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Anotace 

Předkládaná práce pojednává o německém časopise Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ), 

jenž patřil mezi nejvýznamnější ilustrovaná periodika v období Výmarské republiky. 

Týdeník AIZ vznikl na začátku dvacátých let jako propagační orgán Mezinárodní dělnické 

pomoci (Internationale Arbeiterhilfe, IAH), masové organizace podporující dělníky 

v případě stávek či přírodních katastrof. Ustavením časopisu byl pověřen komunistický 

aktivista a vydavatel Willi Münzenberg. Pod jeho vedením se AIZ stal nejpopulárnějším 

levicovým ilustrovaným listem. Prosazoval politiku socialismu a bojoval za utvoření 

jednotné antifašistické fronty. Čtenáře lákal zejména satirickými fotomontážemi 

Johna Heartfielda, spolupracoval ale i s řadou dalších známých spisovatelů a umělců. 

Po nástupu nacistů k moci v roce 1933 bylo jeho vydávání v Německu ukončeno. 

Ve své činnosti pokračoval v pražském exilu, kde neúnavně bojoval proti fašismu 

a zasazoval se za práva proletariátu. V roce 1936 časopis změnil název na Volks-Illustrierte, 

aby tím podpořil hnutí lidové fronty. 

Tato práce se zaměřuje na historii týdeníku AIZ, jeho charakter a exilové období. 

Věnuje se postavení německé emigrace v Československu a představuje vybrané osobnosti, 

jež byly součástí pražské redakce AIZ. Obsahová analýza ročníků 1934 a 1935 zkoumá 

způsob, jakým časopis referoval o dění v Československu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annotation 

This thesis presents the German magazine Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ), one 

of the greatest illustrated papers at the time of Weimar Republic. The weekly was founded 

in the beginning of 1920s as a propaganda organ of the Workers’ International Relief 

(Internationale Arbeiterhilfe, IAH), a mass organization formed to support workers in case 

of strikes or natural catastrophes. The founding of the magazine was entrusted to 

a communist activist and publisher Willi Münzenberg. Under his leadership the AIZ became 

the most popular left-wing illustrated magazine. It enforced socialism and fought to build 

a united anti-fascist front. AIZ collaborated with many prominent artists and writers, and its 

readers were attracted especially by the satirical photomontages of John Heartfield. After 

Nazi’s took over Germany in 1933, AIZ exiled in Prague, where it continued its untiring fight 

against fascism and advocated the rights of the working class. In 1936, the magazine 

changed its name to Volks-Illustrierte in order to reinforce the united front movement. 

This thesis focuses on the history of the AIZ magazine, it describes the character 

and exile period of the weekly, which includes a brief introduction to selected members 

of Prague’s editorial team. It also explores the lives and cultural work of German immigrants 

in Czechoslovakia. The content analysis of the magazine’s issues from 1934 to 1935 

examines reporting of Czechoslovakia-related topics and events. 
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Úvod 

Tato práce přibližuje vývoj německého časopisu Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ), 

největšího dělnického ilustrovaného listu své doby. Vznikl začátkem dvacátých 

let u příležitosti založení organizace Mezinárodní dělnická pomoc (Internationale 

Arbeiterhilfe, IAH), jež poskytovala sociální podporu dělnickému obyvatelstvu po celém 

světě. Ačkoliv týdeník silně prosazoval myšlenky socialismu a mezinárodní solidarity, 

nepodléhal nikdy vedení komunistické strany. Jeho vydavatelem byl samotný iniciátor IAH, 

publicista a propagandista Willi Münzenberg. Prvotní účel listu spočíval v šíření dělnické 

solidarity mezi národy, Münzenberg z něj však díky svému podnikatelskému duchu vytvořil 

kvalitní ilustrovaný časopis, který mohl bohatým obsahem a atraktivním vzhledem 

konkurovat liberálnímu tisku Výmarské republiky. 

Týdeník AIZ se vymykal dobové představě levicového titulu a v mnoha ohledech 

byl skutečně pokrokový. Ve snaze oslovit masové publikum zprostředkovával komunistické 

ideje způsobem, jenž byl dělnickému obyvatelstvu blízký. Namísto podrobných statí 

o stranické politice přinášel poutavé příběhy konkrétních lidí, kteří na vlastní kůži zažívali 

dopady sociálních rozdílů. Výrazným rysem časopisu byl jeho vztah ke čtenářům. Dalo by 

se říct, že byl závislý na jejich podpoře, neboť právě dobrovolníci pomáhali s distribucí 

časopisu, přinášeli nezbytné fotografické materiály a náměty na články, vycházející z jejich 

vlastních zkušeností. Bylo by však mylné se domnívat, že se časopis soustředil pouze 

na život proletariátu. Již brzy po svém vzniku se vyvinul v přední politický a kulturní list, 

bojující proti nastupujícímu fašismu a přinášející ukázky z tvorby významných umělců 

a spisovatelů. Münzenberg dokázal navázat spolupráci se zástupci střední třídy a inteligence, 

kteří přispívali také do AIZ. Nejvýznamnější místo z nich zaujímá umělec John Heartfield, 

jehož tvorba fotomontáží je s časopisem neodmyslitelně spjata. Heartfieldovy kompozice 

ostře kritizovaly zejména hlavní nacistické představitele a s použitím satiry odhalovaly tvář 

zvrácené ideologie. 

V této práci se budu věnovat historickým okolnostem vzniku AIZ, přiblížím osobu 

Williho Münzenberga, jeho vydavatelskou činnost a charakter časopisu. Vývoj listu 

od agitačního periodika IAH až k modernímu ilustrovanému týdeníku zasadím do kontextu 

dobových událostí. Představím hlavní témata, jimiž se redaktoři zabývali, a zaměřím se 

na období jejich působení v československém exilu. V rámci obsahové analýzy ročníků 

1934 a 1935 budu sledovat, jakým způsobem AIZ informoval o Československu. Představím 

profily vybraných členů exilové redakce, portrét Johna Heartfielda a jeho fotomontáže. 
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1 Pozadí vzniku AIZ – Willi Münzenberg a Internationale Arbeiterhilfe 

Týdeník Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ) patřil mezi významná německá periodika 

dvacátých a třicátých let. Jeho historie se začala psát v roce 1921 v souvislosti se vznikem 

Mezinárodní dělnické pomoci (Internationale Arbeiterhilfe, IAH), masové organizace 

založené na pomoc hladovějícím v Sovětském Rusku. List vyšel poprvé 

dne 7.  listopadu 1921, tehdy ještě pod názvem Sowjet-Russland im Bild, a měl propagovat 

práci a cíle IAH. Založením organizace IAH byl v létě roku 1921 pověřen komunistický 

aktivista Willi Münzenberg. V rámci nové instituce měl za úkol sjednotit početná 

mezinárodní hnutí solidarity, vznikající po celé Evropě v reakci na hladomor 

v Sovětském Rusku. Jeho katastrofální důsledky byly mimo jiné vyvolány ničivým suchem, 

občanskou válkou, hospodářským rozvratem a blokádou západní pomoci.1 

Willi Münzenberg patřil mezi vůdčí osobnosti komunistické propagandy dvacátých 

a třicátých let 20. století. Byl bojovníkem za dělnická práva, organizátorem mládežnického 

socialistického hnutí a v neposlední řadě zdatným publicistou a vydavatelem. 

V této kapitole stručně přiblížím jeho život a práci a také blíže představím organizaci IAH, 

jejíž založení dalo podnět vzniku Arbeiter Illustrierte Zeitung. 

 

1.1 První politické zkušenosti a práce pro mládežnické hnutí 

Wilhelm (Willi) Münzenberg se narodil roku 1889 v Erfurtu. Vychodil pouze obecnou 

školu a poté pracoval jako nevyučená pracovní síla v obuvnickém závodě. Již v mládí ho 

oslovily revoluční levicové ideje, v sedmnácti letech vstoupil do spolku mladých sociálně 

demokratických dělníků s názvem Propaganda. Již v následujícím roce se stal jeho 

předsedou a spolek přejmenoval na Freie Jugend Erfurt (Svobodná mládež Erfurtu). 

V důsledku jeho úspěšné agitace a zvýšeného zájmu mladých o vzdělávací spolky se tento 

svaz stal klíčovou socialistickou organizací mládeže v Erfurtu. 2 

                                                           
1 RICKE, Gabriele. Die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. 1. Hannover: Internationalismus Verlag, 1974, s. 64.; 

WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 17. 

ISBN 3920303210. 
2 GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg's German Communist Propaganda Empire 1921-1933. The Journal 

of Modern History [online]. 1966, 38(No. 3), 278 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1877352; VIERHAUS, Rudolf. Deutsche Biographische Enzyklopädie: Band 7 - 

Menghin - Pötel. 2. München: Saur, 2007, s 303. ISBN 978-359-8250-378. Dostupné také z: 

https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false;  

Eintritt in den Arbeiterbildungsverein „Propaganda“. Internationales Willi Münzenberg Forum [online]. 

Berlin: TEAMKBX, 2013 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: https://www.muenzenbergforum.de/muenzenberg-

und-der-arbeiterbildungsverein-propaganda/ 

http://www.jstor.org/stable/1877352
https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
https://www.muenzenbergforum.de/muenzenberg-und-der-arbeiterbildungsverein-propaganda/
https://www.muenzenbergforum.de/muenzenberg-und-der-arbeiterbildungsverein-propaganda/
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V roce 1910 odjel Münzenberg do Švýcarska, kde pobýval celých osm let. 

Ihned vstoupil do tamní socialistické mládežnické organizace Jungburschenverein 

(Svaz mladíků), jež byla v té době silně ovlivněna anarchistickými ideály. Münzenberga 

tento politický směr zaujal, neboť sám pociťoval sklony čelit autoritám, čemuž odpovídal 

jeho odpor vůči byrokratismu Sociálně demokratické strany Německa (Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands, SPD) v Erfurtu; kromě toho od mládí zastával antimilitaristické 

postoje. Organizace Jungburschenverein svůj název v roce 1911 změnila 

na Sozialdemokratische Jugendorganisation der Schweiz (Sociálně demokratická 

mládežnická organizace Švýcarska) a začala se více orientovat na proletářskou agitaci 

a aktivismus. Od roku 1912 byl Münzenberg členem jejího předsednictva a také vedoucím 

redaktorem jejího měsíčníku Die freie Jugend.3 

Ve Švýcarsku navázal kontakt s V. I. Leninem a dalšími představiteli bolševické 

strany, kteří tam pobývali v exilu. Tato setkání rozšířila jeho politické rozhledy a definitivně 

jej odklonila od anarchismu. Seznámil se s prací a myšlenkami vůdčích německých 

osobností socialistického a komunistického hnutí (K. Marxe, F. Engelse, F. Lassalle 

či K. Liebknechta). V září 1915 se stal členem tzv. Zimmerwaldské levice, antimilitaristické 

revoluční skupiny utvořené kolem Lenina a zástupců bolševiků na konferenci ve švýcarském 

městečku Zimmerwald. Díky navázání blízké spolupráce s Leninem si získal uznání 

švýcarských sociálních demokratů a dosáhl značného vlivu v mezinárodním mládežnickém 

socialistickém hnutí. 4  

Nedostatek politických zkušeností vyvažoval Münzenbergův organizační talent, 

během svého pobytu v Curychu spravoval několik mládežnických socialistických spolků 

                                                           
3 GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg's German Communist Propaganda Empire 1921-1933. The Journal 

of Modern History [online]. 1966, 38(No. 3), 279 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1877352; VIERHAUS, Rudolf. Deutsche Biographische Enzyklopädie: Band 7 - 

Menghin - Pötel. 2. München: Saur, 2007, s 303. ISBN 978-359-8250-378. Dostupné také z: 

https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false; 

Willi Münzenberg übernimmt die Redaktion von „Die Freie Jugend“. Internationales Willi Münzenberg 

Forum [online]. Berlin: TEAMKBX, 2013 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: 

https://www.muenzenbergforum.de/muenzenberg-uebernimmt-radaktion-der-monatsschrift-die-freie-jugend; 

Der Jungburschenverein. Internationales Willi Münzenberg Forum [online]. Berlin: TEAMKBX, 2013 [cit. 

2017-10-30]. Dostupné z: https://www.muenzenbergforum.de/muenzenberg-tritt-jungburschenverein-bei 
4 BRASKÉN, Kasper. The International Workers’ Relief, Communism, and Transnational Solidarity [online]. 

London: Palgrave Macmillan, 2015, s. 11 [cit. 2017-10-30]. ISBN 9781137546869. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=q1xaCwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false; 

GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg's German Communist Propaganda Empire 1921-1933. The Journal of 

Modern History [online]. 1966, 38(No. 3), 280-281 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1877352; PALMIER, Jean-Michel. Weimar in exile: The Antifascist Emigration 

in Europe and America [online]. New York: Verso, 2006, s. 308 [cit. 2017-10-30]. ISBN 1844670686. 

Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=2UPrsyu3znkC&lpg=PP1&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
https://www.muenzenbergforum.de/muenzenberg-uebernimmt-radaktion-der-monatsschrift-die-freie-jugend
https://www.muenzenbergforum.de/muenzenberg-tritt-jungburschenverein-bei
https://books.google.cz/books?id=q1xaCwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
http://www.jstor.org/stable/1877352
https://books.google.cz/books?id=2UPrsyu3znkC&lpg=PP1&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
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a vyvíjel snahu k vytvoření jednotné mládežnické organizace, která by sloučila tisíce 

nadšenců. Pomohl zorganizovat světový kongres socialistické mládeže, jenž se konal 

v Bernu v roce 1915. Na něm byl zvolen tajemníkem Socialistické internacionály mládeže 

(Sozialistische Jugendinternationale) a stal se redaktorem časopisu Jugend-Internationale, 

vydávaného mezi lety 1915 a 1918 sekretariátem zmíněné organizace.5 Tento list patřil mezi 

nejvlivnější socialistická periodika v období první světové války. Mezi přispěvatele patřili 

V. I. Lenin, L. D. Trockij, G. Zinovjev, K. Liebknecht a další. V průběhu tří let vyšlo 

v Curychu celkem jedenáct vydání, vedle toho byl titul publikován v Rusku, Dánsku 

i Švédsku.6 

Během osmiletého pobytu ve Švýcarsku Münzenberg získal vedoucí postavení mezi 

švýcarskými socialisty. Svou prací v Socialistické internacionále mládeže budil pozornost 

úřadů, které s nelibostí zaznamenávaly rostoucí vliv jeho organizace na dělnickou třídu. 

Švýcarská vláda se obávala sílících antimilitaristických nálad a Münzenberg byl v důsledku 

toho v listopadu 1917 uvězněn. Za rok jej úřady ze země vyhostily a byl odvezen na německé 

hranice.7  

V Německu pak navázal spolupráci se Spartakovci, německou skupinou levicových 

revolucionářů vedených Rosou Luxemburgovou a Karlem Liebknechtem, kteří v atmosféře 

po porážce Německa v první světové válce usilovali o převzetí moci a nastolení socialistické 

vlády. Patřil mezi první členy Komunistické strany Německa (Kommunistische Partei 

Deutschlands, KPD), na zakládajícím sjezdu strany v prosinci 1918 dokonce vystoupil 

proti návrhu Luxemburgové a Liebknechta, aby KPD kandidovala ve volbách do národního 

shromáždění v lednu 1919 (návrh byl nakonec většinou členů skutečně odmítnut). 

                                                           
5 Socialistická internacionála mládeže (Sozialistische Jugendinternationale) byla založena v roce 1907 

ve Stuttgartu jako mládežnická organizace Druhé internacionály (mezinárodní organizace socialistů). Hlavní 

náplní její činnosti byl boj proti militarismu, snaha o zlepšení pracovních a životních podmínek a podpora 

vzdělávání mládeže. Socialistická internacionála mládeže původně sídlila ve Vídni, v období první světové 

války však své centrum přemístila do Curychu, odkud také ilegálně vydávala Jugend-Internationale.; Our 

History. In: International Union Of Socialist Youth [online]. Vienna, Austria: IUSY, 2018 [cit. 2018-01-01]. 

Dostupné z: http://iusy.org/category/home/history-1/ 
6 BRASKÉN, Kasper. The International Workers’ Relief, Communism, and Transnational Solidarity [online]. 

London: Palgrave Macmillan, 2015, s. 11 [cit. 2017-10-30]. ISBN 9781137546869. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=q1xaCwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false; 

GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg's German Communist Propaganda Empire 1921-1933. The Journal of 

Modern History [online]. 1966, 38(No. 3), 280-281 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1877352; PALMIER, Jean-Michel. Weimar in exile: The Antifascist Emigration 

in Europe and America [online]. New York: Verso, 2006, s. 308 [cit. 2017-10-30]. ISBN 1844670686. 

Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=2UPrsyu3znkC&lpg=PP1&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false 
7 GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg's German Communist Propaganda Empire 1921-1933. The Journal 

of Modern History [online]. 1966, 38(No. 3), 281 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1877352 

http://iusy.org/category/home/history-1/
https://books.google.cz/books?id=q1xaCwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
http://www.jstor.org/stable/1877352
https://books.google.cz/books?id=2UPrsyu3znkC&lpg=PP1&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
http://www.jstor.org/stable/1877352
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V lednu 1919 se Spartakovci pokusili provést státní převrat, během kterého Münzenberg 

vedl masovou demonstraci namířenou proti sociálně demokratickému vedení města. 

Ozbrojené povstání známé také jako „lednové povstání“ bylo potlačeno a jeho hlavní 

představitelé popraveni (mezi nimi i Rosa Luxemburgová a Karl Liebknecht). Münzenberg 

byl opět zatčen a strávil pět měsíců ve vězení ve městě Tübingen. Během té doby pokračoval 

v řízení Jugend-Internationale a udržoval kontakt s mládežnickými skupinami.8 

Ačkoliv se po svém propuštění čím dál intenzivněji zapojoval do stranického dění, 

i nadále pokračoval v práci pro mládežnické hnutí. V listopadu 1919 svolal v Berlíně 

světový kongres mládeže, jehož se zúčastnili delegáti ze čtrnácti zemí. Právě tam se mu 

podařilo transformovat Socialistickou internacionálu mládeže na Komunistickou 

internacionálu mládeže (Kommunistische Jugendinternationale, KJI) a přičlenit ji tak k nově 

vzniklé Kominterně. Na kongresu mládeže v Berlíně vystoupil s požadavkem, 

aby mládežnické svazy získaly větší nezávislost na KPD.9 

 

1.2 Vznik IAH 

Tajemníkem Komunistické internacionály mládeže zůstal Münzenberg 

až do roku 1921. O jeho sesazení z funkce rozhodl na II. kongresu KJI (a zároveň 

III. světovém kongresu Kominterny) v roce 1920 úzký spolupracovník Lenina, 

Grigorij Zinovjev. Münzenberg byl sice donucen ukončit svoji práci pro mládežnické 

organizace, v téže době jej však Lenin pověřil úkolem zorganizovat mezinárodní pomocnou 

akci pro zasažené hladomorem v Sovětském Rusku. V srpnu 1921 Münzenberg sestavil 

pomocný výbor a v prosinci v Berlíně oficiálně založil IAH. Ačkoliv se proti němu i jeho 

aktivitám stavělo vedení SPD i přidružené odborové svazy, podařilo se mu získat podporu 

některých představitelů levicových politických stran (včetně SPD). Úspěch měly také jeho 

                                                           
8 BRASKÉN, Kasper. The International Workers’ Relief, Communism, and Transnational Solidarity [online]. 

London: Palgrave Macmillan, 2015, s. 12 [cit. 2017-10-30]. ISBN 9781137546869. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=q1xaCwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false; 

Germany 1919 The Spartacist uprising. In: The Socialist [online]. London, 2009 [cit. 2017-10-30]. Dostupné 

z: http://www.socialistparty.org.uk/issue/564/6836; GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg's German 

Communist Propaganda Empire 1921-1933. The Journal of Modern History [online]. 1966, 38(No. 3), 282 

[cit. 2017-10-30]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1877352 
9 GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg's German Communist Propaganda Empire 1921-1933. The Journal 

of Modern History [online]. 1966, 38(No. 3), 283 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1877352; Biographische Datenbanken: MÜNZENBERG, WILLI. Bundesstiftung 

zur Aufarbeitung der SED-Diktatur[online]. Berlin: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2017 

[cit. 2017-11-13]. Dostupné z: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-

%2363%3B-1424.html?ID=4818  

https://books.google.cz/books?id=q1xaCwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
http://www.socialistparty.org.uk/issue/564/6836
http://www.jstor.org/stable/1877352
http://www.jstor.org/stable/1877352
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4818
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4818
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výzvy zahraničním vládám, nemalé finanční částky mu poskytlo Švédsko, Norsko 

nebo Dánsko. Velký dopad měla Münzenbergova kampaň mezi běžnými občany, 

kteří přispívali z vlastních platů, a to i přes tíživou situaci po první světové válce. 

Byly vytvářeny dělnické pomocné výbory, které nejen řídily sbírky, ale také organizovaly 

sportovní a umělecké akce, jimiž se snažily přilákat širokou veřejnost a přiblížit jí poměry 

v Sovětském Rusku. Kromě peněz sbírky shromáždily potřebné pracovní nástroje, potraviny 

i oblečení. Ti, kteří nemohli přispět darem, pomáhali například přešíváním věnovaného 

oblečení či jinou prací.10 

Mezinárodní dělnická pomoc měla působit nejen v případě přírodních katastrof11, 

ale také dělníkům poskytovat praktickou i materiální pomoc při masové nezaměstnanosti 

nebo během stávek. Byla nestranickou organizací a podporovala pracující bez ohledu 

na jejich stranickou příslušnost nebo členství v odborových svazech. Münzenberg ji 

charakterizoval jako „první organizaci, jež po válce v jedné instituci spojila socialisty 

a komunisty, anarchisty a centristy pro společnou práci“.12 

Cíle IAH byly však v prvé řadě politické, nikoliv filantropické. Mezinárodně sdílený 

pocit solidarity měl být podle Münzenberga využit k osvobození světového proletariátu. 

Význam organizace tkvěl právě v tom, že dokázala spojit rozštěpené a proti sobě stojící 

politické skupiny, aniž by přitom zasahovala do ideologických střetů jednotlivých frakcí. 

Mezinárodní dělnická pomoc se soustředila na primární potřeby a projevy solidarity, jež se 

objevovaly napříč třídami, a vedle odborových svazů, levicových stran a družstev se tak stala 

další podstatnou součástí dělnického hnutí. Za několik málo let se IAH vyvinula ve skutečně 

masovou organizaci, v roce 1926 měla již přes 15 milionů členů.13  

Při svém působení se neobracela pouze na proletariát, ale snažila se oslovit významné 

osobnosti z řad umělců, intelektuálů i podnikatelů a získat jejich podporu při pomocných 

                                                           
10 GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg's German Communist Propaganda Empire 1921-1933. The Journal 

of Modern History [online]. 1966, 38(No. 3), 284-285 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1877352; Biographische Datenbanken: MÜNZENBERG, WILLI. Bundesstiftung 

zur Aufarbeitung der SED-Diktatur[online]. Berlin: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2017 

[cit. 2017-11-13]. Dostupné z: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-

%2363%3B-1424.html?ID=4818 
11 Kromě obětem hladomoru v Sovětském Rusku IAH pomohla například při zemětřesení v Japonsku v roce 

1923 nebo podporovala stávkující horníky ve Velké Británii v roce 1926; GRUBER, Helmut. Willi 

Münzenberg's German Communist Propaganda Empire 1921-1933. The Journal of Modern History [online]. 

1966, 38(No. 3), 285 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1877352  
12 „(…) die erste Organisation, die nach dem Kriege Sozialisten und Kommunisten, Anarchisten und 

Zentristen in einer Organisation zu gemeinsamer Arbeit vereinigte.“ (vlastní překlad), RICKE, Gabriele. Die 

Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. 1. Hannover: Internationalismus Verlag, 1974, s. 65. 
13 RICKE, Gabriele. Die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. 1. Hannover: Internationalismus Verlag, 1974, s. 65-

66. 

http://www.jstor.org/stable/1877352
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4818
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4818
http://www.jstor.org/stable/1877352


 

 

8 

akcích či masových stávkách a demonstracích. K výzvě IAH se připojili mimo jiné 

Albert Einstein, expresionistická malířka a sochařka Käthe Kollwitzová, 

malíř a karikaturista George Grosz, malíř, architekt a spisovatel Heinrich Vogeler, 

spisovatel Ernst Toller či novinář Carl von Ossietzky. Münzenbergovu kampaň podporovali 

také zahraniční umělci jako G. B. Shaw, Upton Sinclair, Theodore Dreiser, Maxim Gorkij, 

Henri Barbusse, Romain Rolland či Egon Erwin Kisch.14 

 

1.3 Münzenbergova propagandistická a vydavatelská činnost 

Münzenberg dokonale ovládal umění propagandy, při získávání nových členů IAH 

přihlížel k potřebám potenciálních zájemců a snažil se jim přiblížit formu komunikace. 

Vybíral si za tím účelem nejrůznější prostředky masové komunikace, využíval 

jak rozhlasovou, tak venkovní reklamu (měl např. speciální reklamní vozidla) a pořádal 

rovněž veřejné debaty s odpůrci IAH. Organizace do propagace zapojovala také některé 

mladé členy, kteří v uniformách chodili dům od domu a snažili se získat podporu. Zájemce 

IAH lákala volnočasovými aktivitami, nabízela jim například diskuzní večery a pro ženy 

dokonce organizovala kroužky šití.15 

Nejdůležitějším nástrojem při budování mezinárodního hnutí solidarity byl 

pro Münzenberga tisk. V rámci IAH vybudoval roku 1921 v Berlíně vydavatelskou 

společnost Kosmos-Verlag GmbH a v roce 1924 převzal vydavatelství Neuer Deutscher 

Verlag, které v roce 1913 založil německý právník Felix Halle16. Münzenberg byl velmi 

                                                           
14 KLATT, Johanna a Robert LORENZ. Manifeste: Geschichte und Gegenwart des politischen 

Appells [online]. 1. Bielefeld: Transcript, 2011, s. 260 [cit. 2017-10-30]. Studien des Göttinger Instituts für 

Demokratieforschung, Bd. 1. ISBN 9783837616798. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=ZJzJBAAAQBAJ&lpg=PA260&dq=g%20b%20shaw%20%22internationa

le%20arbeiterhilfe%22&hl=cs&pg=PA4#v=onepage&q=g%20b%20shaw%20%22internationale%20arbeiter

hilfe%22&f=false; RICKE, Gabriele. Die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. 1. Hannover: Internationalismus  

Verlag, 1974, s. 66.  
15 GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg's German Communist Propaganda Empire 1921-1933. The Journal 

of Modern History [online]. 1966, 38(No. 3), 287 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1877352 
16 Felix Halle (1884 – 1937) byl německý právník a spisovatel. Pracoval jako komunistický obhájce 

v politických procesech a byl autorem díla Wie verteidigt sich der Proletarier vor Gericht? (Jak se proletář 

hájí před soudem?). Roku 1933 emigroval do Moskvy, kde působil na institutu kriminalistiky. V roce 1936 

odjel na příkaz Kominterny do Paříže, aby pomohl připravit obhajobu Ernsta Thälmanna. Bylo mu však 

odňato německé občanství, a tak se v roce 1937 do Sovětského svazu musel vrátit pod falešným švýcarským 

pasem, v němž bylo uvedeno jméno Otto Wiess. V důsledku toho byl v Moskvě zatčen a také vyloučen 

z KPD. Jeho němečtí spoluvězni jej prý vyzývali k tomu, aby ve vazbě sepsal knihu o tom, jak se německý 

proletář může hájit před sovětským soudem. Byl obviněn ze spoluúčasti na spiknutí a v listopadu 1937 

odsouzen k smrti.; GROSS, Babette. Willi Münzenberg: Eine politische Biographie. 2. Stuttgart: Deutsche 

Verlags-Anstalt, 1967, s. 162-163.; Biographische Datenbanken: HALLE, FELIX. Bundesstiftung zur 

Aufarbeitung der SED-Diktatur[online]. Berlin: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2017 

https://books.google.cz/books?id=ZJzJBAAAQBAJ&lpg=PA260&dq=g%20b%20shaw%20%22internationale%20arbeiterhilfe%22&hl=cs&pg=PA4#v=onepage&q=g%20b%20shaw%20%22internationale%20arbeiterhilfe%22&f=false
https://books.google.cz/books?id=ZJzJBAAAQBAJ&lpg=PA260&dq=g%20b%20shaw%20%22internationale%20arbeiterhilfe%22&hl=cs&pg=PA4#v=onepage&q=g%20b%20shaw%20%22internationale%20arbeiterhilfe%22&f=false
https://books.google.cz/books?id=ZJzJBAAAQBAJ&lpg=PA260&dq=g%20b%20shaw%20%22internationale%20arbeiterhilfe%22&hl=cs&pg=PA4#v=onepage&q=g%20b%20shaw%20%22internationale%20arbeiterhilfe%22&f=false
http://www.jstor.org/stable/1877352
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schopným podnikatelem a své publikační impérium řídil podle zásad kapitalismu. Přestože 

jím vydávaná periodika zastávala jasně levicové postoje a podporovala politickou linii 

komunistické strany, samotní redaktoři nepodléhali kontrole Ústředního výboru KPD.17 

S obratností navazoval spolupráci s řadou intelektuálů a umělců, kteří nebyli 

komunisty. Úspěch Münzenbergových aktivit spočíval v podpoře zastánců nejrůznějších 

politických směrů (někteří jeho kolegové byli dokonce zcela apolitičtí).18 Do jeho novin 

a časopisů přispívali například demokratický novinář a vydavatel časopisu Die Weltbühne 

Carl von Ossietzky19, komunistický básník Johannes R. Becher či spisovatel a anarchista 

Erich Mühsam.20 

                                                           

[cit. 2017-11-13]. Dostupné z: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-

%2363%3B-1424.html?ID=4410 
17 KOSZYK, Kurt. Deutsche Presse im 19. Jahrhundert: Geschichte der deutschen Presse, Teil II. Berlin: 

Colloquium Verlag, 1966, s. 329.; VIERHAUS, Rudolf. Deutsche Biographische Enzyklopädie: Band 7 - 

Menghin - Pötel. 2. München: Saur, 2007, s 303. ISBN 978-359-8250-378. Dostupné také z: 

https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false 
18 GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg's German Communist Propaganda Empire 1921-1933. The Journal 

of Modern History [online]. 1966, 38(No. 3), 288-289 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1877352 
19 Carl von Ossietzky (1889 – 1938) byl novinářem a pacifistou, nositelem Nobelovy ceny za mír za rok 

1935. Byl členem politických stran Demokratische Vereinigung (DV) a Republikanische Partei Deutschlands 

(RPD). Po první světové válce se stal tajemníkem pacifistického sdružení Deutsche Friedensgesellschaft 

(DFG), pomohl založit pacifistický svaz Friedensbund der Kriegsteilnehmer a hnutí „Nie-wieder-Krieg“. 

Přispíval do časopisů Das Freie Volk (stranického orgánu DV), Nie wieder Krieg!, Das Tage-Buch, 

Montag Morgen, Berliner Volkszeitung nebo Die Weltbühne. Od roku 1927 působil jako šéfredaktor týdeníku 

Die Weltbühne, který patřil mezi nejvýznamnější listy Výmarské republiky a zastupoval zejména levicovou 

a demokratickou inteligenci. Časopis se vyznačoval se nezávislostí na politických stranách a podnikatelských 

subjektech, svobodnou žurnalistikou a politickou kritikou. Kvůli jeho novinářské činnosti byla proti 

Ossietzkému vedena celá řada politických procesů, v dubnu 1933 byl odvezen do koncentračního tábora 

Sonnenburg a později přemístěn do koncentračního tábora Esterwegen. V důsledku kritického zdravotního 

stavu a silné mezinárodní kampaně za jeho ocenění Nobelovou cenou míru byl Ossietzky v roce 1936 

převezen do berlínské nemocnice, kde nakonec zemřel.; KRAIKER, Gerhard a Elke SUHR. Carl von 

Ossietzky. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, c1994, s. 21, 45-56, 61, 70, 81, 103. ISBN 

3499505142. 
20 Erich Mühsam (1878 – 1934) byl německý spisovatel, novinář a anarchista. Narodil se v Berlíně v rodině 

židovského lékárníka, dospívání ale prožil v Lübecku. V osmnácti letech odešel do Berlína, kde jej oslovily 

anarchistické ideje a životní styl berlínské bohémy. V roce 1904 zde také vydal svoji první sbírku básní 

s názvem Die Wüste. Později založil vlastní časopis Kain. Zeitschrift für Menschlichkeit, v němž uveřejňoval 

výhradně vlastní texty. Po porážce Německa v první světové válce se Mühsam připojil k levicovému 

revolučnímu hnutí, jež se v rámci tzv. listopadové revoluce snažilo svrhnout vládu císařství. Podílel se 

na vytvoření Mnichovské republiky rad, jež vzešla z německé listopadové revoluce (jednalo se o státní útvar 

existující na území Bavorska od 7. do 13. dubna 1919). Strávil za to šest let ve vězení, kde však sepsal velkou 

část svých literárních děl, například sbírku Brennende Erde. Verse eines Kämpfers či dělnické drama Judas. 

