, 

kde studoval sociologii.94 „Arnold nevybral si ke studijnímu pobytu Paříž, nýbrž 

Štrasburk. Byl to přímo ideální pobyt pro lidi rozdrchaných nervů. Město, nad nímž 

vládne překrásná katedrála, jež každého dne a v každém osvětlení ukazuje nové krásy. 

Město starobylé, měšťanské a aristokratické krásy, jež vypadá místy jako Norimberk, 

místy opět má ráz úplně francouzský. Krásné spojení dvou kultur.“95 O jeho pobytu ve 

Štrasburku svědčí i jeho příspěvky, které se objevily v týdeníku Rozvoj. Jednalo se o 

dva „Dopisy ze Štrasburku“.96 První z nich byl napsán dne 24. prosince 1920 a Alfred 

Fuchs v něm popsal náboženskou situaci v tomto alsaském městě a přidal stručnou 

historii tamější židovské náboženské obce. Ve druhém dopise popsal francouzský 

sionismus a jejich boj proti antisemitismu. V osobní pozůstalosti již zmíněného Kamila 

Novotného se nalézá také pohlednice, kterou manželé Fuchsovi poslali ze Štrasburku a 

je adresovaná na Ministerstvo školství a národní osvěty, kde pracoval.97 

Po návratu do Československa pokračoval ve své žurnalistické praxi. Jako 

„nepokřtěný katolík“ mohl v úvodnících Českého slova publikovat katolický obsah. 

Kdyby se však dal pokřtít, místo v tiskovém prezídiu národně socialistické strany by 

ztratil. To samozřejmě nechtěl, protože to byla práce velmi dobře honorovaná.98 

Jeho víra však byla silnější než honoráře. „Po čase se zklamán svěřil se 

spisovateli Vilému Bitnerovi, že je ochoten svrhnout všechny dosavadní omyly a 

vystoupiti veřejně jako katolík.“99 Přestože se rozhodl ze strany vystoupit a skutečně tak 

i učinil, spolupráce s listy protichůdného politického zaměření mu nakonec způsobila 

řadu nepříjemností. „Po stránce vnější dopadaly věci pro Arnolda daleko hůře, než si 

mohl kdy představit. Ještě jednou se mu vymstila jeho váhavost a jeho nedostatek umění 

                                                           
93 Poncová, Sláva: Assimilace přírodním zákonem, Kalendář česko-židovský, 1919-1920, Roč. 39, Praha:  
Spolek českých akademiků židů, s. 45-53 
94 ABS, f. 233 (MZV II. – III. Sekce), sign. 233-2-2, heslo Fuchs Alfred, Dr. 
95 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 273 
96 Dr. Alfred Fuchs: Dopisy ze Štrasburku. Rozvoj. Praha. 14. 1. 1921, Roč. 4, č. 2, s. 2; Dr. Alfred Fuchs: 
Dopis ze Štrasburku. Rozvoj. Praha. 12. 2. 1921, Roč. 4, č. 5, s. 2 
97 „Milý Kamile, tady je krásně! Vzpomínám si na Vás kdekoli vidím něco by zajímalo kunsthistorika. 
Štastný Nový rok. A. Fuchs“  - LA PNP, osobní pozůstalost Kamila Novotného, č. inv. 379-387, pohlednice 
1921 
98 Malý, Radomír. Alfred Fuchs – muž dvojí konverze. Brno – Cesta, 1990, s. 14 
99 Btr. (= Vilém Bitnar): heslo Fuchs, Alfred. Český slovník bohovědný IV., Praha 1930, s. 338 
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rozhodně jednati. Místo, co by rázem přerušil staré styky a udělal prostě skok do tmy, či 

lépe řečeno do světla, dal se na vyjednávání s některými funkcionáři strany, v niž 

někteří byli zorganisovaní katolíci. Toto jednání se včasně prozradilo a vyvinula se 

z toho ovšem novinářská kampaň proti Arnoldovi, v níž Arnold vypadal tak, jako by 

seděl na dvou židlích a co bylo horšího, nemohl se bránit, nechtěl-li kompromitovat své 

důvěrníky v obou stranách.“100 

 V únoru 1921101 byla Alfredu Fuchsovi nabídnuta práce redaktora na Tiskovém 

odboru prezidia ministerské rady a později, ve třicátých letech, povýšil na vrchního 

odborového radu. Z titulu této funkce se stal rovněž šéfredaktorem Revue quotidiene de 

la presse tchécoslovaque.102 

O jeho nástupu na Tiskový odbor vypovídá členská přihláška do Syndikátu 

Československého denního tisku ze dne 5. dubna 1921. Z přihlášky lze mimo vyčíst, že 

byl Alfredu Fuchsovi vyměřen plat 5808 Kč ročně.103  

Jako referent Tiskového odboru Alfred Fuchs hodně cestoval. Jedna z jeho 

prvních cest směřovala do Rakouska. Můžeme se tak dozvědět z dokumentu 

adresovanému Policejnímu ředitelství v Praze ze dne 13. 6. 1921, ve kterém se píše 

následující: „Pan Dr. Alfred Fuchs jest redaktorem Tiskového odboru presidia 

ministerské rady. Prosíme, aby jemu a jeho paní dru. Miloslavě Fuchsové-Poncové, bez 

průtahů byly vystaveny pasy do Rakouska /do Vídně/. Pan Dr. Fuchs odjíždí jako 

referent vládního tisku. Za přednostu: M. Bloch104 v. r.“105 

Poté co se vrátil ze zahraničí, učinil Alfred Fuchs jedno z nejdůležitějších 

rozhodnutí ve svém životě. Dne 27. července 1921 přistoupil ke křtu.106 Na jeho křtiny 

po válce vzpomínala Fuchsova kolegyně z tiskového odboru Julie Mockerová-Ebertová 

v Knize o Alfredu Fuchsovi, kterou uspořádal Ctibor Mařan. „V roce 1921 ho 

připravoval P. Zima O.S.B. k svátosti křtu, který vykonal P. Vojáček z téhož řádu. 

                                                           
100 Fuchs, Alfred. Oltář a rotačka. Sfinx Janda Praha, 1930, s. 389 
101 Konkrétně 15. února 1921 – dle:  NA, f. ASYN (Archiv Syndikátu novinářů), Alfred Fuchs – členská 
přihláška 5. 4. 1921 
102 OPELÍK, Jiří a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. díl. A–G. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1985, s. 773 
103 NA, f. ASYN (Archiv Syndikátu novinářů), Alfred Fuchs – členská přihláška 5. 4. 1921 
104 Mořic Bloch (14. 5. 19861 – 19. 10. 1934) – novinář, editor, přednosta Tiskového odboru ministerské 
rady Republiky Československé, vládní rada   
105 Národní Archiv (dále jen NA), f. PŘ 1931 - 1940 (Policejní ředitelství Praha II. – všeobecná spisovna – 
1931 – 1940), sign. Alfred Fuchs F1811/4 
106 Malý, Radomír. Alfred Fuchs – muž dvojí konverze. Brno: Cesta, 1990, s. 17 
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S obzvláštní láskou lnul k Emauzům pro liturgii benediktinskou a znal zpaměti mnoho 

žalmů, které rád citoval při každé příležitosti. Zanedlouho přijal svátost biřmování, 

kterou mu udělil tehdejší biskup Th. Dr František Kordač v kapli svatého paláce. 

K tomuto svátostnému aktu mě pozval, vyžádav si předem úřední dovolenou pro sebe i 

pro mne. Po obřadu seděli jsme dlouho v přátelském rozhovoru s tímto vynikajícím 

arcibiskupem.“107 Dva dny po křtu byl církevně oddán se svou manželkou Slávou 

Fuchsovou v kostele Nejsvětější Trojice v Praze-Podskalí.108 Alfred Fuchs nebyl ve 

svém počínání výjimkou. Významný německý spisovatel židovského původu Franz 

Werfel byl přesvědčen, že židovství a katolictví jsou dvě větvě z téhož kmene. 

Katolickou víru objevil díky své chůvě, které později věnoval svůj román Barbora 

neboli zbožnost.109 Před Alfredem Fuchsem konvertovali z judaismu ke katolictví 

například Bedřich Hlaváč či Gustav Mahler. 

Po křtu se Alfred Fuchs touží zapojit do politické činnosti Československé 

strany lidové110. Lidovým listům111 se nabídl jako redaktor a současně pořádal o členství 

v lidové straně. Narazil však na antisemitské předsudky a obě žádosti byly zamítnuty. 

Až po intervenci arcibiskupa Kordače je Fuchsovi dovoleno, aby externě připíval do 

Lidových listů.112  

Na jaře roku 1922 čekaly Fuchse další cesty do zahraničí. 31. března byla na 

Policejní ředitelství zaslána žádost, aby byl Dr. Fuchsovi bez průtahů vydán pas do 

Německa.113 Dne 7. dubna Tiskový odbor žádal o vydání cestovního dokladu za účelem 

služební cesty do Itálie.114 

                                                           
107 Mockerová-Ebertová, Julie. Kniha o Alfredu Fuchsovi (dále jen KOAF). usp. Ctibor Mařan. Praha, 
Knihovna Rozprav 1946, s. 98 
108 Mařan, Ctibor. KOAF. s. 19 
109 Vykoupil, Libor. Franz Werfel – žízeň je nejjistější důkaz, že musí existovat voda. Host. 2010, roč. 26, č. 
7, s. 49 
110 Československá strana lidová – vznikla v roce 1919, ale výraznějšího postavení dosáhla až v roce 
1922 za vedení Jana Šrámka, od roku 1921 byla ve všech koaličních vládách a v době první republiky byla 
nejsilnější stranou na Moravě; po Mnichově strana zanikla  
111 Lidové listy - český katolický deník v letech 1922 – 45, v letech 1922 – 1938 ústřední tiskový orgán 
Československé strany lidové; výraznou postavou byl první šéfredaktor František Světlík, který vtiskl 
Lidovým listům výslednou podobu 
112 Malý, Radomír. Alfred Fuchs – muž dvojí konverze. Brno – Cesta, 1990, s. 18 
113 Národní Archiv (dále jen NA), f. PŘ 1931 - 1940 (Policejní ředitelství Praha II. – všeobecná spisovna – 
1931 – 1940), sign. Alfred Fuchs F1811/4, žádost 31. 3. 1922 
114 Národní Archiv (dále jen NA), f. PŘ 1931 - 1940 (Policejní ředitelství Praha II. – všeobecná spisovna – 
1931 – 1940), sign. Alfred Fuchs F1811/4,žádost 7. 4. 1922 



23 

 

 
 

Rok 1922 přinesl do života Alfreda Fuchse také těžké chvíle. Jeho přechod 

z tisku socialistického do katolického rozhodně nezůstal bez povšimnutí. Kolem jeho 

osoby započala štvavá kampaň, a to napříč několika deníky. Asi nejradikálnější článek 

proti Dr. Fuchsovi vyšel v Času 30. 11. 1922 pod názvem „Politická kukla“. Autor, 

který se pod svůj příspěvek podepsal šifrou K. R.115. „Dr. A. Fuchs je redaktorem 

tiskového odboru presidia ministerského předsednictva. Mimo to však Dr. Fuchs, český 

socialista, přispívá do Lidových listů, orgánu české strany lidové, kde v poslední době 

pod značkou Jan Paratus (této šifry Dr. A. Fuchs užíval před válkou v Přehledu a 

v České kultuře) psal o smyslu českých dějin. V tomto článku užívá se terminologie „My 

katolíci“ a mluví se ostře proti reformaci. Ví se dobře o stycích dra A. F. s pražským 

arcibiskupem, dříve s P. Albánem a vatikánskou legací; tedy: je to politika katolické 

strany, kterou koná redaktor „Pondělníku Českého slova“. Dr. A. F. se uplatňoval 

v českožidovském hnutí, v němž měl poslání v plebiscitu na Těšínsku. Dr. A. F. je tedy 

v téže době oficiálním žurnalistou, píše do listů českosocialistických („Sociální 

budoucnost“, „Bezručův kraj“, „Mladé proudy“), koná politiku strany katolické (v 

„Tribuně“ psal články „Z kruhu duchovenstva“). Píše kladně o Velenovském 

(„Tribuna“), stejně jako o Masarykovy („Pondělník“) a o Švehlovi (devótnost psaní dra 

A. Fuchse odsoudily „Čs. noviny“). Resultát: Vládní žurnalista, český socialista, 

katolík, lidovec, český žid, stoupenec starého a nového režimu v jednom.“ 116 Alfred 

Fuchs na tento článek reagoval ve Večerníku Českého slova, kde prohlásil, že trvá na 

svých dosavadních prohlášeních a nehodlá odpovídat na anonymy.117 

Po velikonoční zpovědi na Bílou sobotu 1923 prohlásil se veřejně za člena 

katolické církve a dne 29. dubna 1923 přestoupil do lidové strany. 118 

Dne 1. května 1923 odjel Alfred Fuchs podruhé do Říma119, kde zůstal až do 

konce července a psal odtud jako publicista do českých katolických listů.120 Tato římská 

                                                           
115 Rudé právo ze dne 14. 12. 1922 píše o šifře K. R. toto: „Jak se dozvídáme, skrývá se pod touto šifrou 
vládní novinářský stipendista Karel Ryšavý, kdysi sociální demokrat, nyní stálý dopisovatel „Českého 
slova“, jehož, jako známo, redaktorem je taktéž Alfred Fuchs. Nejen dva vládní, ale i dva národně sociální 
žurnalisté vjeli si tedy do vlasů.“   
116 K. R. Politická kukla. Čas. 30. 11. 1922, č. 280, s. 2   
117 Celá odpověď zněla takto: „K útoků „Času“. Trvám na svých dosavadních prohlášeních a zdůrazňuji 
znovu, že anonymovi v „Čase“ nebudu odpovídat, pokud se pod svůj projev nepodepíše, neboť jsem 
toho názoru, že kdo chce očišťovat, musí za svým projevem osobně stát. S kuklami nepolemizuji. Alfred 
Fuchs – Fuchs, Alfred. K útokům „Času“. Večerník Českého slova. 9. 12. 1922  
118 Btr. (= Vilém Bitnar): heslo Fuchs, Alfred. Český slovník bohovědný IV., Praha 1930, s. 338 
119 Poprvé navštívil Řím po maturitě v roce 1911. -  Btr. (= Vilém Bitnar): heslo Fuchs, Alfred. Český 
slovník bohovědný IV., Praha 1930, s. 338 



24 

 

 
 

cesta byla počátkem Fuchsových diplomatických aktivit, které z něj učinily 

významného prostředníka mezi masarykovským Československem a Vatikánem. 

Poprvé se jeho diplomatický um projevil kolem roku 1925, kdy v Československu 

probíhaly oslavy k výročí upálení mistra Jana Husa a papežská stolice odvolala na 

protest proti nim svého nuncia.121  

Kromě „Lidových listů“, kde působil jako externista, pravidelně přispíval do 

olomouckého „Našince“, brněnského „Dne“, „Archy“, „Života“, „Zrní“ a dalších. 

Příležitostně píše i do revue jiných směrů, do časopisů zdejších i zahraničních o 

katolických otázkách.122 

Nejen široký záběr témat, které byl Alfred Fuchs ve svých novinových článcích 

schopen obsáhnout, ale také mnoho aktivit, které byl schopen při své profesi vykonávat, 

byly pro něj příznačné. Od roku 1924 řídil Alfred Fuchs Knihovnu spisů populárně 

vědeckých. Jejich svazky vycházely nejméně čtyřikrát do roka a vydávala je 

Českoslovanská akciová tiskárna.123 Ta působila na Praze II. ve Spálené ulici č. 15. 124 

Téhož roku zde Alfredu Fuchsovi vychází jeho práce „Novinář“125. Tato kniha byla 

rozdělena na následující kapitoly: 1. Stavovské sebevědomí novinářovo; 2. V čem 

spočívá novinářský talent; 3. Novinářský sloh; 4. Novinářská morálka. Fuchs se na 

stránkách této publikace snažil vysvětlit, co vlastně obnáší pojem žurnalistika, dále 

odhalil základní vlastnosti a schopnosti dobrého novináře a zamyslel se nad morálkou 

tohoto povolání. Jeho slova můžeme považovat za aktuální i dnes: „Při dnešní 

organizaci novinářství jest jisto, že nemůže novinář psáti přímo, co si myslí, neboť 

nemluví za sebe, nýbrž za korporaci, ku které náleží a které slouží a musí se podrobovati 

disciplíně majority. Ale není nikdy třeba, aby novinář říkal něco, co si nemyslí. Nesmí 

nikdy klesnout na úroveň sofisty, kterému je lhostejno, co dokazuje a co vyvrací.“126 

                                                                                                                                                                          
120Btr. (= Vilém Bitnar): heslo Fuchs, Alfred. Český slovník bohovědný IV., Praha 1930, s. 338  
121 Krumphanzl, Robert: Alfred Fuchs (1982 – 1941). Mám postavení mezi dvěma zákopy. Praha 
(diplomová práce FSV UK), 1998, s. 43 
122 Btr. (= Vilém Bitnar): heslo Fuchs, Alfred. Český slovník bohovědný IV., Praha 1930, s. 338 
123 Mezi další tituly, které Vševěd vydal, patří například: Hronek, Josef: Kněz v národním obrození. Praha: 
Vševěd, 1925, 45 stran; Kudrnovský, Alois. Záhady spiritismu. Praha: Vševěd, 1925, 68 stran 
124 Fuchs, Alfred. Novinář. Praha: Vševěd, 1924, titulní strana 
125 Fuchs, Alfred. Novinář. Praha: Vševěd, 1924, 33 stran 
126 Tamtéž, s. 27 
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Dne 7. srpna 1925 byl Alfred Fuchs Tiskovým odborem presidia ministerského 

rady pověřen funkcí šéfredaktora německy psaného Prager Abendblattu.127 O svém 

postu řekl v rozhovoru s Vilémem Závadou toto: „Jsem šéfredaktorem německého 

vládního listu, jehož posláním je v podstatě sloužit německému aktivismu. Je v tom kus 

vnitřního pacifismu, který dělám rád a nejenom z povinnosti úřední.“128  

V letech 1924 - 1927 vycházely Alfredu Fuchsovi další publikace pod záštitou 

Populárně vzdělávací knihovny, kterou v této době vedl. Nejprve vyšlo v roce 1924 

pojednání nazvané „Sjednocení církví (Unionism)“129. Následujícího roku vyšel svazek 

„Náboženství a politika“130 a v roce 1926 vydal spis „Dnešní myšlenková krize“131. 

Poslední Fuchsovou knihou vydanou v rámci Populárně vzdělávací knihovny byl 

svazek „Paneuropa či eurasie“132 z roku 1927. 

