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Naši němečtí soudruzi
Komunistická strana vznikla v Liberci dříve než v Praze.
Čeští Němci v KSČ dlouho hráli důležitou roli

J A K U B V R BA

Komunistická strana Československa (KSČ) patřila za první republiky mezi
antisystémové strany, zároveň ale jako jediné tehdejší politické uskupení
odrážela multietnické složení státu. Svůj česko-německý charakter KSČ ztratila
za války, po níž část německy mluvících funkcionářů odešla do Německé
demokratické republiky. Ti, kteří zůstali, už nezískali jako celek velký vliv,
byť několik německých funkcionářů obsadilo vysoké státní či stranické funkce.
Dnešní Komunistická strana Čech
a Moravy (KSČM) je známá mimo jiné
svým protiněmeckým šovinismem.
Ten se v poslední době projevil dokonce i ve sporu o sochu maršála Koněva
v pražském Bubenči – podle vedení
strany byl pomník radnicí městské
části Praha 6 odstraněn, aby se naše
společnost připravila „na další tlak
požadavků Sudetoněmeckého landsmanšaftu“.1 Tato rétorika není ničím
novým: před rokem 1989 představoval protiněmecký osten důležitou
součást politiky paměti tehdejšího
režimu, která pomáhala stabilizovat
jeho diktaturu.
V tomto ohledu je paradoxní, že
komunistická strana u nás byla založena nejprve českými Němci v Liberci
v březnu 1921, a teprve o dva měsíce
později vznikla v květnu v Praze její
„česká“ část. Po slučovacím sjezdu na
podzim stejného roku byla ustavena
multietnická Komunistická strana
Československa, v níž dominovala

vedle české právě její německá součást. Některé severočeské, převážně
etnickými Němci osídlené oblasti, se
pak staly důležitými baštami celého
hnutí. Českoněmečtí komunisté byli
až do jara 1945 ve vedení KSČ a teprve
po válce došlo k definitivní přeměně
strany původně primárně česko-německé ve stranu česko-slovenskou.
Německý element v ní byl však patrný
i v dalších letech.

Cesta k založení komunistické
strany
Kořeny podpory radikálně levicové
politiky v německojazyčném pohraničí je třeba hledat již v 19. století. Historie organizovaného českoněmeckého dělnického hnutí, která je starší
než toho etnicky českého, začíná již
v roce 1863, kdy byl v západočeské Aši
založen první dělnický spolek. „Kolébkou rakouské sociální demokracie“,2 jak
ho částečně po právu nazval jeden

Karl Kreibich (1883–1966), jeden z čelných
představitelů českých Němců v KSČ
Foto: Archiv PSP ČR

1	Stanovisko ÚV KSČM ze dne 30. 8. 2019 – viz https://www.kscm.cz/cs/aktualne/stanoviska/nesouhlasime-s-prepisovanim-historie
(citováno k 19. 4. 2021).
2	STRASSER, Josef: Reichenberg – Nationalismus und Internationalismus in einer nordböhmischen Stadt (1909/10). Viz Reichenberg.
Der Kampf, 1. 9. 1909; Die Werbekraft des Internationalismus. Der Kampf, 1. 1. 1910 (přetištěno v STRASSER, Josef: Der Arbeiter und die
Nation. Junius Verlag, Wien 1982, s. 68an) – viz https://www.marxists.org/deutsch/archiv/strasser/1909/xx/reichenberg.htm?fbclid=IwAR2k4_cgtxktqjhR-oWaDP_LEimHIyBQvoUKAAa2YsmBhxmLLFSzqdq_r_o (citováno k 19. 4. 2021). Překlady z němčiny
a angličtiny v celém textu autor.
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z prominentních členů strany Josef
Strasser, se však brzy stal Liberec
(tehdy Reichenberg). Tam se konaly
společné česko-německé dělnické
manifestace, ale i první zemský sjezd
strany v roce 1876. Ačkoli sociáln í
demokracie měla silnou podporu
prakticky v celém německojazyčném
pohraničí, v zásadních otázkách se
značná část libereckého dělnického
hnutí, byť jistě ne hnutí celé, začala
postupně přiklánět k levému okraji
strany, prosazovat revoluční přístup
místo reformního a upřednostňovat
internacionální až anacionální politiku před tou nacionální. Z první
generace sociálnědemokratických
předáků to platilo například pro
Josefa Schillera, později pro Antona
Behra. Takzvaná liberecká levice se
finálně zformovala před první světovou válkou a vedle již zmíněného
Josefa Strassera ji reprezentovali
Alois Neurath nebo Karl Kreibich.
Liberečtí tak například kritizovali separatistické tendence většiny
české sociální demokracie, která
se nakonec před válkou plně osamostatnila od federace rakouských
sociálně demokratických stran, ale
i německý nacionalismus uvnitř
vlastní strany. Ideové směřování
českoněmecké sociální demokracie
dobře ilustruje i skutečnost, že to byl
právě Karl Kreibich, který svým vystoupením uvedl projev představitele
říšskoněmecké sociálnědemokratické
levice Karla Liebknechta, jenž Liberec navštívil v roce 1913, a zasazoval
se s Neurathem i za návštěvu Rosy
Luxemburgové, která se nakonec neuskutečnila. Za války měli Liberečtí
v českých zemích nejblíže k mezinárodní levici socialistického hnutí,
jež byla pojmenována podle konference ve švýcarském Zimmerwaldu,
kritizovala své mateřské strany za
podporu válečného úsilí jejich států
a její manifest sepsal Lev Trockij.
Jak zdůraznil historik Zdeněk Kárník, právě budoucí českoněmečtí
komunisté za války „přinášeli ducha
zimmerwaldského internacionalismu

Karl Liebknecht (1871–1919; druhý zleva) na konferenci německé sociální demokracie
v Jeně, 1913. Ve stejném roce navštívil i Liberec.
Foto: ČTK / ullstein-author / ullstein bild

do jednoho z nejdůležitějších krajů česko-německého pomezí“.3 Liberečtí na
začátku roku 1918 přijali plán představitele celorakouské levice Otty
Bauera, který měl zachránit rakouské
soustátí jeho přeměnou na federaci
států podle etnických hranic.

