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Otázkami umění se během Třetí říše zabývala rozsáhlá literatura. Zahrnuje 

politické úvahy o úloze umělce ve společnosti, o historii umění, o definici 

pojmu „krásy“, o pojmu uměleckého díla atd. Jedno ale neobsahuje: estetic-

kou teorii jako takovou, v přesném významu tohoto termínu. Není divu. 

Vzhledem k tomu, ţe národní socialismus byl proti umění, které by bylo 

pouhým sledem směrů a mód (uměleckých -ismů, které tehdejší literatura 

často srovnává s tím, co v demokraticko-liberálním reţimu představují poli-

tické strany), nemohl vypracovat ţádnou estetickou teorii, protoţe v umění 

nespatřoval svébytnou kategorii, nýbrţ oblast činnosti závisející na vnějších 

pojmech a pravidlech. 

Joseph Goebbels roku 1933 toto pojetí shrnul v proslulém dopise Wilhelmu 

Furtwänglerovi
1
 několika slovy: „Umění nemá být jen dobré, musí se jevit i 

národně podmíněné, nebo lépe řečeno, jen umění, které samo čerpá z plného 

národního charakteru [Volkstum] můţe být nakonec dobré a něco znamenat 

pro národ, pro který je vytvořeno.“ Klíčovým pojmem je samozřejmě slovo 

„národ“. Pro národní socialismus nemůţe umění vycházet z nějaké estetické 

teorie, protoţe musí prýštit z kolektivní duše národa. Umění vychází 

z národa a musí k němu opět dojít; a proto musí být obecně srozumitelné. 

Umění, dalece vzdálené tomu, aby bylo autonomní a mělo nezávislou pod-

statu, představuje tak říkajíc prostředek, jímž se národ sám interpretuje. 

Gustave Flaubert napsal: „Pro umělce existuje jen jedno: obětovat vše umě-

ní.“ Národní socialismus ideu „umění o sobě“ rozhodně odmítá. To, co 

Francouzi nazývají l´art pour l´art („umění pro umění“, tzn. umění jako 

samoúčel) povaţuje za „liberální“, resp. „západní“ stanovisko, které odporu-

je ideji „umění z národa pro národ“. Pokud se umění odvolává na národ, 

v němţ se vyjadřuje, nemůţe být ani „mezinárodní“. „Univerzální“ rozměr 

můţe získat nanejvýš na základě národní a národnostní osobitosti, jichţ je 

zároveň nositelem i zdrojem. Tato teze prochází literaturou Třetí říše jako 

leitmotiv: Národní pospolitost tvoří „půdu“ umění a kultury, a obé, umění i 

kultura, tuto půdu „osévají“. Umělec je sice tvůrcem svého díla, ale on sám, 

ať chce nebo ne, je synem svého národa. Umění je chtě nechtě vlastně ko-

lektivní (Wilhelm Rüdiger). 

U mnohých völkisch teoretiků, kteří „národ“ definují výlučně biologicky a 

rasově, se toto hledisko radikalizuje. Z takového redukcionistického pohle-

du, v němţ se sociologie stává skoro odvětvím zoologie, ztrácí samozřejmě 

tradiční věda o umění svůj význam. Umění se stává ilustrací rasové morfo-

logie; je dílem rasy [Rasseerzeugnis] i svědectvím o ní [Rassezeugnis]. Paul 

Schultze-Naumburg vyjadřuje přesvědčení, ţe „kaţdé umělecké dílo je 

                                                           
1 Text tohoto dopisu vyšel 11. dubna 1933 v Berliner Lokal Anzeiger. Goebbels odpověděl na Fur-

twänglerův dopis, který téhoţ dne uveřejnily Vossische Zeitung. >Pozn. překl.: F. byl přední německý 

dirigent té doby.  
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z velké části spjato s rasou“. V architektuře musí kaţdá stavba, ať kolektivní 

či individuální, veřejná či soukromá, vyjadřovat tutéţ větu: „Jsem dům…, 

v němţ a kolem něhoţ si lidé naší rasy opravdu mohou zřídit své sídlo“.
2
 Ve 

stejném smyslu můţe Hans F. K. Günther napsat, ţe „umění je především 

jiné utváření osudu“, zatímco Alfred Rosenberg v umělecké činnosti nevidí 

nic jiného neţ jednu z nejpříznačnějších forem vůle k moci.
3
 Toto pojetí 

vrcholí ve spisech Wolfganga Willricha. 