Vedle původní tvorby se Alfred Fuchs nadále věnoval překladům. V roce 1925 

vydal první cyklus překladu Mariánských hymnů133. Dr. Fuchs se neomezoval pouze na 

překlady poezie. Roku 1925 přeložil knihu „Leoš Janáček“134 od Maxe Broda. O rok 

později dílo Kristiána Ehrenfelse „Matka legionářova“135. 

Jako redaktorovi Tiskového odboru neustaly Fuchsovi zahraniční cesty. V 

květnu roku 1926 byl vyslán na služební cestu do USA, konkrétně do Chicaga.136  

Další dvě cesty směřovaly do Polska. V roce 1927 odjel z úředního poslání na 

misijní kongres.137 Dne 28. září 1928 došla na Policejní ředitelství žádost o prodloužení 

cestovního pasu Dr. Alfredu Fuchsovi. Důvodem byla zpravodajská činnost na 

kongresu Union Catholique d´Etudes Internationales ve Varšavě.138 

                                                           
127 NA, f. ASYN (Archiv Syndikátu novinářů), Alfred Fuchs – členská přihláška 5. 11. 1925 
128 Závada, Vilém. Chvilka u Alfreda Fuchse. Rozpravy Aventina 6, 1930-1931, č. 9., 19. 11. 1930, s. 102-
103 
129 Fuchs, Alfred. Sjednocení církví (Unionism). Praha: Českoslovanská akciová tiskárna. 1924, 32 stran 
130 Fuchs, Alfred. Náboženství a politika. Praha: Českoslovanská akciová tiskárna. 1925, 22 stran 
131 Fuchs, Alfred. Dnešní myšlenková krize. Praha: Českoslovanská tiskárna. 1926, s. 
132 Fuchs, Alfred. Paneuropa či eurasie. Praha: Českoslovancká tiskárna. 1927, s. 
133 Fuchs, Alfred. Mariánské hymny I., Humana Letovice 1925 
134 Brod, Max. Leoš Janáček. Hudební matice. Praha 1925  
135 Ehrenfels, Kristián. Matka legionářova. Kočí 1926 
136 Národní Archiv (dále jen NA), f. PŘ 1931 - 1940 (Policejní ředitelství Praha II. – všeobecná spisovna – 
1931 – 1940), sign. Alfred Fuchs F1811/4,žádost 18. 5. 1926 
137 NA, f. PŘ 1931 - 1940 (Policejní ředitelství Praha II. – všeobecná spisovna – 1931 – 1940), sign. Alfred 
Fuchs F1811/4,žádost 24. 9. 1927  
138 NA, f. PŘ 1931 - 1940 (Policejní ředitelství Praha II. – všeobecná spisovna – 1931 – 1940), sign. Alfred 
Fuchs F1811/4,žádost 28. 9. 1928 
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2. února 1928 vstoupila v platnost Úmluva mezi republikou Československou a 

Svatou stolicí (tzv. Modus vivendi), díky které došlo k obnovení diplomatických styků a 

ukončení napětí mezi církví a československým státem. Alfred Fuchs odjel do Říma již 

v lednu 1928 a zúčastnil se jako novinář lednových jednání, které smlouvě předcházely. 

Osobně se setkal nejen se státním sekretářem kardinála Gasparriho, ale také se 

samotným papežem Piem XI.139 

Od roku 1928 se Alfred Fuchs stává častým účastníkem schůzek pátečníků140, 

které se konaly ve vile bratří Čapků na Vinohradech.141 Během těchto pátečních večerů 

se Dr. Fuchs mohl setkat a diskutovat s plejádou významných kulturních a politických 

osobností té doby. K častým hostům vedle Karla a Josefa Čapka patřili: Vladislav 

Vančura, František Langr, Fráňa Šrámek, František Kubka, Arne Novák, Josef Kopta, 

Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček či Jan Masaryk. Zapomenout nesmíme 

také na prezidenty T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Sám Fuchs vzpomínal 

v rozhovoru s Vilémem Závadou na éru pátečníků takto: „S Čapky jsem za mladých let 

zuřivě polemisoval a nenáviděl jsem je tak, jak může nenávidět jenom fanaticky 

zaujatých dvacet let. A dnes, když všichni se blížíme ke čtyřicítce nebo ji máme za 

sebou, vidíme jasně, jak mnoho věcí nás spojovalo. Pátečníci jsou jediná společnost, do 

které chodím. Musím říct, že jsem byl Karlu Čapkovi velmi vděčný, když mne roku 1928 

pozval, protože bylo v době, kdy jsem velmi pociťoval sovu isolaci. K pokrokovému 

táboru jsem nepatřil, katolický mě z největší části nechtěl. U Čapků jsem našel 

společnost chytrých lidí, kteří nedělají klepy a neintrikují. Myslím, že by mi pátky velmi 

scházeli, kdyby jich nebylo. Všechny moje ostatní styky jsou více méně společenské nebo 

úřední, což je vše marnost a trápení.“142 

Od roku 1928 začal Alfred Fuchs publikovat v Přítomnosti a Pestrém týdnu. 

S Ferdinandem Peroutkou se Fuchs znal už z Tribuny, kde v letech 1919-1924 Peroutka 

působil jako odpovědný redaktor. Roku 1924 založil na Masarykův popud Přítomnost, 

                                                           
139 Malý, Radomír. Alfred Fuchs – muž dvojí konverze. Brno: Cesta, 1990, s. 19 
140Páteční setkávání se stalo zavedenou "institucí" kolem roku 1925, kdy si Karel Čapek pořídil vilu na 
Vinohradech v Úzké ulici, v dnešní ulici Bratří Čapků.  
141 Závada, Vilém. Chvilka u Alfreda Fuchse. Rozpravy Aventina 6, 1930-1931, č. 9., 19. 11. 1930, s. 102-
103 
142 Tamtéž, s. 102-103 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1925
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvojd%C5%AFm_brat%C5%99%C3%AD_%C4%8Capk%C5%AF
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kterou vedl až do jejího zastavení v roce 1939. Fuchsovy články v Přítomnosti se týkaly 

především otázek politických, náboženských, kulturních a hospodářských.143 

Do Pestrého týdne144 Fuchs psal v letech 1928-1934. Pod své články se 

podepisoval jako „Barbora“. Zajímavá je v tomto ohledu vzpomínka jeho redakční 

tajemnice R. Šebkové-Stloukalové, která v Mařanově knize popsala Fuchsovu redakční 

práci takto: „Obratný stylista Dr. Alfred Fuchs dovedl psát pro časopisy odborné i 

deníky všech směrů. A jeho články byly žádány a vyhledávány. Články dovedl vyrábět ve 

velkém. Nutíval ho k tomu někdy okamžitý nedostatek peněz. Kdo z nás se neocitl 

v životě v podobné situaci? Dr. Fuchs si věděl pohotově rady. Napsal článek s několika 

kopiemi. Originál poslal redakci listu A. Pak jednu kopii rozstříhal na tři díly. Původní 

začátek dostal přeskupením až na konec a na konec začátek. Jen prostředek dopsal 

jinak.  To bylo bleskurychle hotovo a byla uspokojena redakce B. A redakce listu C 

dostala zase prostředek původního článku, který byl obohacen o nový začátek a konec. 

Zhotoveno to bylo vždycky tak, aby články vyhovovaly zájmu listů. Dr. Fuchs se dovedl 

velmi obratně vžít do prostředí a dovedl hovořit jeho řečí.“145 

Alfred Fuchs se jako proslulý řečník, debatér a polemik podílel na mnoha 

debatních večerech, kongresech a velice rozsáhlá byla také jeho přednášková činnost. 

Vedle toho se aktivně účastnil politického života. Roku 1929 dokonce kandidoval za 

Čuříkovo křesťanskosociální hnutí do sněmovny. Ve volbách neuspěl a po několika 

letech členství se od tohoto reformního hnutí distancoval.146 

V této době rovněž vrcholil spor mezi Alfredem Fuchsem a Jaroslavem 

Durychem147. Zajímavým materiálem k tomuto tématu je dochovaný dopis, kterých 

napsal Fuchs Durychovi, a slova, která Fuchs pronesl v rozhovoru s Vilémem Závadou. 

Na otázku „Jaký je váš poměr ke Kuncířovu Akordu a ke skupině Jaroslava Durycha?“ 

                                                           
143 Krumphanzl, Robert: Alfred Fuchs (1982 – 1941). Mám postavení mezi dvěma zákopy. Praha 
(diplomová práce FSV UK), 1998, s. 38 
144 Pestrý týden – vycházel mezi lety 1926 – 1945, patřil k nejlepším ilustrovaným časopisům, které 
vycházely v období první a druhé československé republiky a během Protektorátu Čechy a Morava; po 
celou dobu existence si udržoval vysoký standard psaného i obrazového zpravodajství; redakční kruh v 
prvních letech tvořili: novinářka Milena Jesenská, grafik Vratislav Hugo Brunner, malíř, básník a 
zakládající člen Devětsilu Adolf Hoffmeister a vydavatel Karel Neubert; svou profesionální dráhu zde 
zahájila řada významných fotografů (František Drtikol, Karel Hájek, Václav Jírů…) 
145 Šebková – Stloukalová, R. KOAF, Praha 1946. s. 91 
146 OPELÍK, Jiří a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. díl. A–G. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0708-3. s. 773 
147 Jaroslav Durych (2. 12. 1886 – 7. 4. 1962) - český vojenský lékař a katolický prozaik, básník, dramatik 
a publicista, který měl výrazný vliv na rozvoj českého katolicismu v 1. polovině 20. století 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casopis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava
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odpověděl Fuchs takto: „Dalo by se spíše mluvit o jejich poměru ke mně. Jejich vztah ke 

mně byl hned od počátku útočný. Mám dojem, že Durychovi zejména se nelíbilo, že píši 

příliš mnoho do novin a že jsem příliš hlučný, kdežto konverze podle jeho soudu 

vyžaduje odmlčení. Má všem pravdu, ale já jsem mlčel dost dlouho. Ostatně všechno 

jsem to napsal v Oltáři a rotačce. Osobně se s nikým z Akordu neznám, Durycha 

samého jsem viděl asi třikrát v životě a nemám z něho osobního dojmu. Pokládám jej za 

jednoho z největších současných spisovatelů. Jeho dílo mne hluboce rozechvívá, ale 

nemám je rád. Je laděno docela jinak než moje nitro. Připadá mi jako raketa, která 

dlouho letí tmou, zanechávajíc za sebou jenom tříšť jiskřiček a teprve docela nahoře z 

ní vyletí několik krásných hvězdiček. S Durychovými názory politickými málokdy 

souhlasím. Nežádám ovšem souhlas s tím, co dělám, ani od skupiny Akordu. Ale žádal 

bych alespoň, aby mne neustále nepodezírali a nedávali mně známky z katolicismu.“148 

Ve stejném duchu se nesl již zmíněný dopis: „Myslíte tedy, že jako Jidáš jsem 

čekal, až zradím Šrámka s Čuříkem, že jsem sice přičichl k vyšším ideálům, ale že 

zaslepen kariérou jsem dal přednost výhodám tohoto světa atd. Nemám vztek, když to 

čtu, ale je mi to líto. Přičichl jsem k náboženským hodnotám, ale podle Vaší invektivy, 

jsem ihned zaplavil svět svou výmluvností. Vy ovšem nevíte, jak jsem dlouho mlčel, a že 

ta moje náhlá výřečnost byla způsobena nahromaděním myšlenek, jež jsem chtěl říci 

všecky najednou. Proč? Protože jsem chtěl uniknout ze svého strašného pocitu isolace, 

isolace židovského intelektuála, který byl přitažen k opačnému pólu. Chtěl jsem za 

každou cenu říkat My, místo Já. Kdybych byl hledal kariéru, mohl jsem zůstat u českých 

socialistů.“149 O tom, že se jednalo o reakci ne nějaký z útoků, který se objevil 

v Akordu, svědčí i poslední odstavec dopisu: „Nechci od Vás, abyste v Akordu cokoli 

odvolával, spravoval a tento dopis je ovšem ryze soukromý. Ale myslím, že jste napsal 

něco, z čeho byste se měl zpovídat.“150 

Rok 1930 byl pro Alfreda Fuchse z pracovního hlediska velice krušný. V březnu 

1930 byl vyslán jako šéfredaktor Prager Abenblattu na delší dobu do Varšavy. Jeho 

pravé poslání mělo být zastřeno, jak je zřejmé z „Připomínky“ MZV: „Ministerstvo 

zahraničních věcí má zájem na tom, aby byl do Varšavy vyslán na delší dobu 
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šéfredaktor Abendblattu Dr. Alfred Fuchs ve funkci dopisovatele cizích listů. Formálně 

by vyslal tiskový odbor presidia ministerské rady odborového radu dra. Alfreda Fuchse 

do Varšavy jako korespondenta svých tiskových podniků Československé republiky, 

Krajinské korespondence,  Čechoslovakische Korrespondenz, Prager Abendblattu, 

nechal by mu však volnost pracovati pro podniky ministerstva zahraničních věcí resp. 

Pro Prager Presse a Radio Central.“151 

V srpnu 1930 byl na služební cestě v Budapešti, kde se zúčastnil slavnosti sv. 

Emmericha. Z této cesty podal také referát na MZV, ve kterém píše: „Politická a 

kulturní pozorování, která jsem učinil v Budapešti, jsou obsažena v přiložených 

článcích. Napsal jsem články do těchto listů: Československá Republika, Prager 

Abendblatt, Ilustrovaný zpravodaj, Pestrý týden, Lidové noviny. Chtěl jsem vzíti sebou 

propagační materiál, který Maďaři vydali, ale byl jsem upozorněn, že naše pohraniční 

úřady některé věci konfiskují. Požádal jsem tedy tiskového atašé, kolegu Straku, aby 

laskavě dal tento materiál za mnou poslat kurýrem, což mi slíbil; jakmile materiál 

obdržím, pošlu jej Vašemu úřadu.“152 

V roce 1930 vydává také své 3 publikace. První z nich byl spis „Novější 

papežská politika“153, který vydalo nakladatelství Orbis. Kniha byla z velké části 

složená ze článků a úvah, které Fuchs napsal během svých cest do Říma. Obsahuje 

kapitoly o italském zákonodárství, papežské diplomacii, historii papežského stolce i 

jeho návaznosti na české dějiny. 154 

Druhý byl svazek nazvaný „Autorita“, který vyšel v Melantrichu. Fuchs se snažil 

odlišit pojem autority od pojmů podobných jako je nimbus, prestiž a poměr 

nadřízenosti. Nespatřoval v autoritě vážnost založenou na moci, nýbrž moc založenou 

na vážnosti. Zkoumal význam autority nejen po stránce etické, ale také filosofické a 

sociologické. V úvodu napsal: „Základní tezí mojí knihy jest, že není ani jediné autority, 

jež by nebyla v podstatě charismatická, t. j. metafysická, a že bez této autority nelze žíti 

ani jednotlivci, ani společnosti.“155 
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153 Fuchs, Alfred. Novější papežská politika. Praha: Orbis, 1930, 318 stran 
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Třetí publikací byl Fuchsův autobiografický román „Oltář a rotačka“, který 

vydalo nakladatelství Sfinx. Kniha mapuje jeho život a duchovní vývoj od dětství po 

jeho křest. Hlavní jádro knihy tvoří idea konverze. Velice přínosná je v tomto ohledu 

korespondence mezi Alfredem Fuchsem a Bohumilem Jandou z nakladatelství Sfinx. 

Pozůstalost obsahuje 6 dopisů. Nejzajímavější je z mého pohledu list, který poslal dne 

22. 9. 1930 týkající se konečné podoby přebalu na knihu. Alfred Fuchs byl ve svém 

postoji, jak má kniha vypadat velice razantní. Napsal: „Redakci „Sfinx“, myslím, že 

původní návrh s tím oltářem a rotačkou byl rozhodně lepší, třebaže byl méně živý. Toho 

zoufalce s tou hlavou v dlaních tak rozhodně nechci! Vždyť konverze není nic zoufalého, 

nýbrž radostného a svádělo by to na scestí. Tohle je obálka takhle na Walpolovu 

„Katedrálu“, ale ne na mě! A proč ten kostel plný lidí? Vždyť jde o intimní proces. 

Koukejte: chtěl bych tam kříž, chtěl bych tam mít rotačku, nebo třeba linotypku nebo 

rychlolis, ale ne ten svitek papíru, nějakou mašinovitou mašinu a nějaký oltářovitý oltář 

opravdický, čisté rasy ne nějakého oltářovitého Voříška. Já tam chci oltář a rotačku! 

V dokonalé úctě Alfred Fuchs“156 

Roku 1931 vyšla Alfredu Fuchsovi kniha „Zákulisí novin. Psychologie 

novinářského povolání“, kterou vydalo nakladatelství Václava Petra v Praze.157 Tato 

kniha reflektuje Fuchsovy přednášky o novinářském povolání, které pronesl na 

Svobodné škole politických nauk v Praze. V předmluvě napsal: „Není to jen suchá 

věda, co jsem přednášel svým posluchačům, třebaže jsem vědeckou literaturu sledoval. 

Jsem přesvědčen, že »profesor« nemusí býti i »konfessorem«. Nejsou to jenom 

přednášky, nýbrž i promluvy k mládeži. Tím se také vysvětlují narážky na události, jež 

byly v době mých přednášek právě aktuální.“158 Svobodná škola politických nauk v 

Praze byla zřízena výnosem Ministerstva školství a národní osvěty z 25. dubna 1928 č. 

54130/28 – IV. Ve vedení školy stál v době jejího založení děkan Vysoké školy 

obchodní Viktor Dvorský (1928-1930), později ho vystřídal Václav Joachim (1930-

1937) a poslední léta školu vedl Václav Verunáč (1937-1939). Škola byla finančně 

odkázána na příjmy ze školného a zkušebních tax, podpora, kterou získávala od 

ministerstva školství jakožto vědecký ústav, byla omezena. Svobodná škola politických 

nauk byla jedinou školou, kde se v době první republiky vyučovalo novinářství a 

sociologie jako hlavní předmět. Cílem tohoto v Čechách ojedinělého ústavu bylo 
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“rozšiřovati a prohlubovati politické vzdělání a soudnost v otázkách politických, 

národohospodářských, sociálních, kulturních a pod pro působení ve veřejném 

životě“.159 Mezi dalšími přednášejícími byli například Karel Hoch, Emanuel 

Chalupný160, J. Joachim, J. Kolman – Cassius či W. Wohryzek.161 

Jedním ze studentů, které Fuchs na Svobodné škole politických nauk učil, byl 

právě Ctibor Mařan, který se později snažil prostřednictvím svých knih odkaz Alfreda 

Fuchse uchovat.162 

Dr. Alfred Fuchs ke konci třicátých let vyučoval také ve františkánském Studiu 

Catholicum, který vznikl roku 1937 z iniciativy Jana Evangelisty Urbana163. Tento ústav 

byl určen pro teologické vzdělávání laiků a sídlo měl v konventu u Panny Marie Sněžné 

v Praze. Docenty ústavu byli kromě A. Fuchse také J. K. Vyskočil, A. Pavelka či Albert 

Vyskočil.164 Na Fuchsovi a jeho působení ve Studiu později vzpomínal také jeho 

kmotřenec Dr. Jiří Písecký: „Zvláště jsem obdivoval jeho znalost církevních dějin a 

liturgie. Fuchs tehdy přednášel kurz křesťanské státovědy, jejž později vydal tiskem. 