Co pro jedny znamenalo
vysněné budování
národního státu,
pro jiné představovalo
zklamání
Následování Bauera a dalších vůdců rakouské sociální demokracie
však nakonec vedlo opačným směrem. Když česká sociální demokracie
tento návrh odmítla, protože trvala
na historických hranicích země, a definitivně se spojila s českou nacionální pravicí, začala i německá levice po
rozpadu Rakouska-Uherska na konci
války vyzývat k připojení německojazyčných oblastí bývalého státu
k Německu. Zástupci českoněmecké

sociální demokracie sice gratulovali
českému dělnictvu k národnímu státu, spojili se ale podobně jako jejich
čeští soudruzi s německou pravicí
a požadovali právo na sebeurčení
českých Němců. Také marxistická
levice podpořila předsedu zemské
německé sociální demokracie Josefa Seligera, který se stal zástupcem
hejtmana iredentistické provincie
Německé Čechy (Deutschböhmen)
Rudolfa Lodgmana von Auen. V logice sociálnědemokratické levice to
bylo spojenectví dočasné, třídní boj
měl následovat po spojení s říšskoněmeckým proletariátem, s nímž měla
historicky úzké vazby. I zde však byl
nepřehlédnutelný silný nacionální
apel. Sám Kreibich v projevu na shromáždění v liberecké „turnhalle“ v prosinci 1918 připustil v „nejkrajnějším
případě“ možnost ozbrojeného odporu
proti československému vojsku, které
pohraničí postupně obsazovalo. „Když
jsme přetrpěli tři roky tam venku na
frontě, na zasněžených kopcích Tyrolska, v Karpatech či na Piavě pro nic,
tak to přetrpíme také na Ještědu a na
Javorníku,“ pronesl tehdy, přičemž

3	KÁRNÍK, Zdeněk: Socialisté na rozcestí. Habsburk, Masaryk či Šmeral. Karolinum, Praha 1996, s. 360.

paměť a dějiny 2021/02

PaD_02_2021.indb 35

35

30.06.2021 19:07

KSČ 100

Karl Kreibich v projevu v liberecké „turnhalle“ (na snímku z roku 1904) v prosinci
1918 připustil ozbrojený odpor proti československému vojsku
Foto: SOkA Liberec

jeho věty byly podle stranického
listu Vorwärts přivítány bouřlivým
potleskem. 4
V následujících letech však nad
nacionální rétorikou začala převažovat ta třídní. Vize revoluce v sousedním Německu se vzdalovala,
z pohledu budoucích komunistů
a komunistek navíc k napětí uvnitř
sociální demokracie přispěla mučednická smrt Karla Liebknechta
a Rosy Luxemburgové v lednu 1919.
Československá republika se postupně etablovala jako stabilní stát, pro
radikálnější část dělnictva, které
v českých zemích tvořilo přibližně
polovinu společnosti, však sociální
reformy z prvních let samostatnosti
nebyly dostatečné a intenzita stávek ve srovnání s válečnou úrovní
neklesala. Co pro jedny znamenalo

vysněné budování národního státu,
pro jiné představovalo zklamání nebo
další prohlubování odmítnutí.
V těchto podmínkách začali čeští
a němečtí radikálové opět více spolupracovat a jejich pohledy se ještě
usilovněji upínaly do Ruska, známého mnohým jako místo revolucí

z let 1905 a 1917, kde byla v roce 1919
založena Komunistická internacionála. Podobně jako v české sociální demokracii tedy narůstalo napětí i v té
českoněmecké. Na teplickém sjezdu
na podzim 1920 se sice levice ještě
podřídila mírně početnější pravici,
o pár měsíců později tomu však již
bylo jinak. Přes odpor vedení strany
se totiž Liberečtí připojili k prosincové generální stávce. Při shromáždění
v Liberci pak Karl Kreibich zdůraznil
potřebu založení „internacionální,
komunistické strany v republice“.5 Na
to ostatně tlačili i zástupci mládeže,
kterou mezi jinými reprezentovali
Karl Kneschke nebo Bruno Köhler.
Liberecká krajská organizace byla
začátkem ledna 1921 ze sociální
demokracie vyloučena. V polovině
března pak byla na ustavujícím sjezdu ve společenském sále zájezdního
hostince Koloseum v libereckých
Pavlovicích založena pod vedením

Německé oddělení KSČ bylo založeno již
v březnu 1921 v zájezdním hostinci Koloseum
v libereckých Pavlovicích (stránka z památníku, který vznikl k 60. výročí události
u příležitosti rekonstrukce objektu)
Foto: SOkA Liberec

4	Gegen die Vergewaltigung Deutschböhmens. Vorwärts, 7. 12. 1918, s. 2. Autor textu neuveden.
5	Generalstreik in Reichenberg. Vorwärts, 13. 12. 1920, s. 1. Autor textu neuveden.
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Karla Kreibicha a Aloise Neuratha
„Komunistická strana Československa, německé oddělení“, jak zněl celý
název nového politického uskupení.
Vedle zmíněných zástupců mládeže
se ze starší generace ke straně připojil například již sedmdesátiletý Anton
Behr, poměrně známou postavou byl
i tehdejší starosta Smržovky Gustav
Beuer. Aktivní byla již při založení
strany i ženská organizace, ve které se později angažovaly například
Käthe Beckmannová nebo Emmi
Effenbergerová-Döllingová. Jako
zástupkyně německých žen později vystupovala i budoucí senátorka
z česko-německé rodiny Karla Pfei
ferová.