Národní socialismus chce působit jak proti „kulturnímu bolševismu“, tak i 

proti překonanému umění z konce 19. století, a umění přiděluje úkol být 

stále „blízko ţivotu“ Umění musí srozumitelně odkazovat na rozpoznatelné 

skutečnosti náleţející viditelnému světu {coţ se ovšem nekryje s realismem, 

natoţ s naturalismem, viz níţe, pozn. překl.}. Sám tento poţadavek stačí na 

zavrţení jakéhokoli abstraktního umění. „Forma je jen nositelem ţivota, 

který ji vyjadřuje a reprodukuje“, píše Ulrich Christoffel. Umění proto musí 

být reprezentativní, specifické. Musí odkazovat na přirozené formy a 

z ideální perspektivy vyjadřovat vztah mezi člověkem a ostatní skutečností. 

Tato starost o „blízkost ţivotu“ a tato vůle, aby umění „vyjadřovalo“ národ, 

který ho tvoří, vysvětlují „anachronickou“ či spíše „achronickou“ podstatu 

četných uměleckých děl ve Třetí říši. Kdyţ Hitler v roce 1937 slavnostně 

otevírá Dům německého umění (Haus der Deutschen Kunst), odmítá rozli-

šování mezi „moderním“ a „nemoderním“ uměním. Umělecké dílo podle 

jeho názoru neodkazuje na specifickou dobu, nýbrţ na konkrétní národ. 

Z časového hlediska musí směřovat stejně jako sám národ k věčnosti {sa-

mozřejmě k věčnosti v řádu „lidských věcí“, odtud také „tisíciletá“ říše a 

„teorie hodnoty ruin“, pozn. překl.}: „Neboť ţádné umění netkví v čase, 

nýbrţ jen v národech. Proto také umělec nestaví pomník ani tak své době, 

jako svému národu.“ Umění usilující o věčnost bude tedy přirozeně hledat 

svoji podstatu mimo dobové nahodilosti, typ mimo rozličné tvary [vielfälti-

gen Gestaltungen] a formy, nadčasovou „pravdu“ národa mimo osobnosti, 

které se utvářejí k určitému okamţiku. Význam selské tematiky, zejména 

v malířství (jakoţ i často nápadné opomíjení moderního nářadí nebo vel-

kých strojů v zobrazení venkovského ţivota), které marxistická kritika vět-

šinou vykládá jako mystifikující „útěk“ před sociálními problémy, se zaklá-

dá hlavně na této „antihistorické“ zaujatosti: selský svět je naprosto světem 

                                                           
2 Das Gesicht des deutschen Hauses, Mnichov 1929, s. 157. 

 
3 „Kaţdá forma je čin, kaţdý čin je ve své podstatě projevem vůle“ (Der Mythus des 20. Jahrhun-

derts. Eine Wertung der seelisch-gestigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit, Hoheneichen, Mnichov 

1942, s. 316 – 317).  
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„věčného návratu“ věcí, svět, který stále beze změny a zcela stejný prochází 

časem.
4
 

„Poslání umělce“ určuje názor, ţe duchovní ţivot národa se zakládá na ve-

dení státu (které svoji legitimitu odvozuje z konformity vůči tradici [Tradi-

tionsgemäßheit], tak jako se zase tradice vyjadřuje ve Volkgeist, duchu ná-

roda).  Umělec musí stávající vazby mezi uměním a národem zesilovat tím, 

ţe oku skýtá „pozitivní“ formy a lidské typy. Národní socialismus, ač dědic 

„kulturního pesimismu“, netrpí pesimismus v umění. Umělec musí slouţit 

„kráse“. Nesmí znázorňovat „asociální“, ošklivé, úchylné, abnormální ţivly. 