Přednášky byly ostře zahroceny proti nacistickému pohanství, o němž se Dr. Fuchs 

nejednou vyjádřil, že je to organizovaný satanismus. Není divu, že se mu pak gestapo 

tak krutě pomstilo.“165 

Kromě zmíněné přednáškové činnosti, novinářské dráze a působení na Tiskovém 

odboru ministerské rady, byl Alfred Fuchs ve třicátých letech velice aktivní i jako 

spisovatel. Na přání spisovatele Karla Čapka, který se chtěl něco dozvědět o církevních 

světcích, napsal Alfred Fuchs v roce 1931 knihu „O deseti svatých“. Dr. Fuchs vybral 

do své knihy tyto svaté: Pavla, Augustina, Benedikta, Františka z Assisi, Kateřinu 
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Sienskou, Jana z Boha, Františka Salekého, Filipa Neriho, Jana Křtitele Vianneye a Jana 

Bosca.166 Tuto knihu napadl v roce 1936 katolický kněz Karel Schulz v revue Řád. 

Napsal ironický článek s názvem „O deseti svatých, aneb Kterak učiniti Acta santorum 

příručkou humanitní“, ve kterém Fuchsovi vytýkal, že u jmenovaných světců zcela 

vynechal jejich metafyzickou stránku. Vedle kritiky knihy nešetřil Schulz ani osobními 

útoky k osobě Alfreda Fuchse.167 

V roce 1932 mu Státní nakladatelství vydalo spis „Chytrost čili moudrost 

v politice“168. Fuchs přirovnal tehdejší politické poměry k době Macchiavelliho. 

Upozorňuje nejen na politickou apatii a skepsi, ale také na nebezpečí vzrůstajících 

extrémů zleva i zprava. Poukázal také na násilí v politice a s tím souvisejícím zneužitím 

veřejné moci. Alfred Fuchs trval na tezi, že stát musí podléhat mravnímu zákonu. 

Kniha „Deset katolických politiků a diplomatů“ 169 vyšla Alfredu Fuchsovi 

v roce 1934. Pokusil se v ní ukázat, jak by měl katolík postupovat v politice. Knihu 

tvoří biografie deseti osob napříč historií, které pojí názorová a náboženská snášenlivost 

(Thomas More, Antonio Possevino, Luis Veuillot, Gabriel Garcia Morena, Daniel 

O´Connel, aj.)170 

V roce 1935 vyšel Fuchsův rozsáhlý životopis „Svatý Bernard z Clairvaux“171, 

ve kterém ještě názorněji demonstruje, že pravá náboženská snášenlivost je důsledkem 

správně pojímaného katolicismu. 

V roce 1938 vyšla Fuchsova kniha „Kurs křesťanské státovědy“, kterou ve své 

vzpomínce zmínil Jiří Písecký. Tuto silně protinacistickou knihu vydalo nakladatelství 

Rozpravy, které vedl Jaroslav Goldman (velký obdivovatel Fuchse, který byl později 

umučen v Osvětimi) a prodávala se dokonce i krátce po okupaci.172 Spolupracovník 

Vilém Hájek po válce vzpomínal, jak se v nakladatelství sešel Fuchs s Goldmanem, 

když „volal někdo, kdo právě knihu Fuchsovu dostal poštou. Rozhorleně upozorňoval, 

že máme být opatrnější, že knihu napsal žid, že kniha sama o sobě je závadná a že ji 

dokonce dostal zabalenou v nějakém časopise, kde je příspěvek Henryka Sienkiewicze, 
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přímo paličsky.“173 Nakonec se ukázalo, že v časopise byla Sienkiewiczova 

protiněmecky vyznívající bajka o loupeživém supu. J. Goldman se tedy přítomnému A. 

Fuchsovi omlouval, že jeho knihu zabalil do tohoto časopisu. Na to prý Fuchs 

odpověděl: „Ba ne, (…) chyba je v tom, že bajka byla jen na papíře, do něhož jste knihu 

balili. Ta měla být otištěna v knize a měl jsem k tomu napsat příslušnou kapitolu. Škoda, 

že mě to nenapadlo.“ 174 

Mezi další publikace z let třicátých patří „Bratři Ratisbonnové“ (1934), „Z fary 

a sakristie“ (1935), „Svatý František Xaverský“ (1936), „Demokracie a encykly“ 

(1936) či „Svatý železničář“ (1936). 

Výrazným dílem druhé poloviny třicátých let byl spis „Propaganda 

v demokracii a v diktaturách“, kterou vydalo nakladatelství Františka Borového v Praze 

roku 1938. Kniha vznikla z cyklů přednášek na Svobodné škole politických nauk a 

z novinářských statí obsažených v časopise „Svět mluví“.175 Podkladem byla nejen 

odborná literatura, ale také osobní zkušenosti, jichž nabyl jako úředník Tiskového 

odboru presidia ministerské rady. Fuchs se v knize zaměřil a rozebral propagandu 

režimu v Německu, sovětském Rusku a Itálii.  Jednu kapitolu věnoval také vnitřní 

propagandě v Československu. V první kapitole Fuchs vysvětluje vlastní původ slova 

propaganda: „Slovem „propaganda“ se míní záměrná činnost pro získávání stoupenců. 

Samo slovo, gerundivum slova „propagare“, „šířiti“, náleží původně katolické církvi, 

jež vytvořila úřad, který se nazývá Sacra Congregatio de propaganda file – Posvátná 

Kongregace pro šíření víry“176 Za moderní prostředky, které Vatikán k propagandě 

využívá, považoval Fuchs tisk, telegraf, telefon, film a rozhlas.177 U hitlerovské 

propagandy zdůraznil význam hesel, symbolů, pořádaní slavností, literatuře, filmu a 

umění.178  
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177 Tamtéž, s. 4 
178 Tamtéž, 1938, s. 20 
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U sovětského Ruska na rozdíl od Německa, měla naprostý monopol na 

propagandu vláda v čele s deníkem „Pravda“. Ruská propaganda podle Fuchse také 

cílila na jedince a byl k ní zavázán každý komunista. 

Za pokrokovou v italském režimu spatřoval Fuchs organizaci propagandy, kdy 

byly vytvořeny její dvě sekce: politická a sociální. Vláda plně ovlivňovala časopisy, 

agentury obrázkové, tiskové i zpravodajské, revue i publikace. 

„Totalitní režimy jsou přesvědčeny, že mají absolutní pravdu a to snad nejenom 

ve věcech politických, ale i ve věcech filosofie a metafyziky. Tím je dán ráz jejich 

propagandy. Totalita diskuzi vylučuje.“179 

Právě diskuzi považoval Alfred Fuchs za nesmírně důležitou a právem byl 

považován za mistra dialogu. „Dr. Fuchs jako řečník a žurnalista byl znám svou 

pohotovostí a svým nepřekonatelným debatérským uměním. Hluboké a všestranné 

vědomosti mu umožňovaly, aby bez běžných řečnických úskoků svého protivníka zdolal. 

Činil tak vždycky se shovívavým taktem a nikdy své protivníky neporážel proto, aby 

vyvýšil své kvality a znalosti, nýbrž aby vynikla velikost ryzí pravdy.“180 

 

1.3. Druhá republika a život v okupaci (1938 – 1941) 

Mnichovská dohoda, která byla podepsaná dne 30. září 1938 zástupci čtyř zemí 

– Nevillem Chamberlainem (Velká Británie), Édouardem Daladierem (Francie), 

Adolfem Hitlerem (Německo) a Benitem Mussolinim (Itálie), neznamenala pro 

Československou republiku a její obyvatele jen odstoupení pohraničních oblastí, ale 

také pocity deprese a zklamání ze zmaření dvacetileté snahy o vytvoření prosperujícího 

státu. „Mnichov neznamenal ve svých důsledcích jen podstatnou změnu hranic a 

mezinárodního postavení republiky, její pronikavé hospodářské oslabení, ale přinesl 

značné otřesy ve vnitřní stavbě demokratického státu, zejména rozkolísal a rozkládal i 

dosavadní systém převládajících ideových a morálních hodnot. To vše ještě umocňovaly 

pocity existenční nejistoty a úzkostné obavy o budoucnost národa a státu,[…]“181 

                                                           
179 Fuchs, Alfred. Propaganda v demokracii a diktaturách. Praha: František Borový, 1938, s. 38 
180 Mařan, Ctibor. Cesta do Damašku. Frýdek: Exerciční dům, 1946, 31 stran 
181 Gebhart, Jan – Kuklík, Jan. Druhá republika. Svár demokracie a totality. Praha: Paseka, 2004, s. 15 



35 

 

 
 

Mnichovský diktát předznamenal pro Československo nesčetné změny, které se 

promítly do politického a společenského života. Snížila se průmyslová výroba, ztrátou 

území se narušila dopravní infrastruktura a hospodářské problémy se odrazily v sociální 

sféře. Tzv. žilinskou dohodou z 6. října 1938 se změnilo také vnitřní uspořádání 

Československa. Slovensko získalo autonomii a vedoucí silou se zde stala Hlinkova 

slovenská ľudová strana. Autonomii získala také Podkarpatská Rus, kde pozici totalitní 

strany získala Ukrajinská národní jednota. Dne 19. listopadu byl přijat název státu 

Česko-Slovenská republika.182 Nová podoba státu se odrazila ve struktuře ČTK a 

rozhlasu, z nichž se vydělila slovenská část. Ztráta území vedla k poklesu počtu 

vydávaných periodik a mnoho novin a časopisů v obsazené pohraničí zaniklo. Tištěná 

média byla podrobena zostřeným formám cenzury a tisková legislativa vycházela 

z první republiky. Dne 26. září 1938 byla ustavena Ústřední cenzurní komise, která se 

specializovala na cenzuru tisku, korespondence, zásilek, telegramů, rozhlasu, divadel, 

filmu atd. Periodika, která vycházela přinejmenším pětkrát týdně, musela být podrobena 

cenzuře nejméně dvě hodiny před vydáním. Ostatní periodika byla prohlížena 24 hodin 

před vydáním. 183 

Dne 15. března 1939 začala německá armáda okupovat české země a o den 

později, 16. března, byl německou říší vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. 

V protektorátu zůstala zachovaná dosavadní správa v čele s prezidentem Emilem 

Háchou a protektorátní vláda, přičemž administrativa podléhala německé okupační 

správě. Také protektorátní média musela pracovat ve prospěch nacistické okupační 

moci.184  

Na jaře 1939, krátce po německé okupaci, byl Alfred Fuchs ještě stále ještě 

zaměstnán v Tiskovém odboru prezidia ministerské rady. Byl však připraven na to, že 

svůj úřad opustí, jakmile bude třeba. 185  

Celou životní situaci Alfreda Fuchse ještě zhoršoval fakt, že jeho milovaná 

manželka Sláva vážně onemocněla. Ani Dr. Fuchs nebyl zdravý, objevila se u něj 

cukrovka. Přesto nadále pracoval. Do této doby patří také vzpomínka spisovatelky Běly 

                                                           
182 Bělina, Pavel a kolektiv. Dějiny zemí Koruny české II. Paseka, 1995 s. 205  
183 Končelík, Jakub - Večeřa, Pavel - Orság, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
80 
184 Končelík, Jakub - Večeřa, Pavel - Orság, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
88-89 
185 Mollik, zdeněk. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 102 
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Dlouhé186: „Paní Sláva ležela na smrt nemocná, když tam přišlo gestapo prohlížet byt, 

hlavně psací stůl. Řekla jim otevřeně, co si o tom myslí. A pak odvedli Dra Fuchse, ale 

zase ho propustili. Nevěřil, že ho nechají napokoji. Tehdy mi řekl: »Nemohou mi 

odpustit, že jsme se Schmoranzem187 čtrnáct dní „vládli“ sami. V mezivládí po odchodu 

presidenta Beneše v prvních dnech vlády Háchovy nedostávali jsme pražádných zpráv a 

pokynu o „Četce“ a tak jsme to dělali podle zásady, aby se vlk nažral a koza zůstala 

celá. Ale vlkovi se zdála sousta malá «.“188 Podle této citace můžeme usuzovat, že 

Fuchs hovořil o čase mezi říjnem a listopadem 1938.189 

Zmíněný spolupracovník Zdeněk Schmoranz působil jako vedoucí Tiskového 

odboru prezidia ministerské rady až do srpna 1939. Prostřednictvím ČTK organizoval 

odbojovou činnost skupiny tzv. tiskových referentů, kvůli které byl dne 25. srpna na 

schůzi tiskových referentů ve Zlíně zatčen a v roce 1942 byl v Berlíně popraven.190 

Nedlouho po Schmoranzově zatčení potkal vážného a smutného Alfreda Fuchse 

jeho přítel Dr. Dionýsius Fr. Polanský. „Bylo to 1. září 1939. Po krátkém soudním státní 

u exekučního soudu v Praze jsem mířil k blízké kavárně „U bílé labutě“, když jsem 

potkal Dra Alfreda Fuchse rovněž milovníka kavárenského ovzduší. Byl kupodivu velmi 

vážný, ba skoro smutný, tváře přepadlé, pohřížen v myšlenky, přece však reagoval na 

můj pozdrav. „Jaká je tu poblíž kavárna?“ nadhodil jsem. „Snad Obecní dům bychom 

měli oba na cestě.“  

„Zůstaňme u Bílé labutě“, rozhodl můj společník. „Je to nový podnik, snad tu 

bude v té ranní době ještě prázdno. Staré kavárny jsou nebezpečnější. Všude jen gestapo 

a nechci jim zbytečně chodit na oči. Beztoho čekám zatčení každou chvíli“191 Zarazila 

ho však slova, která Fuchs pronesl v kavárně později, když byli sami. „Dnes vypoví 

Hitler Polsku válku. Gestapo učiní rozsáhlá bezpečnostní opatření. Všichni vedoucí 

sociální demokraté a komunisté budou zajištěni. Rovněž mnozí intelektuálové, kteří 

                                                           
186 Běla Dlouhá (18. 9. 1879 – 4. 6. 1950) -  katolická spisovatelka, básnířka a prozaička; napsala 
monografie světců a církevních osobností; působila také jako redaktorka (př. Déšť růží), překladatelka z 
němčiny a francouzštiny 
187 Zdeněk Schmoranz (27. 7. 1896 – 19. 8. 1942 ) -  byl český spisovatel, dramatik a novinář, 
účastník Československého protinacistického odboje; od roku 1930 působil jako politický zpravodaj ČTK, 
poté nastoupil do Tiskového odboru předsednictva vlády, stal se ministerským radou a nakonec šéfem 
Tiskového odboru, v roce 1939 byl zatčen gestapem a roku 1942 popraven 
188 Dlouhá, Běla. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 70 
189 Prezident Edvard Beneš abdikoval 5. října 1938 a 22. října 1938 odletěl do Velké Británie. Emil Hácha 
byl do funkce uveden dne 30. listopadu 1938. 
190 http://www.ctk.cz/o_ctk/historie/  
191 Dolanský, Dionýsius František, Dr. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 87 
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podle gestapa patří k t.zv. hradní klice. Mezi nimi jsem snad i já, leda že bych i bez toho 

byl vyřízen jako žid“192 Dolanský ve vzpomínce ještě uvedl, že Fuchs býval vždy velice 

dobře informovaný. V den jejich setkání by však všichni byli ocenili, aby Alfred Fuchs 

pravdu neměl.  

Většina Fuchsových přátel shodně uvedla, že Fuchs svůj úděl tušil dlouho 

dopředu a byl duševně připraven.193 Karel Weirich uvedl: „Roku 1938 mi při rozhovoru 

důvěrně, jakoby prorocky, svěřil svůj pocit, že tato doba učiní násilný konec jeho života. 

Řekl to bez bázně a s hrdinskou jistotou, že ho zběsilé novopohanství, proti kterému 

všude bojoval, jednoho dne pohltí.“194 

I v této těžké době pomáhala Alfredu Fuchsovi jeho práce. Pod pseudonymy Dr. 

A. Liška a Dr. A. L. Fred uveřejňoval Antonín Sedláček Fuchsovy příspěvky do 

„Nového národa“.195  

Aktivita Alfreda Fuchse přesahovala i hranice okupovaného Československa. 

Působil jako jeden z hlavních zpravodajů z Protektorátu, při čemž používal 

rozvětvených styků v Římě a hlavně ve Vatikáně. Společně s Josefem Řezníčkem196, 

který byl později popraven, posílal četné zprávy v latině. Ty byly poté přetlumočeny 

dál.197 

Na jaře 1940 utrpěl Alfred Fuchs těžkou ztrátu. Jeho žena Sláva Fuchsová po 

dlouhé a těžké nemoci zemřela. Velkou oporou mu v této chvíli byla jejich společná 

dcera Eva a silná katolická víra. Přestože Dr. Fuchs nesl ztrátu velmi statečné, až 

příkladně křesťansky, fyzicky scházel.198  Ve svém vdovství se uchýlil do kláštera u 

Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze.199 

V září 1940 potkal Alfred Fuchs v Loretě svou dlouholetou přítelkyni a kolegyni 

Bělu Dlouhou. Oba dva prý věděli, že je to jejich poslední setkání. Toto byla poslední 

slova, která Běle Dlouhé řekl: „Netuším nic dobrého; zase jsem měl gestapáckou 

prohlídku, ovšem bezvýslednou. Odvedli mě s sebou. Můžete si myslit, jak byla Eva 

                                                           
192 Dolanský, Dionýsius František, Dr. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 88 
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vylekaná. Ale zmohla se na otázku před nimi: „Kdy se tatínek vrátí? Na kolik hodin 

mám přichystati oběd? – „To se nedá říci, možná přijde k obědu, možná ne.“ Abych 

Evu nějak upokojil, řekl jsem: „Už jste mě jednou vyslýchali a jednali jste se mnou 

slušně.“ Ihned mi nastražili léčku: „Už jsme taky s někým nejednali slušně?“ Co na to 

říci? Mlčel jsem. Ale po výslechu mi řekli: „Nejlépe uděláte, když emigrujete! Odjeďte 

co nejdřív do ciziny. Zde nejste žádoucí!“. Odpověděl jsem: „Zde je moje vlast, tady 

jsem se narodil, studoval i pracoval, tady mám ženu pochovanou. Chci tady žít i umřít!“ 

Na to jeden z nich: „To není tak jisté…“. Vidíte tedy, jaké mám vyhlídky. Ty nejhorší. 