Rudé bašty na severu
Jak trefně poznamenal politolog a historik Jacques Rupnik, KSČ vznikala
„od periferie k centru“6 a poté, co byla
v květnu založena její budoucí pražská centrála, došlo na podzim v Praze
na Smíchově ke slučovacímu sjezdu
všech komunistických stran v Československu, tedy i té německé, polské
či židovské.7 Ačkoli byla KSČ ke státu
značně kritická, šlo tak paradoxně
o jedinou meziválečnou vskutku československou stranu v tom smyslu,
že sdružovala zástupce všech etnik,
která tehdy ve státě žila. Existence
jediné komunistické strany v každém
státě byla jednou z 21 podmínek Kom
interny, jež se komunistické strany
zavázaly splnit, vůle ke spolupráci
napříč etniky ale vycházela také
zevnitř místního hnutí. Kominterna, která byla s postupujícími lety
stále více podřízena zahraniční politice Sovětského svazu, bezpochyby
hrála rozhodující roli při určování

Karla Pfeiferová (1886–1969) vystupovala
jako zástupkyně německých žen
Foto: Archiv PSP ČR

Bruno Köhler (1900–1989) pocházel z Nového Města pod Smrkem, kde komunisté
získávali téměř 40 procent hlasů
Foto: Archiv PSP ČR

politiky KSČ, což jen podtrhovalo
nedemokratické vnitřní fungování
strany. Jak však zdůrazňuje historik
Norman LaPorte, komunistické hnutí
nikdy nebylo monolitní. Šlo sice o cíl
mnohých jeho představitelů, „značné
odlišnosti v rámci lokálních podmínek
však způsobily, že tento záměr nebyl
nikdy naplněn“.8
Obraz KSČ jako monolitu nepodporuje ani pohled do nižších pater jejích
struktur. Multietnická povaha strany
se totiž neodrážela jen ve složení vedení nebo poslaneckého klubu. Sílu
německého elementu v KSČ podtrhuje
skutečnost, že po Praze byl její druhou nejpočetnější krajskou organizací Liberec s více než 10 000 členy.
Komunistická strana v okolí Liberce
dosahovala ve volbách až třetinové
podpory, podobně jako na Frýdlantsku, vyloženě komunistickou obcí
pak bylo Nové Město pod Smrkem,
rodiště Bruna Köhlera, kde strana
získala dokonce téměř 40 procent
hlasů. Republikově nadprůměrnou
podporu měla ale KSČ například
i na Ašsku, Mostecku, Teplicku nebo
Karlovarsku.9
Kolem KSČ se navíc, podobně jako
okolo všech ostatních tehdejších
politických stran, formoval blok
přidružených organizací. Některé
z nich komunistická strana „zdědila“ po sociální demokracii či je s ní
sdílela. Vedle zmíněných mládežníků
šlo o dětské organizace či sportovní
sdružení. Zásadní roli hrály organizace, které pomáhaly ekonomicky
saturovat potřeby svých příznivců.
Šlo především o odbory, kde se angažovala například již zmíněná Emmi
Effenbergerová-Döllingová se svým
manželem Rudolfem Döllingem,
a konzumní dr užstvo Vor wär ts,

6	RUPNIK, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci. Academia, Praha 2002, s. 54.
7	Polské komunisty na slučovacím sjezdu vedl budoucí poslanec strany Karol Śliwka, ty židovské odborový funkcionář Rudolf Kohn.
K průběhu sjezdu viz WOHLGEMUTHOVÁ, Renata – ČIHÁK, Miroslav (eds.): Protokoly Ustavujícího a Slučovacího sjezdu KSČ.
14.– 16. května 1921, 30. října – 2. listopadu 1921. Svoboda, Praha 1981.
8	LAPORTE, Norman: Introduction: Local Communisms within a Global Movement. Twentieth Century Communism, 2013, roč. 5, č. 5,
s. 8n.
9	Blíže k volební podpoře meziválečné KSČ viz KRÁL, Ondřej: National and Class Aspects of Electoral Support for the Communist
Party of Czechoslovakia (1925–1935). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 37–58.
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které sídlilo v dodnes stojící budově
dělnické pekárny v libereckém Hanychově. Důležitý byl i tisk, jejž pro
německé oblasti zajišťovala straně
blízká Rungeho tiskárna umístěná,
stejně jako krajská organizace KSČ,
v dnešní ulici Boženy Němcové v Liberci. Zde strana tiskla již zmíněný
deník Vorwärts, ale i mnohé brožury či dokonce knihy, jako například
sebrané spisy „skvělého revolučního
proletáře a básníka“,10 výše zmíněného
Josefa Schillera, jejichž editorem byl
Paul Reimann, tehdy placený místní
krajskou organizací jako novinář.
Mezi „státem, národem a Kominternou“, jak zní název studie historičky
Christianne Brennerové, 11 se tak
pohybovalo spolu s celou KSČ i kompletní českoněmecké komunistické
hnutí. Vedení strany, včetně Němců,
zpočátku propagovalo svržení kapitalistického řádu a diktaturu proletariátu, ale uvnitř československých
hranic. Změna přišla po V. kongresu
Kominterny (1924), kdy byla proti vůli
hlavních představitelů strany Bohumíra Šmerala a Karla Kreibicha zavedena striktní politika „sebeurčení
až do odtržení“ menšinových národů
a tím navíc i zásadně zpochybněna
územní integrita státu. Je však třeba zdůraznit, že tato změna se sice
projevila v některých programových
textech KSČ, avšak v tisku nebo při
shromážděních a manifestacích na
ni nebyl kladen velký důraz. Pokud
se německá část strany k národním
symbolům obracela, šlo spíše o velikány německé kultury, jako byli
Beethoven, Heine nebo Schiller. Rétorika českoněmeckých komunistů
a komunistek ve dvacátých letech
tedy byla radikální v sociálních
otázkách, časté byly i vazby na sesterskou Komunistickou stranu Německa, nenalezneme u nich ale příliš
vyhrocený nacionalismus. V druhé
polovině dvacátých let nicméně došlo ke změnám ve vedení strany, kdy