F. A. Kaufman o úloze umělců ve Třetí říši v r. 1941 píše: „Nemalují pijáky 

absintu a hráče rulety!“ Umělci je tak upřena jakákoli kritická funkce. Jeho 

díla, vzdálena kaţdému chorobnému a depresivnímu pocitu, mají mít posilu-

jící a povzbuzující účinek. Vůle k pozitivnu v sobě ovšem skrývá sklon ke 

zrušení tajemství a ambivalencí. Tato tendence odmítá nezvyklé [unhei-

mliche], tzn. podivně zneklidňující prvek, který ctila nová věcnost (Neue 

Sachlichkeit), a zároveň odporuje expresionistickému umění, které úzkosti z 

moderního světa vţdy vyhrazovalo zásadní roli. Krása syţetu má vlastně 

právě takovou hodnotu jako kvalita techniky a styl jeho znázornění. Vychází 

se z toho, ţe mezi umělcem a syţetem existuje duchovní pouto, které on 

zamýšlí modelovat nebo malovat. Svými díly, jejich obsahem, umělec vyja-

dřuje svůj ideál. Výběr látky není nevinný. Rozhodne-li se pro deprimující 

témata, tak je sám neurotický a deprimovaný.
5
 

Při pokusu zdůvodnit toto pojetí umění se tehdejší autoři hojně odvolávají 

na antiku. Např. Bruno E. Werner ve svém spise o současné německé plasti-

ce,
6
 vyšlém v roce 1940, ujišťuje, ţe umělecká díla „v souladu s nordickou 

rasovou myšlenkou slučují po vzoru antiky onen ideál krásy lidského těla, 

jak tane na mysli vedení státu usilujícímu o národní zdraví, s výrazem nado-

sobní ţivotní síly, jak odpovídá mocnému, mohutně semknutému národu.“ 

                                                           
4 Tento „antihistoricismus“ rozlišuje mezi neoklasicismem a novou věcností (které ovšem v jiném 

ohledu vykazují společné znaky). Nová věcnost vţdy odkazuje k současnému světu, dokonce i tehdy, 

kdyţ o něm vytváří přenesený obraz [übertragenes Bild].     

 
5 Názor, podle kterého umělci ve svých dílech vědomě či podvědomě vyjadřují svůj „rasový ideál“ 

podrobně vysvětlil Hans F. K. Günther v Rasse und Stil. Gedanken über ihre Beziehungen im Leben 

und in der Geistesgeschichte der euröpaischen Völker, insbesondere des deutschen Volkes, J. F. 

Lehmann, Mnichov 1926. >Pozn. překl.: Z tohoto hlediska jsou rovněţ důleţité knihy Josefa Strzy-

gowského jako Spuren indogermanischen Glaubens in der bildenden Kunst (Heidelberg 1936) nebo 

Das indogermanische Ahnenerbe des deutschen Volkes und die Kunstgeschichte der Zukunft (Vídeň 

1941). 

 
6 Die deutsche Plastik der Gegenwart, Berlín 1940. 
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Platón kaţdopádně zastává názor, ţe umělecká činnost je světonázorově 