Od roku 1926 v Berlíně vydával anarchistický měsíčník Fanal a psal také politické analýzy, v nichž se 

vymezoval vůči socialistům i komunistům. Varoval před nebezpečím fašismu a prosazoval myšlenku 

společné antifašistické fronty. Během nočního zatýkání po požáru Říšského sněmu 27. února 1933 

byl Mühsam zadržen ve svém domě, odkud se chystal uprchnout do Prahy. Dne 9. června 1934 jej 

v koncentračním táboře Oranienburg zavraždili příslušníci SS.; SERKE, Jürgen. Die verbrannten Dichter. 2. 

Weinheim: Beltz, 2002, s. 175-189. ISBN 3407808992.; Lebensdaten. Erich Mühsam - Dichter und 

Anarchist [online]. Lübeck: Erich-Mühsam-Gesellschaft e.V., 2017 [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: 

http://www.muehsam.de/appl/lebensdaten.php 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4410
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4410
https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
http://www.jstor.org/stable/1877352
http://www.muehsam.de/appl/lebensdaten.php
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Od roku 1928 Münzenberg vydával v Berlíně měsíčník Der Rote Aufbau jako oficiální 

orgán IAH. Nejúspěšnějším titulem a hlavním prostředkem propagace IAH pro širší 

veřejnost se stal týdeník Sowjet-Russland im Bild, později přejmenovaný 

na Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ). Tento ilustrovaný časopis, vycházející od roku 1921, 

přešel v roce 1924 pod Neuer Deutscher Verlag. AIZ čtenáře lákal velkoformátovými 

ilustracemi a fotomontážemi významných umělců (zejména Johna Heartfielda) a dosahoval 

nákladu zhruba půl milionu. Mezi další publikovaná periodika vydavatelství patřily deník 

Berlin  am Morgen (v čele se šéfredaktorem Bruno Freiem21), večerník Welt am Abend 

(vedený dočasně také Carlem von Ossietzkým), satirický magazín Der Eulenspiegel 

nebo časopis Der kommende Krieg, jenž se kriticky vymezoval vůči imperialismu. 

Ženám byl určen ilustrovaný časopis Der Weg der Frau.22 

Kromě vydávání periodik Münzenberg spravoval levicové knižní nakladatelství 

Universum a věnoval se také filmu. Již v roce 1922 stál u zrodu obchodní společnosti 

Aufbau, Industrie und Handel AG, jež skupovala licence na německé filmy a prodávala 

je Sovětskému svazu. Spolu s ruskými umělci založil v Moskvě v roce 1924 filmovou 

společnost Mežrabpom (název vychází z ruské zkratky Mezinárodní dělnické pomoci – 

IAH). Její vedení následně převzala výlučně organizace IAH. Společnost natáčela snímky 

určené jak pro sovětský, tak i mezinárodní trh, mezi nejznámější patří například filmy 

ruského režiséra Vsevoloda Pudovkina „Matka“, „Konec Petrohradu“ či „Bouře nad Asií“. 

Pro Mežrabpom pracovali také němečtí umělci, například režisér Erwin Piscator či herci 

Paul Wegener a Alexader Granach. Za účelem distribuce sovětských filmů v Německu 

                                                           
21 Bruno Frei (vlastním jménem Benedikt Freistadt, 1897 – 1988) byl rakouský spisovatel a novinář. Během 

studií ve Vídni přispíval od roku 1915 do levicového deníku Der Abend, v roce 1920 se stal jeho 

korespondentem v Berlíně. Od roku 1929 byl šéfredaktorem deníku Berlin am Morgen, po jeho zákazu v roce 

1933 uprchl do Prahy a následně do Paříže. V exilu řídil antifašistický časopis Der Gegen-Angriff a v roce 

1936 v Paříži pomohl založit tiskovou agenturu Deutsche Informationen, přinášející zprávy z nacistického 

Německa. Po začátku druhé světové války byl držen v internačním táboře Le Vernet, roku 1941 se mu 

podařilo emigrovat do Mexika. V letech 1948 až 1956 působil jako šéfredaktor rakouského komunistického 

deníku Der Abend a s přispěním Komunistické strany Rakouska (Kommunistische Partei  

Österreichs, KPÖ) vydával kulturní časopis Wiener Tagebuch.; VIERHAUS, Rudolf. Deutsche 

Biographische Enzyklopädie: Band 3 - Einstein - Görner. 2. München: Saur, 2006, s. 482. ISBN 978-359-

8250-330. Dostupné také z: 

https://books.google.cz/books?id=STszecQjhiYC&lpg=PA482&vq=bruno%20frei&hl=cs&pg=PR4#v=onep

age&q&f=false 
22 KOSZYK, Kurt. Deutsche Presse 1914-1945: Geschichte der deutschen Presse, Teil III. Berlin: 

Colloquium Verlag, 1972, s. 332-333. ISBN 3767803097.; VIERHAUS, Rudolf. Deutsche Biographische 

Enzyklopädie: Band 7 - Menghin - Pötel. 2. München: Saur, 2007, s 303. ISBN 978-359-8250-378. Dostupné 

z: https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false; 

WEISS, Holger. International Communism and Transnational Solidarity: Radical Networks, Mass 

Movements and Global Politics, 1919–1939 [online]. 1. Leiden: Koninklijke Brill, 2016, s. 138 [cit. 2017-11-

12]. ISBN 9789004324824. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=o7WPDQAAQBAJ    

https://books.google.cz/books?id=STszecQjhiYC&lpg=PA482&vq=bruno%20frei&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=STszecQjhiYC&lpg=PA482&vq=bruno%20frei&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=o7WPDQAAQBAJ
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Münzenberg zakoupil filmovou společnost Prometheus, která v roce 1926 do německých kin 

uvedla také velkofilm „Křižník Potěmkin“ režiséra Sergeje Ejzenštejna.23 

V důsledku podnikatelského růstu Münzenberg čelil kritice sociálních demokratů, 

kteří mu vytýkali, že své propagandistické aktivity financoval ze zisku vlastních podniků. 

Srovnávali jej s Alfredem Hugenbergem, předsedou Německé národně lidové strany 

(Deutschnationale Volkspartei, DNVP) a majitelem mediálního koncernu, podporujícího 

nacistickou politiku. Münzenberg sám se proti takovým nařčením bránil a zdůrazňoval 

úspěchy, jichž dosáhl při rozšiřování revolučních socialistických myšlenek. Díky odmítání 

politického sektářství a spolupráci s osobnostmi různých politických směrů se mu dařilo 

zaujmout dosud nezpolitizované masy, na které strohá oficiální komunistická propaganda 

nedokázala zapůsobit.24 

 

1.4 Léta v exilu 

Od května 1924 do března 1933 byl Münzenberg poslancem KPD. Po požáru 

Říšského sněmu v únoru 1933 uprchl do Paříže, kde pokračoval v propagandistickém boji 

proti nacistickému režimu. Stál u zrodu Mezinárodního pomocného výboru pro oběti 

německého fašismu (Welthilfskomitee für die Opfer des deutschen Faschismus, zal. 1933), 

který sdružoval levicové i liberální uprchlíky a zastřešoval Münzenbergovy hlavní aktivity 

v pařížském exilu. Po převzetí moci nacisty a zákazu Neuer Deutscher Verlag Münzenberg 

v Paříži založil vydavatelství Éditions du Carrefour, podporované KPD a Kominternou. 

Vycházela v něm například díla Bertolta Brechta, Egona Erwina Kische, F. C. Weiskopfa 

či Anny Seghersové. Knihy zákazných autorů byly ilegálně přepravovány do Německa 

a překládány do dalších světových jazyků.25 

                                                           
23 KOSZYK, Kurt. Deutsche Presse 1914-1945: Geschichte der deutschen Presse, Teil III. Berlin: 

Colloquium Verlag, 1972, s. 334. ISBN 3767803097.; VIERHAUS, Rudolf. Deutsche Biographische 

Enzyklopädie: Band 7 - Menghin - Pötel. 2. München: Saur, 2007, s 303. ISBN 978-359-8250-378. Dostupné 

také z: 

https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false 
24 KOSZYK, Kurt. Deutsche Presse 1914-1945: Geschichte der deutschen Presse, Teil III. Berlin: 

Colloquium Verlag, 1972, s. 334-335. ISBN 3767803097.; GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg's German 

Communist Propaganda Empire 1921-1933. The Journal of Modern History [online]. 1966, 38(No. 3), 290 

[cit. 2017-10-30]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1877352 
25 STEPHAN, Alexander. Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. 1. München: Beck, 1979, s. 90. ISBN 

3406052738;.GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg: Propagandist for and against the 

Comintern. International Review of Social History [online]. 1965, 10(2), 190 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1017/S0020859000002777; GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg's German Communist 

Propaganda Empire 1921-1933. The Journal of Modern History [online]. 1966, 38(No. 3), 296-297 [cit. 

2017-10-30]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1877352; VIERHAUS, Rudolf. Deutsche 

https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
http://www.jstor.org/stable/1877352
https://doi.org/10.1017/S0020859000002777
http://www.jstor.org/stable/1877352
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Mezi vůbec první publikace vydavatelství patřil titul Braunbuch über Reichstagsbrand 

und Hitlerterror. Jednalo se o knihu sepsanou Münzenbergem a dalšími přívrženci 

antifašistického hnutí, jež se snažila prokázat, že proces s komunisty obviněnými z požáru 

Říšského sněmu byl zinscenovaný. Kromě toho přinášela svědectví o nacistických 

perzekucích, potlačování německé kultury, zatýkání a týrání politických odpůrců či likvidaci 

odborových svazů. Zaznamenala velký mezinárodní úspěch, byla přeložena do více 

než dvaceti jazyků a během několika let jí bylo publikováno přes půl milionu výtisků. 

Pod Éditions du Carrefour spadaly také exilové antifašistické týdeníky AIZ a Der Gegen-

Angriff nebo teoretický orgán IAH Unsere Zeit.26 

V roce 1936 Münzenberg na pozvání Kominterny odjel do Moskvy, kde měl s jejími 

zástupci projednat nabídku vést propagandistické oddělení Agitprop. Po příjezdu byl silně 

rozčarován stalinským režimem a zejména vykonstruovanými procesy se Zinovjevem, 

Kameněvem a dalšími bývalými Leninovými i Stalinovými spolupracovníky. Skutečným 

důvodem pozvání se ukázalo být vyšetřování ohledně jeho podnikatelské činnosti a vazbám 

na nekomunistické spolupracovníky. Münzenberg stanul před Mezinárodní kontrolní komisí 

Kominterny (International Control Commission, ICC), která se rozhodla omezit jeho 

dosavadní autonomii v řízení propagandistických výborů a organizací, nařídila mu setrvat 

v Moskvě a ujmout se vedení Agitpropu. Münzenbergovi se s úsilím podařilo vyjednat 

dočasný návrat do Paříže, aby tam mohl nejdříve dokončit svoji práci (organizoval v té době 

mezinárodní podporu pro republikány ve španělské občanské válce).27 

Z obav před hrozícími represemi se odmítl do Moskvy vrátit a převzít nové místo 

v Agitpropu. Pokud by to udělal, nemohl by v Moskvě počítat s dosavadní mírou 

nezávislosti ve vedení propagandy a zároveň by přitom ztratil cenné kontakty se spojenci 

a podporovateli na západě. V Paříži mu nicméně bylo Kominternou znemožněno další 

působení v propagandistických organizacích a v říjnu 1937 byl vyloučen z KPD. 

V následujících letech (1938 až 1940) dokázal vybudovat nové antifašistické organizace, 

které byly na Kominterně nezávislé a postupně se vůči ní také vymezovaly, mezi nimi 

                                                           

Biographische Enzyklopädie: Band 7 - Menghin - Pötel. 2. München: Saur, 2007, s 303-304. ISBN 978-359-

8250-378. Dostupné také z: 

https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false;  
26 GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg: Propagandist for and against the Comintern. International Review 

of Social History [online]. 1965, 10(2), 191 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1017/S0020859000002777; STEPHAN, Alexander. Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. 

1. München: Beck, 1979, s. 58-59. ISBN 3406052738. 
27 GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg: Propagandist for and against the Comintern. International Review 

of Social History [online]. 1965, 10(2), 199-200 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1017/S0020859000002777 

https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
https://doi.org/10.1017/S0020859000002777
https://doi.org/10.1017/S0020859000002777
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výbory Menschen in Not, Deutsch-Ausschuss (sdružující německé a rakouské sociální 

demokraty) nebo L’Union Franco-Allemande. Silně také kritizoval Stalinův pakt s Hitlerem 

a označoval ho za zradu. V období německé ofenzívy ve Francii v květnu 1940 byl jakožto 

německý uprchlík převezen do internačního tábora Chambarran poblíž Lyonu. V červnu 

téhož roku byl celý tábor evakuován před blížícími se vojsky Wehrmachtu. Münzenberg 

během nuceného pochodu spolu s několika dalšími zajatci uprchl a zahynul za nejasných 

okolností. Naposledy byl svými společníky spatřen 21. června, o několik měsíců později byl 

nalezen mrtvý.28 

 

2 Vznik Arbeiter Illustrierte Zeitung 

2.1 Založení a první léta časopisu 

Willi Münzenberg jako publicista a propagandista dělal vše proto, aby lidem přiblížil 

komunistické ideje, ačkoliv mnohdy nesouhlasil se samotným vedením komunistické strany. 

Podařilo se mu úspěšně propojit komunismus s humanitárními akcemi mezinárodní 

solidarity, které dokázaly oslovit zástupce nejrůznějších politických směrů a profesí, 

mezi nimi dělníky, umělce i intelektuály. V rámci IAH užíval rozmanité techniky propagace 

a rád experimentoval s novými formami. Byl si vědom silného účinku fotografie, jež mohla 

publiku skutečnost zprostředkovat mnohem konkrétněji a plastičtěji. Při organizování 

pomoci Sovětskému Rusku se zobrazování důsledků katastrofy i úspěchů pomocných akcí 

stalo silným prostředkem k agitaci. Z tohoto důvodu se Münzenberg rozhodl založit časopis, 

jenž by fungoval jako orgán IAH a zároveň svými ilustracemi oslovil co největší okruh 

čtenářů.29 

Nový list s názvem Sowjet-Russland im Bild vyšel poprvé 7. listopadu 1921 v nákladu 

10 tisíc výtisků. Tento titul neslo prvních dvanáct čísel, poté časopis změnil jméno 

na Sichel und Hammer. Od roku 1924 jej začalo oficiálně vydávat Münzenbergovo 

nakladatelství Neuer Deutscher Verlag. Dne 30. listopadu 1924 byl list přejmenován 

                                                           
28VIERHAUS, Rudolf. Deutsche Biographische Enzyklopädie: Band 7 - Menghin - Pötel. 2. München: Saur, 

2007, s 304. ISBN 978-359-8250-378. Dostupné také z: 

https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false; 

GRUBER, Helmut. Willi Münzenberg: Propagandist for and against the Comintern. International Review of 

Social History [online]. 1965, 10(2), 200-208 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1017/S0020859000002777 
29 RICKE, Gabriele. Die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. 1. Hannover: Internationalismus Verlag, 1974, s. 69. 

https://books.google.cz/books?id=F2hXVQJ1Gf8C&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
https://doi.org/10.1017/S0020859000002777
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na Arbeiter Illustrierte Zeitung a za rok později začal vycházet s týdenní periodicitou.30 

Prvním vedoucím redaktorem AIZ byl Franz Höllering31, jeho místo pak v roce 1927 

převzala Lily Becher32, která do té doby vedla rubriku věnovanou ženám. Šéfredaktorkou 

zůstala až do roku 1933, kdy bylo sídlo časopisu přemístěno do Prahy. Kromě ní původní 

berlínskou redakci tvořili pouze čtyři lidé, a sice redaktor Hermann Leupold, písařka, grafik 

a tajemník odpovědný za obrazové materiály. Lily Becher sama uvádí, že vytvářela téměř 

všechny doprovodné texty a popisky, přičemž často používala nejrůznější pseudonymy, 

aby vytvořila zdání širokého okruhu redaktorů.33 

Během prvního roku své existence se IAH stále ještě etablovala a nedisponovala 

velkými finančními prostředky na rozvoj časopisu. Ten byl nápomocen nejen jako nástroj 

propagace, ale rovněž svým působením přispěl k užšímu propojení jednotlivých výborů 

organizace. Po upevnění pozice IAH mu bylo možné věnovat potřebnou péči a jeho obsah 

se soustředil na zprávy z Německa i ze světa. Časopis se postupně odklonil od formátu 

informačního zpravodaje IAH a vydal se cestou ilustrovaného levicového titulu. Činnosti 

organizace a zprávy o Sovětském svazu sice dále zůstávaly v popředí zájmu, AIZ se však 

začal více zajímat o domácí dění a snažil se čtenářům přinášet nová fakta a objasňovat 

souvislosti. Zaměřoval se přitom zejména na hospodářský vývoj a upozorňoval například 

na posilování chemického průmyslu v Německu. Čtenáři se také mohli těšit ze stále většího 

                                                           
30 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

19-20. ISBN 3920303210. 
31 Franz Höllering (1896 – 1968) byl rakouský levicový spisovatel žijící v Berlíně. Byl členem Nezávislé 

sociálně demokratické strany Německa (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USPD). 

Spolu s Bertoltem Brechtem a Johnem Heartfieldem vydával v Berlíně sportovní časopis Arena. 

S Münzenbergem Hölleringa seznámil Egon Erwin Kisch.; GROSS, Babette. Willi Münzenberg: Eine 

politische Biographie. 2. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1967, s. 163.; ROGOWSKI, 

Christian. The many faces of Weimar cinema: rediscovering Germany's filmic legacy [online]. Rochester, 

N.Y.: Camden House, 2010, s. 231 [cit. 2018-01-01]. ISBN 9781571134295. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=eR-H75ZxHnUC&lpg=PP1&hl=cs&pg=PP1#v=onepage&q&f=false 
32 Lily Becher (1901 – 1978) byla německou spisovatelkou a novinářkou. Začátkem dvacátých let pracovala 

v Berlíně ve vydavatelství Ullstein-Verlag a psala do komunistického deníku Die Rote Fahne. Byla rovněž 

vedoucí oddělení pro ženy a politiku v KPD. V roce 1924 založila komunistický časopis Die Arbeiterin. 

Od roku 1927 vedla redakci AIZ, mezi lety 1933 a 1936 pak v pařížském exilu spolupracovala 

s vydavatelstvím Éditions du Carrefour. V letech 1936 – 1945 žila s manželem Johannem R. Becherem 

v Moskvě, kde psala do exilového časopisu Internationale Literatur – Deutsche Blätter a pracovala 

v německém oddělení moskevského rozhlasu Inoradio. Po válce řídila v Berlíně redakci ilustrovaného 

týdeníku Neue Berliner Illustrierte.; VIERHAUS, Rudolf. Deutsche Biographische Enzyklopädie: Band 1 - 

Aachen - Braniß. 2. München: Saur, 2005, s 457. ISBN 978-359-8250-316. Dostupné také z: 

https://books.google.cz/books?id=kh3XPau9g_AC&lpg=PR3&vq=becher&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&

f=false 
33 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, 

s. 7-8. ISBN 3920303210. 

https://books.google.cz/books?id=eR-H75ZxHnUC&lpg=PP1&hl=cs&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=kh3XPau9g_AC&lpg=PR3&vq=becher&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=kh3XPau9g_AC&lpg=PR3&vq=becher&hl=cs&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
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počtu ilustrací od známých umělců.34 

Páté číslo roku 1924 bylo například věnováno Hitlerovu „pivnímu puči“, jenž proběhl 

v listopadu 1923 v Mnichově. Kromě hodnocení neúspěšného pokusu nacistů o převzetí 

moci list na dvou stranách otiskl reprodukce významného francouzského satirika 

Honoré Daumiera. Dalšími tématy byly nekalé praktiky amerických podnikatelů 

s petrolejem (tzv. Robber Barons), reportáže ze Sovětského svazu či kritická stať 

o kapitalistickém hospodářství. 35 

S cílem posílit uvědomění pracující třídy se časopis věnoval nejen současným 

potřebám třídního boje, ale vyzdvihoval rovněž jeho historii. Názorné ilustrace čtenářům 

přibližovaly například selské povstání pod vedením kozáka Pugačova v Rusku v 18. století, 

vznik Pařížské komuny v 19. století, ale také spolupracovníky Marxe a Engelse. 

Častým tématem byl dále antimilitarismus, který AIZ tradičně spojoval se socialistickým 

hnutím; objevovaly se i statě o vzrůstající moci světových koncernů či principech a úloze 

dělnického hnutí.36 

Ročník 1925 se nesl v duchu politické linie Komunistické strany Německa (KPD), 

již nastolil nově vzniklý Ústřední výbor strany pod vedením Ernsta Thälmanna. 

Politický program leninisticky orientovaného vedení strany se odrážel na stránkách AIZ, 

který čtenářům přinášel obrazové reportáže o práci odborů, analytické statě zabývající se 

koncentrací kapitálu a zprávy o situaci dělnického hnutí v Německu i zahraničí. Aktivně 

přitom začal využívat práci dobrovolných obrazových reportérů. Fotografický materiál, 

který redakci pravidelně posílali sami čtenáři, pro ni měl obrovskou cenu. V roce 1926 se 

amatérská fotografie poprvé dostala na titulní stranu vydání, byl na ní vyobrazen muž 

pracující na soustruhu.37 

Již od svého počátku AIZ upozorňoval na vzrůstající nebezpečí fašismu, což dokládal 

fotografiemi z Itálie či Maďarska a články o rostoucím vlivu militaristických a fašistických 

uskupení v Německu. Zároveň však informoval veřejnost o antifašistické obraně, zejména 

o komunistickém Rudém svazu frontových bojovníků (Rotfrontkämpferbund, RFB), 

vedeným Ernstem Thälmannem. Kromě politických témat se od roku 1926 stále více zabýval 

                                                           
34 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

20, 28-30. ISBN 3920303210. 
35 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

20. ISBN 3920303210. 
36 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

30. ISBN 3920303210. 
37 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

30. ISBN 3920303210. 
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otázkami vědy a techniky a přinášel zprávy ze světa umění, literatury, divadla či filmu. 

Velkou událostí se například stalo uvedení sovětského filmu „Křižník Potěmkin“ 

v témže roce. Čím dál silněji se na stránkách AIZ projevovala také satira.38 

U příležitosti výročí prvních pěti let své existence se časopis setkal s mnoha kladnými 

ohlasy, mezi nimi lze uvést komentář Siegfrieda Jacobsohna, divadelního kritika 

a zakladatele týdeníku Die Weltbühne: „,Arbeiter Illustrierte‘ je nejlepším obrazovým 

listem, který jsem v Německu kdy viděl. Proč tomu tak je? Všechny důvody jsou bezvýznamné 

v porovnání s tím, jenž v duševní oblasti stále zůstává tím nejdůležitějším: protože má zcela 

jednoduše charakter.“39 

 

2.2 Charakter AIZ 

Při utváření podoby AIZ Münzenberg vycházel vstříc nejen cílům komunistické strany 

a propagandy, ale také poptávce proletariátu po zábavném a oddychovém čtení. Většina 

levicového tisku té doby se soustřeďovala výhradně na vnitropolitickou komunikaci 

a nedokázala čtenáře dlouhodobě zaujmout, neboť se neorientovala na jejich zájmy 

a potřeby. Münzenberg vykročil jinou cestou a kladl důraz na zábavní formu a využívání 

zdánlivě nepolitických témat k oslovení širokého spektra čtenářů. Ti tak mohli v AIZ nalézt 

sportovní rubriku, články věnované ženám i dětem nebo oddychové čtení s ukázkami 

z nejnovějších románů či básnických sbírek levicových umělců. Kromě toho časopis často 

líčil život v Sovětském svazu, uveřejňoval příběhy německých dělnických rodin 

nebo vyjadřoval své sympatie se stávkujícími a demonstrujícími dělníky po celém světě. 

Oporou mu přitom byli dělničtí korespondenti a fotografové, kteří zaznamenávali vlastní 

životní zkušenosti. Největším lákadlem však byly pečlivě vypracované ilustrace 

a fotomontáže, které se mnohdy satiricky vyjadřovaly k politickým otázkám. Právě díla 

Johna Heartfielda a dalších umělců vtiskla časopisu tvář a čtenáře mnohdy vedla 

k diskuzím.40 

                                                           
38 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

32-34. ISBN 3920303210. 
39 „Die ,Arbeiter-Illustrierte‘ ist das beste Bilderblatt, das mir in Deutschland je vor Augen gekommen ist. 

Weshalb? Alle Gründe sind gleichgültig gegen den einen, der auf geistigem Gebiet immer der 

ausschlaggebende ist: weil sie Charakter, ganz einfach Charakter hat.“ (vlastní překlad), WILLMANN, 

Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 36. ISBN 

3920303210. 
40 RICKE, Gabriele. Die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. 1. Hannover: Internationalismus Verlag, 1974, s. 2-3, 

45-50, 69-72.  
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AIZ své čtenáře povzbuzoval k politickému boji a aktivismu, pomocí reportáží 

z kolonizované Afriky, fašistické Itálie či chudých čtvrtí Berlína chtěl získat jejich sympatie 

a probudit v nich zájem o myšlenky socialismu. Přinášel jim pocit příslušnosti ke skupině, 

jež bojuje proti útlaku a nerovnosti. Na tomto vztahu ke čtenářům byla založena i neobvyklá 

propagační metoda AIZ, v jejímž rámci čtenáři sami lákali nové předplatitele, kteří by sdíleli 

jejich politické přesvědčení a stali se tak dalšími „spolubojovníky“.41  

Časopis často sám čtenářům zdůrazňoval, jaký význam pro něj jejich podpora má. 

U příležitosti desetiletého výročí založení uveřejnil tento děkovný dopis: „Skrze tvoji věrnou 

soudržnost, kterou jsi svému AIZ projevoval v dobrých i zlých časech, … díky tvým námětům 

a tvé neúnavné propagační práci budeme moci již za několik týdnů oslavit desetileté trvání 

našeho AIZ! (…) Každý týden sahají miliony drsných dělnických rukou po svém AIZ, 

které má svým čtenářům ve druhém desetiletí přinášet ještě více bojové odvahy a bystrosti 

než doposud, a k tomu potřebujeme – tebe! Tebe, neznámého vojína proletářského třídního 

boje, (…), neboť z půl milionu výtisků, které každý týden posíláme do světa, musí být brzy 

jeden milion!“42 

Jeho podoba zaznamenává charakteristický způsob, kterým AIZ se svými čtenáři 

komunikoval. Kromě toho, že byl dopis otištěn ve formátu písma napodobujícího rukopis, 

v celém textu se zřetelně projevuje důvěrný tón a osobní oslovování. Již v úvodu je 

evokováno společné úsilí při utváření časopisu („svému AIZ“, „tvým námětům“), patrné je 

dále také užití patosu („neznámého vojína proletářského třídního boje“) a výzvy k pomoci 

a spolupráci („a k tomu potřebujeme – tebe“). Zmíněné jazykové prostředky měly budit 

zdání familiárního vztahu mezi čtenáři a redakcí, zamaskovat anonymní a jednosměrnou 

povahu celé komunikace a odlišit tak AIZ od běžných periodik, která dodržovala věcnou 

a objektivní formu.43 

Princip aktivního čtenáře byl hojně využíván i v podobě pravidelných anket, které 

přinášely cenné informace o povaze a názorech čtenářů. Týkaly se společenského 

                                                           
41 RICKE, Gabriele. Die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. 1. Hannover: Internationalismus Verlag, 1974, s. 74-

75. 
42 „Durch Deine treue Verbundenheit, die Du Deiner AIZ in guten und bösen Tagen bewiese hast, … durch 

Deine Vorschläge und Deine unermüdliche Werbearbeit, können wir in wenigen Woche n auf das 

zehnjährige Bestehen unserer AIZ zurückschauen! (…) In jeder Woche greifen Millionen harter Arbeitshände 

nach ihrer AIZ, die ihren Lesern im zweiten Jahrzehnt ihres Bestehens noch mehr Kampfesmut und Klarheit 

bringen soll als bisher und dazu brauchen wir – Dich! Dich, den unbekannten Soldaten des proletarischen 

Klassenkampfes, (…), denn aus der halben Million Exemplare, die wir heute allwöchentlich in die Welt 

schicken, muss bald eine Million werden!“ (vlastní překlad), RICKE, Gabriele. Die Arbeiter-Illustrierte-

Zeitung. 1. Hannover: Internationalismus Verlag, 1974, s. 75-76. 
43 RICKE, Gabriele. Die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. 1. Hannover: Internationalismus Verlag, 1974, s. 76. 
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a soukromého života, víry, sportu či odezvy na obsah a podobu AIZ. Na základě odpovědí 

redaktoři získávali poměrně přesnou představu a zájmech čtenářů a přizpůsobovali jim pojetí 

celého časopisu. V roce 1931 AIZ díky podobnému průzkumu uveřejnil přehled složení 

svého čtenářstva – většina z nich byla vyučenými dělníky (42 procent), následovali 

nevyučení dělníci (33 procent), zaměstnanci (10 procent), dospívající (5 procent), ženy 

v domácnosti (3,5 procenta), zástupci svobodných povolání (3 procenta), živnostníci 

(2 procenta) a konečně nejmenší zastoupení měli úředníci (1 procento).44 Veřejnost byla 

často vybízena k zasílání námětů na nové reportáže, objevovaly se také konkurzy a soutěže 

(zejména fotografické), které nabízely jedinečnou možnost podílet se na vytváření časopisu 

a pomoci zároveň v politickém boji. Tyto akce nejen podněcovaly aktivní zapojení čtenářů, 

ale poskytovaly redaktorům cenné obrazové materiály.45 

Ačkoliv redakce AIZ nedisponovala velkými finančními prostředky, musela kvůli 

okruhu čtenářů udržovat cenu časopisu nízko. Do roku 1933 byl distribuován čtenářům 

v Německu, Rakousku, Nizozemí, Československu i Švýcarsku, to však spoustu firem 

odrazovalo od placené inzerce. Podle Willmanna zisky z reklamy tvořily jen malou část 

příjmů, přičemž se většinou jednalo o propagaci sovětských podniků či nových publikací. 

Reklama se v AIZ objevovala také ve formě vložených letáčků, jejichž prostřednictvím 

chtěly firmy oslovit místní maloobchodníky. Jak uvádí Morton, jen v letech 1928 až 1931 

byl inzerci v běžných vydáních o patnácti stranách věnován prostor o rozsahu jedné až dvou 

stran. Kromě placené reklamy redaktoři spoléhali zejména na finanční dary z řad čtenářů 

a podporovatelů.46 

 

3 Vývoj Arbeiter Illustrierte Zeitung na konci 20. let 

Ve druhé polovině 20. let rozhodlo Ústřední vedení KPD zřídit pro AIZ a ostatní 

periodické tituly spadající pod vydavatelství Neuer Deutscher Verlag vlastní 

prodejní a reklamní základny, odkud čtenářům výtisky doručovali kolportéři. 

                                                           
44 V té době činil týdenní náklad AIZ zhruba půl milionu, každé vydání si však přečetlo pět až šest lidí. 
45 RICKE, Gabriele. Die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. 1. Hannover: Internationalismus Verlag, 1974, s. 77-

79.; WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

124. ISBN 3920303210. 
46 SIEPMANN, Eckhard. Montage: John Heartfield. 7. Aufl. Berlin (West): Elefanten Press, 1983, s. 114. 