Rudolf Dölling (1902–1973) se angažoval v komunistických odborech Foto: Archiv PSP ČR

radikální křídlo uvnitř KSČ i moskevská centrála nakonec dosáhly toho,
aby dva přední funkcionáři strany,
Šmeral a Kreibich, odešli z republiky. První se stal představitelem
Kominterny v Mongolsku, druhý měl
v Moskvě připravovat německé vydání Leninových spisů. Hlavním cílem
však bylo tyto funkcionáře, kteří byli
obviňováni z toho, že jejich politika je
příliš „sociálnědemokratická“, zbavit
vlivu v KSČ.

stoupal ve stranické hierarchii skrz
mládežnické tělovýchovné hnutí i své
působení na Slovensku. Z německých členů k této generaci patřili již
zmínění Reimann, Dölling a Köhler,
jenž prošel i školením v Sovětském
svazu. Dále pak například ekonom
Ludwig Freund, později známý jako
Ludvík Frejka, nebo Rudolf Appelt,
působící mimo jiné jako funkcionář
v Teplicích.
Dokončena měla být bolševizace
KSČ, přičemž byl odmítnut „šmeralovský“ koncept masové strany – nyní
se měla stát ideologicky jasně vyhraněným předvojem revolucionářů,
který pevně ovládá i přidružené organizace. V rámci politiky třída proti
třídě byl vyostřen nejen konflikt se
sociální demokracií, ale i se státním
aparátem. Kvůli novému politickému
kurzu i stranickým čistkám klesl
celkový počet členů a členek KSČ na
pouhých několik desítek tisíc. „Více
taktu a méně netolerantní nesmiřitelnosti ze strany nového vedení by tomu
asi zabránilo,“ napsal ve vzpomínkách

Mladí radikálové
Tím však personální ani politické
změny nekončily, vyvrcholily až na
přelomu dvacátých a třicátých let
a v konečném důsledku měly největší
dopad právě v německojazyčném pohraničí. Za přelom v dějinách KSČ je
právem považován V. sjezd (1929), kdy
do vedoucích pozic nastoupila mladší generace funkcionářů, narozená
kolem roku 1900. Předsedou strany
se stal Klement Gottwald, kter ý

Jeden z radikálů, teplický funkcionář Rudolf
Appelt (1900–1955)
Foto: Archiv PSP ČR

10	SCHILLER, Seff: Gesammelte Werke. Runge & Co., Reichenberg 1928, s. 13.
11	BRENNER, Christiane: Zwischen Staat, Nation und Komintern: Loyalitätsbezüge der KPTsch 1921–1938. In: SCHULZE WESSEL,
Martin (ed.): Loyalitäten in der Tschechoslowakischen Republik 1918–1938. Politische, nationale und kulturelle Zugehörigkeiten. Oldenbourg
Verlag, München 2004, s. 87–111.
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meziválečný šéfredaktor Rudého práva Stanislav Budín.12
Kvůli své politice se KSČ ocitla na
prahu zákazu a přechodu do ilegality.
Velmi často docházelo k potyčkám
jejích členů s policií a dostávali se do
nich i funkcionáři jako třeba poslanec
Karl Haiblick, odsouzený za napadení
dvou četníků v Chodově. Je až překvapivé, že při volbách v roce 1935
se straně podařilo do značné míry
uhájit pozice z roku 1929. Nesporný
podíl na tom měla ekonomická krize
a narůstající nedůvěra k hospodářskému a politickému uspořádání státu napříč značnou částí společnosti.
Vždyť i v Praze tehdy získaly více než
50 procent hlasů, slovy již zmíněného
Zdeňka Kárníka, „extrémní“ strany,
tedy především Národní sjednocení,
fašisté a právě KSČ.13
Výjimkou však bylo z pohledu komunistické strany německojazyčné
území republiky. KSČ tam ve volbách
v roce 1929 získala kolem 11 procent
všech německých hlasů, tedy mírně
nad celorepublikovým průměrem,
v roce 1935 ale již jen polovinu. Důvo-

Šéfredaktor Rudého práva v letech 1934–1936 Stanislav Budín (1903–1979) s manželkou
Chanou
Foto: archiv Mileny Bartlové

dy tohoto poklesu jsou komplexnější,
než se na první pohled může zdát.
Vnitrostranická krize zde zřejmě byla
hlubší a trvala déle než jinde. Zatímco

německé oblasti začal autoritativně
vést Bruno Köhler, Alois Neurath,
který byl po obvinění z trockismu
ze strany vyloučen a spolu s Aloisem

Zleva: Komunistický poslanec Karl Haiblick (1893–?) byl odsouzen za napadení četníků v Chodově. Alois Neurath (1886–1955) byl ze strany
vyloučen pro trockismus a společně s Aloisem Munou (1886–1943) založili vůči KSČ opoziční komunistickou stranu.
Foto: Archiv PSP ČR