nerozlučně spjata s městským státem, a ţe tedy naprosto nemůţe směřovat 

k vyjádření individuální subjektivity. Názor, ţe umění prý nemá jiný smysl 

neţ potěšení a zábavu zavrhuje jako „nepřijatelný a dokonce bezboţný po-

ţadavek“ a tvrdí, ţe umělecká svoboda nalézá svoji přirozenou hranici 

v tom, co tvoří její konečný účel: v podporování zdravého ţivota ve 

sluţbě obce. Umělcům tak upírá svobodu poniţovat národ (ethnos) nebo mu 

škodit a doporučuje státní kontrolu krásných umění. Umělci mají podle jeho 

názoru hrát výchovnou roli prvního řádu. Národu musí vštěpovat ideál 

„krásného a dobrého“ člověka (kalos k´agathos) a především dbát na morál-

ní působení svých děl. Za vzor si musejí vzít nejkrásnější lidské typy ve 

státě, přičemţ je rovnováha stylu a syţetu srovnávána s harmonií těla a du-

cha. A konečně musí i hudba probouzet „ušlechtilý postoj duše i těla“. Pla-

tón neváhá vyslovit myšlenky, ţe by se umělcům muselo bránit v tom, „aby 

nevyobrazovali (…) mravní špatnosti, nevázanosti, nízkosti a neladnosti ani 

na obrazech ţivých bytostí ani při stavbách ani v ţádném jiném výtvarném 

díle (…) Anebo kdo by to nedovedl, ten aby nesměl u nás provozovati své-

ho umění…“. Naopak je třeba podporovat umělce, kteří mají nadání „stopo-

vati povahu krásného a ladného, aby naši mladí, jako obyvatelé zdravé ze-

mě, měli z toho prospěch“ (Ústava, II 401 b, c). 

Zde se vynořuje zásadní otázka. Nevede upírání svébytnosti umění a redu-

kování umělecké činnosti na řadu politicky ovlivňovaných percepcí a inter-

pretací vlastně k opačnému tvrzení: totiţ ţe sama politická činnost je skrz 

naskrz estetická? Uţ Platón zastává názor, ţe sám stát je uměleckým dílem. 

(Zákony, 817). Goebbels ve svém dopise Furtwänglerovi příznačně vysvět-

luje: „I politika je umění, snad nejvyšší a nejobsaţnější, které existuje.“ 

Ostatně ještě v roce 1937 prý tvrdil, ţe politika „utváří národy a etnika tak 

jako umění vizuálně formuje procesy vnímání, a ţe celá společnost musí být 

´uměleckým dílem´“. Tím se vrací k představě vzniklé v 19. století, ţe umě-

ní nemá jen znázorňovat ţivot, spíše ţe ţivot musí být uměleckým dílem. 

Tudíţ politizování estetiky sebou naprosto můţe nést estetizování politiky. 

Uţ koncem 19. století zavedl Richard Wagner pojem Gesamtkunstwerk. 

Hans Jürgen Syberberg má moţná pravdu, kdyţ píše, ţe „NS umění“ se 

více projevilo v pojetí státu jako „totálního uměleckého díla“ neţ 

v tradičních oblastech (malířství, sochařství, architektura). 
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I. 

Těchto několik v hrubých rysech reprodukovaných zásad je na první pohled 

dost povrchních. Kdo můţe přesně říci, v čem spočívalo národní [volks-

gemäße] umění? Přinejmenším aţ do 19. století mohla této definici zjevně 

odpovídat téměř veškerá historie krajně rozmanitého evropského umění. 

Ostatně i umění ve Třetí říši se při delším pozorování jeví polymorfnější 

(mnohotvárnější), neţ by se dalo předpokládat: v inspiraci i ve stylu lze od-

halit velké rozdíly. V teoretické oblasti nad radikálními názory Wolfganga 

Willricha nebo Paula Schultze-Naumburga zdaleka nevládne plná shoda, ani 

uvnitř strany a říšské vlády.
7
 Určité „modernistické“ tendence mají vţdy své 

zastánce i v samotné NSDAP, coţ vysvětluje komplikovanost a rozpory 

politiky, která garantovala výše uvedené umělecké (a nikoli estetické) prin-

cipy uskutečnit. 

Historiografické bádání posledních let kromě toho dalekosáhle potvrdilo 

studii o polykratické podstatě Třetí říše, kterou uţ před půl stoletím pro-

vedl Franz Neumann:
8
 za sjednocenou fasádou vůdcovského principu a Hit-

lerovy osoby neměl národní socialismus nikdy monolitický základ, který by 

mu mnozí chtěli připsat (a který sám předstíral mít). Do sebe se tam stále 

pouštěly různé proudy a kliky. Rozličné ideologické tendence mohly více či 

méně lehce koexistovat a ještě posilovaly neurčitý, dvojznačný charakter 

reţimu, v němţ se leccos nemohlo vyjasnit uţ prostě z časových důvodů. 