Opravdu, netuším nic dobrého. – Ale v každém případě: Ať se děje vůle boží!“200 

Fuchsova předtucha se bohužel vyplnila velmi brzy. Již na začátku října byl 

gestapem odveden do Petschkova paláce a zatčen. Dcera Eva si vyprosila návštěvu a 

svého otce tak viděla 14. října naposled. Podle jejích slov ho ani vazba neoloupila o 

nenapodobitelný a živelný humor.201 „Sedím zamyšleně na chodbě“, vypravovala Eva, 

„dívám se do země. Najednou pozoruji, jak se ke mně po krásném koberci blíží pár 

úžasně urousaných, otřelých bot, chci přemýšlet, komu by asi tak mohly patřit – a on už 

tu táta, sice dojatý, ale oplývající svou střelhbitou verbální pohotovostí a 

nezahladitelným optimismem.“202 

V Pankrácké cele č. 71 strávil Alfred Fuchs něco kolem dvou měsíců.203 Na den, 

kdy mu bylo oznámeno, že půjde do transportu, vzpomínal jeho spoluvězeň Jaroslav 

Kouřil takto: „Jednoho rána přišel k nám esesman a volal Dra Fuchse. Volaný se klidně 

postavil a popošel k esemanovi, který mu oznámil, že bude transportován do 

koncentračního tábora a žádal ho, aby podepsal tzv. „Schultzaftbefel“. Na listině stálo, 

že je Fuchs žid. Ten se proti tomuto tvrzení bránil s tím, že je od roku 1921 pokřtěný. 

Nakonec byl donucen tento dokument podepsat. Následujícího dne v 5 hodin ráno byl 

odveden.“204 

Z pankrácké věznice byl Alfred Fuchs odvezen do Malé pevnosti Terezín.205 Zde 

byla roku 1940 zřízena policejní věznice pražského gestapa, protože pražské věznice 

                                                           
200 Dlouhá, Běla. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 70-71 
201 Procházková, Věra. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 82 
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byly přeplněné.206 Jeho věznění v Malé pevnosti dokazuje vzpomínka doc. Františka 

Macháta z roku 1969: „Na začátku zimy 1940 byl do Terezína přivezen Dr. Alfréd 

Fuchs, pokřtěný žid, který se stal za I. republiky hlavním katolickým ideologem. 

Vzhledem k tomu, že měl zásluhy o katolickou ideologii, jmenoval Hácha Fuchse 

„čestným árijcem“. Němci ovšem toto jmenování neuznali, a pokud se domnívám, zatkli 

Fuchse proto, že nedodržoval židovské předpisy. Při příchodu na Malou pevnost se 

Fuchs neohlásil jako žid a když jsem mu radil, aby to raději udělal, tak to odmítl. Z toho 

vznikl jeho incident s Krullem a dalšími dozorci a skončilo to tak, že Fuchs ještě na 

Geschäftszimře byl důkladně zmlácen. Přesto, že Fuchs byl velké postavy a dosti silný, 

byl to člověk tak nepraktický, že nakonec byl zařazen pouze na draní peří a škrabání 

brambor.“207  

V Malé pevnosti však Alfred Fuchs dlouho nepobyl. Po Novém roce ho čekal 

transport do koncentračního tábora.  

Dne 24. ledna 1941 přišel Alfred Fuchs do Dachau.208 V jeho spise bylo 

označení, že není žádoucí, aby se z koncentračního tábora vrátil.209 Byl okamžitě 

zařazen do trestního oddílu, do tzv. Strafkompagnie a isolován od ostatních vězňů 

v baráku číslo 15.210 „Landführer SS-Hauptsturmführer Zill zařazoval do tohoto oddílu 

téměř všechny Čechy, kteří přišli do Dachau a jaře 1940 a 1941, dále skoro bez výjimky 

všechny kněze, Židy a tzv. míšence.“211  

I přesto, že byl tento oddíl isolován a vystaven nejhorším podmínkám, povedlo 

se 29. ledna 1940 Alfredu Fuchsovi propašovat dopis vyšehradskému kanovníkovi 

Bohumilu Staškovi212, který byl rovněž uvězněn v Dachau: 

„Christus vincit! Srdečně Vás, Monsignore, pozdravuji! Děkuji Vám za vzkaz, a 

jestli smíte celebrovat, prosím o memento ve mši svaté. Modlím se za Vás již dlouho. Se 

mnou byli na P. (Pankráci) a v Terez. (Terezíně) P. Šubert a P. Koláček. Všichni kněží 

                                                           
206http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-
terezin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=94  
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209 Kašpar, Josef.KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 122 
210 Frinta, Karel. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 120 
211 Tamtéž, s. 119 
212 Bohumil Stašek (17. 2. 1886 – 8. 8. 1948) – byl přední římskokatolický duchovní, politik, spisovatel a 
čelní představitel Československé strany lidové; v roce 1939 inicioval pohřeb K. H. Máchy na Vyšehradě 
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působili mezi spoluvězni krásně apoštolsky. Co prožíváme, je skvělý obraz solidarity a 

oddanosti. Myslím, málokterá generace směla prožít něco tak velikého. Nemám jiného 

přání, než moci se vyzpovídat. Snad se mi to podaří i tu. Doma je nálada skvělá, 

(podtrhl sám Fuchs), lidé jsou zatýkáni po stech, ale přicházejí na P. s úsměvem! Dobrý 

voják Švejk slouží již v šupo a eses, jak jsme se mohli přesvědčit zvláště po cestě. Jsme 

tu všichni dobře umístěni a nikoliv nadarmo! Na shledanou v Praze, Christus regnat! 

Srdečně Draf“213  

Podle vzpomínky Karla Frinty uhodily v únoru silné mrazy se sněhovými 

vánicemi a bouřemi, takže nebylo možno pracovat venku. Židé však museli venku 

odklízet sníh.214 

O morální síle a pevné víře Alfreda Fuchse i v těch nejtěžších chvílích vypovídá 

historka, kterou uvedl Karel Málek: „Podle těchto zpráv byl za mrazu 20 stupňů Dr. 

Fuchs přikázán k odklízení sněhu, a protože pro svůj židovský původ byl častým 

předmětem „zábavy“ esesáků, poručil mu, aby zdvihl pravici a zvolal „Heil Hitler“. 

Dr. Fuchs asi viděl, že životem ze spárů dachovských katů nevyvázne, i vzepřel se 

tomuto „žertu“. Zdvihl pravici, ale zvolal „Heil Jesus Kristus“.215  

Za tuto „provokaci“ byl Alfred Fuchs tvrdě potrestán a nebyl již schopen další 

práce. Spoluvězeň Josef Polena po válce uvedl, že „blockältester Knoll a lagerältester 

Hentschel ho bili, kopali a jiným způsoben trýznili. Když vstal a nemohl pracovat, 

tloukli ho znovu, až upadl na zem, zase chtěli, aby vstal, ale nemohl, tak ho vlekli za 

ruce až do nemocnice, kde jsem byl vrátným. Dr. Fuchs se musel svléknout do naha, pak 

ho vzali do baráku a tam se musel koupat ve studené vodě a pustili na něho studenou 

sprchu. Byly tenkráte velké mrazy – asi 25 stupňů. Pak se musel obléknout, hnali ho 

nazpět, a když nemohl pracovat, postavili ho k bráně.“216 

Podle některých svědků byl u brány ještě poléván vodou, což mu způsobilo 

těžké omrzliny. Až v poslední chvíli se podařilo Dr. Fuchse dostat do lágrové 

nemocnice.217 

                                                           
213 Kašák, Karel.KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 116 
214 Frinta, Karel. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 119 
215 Málek, Karel. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 118 
216 Polena, Josef. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 119 
217 Kašák, Karel. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 117 
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Dne 16. února 1941 v 12:30 Alfred Fuchs zemřel. 218 Druhý den ráno přišel Evě 

Fuchsové telegram s podrobnou zprávou a s povolením, že podle přání jí bude zemřelý 

ukázán, přijede-li do koncentračního tábora. Jako příčina smrti byl uveden zápal plic. 

V krátké době bylo do Prahy vráceno jeho šatstvo, jen snubní prsten se neobjevil.219 

Pracovník dachovského krematoria Josef Kašpar uvedl v protokolu, že tělo 

Alfreda Fuchse bylo do krematoria přivezeno asi tři dny po smrti. O ostatky Dr. Fuchse 

se sám postaral. „Mohu dosvědčit, že popel v urně, označené jménem Dra A. Fuchse je 

skutečně ostatkem jeho těla. Pamatuji se, že urna Dra Fuchse, kterého jsem osobně 

vážil, měla číslo 11. Urnu jsem později zabalil do dřevěné bedničky, kterou jsem označil 

adresou: Katolický hřbitov v Praze-Břevnově. Bedničky s urnami byly potom odváženy 

autem do Dachau a z nádraží rozeslány.“220 

Eva Fuchsová společně s jejich služkou, se kterou žila, obešly snad všechny 

hřbitovní správy. Jakmile však slyšeli slovo „Dachau“, nechtěli urnu přijmout. Anastáz 

Opasek, který tehdy působil jako převor Břevnovského kláštera, se rozhodl, že Alfreda 

Fuchse náležitě pohřbí na přilehlém hřbitově, který patřil klášteru. Gestapo určilo, že 

pohřeb musí být v poledne, nesmí se zvonit ani na hřbitovní klinkáček a vrata hřbitova 

musí být uzavřena. Pohřbu se směla účastnit pouze dcera Eva.221  

„Pohřeb je však opravdu církevní. Nic světského neruší posvátný úkon, není tu 

hudby a sentimentálních popěvků, ani řečníci se nestřídají nad rakví. V kapli začínáme 

obřady a slavně prozpěvujeme gregoriánský chorál.“222    

  

                                                           
218 Kašák, Karel. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 117 
219 Procházková, Věra. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 82 
220 Kašpar, Josef. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 123 
221 Opasek, Anastáz. Dvanáct zastavení. Praha: Torst, 1992, s. 114 
222 Opasek, Anastáz. KOAF. Praha: Edice Rozpravy, 1946, s. 128 
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2. Žurnalistická tvorba Alfreda Fuchse v letech 1909 - 1921 

Život Alfreda Fuchse byl plný změn, zvratů a hledání té správné cesty. Prošel si 

mnoha životními etapami – od mystického sionismu, přes osobní realizaci v česko-

židovském hnutí, po horlivé katolictví. Tyto etapy však nakonec spojovala vášeň 

největší – psaní. Svou žurnalistickou dráhu započal již v 17 letech za studií na 

gymnázium a ukončil ji nedobrovolně v roce 1940. Profesi novináře vykonával 

soustavně od roku 1919 a během této doby publikoval v následujících novinách, 

sbornících a časopisech: Archa (1912-1941); Besedy času (1920-1942); Česká kultura 

(1912-1914); České slovo (1907-1945); Československá republika; Den (1920-1921); 

Dnešek; Kalendář česko-židovský (1904-1939); Křesťanská revue (od r. 1927); Lid 

(1919–1934); Lidové listy (1922 – 1945); Lidové noviny (1893-1952); Literární noviny 

(1927-1967); Literární rozhledy (1907-1930); Literární svět (1927-1928); Malý čtenář 

(1897-1941); Na hlubinu (1926-1948); Národní osvobození (1924-1938); Našinec 

(1869-1941); Nový národ; Nový obzor (1911-1914); Pestrý týden (1926-1945); Prager 

Abendblatt (1867-1938); Přehled (1902-1914); Přítomnost (1924-1948); Rozhled; 

Rozpravy Aventina (1925-1934); Rozvoj (1902-; Sociální budoucnost; Scéna; Snaha 

(1929-1940); Stopa (1910-1912); Svět (1924-1926); Světozor (1904-1943); Topičův 

sborník (1913-1926); Tribuna (1919-1928); Ve službách královny; Vlast; Zrno; Život 

(1929-1944).  

 

2.1. Besedy času 

Besedy Času byla beletristická příloha Času223Jana Herbena224 , která vycházela 

v letech 1896 až 1914 v nakladatelství Pokrok. Jednalo se o čtrnáctideník pro zábavu a 

poučení, který zpočátku redigoval Jan Herben a později C. Dušek. K pravidelným 

přispěvovatelům patřili Petr Bezruč, Karel Horký, František Krejčí, Josef Svatopluk 

Machar, Marie Majerová, T. G. Masaryk, Karel Václav Rais, Fráňa Šrámek či Rudolf 

                                                           
223 Čas - byl název časopisu realistické skupiny (Josef Kaizl, Karel Kramář, Tomáš Garrigue Masaryk), který 
založil roku 1886 Jan Herben; od roku 1889 vycházel jako týdeník a v letech 1894–1906 
jej Herben vydával sám. V letech 1901–1915 vycházel jako deník, než byl úředně zastaven; v 
"Knihovničce Času" vycházely i publikace knižní, většinou brožované; opět vycházel v době první 
republiky 1921–1935; v roce 1993 byl obnoven 
224 PhDr. Jan Herben (1857 – 1936) – český spisovatel, novinář, literární kritik, historik a československý 
politik; byl poslancem Revolučního národního shromáždění (1918 – 1920) a senátorem Národního 
shromáždění ČSR (1920 – 1925)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casopis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kaizl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kram%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
http://cs.wikipedia.org/wiki/1886
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Herben
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Herben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1901
http://cs.wikipedia.org/wiki/1915
http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
http://cs.wikipedia.org/wiki/1935
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Těsnohlídek. Roku 1909 byl Besedách času publikován vůbec první literární počin 

Alfreda Fuchse. Jednalo se o původní báseň Muž z davu Židů, již volali »ukřižuj«225. Ve 

svém románu Oltář a rotačka okomentoval svůj první příspěvek takto: „Arnoldova 

znalost židovských dějin imponovala profesorům a jeho sláva vyvrcholila, když mu byla 

otištěna skutečná básnička ze života bar-Kochbova. Nikdo neumí se opájet pohárem 

slávy tak, jako sextán. Nebudeme příliš daleko od pravdy, řekneme-li, že číslo „Besed 

času“, kde byla jeho literární sláva před třídou dokumentována, skoupil Arnold takřka 

celé sám.“226 

 

2.2. Přehled 

Týdeník Přehled věnovaný veřejným otázkám, vycházel v letech 1902 až 

1914.227 Redakce sídlila v Praze v Ječné ulici číslo 5. Postupně ho redigovali A. Žalud, 

V. Beneš, E. Chalupný, F. Šelepa, J. Gallas a A. Béba. Z hlavních přispěvovatelů 

můžeme jmenovat J. Čapka, V. Dyka, F. Chudobu, F. V. Krejčího, E. Lederera, T. 

Novákovou či F. X. Šaldu. Články v každém čísle byly rozděleny podle následujících 

rubrik: Umění, Právo, Politika, Diskuse, Technika, Otázky a názory, Literatura, 

Filosofie, Beseda, Dopisy, Studentstvo, Slovanstvo, Sociální hlídka či Národní 

hospodářství. Rubriky nebyly pravidelné, každé číslo bylo uspořádáno podle 

připravených příspěvků.  

  Alfred Fuchs publikoval do Přehledu celkem čtyřikrát, a to v letech 1912 a 1913. 

Pod své příspěvky se podepisoval vlastním jménem. Fuchsovy články se objevily 

v rubrikách Literatura a Otázky a názory.  

 Poprvé publikoval v roce roku 1912 příspěvek „Knihy o německé mystice“.228 

Jednalo se o recenzi na knihu Aloise Langa „ Jindřich Suso“.229  

Další článek nazvaný „Životní problémy katolického kněze“230 vyšel Fuchsovi 

v únoru 1913. Opět se jedná o posudek, tentokrát ke knize F. X. Nováka: „Některé naše 

                                                           
225 Fuchs, Alfred: Muž z davu Židů, již volali »ukřižuj«. Besedy času. Praha. 11. 4. 1909, roč. 14, č. 15, s. 
116 
226 Fuchs, Alfred: Oltář a rotačka. Praha: Sfinx, 1930, s. 29-30 
227  První číslo vyšlo dne 29. 12. 1902, poslední 31. 7. 1914.  
228 Fuchs, Alfred. Knihy o německé mystice. Přehled. Týdenník věnovaný veřejným otázkám. Praha. 25. 
10. 1912, roč. 11, č. 5., s. 83  
229 Lang, Alois. Jindřich Suso. Nakl. „Meditací“, 1911 
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kněžské problémy“.231 Hlavní problematikou spisu byla krize moderního kněžství. Podle 

Fuchse F. X. Novák správně odhalil krizi náboženského života, ale nenašel způsob, jak 

tento stav řešit. Zajímavá je v tomto ohledu i poznámka redakce. „Redakce Přehledu 

zaujímá k církevním, společenským a mravním otázkám, kterými se zabývá kniha 

ušlechtilého českého kněze, stanovisko zcela odlišné, jak od názoru F. X. Nováka, tak od 

mínění jeho kritika. Ale i spis sám i posudek Alfreda Fuchse prodšeny jsou takovým 

kulturním idealismem a takovou opravdovostí, že článek tento bude rubrice »Otázky a 

názory« jistě jen ke cti.“232 

Církevní problematika byla předmětem i dalšího příspěvku „K náboženským 

spisům Clementa Brentana“233, který se objevil ve dvou zářijových číslech Přehledu 

v roce 1913. Alfred Fuchs byl velkým obdivovatelem Brentana234 a jeho díla, které 

podle něj bylo plné kontrastů. „Šílená láska k extrémům byl již jeho současníkům 

»brentanismem« a tato láska k extrémům činí právě Brentana velkým. (…) Obraz 

Brentanův je obrazem romantiky: Na počátku bouře – na konci idyla. Na počátku kult 

rozkoše a ke konci kult bolesti. (…) Brentano dovedl žít dle ideje. I jako anarchista i 

jako katolík.“235  

 

2.3. Stopa 

  Literární revue Stopa Karla Horkého236 vycházela v letech 1910 – 1912. Byl to 

čtrnáctideník, který byl k dostání vždy 4. a 18. dne v měsíci, kromě srpna. Redakce 

sídlila v Praze v ulici Karolíny Světlé č. 21 a vedl ji Karel Horký. Až na dva starší 

redaktory Jana Opolského a G. Gammu-Jaroše tvořili okruh přispěvovatelů Stopy mladí 
                                                                                                                                                                          