12	BUDÍN, Stanislav: Jak to vlastně bylo. Torst, Praha 2007, s. 73.
13	KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře první republiky. Československo v krizi a v ohrožení (1930–1935). Libri, Praha 2018, s. 505n.
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Munou založil vůči KSČ opoziční komunistickou stranu, měl zejména na
Jablonecku velkou podporu, přičemž
spory se protáhly až do třicátých let
a zasáhly i přidružené organizace.
V libereckém stranickém nakladatelství krátce vycházely noviny opozice,
nakonec bylo vydávání listu Vorwärts
ukončeno a v Praze začala vycházet
Die Rote Fahne. Hospodářská krize
zároveň zasáhla německé oblasti
nepoměrně silněji než oblasti české. Ačkoli se KSČ zpočátku dařilo
mobilizovat nezaměstnané v rámci tzv. hladových pochodů, krize
v odborech a konzumním družstvu
Vorwärts, která vedla k velkým finančním potížím, způsobila, že komunistické hnutí nebylo schopno své
příznivce dlouhodobě materiálně saturovat. A právě v té době přichází
na politickou scénu nově utvořená
Henleinova Sudetoněmecká strana,
které se dařilo profilovat se jako nezkorumpované nové hnutí, vymezit
se tak vůči tradičním politickým
stranám a zároveň díky finančním
sbírkám a příspěvkům bohatých
příznivců také pomáhat těm nejvíce
postiženým. Ostatně i skutečnost, že
krize zasáhla celou českoněmeckou
společnost napříč sociálními třídami, výrazně pomohla henleinovské
rétorice založené na obraně zájmů
Volksgemeinschaft, tedy jasně etnicky vymezené národní pospolitosti.
S počátečními hospodářskými úspěchy nacistické diktatury tak zářnou
utopii v myslích mnohých bývalých
voličů a voliček komunistické strany
již nepředstavoval Sovětský svaz, ale
nacistické Německo.
Nová národnostní politika KSČ
přitom tento trend nezvrátila, možná ho dokonce přímo akcelerovala.
V reakci na větší důraz na ruské národní příběhy v Sovětském svazu, ale
i na vzepětí nacionalistické rétoriky
uvnitř českoněmecké společnosti,
začala německá KSČ podobně jako
ta slovenská důsledně požadovat sebeurčení až do odtržení německého
národa. Začala být akcentována su-

Deník Vorwärts z 16. března 1921 informuje o vzniku komunistické strany. Liberecký
list Vorwärts nahradila v druhé polovině třicátých let v Praze vydávaná Die Rote Fahne.
Foto: archiv autora

telného nacionálního útlaku a okrádání.
[...] Němečtí státní zaměstnanci jsou po
tisících vyhazováni na dlažbu a místo
nich přicházejí noví státní exekutoři,
kteří rolníky a živnostníky drancují tak,
že je ženou do bankrotu – zavřené německé školy, jazyková šikana, rozpouštění spolků, zákazy shromažďování,
odvolávání starostů v čistě německých
oblastech. To je obraz utrpení v německých oblastech, kde čeští pánové řádí
jako v nějaké kolonii.“14

Českoslovenští patrioti

detoněmecká identita a rétorika představitelů strany se v mnoha ohledech
vrátila k prvním poválečným měsícům, což dobře ilustruje i leták z roku
1933. Ten sice vyzýval ke spolupráci
s českými dělníky, ostře ale kritizoval
Československo: „15 let ČSR znamená
15 let rostoucího utrpení, bídy, nesnesi-

S nástupem Adolfa Hitlera k moci
lze sledovat postupné změny postojů
v řadách KSČ. Citelněji se však projevily až v roce 1935, kdy byla uzavřena
československo-sovětská spojenecká
smlouva a kdy také na úrovni Kominterny došlo ke změně taktiky. V rámci
politiky tzv. lidových front měla být
komunistickými stranami budována
spolupráce se sociálními demokraciemi za účelem obrany liberálních
demokracií před fašistickými diktaturami. Je přitom nutné zdůraznit,
že tato změna přišla paradoxně ve
stejné době, kdy v Sovětském svazu
vrcholil Velký teror. V československém prostředí nicméně měla tato politika pozoruhodné dopady. V etnicky
českém prostředí mohla KSČ začít
shromažďovat kapitál důvěry, který
využila po válce, v celé republice se
pak pokusila o konstrukci jakéhosi
antifašistického supraetnického
československého patriotismu. Ten
v mnoha ohledech navazoval na dřívější česko-německý internacionalis
mus, nově však podporoval obranu
československého státu. Odpovídal
tak přání moskevské centrály, ale
vycházel i zevnitř československého
komunistického hnutí.

14	
Národní archiv, f. Sbírka letáků KSČ, 2. část, k. 4, leták Deutsche Arbeitern! Deutsche Arbeiterin! Werktätige Nordböhmens!.
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Do této politiky se aktivně zapojili
nejen již zmínění českoněmečtí straničtí funkcionáři včetně Kreibicha,
který byl po návratu z Moskvy v roce
1935 zvolen senátorem, ale i českoslovenští komunističtí německy
píšící intelektuálové, jako byli spisovatelé Luis Fürnberg, Franz Carl
Weiskopf nebo Egon Erwin Kisch,
a na české straně pak třeba také
Zdeněk Nejedlý. Časté byly i společné česko-německé manifestace.
Existovala rovněž snaha najít „společné příběhy“. Němečtí komunisté
a komunistky ve své interpretaci
dějin neodmítali sudetoněmeckou
identitu, ale usilovali o její redefinici
jako součásti české a československé historie. I mezi husity tak podle
nich bojovali rovněž čeští Němci
a husitské hnutí představovalo také
symbol společného boje proti vnějším
nepřátelům. Vše dobře shrnul člen
KSČ Josef Winternitz, syn zakladatele
pražské indologie Moritze Winternitze. Na kulturní liberecké konferenci
v roce 1936 mluvil o česko-německé
spolupráci a v narážce na Konrada
Henleina hlásajícího etnický exkluzivismus prohlásil, že antifašisté
nemají „žádný strach z československé
Mischkultur“. Naopak zdůraznil, že
„přimíchání ducha Komenského nebo
Husa do naší školní výuky by bylo jistě
užitečnější než přimíchání ducha pana
Alfreda Rosenberga“, jednoho z předních teoretiků a ideologů německého
nacionálního socialismu.15
To, že „Československo se nesmí stát
dalším Rakouskem“, hlásal ještě v září
1938 ve zvláštním a posledním vydání
Die Rote Fahne titulek k přetištěnému
projevu Rudolfa Appelta, který dále
zdůraznil ekonomickou i historickou

provázanost české a sudetoněmecké
společnosti.16 Jádro německé KSČ, jakkoli zmenšené, se tak na konci třicátých let podobně jako sudetoněmecká
sociální demokracie postavilo na
stranu ČSR, pomáhalo Stráži obrany
státu na hranicích a rukovalo do armády. Po Mnichovu následovalo nejen
zklamání, ale i strach o život. Podle
připravených seznamů byly po obsazení pohraničí nacistickými orgány
okamžitě zatčeny tisíce členů a členek
komunistické strany a sociální demokracie. Ti, kteří utekli, byli často