ISBN 3885200244.; MORTON, Charlotte. The Arbeiter Illustrierte Zeitung in Weimar Germany. Media, 

Culture & Society [online]. 1985, 7(2), 191 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1177/016344385007002005 
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Podle Heinze Willmanna, jenž se v roce 1928 stal vedoucím oddělení odbytu AIZ v Berlíně, 

byl tento krok reakcí na neochotu ze strany distributorů a poštovních úřadů (ovládaných 

většinou konkurenčními vydavateli) a slabou finanční situaci dělníků, kteří si nemohli 

dovolit předplatné. Do té doby časopis spoléhal na síť poslíčků, spadající pod KPD 

a rozšiřující i komunistické deníky. Willmann pomohl vybudovat síť dobrovolných 

kolportérů AIZ, jejichž počet již v roce 1931 dosahoval 4 600. Tvořili je většinou lidé 

nezaměstnaní, někteří byli rovněž verbováni z různých stranických organizací. Nejnovější 

vydání AIZ prodávali na veřejných místech, v pracích, na mítincích, ale také na pracovištích 

či u přátel a známých. Samotní členové redakce dokonce pravidelně navštěvovali dělnické 

čtenáře v závodech, kde jim pomáhali s vydáváním podnikových novin a sami získávali 

podrobné znalosti o jejich pracovních podmínkách i politických problémech.47 

Význam kolportérů spočíval nejen v distribuci výtisků, měli rovněž za úkol získávat 

nové čtenáře a vybízet je ke spolupráci s AIZ. Při samotném prodeji museli být dobře 

obeznámeni s obsahem vydání a dokázat čtenáře přesvědčit. Za tímto účelem jim byla 

poskytována speciální školení, jako vhodný nástroj pro pochopení psychologie čtenářů jim 

sloužily také odpovědi z celé řady průzkumů časopisu. Kolportéři pomáhali rovněž 

při organizování veřejných čtení, na nichž vystupovali někteří z autorů přispívajících do AIZ, 

například Egon Erwin Kisch, Erich Weinert či Heinrich Mann. Za svoji práci bylo 

v roce 1932 u příležitosti 1. máje dvacet nejlepších kolportérů odměněno cestou 

do Sovětského svazu. Jejich důležitost pro fungování AIZ dokazuje i to, že se proti nim 

začátkem třicátých let množily útoky, koncem roku 1932 byli dokonce dva kolportéři 

zavražděni nacisty.48 

Na stránkách AIZ se koncem 20. let odráželo vzrůstající mezinárodní napětí způsobené 

hrozbou rozšiřujícího se fašismu (například v roce 1929 časopis na titulní straně otiskl 

kresbu Honoré Daumiera představující Evropu balancující na kouřící bombě). Redaktoři 

neúnavně varovali před nebezpečím případné války. Jako odezvu na explozi bojového plynu 

v Hamburku byla uveřejněna dvoustránková stať Johanna R. Bechera o využívání 

jedovatého plynu ve vojenském zbrojení s názvem „Giftgas: Gaskampfstoffe“ 

(Jedovatý plyn: plynové bojové látky). AIZ také aktivně podporoval komunisty vedenou 

kampaň ohledně zákazu výstavby obrněných plavidel. Komunistická strana se v této věci 

                                                           
47 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

56, 119. ISBN 3920303210. 
48 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

119-136. ISBN 3920303210. 
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rozhodla vypsat lidové hlasování, jehož se zúčastnila řada umělců, spisovatelů, publicistů 

a zástupců demokratické inteligence scházející se kolem časopisu Die Weltbühne .49 

Ostré vztahy mezi pravicovými stranami, sociálními demokraty a komunisty 

v Německu se projevily u příležitosti oslav 1. máje roku 1929. AIZ přinesl v několika 

květnových číslech podrobné fotoreportáže o krvavých střetech protestujících, kteří vyšli 

do ulic navzdory oficiálnímu zákazu veřejných shromáždění a demonstrací dělnictva. Patřil 

však v té době mezi málo levicových titulů, které se vyhnuly konfiskacím či úplnému 

zákazu. Autoři dokázali o politických událostech psát způsobem, jemuž čtenáři snadno 

rozuměli, ale který zároveň nepohoršoval úřady. Příkladem může být reportáž Egona Erwina 

Kische s názvem „Rettungsring an einer kleinen Brücke“ (Záchranný kruh na jednom 

malém mostě), kde spisovatel na první pohled projevuje uznání nad tím, jak se stát stará 

o bezpečí občanů, ve skutečnosti je však smysl textu věnován památce popravené 

Rosy Luxemburgové.50  

Kromě boji proti fašismu a protiválečné propagandě se časopis se zájmem věnoval 

také kulturnímu dění. Zveřejňoval nejen úspěchy levicových umělců, jakým bylo třeba 

uvedení divadelního zpracování Osudů dobrého vojáka Švejka v režii Erwina Piscatora, 

ale otevřeně také kritizoval cenzurování děl komunistických autorů, například protiválečný 

román Levisite od Johanna R. Bechera. Becher byl předsedou nově zřízeného Svazu 

proletářských revolučních spisovatelů (Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, 

BPRS), se kterým časopis úzce spolupracoval. Většina známých spisovatelů a novinářů 

patřících do tohoto svazu přispívala také do AIZ, mezi nimi již zmíněný Egon Erwin Kisch, 

ale také Willi Bredel, Anna Seghersová51 či Wieland Herzfelde.52 

 

                                                           
49 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

60, 68, 76. ISBN 3920303210. 
50 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

76, 84-86. ISBN 3920303210. 
51 Anna Seghersová (vlastním jménem Netty Radványi, 1900 – 1983) byla německá spisovatelka. Pocházela 

z tradiční židovské rodiny obchodníků, na univerzitě v Heidelbergu vystudovala historii umění a sinologii. 

Koncem dvacátých let se připojila ke komunistickému hnutí. Její manžel, maďarský sociolog László 

Radványi, byl ředitelem marxistické školy MASCH v Berlíně. Ve dvacátých letech psala zejména  

kratší prózy, mezi její nejznámější povídky patří Grubetsch (1927) a Aufstand der Fischer von St. Barbara 

(1928). Její první román Die Gefährten vznikl v roce 1932. V lednu 1933 emigrovala s rodinou do Paříže, 

odkud se jí v začátcích německé okupace podařilo uprchnout do Mexika díky pomoci F. C. Weiskopfa a Ligy 

amerických spisovatelů (League of American Writers). Již během exilového období ve Francii Seghersová 

spolupracovala s časopisem AIZ a Neue Deutsche Blätter.; LUTZ, Bernd. Deutschsprachige Autoren: 100 

Porträts. Stuttgart: Metzler, 2004, s. 215-216. ISBN 3476020274.; WEISKOPF, F. C. Unter fremden 

Himmeln: ein Abriss der deutschen Literatur im Exil 1933-1947. Berlin: Aufbau, 1981, s. 307. 
52 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, 

s. 86-88. ISBN 3920303210. 
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4 Rozhodující léta AIZ – 1930 až 1933 

Na sklonku dvacátých let svět ochromila hospodářská krize, jež započala zhroucením 

trhu akcií na newyorské burze dne 24. října 1929. Vyvolaná panika měla za následek totální 

krach burzy na Wall Street a hluboký propad hospodářství po celém světě. Německo bylo 

zasaženo téměř stejně silně jako Spojené státy, neboť jeho hospodářství prošlo 

za konjunktury dvacátých let podobným vývojem a bylo významně spojeno s americkým 

kapitálem. Krize se těžce dotkla i sociální a politické stability země. V zářijových volbách 

roku 1930 dosáhla NSDAP, jež byla do roku 1928 okrajovou stranou s 2,6 procenty hlasů, 

druhého místa za sociální demokracií.53 

AIZ se již od prvních čísel roku 1930 zabýval nepřetržitým růstem cen 

a nezaměstnanosti, jež v té době v Německu zasáhla na tři miliony lidí. Redaktoři se přitom 

opírali o důkladné zprávy odborníků a komunistických poslanců Říšského sněmu a dařilo se 

jim získat cenné obrazové materiály a grafy, které následně využívali v rámci agitačních 

kampaní. Časopis navazoval spolupráci také s nově zřizovanými marxistickými dělnickými 

školami, jejichž lektoři často sami do časopisu přispívali (zejména docenti berlínské 

MASCH, mezi něž patřili John Heartfield, Egon Erwin Kisch či hostující Albert Einstein).54 

Počátkem 30. let se AIZ často obracel k historii dělnického hnutí, v prvním 

čísle roku 1931 připomněl například 60. výročí Pařížské komuny. Dále se časopis věnoval 

stávkám a demonstracím dělnictva, díky práci dělnických fotografů přinášel záběry téměř 

ze všech manifestací i střetů s policií. Zasazoval se za práva levicových novinářů, kteří byli 

kvůli své činnosti zatýkáni (například spisovatele a pozdějšího prezidenta Akademie umění 

NDR Williho Bredela či karikaturisty a spolupracovníka AIZ Fritze Hampela). Názornými 

ilustracemi se pokoušel odhalovat tvář nacistické demagogie a nebezpečí, jež by přinesla 

hrozící světová válka. Příkladem byly fotoreportáže spisovatele a vydavatele Die Weltbühne 

Kurta Tucholského nebo kresba bulharského malíře Borise Angelusheva s titulem 

„Wofür sie rüsten!“ (K čemu zbrojí!).55 

Napjatá politická situace a vládní nařízení v Německu čím dál více omezovaly 

demokratický a levicový tisk. Konfiskována byla zejména periodika komunistické strany, 
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například list Die Rote Fahne. Redaktoři AIZ si ze strachu ze zákazu osvojovali 

tzv. otrocký styl psaní („Sklavensprache“)56 – čtenářům stále častěji sdělovali myšlenky 

v metaforách, přirovnáních či pomocí divadelních a literárních děl, aniž by zmiňovali 

konkrétní osoby a události. Jako mluvčí časopisu posloužil například hrdina dobrodružného 

románu Hart Backbord, v němž námořník dochází k závěru, že je nejvyšší čas zamířit jasně 

vlevo.57 

Objevovaly se však i výjimky, jež dokazovaly, že AIZ nehodlá od boje proti fašismu 

ustoupit. První číslo roku 1932 přineslo popis událostí ze začátku 20. století, kdy byli 

v Kolumbii veřejně popraveni odpůrci amerického režimu. Zveřejněné fotografie 

doprovázel tento komentář: „Tyto případy (…) již ostatně vůbec nejsou ,typicky 

jihoamerické‘; ukazují přesně totéž, co podle slov Boxheimerské krvavé listiny hodlají 

provést nacisté, pokud se jim podaří v Německu vybudovat jejich ,Třetí říši‘ organizovaného 

masového vraždění…“58 

Dělničtí fotografové také nadále přinášeli zprávy o nacistických vraždách, dokonce se 

jim podařilo odhalit systém nelegálních velitelských škol SA a získat podrobné informace 

o poměrech v utajovaných kasárnách SA. Jejich objev vyšel v AIZ na jaře roku 1932, v době 

prezidentské volby, v níž se rozhodovalo mezi dosud úřadujícím říšským prezidentem 

Paulem von Hindenburgem, Adolfem Hitlerem a Ernstem Thälmannem, nominovaným 

komunisty. Předvolební kampaň KPD, jež se odrazila i na stránkách AIZ, se nesla 

pod heslem „Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt den Krieg!“ 

(Kdo volí Hindenburga, volí Hitlera, kdo volí Hitlera, volí válku!).59 

Prvotní represe, jimž museli redaktoři čelit, měly podobu nuceného dementování 

předchozích článků či uveřejňování omluv; docházelo však také k policejním prohlídkám 

odbytových center. Časopis nicméně dával najevo svůj nesouhlas s podobnými nařízeními 

a bezprostředně za předepsaným textem umisťoval další reportáže o nacistickém teroru 

či koláže zobrazující záhlaví již zakázaných dělnických listů. Konfiskace se ho dotkla 
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na konci listopadu 1932, kdy bylo zabaveno vydání s číslem 48 a další pak zakázáno. 

Číslo 51 vyšlo jako speciál zaměřený na děti, v němž list odkazoval na dílo švédské 

spisovatelky Ellen Key Století dítěte. Redaktoři v něm porovnávali životní podmínky 

a příležitosti dětí vyrůstajících v kapitalistických státech s těmi vychovávanými 

v Sovětském svazu. V lednu roku 1933 se však AIZ opět tematicky vrátil k obavám 

z Hitlerovy moci a vyzývání k odboji.60 

Říšský prezident Paul von Hindenburg jmenoval 30. ledna 1933 Hitlera říšským 

kancléřem a nastolil tak konec parlamentárně-demokratické Výmarské republiky. 

Další volby byly vypsány na 5. března 1933, kvůli nastupující diktatuře nacionálního 

socialismu se o nich však již nedá hovořit jako o volbách svobodných. Politický boj silně 

poznamenal požár Říšského sněmu 27. února 1933. Nacisté obvinili komunisty a sociální 

demokraty z přípravy občanské války, tisíce jich pozatýkali a mezi lidmi šířili strach 

z blížícího se komunistického povstání. Již následujícího dne byl vydán Rozkaz říšského 

prezidenta na ochranu lidu a státu, který legalizoval veškeré represe vůči opozičním 

představitelům, zatýkání bez potřeby žaloby či důkazů a zákaz tisku kritizujícího režim. 

Navzdory těmto krokům NSDAP ani v březnových volbách nezískala nadpoloviční většinu 

hlasů, s pomocí volebního bloku menších nacionalistických stran (Kampffront Schwarz-

Weiß-Rot) však dosáhla požadovaného počtu a zahájila cestu k diktatuře. Zákon z července 

1933 pak prohlásil NSDAP jedinou politickou stranou země.61 

Po jmenování Hitlera časopis stále vycházel, aniž by zmírňoval svůj protifašistický 

tón. Bylo však nutné dbát zvýšené opatrnosti a redaktoři pracovali s vědomím, že jejich 

činnost může být každým dnem násilně ukončena. V hlavním sídle vydavatelství 

Neuer Deutsche Verlag (a zároveň Ústředního výboru IAH) již fungovala jen nouzová 

služba, veškeré cennosti byly z kanceláří odneseny. V případě zákazu měly AIZ zastoupit 

časopisy Magazin für alle a Der Weg der Frau, které nebyly tak silně politicky vyhraněné. 

Odpovědní redaktoři přebývali u politicky neangažovaných přátel či známých a vyhýbali se 

vlastním domovům. Kolportéři AIZ byli čím dal častěji zatýkáni, ačkoliv časopis sám zatím 

oficiálně zakázán nebyl. Přestože se našli čtenáři, kteří se cítili zastrašeni a pozastavovali 

předplatné, většina jich AIZ stále četla se zájmem a potěšením.62 
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Poslední legální vydání AIZ v Berlíně vyšlo dne 5. března 1933, v den voleb. 

Titulní stránka čísla 10 zobrazovala trojici mužů - dělníka, sedláka a úředníka, 

kteří představovali společnou frontu voličů KPD vzdorujících fašismu. Část nákladu byl 

zabaven ještě v tiskárně, převážnou část výtisků se ale podařilo dostat mezi čtenáře. 

Vydavatelství Neuer Deutsche Verlag a veškeré jeho publikace byly následně zakázány 

a jeho zaměstnanci se snažili co nejrychleji zachránit poslední nezabavené cennosti 

a dokumenty. Potají je převáželi za hranice do Paříže a Prahy, odkud chtěli pokračovat 

ve své dosavadní práci. Na odchod do exilu se připravovaly také organizace dělnických 

fotografů, jen v Berlíně jich v roce 1933 působily přes dvě desítky.63 

 

5 Přesun redakce do Československa 

Již ve dvacátých letech se vedení AIZ rozhodlo rozšířit svoji činnost za hranice 

a zřídilo proto zvláštní redakci v Liberci. Časopis tam byl vydáván od 1. srpna 1926, 

zprvu jako čtrnáctideník, později vycházel jednou týdně. Oficiální název zněl Arbeiter-

Illustrierte-Zeitung a obsahově se podle záznamů Státního zastupitelství v Liberci zaměřoval 

na ilustrace, politické a hospodářské otázky. Jako odpovědní redaktoři v něm působili 

Berthold Lucke, Edmund Hünigen64 (od r. 1928) a Josef Wildner (od r. 1930). Všichni tři 

byli zároveň vydavateli a nakladateli časopisu. V Liberci list vycházel až do 27. února 1933, 

poté byla redakce přemístěna do Prahy.65 

Založení redakce v Liberci bylo zapříčiněno obavami ze sílícího fašistického hnutí. 

Redaktoři předvídali represe vůči levicovému tisku a snažili se tímto krokem pojistit další 

existenci časopisu, pokud by jim v Německu hrozilo zastavení činnosti. Veškerá vydání, 
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jež byla v Československu publikována, spadala pod tuzemský tisk. Díky tomu mohl 

přechod AIZ do pražského exilu v roce 1933 proběhnout velmi hladce. Redaktoři se v napjaté 

politické atmosféře dokázali vyhnout konfiskacím a zákazu ze strany československých 

úřadů, neboť AIZ jako československý týdeník již podléhal místním zákonům.66 

V období první republiky ústava zaručovala svobodu tisku, tu však dále upravoval 

rakouský tiskový zákon č. 6/1863 ř. z. nebo zákon č. 50/1923 na ochranu republiky. 

Ve třicátých letech byl dále vydán tzv. malý tiskový zákon č. 125/1933 Sb., který v době 

zvýšeného ohrožení republiky umožňoval konfiskaci či úplný zákaz tiskovin. 

Zákon o mimořádných opatřeních v době obrany státu č. 131/1936 Sb. pak dovoloval zřízení 

předběžné cenzury. Podle zákona musely být státním orgánům povinně odevzdávány první 

výtisky všech periodik, a to ještě před distribucí. Na základě rozhodnutí státního 

zastupitelství mohla být periodika konfiskována a vydavatelé následně tiskli nová vydání, 

v nichž namísto cenzurovaného textu zůstávala bílá místa. Byl také zřízen institut 

odpovědného redaktora, kterého měly úřady právo za otištěný obsah trestně stíhat. 67 

V Praze bylo vydávání týdeníku AIZ obnoveno 25. března 1933.  Prvním odpovědným 

redaktorem a vydavatelem se stal Dr. Bedřich Biehal, jehož v červnu na obou pozicích 

vystřídal žurnalista Pavel Prokop. Časopis pod jeho vedením vycházel až do 24. srpna 1936. 

Jeho nástupcem se stal komunistický týdeník Volks-Illustrierte, v jehož čele stál soukromník 

Jan Burger. Nový list vyšel poprvé dne 19. srpna 1936. Koncem srpna roku 1937 se novým 

odpovědným redaktorem a vydavatelem časopisu stal Ervin Kubíček, dne 29. září 1938 

vedení přešlo do rukou Rudolfa Witta. Volks-Illustrierte vyšel v Praze naposledy 

5. října 1938.68 
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Exilovému postavení AIZ pomohl politický boj vedený československou vládou 

proti sudetoněmeckému fašistickému hnutí. Československo vítalo německé spisovatele 

a novináře, kteří byli ochotni otevřeně psát o svých zkušenostech s nacistickým terorem 

a varovat veřejnost před fašistickými tendencemi, šířícími se napříč Evropou. 

AIZ se i v exilu věnoval sociálním a politickým tématům a tradičně přinášel statě vyzývající 

k posílení antifašistické obrany. Jeho styl zůstal nezměněn, redaktoři i nadále využívali 

kombinace silného obrazu a textu, naléhavých reportáží i uměleckých příspěvků. 

Mimořádné popularity dosáhly politicky laděné fotomontáže Johna Heartfielda, které byly 

samy o sobě uměleckými díly.69 

Jednou z výzev, jimž musel časopis v novém prostředí čelit, byla změna čtenářské 

obce. Zatímco donedávna se mohl spoléhat na přízeň statisíců domácích předplatitelů, 

nyní se jeho zájem musel obrátit již výlučně na čtenáře v Československu, pro něž byl AIZ 

často neznámým titulem. I zde se však dokázal prosadit jako nástroj antifašistického odboje 

a oslovil zejména německé emigranty, pocházející z nejrůznějších společenských vrstev. 

Díky svědectvím o situaci v Německu i ve světě si našel cestu ke čtenářům, ať už se jednalo 

o lékaře, vědce, intelektuály, spisovatele, obchodníky či dělníky. Velký ohlas měly například 

reportáže Egona Erwina Kische, v nichž autor popisoval hrůzy z vězení v berlínské pevnosti 

Spandau, do níž byl odvezen bezprostředně po požáru Říšského sněmu.70 

 

6 Nárůst fašismu v Československu v první polovině 30. let 

Československo koncem 20. let zažívalo sílící rozpory mezi dělnictvem a střední 

třídou, které byly ještě prohloubeny v důsledku světové hospodářské krize. Její vliv 

na československé hospodářství se sice projevoval pomaleji než ve Spojených státech 

či Německu, přesto ho ale výrazně poznamenala. Krize vyvolala propad zejména těžkého 

a stavebního průmyslu. Nárůst nezaměstnanosti se nejcitelněji dotkl dělnického 

obyvatelstva. Nejistá sociální situace vedla k radikalizaci pracující třídy a posílení 

komunistické strany. Kromě ní byly na politické scéně první republiky aktivní 

demokratická politická skupina Hradu, vzniklá kolem Masaryka a Beneše, sociálně 

demokratická strana dělnická, jež se skupinou Hradu spolupracovala, agrární Republikánská 
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strana českého venkova, Československá strana lidová s klerikálním programem 

nebo Československá strana národně demokratická. Proti vládním stranám se dále vyhranily 

fašistické skupiny. Na Slovensku z nich byla nejsilněji zastoupena klerofašistická Slovenská 

ľudová strana vedená Andrejem Hlinkou, zatímco v německy mluvícím pohraničí vznikaly 

samostatné německé politické strany. Ve dvacátých letech narůstal zejména vliv Německé 

nacionálně socialistické dělnické strany (Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei, 

DNSAP), která se zcela otevřeně hlásila k nacistickému Německu i samotným 

programovým krokům NSDAP.71 

Po nástupu Hitlera se v československém pravicovém tisku objevovaly překvapené 

reakce, jeho jmenování říšským kancléřem noviny často označovaly za senzaci. Deník 

národně socialistické strany České slovo situaci hodnotilo slovy „Adolf Hitler přece u cíle“ 

či „prvořadá evropská senzace“, podobně odbojářský list Národní osvobození zvolil titulek 

„Hitler na vrcholu“.72 Většina článků a komentářů vývoj v Německu popisovala 

jako dočasnou krizi Výmarské republiky a váhavě naznačovala hrozící přechod v diktaturu, 

deník Národní politika například zmiňoval „nejistotu příštího vývoje“.73 Sociálně 

demokratický list Právo lidu dával najevo obavy o osud dělnictva a z nástupu nacistů k moci 

obviňoval komunisty: „V této osudové chvíli padá velmi značná část viny na německé 

komunisty. Oni soustavným roztříšťováním bojovnosti proletariátu a podlamováním sil soc. 

demokracie, zdiskreditováním demokratických a parlamentárních institucí vědomě 

připravovali cestu Hitlerovi (…).“74 Nejsilnější slova volil komunistický tisk, Rudé právo75 
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psalo o „vládě nejčernější fašistické reakce“ a vyzýval k podpoře antifašistického hnutí.76 

V období krátce po jmenování Hitlera říšským kancléřem se mezi československými 

politiky i zástupci západních mocností objevoval názor, že Hitler po nástupu k moci 

od hrůzných plánů ustoupí. Mnozí se v té době neodvažovali odhadovat, jak daleko bude 

nacistická ideologie schopná zajít. Až následující měsíce a roky měly ukázat, nakolik dění 

v Německu ohrozí československou demokracii i samotnou existenci státu. Pro představu 

prvotní reakce československé demokracie Kárník uvádí výroky T. G. Masaryka 

z rozhovoru s britským redaktorem W. B. Slaterem, jenž byl uveřejněn 19. března 1933:77 

„,Mussolini prohlašuje, že fašismus není věc na vývoz. Zajisté, je ve fašismu jakýsi 

prvek demokracie… Do jaké míry je fašismus demokratickým? Směřuje zajisté k zavedení 

lidové vlády, ale směřuje také k autokracii..‘ Na otázku, zda mají být malé národy 

znepokojeny nástupem Hitlera k moci, Masaryk řekl: ,Proč? Menší národy musí prostě 

pracovat usilovněji a lépe, toť vše. Němci, nebudou-li znepokojováni, nebudou nás také 

zneklidňovat.‘“78 

V červnu téhož roku Masaryk ještě jednou hovořil o obavách, které nacistický režim 

představoval pro demokratické Československo. Redaktorovi pařížského listu 

L’Intrasigeant odpověděl na otázku „Je demokracie v nebezpečí?“ takto: „Ne, nemyslím si, 

že demokracie je v nebezpečí. Třeba Hitler, který byl přijat svým národem: není to král, ale 

muž jako jiní. Tato poznámka se hodí i na Mussoliniho. Právě v tom faktu, že byli přijati jako 

vůdci svými národy, lze také spatřovat, do určité míry, jakousi formu demokracie – neříkám, 

že je to ta moje. Ale věci se dají do pořádku. Všechno se uklidní.“79 

Americký reportér Edgar Ansel Mowrer s Masarykem v červenci rovněž vedl 

rozhovor ohledně podstaty fašismu. Zejména jej zajímalo, „zda bezskrupulózní demagogie 

a ,mocná hospodářská reklama‘ nepřinese ,smrtelné nebezpečí pro demokracii‘. Masaryk 

naráz odpověděl suše i drsně: ,Nikoliv à la longue. Dokazuje jen, že není žádné krátké cesty.‘ 

(…) Když se Mowrer ptal, co dělat, aby se po diktatuře vrátila k vládě opět demokracie, 

Masaryk odpověděl už lakonicky, ale s temnou výhrůžkou v pozadí: ,Mluvte vždy pravdu 

a nekraďte. A především se nebojte smrti.‘“80 Poslední úryvek dokazuje postupný vývoj 
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demokratického myšlení zakladatele státu, jenž od nabádání ke klidu dochází k přesvědčení, 

že bude zapotřebí dlouhého boje i za cenu smrti.  

Nacistické Německo představovalo pro Československo velké nebezpečí z hlediska 

jak zahraniční, tak vnitřní politiky. Hlavním cílem se pro Hitlera stalo odstranění 

versailleského mírového systému, na jehož základě republika vznikla. Převzetí moci nacisty 

mělo také hluboký dopad na extrémně pravicové síly, docházelo k výraznému nárůstu 

přívrženců DNSAP a zakládání místních nacistických organizací i v oblastech, kde se vliv 

strany doposud neprojevoval. Fašistickou radikalizaci ukázal již krátce před jmenováním 

Hitlera tzv. Židenický puč, při němž skupina ozbrojených členů Národní obce fašistické 

(NOF) pod vedením Ladislava Kobsinka přepadla Svatoplukovy kasárny. Ačkoliv byl jejich 

útok vzápětí odražen a všichni zúčastnění nakonec stanuli před soudem, většina jich vyvázla 

s velmi mírným trestem.81 

Činnost DNSAP byla na podzim 1933 zastavena a strana oficiálně rozpuštěna, 

sudetoněmečtí nacionálové a nacisté však již od června organizovali svůj 

přechod do nového hnutí. V červenci byla ustavena Sudetoněmecká akční fronta 

(Sudetendeutsche Aktionsfront), jež se stala následníkem strany. Měla zastupovat celou 

sudetoněmeckou „Volksgemeinschaft“, tj. všechny příslušníky sudetoněmeckého národního 

společenství napříč stavy a sociálními třídami. Na rozdíl od DNSAP zprvu projevovala 

loajalitu k československému státu, čímž se snažila vyhnout zákazu, ve svém programu 

nicméně po jejím vzoru směřovala k plnění německých národních cílů. 

Vůdcem Sudetoněmecké akční fronty byl zvolen Konrad Henlein, jenž do té doby zastával 

vysokou pozici v nejpočetnější německé tělovýchovné organizaci v ČSR, 

Deutscher Turnverband (DTV).82 

Henlein již v říjnu téhož roku oznámil založení hnutí Sudetoněmecká vlastenecká 

fronta (Sudetendeutsche Heimatsfront, SHF). Hlásil, že nová organizace má sloužit celému 

národnímu společenství (Volksgemeinschaft) a být přitom nestranická. Do SHF se však 

přihlásili bývalí členové DNSAP a dalších nacistických organizací, což Henleina přimělo 

k veřejnému vystoupení, na němž oznámil své demokratické záměry a nesouhlas 

s nacistickou rasovou politikou. V červnu 1934 vydal vnitřní nařízení, podle nějž měl být 
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z organizace vyloučen každý, kdo by se provinil proti zákonu na ochranu republiky. 

Jeho protinacistické projevy vyvrcholily v říjnu téhož roku, kdy vydal toto prohlášení: 

„Říkám jasně, že jsem s hitlerismem nikdy neměl a nemám nic společného. Německý 

nacionální socialismus končí pro nás na hranicích, stejně jako tam končí SHF.“83 

Henleinova kampaň a časté projevy loajality k Československu měly především za cíl 

zajistit hnutí legalitu. Již od podzimu 1933 byli zatýkáni jeho blízcí spolupracovníci a na jaře 

1934 získaly úřady dokonce dostatek důkazů pro rozpuštění SHF, politické rozhodnutí však 

zatím nepadlo. Veřejným odmítáním hitlerismu chtěl Henlein dále zapůsobit na politicky 

neangažované obyvatelstvo a stoupence ostatních německých stran, kteří také zavrhovali 

hitlerismus. V červnu 1934 hnutí čítalo již 85 tisíc členů a SHF se tak stalo největší 

německou stranou v Československu. Dne 21. října pronesl Henlein na sjezdu v České Lípě 

klíčový programový projev, v němž znovu popřel fašismus, pangermanismus i zájem o válku 

mezi ČSR a Německem; nabádal naopak k porozumění mezi národy. Levicový tisk se čím 

dál více zasazoval za rozpuštění SHF z důvodů, že se jedná o nástupce DNSAP. Vláda se 

otázkou začala vážně zabývat až před volbami do Národního shromáždění v roce 1935. 

Problém byl natolik svízelný, že vláda požádala o rozhodnutí Masaryka. Ten nakonec návrh 

zamítl, částečně z obavy, že by Henleinova strana přešla do ilegality, odkud by 

proti republice vedla svůj boj. Zároveň se tím snažil předejít vládní krizi, neboť agrárníci 

byli sami zainteresováni na setrvání SHF, a pokud by prezident řekl „ano“, mohl by jeho 

hlas vyjít naprázdno. Henlein tuto bitvu vyhrál a mohl kandidovat ve volbách, jedinou 

podmínkou však byla změna názvu strany. Vláda odmítla nominovat o voleb frontu, a tak se 

SHF přejmenovala na Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche Partei, SdP).84 

Již před parlamentními volbami v roce 1935 SdP jasně ukázala, že je schopná stát se 

stranou celého národního společenství sudetských Němců a hodlá se prosazovat 

v politickém boji. Její zásluhou se pojem „sudetoněmectví“ stal běžně užívaným označením 

politické příslušnosti. Dostávala také nezanedbatelnou finanční podporu přímo z Německa, 

čímž byla stavěna do pozice Hitlerovy „páté kolony“. Henleinovo úsilí udržet stranu 

v mezích zákona se vyplatilo, jednoznačné vítězství ve volbách pro něj znamenal otevřenou 

cestu k nacistickým cílům, jimž přes veškeré veřejné projevy a manévry zůstával věrný.85 
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V květnu 1935 se SdP ve volbách stala vítěznou stranou a získala nejvíce voličů. Vládu 

však sestavila republikánská strana, jež i přes úspěch SdP dokázala v poslanecké sněmovně 

získat o jeden mandát více; v senátu byly obě strany zastoupeny shodně. Ministerským 

předsedou prezident jmenoval Jana Malypetra, jenž funkci zastával od roku 1932. Většina 

jeho ministrů rovněž přetrvávala na svých postech ještě z předchozí vlády, mezi nimi 

Edvard Beneš (min. zahraničí), Josef Černý (min. vnitra), Milan Hodža (min. zemědělství) 

či Jan Krčmář (min. školství a národní osvěty). Celkové výsledky parlamentních voleb 

ukázaly nejen rostoucí moc Henleinovy strany, kterou podporovala většina německé 

menšiny, ale také ztráty socialistických stran.86 

 

6.1 Antifašistické hnutí 

Sílící fašistické hnutí v Československu i projevy organizovaného teroru v zahraničí 

měly značný vliv na československou veřejnost, která tento vývoj vnímala jako přímé 

ohrožení demokracie i samotného státu. Ostře sledovaný byl v té době Lipský proces 

s Georgi Dimitrovem a dalšími komunisty obviněnými ze zapálení Říšského sněmu. 