230 Fuchs, Alfred: Životní problémy katolického kněze. Přehled. Týdenník věnovaný veřejným otázkám. 
Praha. 21. 2. 1913, roč. 11, č. 22, s. 383 
231 Novák, F. X.: Některé naše kněžské problémy. V Olomouci nákl.vl. 1912 
232 Poznámka redakce ke článku - Fuchs, Alfred: Životní problémy katolického kněze. Přehled. Týdenník 
věnovaný veřejným otázkám. Praha. 21. 2. 1913, roč. 11, č. 22, s. 383 
233 Fuchs, Alfred: K náboženským spisům Clementa Brentana. Přehled. Týdenník věnovaný veřejným 
otázkám. Praha. 12. 9. 1913, roč. 11, č. 51, s. 846; Fuchs, Alfred. K náboženským spisům Clementa 
Brentana. Přehled. Týdenník věnovaný veřejným otázkám. Praha. 19. 9. 1913, roč. 11, č. 52., s. 858-859 
234 Clemens Brentano (8. 9. 1778 – 28. 7. 1842) – německý romantický básník a prozaik; společně s 
Achimem von Arnim hlavní představitel mladšího proudu německé romantiky (Spätromantik), tzv. 
heidelbergské skupiny romantiků 
235 Fuchs, Alfred. K náboženským spisům Clementa Brentana. Přehled. Týdenník věnovaný veřejným 
otázkám. Praha. 19. 9. 1913, roč. 11, č. 52., s. 859 
236 Karel Horký (25. 4. 1879 – 2. 3. 1965) – český novinář, spisovatel, vydavatel a kritik; známý byl 
především díky svým fejetonům; přispíval do Nového obzoru, vedl Stopu a jako oponent tzv. hradní 
politiky vedl v letech 1927 – 1939 časopis Fronta 
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literáti. Patřili k nim Fráňa Šrámek, Marie Majerová, Karel Pelant, Hana Malířová, 

Richard Weiner, Josef Kodíček, Karel Jánský či bratři Čapkové.237 Vedle čistě 

beletristických článků Stopa přinášela také komentáře aktuálních událostí a politické 

komentáře, ve kterých si všímala chování jednotlivých politických stran a jejích 

poslanců. Stále však převažovala literární složka nad tou politickou. Stopa obsahovala 

více či méně pravidelné rubriky Básně a epigramy, Beletrie původní, Beletrie přeložená, 

Fejeton, Články, Divadlo, Literatura a Výtvarné umění. Zajímavostí je, že jedna 

z pravidelných rubrik byla věnována ženskému hnutí. Seznamovala s ženským hnutím 

v Čechách a na Moravě a informovala o politických rozhodnutích, které se tohoto hnutí 

týkala. Také rubrika Studentstvo jasně naznačovala, že Stopa chtěla zaujmout co nejširší 

čtenářskou obec, a právě mezi studenty mohla nalézt mnoho příznivců.238 

Příspěvky Alfreda Fuchse ve Stopě se dají rozdělit do dvou oblastí. První z nich jsou 

překlady básní Heinricha Heineho a tou druhou je Fuchsova původní tvorba, konkrétně 

jeho „Devět kapitol o židovské otázce“. 

První Fuchsův překlad nepojmenované básně Heinricha Heineho, se objevila v sedmém 

čísle prvního ročníku v rubrice Básně a epigramy.239  

Velikou výzvou pro Alfreda Fuchse bylo 10. číslo Stopy. Jednalo se o speciální 

číslo, jež bylo věnováno právě Heinrichu Heinemu. Do poznámky překladatelovy, která 

zastoupila funkci úvodníku, uvedl: „Podáváme několik ukázek satirických básní 

Heinricha Heine-ho z knihy dosud nepřeložené, z knihy »Posledních básní«.“240 Celé 

číslo pak představovaly Fuchsovy překlady devíti básní od Heineho. Jmenovitě to byly 

Audience241, Volební osli242, Ctnostný pes243, Nanebevstoupení244, Stěhovavé krysy245, 

Král Dlouho-uch I.246, Rozmluvy zamilovaných247, Loď otroků248 a Lidumil249. 

                                                           
237 Bratři Čapkové se pravidelnými příspěvky do Stopy výrazně zviditelnili a vstoupili tím do světa 
literatury. 
238 Žáčková, Zdena. Karel Horký a jeho týdeník Fronta. Vzestupy a pády českého publicisty a spisovatele. 
Praha (disertační práce FF UK), 2006, s. 17-18  
239 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine 1694 – 1793 - ???. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 7., s. 203-204   
240 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Poslední básně. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 10., s. 289-291  
241 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Audience. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 10., s. 291-293   
242 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Volební osli. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 10., s. 293-296 
243 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Ctnostný pes. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 10., s. 296-297 
244 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Nanebevstoupení. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 10., s. 298-301 
245 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Stěhovavé krysy. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 10., s. 301-303 
246 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Král Dlouho-uch I. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 10., s. 303-308 
247 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Rozmluvy zamilovaných. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 10., s. 308-
310 
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Přínosná je v tomto ohledu vzpomínka Karla Horkého z jeho autobiografické knihy „Ze 

zápisků věčného žáka“. „(…), dr. Alfred Fuchs, jenž mi kdysi pomáhal ve Stopě 

s obzvláštní horlivostí. Celé jedno zvláštní číslo bylo jeho dílem, obsahujíc překladový 

výběr z nejlepších a u nás dosud nepřeložených Heinových básní. Byl vášnivý milovník 

toho geniálního německého poety a překládal z něho skvělým způsobem. Býval velmi 

častým hostem v mé redakci a byl to tehdy teprve student, hubený jako tříska, klátivých 

pohybů a již podle jeho gestikulace bylo možno poznat na první pohled jeho židovský 

původ, jenž mu zřejmě byl obtížný.“250   

V následujících číslech Stopy se objevily ještě další Fuchsovy překlady básní 

Heinricha Heine, a to: „Vzpomínka z Hammonie“251; „ Slzavé údolí“252 a „Množství to 

dělá“253. 

Nejrozsáhlejším příspěvkem, který byl ve Stopě Fuchsovi otisknut bylo Devět 

kapitol o židovské otázce. Jednalo se původní tvorbu. Jednotlivé kapitoly postupně 

vycházely v pěti číslech Stopy a rozsahem vyšly na 25 stran. Kapitoly byly 

pojmenovány: 1. Vztah mladé židovské generace k židovství.254 2. Co je to židovská 

otázka. Pokusy o řešení.255 3. Cit „židovské pospolitosti“.256 4. Židovské dějiny 

v diaspoře.257 5. Antisemitismus.258 6. Asimilace. Německý liberalismus. „Česko-

židovství“. 2597. Hledisko sociální. 8. Náboženské hledisko. 9. Resumé.260  V těchto 

devíti kapitolách se Alfred Fuchs pokusil popsat stručnou historii židovského národa a 

dějiny židovské diaspory, rozkol mezi sionistickým a českožidovským asimilačním 

                                                                                                                                                                          
248 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Loď otroků. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 10., s. 311-315 
249 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Lidumil. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 10., s. 315-318 
250 Horký, Karel. Ze zápisků věčného žáka. Tvar. roč. 3, č. 33, 13. 8. 1992, s. 12 
251 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Vzpomínka z Hammonie. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 12., s. 369-
371   
252 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Slzavé údolí. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 3., s. 401   
253 Fuchs, Alfred: Překlad Heinrich Heine Množství to dělá. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 15., s. 452-455   
254 Fuchs, Alfred: Devět kapitol o židovské otázce. I. Vztah mladé židovské generace k židovství. Stopa. 
Praha 1. Roč. 1., č. 16., s. 479 
255 Fuchs, Alfred: Devět kapitol o židovské otázce. II. Co je to židovská otázka? Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 
16., s. 479-480 
256 Fuchs, Alfred: Devět kapitol o židovské otázce. III. Cit židovské pospolitosti. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 
17., s. 509-512 
257 Fuchs, Alfred: Devět kapitol o židovské otázce. IV. Židovské dějiny v diaspoře. Stopa. Praha 1. Roč. 1., 
č. 17., s. 512-513 
258 Fuchs, Alfred: Devět kapitol o židovské otázce. V. Antisemitismus. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 18., s. 
541-544 
259 Fuchs, Alfred: Devět kapitol o židovské otázce. VI. Asimilace. Německý liberalismus. „Česko-
židovství“. Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 19., s. 581-583 
260 Fuchs, Alfred: Devět kapitol o židovské otázce. VII. Sociální hledisko. VIII. Náboženské hledisko. IX. 
ResuméS  Stopa. Praha 1. Roč. 1., č. 16., s. 477 
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hnutím, sociální a kulturní problematikou, projevy nenávisti vůči židům a náboženství. 

Na závěr napsal: „Dodávám k tomu: „Credo in vitam ventury saeculi“ a překládám to: 

„Věřím v život budoucího století.“ Budoucího století, jež bude jistě míti méně problémů, 

jež nebude musit tolik analysovat, jež bude synthetičtější. Věřím, že všemocný vývoj dá 

šťastné a definitivní rozřešení židovské otázky.“261 O pár desítek let později bohužel 

Alfred Fuchs sám pocítil, jak hluboce se ve svém dřívějším úsudku mýlil. 

 

2.5. Rozvoj  

Týdeník Rozvoj, časopis pokrokových Čechožidů, začal vydávat od 1. 1. 1904 

Viktor Vohryzek v Pardubicích. Právě V. Vohryzek byl jednou z hlavních postav 

českožidovského hnutí a F. Peroutka ho považoval za „člověka s filosofickým nadáním 

a sklonem, jakého nemáme dnes v naší oficiální filosofii.“262 Pod jeho vedením Rozvoj 

vycházel až do června 1907. Téhož roku došlo z ekonomických důvodů ke spojení 

s Čechožidovskými listy. Redakce se přesunula do Prahy a šéfredaktorem nového 

Rozvoje se stal Viktor Teytz. 263 V roce 1915 přestal z finančních důvodů Rozvoj 

vycházet úplně a k jeho obnovení došlo až v roce 1918.264 Časopis vycházel každý 

pátek a redakce sídlila v Karlíně v Havlíčkově ulici číslo 20. Rozvoj se věnoval nejen 

politickým záležitostem, ale také kultuře a hospodářství. Plánovitě se vzdal přinášení 

zpráv ze zahraničí, aby se mohl více věnovat situaci vnitropolitické, boji proti 

antisemitismu a snaze šířit myšlenku českožidovského hnutí. Cílová skupina čtenářů 

nebyla omezena pouze na židovské obyvatelstvo, ale i na nežidovskou českou 

společnost, které se cítila být součástí.265  

Rozvoj se stal také důležitým médiem, ve kterém Výkonný výbor 

českožidovských organizací uveřejňoval důležité zprávy z chodu organizací, avizoval 

jejich přednášky, schůze či kulturní akce. K hlavním přispěvovatelům patřili (mimo 

Viktora Vohryzka a Viktora Teytza) především Dr. Jindřich Kohn, Lev Vohryzek, 

Vojtěch Rakous, Svatopluk Čech, Rudolf Kayser, Dr. Otto Bondy, Dr. Eduard Lederer, 

Dr. Jan Krejčí, Max Lederer, Dr. Heřman Růžička či Dr. Kamil Kleiner.  

                                                           
261 Fuchs, Alfred: Devět kapitol o židovské otázce. Stopa. Praha. Roč. 1, č. 20. – 21., s. 617 
262 Čapková, Kateřina: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918-1938. Praha – Litomyšl, 
2005, s. 124 
263 Tamtéž, s. 127  
264 Tamtéž, s. 151 
265 Grossmann, David. Reflexe druhé republiky v týdenících Rozvoj a Židovské zprávy. Brno, 2000 
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Fuchsova publikační činnost pro Rozvoj byla úzce spojena s jeho úlohou 

v českožidovském hnutí. Jako tajemník Politického sekretariátu česko-židovského patřil 

mezi čelní představitele hnutí. 

Fuchs se ve svých téměř 50 článcích, které publikoval v Rozvoji, zabýval 

především otázkou autority, vědy a vzdělávání, žurnalistiky či náboženství. První 

příspěvek do obnoveného Rozvoje266 publikoval Fuchs v lednu 1919. Článek byl 

nazvaný „O svobodu vědeckou“.267 Popisuje zde zdlouhavou cestu, kterou musí student 

absolvovat, aby mohl přednášet na univerzitě. Kromě kritiky habilitačního řádu, který 

v případě antipatie některého ze členů sboru umožňoval zamítnutí habilitace bez udání 

důvodu, označil akademickou kariéru jako sázku do loterie s tím, že žádný docent nemá 

zaručeno kdy, a zda vůbec, se stane profesorem. Tento článek odrážel Fuchsovu 

výraznou životní prohru, kterou bylo odmítnutí jeho habilitační práce „O problému 

autority“.  

Právě články věnované problematice autority představovaly jednu za stěžejních 

částí Fuchsovy tvorby v Rozvoji. Jmenovitě jsou to následující příspěvky: „Autorita 

většiny a vůdcové“268, „Autorita v militarismu“269, „Autorita kast“270, „Autorita 

zaměstnavatelů“271, „Pojem autority“272, „Autorita a ethika“, „Vývoj autority“ a 

„Psychologie autority“. Z předešlého výčtu lze vysledovat, které oblasti pojmu 

„autorita“ byly pro Alfreda Fuchse předmětem zájmu.  

Fuchsův postoj k autoritám byl velice kritický, a to především v otázce splynutí 

autority s pojmem nadřazenosti, o čemž vypovídá i následující úryvek: „Slýcháváme 

často, že učitel si nedovede zjednati ve škole autority. Že stát sám svou autoritu podrývá 

tím neb oním činem. Že nemá šéf autority u svých podřízených. Vidíme tu, že pojem 

autority s pojmem nadřazenosti nesplývá. Že někdo může být nadřízen a přece není 

účasten »autority«. Často opět vidíme, že někdo není vůbec nadřízen, a přece nabude 

v určitém okruhu »autority«, jak se stává na příklad při autoritě vědecké. Vidíme tedy, 

že autorita s nadřazeností nesplývá. Autoritu nemusí míti pouze představený a každý 

                                                           
266 V roce 1915 přestal z finančních důvodů Rozvoj vycházet úplně a k jeho obnovení došlo až v roce 
1918. 
267 Fuchs, Alfred: O svobodu vědeckou. Rozvoj. Praha. 5. 1. 1919, Roč. 2, č. 1, s. 3 - 4  
268 Dr. Alfred Fuchs: Autorita většiny a vůdcové. Rozvoj. Praha. 22. 2. 1919, Roč. 2, č. 8, s. 1-3 
269 Dr. Alfred Fuchs: Autorita v militarismu. Rozvoj. Praha. 1. 3. 1919, Roč. 2, č. 9, s. 1-2 
270 Dr. Alfred Fuchs: Autorita kast. Rozvoj. Praha. 9. 3. 1919, Roč. 2, č. 10, s. 1-2 
271 Dr. Alfred Fuchs: Autorita zaměstnavatelů. Rozvoj. Praha. 15. 3. 1919, Roč. 2, č. 11, s. 1-2 
272 Dr. Alfred Fuchs: Pojem autority. Rozvoj. Praha. 22. 3. 1919. Roč. 2, č. 12, s. 1–2 
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přestavený nemusí míti autority. Již z toho vidíme, jak je nesprávné, slyšíme-li 

v konservativních kruzích stížnosti, že lid nemá respektu před autoritami. Nemá-li před 

nimi respektu, nejsou právě autoritami, jsou nanejvýše snad představenými.“273 Dle 

Fuchsových slov pro něj „problematika autority byla tou nejzákladnější otázkou“274 a 

celá jeho předešlá tvorba k tomuto tématu se stala výchozím materiálem pro knihu 

Autorita275, kterou vydal v roce 1930.  

Další tematickou oblastí bylo židovství a s ním související českožidovské hnutí. 

Fuchs propagoval jeden z hlavních cílů hnutí, a to, aby židovští rodiče dávali své děti do 

českých škol namísto německých. V jeho článku „O českou školu“276 apeloval na rodiče 

takto: „Chcete-li, aby vaše děti porozuměly českým dějinám, jež jsou bojem za svobodu, 

chcete-li, aby nebyli cizinci ve své vlasti a v jejím lidu, dejte jim onen nejvzácnější 

poklad a odkaz těch, kteří pro myšlenku demokratismu prolévali krev a slze, dejte jim 

českou školu. Jedině pak bude možno, aby se cítily doma na české půdě, kdy budou 

vědět, jakou řečí česká půda mluví.“277  

V rozsáhlém čtyřdílném příspěvku „O židovské církvi a židovském 

náboženství“278 Fuchs upozorňoval na to, že náboženská obec je jediná instance, která 

židy representuje před úřady279a kritizoval stav židovské náboženské obce. Ta podle něj 

trpěla nedostatkem zbožnosti a mystických živlů, které byly nahrazeny čirým 

formalismem. Podle Fuchse se moderní židovství omezilo na pouhé povinné návštěvy 

synagogy a vytratilo se tím to pravé náboženství, vnímané jako základní sloup 

kultury.280 Tento problém popsal už ve svém dřívějším článku „Ideová stagnace?“281, 

čímž myslel určitou myšlenkou stagnaci v českožidovském hnutí. Ideový základ podle 

nebyl podle Fuchse už tak důkladně propracováván a neplnil dostatečně své kulturní 

                                                           
273 Fuchs, Alfred: Pojem autority. Rozvoj. Praha. 22. 3. 1919. Roč. 2, č. 12, s. 1 
274 Fuchs, Alfred. Autorita. Praha - Melantrich, 1930, s. 8 
275 Fuchs, Alfred. Autorita. Praha - Melantrich, 1930, 132 s. 
276 Fuchs, Alfred: O českou školu. Rozvoj. Praha. 23. 8. 1919, Roč. 2, č. 33, s. 1 
277 Fuchs, Alfred: O českou školu. Rozvoj. Praha. 23. 8. 1919, Roč. 2, č. 33, s. 1 
278 Ph. dr. Alfred Fuchs: O židovské církvi a židovském náboženství. Rozvoj. Praha. 13. 9. 1919, Roč. 2, č. 
36, s. 1; Ph. dr. Alfred Fuchs: O židovské církvi a židovském náboženství II. Rozvoj. Praha. 20. 9. 1919, 
Roč. 2, č. 37, s. 1; Ph. dr. Alfred Fuchs: O židovské církvi a židovském náboženství III. Rozvoj. Praha. 27. 9. 
1919, Roč. 2, č. 38, s. 1; Ph. dr. Alfred Fuchs: O židovské církvi a židovském náboženství IV. Rozvoj. Praha. 
4. 10. 1919, Roč. 2, č. 39, s. 1 
279 Ph. dr. Alfred Fuchs: O židovské církvi a židovském náboženství. Rozvoj. Praha. 13. 9. 1919, Roč. 2, č. 
36, s. 1 
280 Ph. dr. Alfred Fuchs: O židovské církvi a židovském náboženství IV. Rozvoj. Praha. 4. 10. 1919, Roč. 2, 
č. 39  
s. 1 
281 Dr. Alfred Fuchs: Ideová stagnace? Rozvoj. Praha. 2. 8. 1919, Roč. 2, č. 31, s. 2 
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úkoly. Alfred Fuchs prosazoval více čisté ideové a myšlenkové práce. „Ideový odkaz 

předků nutno stále rozmnožovati. Jiné bylo přece českožidovství Siegfrieda Kappera a 

jiné opět bylo vlastenčící českožidovství éry svobodomyslné, a jiné opět skeptické a 

problémové českožidovství generace, jež vyšla z dračí setby skepse let devadesátých a 

z podnětů Masarykových. Jen těmito myšlenkovými krizemi hnutí rostlo a sílilo, a když 

mu bývalo zle, nic nepůsobilo blahodárněji, než takovéto ideové puštění žilou.“282 

Z okruhu článků týkajících se žurnalistiky a úlohy novináře ve společnosti, je 

zajímavý příspěvek nazvaný „Působení novin“283, kde Fuchs hovořil ustupující autoritě 

tištěného slova. Napsal: „ Noviny, tištěné slovo, jsou zdánlivě docela odosobeny, jsou 

objektivisací, nejsou míněním jednotlivce, nýbrž nějakého, byť třeba často zdánlivého 

kollektiva, jež za nimi stojí. Způsob psaní, jenž mínění jednotlivcovo podává jako mínění 

nějakého plurálu, jest právě jedním z největších tajemství novinové suggesce. Nic se pak 

nestane obecným přesvědčením, co není často opakováno, tak že člověk má dojem, že to 

slyší ze všech stran. To jest psychologie reklamy. I působení novin spočívá v denním 

opakování určitých thesí, o nichž čtenář na konec neví, odkud je má, jak mu přejdou do 

masa a krve.“284 

V Rozvoji se lze vysledoval Fuchsovy příspěvky pod značkami: Dr. A. F.; Ph. 