Do exilu se nakonec
podařilo dostat přibližně
tisícovce německých
komunistů a komunistek,
zhruba 300 jich strávilo
válku v Moskvě, zbytek
pak našel útočiště
v Londýně
československými úřady vraceni do
Říše. Do exilu se nakonec podařilo
dostat přibližně tisícovce německých
komunistů a komunistek, zhruba 300
jich strávilo válku v Moskvě, jako například vedoucí funkcionáři strany
Rudolf Appelt a Bruno Köhler či třeba
Rudolf a Emmi Döllingovi. Zbytek pak
našel útočiště v Londýně, kde mezi
nejvýraznější postavy patřili Gustav
Beuer, Karl Kreibich či Paul Reimann.
Plán na vytvoření sudetoněmeckého oddílu v československé armádě
zhatila smlouva Molotov–Ribbentrop,
která byla pro mnohé šokem a někdy
i důvodem pro odchod z KSČ. Větší

činnost v exilu se tak objevuje až po
přepadení Sovětského svazu a po navázání spolupráce s československou
exilovou vládou. V Moskvě například
vznikl Sudetoněmecký svobodný vysílač, který se pokoušel oslovit obyvatele říšské župy Sudety. V Londýně
se pak Karl Kreibich stal jediným německým zástupcem v exilové Státní
radě. Komunisté a komunistky kolem
Gustava Beuera se následně spojili
se sociálnědemokratickou skupinou
pod vedením Josefa Zinnera, která
nesouhlasila s politikou předsedy
strany Wenzela Jaksche, a několika
liberály okolo Alfreda Perese. Tyto
skupiny byly loajální exilové vládě
v čele s prezidentem Benešem, požadovaly však záruky menšinových
práv v poválečné republice, případně
větší zastoupení ve Státní radě. Proti
tomu se však stavěly zejména nacio
nálně radikální kruhy v československém exilu, reprezentované především částí českého důstojnictva.
Zásadním přelomem nejen pro dějiny KSČ, ale potažmo i českých zemí
jako celku, se stal konec roku 1943.
Zatímco ještě po obecních volbách
na podzim 1938 tvrdil Klement Gottwald, že „když německý pracující lid
dostane všestrannou kulturní a sociál
ní pomoc, pak vliv Henleina a nepřátel
republiky bude rychle klesat“,17 o pět
let později se vztah KSČ k německé
menšině diametrálně změnil. Vedení
strany tehdy akceptovalo plány na
vysídlení většiny německých obyvatel
země, které nakonec vyústily za třetí
republiky v etnickou čistku.18 Vyšlo
tím vstříc nejen londýnské československé vládě a Stalinovi, ale i hlasům
z domácího odboje. Toto rozhodnutí však nebylo jednomyslné, proti

15	
F ür eine freie deutsche Volkskultur: Reden, Manifest und Beschlüsse der Reichenberger Kultur-Konferenz vom 22. März 1936. Karl Kreibich,
Praha 1936, s. 15.
16	
Bundesarchiv, f. Deutsche Kommunisten in der KPC, k. V 148/ 2/ 8, APPELT, Rudolf: Die Tschechoslowakei darf kein zweites Oester
reich werden! Die Rote Fahne, zvláštní vydání, září 1938.
17	Došlo na slova komunistů! Rudé právo, 26. 5. 1938, s. 2. Autor textu neuveden.
18	Při vědomí, o jak citlivou otázku pro českou veřejnost i poválečný sudetoněmecký exil jde, se zde držím terminologie Phillipa Thera.
Jak zdůrazňuje, zatímco genocida představuje cílené vyvraždění určité etnické skupiny, cílem etnických čistek byla především
etnická homogenizace národních států za pomoci nuceného vysídlení, přičemž při nich počet obětí zpravidla nepřesahoval 10 % původní menšinové populace. Viz THER, Philipp: Temná strana národních států. Etnické čistky v moderní Evropě. Argo, Praha 2017, s. 9nn.
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 ysídlení se z vedení strany podle
v
všeho vyjádřili zejména Rudolf Appelt
a Jan Šverma, pro byl naopak třeba
Bruno Köhler. Nakonec se, jako vždy
předtím, podřídili všichni, někteří se
nicméně snažili v nově nastavených
mantinelech nadále manévrovat.
Předem totiž nebylo jasné, kolika lidí
se bude plánované vysídlení týkat,
a zdůrazňován tak byl jeho třídní
charakter. Jak napsal Paul Reimann
v roce 1944, jen „důkladnou očistou
národního těla od všech reakčních,
fašistických a antidemokratických
elementů“, odmítnutím velkoněmeckých myšlenek a kontaktem s českou
kulturou bude možné „obnovení a pokračovaní“ německé menšiny v zemi.19
Ještě na konci roku 1944 například
londýnská skupina probírala podobu
menšinového německého školství
v obnovené republice, jakkoli již také
jasně zavrhovala sudetoněmeckou
identitu. Všichni zároveň doufali ve
zvýšení intenzity domácího odboje
či dokonce v lidové povstání v německých oblastech předválečného
Československa. Tamní společnost
však i přes narůstající nespokojenost
z většiny podporovala nacionálně socialistický režim až do konce války,
a to zejména vlivem sociální politiky
z prvních let po přičlenění k Říši nebo
právě ze strachu z plánovaného vysídlení. Odboj a odpor se tak omezil na
sociálnědemokratické skupiny, několik příslušníků katolické církve a právě komunisty a komunistky. Z posledních jmenovaných lze uvést třeba
odbojovou skupinu Waltro z okolí
Cvikova, skupinu kolem bývalého
teplického funkcionáře Valentina
Meerwalda, případně předválečnou
členku komunistické mládeže Hertu Lindnerovou. Pokus o založení
ilegální Komunistické strany Sudet
pod vedením Erharda Lammela, který
byl před válkou krátce redaktorem
novin Die Rote Fahne, rychle překazilo
Gestapo. K početnějším akcím odporu
a odboje pak docházelo až na samém
konci války.