V oblasti umění tento polycentrismus nápadně ilustruje protiklad mezi Jose-

phem Goebbelsem a Alfredem Rosenbergem, jehoţ význam jako jeden 

z prvních zdůraznil Paul Ortwin Rave.
9
 

Goebbels jak známo představuje v politickém muţstvu Třetí říše skoro aty-

pický případ. Šel úplně jinou cestou neţ bavorští nacionální bojovníci, kteří 

národně-socialistické hnutí zaloţili. Pochází ze severozápadu (nar. 1897 

v Rheydtu, v dnešním Mönchengladbachu v Nordrhein-Westfalen), od roku 

1926 byl ţupním vedoucím v Berlíně, od roku 1928 vedoucím říšské propa-

                                                           
7 Od urbanistických realizací reţimu byl Schultze-Naumburg, sám architekt, drţen jako hlasatel 

„nordismu“ (nordické myšlenky) a autor četných altvölkisch ovlivněných spisů o architektuře hodně 

daleko. Jeho díla se mimořádně nelíbila Hitlerovi, který je označoval za „neobiedermeierovská“, 

Speer ho nazval „maloburţoazním architektem“. Nakloněna mu nebyla ani velmi vlivná Gerdy Troos-

tová, vdova po architektu Paulu Ludwigu Troostovi.  

 
8 Neumann ve svém známém spise Behemoth. The Structure and Practice of National Socialism, 

1933-1944 (Oxford University Press, Oxford 1944, první vydání 1942) rozpoznává v Třetí říši zvlášt-

ní formu „pluralismu“, v němţ se politická vůle utváří na základě divokého soupeření egoistických 

„feudálních“ klik a silnějších sociálních skupin. 

 
9 Srv. s jeho knihou Kunstdiktatur im Dritten Reich, Gebr. Mann, Hamburk 1949. P. O. Rave byl 

v letech 1937-1945 komisařským ředitelem Národní galerie v Berlíně (Nationalgalerie Berlin). 
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gandy.  Nadchl se pro kino a moderní komunikační techniky. Jako mladík se 

pohyboval v intelektuálních a literárních kruzích, zejména okolo Stefana 

Georga. Počátkem dvacátých let píše nedokončenou divadelní hru a román 

Michael,
10

 jehoţ hrdina tvrdí, ţe ho fascinují Dostojevský, expresionismus a 

dokonce van Gogh. Tento Göringem a Rosenbergem opovrhovaný malíř je 

pro něj jak „hvězda“, která „v sobě slučuje to nejdůleţitější“. Michael jako 

Goebbelsův „mluvčí“ hájí a ospravedlňuje modernitu („nové cítění světa“) a 

expresionismus: „Dnes jsme všichni expresionisty. Lidé, kteří chtějí formo-

vat vnější svět zevnitř, ze sebe. Expresionismus v sobě staví nový svět. Jeho 

tajemstvím a jeho silou je zanícení.“ [Inbrunst] 

Známé spisovatele a umělce, kteří se zaobírají myšlenkami na emigraci, se 

Goebbels, jmenovaný v březnu 1933 říšským ministrem pro lidovou osvětu 

a propagandu, snaţí od ní odvrátit a osobnosti stojící „mimo“ získat pro 

nový reţim. Na rozdíl od Rosenberga, který preferuje příslušnost ke straně a 

shodu s ní, je toho názoru, ţe strana se má spíše integrovat do státu. Jako 

obdivovatel malíře Edvarda Muncha, průkopníka expresionismu, zasílá 

k 70. umělcovým narozeninám poselství norskému listu Tidens Tegn a svůj 

berlínský byt začíná vybavovat malbami Emila Nolda (které ovšem na Hit-

lerovo poţádání odstraní). Paula Hindemitha, Richarda Strausse a Wilhelma 

Furtwänglera bere v ochranu před Rosenbergovými útoky. Ve svém projevu 

k ředitelům divadel z 8. května 1933 oceňuje „zdravé názory“ expresionis-

mu a v nové věcnosti uznává „německé umění nadcházejícího desetiletí“. 

I Rosenberg se odjakţiva vášnivě zajímal o kulturní otázky;
11

 jeho vzestup 

ale probíhal úplně jinak. Od dvacátých let se jeho politická činnost částečně 

kryla se dvěma silně altvölkisch ovlivněnými organizacemi: Německou spo-

lečností pro umění (Deutsche Kunstgesellschaft, DK) a Bojovým spolkem 

pro německou kulturu (Kampfbund für Deutsche Kultur, KfdK).  