V Evropě se vzedmula vlna odporu vůči vůdcům nacistického režimu a byly organizovány 

mezinárodní akce na záchranu Dimitrova, do nichž se zapojili i nekomunisté a pravicově 

smýšlející lidé. Dimitrov před soudem v roce 1933 svoji obhajobu pronesl sám a nakonec 

byl obvinění zproštěn. Vzrůstající moc fašismu však symbolizovaly i další události, mezi něž 

patřila vražda jugoslávského krále Alexandra I. a francouzského ministra zahraničí 

Louise Barthoua v Marseille v říjnu 1934, za níž stál ustašovský fašista. Dosah nacismu 

do českých zemí ukázala vražda filozofa a publicisty Theodora Lessinga v Mariánských 

lázních v srpnu 1938. V důsledku tohoto dění rostla vůle vybudovat účinnější obranu 

proti nacismu a začalo se formovat antifašistické hnutí.87 

Zástupci sociální demokracie, komunistů i národních socialistů organizovali v různých 

městech protesty a politické stávky. Nejaktivnější součástí protifašistického hnutí byli 

socialistické strany, aktivně se do něj ale zapojila také Československá obec legionářská 

v čele s Josefem Patejdlem či republikánská strana. Její generální tajemník Rudolf Beran 

veřejně odsoudil fašistické tendence ve svém vystoupení před agrární akademickou mládeží 
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v únoru roku 1934. Stranický list Venkov v dubnu otiskl jeho další projev, odsuzující 

jakoukoliv formu diktatury: „Jedněm se líbí vzor italský, avšak jiným ruský, v poslední době 

některým vzory německé nebo rakouské. Nutno odmítnout všechny tyto pro nás cizí, škodlivé, 

nebezpečné, ba katastrofální vzory.“88 

Antifašistické akce oslovily mnoho osobností z řad umělců, v květnu 1933 v Praze 

na velkém shromáždění vystoupili spisovatelé Josef Kopta a Karel Josef Beneš, filozof 

Emanuel Rádl či literární kritik F. X. Šalda. Jiří Voskovec a Jan Werich publikovali spolu 

s kolegy z Osvobozeného divadla protifašistický manifest. Podpora umělců byla znát 

i na srpnové demonstraci za propuštění Ernsta Thälmanna a ostatních zatčených po požáru 

Říšského sněmu. Zúčastnili se jí básníci a publicisté Jaroslav Seifert či František Václav 

Krejčí, herci Hugo Haas a František Filipovský, malíři Jindřich Štýrský a Josef Šíma aj.89 

Komunisté se většiny akcí pořádaných socialisty neúčastnili z důvodu boje 

proti „buržoazní demokracii“ a jejím představitelům. Sami však proti hrozbě nacismu 

bojovali s velkým nasazením, KSČ již ve svém prohlášení z července 1932 vybízí 

ke sjednocení proletariátu v boji proti fašismu: „Německý proletariát bojuje 

proti fašistickému převratu, který znamená krvavou fašistickou hrůzovládu, strašlivé 

zbídačení a zotročení pracujícího lidu a krajní zostření nebezpečí imperialistické války. Boj 

německého proletariátu je naším bojem. Jde také o osud pracujícího lidu Československa. 

(…) Voláme proletariát a všechen pracující lid k veliké solidární akci po boku německého 

proletariátu, (…) voláme jej do boje proti fašistickým plánům československé buržoazie.“90   

Demokratičtí antifašisté se naopak často účastnili akcí svolaných komunisty 

či organizací Levá fronta, sdružující levicově smýšlející intelektuály. Hlubší institucionální 

spolupráce však byla vyloučena, neboť komunisté neustupovali od svého záměru zničit 

parlamentární demokracii a zahájit cestu k proletářské revoluci.91 Ferdinand Peroutka se 

k tomuto problému vyjádřil ve svém úvodníku „S kým proti fašismu?“ v Přítomnosti 

z 5. dubna 1933: „Snad my, vyptávajíce se, jaké cíle mají být uloženy protifašistické frontě 

od demokratů až ke komunistům, opravdu působíme proti jejímu vzniku. Komunistům je 

naprosto nemožno říci, že hlavním jejich cílem je povalení demokracie; rychle by byli 
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vyvrženi ze svého hnutí, a také demokrati, ač jsou dosti důvěřiví a lehkomyslní, by do takové 

fronty nešli. Bylo by podivno, kdyby kladli tak velikou váhu na to, aby byli zaříznuti 

komunistickým místo fašistickým řezníkem. (…) Mysleme na naše poměry. Kdo zde opravdu 

věří, že komunismus by byl schopen účinně čelit fašismu, když ani silný německý 

komunismus, mající pověst bojovnosti, nic nesvedl? Ovšem, že je třeba boje proti fašismu. 

Ale buďto bude mít ten boj za cíl demokracii, nebo se prohraje.“92 

 

7 Československo jako útočiště uprchlíků před nacismem 

Ve třicátých letech Československo ztělesňovalo „ostrov demokracie“, jehož politický 

systém zatím dokázal úspěšně čelit extremistickým silám. Po nástupu Hitlera k moci 

a požáru Říšského sněmu do země začaly proudit vlny uprchlíků z Německa, jež k emigraci 

vedly jak existenční, tak politické a hospodářské důvody. Část uprchlíků plánovala 

pokračovat dále na západ do dalších demokratických zemí či do Sovětského svazu, 

pro spoustu z nich se však Československo stalo novým domovem. Před nacistickým 

terorem utíkali lidé nejrůznějších politických názorů i původu, mezi něž patřili křesťané 

i židé, komunisté, sociální demokraté, občanští demokraté či nacionální socialisté, kteří se 

s Hitlerem rozcházeli pouze v taktických otázkách (zejména příslušníci nacistické 

organizace Černá fronta, založené bývalým členem NSDAP Otto Strasserem). 

Většina emigrantů se usídlila v Praze, kde svoje sídlo zřídili také němečtí sociální demokraté 

a dočasně i němečtí komunisté. Vedle Moskvy a Paříže byla v té době Praha třetím 

nejvýznamnějším centrem exilu v Evropě.93 

Pro uprchlíky z Německa byla cesta do Československa jednoduchou volbou, 

neboť samotná hranice mezi oběma státy nebyla z větší části hlídána ani chráněna 

pohraničním plotem, což umožňovalo snadný přechod pod zástěrkou krátkodobého výletu 

do hor. Cesta do sousedního státu byla zároveň velmi rychlá a nevyžadovala vysoké finanční 

výdaje, někteří emigranti hranici překračovali dokonce i pěšky. Mezi oběma zeměmi 

neplatila vízová povinnost, většina uprchlíků se tak do Československa dostávala zcela 

legálně, mnozí však přicházeli i bez platných dokumentů. Dalším důvodem pro hledání 

útočiště v Praze byly politické, profesní i osobní vazby, jež německé uprchlíky 
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s Československem pojily. Podle lidového sčítání z roku 1930 německá menšina v zemi 

čítala 3,2 milionů občanů, což představovalo více jak pětinu všech obyvatel. 

Kromě německy psaných novin a časopisů zde mohli emigranti nalézt také německé školy 

nebo kulturní zařízení. Zejména v Praze nebyla vážným problémem ani jazyková bariéra, 

neboť česká inteligence a umělci povětšinou ovládali německý jazyk, stejně jako příslušníci 

starší generace.94 

 

7.1 Československá uprchlická politika 

Již od 1. března 1933 české i německé noviny vybízely k pomoci německým 

uprchlíkům, mezi nimi i Prager Tagblatt: „Protestovat proti tomuto slepému běsnění násilí 

pomocí slov by bylo zbytečné. Je ovšem třeba pomoci obětem násilí, kteří hledají v naší zemi 

útočiště. To je úkol nejen všech pokrokově smýšlejících, nýbrž i všech svobodně myslících 

mužů a žen v naší demokratické republice. Očekáváme, po zkušenosti z posledních dnů, 

vlnu uprchlíků, kteří si při útěku k nám nezachrání nic více než holý život. Naléhavě je nyní 

třeba připravit pro ně bydlení, ošacení a stravu.“95 

Přesný počet uprchlíků utíkajících před nacisty, kteří se v letech 1933 až 1938 

zdržovali v Československu, není možné s jistotou určit. Většina z nich krátce po příchodu 

pokračovala do dalších zemí a splynula tedy s množinou turistů. Oficiální záznamy úřadů 

zachycují zejména emigranty, kteří byli registrováni u pomocných výborů. Podle těchto 

údajů se mohlo jednat o 1500 německých a 300 rakouských uprchlíků. Spousta vyhnanců 

v zemi přebývala ilegálně nebo vůbec nevyužívala služeb pomocných organizací, mezi něž 

patřili zejména majetní židovští emigranti.96 

Přístup československých úřadů vůči milionům uprchlíků, které do země proudily, 

byl nejednotný a jejich uprchlická politika se u jednotlivých skupin emigrantů lišila. 

Velmi rychle vznikaly organizace na pomoc uprchlíkům, které však podobně jako samotné 

úřady počítaly s jejich krátkodobým pobytem v Československu a brzkým návratem 

do vlasti. Nově příchozím proto zpočátku nebyly kladeny potíže a ti měli díky německým 
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cestovním pasům právo přebývat v zemi jako turisté. Po několika měsících však bylo jasné, 

že nacistický režim bude mít delší trvání, než se původně zdálo. Spolu se sílícími represemi 

narůstaly počty uprchlíků a bylo potřeba zformulovat jasná pravidla pro jejich přijímání. 

V červnu 1933 ministerstvo vnitra vydalo první souhrnnou instrukci, na jejímž základě 

mohli němečtí emigranti volně pobývat v Československu, pokud proti jejich přítomnosti 

nebylo vážných námitek z důvodu státní bezpečnosti. Občané bez cestovních dokladů mohli 

zažádat o provizorní československý cestovní pas, s nímž jim bylo umožněno ze země 

odcestovat.97 

Navzdory liberální politice vůči německým uprchlíkům československé úřady 

zaujímaly odmítavý postoj ke komunistům a polským Židům, jejichž přítomnost považovaly 

za nežádoucí. Po požáru Říšského sněmu Československo s obavami sledovalo vývoj 

v Německu a masivní zatýkání politických oponentů. Ze strachu před vlnou komunistických 

utečenců vydalo dne 1. března 1933 nařízení, jež zakazovalo vstup komunistů do země. 

Měli být zastavováni hned na hranicích a posíláni zpět do Německa s upozorněním, 

že při dalším pokusu o přechod do Československa budou rovnou předáni německým 

úřadům. Toto omezení se týkalo i německých komunistů, kteří již pobývali ve vnitrozemí; 

při odhalení měli být také vyhoštěni do Německa jako nežádoucí cizinci. Jedinou šancí 

pro takové uprchlíky bylo prokázat, že jsou ve své vlasti trestně stíháni pro politickou 

činnost, pak je Československo bylo ochotné vypovědět do jiného sousedního státu. 

Při kontrolách uprchlíků se však nedalo vždy prokázat, zda jsou dotyční komunisty, a jejich 

pobyt tak byl mnohdy tolerován. Vypovězení hrozilo zejména těm, kteří v Československu 

navázali na svoji politickou činnost.98 

Dalšími nevítanými přistěhovalci byli polští a ostatní východní židé, žijící v Německu 

již od první světové války, kteří hledali útočiště před nacistickým řáděním. Československé 

úřady však měly spoustu práce se židovskými uprchlíky, již do země přicházeli ještě 

v průběhu první světové války, kdy prchali před boji na Východní frontě. Jejich přítomnost 

se nelíbila místním obyvatelům, kteří je obviňovali ze spotřebovávání jejich zásob 

a lichvaření a dokonce proti nim pořádali demonstrace. Po konci války se úřadům podařilo 

část uprchlíků odeslat zpět, většinou do nově vzniklého Polska. Židé přicházející v roce 1933 

z Německa proto nedostávali povolení k pobytu a byli nuceni k rychlému vycestování. 
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Jelikož zpravidla neměli německé občanství (německé úřady jim v jeho získání bránily), 

vybízelo je Československo k návratu do státu, jehož občanství původně vlastnili.99 

Navzdory vypovězení za hranice se mnoho uprchlíků opět vracelo do Československa, 

neboť byli přes hranice posíláni v tajnosti a většina z nich by i v sousedním státě zůstávala 

ilegálně. Emigranti se tak ocitali v situaci, kdy svoji přítomnost nemohli legalizovat v žádné 

zemi, což postupně vedlo k jejich kriminalizaci. Československé úřady také omezovaly 

právo cizinců na práci, podle zákona o ochraně domácího trhu z roku 1928 mohli být 

zaměstnáváni jen zcela výjimečně. Němečtí uprchlíci se při příchodu povinně zavazovali 

k tomu, že v Československu nebudou politicky ani výdělečně činní. Emigrantům nezbývala 

jiná možnost, než pracovat nezákonně, většinou jako učitelé jazyků, uklízečky 

či vychovatelky. Tato diskriminace se dotýkala zejména německých, rakouských a obecně 

židovských uprchlíků, jejichž pobyt v zemi doprovázela existenční nejistota.100 

Samotný termín „uprchlík“ nebyl v československém právu pevně zakotven 

a emigranti tak z tohoto hlediska zůstávali pouze cizinci pobývajícími na území 

Československa. Vztahoval se na ně zákon o pobytu cizinců z roku 1935, jenž jim v případě 

pobytu delšího než dva měsíce ukládal povinnost oficiálně zažádat o povolení k pobytu. 

Úřady jim toto povolení mohly nicméně vydat pouze pro určitou oblast státu. Zákon o obraně 

státu z roku 1936 také potvrzoval právo na teritoriální vymezení jejich pobytu, čehož od roku 

1937 využívala československá armáda v pohraničním území. Od května 1937 byli němečtí 

uprchlíci soustřeďováni do chudých okresů ve vnitrozemí, vzdáleni od velkých měst. 

Ministerstvo vnitra se je tímto krokem snažilo přimět k reemigraci a znemožnit jim 

jakoukoliv politickou aktivitu. Opatření však vyvolalo vlnu odporu veřejnosti i zahraničních 

pomocných organizací a vláda plán v původní podobě neuskutečnila.101 

Ministerstvo vnitra se bránilo vytvoření závazných norem o uprchlících, parlamentem 

v roce 1934 neprošel ani komunistický návrh zákona o udělování azylu. Navenek úřady 

prohlašovaly, že „neškodným“ uprchlíkům nebudou v jejich pobytu nijak bránit, 

ve skutečnosti ale mohly díky nedostatku pravidel k různým skupinám uprchlíků přistupovat 

zcela rozdílně. Jak již bylo zmíněno, vláda se stavěla zejména proti přítomnosti 

komunistických a židovských emigrantů, naopak sociální demokraté měli díky silnému 
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politickému zastání v Československu téměř jisté právo na azyl. Zatímco ministerstvo 

vnitra, jež od roku 1934 řídil agrárník Josef Černý, zaujímalo vůči uprchlíkům uzavřený 

postoj, ministerstvo zahraničí v čele s Edvardem Benešem se snažilo o co největší podporu 

německých demokratických uprchlíků a posílení protifašistického odboje. Až přesun 

uprchlíků ze zabraného pohraničí do vnitrozemí po Mnichovské dohodě přineslo změnu 

a v listopadu 1938 byl založen Ústav pro péči o uprchlíky. Do té doby však uprchlíkům 

nejvíce pomáhaly dobrovolné organizace, jež jim rovněž poskytovaly finanční podporu 

(zejména z osobních darů).102 

 

7.2 Pomocná sdružení pro uprchlíky 

Již od roku 1933 německé uprchlíky podporoval zejména Komitét pro podporu 

sociálně demokratických uprchlíků (Sozialdemokratische Flüchtlingshilfe), jehož založení 

iniciovala Německá sociálně demokratická strana v ČSR (Deutsche sozialdemokratische 

Arbeiterpartei, DSAP) a exilové vedení sociální demokracie v Německu, SOPADE. 

Koncem června 1933 však začínalo být jasné, že zastupující úřady sociální demokracie 

a komunistů v pohraničí již nemohou déle zvládnout péči o přicházející uprchlíky, z nichž 

většina byla zcela bez prostředků. Vražda Theodora Lessinga a množící se případy únosů 

či násilných zásahů nacistických sil na území Československa, které byly namířeny 

proti německým uprchlíkům, ukázaly, že jejich pobyt v zemi není natolik bezpečný, 

jak doufali.103 

Mezi nejvýznamnější pomocné organizace dále patřila Demokratická péče o běžence 

(Demokratische Flüchtlingsfürsorge), jež vznikla v březnu 1933 z podnětu Ligy za lidská 

práva v Československu. Předsedou Demokratické péče o běžence se stal publicista a bývalý 

předseda Německé ligy za lidská práva (Deutsche Liga für Menschenrechte, DLM) 

Kurt Grossmann104. Tento výbor byl první oficiální charitativní organizací pro emigranty, 
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kromě poskytování ubytování a stravy se jim snažil pomoci především s legalizací jejich 

pobytu. Grossmann přijímal uprchlíky všech politických směrů a odmítal dokonce jejich 

politické přesvědčení sdělovat policejnímu ředitelství, jež mezi nimi doufalo odhalit 

komunistické emigranty.105 

Důležitým spolkem byl tzv. Šaldův komitét, oficiálním názvem Pomocný výbor 

pro německé uprchlíky (Hilfskomitee für deutsche Flüchtlinge). Zakladateli byli literární 

kritik F. X. Šalda, spisovatel Otokar Fischer a profesor Antonín Matějček. Výbor se 

definoval jako „nepolitické, nestranické a nezávislé zařízení, které má pomoci německým 

uprchlíkům bez rozdílu rasy, národnosti a náboženství“.106 Působili v něm však zejména 

čeští levicoví intelektuálové a komunisté, jeho podpory tak z větší části využívali němečtí 

komunističtí uprchlíci.107 

Blízko sociálním demokratům stál Pomocný výbor jednotného svazu soukromých 

zaměstnanců (Hilfskomitee des Einheitsverbandes der Privatangestellten, taktéž Klein-

Verband), jenž se staral o bývalé členy německých odborových organizací a ze všech výborů 

nabízel nejlepší finanční podporu. Docházelo také k organizování péče o židovské 

uprchlíky, kterou v té době poskytovalo několik institucí, například Židovský pomocný 

komitét nebo HICEM, spolek pro vystěhovalce a průchozí.108 

Díky spolupráci jednotlivých výborů a dohody Kurta Grossmanna s policejním 

ředitelstvím v Praze bylo všem registrovaným uprchlíkům umožněno získat provizorní 

průkaz o povolení pobytu a legalizovat tak jejich pobyt v Československu alespoň do doby, 

než úřady vyřídily jejich oficiální žádosti o povolení k pobytu. Této pomoci využívali i lidé 

bez finanční tísně, kteří by v jiném případě podporu výborů nevyhledávali. Uprchlíci, již 

pobývali v zemi nelegálně nebo jimž hrozilo obvinění z trestné činnosti (i proti německým 
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zákonům), však neměli právo na oficiální podporu a získání povolení k pobytu. Všechny 

pomocné výbory vytvořily na podzim roku 1933 společnou organizaci s názvem 

Comité National Tchécho-Slovaque pour les Réfugiés provenant d’Allmagne, pod níž chtěly 

při vyjednávání s úřady navenek vystupovat.109 

 

7.3 Emigrace spisovatelů a umělců 

Již před rokem 1933 nacisté nepokrytě útočili na činnost německých spisovatelů 

a umělců. Bojkotovali například uvedení premiéry filmového zpracování románu 

Na západní frontě klid Ericha Maria Remarqua v roce 1930, kdy mezi diváky vypustili bílé 

krysy a vyvolali tak v sále hromadnou paniku. Výhružky smrti si za své otevřené 

protinacistické postoje vysloužil i Thomas Mann, jehož veřejný projev v Berlíně o hrozbách 

fašistického fanatismu byl násilně přerušen příslušníky SA. Ještě od konce 20. let zažívali 

mnozí literáti, novináři i umělci represe ze strany režimu (například pacifista a novinář 

Carl von Ossietzky, zatčený v roce 1929 za uveřejnění článku upozorňujícího na ilegální 

zbrojení v letectví). V roce 1932 publikoval stranický titul NSDAP Völkischer Beobachter 

seznam autorů, kteří upadli v nemilost; mezi nimi nalezneme jména jako 

Lion Feuchtwanger, Klaus Mann, Ernst Toller, Stefan Zweig či Bertolt Brecht.110 

Bezprostředně po nástupu Hitlera bylo jasné, jakým směrem se bude ubírat kulturní 

politika nacionálního socialismu. Všechny formy umělecké tvorby měly být využity 

k posílení propagandy, nacisté se však ještě před zahájením vlastního kulturního programu 

rozhodli zbavit vlivu své politické odpůrce. Na seznamu nežádoucích osob se jako první 

ocitli spisovatelé a umělci z řad komunistů a extrémní levice, následovali je buržoazní 

spisovatelé nihilismu, liberálové, socialisté z vyšší střední třídy (tzv. salonní bolševici) 

nebo židovští novináři, umělci a vydavatelé. Autoři byli bez varování úřadů zatýkáni, noviny 

a časopisy konfiskovány a vydavatelství rušena. Již v polovině března 1933 na německém 

území prakticky přestala existovat komunistická a sociálně demokratická literatura. 

Veškerá levicová i liberální tvorba měla být potlačena a na její místo nastoupila ideologie, 

založená na fiktivním mýtu o rase, krvi a půdě. 111 
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Po požáru Říšského sněmu bylo založeno Říšské ministerstvo propagandy, v jehož 

rámci Joseph Goebbels ustavil Říšskou kulturní komoru, která ovládala veškerou kulturní 

produkci země. Ochranný svaz německých spisovatelů (Schutzverband deutscher 

Schriftsteller) byl včleněn do nově vzniklého Říšského svazu německých spisovatelů 

(Reichsverband deutscher Schriftsteller). Goebbels v březnu zahájil masivní kampaň 

zaměřenou proti zakázaným autorům a nařídil jejich díla odstranit z knihoven a veřejně je 

spálit. Provedením akce pověřil německé studenty, kteří pod nacistickým vedením sami 

sbírali nežádoucí tituly. Rituální pálení zabavených knih se konalo dne 10. května 

v prostředí německých vysokých škol.112 

Rudé právo přineslo o dva dny později následující popis událostí: „Ve středu večer 

došlo v Německu ke scénám, které přímo s divadelní režií byly delší dobu připravovány 

a které upomínají na dobu nejtemnějšího středověku s jeho plápolajícími hranicemi 

a pálením ‚kacířských knih‘. (...) Studenti utvořili řetěz a podávajíce si knihy z vozů, vrhali 

je do ohně. Přitom provolávali různé ‚průpovídky‘, kterými byl označován ‚zločin‘ 

upalovaného autora.“113 

Umělci, spisovatelé a publicisté tvořili významnou součást německých exulantů, 

z nichž mnozí se v emigraci aktivně zapojovali do protifašistického boje. 

Kromě Československa hledali útočiště ve Francii, Rakousku, Švýcarsku či Holandsku, 

část jich však také uprchla do skandinávských zemí a Sovětského svazu. Rozšířenost 

německého jazyka mezi pražským obyvatelstvem v té době výrazně usnadňovala práci 

německých antifašistů, kteří mohli bez potíží vydávat noviny, publikovat knihy či pořádat 

divadelní představení. V Československu našli útočiště mimo jiné spisovatelé 

Arnold Zweig, Oskar Maria Graf, Johannes R. Becher, dramatici Bertolt Brecht 

či Julius Hay, umělec a satirik John Heartfield nebo publicista Kurt Grossmann. Kromě nich 

se do vlasti rozhodli vrátit Egon Erwin Kisch, Franz Carl Weiskopf či Willy Haas, kteří sice 

dlouhodobě pobývali v Německu, ale měli československé občanství.114 
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Praha se stala klíčovým centrem exilových nakladatelství. Německý emigrantský tisk 

měl v Československu velký význam při organizování protifašistického hnutí. Umožňoval 

emigrantům navázat spojení a pomáhal vytvořit podmínky pro rozvoj německé literatury. 

V roce 1933 již na území Československa existovalo více jak 170 německy psaných 

periodik, nejznámější z nich byly pražské liberální deníky Prager Tagblatt115 

a Deutsche Zeitung Bohemia116 nebo oficiální německý deník ministerstva zahraničních věcí 

Prager Presse117. V pohraničí byl obzvlášť rozšířen německý komunistický a sociálně 

demokratický tisk, i v dalších oblastech však vycházely menší regionální tituly. Díky tomu 

Prahu jako své nové působiště zvolila celá řada německých novin a časopisů, 

které v Německu čelily zákazu.118 

 

7.3.1 Německá exilová nakladatelství a periodika v Československu 

Jedním z nejvýznamnějších exilových nakladatelství bylo Malik-Verlag, založené již 

během první světové války Wielandem Herzfeldem (bratrem Johna Heartfielda). 

Ve dvacátých letech se stalo oblíbeným nakladatelstvím německé levice, programově se 

orientující na zájmy dělnické třídy. Své závazky definovalo jako „boj proti hladu, válce, 

vykořisťování, za lidskou důstojnost a přeměnu stávajících společenských poměrů“.119 

V rámci nakladatelství Malik-Verlag byly publikovány tituly domácích i zahraničních 

autorů (např. Maxima Gorkého, Lva Tolstého, Uptona Sinclaira aj.), jeho tvář však 

pomáhala utvářet i spolupráce se dvěma výraznými uměleckými osobnostmi politické satiry. 

Byli jimi malíř a karikaturista George Grosz, který v nakladatelství Malik-Verlag vydal 
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sbírku kreseb s názvem Das Gesicht der herrschenden Klasse (Tvář vládnoucí třídy), 

a John Heartfield, jenž čtenáře uchvacoval grafickými prvky, jimiž doplňoval vydané knihy 

(známé byly především jeho knižní přebaly s politicky laděnými fotomontážemi).120 

Wieland Herzfelde podnik dokázal přemístit do Prahy krátce po nástupu Hitlera 

a do roku 1938 v něm vydával literární díla Williho Bredela, Oskara Maria Grafa, 

Johanna R. Bechera a dalších.  Herzfelde jakožto německý emigrant mohl získat právo 

na azyl, nikoliv však vydavatelské povolení. V roce 1934 proto oficiální sídlo nakladatelství 

registroval v Londýně, ačkoliv prakticky veškerou práci řídil z Prahy. Německá exilová 

literatura byla publikována rovněž exilovým nakladatelstvím SPD Graphia v Karlových 

Varech a dalšími německými i československými nakladatelstvími. Patřila mezi ně 

například pražská nakladatelství Kácha, Borecký, Hokr, Neumann, Orbis nebo Odeon, 

ostravské nakladatelství Kittl anebo Prager v Bratislavě.121 

Do roku 1935 Malik-Verlag v Praze vydával také měsíčník Neue Deutsche Blätter, 

jehož programovým cílem byl boj proti fašismu, ale také proti znovunastolení liberálně 

demokratických poměrů Výmarské republiky a rezignaci emigrantů. Do časopisu přispívali 

například Lion Feuchtwanger, Johannes R. Becher, Anna Seghersová, Bertolt Brecht, 

Willi Bredel, Arnold Zweig, Wieland Herzfelde, Heinrich Mann či Egon Erwin Kisch. 

Poprvé v něm byla ve zkrácené formě otištěna díla, jež jsou dnes všeobecně uznávaná, 

například Dreigroschenroman (Třígrošový román) Bertolta Brechta, Erziehung vor Verdun 

(Výchova před Verdunem) Arnolda Zweiga nebo Die Prüfung (Zkouška) Williho Bredela. 

Kromě tvorby exilových autorů byly v německém překladu publikovány i básně 

Jiřího Wolkera nebo Óndry Łysohorského.122 

Při založení literárního časopisu Neue Deutsche Blätter Herzfeldovi pomohl 

F. C. Weiskopf a další socialističtí spisovatelé. Časopis měl zaštitovat tvorbu všech 

antifašistických spisovatelů. Johannes R. Becher vznik listu charakterizoval jako 

„průlom k jednotnému hnutí všech protifašistických sil německé literatury“.123 Redakce se 

již v prvním čísle zaručila poskytnout prostor všem, kteří jsou ochotni bojovat po jejím boku, 
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a to i přes rozdílná politická přesvědčení. Vedle kritických statí a pamfletů časopis přinášel 

literární tvorbu všeho druhu. Vydavatelé tak chtěli dle vlastních slov veřejnosti dokázat, 

že „nikoliv náhodou jsou téměř všichni zástupci německé literatury rozhodnými odpůrci 

‚Třetí říše‘“.124 

Dalším vlivným exilovým listem byl Der Gegen-Angriff, založený v Praze 

Egonem Erwinem Kischem a Bruno Freiem, který v časopise působil jako šéfredaktor. 

Vycházel od dubna 1933 jako čtrnáctideník levicových antifašistických sil 

v Československu. Mezi přispěvatele se řadili jak němečtí emigranti, tak Čechoslováci. 

Přibližoval svým čtenářům životní podmínky ve fašistickém Německu, politiku 

a propagandu nacistické strany, hrůzu koncentračních táborů i literární práci německých 

emigrantů. Vyslovoval se dokonce i k fašizujícím tendencím v Československu 

či emigrantské politice. Z oblasti literatury uveřejňoval například díla Johanna R. Bechera, 

Bertolta Brechta, Rudolfa Leonharda, Stefana Heyma či Maxe Zimmeriga.125 

Na rozdíl od Neue Deutsche Blätter tento list při oslovování literárně činných 

emigrantů volil výrazně radikálnější tón, ihned v úvodu prvního čísla se k nim obrátil takto: 

„Nyní se bude muset každý rozhodnout, buď pro ně, anebo pro nás – není žádné třetí 

cesty.“126 Časopis za dobu své existence pomohl iniciovat řadu antifašistických akcí, 

mezi jinými apel za udržení stávající politické nadvlády Francie v oblasti Sárska, teré se 

nacisté snažili připojit k třetí říši. Tato výzva, opírající se o podporu mezinárodně 

uznávaných spisovatelů a zástupců německé inteligence, si vyžádala tvrdou reakci nacistické 

strany, což podle mnohých jen potvrdilo její účinnost. V prvních letech německé emigrace 

byl tento titul nejrozšířenějším antifašistickým orgánem, jeho čísla se ke čtenářům ilegálně 

dostávala až do Německa. V roce 1936 byl časopis přejmenován 

na Deutsche Volkszeitung.127 

Od dubna 1933 začal v Praze vycházet také týdeník Die Neue Weltbühne. Navazoval 

na list levicové a demokratické inteligence Výmarské republiky Die Weltbühne, jehož cílem 

bylo vytvořit prostor pro svobodnou diskuzi zástupců nejrůznějších politických směrů. 
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Časopis Die Weltbühne byl (původně pod názvem Die Schaubühne) založen roku 1905 

německým publicistou a divadelním kritikem Siegfriedem Jacobsohnem a věnoval se nejen 

politickému dění, ale především divadlu a kultuře. Přispívali do něj osobnosti jako 

Kurt Tucholsky, Erich Mühsam, Ernst Toller, Kurt Hiller, Bertolt Brecht, Erich Kästner, 

Heinrich Mann a další. V roce 1927 se listu ujal Carl von Ossietzky, jenž časopis vedl 

směrem k nezávislé politické kritice. Za své články proti nastupujícímu fašismu byl v roce 

1933 zatčen a poslán do koncentračního tábora. V roce 1932 ve Vídni vznikla zvláštní 

redakce rakouské verze časopisu Die Wiener Weltbühne. V březnu 1933 byl časopis 

v Berlíně oficiálně zakázán a o měsíc později byla exilová redakce přeložena z Vídně 

do Prahy, kde časopis nadále vycházel pod názvem Die Neue Weltbühne.128 

V roce 1934 se novým vydavatelem stal mladý novinář Hermann Budzislawski, jehož 

snahou bylo prostřednictvím listu sjednotit německé emigranty do lidové fronty. 

I přes výrazné zaměření na politická a hospodářská témata součástí týdeníku nadále 

zůstávaly literární příspěvky, vyznačující se vysokou kvalitou i ideologickou rozmanitostí. 