Ti, kteří (ne)zůstali
S blížícím se osvobozením bylo zároveň zřejmé, že za plného konsenzu
celé Národní fronty, tedy i KSČ, proběhne v obnovené republice rozsáhlá
čistka v československé společnosti
postavená na etnických základech.
Výjimečný nesouhlas s tím, a to až
ve svých vzpomínkách, vyjádřila na
české straně Marie Švermová, podle
které v KSČ tehdy jednali „spíše jako
nacionalisté než jako marxisté“.20 Mnozí němečtí představitelé se snažili
zabránit diskriminaci svých spolu-

Předválečný komunistický poslanec Národního shromáždění Kurt Babel (1897–1968)
vedl po válce časopis Aufbau und Frieden
Foto: Archiv PSP ČR

straníků, k níž docházelo navzdory
státním garancím pro antifašisty.
I kvůli ní však nakonec většina z nich
odešla do sovětské okupační zóny
Německa, kde následně vznikla Německá demokratická republika. Tam
zejména vyšší funkcionáři a funkcionářky strany zažili poměrně raketové
kariéry ve Sjednocené socialistické
straně Německa (SED). Z Rudolfa
Appelta se stal velvyslanec NDR
v Moskvě, kam ho na konci padesá-

tých let následoval a stejnou pozici
zastával i Rudolf Dölling, předtím generálmajor východoněmecké armády
a člen vedení strany. Jeho manželka
Emmi působila na vysokých pozicích
v propagandistickém oddělení strany.
Důležitým funkcionářem a poslancem
Lidové sněmovny se stal Karl Knesch
ke. Z členů předválečné komunistické
mládeže, kteří se zapojili do domácího
odboje, lze zmínit Aloise Bräutigama,
který se stal dlouholetým členem
ústředního výboru SED. Hůře skončil
Josef Winternitz, který byl sice po válce jmenován profesorem na berlínské
univerzitě, na konci čtyřicátých let
však byl označen za Titova agenta
a musel opět uprchnout do Velké
Británie, kde strávil i válečná léta.
Gustav Beuer zemřel již v roce 1947
v Berlíně.
Ti, kteří v Československu zůstali,
museli podporovat poválečné vysídlení německého obyvatelstva z českých
zemí, umět česky a případně se i přihlásit k české etnicitě. Po únorovém
převratu se pak zpravidla vrátili
do vyšších funkcí. To souviselo i se
snahou režimu zapojit zbylé Němce
do společnosti, jakkoli tomu často
bránil odpor nižších úrovní strany
a většinové společnosti. Nově byl
založen časopis Aufbau und Frieden,
který vedl předválečný komunistický poslanec Národního shromáždění
Kurt Babel. V roce 1954, poprvé po
téměř dvaceti letech, se tři zástupci německé menšiny stali poslanci,
jakkoli nikdy nedosáhli většího vlivu.
Ten však postupně získal například
Paul (nyní Pavel) Reimann, jenž se
stal později ředitelem Ústavu dějin
KSČ, či Ludwig Freund, nyní Ludvík
Frejka, který pracoval jako tajemník
Ústřední plánovací komise. Karl Krei
bich se setkal s Rudolfem Appeltem
opět v Moskvě, když byl jmenován
československý m velv yslancem
v SSSR, Franz Carl Weiskopf zastával
stejný post v Pekingu. Nejvyšší funkci
ve straně získal Bruno Köhler, který
se nakonec vrátil do jejího užšího ve-

19	REIMANN, Paul: Das Grossdeutschtum und die böhmischen Kulturtraditionen. Einheit, London 1944, s. 7.
20	ŠVERMOVÁ, Marie: Vzpomínky. Futura, Praha 2008, s. 210.
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Naši němečtí soudruzi

Karl Kreibich (uprostřed) jako československý velvyslanec v Moskvě, 7. července 1950.
Vlevo náměstek ministra zahraničních věcí
SSSR A. I. Lavrentějev, vpravo předseda Nejvyššího sovětu SSSR N. M. Švernik.
Foto: ČTK / ITAR-TASS
Franz Carl Weiskopf (1900–1955, uprostřed
v klobouku) jako československý velvyslanec v Pekingu, 1. října 1951. Druhá zleva
Gusta Fučíková.
Foto: ČTK

antisemitský osten. „Bolí mne, že jsem
musel konat tak smutnou povinnost
a všechno sepsat. Musel jsem to udělat, pronásledovalo mě to dnem i nocí.
Nemohu mít čisté svědomí, dokud se
nezbavím této povinnosti. Jako jeden
z nejstarších členů strany, jako občan
lidově demokratického státu těžce
snáším spoluzodpovědnost za stranu,
za režim. Stále se ptám: Co jsem dělal,
abych něčemu takovému zabránil?
Nedělal jsem nic.“21 Jako by i osobně
bilancoval svoji roli straníka a komunisty. Nakonec se tak svým způsobem
opět sblížil s Aloisem Neurathem,
který ze švédského exilu v otevřeném dopise tehdejšímu předsedovi
vlády Antonínu Zápotockému tento,
jak napsal, „hon na čarodějnice“ ostře
odsoudil také, neboť „žádná strana,
žádná lidská bytost a zejména žádná
osoba aktivně se angažující v politice
nesmí klesnout na tak nízkou úroveň,
jako je antisemitismus“.22