Dr. Alfred Fuchs; Dr. Alfred Fuchs a DRAF (jedná se o zkratku z iniciál Dr. Alfred 

Fuchs) 

 

2.5. Kalendář česko-židovský  

     Kalendář česko-židovský vycházel od roku 1881 do roku 1939 jako časopis 

Spolku českých akademiků Židů285. Stal se vůbec prvním časopisem Čechožidů, a tím i 

prvním periodikem svého druhu v českém prostředí.286 Během 58 let, co časopis 

vycházel, do něj přispívala celá významných osobností, nejen židovského původu. Pro 

myšlenku česko-židovské kulturní spolupráce získali příznivce i mezi významnými 

                                                           
282 Dr. Alfred Fuchs: Ideová stagnace? Rozvoj. Praha. 2. 8. 1919, Roč. 2, č. 31, s. 2 
283 Fuchs, Alfred: Působení novin. Rozvoj. Praha. 23. 1. 1919, Roč. 2, č. 4, s. 1 
284 Fuchs, Alfred: Působení novin. Rozvoj. Praha. 23. 1. 1919, Roč. 2, č. 4, s. 1 
285 Spolek českých akademiků židů – vznikl v roce 1876 jako první českožidovská organizace; hlavním 
cílem bylo vytvořit protiváhu ke spolkům německým; účelem spolku bylo budit a pěstovat národní 
vědomí u židů, kteří žili v českém prostředí 
286 Čapková, Kateřina: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918-1938. Praha: Litomyšl, 
2005, s. 151  
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českými umělci. Z nejvýraznějších postav Kalendáře můžeme jmenovat Jakuba Arbese, 

Josefa Baráka, Adolfa Heyduka, Aloise Jiráska, Jindřicha Kohna, Eduarda Lederera, 

Jiřího Mahena, J. S. Machara, Viktora Vohryzka, Jaroslava Vrchlického či Zikmunda 

Wintera. Každé číslo obsahovalo rubriku Z organisací českožidovských, který byla 

umístěna na samém konci časopisu. Sloužila jako zdroj informací o všem, co se dělo ve 

Spolku českých akademiků židů v Praze. Byly zde zprávy o budoucích či proběhlých 

kulturních akcích, členských schůzích či přednáškách. Zahrnovala také novinky o 

fungování jednotlivých organizací a kroužků.  

Alfred Fuchs v Kalendáři poprvé publikoval již v roce 1910, a to svůj překlad 

básně „Pozdrav Sabathu“ od Jehudy ha Leviho.287 Překlady básní tvořily velkou část 

příspěvků, které Alfredu Fuchsovi v Kalendáři česko-židovském otiskli. Přeložil báseň 

„Spěš synu“288 od Rabbiho Salomona Alcaveze či Werflovu „Modlitba za čistotu“289.  

Nejvíce se však věnoval poezii básnířky Else Lasker-Schüler, z jejíž tvorby přeložil 

básně „Sulamith“290, „Karma“291 a „Píseň pomazaného“292. 

  Mezi jeho původní básně patří „Počátek modlitby“293, „Odpověď“294, „Glossa 

o lásce“295, „K Slavíčkově Praze“296, „K motivu Dvořákovu“297, „Filosofie pochodové 

setniny“298, „Kontemplace“299 či „Trojí svatvečer“300.  

                                                           
287 Fuchs, Alfred: Překlad Jehuda ha Levi: Pozdrav Sabathu, Kalendář česko-židovský, 1910-1911, Roč. 30, 
Praha – Spolek českých akademiků židů, s. 74-75 
288 Fuchs, Alfred: Překlad Rabbi Salomon Alcavez: Spěš synu. Kalendář česko-židovský, 1913-1914, Roč. 
33, Praha – Spolek českých akademiků židů, s. 90-92 
289 Fuchs, Alfred: Překlad Franz Werfel: Modlitba za čistotu. Kalendář česko-židovský, 1917-1918, Roč. 
37, Praha – Spolek českých akademiků židů, s. 108-109 
290 Dr. Alfred Fuchs: Překlad Else Lasker-Schüler: Sulamith. Kalendář česko-židovský, 1917-1918, Roč. 37, 
Praha – Spolek českých akademiků židů, s. 122-123 
291 Dr. Alfred Fuchs: Překlad Else Lasker-Schüler: Karma. Kalendář česko-židovský, 1917-1918, Roč. 37, 
Praha – Spolek českých akademiků židů, s. 123 
292 Dr. Alfred Fuchs: Překlad Else Lasker-Schüler: Píseň pomazaného. Kalendář česko-židovský, 1917-
1918, Roč. 37, Praha – Spolek českých akademiků židů, s. 123-124 
293 Fuchs, Alfred: Počátek modlitby, Kalendář česko-židovský, 1916-1917, Roč. 36, Praha – Spolek 
českých akademiků židů, s. 64 
294 Fuchs, Alfred: Odpověď, Kalendář česko-židovský, 1916-1917, Roč. 36, Praha – Spolek českých 
akademiků židů, s. 65 
295Fuchs, Alfred: Glossa o lásce, Kalendář česko-židovský, 1917-1918, Roč. 37, Praha – Spolek českých 
akademiků židů, s. 21-22 
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Spolek českých akademiků židů, s. 66 
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O vlastenectví a lásce k rodné zemi napsal článek „A to je ta krásná země…“301, 

ve kterém popsal své pocity během pobytu v cizině za světové války (byl na tzv. 

balkánské frontě). „Protože jsme to byli my, příslušníci mladé generace česko-židovské, 

kteří kladli namítavé otázky, má-li žid v půdě kořeny, že je více nájemcem než 

majitelem, že musí srůsti s půdou, že dosud známe pouze židy ghetta, obchodníky, 

kramáře, mystiky, žurnalisty, moderní kultivované problematiky a ti, že všichni trpí 

jedním zlem: nejsou vkořeněni v půdě, a tj. jejich slabostí i brněním i ranou… jejich 

židovským problémem – Ahasvera. Tázali jsme se, má-li žid vskutku pojem rodného, 

není-li příliš kosmopolitou. Nuže, prožil jsem pojem rodného – a odvolávám své staré 

námitky.“302  

V ročníku č. 34 Kalendáře se objevil Fuchsovo excerptum z jeho disertační 

práce303, které nazval „Spinoza a Malebranche“304. Chtěl tímto článkem upozornit na 

souvislost Spinozových myšlenek s myšlenkami tehdejší teologie křesťanské, teologie 

ontologistů, oratoriánů, teologie novoaugustinovské i scholastické. Fuchs vysvětlil 

Spinozovo myšlení a jeho podobnost Malebranchem takto: „Spinoza má všechny 

vlastnosti scholastiků, kteří se snaží hradbu scholastiky prolomit, scholastiků proti své 

vůli, jakých tolik má jeho přechodní doba a jíž v čele stojí sám Magnus Parens moderní 

filosofie René Descartes. 

Nejblíže Spinozovi je theologická škola ontologistů a zejména velký filosof 

francouzský Nicole Malebranche. Vrcholná věta filosofie Malebranchovy je 

psychologicko noetická. Všechny věci vidíme v Bohu (Vision en Dieu), protože Bůh jako 

místo všech duchů našeho Ducha obsahuje. Toto učení, obsahující již tušení moderního 

učení o intuici je Spinozovu myšlení bližší, než si samo přiznává. Malebranche dochází 

takřka srdcem tam, kam došel Spinoza intelektem.“305 

                                                                                                                                                                          
299 Fuchs, Alfred: Kontemplace. Kalendář česko-židovský, 1919-1920, Roč. 39, Praha – Spolek českých 
akademiků židů, s. 135 
300 Fuchs, Alfred: Trojí svatvečer. Kalendář česko-židovský, 1915-1916, Roč. 35, Praha – Spolek českých 
akademiků židů, s. 23-31 
301 Fuchs, Alfred: A to je krásná země, Kalendář česko-židovský, 1917-1918, Roč. 37, Praha – Spolek 
českých akademiků židů, s. 24-25 
302 Fuchs, Alfred: A to je krásná země, Kalendář česko-židovský, 1917-1918, Roč. 37, Praha – Spolek 
českých akademiků židů, s. 25 
303 Fuchs, Alfred. Malebrancheovo učení o intuici (disertační práce), Praha, 1915 
304 Fuchs, Alfred: Spinoza a Malebranche. Kalendář česko-židovský, 1914-1915, Roč. 33, Praha – Spolek 
českých akademiků židů, s. 93-97 
305 Fuchs, Alfred: Spinoza a Malebranche. Kalendář česko-židovský, 1914-1915, Roč. 33, Praha – Spolek 
českých akademiků židů, s. 94 
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Obhajobou asimilačního hnutí byl Fuchsův příspěvek „K ethice asimilačního 

hnutí“306. Alfred Fuchs se vymezoval proti představě veřejnosti, že sionismus je cosi 

mravně vyššího, než asimilace. Jako příklad uvedl sionisty anglické či americké, kteří 

vedle svého židovství nezapomínali ani na svou příslušnost anglickou a americkou. 

Alfred Fuchs ve svém příspěvku napsal: „Neváhám prohlásiti, že naše hnutí jest cosi 

jedinečného, a přál bych si, aby jednou došlo ke světovému kongresu těch, kdož nechtějí 

řešiti židovskou otázku jako sionisté, aby naše práce myšlenková, vědecká i politická 

nabyla fora světového.“307 

Fuchs ovšem v Kalendáři nejen publikoval, ale v roce 1920 jej dokonce spolu 

s JUDr. Viktorem Teytzem, Eduardem Ledererem a Maxem Pleschnerem i redigoval. 

Pod své příspěvky se podepisoval celým jménem či iniciály Dr. A. F. S časopisem 

nepřestal spolupracovat ani po svém křtu v roce 1921.  

 

2.6. Česká kultura 

Časopis Česká kultura byl čtrnáctideník věnovaný poezii, umění, literatuře a 

kultuře. Vycházel mezi léty 1912 až 1914308 nákladem Františka Řivnáče v Praze každý 

první a třetí pátek v měsíci. Za jeho vznikem stáli prof. Zdeněk Nejedlý, Růžena 

Svobodová a F. X. Šalda. Společně redigovali první ročník 1912/1913. Každý se z nich 

se pak staral články z předem daného tematického okruhu. Rukopisy hudebně kritické a 

z oborů naukových se posílaly prof. Zdeňku Nejedlému. O beletristické příspěvky se 

starala Růžena Svobodová. Pod F. X. Šaldu spadaly práce literárně kritické a 

esejistické. Na přípravě ročníku druhého ( 1913/1914) se však už Růžena Svobodová 

nepodílela. Časopis byl rozdělen na jednotlivé rubriky, které byly určené tématem 

publikovaných článků. Patřily sem Literární historie, Divadlo, Výtvarné umění, Poesie, 

Překladatelství, Hudba, Mystika, Feuilleton, Poznámky, Dramatická poezie či 

Náboženství.   

Do České kultury publikovali významní čeští umělci, vědci a literáti. Jmenovat 

můžeme například Františka Kubku, Františka Chudobu, Josefa Horu, Bohumila 

                                                           
306 Dr. Alfred Fuchs: K ethice asimilačního hnutí. Kalendář česko-židovský, 1920-1921, Roč. 39, Praha – 
Spolek českých akademiků židů, s. 42-44 
307 Dr. Alfred Fuchs: K ethice asimilačního hnutí. Kalendář česko-židovský, 1920-1921, Roč. 39, Praha – 
Spolek českých akademiků židů, s. 43 
308 První číslo vyšlo 20. září 1912 a poslední 10. července 1914. 
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Kubištu, Františka Chudobu, Arne Nováka, Otakara Šimka, Jana Braunera, Stanislava 

Cyliaka či dokonce Dr. Edvarda Beneše, který zde publikoval svou stať „Psychologie 

politického stranictví“.309 

Alfred Fuchs psal do České kultuře od jejího vzniku a byl pravidelným 

přispěvovatelem. Nejvíce jeho textů tvořily recenze na překlady nových děl, dál 

překlady básní a v neposlední řadě také vlastní autorské texty. Vše se týkalo především 

náboženské problematiky, a to výhradně katolické. 

Prvním Fuchsovým příspěvkem byla recenze na překlad „Svatá Hildegarda: 

Cestyvěz“.310 O Demlovo práci napsal: „Překlad Demlův je výborný (a to znamená 

mnoho, uvážíme-li, jak těžko se překládá ze středověké latiny klášterní). Nespravedlivo, 

by bylo pominouti básnickou exegesi či spíše hluboké meditace nad četbou sv. 

Hildegardy, jež P. Deml přičinil.“.311 Zajímavostí zde může být, že Alfred Fuchs se 

později seznámil s Jakubem Demlem i osobně a dochovaná je i jejich korespondence.312 

Mezi další recenze patří překlad děl Anny Kateřiny Emmerichové „Hora prorokův“313 

a „Život přesvaté Panny Marie“314, dále „Krev chudého“315 od Léona Bloye, 

„Poutníkova kniha“316 od Johannese Jörgensena či „Tempelmasse“317 od Odilo Wolffa 

o které jsem se již zmínila v první části této práce. Na této recenzi je zajímavá Fuchsova 

předmluva. „Prohlašujeme předem, že referát o německé knize je u nás výjimkou, neboť 

nepovažujeme za svůj úkol kulturní vliv německý ještě rozmnožovat.“ Alfred Fuchs tu 

tedy zdůraznil, že hlavní snahou bylo upozornit na domácí kulturní scénu, jak tomu 

napovídal i samotný název periodika – Česká kultura.  

                                                           
309 Beneš, Edvard: Psychologie politického stranictví. Česká kultura, 20. 3. 1914, Roč. 2, č. 12-13, s. 185-
192 
310 Fuchs, Alfred: Sv. Hildegarda: Cestyvěz (Scitas). Česká kultura, 6. 12. 1912, Roč. 1, č. 5, Praha – Fr. 
Řivnáč, s. 152-153 
311 Fuchs, Alfred: Sv. Hildegarda: Cestyvěz (Scitas). Česká kultura, 6. 12. 1912, Roč. 1, č. 5, Praha – Fr. 
Řivnáč, s. 153 
312 LA PNP. Pozůstalost Jakuba Demla. Dopis A. Fuchse Jakubovi Demlovi 10. 9. 1918. 21/B/10, 5162 
313 Fuchs, Alfred: „Hora prorokův“. Česká kultura, 20. 12. 1912, Roč. 1, č. 6, Praha – Fr. Řivnáč, s. 188-
1889 
314 Fuchs, Alfred: Život přesvaté Panny Marie. Česká kultura, 12. 3. 1913, Roč. 1, č. 12, Praha – Fr. Řivnáč, 
s. 380-381 
315 Fuchs, Alfred: Léon Bloy: Krev chudého. Česká kultura, 18. 4. 1913, Roč. 1, č. 14, s. 444-445 
316 Fuchs, Alfred: Johannes Jörgensen: Poutníkova kniha. Česká kultura, 2. 5. 1913, Roč. 1, č. 15, s. 473-
474 
317 Fuchs, Alfred: Tempelmasse. Česká kultura, 12. 9. 1913, Roč. 1, č. 23, s. 732-73 
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Nejrozsáhlejším Fuchsovo příspěvkem byla studie „Náboženství syntesou“318, 

která měla pět částí a vyšla postupně ve čtyřech číslech České kultury. Hlavní 

problematikou zde byla otázka Absolutna, žití podle filosofie, kompromis mezi 

transcendencí a immanencí a vnímání umění v průběhu dějin filosofie.  

Vlastní překlad byl Alfredu Fuchsovu otisknut jediný, a to „Den hněvu“ 

319z římského misálu.    

Dalším Fuchsovým článkem byla stať „Náboženská soustava a náboženský 

genius“320, ve které se zabýval vztahem mezi náboženstvím, logikou a filosofií. Napsal: 

„Genius náboženský je genius víry. Věří v ono A za cenu jakéhokoliv zklamání; uvěří a 

staví dále, protože od počátku své dráhy nepochybuje. Ten, kdo pochybuje o svém a 

prvním a posledním kladu, nemůže vytvořit pranic, tedy ani náboženství. Vyjděte od 

čehokoliv pevného a logika či láska vás zavede až do nejhlubších propastí a do 

největších výšin. Tím spíše však, když nejenom jednotlivec, nýbrž celý národ, celé 

lidstvo je přesvědčeno o nezvratné pravdivosti a pravdivosti základů, na nichž je 

založena jeho kultura. Jen taková doba, která měla náboženství, mohla vytvořit styl. 