Kulturní rubrika přinášela rovněž zprávy o umělecké činnosti emigrantů, například exilovém 

divadle. Začátkem roku 1938 redakce kvůli sílící cenzuře přesídlila do Paříže, kde vycházela 

do konce srpna 1939.129 

 

Možnost publikovat německým emigrantům poskytoval také komunistický list 

Die Rote Fahne130, jenž vycházel v Praze jako orgán zahraničního vedení KPD, 

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

s. 128, 132, 136-138. ISBN 3453035321.; VESELÝ, Jiří a kol. Azyl v Československu 1933-1938. Praha: 

Naše vojsko, 1983, s. 66. 
129 STEPHAN, Alexander. Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. 1. München: Beck, 1979, s. 107-108. ISBN 

3406052738. 
130 Komunistický deník Die Rote Fahne vznikl 6. listopadu 1918, od 18. listopadu pak vycházel v Berlíně 

jako ústřední orgán Spartakovců a následně KPD. Mezi šéfredaktory deníku patřili Ernst Meyer, 

Heinrich Süßkind, Heinz Neumann, Werner Daniel Hirsch či Alexander Abusch. Vydávání listu bylo 

v důsledku kritiky vládních stran opakovaně zakazováno, a to již od roku 1919. Po požáru Říšského sněmu 

byl deník dne 28. února 1933 v nacistickém Německu definitivně zakázán a přešel do ilegality. Od března 

1933 byl exilovým vedením KPD vydáván dvakrát až třikrát měsíčně ve formě letáků a v nákladu zhruba 

300 000 výtisků. Exilový generální štáb KPD se po Hitlerově nástupu k moci usídlil nejprve v Paříži 

(pod vedením Wilhelma Piecka), poté se přesunul do Prahy a následně do Moskvy. Vydávání 

Die Rote Fahne ve Vídni od roku 1933 krátce řídil rakouský komunistický novinář Peter Acht, mezi lety 

1935 a 1939 byl šéfredaktorem Alexander Abusch (nejprve v Praze, od roku 1937 v Paříži).; KOSZYK, 

Kurt. Deutsche Presse 1914-1945: Geschichte der deutschen Presse, Teil III. Berlin: Colloquium Verlag, 

1972, s. 324-329. ISBN 3767803097.; JAHN, Bruno. Die deutschsprachige Presse: Ein biographisch-

bibliographisches Handbuch, Band 1[online]. München: Saur, 2005, s. 3-4 [cit. 2018-01-01]. ISBN 

3598117108. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=lp6o5fFQcvsC&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR1#v=onepage&q&f=false; 

PALMIER, Jean-Michel. Weimar in exile: The Antifascist Emigration in Europe and America [online]. New 

York: Verso, 2006, s. 302-304 [cit. 2017-10-30]. ISBN 1844670686. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=lp6o5fFQcvsC&lpg=PR1&hl=cs&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
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nebo exilový týdeník německé sociální demokracie Neuer Vorwärts131 v Karlových Varech. 

Řada německých publicistů a spisovatelů přispívala do českých liberálních novin a časopisů, 

například Literárních novin132 (mj. Klaus Mann) či brněnského uměleckého a politického 

časopisu U-Blok133. 

Publicista Willy Haas134, jenž ve 20. letech začal vydávat významný kulturní týdeník 

Výmarské republiky Die literarische Welt, v říjnu 1933 v pražském exilu založil podobně 

zaměřený časopis pro literaturu, umění a kulturu s názvem Die Welt im Wort. 

Spoluzakladatelem se stal pražský německý novinář a spisovatel Otto Pick, jenž působil také 

v Prager Presse jako kulturní redaktor a divadelní kritik. Na rozdíl od většiny antifašisticky 

zaměřeného exilového tisku chtěli tvůrci tohoto listu udržet nepolitickou a objektivní linii, 

                                                           

https://books.google.cz/books?id=2UPrsyu3znkC&lpg=PP1&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false 
131 Týdeník Neuer Vorwärts byl exilovým nástupcem ústředního listu SPD Vorwärts, jehož výtisky byly 

ilegálně přepravovány do Německa. V Praze list poprvé vyšel dne 18. června 1933 pod vedením Friedricha 

Stampfera. Po zákazu exilového zastoupení německé sociální demokracie SOPADE v Československu 

v roce 1937 bylo její sídlo přemístěno do Paříže, odkud časopis nadále vycházel pod názvem Journal Anti-

Hitlerien.; FISCHER, Heinz-Dietrich. Zentren und Peripherien der Kommunikations-Historie [online]. 

Berlin: LIT Verlag, 2015, s. 53-54 [cit. 2018-01-01]. ISBN 9783643128522. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=eT25CgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=cs&pg=PP5#v=onepage&q&f=false 
132 Nakladatelský časopis Literární noviny byl založen roku 1927 jako kulturní revue a literárněkritický list. 

Publikoval díla českých i světových autorů, např. Jana Nerudy, Vítězslava Nezvala, Josefa Hory, Stanislava 

Kostky Neumanna, Guillauma Apollinaira či Antona Pavloviče Čechova. Vydávaly jej postupně 

nakladatelství Pokrok, Sfinx a Evropský literární klub (ELK). Odpovědnými redaktory byli v meziválečném 

období Václav Kaplický (1927 - 1930), Bohumil Janda (1930 - 1034), Bohumil Mathesius (1934 – 1936), 

Miloslav Novotný (1936 – 1938) a Jaroslav Jan Paulík (1938 – 1941). V roce 1949 se Literární noviny staly 

časopisem nakladatelství Československý spisovatel (spadající pod Svaz československých spisovatelů, 

SČSS). Kvůli svému kritickému pohledu na společenské dění byl list v roce 1967 zakázán, v roce 1968 však 

opět obnoven pod názvem Literární listy a v této podobě vycházel až do okupace vojsky Varšavské smlouvy. 

Od listopadu 1968 časopis několik měsíců vycházel pod názvem Listy až do zákazu v roce 1969. Od roku 

1990 se jeho nástupcem stal týdeník Literární noviny, v současnosti časopis vychází jako měsíčník v nákladu 

zhruba deseti tisíc výtisků.; MÜCKOVÁ, Johana. České literární časopisy první poloviny 90. let 20. století 

na příkladu periodik Literární noviny a Tvar. Praha, 2010, s. 35-37. Dostupné také z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/87125/. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.; ŠTOLBA, 

Jan. Literární noviny – jak šel jejich čas IV. In: Literární noviny [online]. Praha: Litmedia, 2018 [cit. 2018-

01-01]. Dostupné z: http://www.literarky.cz/politika/domaci/24325-literarni-noviny-jak-el-jejich-as-iv-1989;  
133 Časopis U-Blok vycházel mezi lety 1936 a 1938 pod vedením Bedřicha Václavka jako orgán uměleckých 

skupiny levicových spisovatelů Block. Pravidelně v něm vycházely básně i prózy německých sutorů, a to i 

v němčině. Do časopisu přispívali například Heinrich Mann, Wieland Herzfelde, Bertolt Brecht či 

Max Zimmering.; VESELÝ, Jiří a kol. Azyl v Československu 1933-1938. Praha: Naše vojsko, 1983, s. 69., 

DVOŘÁKOVÁ, Jaroslava. Bedřich Václavek v boji proti fašismu. Literatura.Umění.Kultura: Týdeník Unie 

českých spisovatelů [online]. 2014, 2014, 2014(6) [cit. 2018-01-01]. ISSN 1210-1494. Dostupné z: 

http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2014/19-6-2014-28-kvetna-2014/72-bedrich-vaclavek-v-boji-

proti-fasismu 
134 Willy Haas (1891 – 1973) byl pražský německy píšící novinář, divadelní a filmový kritik a scénárista. Již 

během vysokoškolských studií v Praze vydával s Norbertem Eislerem a Otto Pickem časopis Herder-Blätter. 

Po první světové válce odešel do Berlína, kde psal divadelní a filmové kritiky. V roce 1925 založil literární 

týdeník Literarische Welt. Po nástupu nacistů k moci se vrátil do Prahy, kde vydával časopis Die Welt 

im Wort (1934 – 1935). Roku 1939 emigroval do Indie, kde pomáhal utvářet indický film. Od roku 1948 žil 

v Hamburku a jako divadelní kritik přispíval do deníku Die Welt.; KNEIDL, Pravoslav. Pražská léta 

německých a rakouských spisovatelů. Praha: Pražská edice, 1997, s. 184-185. ISBN 8090150934. 

https://books.google.cz/books?id=2UPrsyu3znkC&lpg=PP1&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=eT25CgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=cs&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/87125/
http://www.literarky.cz/politika/domaci/24325-literarni-noviny-jak-el-jejich-as-iv-1989
http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2014/19-6-2014-28-kvetna-2014/72-bedrich-vaclavek-v-boji-proti-fasismu
http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2014/19-6-2014-28-kvetna-2014/72-bedrich-vaclavek-v-boji-proti-fasismu


 

 

46 

již redaktor Rudolf Pannwitz vykreslil následovně: „Diskuze nad situací ve světě by byla 

brána jako stranická, i kdyby stranickou nebyla. Přesto se nedá zamlčet žádný 

z dalekosáhlých problémů, i když politika zůstane stranou. Záleží tedy na tom, aby byla věc 

pojednána zcela věcně a všestranně. Nikoliv pestrá směs názorů, ale přesto možnost 

rozdílných pohledů a především porozumění pro protichůdná smýšlení (...). Právě tak by 

mohlo být připraveno smíření.“135 

Časopis se vskutku dokázal obsahově oprostit od politických změn probíhajících 

v Německu, čímž se stavěl do role nenápadného diváka poměrů, jež ve skutečnosti stály 

za jeho samotným vznikem. Aktuální zprávy se tak nanejvýš týkaly publikování nového 

literárního díla, uvedení divadelní hry či programového sdělení nakladatelství. Zveřejňované 

příspěvky německých i českých autorů se v drtivé většině vztahovala k období let 

před nástupem fašismu.136 

Počátkem roku 1934 se v Praze objevil levicový satiricky laděný časopis 

Der Simplicus, později vycházející pod názvem Simpl. Zpočátku byl vydáván v německé 

i české verzi, jako šéfredaktor v něm působil německý publicista Heinz Pol, odpovědným 

redaktorem byl český kreslíř a karikaturista František Bidlo. Navázal spolupráci s řadou 

německých i českých literátů i umělců, jako byli Henrich Mann, Hedda Zinnerová, 

Balder Oden, Theodor Plivier, Johannes Wüsten, Boris Angelushev, Karel Poláček, 

Josef Čapek, Josef Lada nebo Antonín Pelc. Týdeník navazoval na mnichovský 

Simplicissimus, jenž v Německu nadále vycházel v zglajšaltované podobě. Der Simpl měl 

svému předchůdci nastavit zrcadlo a s vtipem útočit na představitele třetí říše. Vytvořením 

společné fronty českých i německých umělců se zařadil mezi nejvýznamnější tituly 

antifašistickéh o boje.137 

Podobně jako spisovatelé se i divadelní umělci sdružovali v protifašistickém boji 

a navazovali kontakty s místními odbojovými silami. Za tímto účelem vznikla v Praze 

na přelomu let 1933/34 profesionální divadelní skupina s názvem Studio 1934. Iniciátorkou 

celku převážně levicových herců byla Hedda Zinnerová, mezi herce a další spolupracovníky 

                                                           
135 „(…) eine Auseinandersetzung mit der Weltlage würde, auch wenn sie nicht parteiisch wäre, als 

parteiisch genommen werden. Verschweigen lässt sich, auch wenn die Politik ausbleibt, doch keins der 

umfassenderen Probleme. Also käme es darauf an, dass es sehr sachlich behandelt und allseitig abgegrenzt 

würde. Nicht ein buntes Gemenge der Ansichten, aber doch die Möglichkeit verschiedener Sichten (…). So 

gerade könnte Versöhnung vorbereitet werden.” (vlastní překlad), HOFFMANN, Ludwig. Exil in der 

Tschechoslowakei, in Großbritannien, Skandinavien und Palästina. Leipzig: Phillip Reclam, 1980, s. 49. 
136 HOFFMANN, Ludwig. Exil in der Tschechoslowakei, in Großbritannien, Skandinavien und Palästina. 

Leipzig: Phillip Reclam, 1980, s. 50-51. 
137 STEPHAN, Alexander. Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. 1. München: Beck, 1979, s. 90. ISBN 

3406052738.; VESELÝ, Jiří a kol. Azyl v Československu 1933-1938. Praha: Naše vojsko, 1983, s. 69. 
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patřili například Fritz Erpenbeck, Erich Freund, Ruth Franková, hudebník Rolf Jacoby 

nebo československá výtvarnice Hella Guthová. Soubor dále podporovali spisovatel 

F. C. Weiskopfa či režisér Nového německého divadla Walter Taub. Hedda Zinnerová byla 

silně ovlivněna uměním Františka Buriana a jím propagované nové divadelní formy sborové 

recitace, tzv. Voicebandu. Tento styl převzalo Studio 1934 a ve svých představeních 

zpracovávalo témata fašismu, krize kapitalistického světa, nezaměstnanosti, vykořisťování 

pracujících i revolučních masových hnutí. V prvních letech emigrace se tak stalo jedním 

z nejvýznamnějších a nejpopulárnějších divadelních souborů.138 

Kromě profesionálních i amatérských divadelních skupin (např. Divadlo dneška) se 

rozvíjely také umělecké organizace a kluby, které sdružovaly německé emigranty a české 

umělce. Mezi nimi vynikal zejména Klub Berta Brechta, za jehož vznikem stáli rovněž 

F. C. Weiskopf a Wieland Herzfelde. Uměleckou činnost klub rozvíjel od října 1934 

až do nacistické okupace Československa v březnu 1939. Členy Klubu Berta Brechta byli 

němečtí i čeští spisovatelé a intelektuálové, například Max Brod, Oskar Baum 

nebo Otto Pick, F. X. Šalda, Otokar Fischer a další. Navenek organizace vystupovala 

jako nepolitický subjekt, nabízela však bohatý program přednášek a diskuzních večerů 

s aktuálními politickými i kulturními tématy. Dalším antifašistickým uměleckým sdružením 

byl Klub Hanse Otta, v jehož rámci navázali spolupráci exiloví i domácí divadelní umělci. 

V jeho čele stáli herci Maxim Vallentin, Amy Franková a Elli Schliesserová. 

Klub Hanse Otta vznikl na jaře 1935, jen o pár měsíců později pak na setkání českých 

a německých herců vzešel podnět k vytvoření organizace, jež by spojovala divadelní 

pracovníky nezávisle na národnosti či politickém přesvědčení a stala se zároveň nástupcem 

klubu. V prosinci roku 1935 tak vznikl Klub českých a německých divadelních 

pracovníků, jehož předsedy byli Václav Vydra (z české strany) a Fritz Valk (z německé 

strany).139 

 

 

 

                                                           
138 HOFFMANN, Ludwig. Exil in der Tschechoslowakei, in Großbritannien, Skandinavien und Palästina. 

Leipzig: Phillip Reclam, 1980, s. 70-74.; STEPHAN, Alexander. Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. 1. 

München: Beck, 1979, s. 90. ISBN 3406052738. 
139 VESELÝ, Jiří a kol. Azyl v Československu 1933-1938. Praha: Naše vojsko, 1983, s. 100, 103-106. 
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8 Pražské období AIZ 

8.1 Nové složení redakce a počátky práce v exilu 

Mezi německým emigrantským tiskem v Československu byl časopis AIZ jediným 

ilustrovaným titulem. Exilové redakci se podařilo v práci navázat nebývale rychle a již 

za několik málo týdnů po oficiálním zákazu v Berlíně vyšlo první pražské číslo. Svoje 

působení v AIZ ukončila dosavadní šéfredaktorka Lilly Becher, jež odešla do Francie 

a pomohla tam založit dělnický ilustrovaný časopis Nos regards (Naše pohledy). 

Šéfredaktorem exilové redakce AIZ se stal F. C. Weiskopf, který ji vedl až do roku 1938. 

Kromě něj redakci tvořili Hermann Leupold, Louis Fürnberg, Fritz Erpenbeck, 

Heinz Willmann a daší. V čele obchodního vedení časopisu stál Fritz Granzow.140 

Weiskopf v Praze navázal spolupráci s řadou umělců a spisovatelů z řad německých 

emigrantů, kteří do AIZ pravidelně přispívali. V důsledku emigrantské politiky 

československých úřadů, které německým (a zejména komunistickým) uprchlíkům 

znemožňovaly vlastní podnikatelskou činnost, byl časopis oficiálně registrován pod jmény 

českých vydavatelů. Záznamy Vrchního státního zastupitelství v Praze proto jako 

odpovědné redaktory a vydavatele AIZ uvádějí Dr. Bedřicha Biehala a Pavla Prokopa.141 

Skutečná redakce týdeníku sídlila ve čtyřpokojovém bytě v Letohradské ulici č. 32 v Praze, 

o který se dělila s redaktory emigrantského listu Der Gegen-Angriff.142  

První exilové číslo AIZ vyšlo v Praze 25. března 1933, od května byl časopis opět tištěn 

hlubotiskem a vrátila se mu tak známá podoba. Téměř každé vydání bylo nadále 

doprovázeno uměleckými fotomontážemi Johna Heartfielda, jenž v Praze na jaře 1933 

rovněž nalezl útočiště před nacistickými pronásledovateli. Johnu Heartfieldovi při práci 

pomáhal jeho bratr Wieland Herzfelde, který byl autorem titulků a doprovodných textů. 

Jejich fotomontáže budily velký ohlas na německé exilové umělecké scéně a staly se součástí 

některých výstav Spolku výtvarných umělců Mánes v letech 1934 či 1938. Mezi nejznámější 

díla, která byla nacistům trnem v oku, patřily například koláže „Der Friedfertige Raubfisch“ 

(Mírumilovná štika)143, na níž dravá ryba v uniformě symbolizovala Göringa, 

                                                           
140 KROHN, Claus-Dieter. Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933-1945. 1. Darmstadt: Primus, 

1998, s. 1064. ISBN 3896780867.; WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 

1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 10, 228-230. ISBN 3920303210.  
141 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE. Vrchní státní zastupitelství Praha - část 1918-1948, č. fondu 876/2. 

Inv. č. 115, sign. III f 16. Časopisecké tabulky, ka 105. 
142 REINEROVÁ, Lenka. Es begann in der Melantrichgasse: Erinnerungen an Weiskopf, Kisch, Uhse und 

die Seghers. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 2006, s. 18. ISBN 9783746622040. 
143 VI. 1937, XVI(19); viz Příloha č. 1 
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nebo „Der Richter – der Gerichtete“ (Soudce – odsouzený)144, zobrazující Dimitrova jako 

mohutného soudce shlížejícího na malou postavu ministerského předsedy Göringa. Kromě 

Německa se Heartfieldovy fotomontáže dotýkaly i rakouských dělníků, vzdorujících 

Dollfussovu režimu, či politická situace ve Španělsku.145 

Výtisky AIZ se dařilo ilegálně přepravovat až do samotného srdce třetí říše, 

a to ve formě malých knížek či cestovních průvodců, jež byly například rozdávány 

sportovcům mířícím na olympiádu do Berlína. Kromě toho byly články, reportáže 

i fotografie maskovány jako reklamní materiály, brožury nebo obaly výrobků. 

Cenné informace však proudily i opačným směrem. Zejména v prvních dvou letech 

exilového působení AIZ přinášel očitá svědectví o nacistickém teroru a antifašistickém boji 

uvnitř Německa. Tyto zprávy poskytovali jednak sami emigranti, jednak do Československa 

putovaly pomocí antifašistické fronty od vnitřního odboje německých komunistů. 

Důležitou úlohu časopis sehrál také při odhalování minulosti nových funkcionářů třetí říše 

nebo zobrazování koncentračních táborů.146 

 

8.2 Vývoj AIZ v letech 1933 – 1936 

Velkou pozornost AIZ věnoval Lipskému procesu s komunisty obviněnými z požáru 

Říšského sněmu. Světový výbor na ochranu obětí německého fašismu, organizace navázána 

na IAH, vydal v srpnu 1933 již zmíněný titul Braunbuch über Reichstagsbrand 

und Hitlerterror, který se stal zásadním materiálem pro boj s nacistickým režimem. 

Časopis z knihy otiskl ukázky kapitol, jimiž doplňoval zprávy z průběhu Lipského procesu, 

probíhajícího od září do prosince 1933. Publikoval však také závěry Mezinárodního 

vyšetřovacího výboru k vyjasnění požáru Říšského sněmu, jenž zasedal v Londýně 

v září 1933. Vyšetřování v rámci tzv. londýnského protiprocesu mělo široký mezinárodní 

ohlas v rámci protifašistického hnutí. Po zproštění viny všech obžalovaných časopis 

v březnu 1934 otiskl ručně psaný dopis G. Dimitrova, v němž osobně děkuje AIZ za podporu 

intenzivní kampaně za propuštění obžalovaných.147 

                                                           
144 AIZ. 1933, XII(45); viz Příloha č. 2 
145 BECHER, Peter a Sigrid CANZ. Drehscheibe Prag: Deutsche Emigranten, 1933-1939. 1. München: 
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Mezinárodní dění bylo nedílnou součástí týdeníku. Kromě častých reportáží 

ze Sovětského svazu se čtenáři se mohli dočíst o bouřlivém dění ve Španělsku, protestech 

v Rakousku, politické a hospodářské situaci ve Spojených státech či vývoji 

na Dálném východě. Redaktoři se však nenásilnou formou snažili upozorňovat 

i na vzrůstající nebezpečí války v Československu. Ačkoliv v čele časopisu oficiálně stáli 

českoslovenští občané, státní úřady jej viděly jako antifašistický orgán německých 

komunistů. Na pozadí emigrační politiky, jež byla namířena proti komunistům, si tak 

redaktoři netroufali publikovat kontroverzní články a příliš se vměšovat do vnitřních 

záležitostí státu. Byly však i výjimky, velké rozhořčení dal časopis najevo například v kauze 

německy psaného pražského deníku Bohemia, který podle něj stále více stranil Goebbelsovi 

a podporoval nacistickou propagandu.148 

Časopis se v otázce propagace nadále obracel na své čtenáře a dobrovolné kolportéry. 

Také práce amatérských fotografů byla stále více ceněna, dokonce samotný John Heartfield 

čtenáře vyzýval ke spolupráci na fotomontážích a na stránkách AIZ jim umožňoval 

nahlédnout do vlastní umělecké metody. Součástí listu i nadále zůstávaly romány 

na pokračování, publikovány byly ukázky z děl Alexandra Avdějenka (román Ich liebe), 

Lea Rubinsteina (román Japan, erwache!), Adama Scharrera (povídka Der Erbhofbauer) 

nebo Egona Erwina Kische (reportáž „Ich bade im heiligen Wasser“ převzatá z knihy 

Eintritt verboten!). Rubrika pro ženy rovněž pokračovala, čtenářkám přinášela zejména 

životní příběhy konkrétních žen ze Sovětského svazu, ale zabývala se také společenskou 

úlohou žen v Německu či Rakousku. Zvláštní vydání č. 48 z roku 1934 otevřelo téma 

s názvem „Frauen gestern, heute – morgen!“ (Ženy včera, dnes – zítra!), v jehož rámci 

čtenářům nabídlo pohled na historický vývoj postavení žen, jímž prošly v průběhu třídního 

boje. Vždy byla vyzdvihována situace sovětských žen, jimž se v socialistickém státě 

dostávalo lepší sociální péče a které zažívaly úspěchy v pracovním i osobním životě.149 

O stránky pro děti se starala manželka F. C. Weiskopfa Grete, která vystupovala 

pod pseudonymem Alex Wedding a byla autorkou několika dětských knížek. Časopis se 

snažil děti vzdělávat pomocí pravidelné rubriky „Zehn-Minuten-Schule der AIZ“ 

(Desetiminutová škola AIZ), jedním z témat byl například historický materialismus. 
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Alex Wedding se kromě toho věnovala satiře a založila zvláštní humoristickou rubriku 

„Humor und Satire“ (Humor a satira).150 

Mezi nejobšírněji pojednávaná politická témata patřilo v letech 1934 a 1935 hnutí 

za udržení francouzské nadvlády v oblasti Sárska či kampaň za osvobození 

Ernsta Thälmanna, jenž se stal symbolem boje svobodné Německo. AIZ tuto kampaň 

neúnavně podporoval a pomohl pro ni získat podporu známých osobností ze světa politiky, 

obchodu či sportu. Heslo „Freiheit für Thälmann!“ (Svobodu pro Thälmanna!) převzala 

za své většina Hitlerových odpůrců a popularitu získala také píseň pro AIZ 

od Louise Fürnberga, povzbuzující hnutí jednotné fronty.151 Časopis podporoval myšlenku 

posílení antifašistické lidové fronty a za účelem její propagace zřídil zvláštní rubriku 

s názvem „Tribüne der deutschen Volksfront“ (Tribuna německé lidové fronty). Přispívaly 

do ní významné osobnosti z různých zemí, například švédský poslanec a sociální demokrat 

Georg Branting, německý sociálně demokratický politik Rudolf Breitscheid, španělský 

ministerský předseda a marxista Francisco Largo Caballero, alsaský levicový politik 

a novinář Salomon Grumbach, spisovatelé Heinrich Mann nebo Arnold Zweig a další. 

AIZ se všemi prostředky stavěl za posílení lidové fronty a snažil se čtenářům ukázat 

možnosti jejího působení v Československu. Srovnával například místní situaci 

s francouzským městem Saint-Étienne, úspěšně spravovaným přímo lidovou frontou.152 

Léta 1935 a 1936 přinesla ještě podrobnější zpravodajství o životě v Sovětském svazu. 

Na konkrétních příkladech AIZ ukazoval hospodářský vývoj země a snažil se čtenářům 

přiblížit podstatu socialismu. Využíval k tomu především obsáhlé obrazové materiály, 

objevovaly se nicméně i autentické rozhovory redaktorů se sovětskými dělníky 

(např. reportáž „Die 24 Iwanows“ z roku 1935 přinesla zpovědi dvaceti čtyř pracovníků 

závodu na výrobu hliníku). Čtenáři se tak dozvídali detaily o jejich práci, vzdělání, 

politických názorech či osobním životě. Tyto reportáže budily největší ohlas, zřejmě proto, 

že se mnozí dokázali s pracujícími lidmi ze Sovětského svazu ztotožnit a doufali 

ve slibovaný pokrok a lepší budoucnost.153 
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Velmi intenzivně se AIZ věnoval válečnému konfliktu ve Španělsku, jenž probíhal 

ve stínu hrozící světové války. Dne 18. července 1936 propuklo v zemi ozbrojené povstání 

proti vládě sestavené republikánskými a levicovými stranami. Povstalci vedení Franciskem 

Frankem obsadili ekonomicky důležité oblasti a republikánská vláda padla. Započala 

občanská válka, jež pokračovala do dubna 1939 a stala se jedním z nejkrvavějších konfliktů 

20. století. AIZ přinášel každý týden podrobné zprávy a obrazové materiály o situaci 

ve Španělsku. Podporoval levicové republikánské bojovníky a utvoření antifašistických 

interbrigád, spojující zahraniční dobrovolníky. Dne 12. srpna 1936 vyšlo speciální číslo 

„Mit Spaniens Volk an den Fronten“ (Se španělským lidem na frontách), které bylo 

věnované téměř výhradně občanské válce. V článku nazvaném „Für die freiheit Spaniens“ 

(Za svobodu Španělska) časopis uveřejnil pozdrav Heinricha Manna španělskému lidu. 

AIZ sám čtenáře vyzýval k pomoci a bojovníkům dodával odvahu zvoláním „Adelante 

Frente Popular!“ (Dopředu, lidová fronto!). Prostor byl věnován také španělským ženám 

a jejich úloze ve válečném konfliktu (zejména v příspěvku Iljy Ehrenburga „Spanische 

Frauen“) nebo otázce výzbroje obou válčících stran (obrazová reportáž „Volk im Kampf“ 

ukazovala jasnou nevýhodu zastánců republiky oproti fašistům podporovaným Německem 

a Itálií).154 

 

8.3 Přechod z AIZ na Volks-Illustrierte 

V rámci podpory lidové fronty časopis v srpnu 1936 oznámil změnu svého názvu 

na Volks-Illustrierte. Účelem této změny bylo zdůraznění soudržnosti s politikou lidové 

fronty. Podle Willmanna se jednalo o zcela logický krok: „,AIZ‘, který se odjakživa 

zasazoval za jednotu dělnické třídy, viděl nyní svoji hlavní úlohu v tom, stát se tribunou 

lidové fronty, průkopníkem míru, svobody, společného boje proti válce a fašismu.“155 

Přechod na nový název s sebou přinesl i potíže, časopis AIZ byl totiž již známý 

po celé Evropě a díky svému jménu snadno rozpoznatelný. Nová zkratka VI si nedokázala 

získat takovou popularitu a trvalo nějakou dobu, než se s ní čtenáři sžili. 

Časopis se na ně proto obracel s výzvou o návrh poutavého reklamního čtyřverší, v němž by 
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se nová zkratka titulu objevila.156 

Jeho směřování se nikterak nezměnilo, i nadále přinášel týden co týden zprávy 

o pokračujícím konfliktu ve Španělsku, odhaloval materiály dokazující narůstající agresi 

nacistické vlády v Německu a odsuzoval politiku appeasementu západních velmocí, 

jež situaci v Evropě zatím nečinně přihlížely. V listopadu 1936 byla ustavena spojenecká 

Osa Berlín-Řím-Tokio a válečná politika fašismu získávala stále jasnější podobu. 

Ve stejném roce VI uveřejnil apel německých a italských komunistů, volajících po zesílení 

boje a aktivní solidaritě se španělským lidem bojujícím za svobodu. Také ročník 1937 se nesl 

ve znamení narůstajícího mezinárodního napětí. Časopis psal o pokračujících ofenzivách 

generála Franka, jenž za pomoci nacistického Německa a fašistické Itálie zahájil kobercové 

bombardování měst Guernica a Durango, nebo o vypuknutí Druhé čínsko-japonské války 

v červenci 1937.157 

VI měl odběratele nejen v Československu, ale i v Alsasku-Lotrinsku 

nebo ve Švýcarsku. Vzhledem k rozdílnému prostředí čtenářů bylo pro časopis stále 

složitější zpracovávat témata, která by zajímala všechny ve stejné míře. Začal 

proto pro jednotlivé země vydávat zvláštní přílohy. V československých pohraničních 

a německy hovořících oblastech se VI v příloze často zabýval henleinovci a jejich snahou 

o to, usnadnit Hitlerovi vstup do Československa. Pranýřoval však také tuzemské německy 

psané tituly, jež s nacisty sympatizovaly, informoval o kulturních událostech 

anebo čtenářům vysvětloval, jakým způsobem získat podporu středních vrstev a inteligence 

pro myšlenku lidové fronty.158 

Kromě politického dění týdeník i nadále poskytoval oddechové čtení, například 

filmové recenze (Kurt Kersten přinesl v roce 1938 hodnocení nového sovětském filmu 

o ruském caru Petru Velikém), nápady na společenské hry (zábavná stránka „Allerhand 

Schabernack für lange Winterabende“) nebo ukázky z nejnovějších románů 

(například utopický román Kämpfer gegen Kometen od Johanna Wüstena). Úspěch u čtenářů 

zaznamenaly fotografické konkurzy či fotoreportáže. Časopis čtenářům představoval život 

a práci uznávaných umělců (např. německého malíře Hanse von Maréese159 
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či francouzského spisovatele Romaina Rollanda), ale i obyčejných dělníků. Objevovaly se 

reportáže na pokračování, které odhalovaly například obchod se ženami a dětmi 

na Dálném východě (ilustrovaná série „Hölle der Frauen: Frauenhandel im Fernen 

Osten“). Egon Erwin Kisch, jenž se v Austrálii zúčastnil mírového kongresu, poskytl 

čtenářům rozsáhlou výpověď o tamním životě. Reportáž s názvem 

„Entdeckung Australiens“ (Objevování Austrálie) vycházela také na pokračování a později 

byla vydána knižně. Týdeník informoval také o technologických novinkách, bylo možné 

nalézt příspěvky týkající se mikrosvěta nebo bezdrátových technologií.160 

Stránky VI jasně odrážely rostoucí nebezpečí, jež ohrožovalo svobodné 

Československo. V únoru 1938 časopis připomněl dvacáté výročí vzniku Rudé armády 

a přesvědčoval čtenáře o tom, že úzké spojenectví se Sovětským svazem je 

pro československý stát jedinou cestou k zachování vlastní suverenity.161 VI nabádal čím dál 

více k obezřetnosti a soudržnosti všech antifašistických sil. Titulní strana březnového čísla 

VI byla věnována československé armádě, fotografie pochodujících vojáků doplňoval tento 

text: „Vojáci této armády, synové demokratické země, uskuteční slova prezidenta republiky 

a nejvyššího velitele, Dr. Beneše: ,Vydržet, vydržet za každou cenu; s úspěchem a chytrostí 

předvídat… Přes velký význam, jenž mají v národnostních konfliktech materiální síly, nemají 

duševní síly o nic menší význam – ony morální hodnoty, které jsou základem 

obranyschopnosti.‘“162 

Ve stejném vydání bylo referováno o anšlusu Rakouska, který proběhl 

12. března 1938. Kam bude nyní směřovat Československo – to byla hlavní otázka, kterou 

si časopis klad. V dubnu vyzýval čtenáře k obraně, titulní list zobrazoval španělské vojáky 

                                                           

der Diana“ či „Rast am Waldesrand“, obojí z roku 1863). Se sochařem Adolfem von Hildebrandem vytvořil 

v roce 1873 fresky zdobící sál výzkumného institutu Stazione Zoologica Anton Dohrn v Neapoli, které patří 

mezi nejvýznamnější díla německého malířství 19. století. Od roku 1875 žil v Římě, kde namaloval mimo 

jiné obraz „Das Parisurteil“ nebo triptych „Die Hesperiden“.; Neue deutsche Biographie: 16. 