Odsunuti dvakrát
dení jako tajemník ÚV KSČ a vedoucí
kádrového oddělení.
To však neznamená, že by na dění
na přelomu čtyřicátých a padesátých
let, kdy se očista etnická postupně
přetavila v čistku třídní a politickou,
měli němečtí funkcionáři jednotný
názor. Zatímco Köhler na nich nesl
přímou odpovědnost, Freund/Frejka
se v procesu s Rudolfem Slánským

stal jejich obětí. U některých procesy
otřásly důvěrou v KSČ i v celé komunistické hnutí. Weiskopf a Fürnberg,
oba židovského původu, opustili
republiku a jako vážení umělci se
přestěhovali do NDR. Nejhlasitěji
se však ozval Karl Kreibich, jenž ve
svém dopise vedení strany v roce
1955 ostře kritizoval kult osobnosti, vykonstruovanost procesů i jejich

Němci a Němky v řadách KSČ byli
z českého národního příběhu odsunuti dvakrát, jednou kvůli svému
jazyku, podruhé kvůli stranické příslušnosti. Jistě není namístě je nyní
heroizovat. KSČ nebyla demokratická
strana, všichni jmenovaní byli jejími
členy i v době sovětského Velkého teroru a sami se podíleli na instalaci
komunistické diktatury, případně též

21	Citováno podle SOMMER, Vítězslav: Zklamání a hněv starého komunisty. Karel Kreibich jako kritik stalinismu. Historie – Otázky –
Problémy, 2012, roč. 4, č. 2, s. 16.
22	Původně NEURATH, Alois: An Open Letter to Zapotocky. New International, 1953, roč. 13, č. 1 – viz https://www.marxists.org/history/
etol/newspape/ni/vol19/no01/neurath.html (citováno k 19. 4. 2021).
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KSČ 100

Rozděleni politickými procesy: Bruno Köhler za ně nesl přímou odpovědnost, Karl Kreibich měl výčitky svědomí, že mlčel, a Ludvík Frejka
(Ludwig Freund) se stal jejich obětí
Foto: Archiv PSP ČR, Wikipedia.org

na následném bezpráví. Přesto je třeba zdůraznit, jakkoli to zní banálně,
že i českoslovenští Němci a Němky
v řadách KSČ byli součástí československé společnosti. Jejich radikalita
měla přitom kořeny až v 19. století,
za meziválečné republiky byla jejich
poměrně silná podpora symptomem
autentických problémů uvnitř zdejší
společnosti a konečně i oni byli následně součástí československého
odboje.
Pro dějiny celé země se přitom ukázalo jako důležité, že jejich role ve
straně se zároveň spolu s volebními
neúspěchy a následným politickým
vývojem umenšovala. Ve dvacátých
letech měla KSČ ještě česko-německý
charakter, na konci čtyřicátých let je
v ní však již plně dominantní složka
česká, případně česko-slovenská. Při
pohledu na vývoj členské základny
i na názory jejích členů se tak jen
potvrzuje, že Komunistická strana
Československa byla uskupením
někdy až překvapivě heterogenním
a proměnlivým.

Jak zdůraznil historik Pavel Kolář,
poměr mezi třídou a národem představoval jeden ze „základních rozporů“
středoevropského komunismu,23 a je
tak logické, že zásadním tématem
německé části KSČ byla národnostní otázka. Obrazně řečeno: členstvo
strany se pohybovalo mezi Libercem,
Prahou, Vídní, Berlínem a Moskvou.
Její historie nám ukazuje, jak i v tomto
mnohdy slepě následovala politiku
Kominterny. Na druhé straně ale nelze opomenout, že mnohá rozhodnutí
vycházela zevnitř hnutí a hrála v nich
roli identita jeho členů, kteří se mnohdy považovali nejen za komunisty,
ale i za příslušníky svého etnického
národa. To se pak nemuselo vylučovat
ani s určitým zemským nebo dokonce
československým patriotismem.
Etnický princip se tak jeví jako silný faktor, ostatně jako v celých moderních dějinách českých zemí. I na
tomto příkladu se však ukazuje, že měl
v politice také své hranice. Nasvědčují tomu výsledky voleb KSČ v roce
1929 v pohraničí a následných voleb

na českém území, kde měla strana
mnohdy silnou podporou navzdory
připouštění až schvalování odloučení slovenských i německojazyčných
oblastí. Zároveň také až supraetnické
českoslovenství KSČ druhé poloviny
třicátých let plně ukázalo meze národnostní politiky meziválečného státu,
jehož státní příběh byl založen na etnických základech. Výše napsané pak
jen podtrhuje, že navzdory současné
rétorice české komunistické strany
nelze v dějinách KSČ, podobně jako
v dějinách českých zemí, opomíjet její
(sudeto)německou složku.

Jakub Vrba (1989) dokončuje doktorské studium na Ústavu hospodářských a sociáln ích ději n F F U K . Ve s vé
diser tační práci se věnuje
napětí mezi nacionalismem a internacionalismem u Čechů, Němců a Slováků v KSČ.
Dále se také zajímá o reflexi české historie
po roce 1989. K těmto tématům publikoval
řadu odborných i popularizačních článků.

23	KOLÁŘ, Pavel: Čtyři „základní rozpory“ východoevropského komunismu. In: KOLÁŘ, Pavel – PULLMANN, Michal: Co byla normalizace?
Studie o pozdním socialismu. ÚSTR – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016, s. 106nn.
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