DK byla zaloţena 15. listopadu 1920 v Dráţďanech na popud Bettiny Feis-

tel-Rohmederové. Jako „dědička“ Německého spolku (Deutschbund) zalo-

ţeného roku 1894 dbá na „podporu ryze německého umění“. Od roku 1927 

vydává věstník Deutsche Kunstkorrespondenz (později Deutsche Kunstbe-

richt). V březnu 1930 zakládá ve Výmaru federativní organizaci: Vůdčí radu 

spojených uměleckých a kulturních svazů (Führer-Rat der Vereinigten 

Kunst- und Kulturverbände), která zahrnuje nejméně 70 sdruţení, mezi nimi 

místní svazy KfdK z Dráţďan a Karlsruhe; to je skoro 250 000 členů. Mimo 

                                                           
10 Michael. Ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern, Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher 

Nachf., Mnichov 1929. Román napsaný v letech 1923-1924 byl nejprve nabídnut Ullstein-Verlag. 

 
11 V druhé části svého nejznámějšího díla Der Mythus des 20. Jahrhunderts se Rosenberg zabývá 

výlučně otázkami umění, „estetickou vůlí“ a „rasovým ideálem krásy“. Budiţ také připomenuto, ţe 

původně vykonával povolání architekta.  
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Deutsche Kunstkorrespondenz vydává „vůdčí rada“ časopis Die Bildkunst 

(Sochařství), jehoţ nejvýznamnějšími spolupracovníky jsou Rosenberg, 

Schultze-Naumburg a malíř Hans Adolf Bühler, vedoucí KfdK v Karlsruhe. 

V červnu 1933 „vůdčí rada“ zaniká, zatímco DK přemisťuje své sídlo do 

Karlsruhe a zakládá časopis Das Bild pod vedením Hanse Adolfa Bühlera.    

KfdK, zaloţený 26. října 1929 u příleţitosti přednášky mladokonzervativní-

ho [jungkonservativen] filozofa Othmara Spanna na univerzitě v Mnicho-

vě, pochází z Národně-socialistické společnosti pro německou kultu-

ru (Nationalsozialistische Gesellschaft für Deutsche Kultur), kterou od roku 

1927 spravuje Rosenberg. V prvním roce existence čítá jiţ pětapadesát 

místních organizací. Počet členů rychle roste, od několika stovek v roce 

1929 na 2 100 roku 1932 a 3 800 v říjnu 1943. Díky úsilí Hanse Hinkela
12

 

se hnutí od roku 1932 usazuje v Berlíně, o rok později si jej volí za své síd-

lo. Hinkel rovněţ zakládá dvouměsíčník Deutsche Kultur-Wacht (Stráţ ně-

mecké kultury) jehoţ první číslo vychází 1. listopadu 1933.
13

 Vedoucím 

rubriky „výtvarných umění“ je tehdy Otto von Kursell. Mezi osobnostmi, 

které patří k hnutí, jsou proslulý historik umění Heinrich Wölfflin, germa-

nista Andreas Heusler, vydavatel J. F. Lehmann, historik Adalbert Wahl, 

Winifred Wagnerová – snacha Richarda Wagnera, malíři Hans Thoma a 

Hans Adolf Bühler, architekti Paul Schultze-Naumburg a Alexander von 

Senger, fyzik Philipp Lenard a četní spisovatelé, jako např. Adolf Bartels a 

Erwin Guido Kolbenheyer. 

Vzestup zaţívá KfdK především v roce 1930, kdyţ NSDAP poprvé vyhrává 

regionální volby a je pověřena vytvořením zemské vlády v Durynsku 

(Thüringen). S Rosenbergem úzce spřátelený Wilhelm Frick, zvolený 23. 

ledna tamním ministrem vnitra a lidové osvěty, se ihned rozhodne obrátit na 

KfdK, jehoţ zemským vedoucím je Hans Severus Ziegler, budoucí státní 

komisař pro otázky umění a generální intendant výmarského Národního 

divadla. Frick teď jmenuje Paula Schultze-Naumburga svým uměleckým 

poradcem a nadto jej pověřuje vedením Státní školy pro architekturu.  22. 