Band [online]. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Historische Kommission. Berlin: Duncker & 

Humblot, 1990, s. 145-146 [cit. 2018-01-01]. ISBN 3428001818. Dostupné z: http://daten.digitale-

sammlungen.de/~db/0001/bsb00016334/images/index.html?id=00016334&groesser=&fip=193.174.98.30&n

o=&seite=1  
160 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

338. ISBN 3920303210. 
161 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

342. ISBN 3920303210. 
162 „Die Soldaten dieser Armee, Söhne eines demokratischen Landes, werden die Worte des Präsidenten der 

Republik und obersten Befehlshabers, Dr. Beneš, wahrmachen: ,Aushalten, aushalten um jeden Preis; mit 

Erfolg und voraussehender Klugheit… Trotz der grossen Bedeutung, die in den Völkerkonflikten die 

materiellen Kräfte haben, haben die geistigen Kräfte keine geringere Bedeutung – jene moralischen Werte, 

welche die Grundlage der Wehrfähigkeit sind.‘“ (vlastní překlad), WILLMANN, Heinz. Geschichte der 

Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 342. ISBN 3920303210. 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00016334/images/index.html?id=00016334&groesser=&fip=193.174.98.30&no=&seite=1
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00016334/images/index.html?id=00016334&groesser=&fip=193.174.98.30&no=&seite=1
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00016334/images/index.html?id=00016334&groesser=&fip=193.174.98.30&no=&seite=1


 

 

55 

a zvolání „Alle zu den Waffen!“ (Všichni ke zbraním!). Tento apel byl namířen nejen 

do Španělska, ale měl podpořit také československý lid. Opět se čtenáři mohli dočíst o síle 

a odvaze československé armády. Další čísla VI odrážela napjaté politické vyjednávání 

a postup německého militarismu. 163 

Wieland Herzfelde popisoval vývoj v Československu následovně: „Situace v Praze 

během posledních kritických měsíců roku 1937 měla jistou podobu s Berlínem v zimě 

1932/1933. Podobně jako byl tehdy Hitler v hotelu Kaiserhof, sídlil nyní v ‚Německém 

domě‘, zahradní restauraci stojící šikmo naproti Café Continental, pan Frank, pozdější 

říšský místodržící, a uděloval své rozkazy v pozoru stojícím ,ordonancím‘ (sudetoněmeckým 

příslušníkům SA v civilu).“164 

Poslední čísla VI informovala o pokusu o vzpouru henleinovců v září 1938, kteří chtěli 

Hitlerovým vojskům poskytnout záminku ke vstupu do Československa. Henleinův puč byl 

vzápětí potlačen a jeho vůdci uprchli do Německa. Nacisté na německém území vytvořili 

„sudetoněmecký Freikorps“, jenž měl vyvolat další nepokoje a vyprovokovat zásah 

německých vojsk. Nacistická propaganda situaci využila při vyjednávání se západními 

mocnostmi a dne 29. září podepsal Hitler s Chamberlainem, Daladierem a Mussolinim 

Mnichovskou dohodu. Poslední číslo VI v Praze vyšlo 5. října 1938, v rozsahu pouhých 

osmi stránek. Tisk časopisu byl zastaven několik málo hodin po vyhlášení všeobecné 

mobilizace dne 23. září. Redaktoři a spolupracovníci listu se se čtenáři rozloučili těmito 

slovy: „Poslední vypořádání světa s hákovým křížem se nyní zdá být nevyhnutelné. 

Nacionální socialismus nedá na argumenty; dojem na něj dělají pouze ty metody, které sám 

využívá…“165 F. C. Weiskopf se v Paříži pokusil v práci VI navázat a podařilo se mu vydat 

několik málo čísel, i tam však byla činnost časopisu pod tíhou událostí brzy ukončena.166 

 

                                                           
163 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

342. ISBN 3920303210. 
164 „Die Situation in Prag hatte in den letzten kritischen Monaten 1937 eine gewisse Ähnlichkeit mit der in 

Berlin im Winter 1932/1933. Wie damals Hitler im Hotel Kaiserhof, so residierte nun im ,Deutschen Haus‘, 

einem Gartenlokal schräg gegenüber dem Café Continental, Herr Frank, der nachmalige Reichsstatthalter, 

und erteilte strammstehenden ,Ordonnanzen‘ (sudetendeutschen SA-Leuten in Zivil) seine Befehle.“ (vlastní 

překlad), WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 

1975, s. 350-354. ISBN 3920303210. 
165 „Die letzte Auseinandersetzung mit dem Hakenkreuz scheint nun für die Welt unvermeidlich geworden zu 

sein. Der Nationalsozialismus gibt nichts auf Argumente; auf ihn machen nur die Methoden Eindruck, die er 

selber anwendet…“ (vlastní překlad), WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 

1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 356. ISBN 3920303210. 
166 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

354-356. ISBN 3920303210. 
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9 Význam fotografie v AIZ 

9.1 Nárůst fotožurnalistiky ve Výmarské republice 

Fotografie jako součást žurnalistiky zažívala v Německu velký rozmach po první 

světové válce. Od dvacátých let vznikala celá řada ilustrovaných listů, které dokázaly oslovit 

masového publikum. Za rozvojem fotožurnalistiky stál technologický pokrok, jenž umožnil 

masovou produkci kvalitních fotografií za přijatelnou cenu. Vývojem rotačního tiskařského 

stroje a využíváním automatické strojní sazby došlo také k výraznému zrychlení tisku. 

Spolu s vývojem filmu se tak lidem otevřel nový svět obrazu podporující vývoj vizuální 

kultury. Noviny a časopisy využívaly fotografie jako důkaz o sociálních a politických jevech 

moderní společnosti. Rozšířený názor, že obrazy v tisku věrně odpovídají realitě, 

korespondovala s převládající představou žurnalistiky jako objektivního zaznamenávání 

událostí.167 

Vnímání fotografie jako odrazu reality vycházela z její technické podstaty. Jak uvádí 

americká spisovatelka a teoretička fotografie Susan Sontagová, „fotografie má schopnosti, 

jaké neměl žádný předchozí zobrazovací systém, protože není závislá na svém tvůrci. Jakkoli 

pečlivě se fotograf snaží zobrazovací proces řídit, proces samotný (…) funguje automaticky, 

způsobem, který je neustále zdokonalován, aby umožnil podrobnější, a tedy i užitečnější 

mapování skutečnosti.“168 Upozorňuje však na to, že fotografie dokáže zprostředkovat pouze 

obraz, nikoliv skutečnost.169 

Noviny a časopisy nicméně v lidech posilovaly představu o tom, že jejich obrazové 

přílohy a fotoreportáže zpodobňují skutečný svět. Roli hrála také propagace fotoaparátů 

jako doplňku, který zejména příslušníkům střední třídy poskytoval možnost kreativního 

vyjádření a zároveň utvrzení sociálního statusu. Popularitu filmu a ilustrovaných periodik 

na úkor knih Hanno Hardt chápe jako projev komercionalizace společnosti, kdy obrazy 

lidem nabízejí způsob, jak překonat odcizení a vynahradit vlastní sny a touhy. Vydavatelé 

liberálních ilustrovaných listů v Německu se inspirovali americkým vzorem novin jako 

„budovatelů image“ (image builders) a zastánců demokratického zřízení, což můžeme 

                                                           
167 HARDT, Hanno. Pictures for the Masses: Photography and the Rise of Popular Magazines in Weimar 

Germany. Journal of Communication Inquiry [online]. 1989, 13(1), 7 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1177%2F019685998901300101; KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr 

ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 37. ISBN 9788073676988. 
168 SONTAGOVÁ, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002, s. 141. ISBN 8071854719. 
169 SONTAGOVÁ, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002, s. 147. ISBN 8071854719. 
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sledovat například u Berliner Tageblatt170, Berliner Morgenpost171 či Frankfurter 

Zeitung172. Namísto kritiky sociálních poměrů však většina titulů fotografickým materiálem 

doplňovala zprávy o slavných osobnostech, cestování, nových vědeckých objevech 

nebo umění.173 

Spisovatel a kulturní teoretik Siegfried Kracauer upozorňoval na to, že fotožurnalistika 

v Německu dvacátých let sloužila zájmům střední a vyšší třídy: „nikdy o sobě žádná doba 

nevěděla tak málo. Ustavení ilustrovaných časopisů je jednou z nejúčinnějších zbraní 

proti vědění v rukou dominantní společnosti…“174 Účinkem fotografie na čtenáře se zabýval 

také německý básník a dramaturg Bertolt Brecht, který ji považoval za nebezpečnou 

techniku manipulace. Střední třída ji podle něj záměrně využívá k zamlčování skutečného 

stavu věcí a posiluje v lidech představu, že nabízené obrazy věrně odráží realitu.175  

Za rozšířením ilustrovaných listů v Německu stál komerční úspěch vydavatelů, kteří 

ve snaze o udržení nízkých cen a širokého okruhu čtenářů stále více spoléhali na zisky 

z reklamy. Na začátku století byl v zemi také povolen pouliční prodej periodik a noviny se 

tak čtenáře snažily upoutat výraznými titulními stranami. Věrnost čtenářů si listy naopak 

                                                           
170 Deník Berliner Tageblatt byl založen roku 1871 podnikatelem a vydavatelem Rudolfem Mossem 

a vycházel až do roku 1939. Představoval liberální demokratický proud a vyznačoval se nezávislou 

žurnalistikou. V jeho čele stáli Artur Levysohn (od r. 1876) a Theodor Wolff (od r. 1906).; KOSZYK, 

Kurt. Deutsche Presse im 19. Jahrhundert: Geschichte der deutschen Presse, Teil II. Berlin: Colloquium 

Verlag, 1966, s. 160, 227.  
171 Deník Berliner Morgenpost poprvé vyšel roku 1898, tehdy jako titul vydavatelského domu Leopolda 

Ullsteina. Šéfredaktorem se stal Arthur Brehmer, od roku 1900 jej vystřídal Hermann Dupont. Dodnes patří 

mezi nejčtenější německé deníky.; KOSZYK, Kurt. Deutsche Presse im 19. Jahrhundert: Geschichte der 

deutschen Presse, Teil II. Berlin: Colloquium Verlag, 1966, s. 160, 289. 
172 Liberální deník Frankfurter Zeitung založil v listopadu 1866 bankéř Leopold Sonnemann. Zaměřoval se 

na obchodní zprávy a nezávislou žurnalistiku. Stál blízko Německé lidové straně (Deutsche Volkspartei), na 

jejímž založení se roku 1868 podílel i sám Sonnemann. V roce 1873 deník zrušil post šéfredaktora 

a rozhodování o obsahu připadlo celé redakci, která si demokraticky volila předsedu. Mezi lety 1917 a 1934 

v jejím vedení pokračoval Sonnemannův vnuk Heinrich Simon. Do novin přispívali například 

Walter Benjamin, Erich Kästner, Heinrich Mann, Thomas Mann nebo Stefan Zweig. Od roku 1949 deník 

vychází pod názvem Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.); KOSZYK, Kurt. Deutsche Presse im 19. 

Jahrhundert: Geschichte der deutschen Presse, Teil II. Berlin: Colloquium Verlag, 1966, s. 156-157.; 

WILKE, Prof. Dr. Jürgen. Eine Insel der Freiheit. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung [online]. Frankfurt: 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2016 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: http://www.faz.net/aktuell/eine-insel-

der-freiheit-14530205.html 
173 HARDT, Hanno. Pictures for the Masses: Photography and the Rise of Popular Magazines in Weimar 

Germany. Journal of Communication Inquiry [online]. 1989, 13(1), 8-9 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 
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174 „never has an age known so little about itself. The establishment of illustrated magazines i sone of the 
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chtěly zajistit uveřejňováním románů na pokračování, které většinou doprovázely ilustrační 

fotografie. Mezi neúspěšnější ilustrovaná periodika Výmarské republiky patřily týdeníky 

Berliner Illustrierte Zeitung (BIZ)176 či Münchner Illustrierte Presse (MIP)177. 

Proti vlivu liberálních masových titulů se stavěla zejména radikální levice, která jim 

vyčítala nekritický pohled na politický a sociální systém. Alternativu představoval 

ilustrovaný týdeník AIZ, jenž se díky širokému záběru a kvalitnímu obrazovému zpracování 

stal jedním z nejpopulárnějších časopisů Výmarské republiky. Již od prvních let své 

existence navazoval spolupráci s amatérskými fotografy, jejichž činnost od roku 1926 

zastřešovala Münzenbergova organizace Sdružení dělnických fotografů Německa 

(Vereinigung der Arbeiter-Fotografen Deutschland, VdAFD). Měla za cíl vzdělávat 

a podporovat fotografické nadšence (mimo jiné měsíčníkem Der Arbeiter-Fotograf), 

pro které se zaznamenávání vlastních životních a pracovních podmínek stalo součástí 

politického boje. Prací pro AIZ posilovali své třídní uvědomění a také se stále více 

vymezovali vůči převládajícímu mediálnímu obrazu německé společnosti. Kromě obrazů 

z demonstrací a stávek dělničtí fotografové časopisu přinášeli cenné materiály ve formě 

sociálních reportáží, nezřídka také sami stáli za odhalením různých kauz (referovali 

například o tajném skladu zbraní v jednom mnichovském kostele).178 

Nejvýrazněji se na podobě AIZ podepsal německý umělec John Heartfield, který 

s redakcí pravidelně spolupracoval v letech 1930 až 1938. Jeho celostránkové 

fotomontáže byly neodmyslitelnou součástí každého vydání, během osmi let jich časopis 

                                                           
176 Ilustrovaný časopis BIZ vznikl roku 1890 a za několik let se stal součástí vydavatelství Ullstein, pod které 

spadaly také deníky Berliner Morgenpost nebo Vossische Zeitung. Byl nejrozšířenějším německým 

časopisem své doby, v roce 1931 jeho náklad dosahoval téměř dvou milionů. Největší úspěch zaznamenal 

pod vedením šéfredaktora Kurta Korffa, který si byl dobře vědom síly fotografického zobrazení událostí. 

Titulní strana BIZ zpravidla tvořila celostránková fotografie, jež se mnohdy vůbec nevztahovala k obsahu 

vydání. Časopis patřil mezi liberální listy a svým zaměřením oslovoval zejména střední třídu. V roce 1933 

se listu ujali nacisté a využívali jej k propagandě.; HARDT, Hanno. Pictures for the Masses: Photography 

and the Rise of Popular Magazines in Weimar Germany. Journal of Communication Inquiry [online]. 
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publikoval více než 235.179 Čtenáře lákaly nejen dokonalým vizuálním zpracováním, 

ale zejména satirickým tónem. O Heartfieldově popularitě svědčí i tento dopis od čtenáře 

z Brém: „Ve vydání AIZ č. 6 jste otiskli fotomontáž Johna Heartfielda a vyzvali své čtenáře, 

aby se k ní vyjádřili. Asi toho není moc, co říci, protože právě fotomontáž nám čtenářům 

dokáže přinést jasnější obraz o aktuálních tématech, nežli toho dosáhnou sáhodlouhé články. 

Já osobně cítím, že když člověk přijde z práce a přečte si svůj AIZ, tak ho nejvíce zaujmou 

obrazy a krátké reportáže, které ohromují svou jednoduchostí. V první řadě tedy stojí dobrá 

fotomontáž, která s malým úsilím přináší mnoho naléhavosti.“180 

 

9.2 John Heartfield a technika fotomontáže 

John Heartfield (vlastním jménem Helmut Franz Josef Herzfeld) se narodil roku 1891 

v Berlíně. Po smrti rodičů vyrůstal spolu se dvěma mladšími sestrami (Hertou a Lotte) 

a bratrem Wielandem181 u adoptivních rodin. Již v mládí toužil po umělecké dráze a odešel 

proto do Mnichova, kde studoval výtvarné umění. Tam se seznámil s moderním stylem 

secese (Jugendstil) a zajímal se o využití umění v reklamě, což se později projevilo v jeho 

práci zaměřené na masové publikum. Krátce před vypuknutím první světové války se 

s bratrem Wielandem přestěhoval zpět do Berlína, kde byli oba uvedeni do uměleckých 

kruhů hnutí avantgardy a expresionismu.182  

V Berlíně bratři navázali přátelství s malířem Georgem Groszem, s jehož pomocí 

v roce 1916 založili vydavatelství Malik-Verlag. Zatímco Wieland se věnoval poezii, 

John Heartfield s Georgem Groszem pracovali na technice fotomontáže. Hledali nové cesty 

uměleckého vyjádření, které by vycházely z reálného světa a odrážely zničující dopady 
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světové války. Nástrojem se jim staly fotografické fragmenty, roztřišťováním a opětovným 

skládáním obrazu chtěli upozornit na sociální rozpory třídní společnosti. Samotná technika 

fotomontáže byla v té době poměrně rozšířená, Heartfield s Groszem ji však záměrně 

využívali k politickému vyjádření a namísto náhodných útržků papíru a obrázků pracovali 

výlučně s fotografiemi z novin a časopisů.183  

Po konci první světové války se oba umělci připojili k hnutí Dada a stali se autory 

titulní strany katalogu pro První mezinárodní veletrh Dada, pořádaného roku 1920.184 

Pro Heartfielda i Grosze bylo klíčové propojení umění a politického působení. V rámci 

dadaistického hnutí svou tvorbou koláží kritizovali převládající představu uměleckého díla, 

jež podle nich jen podporuje stávající společenský systém. Umění mělo podle nich sloužit 

ke vzpouře proti komercionalizované společnosti, která umělecká díla využívala jako 

předměty spotřeby a manipulace.185 

Od konce druhé světové války Heartfield svoji práci zcela podřizoval levicovému 

přesvědčení a v prosinci 1918 vstoupil s bratrem Herzfeldem a Groszem do právě vzniklé 

KPD. Krátce poté spolu založili levicový časopis Die Pleite186, v němž publikovali vlastní 

texty, obrazy a kresby. Mezi lety 1923 a 1927 byli Heartfield a Grosz rovněž editory 

satirického časopisu KPD Der Knüppel187. List vycházel dvakrát měsíčně a přinášel 

fotomontáže a karikatury proletářských umělců. Poté, co komunistická strana vydávání 

časopisu ukončila, uveřejňoval Heartfield své fotomontáže na titulních stranách 

Die Rote Fahne. Kromě toho se věnoval navrhování knižního designu, brožur, plakátů, 

ale také demonstračních transparentů. Spolupracoval rovněž s režisérem Erwinem 

Piscatorem, pro jehož divadelní hry do konce dvacátých let vytvářel návrhy dekorací.188 

Heartfield sám sebe rád definoval jako „montéra“, nikoliv výtvarníka. Za využití 

fotografií ze společenských novin a časopisů demontoval předkládaný obraz světa a jejich 

opětovným skládáním odhaloval skryté souvislosti a nabízel nové interpretace reality. 
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Eckhard. Montage: John Heartfield. 7. Aufl. Berlin (West): Elefanten Press, 1983, s. 36, 48. ISBN 

3885200244. 
187 Viz Příloha č. 4 
188 SIEPMANN, Eckhard. Montage: John Heartfield. 7. Aufl. Berlin (West): Elefanten Press, 1983, s. 85, 95, 

107. ISBN 3885200244.  
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Velká část jeho fotomontáží pro AIZ vycházela z materiálu zaslaného dělnickými fotografy, 

což v nich budilo představu kolektivní práce. Sám jim také poskytoval cenné rady ohledně 

vytváření fotomontáží, které měly u čtenářů velký úspěch.189 

V důsledku toho začali dělničtí fotografové redakci AIZ zasílat celou řadu amatérských 

fotomontáží, což nakonec vedení časopisu Der Arbeiter-Fotograf přimělo k tomu, aby je 

od jejich produkce odrazovala: „Naši členové se neustále pokoušejí vytvářet fotomontáže 

a nezdar je nevyhnutelný. Není dostatečné slepit dohromady obrázky a nazývat celek 

fotomontáží, a následně, nepochybně když si uvědomí nedostatky, pokoušet se je dohánět 

za pomoci textu a popisků. (…) Montáže, které například vytváří známý proletářský umělec 

John Heartfield, jsou navzdory své zdánlivé jednoduchosti výsledkem let specializace 

a vyžadují technické předpoklady, které dělnickým fotografům skoro nikdy nebývají 

dostupné.“190 

Až do nástupu nacistů k moci větší část Heartfieldových fotomontáží kritizovala 

sociální demokraty jakožto vládnoucí stranu. Příkladem byla montáž s názvem 

„Wer Bürgerblätter liest, wird blind und taub. Weg mit den Verdummungsbandagen!“ 

(Kdo čte buržoazní tisk, bude slepý a hluchý. Pryč s těmito ohlupovacími obvazy!)191. 

Zobrazovala člověka, jehož hlava byla obalena výtisky novin Tempo a Vorwärts. Mezi 

nejznámější montáže Heartfielda patří „Der Sinn des Hitlergrusses“ (Význam Hitlerova 

pozdravu)192 z roku 1932. Je na ní vidět malá postava Hitlera se zvednutou pravicí, za nímž 

stojí velký tlustý muž a do zdvižené dlaně mu pokládá bankovky. Zastupuje na obraze velké 

společnosti, banky a těžký průmysl, které stojí za Hitlerem. Tvář zámožného dárce nevidíme, 

zůstává tedy anonymní, stejně jako mocní podporovatelé nacistů. V rozdíle velikosti obou 

postav je však zřejmé, že Hitler za svůj úspěch vděčí kapitalistům. Celý výjev doplňuje 

Hitlerův slogan „Milionen stehen hinter mir!“ (Stojí za mnou miliony!), který často používal 

ke zdůraznění podpory milionů občanů. V tomto kontextu je však význam textu převrácen 

                                                           
189 SIEPMANN, Eckhard. Montage: John Heartfield. 7. Aufl. Berlin (West): Elefanten Press, 1983, s. 116-

117. ISBN 3885200244. 
190 „Constantly our members attempt to create photomontages, and the failure is unavoidým hiable. It is not 

enough to glue pictures together and to call the whole a photomontage, and then, probably having realized 

the shortcomings, to want to make up for the weakness through texts and captions. (…) The montages, which 

for instance the well known proletarian artist John Heartfield created, are, in spite of their seeming 

plainness, the result of years of specialization, and necessitate technical prerequisites, which are almost 

never available to the worker-photographer.“ (vlastní překlad); KUENZLI, Rudolf E. John Heartfield and 

the Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. Journal of Communication Inquiry [online]. 1989, 13(1), 38 [cit. 2018-01-

01]. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/019685998901300102 
191 AIZ. 1930, IX(6); viz Příloha č. 5 
192 AIZ. 1932, XI(42); viz Příloha č. 6 

https://doi.org/10.1177/019685998901300102
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a naznačuje finanční podporu od mocných podnikatelů, kterým Hitler na oplátku jistě 

vychází vstříc.193 

V dubnu 1933 se Heartfieldovi podařilo uprchnout před nacisty do Československa. 

Bez jakýchkoliv dokladů přešel hornaté hranice a dostal se do Prahy, kde už jeho bratr vedl 

exilové vydavatelství Malik-Verlag. Při žádosti o povolení k pobytu Heartfield popřel 

jakékoliv vazby s KPD či jinou politickou stranou. Přes částečný židovský původ také uvedl, 

že se nehlásí k žádnému náboženství a odmítl se registrovat u pomocných výborů 

pro židovské uprchlíky. V Praze Heartfield zůstal až do prosince 1938, poté emigroval 

do Londýna. Vytvořil zde převážnou většinu svých fotomontáží pro AIZ, první vyšla již 

v květnu 1933.194 

Na jaře následujícího roku bylo jeho dílo součástí Mezinárodní výstavy karikatur 

a humoru, pořádané Spolkem výtvarných umělců Mánes. Díky tomu se stal známým široké 

pražské veřejnosti. Proti jeho karikaturám se však výrazně ohradil německý velvyslanec 

Walter Koch, který po ministrovi zahraničních věcí žádal jejich odstranění. Jako důvod 

uvedl zesměšňování hlavních představitelů nacistického Německa a jeho symbolů. Ačkoliv 

v Československu obsah uměleckých výstav nepodléhal cenzuře, po naléhání z německé 

strany se ministerstvo obrátilo na předsedu S. U. V. Mánes Josefa Gočára, aby přání Kocha 

„ve jménu vyšších státních zájmů“ vyhověl. Všichni členové Mánesu se však za Heartfielda 

postavili, za což jim umělec poděkoval dopisem a zdůraznil, že tak činní za všechny německé 

emigranty, kteří čelí represím. Na Mezinárodní výstavě moderní fotografie v roce 1936 již 

byl nicméně donucen odebrat dvě ze svých fotografií, namířených proti třetí říši.195 

Během pobytu v Praze spolupracoval zejména se svým bratrem, který psal titulky 

fotomontáží. Jejich význam byl klíčový pro interpretaci sdělení, Herzfeldovy glosy dokázaly 

čtenářům odkrýt nečekané souvislosti či převrátit zdánlivé sdělení fotografií. Jako příklad 

Toman uvádí fotomontáž „Hurrah, die Butter ist alle!“ (Hurá, došlo máslo!)196, zobrazující 

rodinu u večeře, jak pojídá kovové předměty. Fotomontáž je doplněna úryvkem z Göringova 

                                                           
193 KUENZLI, Rudolf E. John Heartfield and the Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. Journal of Communication 

Inquiry [online]. 1989, 13(1), 35-39 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1177/019685998901300102 
194 TOMAN, Jindřich. Emigré Traces: John Heartfield in Prague. History of Photography [online]. Taylor & 

Francis, 2008, 32(3), 273-276 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/03087290802018892 
195 Ibid. 
196 AIZ. 1935, XIV(51); viz Příloha č. 7 

https://doi.org/10.1177/019685998901300102
https://doi.org/10.1080/03087290802018892
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proslovu v Hamburku: „Železná ruda vždy posilovala říši, zato z másla a sádla národ 

nanejvýš tloustl.“197 

Heartfield během pražského exilu nenavázal úzké vztahy s představiteli české 

avantgardy, neboť ti byli více ovlivněni André Bretonem a hnutím surrealismu, jež se 

kriticky vymezovalo vůči Sovětskému svazu. Veřejně mu nicméně prokázal obdiv 

významný český zástupce surrealismu, publicista a teoretik umění Karel Teige. Ve svém 

článku „Svobodné umění?“, uveřejněném v květnu 1934 v kulturním časopise Doba198, 

Heartfieldovy politické karikatury srovnal s dílem francouzského umělce Honoré Dauimera 

a napsal mimo jiné toto: „Heartfieldovy montáže jsou vrcholem v evoluci moderní revoluční 

karikatury a na výstavě byly nejcennějším přínosem z celé sbírky mezinárodních 

karikatur.“199 

Nadále se také věnoval knižními designu, vytvořil například přebaly pro knižní řadu 

„Spisovatelé Sovětského svazu“, vydanou nakladatelstvím Odeon (původně nakladatelství 

české avantgardy, od třicátých let však blíže komunistické straně). Stal se také autorem 

knižních obalů čtyř ze šesti dílů série „Dobrý voják Švejk“, vydanou Karlem Synkem 

v roce 1936.200 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197 „Iron ore has always made the Reich strong, while butter and lard have at best made a people fat“ 

(vlastní překlad), TOMAN, Jindřich. Emigré Traces: John Heartfield in Prague. History of 

Photography [online]. Taylor & Francis, 2008, 32(3), 279 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/03087290802018892 
198 Časopis Doba, nesoucí podtitul Časopis pro kulturní, sociální a politický život, vycházel od února 1934 

do listopadu 1935. Představoval první platformu surrelistů v Československu, jeho hlavním editorem byl 

Karel Teige.; SRP, Karel. Karel Teige a typografie: Asymetrická harmonie. Praha: Arbor vitae a Akropolis, 

2009, s. 229. ISBN 9788086903934. 
199 „Heartfield’s montages are the peak in the evolution of modern revolutionary caricature, and they also 

were the most valuable contribution in the exhibition from the entire collection of international caricature.“ 

(vlastní překlad), TOMAN, Jindřich. Emigré Traces: John Heartfield in Prague. History of 

Photography [online]. Taylor & Francis, 2008, 32(3), 280 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/03087290802018892 
200 viz Přílohy č. 8 a 9; TOMAN, Jindřich. Emigré Traces: John Heartfield in Prague. History of 

Photography [online]. Taylor & Francis, 2008, 32(3), 282-283 [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/03087290802018892 

https://doi.org/10.1080/03087290802018892
https://doi.org/10.1080/03087290802018892
https://doi.org/10.1080/03087290802018892
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10 Obraz Československa na stránkách AIZ – historická analýza 

Cílem obsahové analýzy ročníků 1934 a 1935 je poskytnout přehled o tom, jakým 

způsobem AIZ během svého exilového působení referoval o dění v Československu. 

Sledovány byly všechny články, které se k zemi tematicky vztahovaly (v roce 1934 

byly zmínky o Československu nalezeny ve 24 číslech z celkového počtu 50, v roce 1935 

ve  22 číslech z 52). Zkoumané články se týkaly zejména politického vývoje, 

hospodářské situace či nacistických zločinů, objevovaly se však také zprávy z oblasti kultury 

nebo sportu. Při analýze příspěvků jsem se zaměřila na nejvýznamnější události obou let 

a podobu jejich interpretace. 

 

Počátkem roku 1934 AIZ přinesl zprávu o výbuchu v uhelném dole Nelson 

v severočeském městě Osek. Dne 3. ledna při neštěstí zahynulo více než 140 dělníků. 

K explozi došlo v důsledku nedodržování bezpečnostních opatření, což způsobilo hromadění 

uhelného prachu v šachtě. Reportéři AIZ upozorňovali na skutečnost, že vedoucí dolu o jeho 

špatném technickém stavu věděli už před nehodou, z úsporných důvodů se ale nebezpečí 

rozhodli ignorovat. Obvinění technici však podle redaktorů nebyli jedinými viníky – tím byl 

dle jejich slov kapitalistický systém: „Ne, těch 142 z Oseku nezabil explodující uhelný prach. 

Uhelný prach explodoval jen proto, že nefungovalo postřikování. A postřikování 

nefungovalo, neboť se šetřilo. A šetřilo se, protože krize vedla ke stále silnější racionalizaci. 

Krize však vznikla proto, že v anarchickém hospodářském systému musejí lidé hladovět, 

chátrat a hynout, aby žil zisk.“201 V únoru byla rubrika „Die Seite der Frau“ (Strana ženy) 

věnována osudu pozůstalých po obětech důlního výbuchu. Časopis tíživou situaci vdov 

vykládal jako počátek jejich cesty k radikalizaci a boji za socialismus: „Ale navzdory bolesti, 

navzdory žalu jsou všechny připraveny bojovat za práva svá a svých dětí. Neštěstí, které je 

tak těžce postihlo, některé vyburcovalo z lhostejnosti a učinilo z nich bojovnice.“202 

Revoluční duch se časopis ve čtenářích snažil budit také osobními příběhy 

                                                           
201 „Nein, nicht der explodierende Kohlenstaub hat die 142 von Ossegg erschlagen. Der Kohlenstaub 

explodierte nur, weil die Berieselung nicht funktionierte. Und die Berieselung funktionierte nicht, weil 

gespart wurde. Und gespart wurde, weil die Krise zu immer schärferer Rationalisierung zwang. Die Krise 

aber entstand, weil in einer anarchischen Wirtschaftsordnung Menschen hungern, verkommen, verderben 

müssen, damit der Profit lebe.“ (vlastní překlad), Ossegg: Schwarzer Tag im schwarzen Revier. AIZ. 

1934, XIII(3). 
202 „Aber trotz des Schmerzes, trotz des Kummers sind sie alle bereit zu kämpfen für ihre und ihrer Kinder 

Rechte. Das Unglück, welches sie so schwer traf, rüttelte manche aus der Gleichgültigkeit auf und machte sie 

zur Kämpferin.“ (vlastní překlad), Die Seite der Frau: Die Witwen der Opfer vom Nelsonschacht. 

AIZ. 1934, XIII(5).  
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obyvatel nejchudších oblastí Československa. Reportáže s doprovodnými fotografiemi líčily 

jejich bídné životní a pracovní podmínky a dávaly čtenářům najevo, že změnu může přinést 

jedině socialismus. V reportáži „Kleiner Junge in der großen Stadt“ (Malý chlapec 

ve velkém městě) autor pod pseudonymem K. Friedrich203 popsal život sedmnáctiletého 

Juraje Michalika, který z chudého slovenského údolí řeky Kysuce odešel za prací do Prahy. 