(Antika, gotika). Nejenom styl v umění, ale též ve filosofii lidstva a v meditaci 

jednotlivcově. A to jeden styl.“321  

V České kultuře Alfred Fuchs poprvé použil pseudonym Frater Paratus a to pod 

svojí recenzí na překlad knihy od Barbey D´Aurevilly „ Zapomenuté rytmy“322. Tento 

pseudonym nechal znovu ožít ve 20 letech v Lidových listech. V této kladně hodnocené 

recenzi, A. Fuchs vyzdvihl především řadu básní v próze, které dokázaly zachytit 

úžasně jemné nuance nálady intimních chvil, kdy člověk jde do sebe a resumuje. Podle 

Fuchse by kniha byla dokonalá, kdyby poslední červená vigneta nepouštěla barvu a 

neotiskovala se na následující stránku. Jak vidno, Alfred Fuchs se při hodnocení knihy 

soustředil na všechny aspekty. 

 

                                                           
318 Fuchs, Alfred: Náboženství syntesou. Česká kultura, 3. 1. 1913, Roč. 1, č. 7, Praha – Fr. Řivnáč, s. 206-
221 
319 Fuchs, Alfred: Den hněvu. Česká kultura, 20. 6. 1913, Roč. 1, č. 14, s. 558 
320 Fuchs, Alfred: Náboženská soustava a náboženský genius. Česká kultura, 6. 6. 1913, Roč. 1, č. 17, s. 
520-521 
321 Fuchs, Alfred: Náboženská soustava a náboženský genius. Česká kultura, 6. 6. 1913, Roč. 1, č. 17, s. 
520-521 
322 Frater Paratus: Barbey D´Aurevilly: Zapomenuté světlo, 3. 1. 1913, Roč. 1, č. 7, Praha – Fr. Řivnáč, s. 
221 
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2.7. Nový obzor 

Nový obzor byl měsíčník pro literaturu a umění, což nesl i ve svém podtitulu. 

Vycházel mezi lety 1911 a 1914 v Olomouci a v průběhu své existence měl dva hlavní 

redaktory. Ročníky 1911 a 1912 redigoval František Dohnal323 a za čísla mezi léty 1913 

a 1914 byl zodpovědný prof. Coel Pastor. Nový obzor jakožto kulturní měsíčník 

obsahoval básně a překlady básní, úryvky z románu, novely, povídky, črty a také 

literární, filosofické a cestovatelské studie. Speciální rubrikou byl „Nové knihy“, což 

byla také ta část časopisu, do které Alfred Fuchs publikoval nejčastěji. Tento oddíl 

obsahoval recenze na nové knihy – z české, anglické, francouzské, italské, maďarské, 

německé, polské, slovenské, slovinské, španělské i švédské literatury. Nový obzor 

rovněž věnoval velkou pozornost výtvarnému umění a sochařství. V druhém ročníku se 

například objevily reprodukce 24 Rubensových a Michelangelových obrazů. Do 

Nového obzoru publikoval také Fuchsův přítel, historik umění a výtvarný kritik Kamil 

Novotný. 

Alfred Fuchs začal přispívat až do posledního 4. ročníku. Prvním příspěvkem 

byla vlastní báseň „O samotě“324. To byla také jeho jediná původní báseň. Mnohem 

více se zde projevil jeho překladatelský talent. Pro Nový obzor přeložil „Pange 

lingua“325 od sv. Tomáše Akvinského, „Lauda Sion Salvatorem“326, „Svěcení vody“327 

či „Stabat mater“328. Stěžejní jsou ale překlady dvou hymnů Jacopona da Todi „Stabat 

Mater speciosa“329 a „Cur mundus militant“330. Ke svému překladu básně „Exultant“ 

napsal Alfred Fuchs následující: „Podávám tu čtenářům svůj překlad jedné 

z nejkrásnějších básní liturgických, slavného a prastarého zpěvu Exultat iam Angelica 

                                                           
323 František Dohnal (31. 7. 1876 - 28. 7. 1956 ) -  katolický kněz, básník, esejista, literární kritik z okruhu 
Katolické moderny, překladatel z francouzské, německé, polské a dánské literatury, dramatik a redaktor. 
324 Fuchs, Alfred: Samotě. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 1914, Roč. 4, č. 1, Olomouc - R. 
Promberger, s. 1 
325 Fuchs, Alfred: Překlad sv. Tomáš Akvinský Pange lingua. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 
1914, Roč. 4, č. 1, Olomouc – R. Prombereger, s. 18 
326 Fuchs, Alfred: Lauda Sion Salvatore. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 1914, Roč. 4, č. 2, 
Olomouc – R. Prombereger, s. 97 
327 Fuchs, Alfred: Svěcení vody. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 1914, Roč. 4, č. 2, Olomouc 
– R. Prombereger, s. 127 
328 Fuchs, Alfred: Stabat Mater. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 1914, Roč. 4, č. 4, Olomouc 
– R. Prombereger, s. 158 
329 Fuchs, Alfred: Dva hymny Jacopola da Todi. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 1914, Roč. 

4, č. 5-6, Olomouc – R. Prombereger, s. 214-215 

330 Fuchs, Alfred: Dva hymny Jacopola da Todi. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 1914, Roč. 
4, č. 5-6, Olomouc – R. Prombereger, s. 214-216 
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turba coelorum. Snažil jsem se zachytit i niterný rytmus a spád originálu. Jeť známo, že 

moderní problém volného verše je dávno rozřešen na menších pracích.“331  

Z vlastní prózy je zajímavé pojednání „Beuronské malířství“, které popsal jako 

výraz boje člověka s přírodou.  „Vše pomíjející musí odpadnout! Je nutné bojovat proti 

přírodě. Ale ne; nutno přírodu posvětit. Krásně praví Charles Morice, že světlo, jež 

prochází malovaným oknem katedrály, je »pokřtěné světlo«. A Beuronská škola činí 

pokus dáti projíti celému člověku takovýmto procesem, jí není lidské tělo ničím jiným, 

než součástí liturgického ornamentu, v nějž je nutno se vpraviti v zájmu objektivního 

řádu rituálního.“332 K tomuto článku byl Fuchs inspirován prací Odilo Wolfa333, 

emauzského benediktýna, kterého velmi obdivoval.  

Nejvíce Alfred Fuchs v Novém obzoru publikoval v rubrice „Nové knihy“. 

Vycházely zde pravidelně jeho recenze na knihy, které měli převážně náboženský 

charakter. Jmenovitě například: „Význam náboženský jeho tvorby“334, „Spasitel“335, 

„Sen“336 od Emila Zoly, „Sedmero křížových cest“337 či „Musica divina“338. 

 

2. 8. Tribuna 

Deník Tribuna vycházel od roku 1919 do roku 1928.339 O jeho založení se 

zasloužili představitelé českožidovského hnutí (mj. továrníci Lev Vohryzek, Max 

Pleschner, Otto Reich, Bohdan Roubíček, velkoobchodník Jiří Schön, advokáti Josef 

Schiezsl, Kamil Pacovský, Viktor Teytz, spisovatel Eduard Lederer) s cílem čelit 

antisemitským náladám a podpořit masarykovsko-benešovský koncept budování nového 

                                                           
331 Fuchs, Alfred: Exultat. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 1914, Roč. 4, č. 2, Olomouc – R. 
Prombereger, s. 64-65 
332 Fuchs, Alfred: Beuronské malířství. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 1914, Roč. 4, č. 1, 
Olomouc – R. Prombereger, s. 9-11 
333 Ódilo Wollf (1949-1928) – benediktýnský kněz a spisovatel, který působil v Emauzích 
334 Fuchs, Alfred: Joris Karl Huysmans: Význam náboženský jeho tvorby. Nový obzor: měsíčník pro 
literaturu a umění, 1914, Roč. 4, č. 1, Olomouc – R. Prombereger, s. 42 
335 Fuchs, Alfred: Coelestin Pastor: »Spasitel«. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 1914, Roč. 4, 
č. 2, Olomouc – R. Prombereger, s. 83 
336 Fuchs, Alfred: Musica Divina. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 1914, Roč. 4, č. 1, Olomouc 
– R. Prombereger, s. 42-43 
337 Fuchs, Alfred: P. V. Bělohlávek: Sedmero křížových cest. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 
1914, Roč. 4, č. 4, Olomouc – R. Prombereger, s. 183 
338 Fuchs, Alfred: Musica Divina. Nový obzor: měsíčník pro literaturu a umění, 1914, Roč. 4, č. 1, Olomouc 
– R. Prombereger, s. 42-43 
339 První číslo vyšlo 1. 2. 1919.  
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státu.340 Tribuna se od počátku profilovala jako nezávislý deník, který nebyl spjat 

s žádnou politickou stranou.341 Přestože deník vycházel z iniciativy židů, židovská 

témata se na jeho stránkách objevovala spíše sporadicky. Jednalo se především o články 

odsuzující antisemitismus, což bylo v té době neobvyklé téma. 342 Vedle samotného 

deníku, vycházel také večerník (1921-1924 s názvem Večerní Tribuna). Z tematických 

rubrik nedělní Přílohy Tribuny (1919) se rozvinuly samostatně specializované přílohy 

s různou dobou vycházení (Módní revue, Technická tribuna, Tribuna filatelistů, Tribuna 

literární a umělecká, Tribuna mládeže). Šéfredaktorem se stal Bedřich Hlaváč343, blízký 

přítel T. G. Masaryka a autor článků pro časopisy Naše doba a Čas. Hlaváč pocházel 

z českožidovské rodiny a ve svých dvaceti letech se stejně jako Fuchs, rozhodl pro 

konverzi ke katolictví.344 První rok své existence Tribuna sídlila v budově tiskárny 

Eduard Beaufort. Roku 1921 se však ustavila samostatná vydavatelská, tiskařská a 

nakladatelská společnost Tribuna, a. s. ve vlastním domě na Karlově náměstí. 345  

Redakcí deníku Tribuna prošla řada významných osobností. Milena Jesenská 

(1896-1944) redigovala Módní revue a v deníku publikovala své překlady z němčiny, 

mimo jiné také několik povídek Franze Kafky, který začal do Tribuny posléze přispívat 

také. Zpočátku byl v redakci i anarchista Michal Mareš (1893-1971) či levicový básník 

Josef Reiner (1897-1920). Své fejetony zde začal otiskovat Karel Poláček (1892-1944). 

Mezi dalšími přispěvovateli byl filosof Ladislav Klíma (1878-1928), historik Vilém 

Julius Hauner (1877-1941), spisovatelé František Langer (1888-1965) a Jaroslav Hašek 

(1883-1923), diplomat Hubert Masařík (1896-1982), literární kritik a publicista F. X. 

Šalda (1867-1937) či žurnalista Egon Ervín Kisch (1885-1947). Přední českožidovský 

                                                           
340 Slovník českých nakladatelství 1848 – 1949. Obelisk. Nakladatelství soudobé původní a přeložené 
beletrie a publicistiky při deníku Tribuna v Praze. 14. 02. 2015. Dostupné z: http://www.slovnik-
nakladatelstvi.cz/nakladatelstvi/obelisk.html  
341 Chmela, Michal. Vznik a vývoj deníku Tribuna v letech 1919-1921. (bakalářská práce). Brno, 2014, s. 
14 
342 Chmela, Michal. Vznik a vývoj deníku Tribuna v letech 1919-1921. (bakalářská práce). Brno, 2014, s. 
15 
343 Bedřich Hlaváč (26. 12. 1868 – 30. 10. 1936) -  původním povoláním bankovní úředník; v roce 1899 
vstoupil do redakce Času a stal se jeho vídeňským dopisovatelem a parlamentním zpravodajem (1898-
1914); byl blízkým spolupracovníkem T.G. Masaryka; od roku1918  šéfredaktorem Tribuny; od 1929 
působil jako nezávislý novinář, přispíval zejména do Lidových novin a Prager Presse.; psal fejetony, 
úvodníky, vzpomínkové črty, medailóny, překládal z němčiny a do němčiny 
344 Čapková, Kateřina: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918-1938. Praha: Litomyšl, 
2005, s. 154 
345 Slovník českých nakladatelství 1848 – 1949. Obelisk. Nakladatelství soudobé původní a přeložené 
beletrie a publicistiky při deníku Tribuna v Praze. 14. 02. 2015. Dostupné z: http://www.slovnik-
nakladatelstvi.cz/nakladatelstvi/obelisk.html 
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filosof a ideologický vůdce spolku Kapper Jindřich Kohn publikoval do Tribuny pod 

pseudonymem J. K. Pravda.346  

Tribuna se na trhu prosadila velmi rychle a stala se oblíbeným deníkem nejen českých 

židů. 

 „Peroutkovy úvodníky byly senzací, Kodíčkovy divadelní kritiky staly se 

směrodatnými, stejně jako Vomáčkovy kritiky hudební a články o výtvarném umění 

z pera dra Nebeského. Jedině národní hospodář byl z počátku slabý, dokud nevstoupil 

do redakčního svazku Gustav Stern, Hejda a Kolařík. Ale celý tento znamenitý soubor 

nebyl by „Tribunu“ udělal tím, co byla, kdyby nebylo bývalo Arne Laurina.347 

Šéfredaktorem byl sice Hlaváč, representant, jakého si jen bylo přáti. Hybnou pákou 

všeho byl však Laurin. Nepsal mnoho, ale dovedl získat znamenité externí 

spolupracovníky.“348 

 Mezi tyto znamenité externí spolupracovníky patřil také Dr. Alfred Fuchs, který 

do Tribuny publikoval už od jejího vzniku. Ve vybraném časovém období, tedy 

v rozmezí let 1919-1921, bylo v Tribuně Alfredu Fuchsovy otisknuto více než 150 

článků.  Nejčastěji se objevovaly v rubrice Denní zprávy. Známý byl především svými 

entrefilety (z fr. entrefeuilles). Alfred Fuchs tento literární útvar ve svém článku „Co to 

vlastně píši“ vysvětlil následujícím způsobem: „Drobná glosa ke dni, jejímž podstatným 

znakem jest, že je krátká, takřka vsunutá mezi denní zprávy a ostatní vážný obsah, má 

býti (zdůrazňuji „má“ býti) hutná, vtipná a nesmí se nikdy zvrhnout ve stylistické 

cvičení anebo slovní šaškovství.“349  

Tematicky lze Fuchsovy příspěvky v Tribuně rozčlenit do několika okruhů. V 

prvním z nich jsou články týkající se žurnalistiky, novin, autorů a čtenářů. Alfred Fuchs 

dokázal ve své glose okázale vyzdvihnout kvality jednoho autora se stejnou vervou, 

s jakou poukázal na nedokonalosti díla autora druhého. Uměl být horlivým 

obdivovatelem i kritikem.  

                                                           
346Čapková, Kateřina: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918-1938. Praha: Litomyšl, 
2005, s. 154-155  
347 Arne Laurin (24. 2. 1889 – 18. 2. 1945 - vlastním jménem Arnošt Lustig) - byl významný pražský 
novinář, přispíval do Rozvoje, Stopy či Tribuny, kde byl zástupcem šéfredaktora; v letech 1921 – 1938 byl 
šéfredaktorem Prager Presse; byl členem Penklubu, pravidelným „pátečníkem“; po Mnichovu emigroval 
do USA, kde také zemřel 
348 Chmela, Michal. Vznik a vývoj deníku Tribuna v letech 1919-1921. (bakalářská práce). Brno, 2014, s. 
23 
349 Draf: Co to vlastně píši. Tribuna. 29. 5. 1921, roč. 3, č. 125, s. 3 
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Umění Jana Nerudy napsat fejeton téměř na každé téma popsal ve článku 

„Vědomosti žurnalistovy“.350 V příspěvku „Slavíček rajský“351 si naopak vzal „na 

paškál“ básníka S. K. Neumanna za jeho oslavnou báseň na Maxe Hölze. Fuchs se 

vyjádřil takto: „V odboji moderny jsme byli zvyklí na lecjaká literární alotria.“352  

V roce 1921 vyšel první díl románu „Osud dobrého vojáka Švejka za světové 

války“ od Jaroslava Haška nazvaný „V zázemí“. Alfred Fuchs ve svém entrefiletu 

„Švejk“353 označil Haškův humor za „geniální, naprosto neliterární, jednolitý a 

spontánní“.  

Alfred Fuchs se ve svých článcích několikrát zmínil o dopisech, které chodily od 

čtenářů do redakce. V příspěvku „Noviny a čtenář“ se snažil vyhodnotit, o které zprávy 

je v novinách největší zájem. „Má-li něco čtenáře chytit, musí to být názorné.(…) 

Čtenář chce mít popis, ne zprávy, nechce mít noviny, které se tváří vždy jen suše, vážně 

a důležitě, povzneseně nad denní zkušenosti, nýbrž chce noviny, které dýší osobním 

zážitkem.“354  

Zájem věnoval také novinářskému povolání a jeho nositelům. V glose „Typy 

žurnalistů“355 rozdělil novináře podle přístupu k jejich povolání. Typ „Stilista“ podle 

Fuchse věnuje více pozornosti tomu jaká zpráva je, nežli o čem je. „Vědec“ nedokáže 

psát o ničem, o čem již nepsali čtyři lidé před ním. „Dobrodruh“ zajímavě píše, 

vypravuje a umí získávat čtenáře. Od novin se však většinou vrhají do politiky, kde 

dělají kariéry i kotrmelce. „Čiperka“ je na každé slavnosti, zpovídá slavné osobnosti a je 

těžké ho vyhodit. Snadno a rychle se učí, ale málokdy umí psát. „Aranžéra“ místo textu 

zajímá, jak celý list vypadá na dálku. „Nadšenec“ je spjat s určitou myšlenkou či ideou, 

o které se domnívá, že na ní závisí spása světa. Jeho názory lze však rychle obrátit a 

není bezcharakterní, když se službou mění i přesvědčení. „Diplomat“ do novin často 

nepíše, ale má všude vliv a známé. Jedná se o salónního žurnalistu a obvykle dělá 

velkou kariéru. Konečně „Hauzírník“ chodí od lokálu k lokálu, od parlamentu k burze, 

                                                           
350 Draf: Vědomosti žurnalistovy. Tribuna. 10. 4. 1921, roč. 3, č. 84, s. 3-4 
351 Draf: Slavíček rajský. Tribuna. 17. 7. 1921, roč. 3, č. 167, s. 3 
352 Draf: Slavíček rajský. Tribuna. 17. 7. 1921, roč. 3, č. 167, s. 3 
353 Draf: Švejk. Tribuna. 18. 11. 1921, roč. 3, č. 271, s. 3 
354 Draf: Noviny a čtenář. Tribuna. 10. 8. 1921, roč. 3, č. 187, s. 3 
355 Draf: Typy žurnalistů. Tribuna. 30. 7. 1921, roč. 3, č. 178, s. 4 
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sbírá drby a následně je prodává dále. A jaký má podle Fuchse žurnalista skutečně být? 