Ani v hlavním městě se mu však nedařilo a po celodenním úsilí mu výdělek sotva vystačil 

na jídlo. Na příkladu Juraje časopis zobrazoval těžký osud lidí přicházejících z venkova 

v touze po lepším životě, který jim ale navzdory jejich snaze nebyl dopřán. Jak si sám 

chlapec uvědomoval, důvodem byla sociální nerovnost, která ve velkoměstě panovala: 

„(…) zná ženy, jež před ním zavírají dveře, a majitele obchodů, kteří mu hrozí policií, courá 

se ulicemi s bohatými výlohami a trhy s horami ovoce a ví, že ani velkoměsto pro něj nic 

nenabízí.“204 

Dopady kapitalistického podnikání se K. Friedrich zabýval v dalším článku s názvem 

„Perlen und Hunger: Ein Dorf in Not“ 205 (Perly a hlad: Vesnice v nouzi). Líčil vývoj 

sklářského řemesla v Jizerských horách, kde lidé po léta bohatli díky vyvážení výrobků 

do celého světa. Nárůst konkurence v podobě levnější japonské výroby však způsobil 

snižování cen a platů, což zoufalé obyvatele vedlo k odporu a demonstracím. Podobné 

situaci čelili také skláři ve městě Kamenický Šenov na Liberecku206 nebo dělníci z Děčínska, 

vyrábějící umělé květiny. Ti dostávali dvacet až třicet haléřů za hodinu práce, jak ale uvedl 

nejmenovaný autor článku „Böhmische Blumen – japanische Löhne“ (České květiny – 

japonské mzdy), bylo zapotřebí mnohem více než bídy a hladovění, aby se vzbouřili: „Nikdo 

nemůže bojovat skleslý, unavený a bez naděje. (…) Pokud mají výrobci umělých květin 

bojovat – a pokud chtějí žít, budou muset bojovat – budou se toho muset velkou spoustu 

naučit: třídní uvědomění prostřednictvím politického vzdělání, bojovnost prostřednictvím 

solidarity a víry v budoucnost jejich třídy (…)“207 

                                                           
203 Jméno nezjištěno 
204 „(…) er kennt die Frauen, die ihm die Türe weisen und die Ladenbesitzer, die ihm mit dem Polizisten 

drohen, er schlendert durch die Straßen mit den reichen Auslagen und über die Märkte mit den Bergen von 

Obst und weiß, dass auch die große Stadt nichts für ihn übrig hat.“ (vlastní překlad), FRIEDRICH, K. 

Kleiner Junge in der großen Stadt. AIZ. 1934, XIII(6). 
205 FRIEDRICH, K. Perlen und Hunger: Ein Dorf in Not. AIZ. 1934, XIII(9). 
206 FRIEDRICH, K. Bei den Glasarbeitern von Steinschönau. AIZ. 1934, XIII(12). 
207 „Entmutigt, müde und ohne Hoffnung kann niemand kämpfen. (…)Wenn die Kunstblumenarbeiter 

kämpfen sollen – und wenn sie leben wollen, werden sie kämpfen müssen – werden sie viel, sehr viel lernen 

müssen: Klassenbewusstsein durch politische Schulung, Kampfmut durch ihre Solidarität und den Glauben 

an die Zukunft ihrer Klasse (…)“ (vlastní překlad), Böhmische Blumen – japanische Löhne. AIZ. 

1934, XIII(12). 
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Časopis se věnoval také otázce proletářských emigrantů a azylových podmínek, jež se 

na ně v Československu vztahovaly. Článek s názvem „Die über die Grenze entkamen: 

Proletarische Emigranten“ (Ti, kteří unikli přes hranice: Proletářští emigranti) zmiňoval 

zejména omezení pracovní činnosti, časté případy vyhoštění nebo rozdílný přístup 

vůči levicovým a ostatním emigrantům: „Štědrost liberálních, demokratických vrstev, 

která v počátcích emigrace mnoha výborům umožnila organizování pomocných akcí, 

již dávno pominula. Týkala se ostatně v převážné míře neproletářské, ,nepolitické‘ 

a (většinou židovské) ‚hospodářské emigrace‘. (…) A pokud by nebylo aktivní solidarity 

dělnických mas, (…) pokud by se dělnické masy rázně nezasazovaly za emigranty 

(jako před několika dny v Kladně u Prahy, kde bylo díky velké manifestaci zabráněno 

plánované vyhošťovací akci), tak by tisíce proletářských emigrantů byly doslova mrtví.“208 

Koncem roku 1935 AIZ informoval o nově zřízeném domově pro německé emigranty, který 

vznikl v prostorách opuštěné továrny v pražských Strašnicích. Autor stati „Dem III. Reich 

entronnen: Eine Heimstätte für Emigranten“ (Uprchli ze III. říše: Domov pro emigranty) 

zde naopak zdůraznil podporu, jíž se uprchlíkům v Československu dostávalo: „Životní 

podmínky emigrantů jsou tvrdé. (…) Avšak na to, aby nikdy nedošlo k překročení hranice, 

na jejíž druhé straně číhá bída, dbá solidarita nejširšího okruhu československého lidu.“209 

 

Častým tématem byly nacistické útoky na německé antifašisty žijící v zahraničí. Již 

v březnu roku 1934 přinesl AIZ zprávu o tajném agentu Gestapa Herbertu Görickovi, který 

se v pohraničním Hrádku nad Nisou pokoušel infiltrovat do tamní antifašistické skupiny. 

Německý emigrant, kterého Göricke zkontaktoval, jej však včas odhalil. To, že se nejednalo 

o ojedinělý případ, podle týdeníku dokazoval nalezený průkaz NSDAP jednoho 

                                                           
208 „Die Gebefreudigkeit der liberalen, der demokratischen Schichten, die in den Anfängen der Emigration 

zahlreichen Komitees Gelegenheit zur Organisation von Hilfsaktionen gab, ist längst erloschen. Sie galt 

zudem in überwiegendem Maße der nichtproletarischen, der ,unpolitischen‘, der (meist jüdischen) 

,Wirtschaftsemigration‘. (…)Und wäre nicht die tätige Solidarität der arbeitenden Massen da, (…) setzten 

sich nicht die Arbeitermassen tatkräftig für die Emigranten ein (wie vor wenigen Tagen erst in Kladno bei 

Prag, wo durch eine große Kundgebung eine geplante Ausweisungsaktion verhindert wurde), so wären 

Tausende proletarischer Emigranten buchstäblich am Verrecken.“ (vlastní překlad), Die über die Grenze 

entkamen: Proletarische Emigranten. AIZ. 1934, XIII(14). 
209 „Hart sind die Lebensbedingungen der Emigranten. (…) Aber dass die Grenze, auf deren anderen Seite 

die Verelendung lauert, niemals überschritten wird, dafür sorgt die Solidarität breitester Kreise des 

tschechischen Volkes.“ (vlastní překlad), Dem III. Reich entronnen: Eine Heimstätte für Emigranten. AIZ. 

1935, XIV(47). 
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z Görickových pomocníků: „Nacisté se již v Československé republice cítí natolik jistě, 

že při svých zločinech nedbají ani základní opatrnosti.“210  

V červnu téhož roku AIZ přinesl svědectví tureckého občana, kterého příslušníci SA 

převezli na československé území a pokusili se ho oběsit. Turek Wolf Rose žil v Německu 

od konce dvacátých let, v únoru 1934 ho však kvůli vypršení povolení k pobytu a jeho 

židovskému původu zatklo Gestapo. Následně byl příslušníky SA odvezen za hranice do 

obce Horní Suchá na Liberecku, kde se jej agenti pokusili zabít. Rose shodou okolností 

přežil a vyhledal pomoc u místních obyvatel. Reportéři AIZ se s ním sami vydali na místo 

činu a poskytli čtenářům nejen popisy svědků, ale také podrobné fotografie dokazující pokus 

o vraždu.211 O měsíc později se časopis k případu vrátil článkem „Der Fall W. Rose“ (Případ 

W. Rose). Redaktoři v něm reagovali na námitky deníku Friedländer Zeitung, který původní 

reportáž AIZ označil za nástroj „ohavné propagandy proti Německu“.212 Časopis se proti 

nařčení rázně ohradil (nazval jej „pokusem o rozptýlení a zapírání“) a otiskl další materiály 

dokazující původní verzi redaktorů.213 

V únoru 1935 se na stránkách AIZ objevila zpráva o zavraždění německého 

radiotechnika a inženýra Rudolfa Formise. Po nástupu nacistů Formis emigroval 

do Československa, kde úzce spolupracoval s německým nacionalistickým hnutím 

Černá fronta (Schwarze Front). Tu vedl bývalý Hitlerův spojenec Otto Strasser, který 

od roku 1933 rovněž pobýval v československém exilu, odkud hnutí řídil. V době vraždy 

bydlel Formis v hotelu Záhoří u Dobříše, kde se mu podařilo vybudovat tajný rozhlasový 

vysílač Černé fronty a zahájit protinacistické vysílání do Německa. Byl zavražděn přímo 

ve svém hotelovém pokoji třemi německými agenty. S případem čtenáře seznámil německý 

spisovatel Fritz Erpenbeck (pod pseudonymem Hannes Waterkant), který ve své reportáži 

upozornil na to, že politické vraždy jednotlivců jsou jen předehrou k masovému vraždění 

a nevyhnutelné válce.214 

Ve stejném čísle autor pod pseudonymem F. Kress215 odhalil vazby nacistických vůdců 

na atentátníky, stojícími za útoky v Československu, Rakousku a Sovětském svazu. 

                                                           
210 „So sicher fühlen sich die Nazis schon in der Tschechoslowakischen Republik, dass sie bei ihren 

Verbrechen nicht einmal die primitivsten Vorsichtsmaßnahmen anwenden.“ (vlastní překlad), Goerings 

Gestapo raubt Menschen in der ČSR. AIZ. 1934, XIII(12). 
211 Angeknüpft durch die SA: Mordversuch bei Friedland. AIZ. 1934, XIII(24). 
212 „Greuelpropaganda gegen Deutschland“ (vlastní překlad), Der Fall W. Rose. AIZ. 1934, XIII(27). 
213 „Ablenkungsmanöver und Ableugnungsversuche“ (vlastní překlad), Der Fall W. Rose. AIZ. 

1934, XIII(27). 
214 WATERKANT, H. IP 48259: Braune Kopfjäger in der Tschechoslowakei. AIZ. 1935, XIV(6). 
215 Jméno nezjištěno 
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Článek s titulkem „Fememorde, Atentate: Ein Kapitel faschistischer Politik“ (Politické 

vraždy, atentáty: Kapitola fašistické politiky) připomněl slavné osobnosti, jež se staly 

oběťmi Hitlerových agentů (např. německý filosof Theodor Lessing, rakouský kancléř 

Engelbert Dollfuss nebo rumunský premiér Ion Duca).216 

 

Před volbami do Národního shromáždění v květnu 1935 časopis věnoval velkou 

pozornost Henleinovu hnutí SHF. Louis Fürnberg (pod pseudonymem Nuntius) popisoval 

ve své stati „Grenzland-Reise“ (Cesta do pohraničí) území Sudet jako ohnisko politického 

boje, sociální nerovnosti a hospodářských problémů: „Ještě nikdy se nikdo nesnažil 

si za pomoci tolika peněz, agitace, teroru a zastrašování získat pracující lid této oblasti 

pro fašistické ideje, pro připojení k Německu. Vybavena obrovskými částkami (…) se 

,Sudetoněmecká vlastenecká fronta‘ pokouší sudetoněmecké území zaplavit myšlenkou, že je 

to ona, kdo může ukončit národní a sociální nouzi.“217 

Hnutí SHF se věnoval také další článek, jehož titulek vychází z Henleinova hesla 

„Idea nad námi, přítel vedle nás, nepřítel před námi!“218. AIZ jeho výrok upravil do podoby 

„Die Idee über uns: Faschismus und Krieg, der Kamerad neben uns: das Kapital, 

der Gegner vor uns: Volksgenosse Arbeiter“ (Idea nad námi: fašismus a válka, přítel 

vedle nás: kapitál, nepřítel před námi: dělnický soukmenovec). Autor článku se zamýšlel 

nad tím, kdo byl skutečným vůdcem Henleinova hnutí. To podle něj čerpalo kapitál z fondů 

říšského ministerstva propagandy a sudetoněmeckých velkopodnikatelů, z čehož vyplývalo, 

že úkolem henleinovců bylo sledování zájmů průmyslu, nikoliv zájmů chudých dělnických 

obyvatel.219 

Redaktoři AIZ psali nejen o úzkých vazbách SHF na průmyslové magnáty, 

ale rozkrývali také Henleinovy propagandistické metody, kterými se snažil rozdělit dělnické 

obyvatelstvo. Zatímco němečtí podnikatelé dělníkům snižovali mzdy, SHF je přesvědčovala 

o tom, že za jejich bídu může české obyvatelstvo: „Porážka třídního boje, zotročení 

                                                           
216 KRESS, F. Fememorde, Atentate: Ein Kapitel faschistischer Politik. AIZ. 1935, XIV(6). 
217 „Noch nie war man mit einem solchen Aufwand an Geld, Agitation, Terror und Einschüchterung bemüht, 

die Werktätigen dieses Gebietes für die faschistischen Ideen, für einen Anschluß an das Dritte Reich zu 

gewinnen. Wohl ausgestattet mit riesenhaften Summen (…) versucht die ,Sudetendeutsche Heimatfront‘, das 

sudetendeutsche Gebiet mit dem Gedanken zu überfluten, sie sei es, die dieser nationalen und sozialen Not 

ein Ende bereiten würde.“ (vlastní překlad), NUNTIUS. Grenzland-Reise. AIZ. 1935, XIV(19). 
218 „Die Idee über uns, der Kamerad neben uns, der Gegner vor uns!“ (vlastní překlad), Die Idee über uns: 

Faschismus und Krieg, der Kamerad neben uns: das Kapital, der Gegner vor uns: Volksgenosse 

Arbeiter. AIZ. 1935, XIV(20). 
219 Die Idee über uns: Faschismus und Krieg, der Kamerad neben uns: das Kapital, der Gegner vor uns: 

Volksgenosse Arbeiter. AIZ. 1935, XIV(20). 
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dělnictva a jeho štvaní proti českým bratrům prostřednictvím podněcování národní nenávisti 

– to jsou cíle ,Volksgemeinschaft‘ Konrada Henleina.“220 Časopis vyzýval ke společnému 

odporu proti fašistickému hnutí SHF a ještě během volebního období přinesl zprávu 

o pražských závodních výborech, které vyslovily svoji podporu sudetoněmeckému 

dělnictvu. Jak uvedl autor, jejich veřejné prohlášení se stalo nejen protestem proti českým 

a německým podnikatelům, ale především „vyvrací lži henleinovců o tom, že sudetoněmecký 

proletariát má odlišné zájmy než ten český, a dokazuje účinnost společného jednání.“221 

 

AIZ vedl neúnavný boj za budování antifašistické lidové fronty. Během obou 

sledovaných let pravidelně přinášel zprávy o jejím vývoji ve světě i v Československu. 

V červenci 1934 informoval o společném postupu komunistů a sociálních demokratů 

v rámci lidové fronty ve Francii, Španělsku a Sársku. Ačkoliv v té době v Československu 

vedení sociální demokracie spolupráci s komunisty odmítala, redaktoři časopisu se k této 

otázce stavěli optimisticky: „(…) nálada pro jednotnou frontu roste také v řadách sociálně 

demokratického dělnictva Švýcarska a Československa; sociálně demokratický dělník 

v Curychu a Basileji, v Teplicích i Plzni se fašismu a imperialistické válce postaví společně 

se svým komunistickým bratrem (…)“222 Na jaře roku 1935 týdeník také informoval o výzvě 

sociálně demokratických a komunistických dělníků k uspořádání „antifašistického kongresu 

Sudet“. Sjezd antifašistických sil, který se konal koncem dubna v Teplicích, byl reakcí 

na kandidaturu Sudetoněmecké strany v květnových volbách do Národního shromáždění.223 

Při shrnutí volebních výsledků koncem května časopis zdůraznil úspěch komunistů, 

jimž se podařilo získat téměř o 100 tisíc hlasů více než při minulých volbách. 

Jednoznačnému vítězství SdP podle listu napomohla sociální demokracie, která svou 

politikou bránila vzniku jednotné antifašistické fronty: „Henleinovi se tak podařilo kromě 

sedláků a buržoazie získat také desetitisíce dělníků, kteří byli zklamáni sociální demokracií. 

                                                           
220 „Den Klassenkampf überwinden, die Arbeiterschaft knebeln und durch nationale Verhetzung gegen ihre 

tschechischen Brüder hetzen – das sind die Ziele der ,Volksgemeinschaft‘ Konrad Henleins.“ (vlastní 

překlad), Gang durch einen sudeten-deutschen Industrieort: Ist das „Volksgemeinschaft“? AIZ. 

1935, XIV(20). 
221 „widerlegt vor allem die Lüge der Henleinfront, dass das sudetendeutsche Proletariat andere Interessen 

habe als das tschechische und beweist die Wirksamkeit des gemeinsamen Vorgehens.“ (vlastní překlad), 

Tschechische Arbeiter an ihre deutschen Brüder. AIZ. 1935, XIV(21). 
222 „(…) die Stimmung für die Einheitsfront wächst auch in den Reihen der sozialdemokratischen 

Arbeiterschaft der Schweiz und der Tschechoslowakei; der sozialdemokratische Arbeiter in Zürich und 

Basel, in Teplitz und Pilsen will mit seinem kommunistischen Bruder gegen Faschismus und 

imperialistischen Krieg zusammenstehen (…)“ (vlastní překlad); THOMAS, Léon. Die Armeen des 

Friedens. AIZ. 1934, XIII(30). 
223 „Antifaschistischer Kongress der Sudeten“. AIZ. 1935, XIV(15). 
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Jenže SHF, strana sudetoněmeckých podnikatelů a kapitalistů, není s to, zmírnit bídu 

pracujících sudetských Němců. A již blízká budoucnost odhalí voličům SHF skutečnou tvář 

této fašistické strany.“224 V souvislosti s výsledky voleb podle časopisu narůstal počet 

antifašistických demonstrací, na nichž se scházeli sociálně demokratičtí a komunističtí 

dělníci. Jen v Praze se večer po volbách na Václavském náměstí sešlo 50 tisíc antifašistů, 

povzbuzených posílením komunistické strany a protestujících proti vítězství SdP.225 

Jednání mezi komunisty a sociálními demokraty pokračovala a již v červenci 1935 se 

na městském zastupitelstvu v Brně obě strany dohodly na vzájemné spolupráci. Krátce nato 

byla smlouva o jednotné frontě podepsána také v Bratislavě. V sudetoněmeckých oblastech 

působily akční výbory pro jednotnou frontu, které například uspořádaly společný 

Den dělníků v Novém Boru na Liberecku.226 Hnutí společné fronty sociální demokracie 

a komunistů se v zemi rychle šířilo v důsledku hospodářské krize a zdražování cen. Již v září 

1935 tak AIZ hlásil úspěchy jednotné fronty v Trutnově, Třebíči, Písku, Hlinsku, Perninku 

či Radošově, ale také na Ostravsku, Kladensku, Olomoucku nebo na Slovensku.227 

Ve druhé polovině roku 1935 časopis oslavně referoval o společném vystoupení 

českého a německého dělnictva u příležitosti Mezinárodního dne sbratření, který byl pořádán 

v Teplicích dne 22. září. Manifestaci asi 20 tisíc Čechů a Němců, komunistů, sociálních 

demokratů i nestraníků list označil za událost historického významu a projev mezinárodní 

solidarity: „K čemu se zavázali němečtí pracující, kteří přišli na Mezinárodní den sbratření? 

Slíbili svým českým přátelům, že Sudety nebudou přenechány fašismu, že antifašistická stráž 

na německém území Čech je připravena čelit dvojitému nebezpečí války a hnědého 

barbarství. A čeští antifašisté svým německým bratrům slíbili, že jim všemi silami pomohou 

v jejich boji proti nacionálnímu a sociálnímu nátlaku, proti útokům česko-německého 

kapitálu a proti nacionalistickým zásahům.“228 

                                                           
224 „So gelang es Henlein, neben den Bürgern, Bauern, Kleinbürgern auch Zehntausende durch die 

Sozialdemokratie enttäuschte Arbeiter zu gewinnen. Aber die SHF, eine Partei der sudetendeutschen 

Unternehmer und Kapitalisten, ist außerstande, die Not der werktätigen Sudetendeutschen zu lindern. Und 

schon die nahe Zukunft wird den SHF-Wählern das wahre Gesicht dieser faschistischen Partei zeigen.“ 

(vlastní překlad), Das antifaschistische Prag folgt dem Beispiel des antifaschistischen Paris. AIZ. 

1935, XIV(22). 
225 Das antifaschistische Prag folgt dem Beispiel des antifaschistischen Paris. AIZ. 1935, XIV(22). 
226 Nach dem Beispiel Frankreichs. AIZ. 1935, XIV(33). 
227 Auf dem Weg zur Volksfront in der ČSR. AIZ. 1935, XIV(36). 
228 „Was gelobten die deutschen Werktätigen, die zu diesem Tag der internationalen Verbrüderung 

gekommen waren? Sie gelobten ihren tschechischen Kameraden, dass die Sudeten dem Faschismus nicht 

überlassen werden, dass die antifaschistische Wacht im deutschen Gebiet Böhmens zur Stelle ist, bereit, die 

doppelte Gefahr des Kriegs und der braunen Barbarei abzuwehren. Und die tschechischen Antifaschisten 

gelobten ihren deutschen Brüdern, dass sie ihnen mit aller Kraft helfen wollen, in ihrem Kampf gegen 
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Další významnou událostí, kterou časopis zaznamenal, byl spor o insignie Univerzity 

Karlovy, tzv. insigniáda. Česká Univerzita Karlova se s odvoláním na zákon z roku 1920 

dožadovala navrácení insignií, které byly v držení německé pražské univerzity. K vyhrocení 

konfliktu mezi českou a německou univerzitou došlo koncem roku 1934. AIZ v prosinci 

informoval o studentských demonstracích a jasně vyjádřil své pohoršení nad situací: 

„Udivuje snad někoho, že šovinisté obou národů (…) s nadšením využívají zaprášené 

insignie k tomu, aby proti sobě štvali studenty obou národů? Došlo tak k fašistickým 

studentským demonstracím, jež se na chlup podobají oněm berlínským manifestacím 

proti Remarqueovu filmu – projevům, při nichž se protestovalo stejně tak za ,národní cíle‘, 

jako ,proti židům‘“.229 

Redaktoři AIZ insigniádu vnímali jako projev sílícího českého fašismu, proti kterému 

je třeba se postavit. Krátce po pražských protestech přinesli zprávu o demonstracích studentů 

v Berlíně, Kolíně a Vídni, kteří vyšli do ulic na podporu německých studentů v Praze: 

„Protestují proti českým studentům. Fašisty v Praze to však těší, neboť mají další příležitost 

k šovinistickému štvaní a mohou tak ze své strany vyvolat protidemonstrace. (…) 

Mezitím vydali téměř všichni významní čeští spisovatelé veřejné prohlášení zaměřené 

proti fašistickým štváčům a vystavili si tak to nejčestnější vysvědčení. Němečtí spisovatelé 

v Československu naproti tomu zůstali zticha, což je nijak nešlechtí.“230 

 

Z dalších politických událostí týkajících se Československa, jimž se AIZ věnoval, 

můžeme zmínit čtvrté zvolení Tomáše Garrigua Masaryka prezidentem v květnu 1934 

či podepsání smlouvy o vzájemné pomoci mezi Československem a Sovětským svazem 

v květnu 1935. U příležitosti uzavření spojenectví časopis označil Sovětský svaz za jediného 

důsledného bojovníka za mír a otiskl slova ministra zahraničí Edvarda Beneše: 

„Sovětský svaz je (…) mohutnou oporou a zastáncem evropského míru. (…) Stojíme po boku 

                                                           

nationalen und sozialen Druck, gegen die Angriffe des tschechisch-deutschen Kapitals, gegen 

nationalistische Übergriffe.“ (vlastní překlad), Teplitz: Tag der Verbrüderung. AIZ. 1935, XIV(40). 
229 „Verwundert es jemand, dass die Chauvinisten beider Nationen (…) begeistert die verstaubten Insignien 

benützen, um die Studenten beider Nationen gegeneinander aufzuhetzen? So kam es zu faschistischen 

Studentendemonstrationen, die auf ein Haar jenen Berliner Kundgebungen gegen den Remarquefilm gleichen 

– Kundgebungen, bei denen gleichfalls für ,nationale Ziele‘ und ,gegen die Juden‘ demonstriert wurde. 

(vlastní překlad), Eiserne Szepter, Goldene Ketten. AIZ. 1934, XIII(49). 
230 „Sie demonstrieren gegen die tschechischen Studenten. Es freut die Faschisten in Prag, die damit eine 

Gelegenheit mehr zur chauvinistischen Hetze haben und ihrerseits zu Gegendemonstrationen aufrufen 

können. (…) Inzwischen haben fast alle tschechischen Schriftsteller von Rang gegen die faschistischen Hetzer 

einen öffentlichen Aufruf erlassen und sich dabei das ehrenvollste Zeugnis ausgestellt. Die deutschen 

Schriftsteller in der Tschechoslowakei hingegen blieben stumm, was ihnen sehr wenig Ehre macht.“ (vlastní 

překlad), Faschistische Studenten. AIZ. 1934, XIII(50). 
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státu, bez nějž by mír a rovnováha v Evropě nebyly možné.“231 V červnu 1935 AIZ přinesl 

článek o cestě ministra Beneše do Moskvy, která měla občany ujistit o postupující spolupráci 

mezi oběma zeměmi. Časopis rovněž připomněl, že na jaře téhož roku Sovětský svaz 

navštívili českoslovenští váleční letci, stejně jako delegace umělců.232 V prosinci 1935 byla 

uveřejněna zpráva o jmenování Edvarda Beneše prezidentem Československa. Autor v ní 

upozornil na podporu, jíž se Benešovi dostalo od komunistů, a vysvětlil také jejich pohnutky: 

„K tomuto rozhodnutí nás vede jeden jediný důvod: překazit vítězství reakce, které by 

znamenalo ještě větší útlak a bídu našeho pracujícího lidu.“233 

 

V dubnu roku 1934 AIZ informoval o Mezinárodní výstavě karikatur a humoru, na níž 

byly k vidění fotomontáže Johna Heartfielda. Redaktoři si povšimli zejména reakce 

německého velvyslanectví, které jeho práce označilo za „neumělecké slátaniny“.234 

První květnové číslo časopisu otisklo Heartfieldovu fotomontáž „Zur Intervention 

des Dritten Reichs“ (K intervenci třetí říše). Zobrazoval skupinu vystavěných umělcových 

děl, mezi nimiž byla prázdná místa po obrazech, které byly zjevně odstraněny. Volný prostor 

mezi montážemi odhaloval to, co bylo skryté v pozadí – vězení a mrtvého muže. 

Smysl celému výjevu dodal podtitulek „Je mehr Bilder sie weghängen, umso sichtbarer 

wird die Wirklichkeit!“ (Čím více obrazů odstraní, tím viditelnější bude skutečnost!).235 

Nejvýznamnější sportovní událostí sledovaného období byla třetí olympiáda Svazu 

dělnických tělocvičných jednot, která se konala v červenci roku 1934 v Praze. Ve stejné 

době probíhaly v menších městech přehlídky komunistických sportovců; v Kladně, 

Chrastavě a Jirkově se sešlo více než 30 tisíc lidí. Sport byl na stránkách AIZ představován 

jako důležitý prostředek k posilování proletářského boje, který by neměl být praktikován 

samoúčelně: „Má posilovat tělo proletářského bojovníka, chránit ho před tělesným 

poškozením, které je způsobeno racionalizovanou prací v moderních podnicích 

a vyčerpávající nezaměstnaností, má jej učinit způsobilým k boji za dělnickou třídu.“236 

                                                           
231 „Die Sowjetunion ist (…) ein mächtiges Bollwerk und ein Verteidiger des europäischen Friedens. (…) 

Wir gehen einen Weg mit dem Staate, ohne den der Frieden und das Gleichgewicht Europas unmöglich 

sind.“ (vlastní překlad), Pakte des Friedens: Paris – Prag – Moskau. AIZ. 1935, XIV(22). 
232 USSR - ČSR. AIZ. 1935, XIV(25). 
233 „Bei diesem Entschluss leitet uns ein einziger Grund: den Sieg der Reaktion zu vereiteln, der eine noch 

größere Unterdrückung und noch größere Not unseres arbeitenden Volkes bedeuten würde.“ (vlastní 

překlad), Dr. Beneš: Präsident der ČSR. AIZ. 1935, XIV(25). 
234 „unkünstlerische Machwerke“ (vlastní překlad), John Heartfield. AIZ. 1934, XIII(17). 
235 AIZ. 1934, XIII(18); viz Příloha č. 10 
236 „Er soll den Körper des proletarischen Kämpfers kräftigen, soll ihn vor den körperlichen Schäden 

bewahren, die ihm die rationalisierte Arbeit im modernen Betrieb, die ihm die entnervende Arbeitslosigkeit 
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V průběhu let 1934 a 1935 časopis uveřejnil řadu ukázek z literárních děl. Od Egona 

Erwine Kische si čtenáři mohli přečíst reportáž „Ich bade im heiligen Wasser“, která byla 

součástí nové Kischovy knihy Entritt verboten!, vydané v Éditions du Carrefour.237 Dalšími 

literárními příspěvky byly kapitoly z románů Japan, erwache!238 spisovatele 

Lea Rubinsteina, Im Kreuzfeuer239 od Gustava Reglera nebo Ich liebe240 od Alexandra 

Avdějenka. Od roku 1935 vycházel na pokračování též biografický román Stalin: Eine neue 

Welt241 od Henri Barbusse nebo Die letzte Heuer242 spisovatele Ludwiga Tureka. 

 

11 Vybrané osobnosti AIZ 

AIZ dokázal již v začátku oslovit široký okruh umělců a spisovatelů, kteří do časopisu 

pravidelně přispívali. Patřili mezi ně zejména John Heartfield a jeho bratr Wieland 

Herzfelde, němečtí spisovatelé Heinrich Mann, Ludwig Renn, Hugo Huppert, Erich Weinert 

a Alfred Kurella nebo malíř a ilustrátor Boris Angelushev. Řada těchto spolupracovníků 

pobývala v jiných zemích a s redakcí v Praze kontaktovala prostřednictvím dopisů. Poštou 

byly dopravovány nejen rukopisy a obrazové materiály, ale i nápady na další články 

či připomínky šéfredaktora. Z Francie tak s časopisem spolupracoval německý spisovatel 

a novinář Maximilian Scheer, zatímco spisovatel Fritz Erpenbeck přinášel zprávy 

ze Sovětského svazu, Egon Erwin Kisch, Ludwig Renn a Erich Weinert se zapojili 

do interbrigád a poskytovali týdeníku cenné materiály přímo ze Španělska.243 

Tato kapitola přináší stručné portréty osobností, jež s týdeníkem AIZ spolupracovaly 

v době jeho působení v Československu. Jedná se zejména o spisovatele, kteří sami 

před nacistickým režimem uprchli do Prahy, a ačkoliv mnoho z nich pokračovalo do dalších 

zemí, zanechali na podobě časopisu svoji stopu. Představeni jsou tu F. C. Weiskopf, 

Egon Erwin Kisch, Louis Fürnberg, Hermann Leupold, Heinz Willmann, 

Johannes R. Becher, Fritz Erpenbeck, Hedda Zinnerová, Kurt Kersten, Max Zimmering 

a Johannes Wüsten. 

                                                           

zufügen, soll ihn befähigen zum Kampf für die proletarische Klasse.“ (vlastní překlad), Das Fest des roten 

Sports: Aufmarsch gegen Faschismus und Krieg. AIZ. 1934, XIII(28). 
237 Egon Erwin Kisch: Ich bade im heiligen Wasser. AIZ. 1934, XIII(25). 
238 Der Pfad des Samurais: Roman von Leo Rubinstein. AIZ. 1934, XIII(25). 
239 Die Explosion: Von Gustav Regler. AIZ. 1934, XIII(29). 
240 Ich liebe: Ein Roman aus dem Sowjetleben von Alexander Awdejenko. AIZ. 1934, XIII(45). 
241 Henri Barbusse: Stalin. AIZ. 1935, XIV(22). 
242 Der Neue Roman der AIZ: Die letzte Heuer. AIZ. 1935, XIV(19). 
243 WILLMANN, Heinz. Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, 1921-1938. 2. Berlin: DEB, 1975, s. 

334-338. ISBN 3920303210. 
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Franz Carl Weiskopf 

 

Franz Carl Weiskopf (1900 – 1955) se narodil v Praze německému bankovnímu 

úředníkovi a české matce. Vystudoval české gymnázium na Staroměstském náměstí a získal 

doktorát na filosofické fakultě Německé univerzity v Praze. Od mládí zastával levicové 

politické názory a stal se členem studentských spolků Marxistische Gesellschaft 

a Freie Vereinigung sozialistischer Akademiker. Od roku 1925 otevřeně podporoval 

Komunistickou stranu Československa a v roce 1927 navštívil světový kongres revolučních 

spisovatelů v Moskvě (o tři roky později se účastnil také dalšího kongresu v Charkově).244 

Weiskopf výborně ovládal češtinu i francouzštinu, kromě psaní románů a reportáží 

převáděl českou a slovenskou poezii do němčiny. Jeho první sbírku veršů Es geht eine 

Trommel… Verse dreier Jahre vydalo berlínské nakladatelství Jugendinternationale 

roku 1923. Obsahovala jednak české básně převedené do němčiny, jednak autorovu vlastní 

tvorbu. V němčině vydal také sbírky české poezie Tschechische Lieder (1925) nebo 

Das Herz – ein Schild (1937). V Praze přispíval do měsíčníku Avantgarda: časopis studentů 

a dělníků245, týdeníku Tvorba246 i francouzského levicového týdeníku Le Monde.247 

V roce 1928 odešel do Berlína, kde vstoupil do Svazu proletářských revolučních 

spisovatelů (Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, BPRS). Psal fejetony do deníku 

Berlin am Morgen a oženil se s rakouskou spisovatelkou Grete Bernheimovou (ta později 

pod pseudonymem Alex Wedding vydávala dětskou literaturu a přispívala rovněž do AIZ). 

V roce 1931 vydal v Berlíně jeden ze svých nejznámějších románů Das Slawenlied. Jeho děj 

se odehrává na pozadí rozpadu rakousko-uherské monarchie a vzniku Československa. 

Hlavním hrdinou je chlapec z měšťanské rodiny, který pod vlivem událostí prochází 

                                                           
244 REINEROVÁ, Lenka. Es begann in der Melantrichgasse: Erinnerungen an Weiskopf, Kisch, Uhse und 

die Seghers. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 2006, s. 14. ISBN 9783746622040.; SERKE, 

Jürgen. Böhmische Dörfer: putování opuštěnou literární krajinou. Praha: Triáda, 2001, s. 463-464. ISBN 80-

86138-28-3. 
245 Literárně-politický měsíčník Avantgarda: časopis studentů a dělníků vycházel v Praze mezi lety 1923 

až 1930. Vydavatelem a odpovědným redaktorem byl do roku 1929 Jan Šverma, v roce 1930 list vydával 

Ervín Kubíček a odpovědným redaktorem se stal Záviš Kalandra. V posledním roce existence časopis 

vycházel pod názvem Avantgarda: list revolučních studentů.; Úplné zobrazení záznamu. AV ČR - Souborný 

katalog [online]. Praha: AV ČR, 2011 [cit. 2018-01-02]. Dostupné z: 

http://aleph.lib.cas.cz/F/?func=direct&doc_number=001232479&local_base=AV 
246 Týdeník Tvorba založil F. X. Šalda jako časopis pro literaturu, politiku a umění. Vycházel mezi lety 1925 

a 1938, od roku 1929 sloužil zájmům Komunistické strany Československa.; BERÁNKOVÁ, Milena, Alena 

KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY. Dějiny československé žurnalistiky: III. Díl. Praha: Novinář, 1988, 

s. 303. 
247 SERKE, Jürgen. Böhmische Dörfer: putování opuštěnou literární krajinou. Praha: Triáda, 2001, s. 463-

464. ISBN 80-86138-28-3. 
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ideologickým vývojem a stává se z něj zastánce dělnického revolučního hnutí. Politické 

agitace užíval i při publicistické činnosti, projevoval se mimo jiné jako politický protivník 

Masaryka. Později svůj postoj změnil, zejména během exilových let ve Spojených státech.248 

Po nástupu nacistů se Weiskopf jako československý občan vrátil do Prahy a ujal se 

vedení týdeníku AIZ. Navázal zde spolupráci s Wielandem Herzfeldem249, 

který do Československa přestěhoval vydavatelství Malik-Verlag. Spolu také založili 

Klub Berta Brechta. Usilovně podporoval německé emigranty a antifašisty, několikrát 

dokonce vyslovit záměr odjet bojovat do španělské občanské války. Jeho pracovní závazky 

mu to však neumožnily a zůstal v Praze až do roku 1938. Po zániku časopisu VI odešel 

do Paříže, odkud spoustě svých přátel a známých z řad německých exulantů pomohl 

uprchnout z Československa (poskytoval jim zejména finanční podporu).250 

V roce 1939 odjel do Spojených států, aby se tam zúčastnil kongresu Ligy amerických 

spisovatelů (League of American Writers), sdružující levicové autory. Usadil se 

v New Yorku, kde zůstal téměř deset let. Kromě psaní románů se nadále snažil využívat 

svého vlivu k tomu, aby zachránit ohrožené antifašistické spisovatele a novináře 

z Československa i okupované Francie (pomohl například spisovateli a malíři Adolfu 

Hoffmeisterovi nebo spisovatelce Anně Seghersové). Ve Spojených státech vyšly anglicky 

jeho romány Vor einem neuen Tag (an. Before a New Day; německy vyšlo v Mexiku v r. 

1944) nebo Abschied vom Frieden (an. Twiligh on the Danube; německy vyšlo v r. 1950). 

Během pobytu v New Yorku Weiskopf napsal také dílo Unter fremden Himmeln, které 

nabízí přehled vývoje německé exilové literatury. Po válce působil jako velvyslanecký rada 

ČSR ve Washingtonu, Stockholmu a Pekingu. Roku 1953 odešel do NDR, kde s Willy 

Bredelem vydával literární časopis Neue Deutsche Literatur. O dva roky později Weiskopf 

ve východním Německu zemřel.251 

                                                           
248 KNEIDL, Pravoslav. Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. Praha: Pražská edice, 1997, 

s. 217. ISBN 8090150934.; REINEROVÁ, Lenka. Es begann in der Melantrichgasse: Erinnerungen an 

Weiskopf, Kisch, Uhse und die Seghers. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 2006, s. 15. ISBN 

9783746622040. 
249 Herzfelda a Weiskopfa spojovaly také rodinné vazby, jejich manželky Grete a Trude byly totiž rodné 

sestry. 
250 REINEROVÁ, Lenka. Es begann in der Melantrichgasse: Erinnerungen an Weiskopf, Kisch, Uhse und 

die Seghers. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 2006, s. 16, 26. ISBN 9783746622040.; SERKE, 

Jürgen. Böhmische Dörfer: putování opuštěnou literární krajinou. Praha: Triáda, 2001, s. 465. ISBN 80-

86138-28-3. 
251 REINEROVÁ, Lenka. Es begann in der Melantrichgasse: Erinnerungen an Weiskopf, Kisch, Uhse und 

die Seghers. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 2006, s. 38-41. ISBN 9783746622040.; SERKE, 

Jürgen. Böhmische Dörfer: putování opuštěnou literární krajinou. Praha: Triáda, 2001, s. 466. ISBN 80-
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Egon Erwin Kisch 

 

Pražský německý novinář a spisovatel Egon Erwin Kisch (1885 – 1948) se narodil 

v židovské rodině v domě U Dvou zlatých medvědů na Starém Městě. Po skončení vojenské 

služby odjel studovat jeden semestr žurnalistiky do Berlína, kde se začal věnovat psaní 

povídek. Po návratu do Prahy v roce 1906 se stal redaktorem deníku Prager Tagblatt 

a po několika měsících přešel do listu Bohemia, kde až do roku 1914 působil jako lokálkář. 

Jeho úlohou bylo přinášet denně pražské aktuality a zajímavosti. Kisch se této práci věnoval 

s velkým nasazením, kvůli článkům se neváhal vydat pátrat do prostředí sociálně slabších 

a kriminálních vrstev. Svým zaujetím a úspěšným odhalováním afér si později vysloužil 

přezdívku „zuřivý reportér“ (der rasende Reporter). Novinářské zkušenosti Kisch využil 

k napsání několika knih reportáží, například Aus Prager Gassen und Nächten (1912, 

Z pražských ulic a nocí) nebo Die Abendteuer in Prag (1920, Pražská dobrodružství).252 

Během první světové války bojoval na jižní frontě a své zážitky si zaznamenával 

do válečného deníku. Úryvky z něj po válce uveřejnily vídeňský týdeník Der Friede i český 

deník Prager Tagblatt, roku 1922 dílo vyšlo knižně pod názvem Als Soldat im Prager Korps 

(Vojákem pražského sboru). V květnu 1917 byl převelen do Válečného tiskového stanu 

ve Vídni. Zapojil se do radikálního levicového hnutí, v listopadu 1918 byl zvolen prvním 

velitelem nově zřízené ozbrojené dělnické organizace Rudá garda. Kisch zároveň pracoval 

pro levicový týdeník Der freie Arbeiter, konkrétně redigoval jeho přílohu s názvem 

Die Rote Garde, jež byla zároveň oficiálním tiskovým orgánem vídeňské Rudé gardy. 

Časopis o rok později opustil a nastoupil do vídeňských levicových novin Der Neue Tag. 

V té době se také seznámil se svojí pozdější ženou, Giselou Lynnerovou.253 

V roce 1920 se vrátil do Prahy, kde opět spolupracoval s Prager Tagblatt. Ve své 

literární tvorbě se zabýval úlohou reportéra a roku 1924 vydal knihu Der rasende Reporter. 

Ve druhé polovině dvacátých let vyjádřil své nadšení ze Sovětského svazu v reportážní knize 

Zaren, Popen und Bolschewiken (Caři, popi, bolševici). V následujících letech navštívil také 

Spojené státy, kde zkoumal pracovní podmínky v továrnách, život dělníků, i americké 

soudnictví a věznice. Jeho kniha Paradies America (Americký ráj) z roku 1930 byla silnou 

                                                           
252 KNEIDL, Pravoslav. Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. Praha: Pražská edice, 1997, 
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kritikou západní mocnosti. Časopis AIZ otiskl z tohoto díla v dubnu 1934 reportáž s názvem 

„Sing-Sing, das Haus des Grauens“254 (Sing-Sing, dům hrůzy), v níž Kisch čtenáře provádí 

celým areálem vězení a přináší svědectví o popravě jedné vězeňkyně. V roce 1932 vyšla 

další reportážní kniha, tentokrát z jeho cesty po Východní Asii, s názvem China geheim 

(Tajná Čína).255 

Kisch žil na počátku třicátých let v Berlíně, s nástupem nacistů se stal jedním 

ze zakázaných autorů a jeho díla byla pálena. Na konci února 1933 byl ve svém bytě zatčen 

a spolu s dalšími komunisty poslán do věznice Spandau. Díky československému občanství 

jej však úřady vyhostily a Kisch se vrátil do Prahy. Ještě téhož roku vydal knihu 

Zajatec Hitlerův, jejíž části vycházely na pokračování v Rudém večerníku. Spolu 

s Bruno Freiem založil a redigoval komunistický týdeník Der Gegen-Angriff, dále přispíval 

do AIZ, Die Neue Weltbühne a Neue Deutsche Blätter a přednášel v Klubu Berta Brechta. 

Již začátkem léta 1933 odešel do Paříže, kde vstoupil do Ochranného svazu německých 

spisovatelů. V následujících letech navštívil Austrálii a Španělsko a vystupoval tam 

proti fašismu. Své zážitky vylíčil v dílech Landung in Australien (1937, Přistání v Austrálii) 

či Soldaten am Meeresstrand (1938, Vojáci u moře). Období druhé světové války strávil 

Kisch v Mexiku, kde napsal soubor reportáží Entdeckungen in Mexiko (1945, Objevy 

v Mexiku). Po konci války se vrátil do Československa a prožil zde poslední léta. 

Zemřel v Praze v březnu 1948.256 

 

Louis Fürnberg 

 

Spisovatel Louis Fürnberg (vlastním jménem Alois Moritz Fürnberg, 1909 – 1957) 

se narodil v Jihlavě a v roce 1928 odešel do Prahy, kde studoval germanistiku a filozofii. 

Jako člen komunistické strany se zde seznámil s E. E. Kischem a F. C. Weiskopfem. 

Začátkem třicátých let založil antifašistickou divadelní skupinu Echo von Links (Echo zleva) 

a věnoval se skládání písní a hraní. V roce 1933 se stal členem pražské redakce časopisu 

AIZ, v němž publikoval pod pseudonymem Nuntius (je například autorem již zmíněné 
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reportáže „Grenzland-Reise“ nebo textu písně „Das AIZ-Lied von der Einheitsfront“). 

Při pokusu o útěk jej v roce 1939 zatkli nacisté. Po svém propuštění o rok později se 

mu podařilo emigrovat do Jeruzaléma, kde žil až do konce války. Od roku 1946 pracoval 

na ministerstvu informací v Praze a mezi lety 1949 až 1952 působil jako kulturní atašé 

na velvyslanectví Československé socialistické republiky v Berlíně. Od roku 1954 žil 

ve Výmaru, kde se stal zástupcem ředitelem instituce Nationale Forschungs- und 

Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur, zabývající se výzkumem a uchováním 

klasické německé literatury. Spolu s Hansem Günterem v polovině padesátých let založil 

literární časopis Weimarer Beiträge. V roce 1956 získal národní cenu NDR.257 

Fürnbergova literární tvorba je rozmanitá a zahrnuje poezii, prózu, dramata i kantáty. 

Mezi jeho novely patří Die Begegnung in Weimar (1947, Setkání ve Výmaru) 

či Mozartnovelle (1947, Mozartovská novela), která je zasazena do pražského prostředí. 

Ve čtyřicátých letech vydal básnické sbírky (Hölle, Hass und Liebe, 1943, Peklo, zášť 

a láska) či Gustav Mahler Heimkehr (1946, Návrat Gustava Mahlera). Převádel rovněž 

do němčiny českou poezii, kterou vydal ve sbírce Aus Böhmens Hain und Flur. 

Verse tschechischer Dichter (1954, Z českých luhů a hájů. Verše českých básníků). 

 

Hermann Leupold 

 

Hermann Leupold (1900 – 1967) se narodil v Berlíně a jako syn truhláře se vyučil 

řemeslu. Během první světové války byl členem mládežnické socialistické organizace 

Freie Sozialistische Jugend, po jejím skončení vstoupil do Nezávislé sociálně demokratické 

strany Německa (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USPD). 

V roce 1921 se stal členem KPD a psal do menších podnikových periodik. 

Od roku 1927 spolupracoval s IAH a byl redaktorem jejího časopisu Der Mahnruf.  

V redakci AIZ působil od roku 1929 až do zániku časopisu v roce 1938 (publikoval 

pod pseudonymem Karel Vaněk). Na sklonku druhé světové války odešel do Velké Británie. 

V roce 1946 se vrátil do Berlína a pracoval ve vydavatelství Berliner Verlag.258 
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Heinz Willmann 

 

Heinz Willmann (1906 – 1991, vlastním jménem Heinrich Willmann) vystudoval 

obchodní školu a pracoval v oboru propagace a distribuce. Byl členem IAH od jejího počátku 

a v polovině dvacátých let vstoupil do KPD. Od roku 1923 přispíval do AIZ, měl však 

na starosti zejména odbyt a propagaci časopisu. Po nástupu nacismu v Německu a přesunu 

redakce do Prahy se Willmann pokoušel vybudovat ilegální distribuční síť, kvůli čemuž jej 

zatklo Gestapo a sedm měsíců strávil ve vazbě v koncentračním táboře Fuhlsbüttel 

v Hamburku. Po propuštění v prosinci 1933 se mu podařilo navázat spojení s exilovou 

redakcí AIZ a následujícího roku uprchl přes hranice do Československa.259 

Byl aktivním odpůrcem připojení Sárska k Německu a v prosinci 1934 pomohl 

organizovat Sárský sociálně-politický bojový kongres (Saarländischer sozialpolitischer 

Kampfkongress). V květnu 1935 odjel do Moskvy a působil ve výboru za osvobození 

Thälmanna (Thälmann-Komitee) Ústředního výboru KPD. Byl redaktorem exilového 

časopisu Internationale Literatur – Deutsche Blätter, vydávaného Johannem R. Becherem, 

a literárním spolupracovníkem moskevského rozhlasu. Po návratu do Berlína v roce 1945 

stál u vzniku Kulturního svazu za demokratickou obnovu Německa (Kulturbund zur 

demokratischen Erneuerung Deutschlands) a vydavatelství Aufbau-Verlag.260 

 

Johannes R. Becher 

 

Johannes Robert Becher (1891 – 1958) byl německým básníkem a politikem. Patřil 

mezi představitele expresionismu a sociálního realismu. V roce 1918 vstoupil do KPD. 

Byl spoluzakladatelem a předsedou Svazu proletářských revolučních spisovatelů 

(Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, BPRS). Kvůli básnické sbírce 

Roter Marsch. Der Leichnam auf dem Thron. Die Bombenflieger, jež vyšla roku 1925, 

čelil obvinění z vlastizrady. I přes protesty veřejnosti proti němu policie zahájila další 
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vyšetřování, které se týkalo protiválečného románu (CH CI=CH)3 As (Levisite) oder 

Der einzig gerechte Krieg, vydaného o rok později. Soudní řízení se táhlo bezmála tři roky, 

nakonec však bylo zastaveno kvůli amnestii. Na obranu Bechera se postavila řada 

spisovatelů, například Maxim Gorki, Henri Barbusse, Romain Rolland, Max Brod či Lion 

Feuchtwanger.261 

Po požáru Říšského sněmu uprchl přes Československo a Rakousko do Moskvy, 

kde až do konce války řídil časopis Internationale Literatur – Deutsche Blätter. V roce 1945 

se vrátil do Berlína a stal se jedním ze zakladatelů Kulturního svazu za demokratickou 

obnovu Německa (Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands), vydavatelství 

Aufbau-Verlag, německého kulturně-politického měsíčníku Aufbau (zal. 1945) 

nebo literárního časopisu Sinn und Form (zal. 1949). V padesátých letech byl předsedou 

Německé akademie umění (Deutsche Akademie der Künste) a mezi lety 1954 a 1958 

ministrem kultury v NDR. Byl také autorem textu národní hymny NDR Auferstanden 

aus Ruinen (1949).262 

 

Fritz Erpenbeck 

 

Fritz Erpenbeck (1897 – 1975) byl německý spisovatel, publicista, herec a dramaturg. 

Po první světové válce vystupoval v divadlech v Esslingenu, Stuttgartu či Wilhelmshavenu. 

V Berlíně působil jako dramaturg v divadle herce a režiséra Erwina Piscatora s názvem 

Piscator-Bühne. V roce 1927 vstoupil do KPD a Svazu proletářských revolučních 

spisovatelů. Vedle herecké činnosti se věnoval psaní do novin Die Rote Fahne, Magazin 

für alle či Welt am Abend. Vydával rovněž satirický časopis Der Eulespiegel. Roku 1933 

emigroval do Prahy se svojí ženou, spisovatelkou, herečkou a režisérkou Heddou 

Zinnerovou. V exilu se stal redaktorem AIZ a Der Gegen-Angriff a spolupracoval 

s uměleckou skupinou Studio 1934. Byl aktivní v antifašistické hnutí, snažil se navazovat 

spojení s ilegálními skupinami v Německu a zasazoval se za vznik jednotné lidové fronty. 
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Své zážitky z Prahy zpracoval v románu Emigranten (vyd. 1937 v Moskvě).  Vylíčil v něm 

osudy německých antifašistických emigrantů, jejich osobní i politické problémy nebo 

události, které mezi nimi v té době budily velký rozruch (například zavraždění Rudolfa 

Formise). V roce 1935 odjel jako korespondent AIZ do Sovětského svazu. Po válce se vrátil 

do Berlína a mezi lety 1946 a 1958 byl šéfredaktorem divadelních časopisů Theater der Zeit 

a Theaterdienst. Psal také divadelní kritiky do sociálně demokratického časopisu Vorwärts. 

Na přelomu padesátých a šedesátých let vedl dramaturgii berlínského divadla 

Volksbühne.263 

 

Hedda Zinnerová 

 

Hedda Zinnerová (1905 – 1994) byla německá spisovatelka, herečka, režisérka 

a novinářka. Narodila se na území dnešní západní Ukrajiny a vystudovala uměleckou 

akademii ve Vídni. Ve dvacátých let vystupovala na divadelních jevištích v Německu. 

Od roku 1929 žila v Berlíně a přispívala do deníku Die Rote Fahne a časopisů AIZ 

či Weg der Frau. Během pražského exilu psala do řady německých exilových listů, kromě 

AIZ to byly zejména Neue Deutsche Blätter nebo Simpl. Stála u zrodu Studia 1934, divadelní 

skupiny německých umělců a emigrantů, v níž se kromě hraní věnovala dramaturgii 

a skládání textů k písním představení. Vystupovala rovněž na uměleckých a recitačních 

večerech, jež byly pořádány na podporu uprchlíků v Československu.264 

 

Kurt Kersten 

 

Kurt Kersten (1891 – 1962) byl německým spisovatelem a publicistou. Vystudoval 

germanistiku a historii a účastnil se bojů první světové války. V období Výmarské republiky 

měl blízko ke komunistické straně, přispíval do listů Die Rote Fahne, Welt am Abend 
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nebo expresionistického časopisu Die Aktion. Byl členem Svazu proletářských revolučních 

spisovatelů a navázal úzkou spolupráci s Münzenbergem. V roce 1934 emigroval do Prahy 

a publikoval v exilových časopisech  Neue Deutsche Blätter, Die Neue Weltbühne a AIZ. 

Kromě toho psal do deníků Prager Tagblatt nebo Bohemia a byl členem 

Klubu Berta Brechta.265 

V roce 1937 Kersten odešel do Paříže a stal se redaktorem listu Deutsche Vokszeitung, 

nástupce exilového časopisu Der Gegen-Angriff. Od konce druhé světové války žil 

ve Spojených státech a přispíval do amerického měsíčníku Aufbau, založeného německými 

židovskými emigranty. Mezi jeho literární díla patří historické romány Ein europäischer 

Revolutionär. Georg Forster 1754-1794 (1921) nebo Bismarck und seine Zeit (1930).266 

Právě jméno německého přírodovědce a cestopisce Kersten využíval jako svůj pseudonym. 

Mezi jeho statě, uveřejněné v AIZ, patří například „Sklavenhandel und Lynchgericht“267, 

popisující trh s otroky v afrických koloniích, nebo „1905“268, v níž Kersten přibližuje 

historii povstání obyvatel v proti ruskému carovi. 

 

Max Zimmering 

 

Max Zimmering (1909 – 1973) byl německý spisovatel a novinář. V letech 1928 

až 1932 psal básně a články do komunistických listů. Po Hitlerově převzetí moci pomáhal 

se šířením ilegálních letáků a exilových časopisů. Brzy jeho činnost odhalilo Gestapo, 

Zimmeringovi se však podařilo včas uprchnout. Jeho první zastávkou byla Palestina, 

v roce 1935 pak přišel do Prahy, kde zůstal až do začátku druhé světové války. 

Během pobytu v Československu pracoval jako redaktor pro AIZ, Der Gegen-Angriff a 

Die Rote Fahne. Vydal zde rovněž své první knihy (zprvu v českém překladu), a sice 

povídku pro děti Die Jagd nach dem Stiefel (Honba za botou) a reportážní román 

Das Land der Verheißung (Zaslíbená země). V roce 1939 odešel do Velké Británie, kde žil 

až do konce války. Mezi lety 1940 a 1944 byl v Londýně redaktorem německého exilového 
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časopisu Freie Deutsche Kultur. Roku 1946 se vrátil do Německa a v Drážďanech pracoval 

pro ilustrovaný list Zeit im Bild. Ve druhé polovině padesátých let Zimmering 

v Berlíně zastával místo prvního tajemníka Svazu německých spisovatelů 

(Deutscher Schriftstellerverband, DSV).269 

 

Johannes Wüsten 

 

Johannes Wüsten (1896 – 1943) byl německým malířem, grafikem a spisovatelem. 

Až do začátku třicátých let se živil jako mědirytec, v roce 1933 vstoupil do KPD a řídil 

dělnický divadelní soubor Rote Bühne. Byl autorem historických divadelních her souboru, 

který hrál převážně pro dělnické publikum. Po nástupu nacistů k moci se Rote Bühne stala 

odbojovým dělnickým spolkem a její členové podporovali antifašistické hnutí. Wüsten 

rovněž do roku 1934 vedl ilegální komunistickou organizaci ve městě Görlitz, a poté 

emigroval do Prahy. Z obavy o svoji rodinu, která zůstala v Německu, vystupoval 

na veřejnosti pod jménem Petr Nikl. Pod tímto pseudonymem také přispíval do časopisů 

Simpl, AIZ a Der Gegen-Angriff či deníku Prager Presse. Jeho tvorba zahrnovala politické 

kresby, básně, povídky i divadelní hry (např. „Bessie Bosch“). Po okupaci Sudet odešel 

do Paříže, kde jej však roku 1941 zatklo Gestapo. O dva roky později zemřel ve vězení na 

tuberkulózu plic.270 
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Závěr 

Historie týdeníku Arbeiter Illustrierte Zeitung odráží vývoj dělnického 

antifašistického hnutí. Tato práce zachycuje dějiny listu, který vznikl jako propagační 

a podpůrná publikace organizace Mezinárodní dělnická pomoc (Internationale 

Arbeiterhilfe) a postupem času se vyvinul v jeden z nejvýznamnějších německých časopisů 

své doby. Od svého počátku se AIZ opíral o pocit solidarity s dělnickým lidem a snažil se 

o jeho mezinárodní sdílení. Pod vedením Williho Münzenberga, zkušeného propagandisty 

a organizátora socialistických iniciativ, dosáhl nevídané popularity a stal se rovnocenným 

konkurentem liberálních masových časopisů Výmarské republiky. 

Münzenberg byl klíčovou postavou německého komunistického hnutí. Díky svému 

organizačnímu a podnikatelskému talentu prosazoval myšlenky socialismu a antifašismu 

způsobem, jímž dokázal získat podporu významných osobností z řad německé i světové 

inteligence. Navazoval spolupráci se spisovateli a umělci jako Henrich Mann, 

Henri Barbusse, Romain Rolland, Upton Sinclair, John Heartfield nebo George Grosz. 

Metody jeho agitační práce a podnikání se však neshodovaly s oficiální politikou 

Kominterny, často byl kvůli nim srovnáván s nacionalistickým mediálním magnátem 

Alfredem Hugenbergem. Ve druhé polovině třicátých let se rozešel s komunistickou stranou, 

i nadále ale úspěšně pokračoval v organizování antifašistického boje.  

Za svůj věhlas AIZ vděčil právě spolupráci s řadou věhlasných umělců a intelektuálů. 

Jednoznačně mezi nimi vynikal John Heartfield, jenž svým uměním fotomontáže vtiskl 

časopisu nezaměnitelnou tvář. Po převzetí moci nacisty roce 1933 nalezl útočiště v Praze 

a jako mnoho dalších emigrantů zde nepřestával bojovat proti nacistickému zlu. Heartfield 

zažíval úspěch i na české umělecké scéně. Jeho díla byla několikrát součástí mezinárodních 

výstav spolku Mánes, což vyvolávalo pobouřené reakce německého velvyslanectví. 

Heartfieldova technika fotomontáže uchvacovala čtenáře po celé Evropě a mnoho z nich se 

ji snažilo napodobovat. Síla jeho tvorby spočívala v jednoduchosti zobrazení, ostré kritice 

a především vtipu a nápaditosti. 

 Nejen po technické stránce, ale také po stránce obsahové AIZ nad ostatním levicovým 

tiskem vynikal. Staral se o budování vztahu ke čtenářům a intenzivně je zapojoval 

do výrobního procesu (lze tak mluvit o boření hranice mezi producenty a konzumenty). 

Ti redakci dodávali cenné fotografické materiály, náměty na články i vlastní reportáže. 

Klíčová byla rovněž jejich úloha při distribuování AIZ. Časopis byl závislý na rozsáhlé síti 

kolportérů, kteří pocházeli právě z řad čtenářů. 
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Ve snaze oslovit masové publikum AIZ nabízel rubriky pro ženy a děti a uveřejňoval 

ukázky z nejnovějších literárních děl. Největší důraz však kladl na politické zprávy 

a reportáže z různých koutů světa. Zabýval se politickým vývojem v Německu a varoval 

před nebezpečím nacismu, sledoval události ve Španělsku, stojícím na prahu občanské 

války, nebo přinášel svědectví o životě v Sovětském svazu, Americe a na Dálném východě.  

Po zákazu vydávání v Berlíně se jeho redakce přesunula do Prahy, kde se časopis stal 

tribunou levicového antifašistického hnutí. 

Jak ukázala analýza exilových ročníků 1934 a 1935, AIZ během svého pražského 

období nadále zvedal hlas proti válečnému štvaní a bojoval za vytvoření jednotné lidové 

fronty (v důsledku toho došlo v roce 1936 ke změně názvu na Volks-Illustrierte). Redaktoři 

listu bedlivě sledovali události v Československu a upozorňovali zejména na nacionalistické 

snahy Henleinova hnutí v pohraničí. Všímali si také nelehké situace německých emigrantů 

a antifašistů, z nich někteří zde padli do za oběť Hitlerovým agentům. Až do svého konce 

v říjnu 1938 dodával čtenářům odvahu postavit se nacistické hrozbě a oslavoval zároveň 

úspěchy mezinárodního dělnického hnutí. 
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Summary 

The history of Arbeiter Illustrierte Zeitung reflects the progress of the workers’ anti-

fascist movement. This thesis records the evolution of a publication that emerged 

as a propagandist paper of the Workers’ International Relief (Internationale Arbeiterhilfe, 

IAH) but eventually became one of the most influential German magazines of its time. 

Since the beginning, AIZ has relied on the principles of solidarity with the working class 

and strived to spread them across the world. Under the leadership of Willi Münzenberg, 

an experienced propagandist and organizer of socialist initiatives, it reached immense 

popularity and became an equivalent competitor to the liberal mass press of the 

Weimar Republic. 

Münzenberg was a leading figure of the German communist movement. Due to his 

organizational and entrepreneurial talent he managed to enforce the idea of socialism 

and anti-fascism in a way that helped him gain the support of prominent world intellectuals. 

Among his collaborators were Heinrich Mann, Henri Barbusse, Romain Rolland, 

Upton Sinclair, John Heartfield and George Grosz. The methods that he used did not 

correspond with the Comintern’s official policies and Münzenberg was rather often 

compared to the nationalistic media magnate Alfred Hugenberg. In the second half of 1930s, 

Münzenberg left the communist party, but still maintained to successfully continue his work 

for the anti-fascist movement. 

It was the collaboration with famous writers and artists, to which AIZ owed its repute. 

The most significant artist was John Heartfield, whose photomontages shaped the face of the 

magazine. He found asylum in Prague after 1933 and with the help of AIZ carried on the 

fight against the Nazi regime. Heartfield was also successful in the Czech artistic culture. 

His works were repeatedly presented at international exhibitions organized by the Mánes Art 

Society, which led to the outrage of the German ambassador. Heartfield’s photomontage 

techniques fascinated readers from all around Europe and many of them even tried 

to compose montages by themselves. Until now, Heartfield’s creations lay with the simple 

portrayal, sharp critique, humor and imaginativeness. 

AIZ successfully defeated other left-wing press whether it was technical or press 

content. The weekly tried to build a close relationship with their readers and involved them 

as much as possible into the production process (a form of blurring of the line between 

the producer and the consumer). The readers delivered necessary photographic materials, 

suggestions for new topics and even reported their own stories. This readership played a key 
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role in the distribution of AIZ. The magazine relied on a vast body of amateur distributors 

(colporteurs) who were recruited from the readers’ group. 

Aiming for a mass audience, the magazine focused on women’s issues, a section 

for children and offered extracts of the new literary works. However, the main emphasis was 

on political news and reports from around the world. AIZ covered the political development 

in Germany, warned against the Nazi imminence, followed the civil war incidents of Spain, 

and reported lives of people under the Soviet Union and Americas. After Hitler got into 

power the magazine exiled in Prague and became the main platform for the leftist, anti-

fascist movement. 

The analysis of the exile issues from 1934 and 1935 shows that during these years 

in Prague the weekly continued to raise its voice against the war and fought for the united 

popular front (consequently changed its name to Volks-Illustrierte in 1936). The editors 

observed the course of events in Czechoslovakia and drew attention to Henlein’s nationalist 

party in the Sudetenland. They reported about difficult situations of German immigrants 

and anti-fascists, some of which were killed by Hitler’s secret agents. Until its end 

in October 1938, the magazine encouraged the readers to stand-up against Nazism and, at the 

same time, celebrated the achievements of the international workers’ movement. 
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