Kromě posledního typu má mít od všeho něco. Podstatou je charakter.356   

Ve článku „Zpravodajské l´art pour l´art“357 zase Fuchs kritizoval honbu 

redakcí za novinkami a sólokapry, které jsou však nemastné, neslané a čtenář je 

v závěru ani nepostřehne. 

Další tematický okruh, který je možný ve Fuchsově tvorbě vysledovat, jsou 

články o domácí i zahraniční politice. Alfred Fuchs byl znám svým širokým politickým 

a kulturním rozhledem, který dokázal ve své práci bravurně zúročit. Z oblasti domácí 

politiky se věnoval především otázce českého socialismu, jehož byl aktivním 

příznivcem.358 Patří sem články „K otázce socialismu českého a slovanského“359, „K 

zastupitelstvu strany českých socialistů“360, „Po sjezdu české strany národně 

sociální“.361 O českém socialismu se v jednom ze svých příspěvků vyjádřil takto: 

„Český socialismus nemá ještě pevných programových směrnic vědeckých, jeho 

reprezentanti snad nejsou dosud dosti vědecky klidni, aby se „dovedli tázati“, ale život 

odpovídá sám dříve, než tazatelé přicházejí. Jsem přesvědčen, že přijdou tito tazatelé a 

systematickými otázkami vytvoří mu i vědeckou, filosofickou, ideovou strukturu, která již 

skrytě existuje. Jsem přesvědčen, že existuje zvláštní forma socialismu slovanského i 

českého.“362   

K zahraniční politice se vyjadřoval ve článcích „Psychologie 

provokovaných“363, „Rakouské problémy“364 a „Německé vysoké školy v Praze“365. 

V posledním jmenovaném příspěvku Alfred Fuchs reagoval na návrh přestěhování 

německé univerzity a techniky z Prahy do severních Čech. Tento návrh padl na jaře 

                                                           
356 Draf: Typy žurnalistů. Tribuna. 30. 7. 1921, roč. 3, č. 178, s. 4 
357 Draf: Zpravodajské l´art pour l´art. Tribuna. 12. 4. 1921, roč. 3, č. 85, s. 3 
358 Alfred Fuchs byl na začátku dvacátých let členem Československé strany národně socialistické. Jeho 
zájem o tuto problematiku je tedy logický. 
359 PH. DR. Alfred Fuchs: K otázce socialismu českého a slovanského. Tribuna. 6. 6. 1920, roč. 2, č. 132, s. 
2 
360 Ph. dr. Alfred Fuchs: K zastupitelstvu strany českých socialistů. Tribuna. 25. 9. 1920, roč. 2, č. 227, s. 2 
361 Ph. Dr. Alfred Fuchs: Po sjezdu české strany národně sociální. Tribuna. 19. 5. 1921, roč. 3, č. 116, s. 1-
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362 PH. DR. Alfred Fuchs: K otázce socialismu českého a slovanského. Tribuna. 6. 6. 1920, roč. 2, č. 132, s. 
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363 Dr. Alfred Fuchs: Psychologie provokovaných. Tribuna. 14. 1. 1921, roč. 3, č. 11, s. 4 
364 Dr. A. F.: Rakouské problémy. Tribuna. 6. 7. 1921, roč. 3, č. 157, s. 1-2 
365 Dr. A. F.: Německé vysoké školy v Praze. Tribuna. 18. 5. 1921, roč. 3, č. 115, s. 1 
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roku 1921 ze strany českých Němců a získal velký počet příznivců i na české straně.366 

Dr. Fuchs se obecně velmi vymezoval proti české nesnášenlivosti vůči všemu 

německému poté, co vzniklo Československo. Ve svém pozdějším článku, kde 

kritizoval české vlastenectví postavené na jazykové abstinenci, napsal: „Máme již svůj 

samostatný stát, který se nějakým tím „bitte“ nezboří.“367 

V článku „Psychologie provokovaných“ 368 Alfred Fuchs popisoval situaci 

v rýnském území. „Francouzi si překřtili všechna místní jména a německé nápisy 

odstranili, ačkoli jest to území, obsazené podle mírové smlouvy, jen na patnáct let. – U 

nás by, myslím, zájem o staniční tabulky zatlačil všechny ostatní politické požadavky do 

pozadí. Němce tyto věci celkem nehnou. Jsou jim nepříjemné, ale mají dodnes jiné 

starosti, než jazykovou otázku.“369 

 Náboženská tématika byla další oblastí, o které Alfred Fuchs psal. V příspěvku 

„K církevní politice“370 z roku 1920 zdůrazňoval mezinárodní vliv Vatikánu. „Jest 

pravda, že jeho morální váha není taková, jako bývala, ale v této úplně rozbité Evropě 

bez autority, jest lepší autorita nějaká, než vůbec žádná. A byť byly papežské kříže, jež 

strmí super Urbem at Orbem sebe větší vrstvou rzi pokryty, přece jenom jsou ještě 

miliony lidí ve všech národech, jež v nich vidí znamení spásy – a když ne to, vidí ve 

Vatikáně alespoň poměrně neinteresovaného prostředníka.“371 Zároveň upozornil na 

potřebu pokrokových zákonů, zejména rozluky církve od státu, což bylo podle Fuchse 

nejen v zájmu státu, ale také v zájmu vnitřní svobody církve. 

 Z trošku jiného soudku je entrefilet „Jeptišky“. Na ženských klášterech Fuchs 

spatřoval něco dojemného a velkého. Obdivoval, jak jeptišky zasvětily svůj život 

nezhojitelně nemocným a ošetřovaly i nejnebezpečnější šílence. Poukazoval na ten 

nimbus tajemnosti a také na to, že církev je poslední institucí, která jež sbírá srdce a 

duše zcela pošlapané. 

 Nejpočetnější a nevýraznější však byly Fuchsovy příspěvky, kterými 

komentoval události a lidi kolem sebe. Podařilo se mu vytvořit jakousi galerii lidských 

                                                           
366 Účelem návrhu bylo dokončit rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část z 
roku 1882 a rozhodnout, která z nich je univerzitou původní.  
367 Draf: Mluvte s ním, i když je Němec. Tribuna. 27. 7. 1921, roč. 3, č. 175, s. 4 
368 Dr. Alfred Fuchs: Psychologie provokovaných. Tribuna. 14. 1. 1921, roč. 3, č. 11, s. 4 
369 Dr. Alfred Fuchs: Psychologie provokovaných. Tribuna. 14. 1. 1921, roč. 3, č. 11, s. 4 
370 Draf: K církevní politice. Tribuna. 23. 5. 1920, roč. 2, s. 2 
371 Draf: K církevní politice. Tribuna. 23. 5. 1920, roč. 2, s. 2 
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povah. Prostřednictví svých příběhů odhalil řadu neduhů společnosti a mezilidských 

vztahů. Jeho postřehy jsou neobyčejně přesné, vtipné a nadčasové. Článek 

„Cizomilci“372 je jedním z těch, které jsou aktuální i dnes. Alfred Fuchs v něm 

kritizoval neřízený obdiv Čechů k Angličanům a Francouzům a upozorňoval na 

nesmyslné představy, které si o nich vytvořili. „Přiznejte si sami: Kolik jste viděli u nás 

opravdu elegantních Francouzek, které by byly elegantnější než naše dámy. Nepůsobí tu 

nimbus a iluse? Kolik jste viděli před válkou šlechtiček, které by skutečně byly 

salónními vzory. Mne alespoň vždy jejich zjev připravoval o iluse a jejich 

staropannenské úbory byly daleko od románových představ o šlechtické eleganci.“373  

V glose „Hochštapler“ Fuchs varoval před člověkem, který se vydává za víc, než je. 

„Hochštapler, s nímž se setkáváte v obyčejném životě, jest daleko rafinovanější a 

nepřijde vůbec do konfliktu s trestním zákonem. Jest to typ člověka, který tak dlouho lže 

o svých stycích a vysokých konexích, až se buďto znemožní anebo – což je častější – 

udělá kariéru.“374 

 V entrefiletu „Proč si lidé zoufají“375 Fuchs popsal lidi, kteří jsou ochotni 

obětovat svůj život kvůli své umanutosti a pocitu nedocenění. Jako příklad pak uvedl 

příběh jistého berního komisaře, který se zastřelil proto, že v den Nejvyšších jmenin 

nedostal záslužný křížek.376  

V další článku nazvaném „Vůlička k mocičce“ zase vyjádřil lítost nad tím, že lidé svou 

moc většinou použijí k tomu, aby druhým uškodili. Užívají si tak pocit nadřazenosti a 

možnosti ovlivňovat životy druhých. 

 Poučný je Fuchsův příspěvek „Bystré pozorování“377. Alfred Fuchs v něm 

popsal příhodu, která se mu stala na gymnáziu. Jejich učitel zadal úkol, aby nazpaměť 

popsali chodbu, po níž chodili do třídy. Cílem bylo vypočítat zejména učební pomůcky 

a obrazy, které byly rozvěšeny po stěnách. Tento úkol měl studentům ukázat, jak málo 

si všímají věcí kolem sebe. Alfred Fuchs na tomto místě také kritizoval školství, které 

                                                           
372 Draf: Cizomilci. Tribuna. 1. 8. 1921, roč. 3, č. 179, s. 7 
373 Draf: Cizomilci. Tribuna. 1. 8. 1921, roč. 3, č. 179, s. 7 
374 Draf: Hochštapler. Tribuna. 1. 4. 1921, roč. 3, č. 77, s. 2 
375 Draf: „Proč si lidé zoufají?“. Tribuna. 27. 3. 1921, roč. 3, č. 73, s. 7 
376 Draf: „Proč si lidé zoufají?“. Tribuna. 27. 3. 1921, roč. 3, č. 73, s. 7 
377 Draf: Bystré pozorování. Tribuna. 23. 12. 1921, roč. 3, č. 301, s. 3 
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místo pozorování cvičí u žáků pouze schopnosti rozumu a paměti. Závěr však ponechal 

optimistický: „Na to, co má v životě význam, na to člověk nezapomíná.“378   

  

                                                           
378 Draf: Bystré pozorování. Tribuna. 23. 12. 1921, roč. 3, č. 301, s. 3 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zmapovat životní cesty vynikajícího českého 

novináře, spisovatele a překladatele Alfreda Fuchse. Během svého života si prošel 

několika etapami, které výrazně formovaly jeho názory, myšlení a pohled na svět. 

V mládí ho okouzlila myšlenka sionismu, posléze se od této ideji odklonil a stal se 

propagátorem českožidovského hnutí. Nakonec se prostřednictvím studia náboženství a 

filosofie dostal ke katolické víře. Křesťanství okouzlilo Alfreda Fuchse natolik, že se 

zřekl židovské víry a završil svou konverzi křtem.  

Aktivně se podílel ve veřejném životě a snažil se ukázat, že křesťan se má 

angažovat pro demokracii. V politickém životě kladl důraz především na mravní a 

duchovní hodnoty. Stal se uznávaným odborníkem na teologické otázky a působil jako 

prostředník mezi církví a společností. Pro svou budoucí profesi novináře a spisovatele 

se nadchnul již na gymnáziu. Ve svých literárních začátcích, v první polovině dvacátých 

let, publikoval především do kulturních časopisů a sborníků. Zde se věnoval překladům 

básní Heinricha Heineho a psal recenze na knihy náboženského a filosofického 

charakteru. Na konci dvacátých let přispíval do českožidovských periodik týdeníku 

Rozvoj a Kalendáře česko-židovského, kde se ve svých článcích zabýval především 

otázkou autority, žurnalistikou a náboženstvím. Ve článcích s náboženskou tématikou 

šlo především o propagaci českožidovským myšlenek.  

Neméně důležitá je také jeho původní básnická tvorba. Stěžejní jsou však 

příspěvky týkajících se autority. Zde se promítl Fuchsův studijní neúspěch v podobě 

zamítnutí jeho habilitační práce „O problému autority“. Ve sledovaném období mezi 

lety 1909 – 1921 se však jako novinář nejvýrazněji projevil v deníku Tribuna. Během tří 

let napsal více než 150 článků, které se zabývaly žurnalistikou, zahraniční a domácí 

politikou a náboženství. Známý se stal především díky svým entrefiletům, které mu 

vycházely v rubrice Denní zprávy a podepisoval se pod ně jako DRAF. Velice vtipným 

a obratným způsobem se v nich vyjadřoval k nejrůznějších společenským jevům a 

ukázal se jako bystrý pozorovatel. Psal laskavé příběhy s groteskní zápletkou i ostré 

kritiky. V příspěvcích týkajících se náboženství již převládají ty o církvi katolické, 

nicméně stále zde narážíme na židovskou tématiku. Velká část jeho žurnalistické tvorby 

se promítla také do jeho knih.  
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Život Alfreda Fuchse byl protkaný bojem dvou identit – židovské a katolické. Oboje, 

svůj židovský původ i svou horlivou katolickou víru, ale dokázal nést s hrdostí a grácií. 
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Summary  

  The aim of the diploma thesis "Alfred Fuchs (1892 - 1941)" was to describe the 

life and work of an excellent journalist, writer and translator Alfred Fuchs. During his 

lifetime, he went through several stages, which significantly shaped his views, ideas and 

world view. In his younth, he was charmed with the idea of zionism, but then he moved 

away from this idea and became a promoter of the Czech Jewish movement. He was 

deeply interested in religion a philosophy. After all, he was fascinated by Christianity so 

much that he renounced the Jewish religion and became a christian. He alse actively 

participated in public life and public discussions relating to the relation between the 

faith and the idea of democracy. In political life, he put emphasis on the moral and 

spiritual values. He became an expert on theological issues.  

His career as a journalist and a writer he started in the early twenties. He 

published mostly in cultural magazines. He devoted  great deal of his work to the 

translations of the poems of Heinrich Heine. At the end of the twenties he contributed to 

the newspapers of Czech Jewish movement. In these articles ho wrote about the ideas of 

the movement, authority, journalism and religion. Equally important is his original 

poetry.  

In the reporting period between 1909 – 1921 he was well-known for his 

entrefilets in Tribuna. He wrote more than 150 articles that dealt with journalism, 

foreign and domestic politics and religion. He published his entrefilets as DRAF. He 

could wrote about the society with the great humor and he was also a great observator.  

 Much of his journalistic work his reflected in his books. Both, his jewish and 

catholic faith, he could carry with pride and grace.  
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 Fuchs, Alfred: Spinoza a Malebranche. Kalendář česko-židovský, 1914-1915, 

Roč. 33, Praha – Spolek českých akademiků židů, s. 93-97 

 Fuchs, Alfred: Trojí svatvečer. Kalendář česko-židovský, 1915-1916, Roč. 35, 

Praha – Spolek českých akademiků židů, s. 23-31 

 Fuchs, Alfred: Počátek modlitby. Kalendář česko-židovský, 1916-1917, Roč. 36, 

Praha – Spolek českých akademiků židů, s. 64 

 Fuchs, Alfred: Odpověď. Kalendář česko-židovský, 1916-1917, Roč. 36, Praha 

– Spolek českých akademiků židů, s. 65 

 Fuchs, Alfred: K motivu Dvořákovu, Kalendář česko-židovský. 1916-1917, Roč. 

36, Praha – Spolek českých akademiků židů, s. 65 

 Fuchs, Alfred: Filosofie pochodové setniny, Kalendář česko-židovský. 1916-
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 Fuchs, Alfred: Náboženství syntesou V. Česká kultura, 21. 2. 1913, Roč. 1, č. 

10, Praha – Fr. Řivnáč, s. 304-306 
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roč. 3, č. 233, s. 3  

 Draf: Labyrint světa. Tribuna. 5. 10. 1921, roč. 3, č. 234, s. 3 

 Draf: „Fluctuant, non mergitur“. Tribuna. 6. 10. 1921, roč. 3, č. 235, s. 3-4 

 Draf: Neznámí známí. Tribuna. 7. 10. 1921, roč. 3, č. 236, s. 3 

 Draf: Vůlička k mocičce. Tribuna. 9. 10. 1921, roč. 3, č. 238, s. 3 

 Draf: Veřejné mínění. Tribuna. 11. 10. 1921, roč. 3, č. 239, s. 3 

 Draf: Kompliment květinám. Tribuna. 19. 10. 1921, roč. 3, č. 246, s. 3 

 Draf: Módní obrázky. Tribuna. 19. 10. 1921, roč. 3, č. 246, s. 3 

 Draf: Uniformy. Tribuna. 28. 10. 1921, roč. 3, č. 254, s. 3 

 Draf: Náhoda. Tribuna.  4. 11. 1921, roč. 3, č. 259, s. 2 

 Draf: Passiflora. Tribuna. 6. 11. 1921, roč. 3, č. 261, s. 3 

 Draf: První sníh. Tribuna. 10. 11. 1921, roč. 3, č. 264, s. 4 

 Draf: Skrupulanti. Tribuna. 11. 11. 1921, roč. 3, č. 265, č. 3 

 Draf: Imponderabilia. Tribuna. 16. 11. 1921, roč. 3, č. 269, s. 3-4 

 Draf: Švejk. Tribuna. 18. 11. 1921, roč. 3, č. 271, s. 3 

 Draf: Starý básník. Tribuna. 26. 11. 1921, roč. 3, č. 276, s. 3 

 Draf: Poštovní čeština. Tribuna. 1. 12. 1921, roč. 3, č. 282, s. 3 

 Draf: „Laskavý čtenáři a spanilá čtenářko“. Tribuna. 9. 12. 1921, roč. 3, č. 289, 

s. 4 

 Draf: Bojí se stínu. Tribuna. 17. 12. 1921, roč. 3, č. 296, s. 3-4 

 Draf: Třídní důtka. Tribuna. 22. 12. 1921, roč. 3, č. 300, s. 5 

 Draf: Bystré pozorování. Tribuna. 23. 12. 1921, roč. 3, č. 301, s. 3 

 Dr. Alfred Fuchs: Radostné poselství?. Tribuna. 25. 12. 1921, roč. 3, č. 303, s. 1 

 Draf: Nebudeš se báti bližního svého. Tribuna. 25. 12. 1921, roč. 3, č. 303, s. 3 

 Draf: Zdravstvujte!. Tribuna. 28. 12. 1921, roč. 3, č. 304, s. 3 

 Draf: Malíř na číhané. Tribuna. 30. 12. 1921, roč. 3, č. 306, s. 3 
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Příloha č. 2 

Alfred Fuchs na fotografii z roku 1930 
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Příloha č. 3 

Svatební oznámení Alfreda a Slávy Fuchsových 

 

 

 

Příloha č. 4 

Manželé Fuchsovi na večeru Svazu katolických žen a dívek v Anglickém klubu v roce 

1938 
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Příloha č. 5 

Dopis Alfreda Fuchse adresovaný prof. Zdeňku Nejedlému z roku 1913 
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Příloha č. 6 

Hrob Alfreda Fuchse 

  

  