dubna uveřejňuje oficiální věstník durynského ministerstva vnitra manifest 

„Wider die Negerkultur – für deutsches Volkstum“ (Proti černošské kultuře, 

                                                           
12 Hinkel, narozený roku 1900 ve Wormsu, působil jistou dobu v Kampf-Verlag (Bojové vydavatel-

ství), které bylo v letech 1926 a 1930 vedeno bratry Gregorem a Ottou Strasserovými. V roce 1930 

přišel do prezidiální rady Völkischer Beobachter, připojil se ke Goebbelsovi a stal se generálním 

tajemníkem Říšské kulturní komory. 

 
13 Deutsche-Kultur Wacht nahrazuje bulletin Mitteilungen des Kampfbundes für Deutsche Kultur 

zaloţený roku 1929 a o dva roky později přejmenovaný na Kampfbundnachrichten. 
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za německý národní svéráz), který vyuţívá většinu antimodernistických tezí, 

které ve svých přednáškách a spisech vyloţil Schultze-Naumburg.
14

 

Po roce 1933 tyto kritiky samozřejmě pokračují a ještě se zesilují. 

K odsuzovaným proudům patří v prvé řadě abstraktní umění (které bylo 

ovšem v případě Německa od konce dvacátých let dalekosáhle vyčerpané). 

Podle teoretiků KfdK můţe být abstrakce v umění, ztotoţňovaná 

s uvědomělou vůlí k destrukci a dezintegraci formy, jen „ţidovská“
15

 nebo 

„bolševická“. Obrazy Kandinského, který je mistrem abstraktního umění a 

zajisté jedním z největších malířů 20. století, jsou pranýřovány a odsouzeny 

jako „zvrhlé umění“ [entartete Kunst] právě v okamţiku, kdy jej Schönberg 

a Alma Mahlerová obviňují z antisemitismu! (Ještě koncem dubna 1933 

Kandinský malíři Willi Baumeisterovi naznačuje, ţe přistoupí do Rosenber-

gova KfdK.) Kritika abstrakce není ovšem vedena jen ze strany národních 

socialistů. Ve stejnou dobu odsuzují „abstraktní výplody“ zvlášť ostře i Otto 

Dix a George Grosz. Naproti tomu známý historik umění Wilhelm Worrin-

ger se ve svých významných spisech Formprobleme der Gotik a Abstraktion 

und Einfühlung  {Abstrakce a vcítění, česky vyšlo v r. 2001, pozn. překl.} 

odvolává na umění Keltů a starých Germánů a tvrdí, ţe nordický duch se 

prý kloní k abstrakci a tím odporuje řecko-latinské afinitě k formě. Na zá-

kladě toho charakterizuje gotické umění jako „vzepětí k surreálnému světu 

nadsmyslového“, staví jej daleko nad řecké a vidí v něm vzdáleného předka 

expresionismu.  

Právě případ expresionismu je pro naše téma obzvlášť zajímavý. Toto kul-

turní a umělecké hnutí, které v meziválečném období mělo silný vliv,
16

 není 

snadné definovat. Je ostatně málo jednotné. Jako reakce proti naturalismu a 

impresionismu vyvěrá především z duchovního postoje vzpoury a zoufal-

ství, který vyjadřují ostře kontrastující barvy a světelné efekty, ale také 

z odmítnutí kaţdodennosti, rozbití klasických forem, opakovaně projevova-

                                                           
14 Schultze-Naumburgovi, narozenému v roce 1869, je v této době jiţ přes šedesát let. Jako zarytý 

odpůrce funkcionalistického stylu architektů Bauhausu patřil uţ od počátku století – vedle Wilhelma 

Raaba, Adolfa Bartelse a Carla Spittelera – ke spolupracovníkům časopisu Kunstwart, zaloţeného 

roku 1887 Ferdinandem Avenariem. 

 
15 Naráţejí tehdy na biblický poţadavek nezpodobňování (srov. Exodus 20, 4; Deuteronium 4, 16 – 

18). >Pozn. překl.: Existuje také názor, ţe Ţidé našli v abstraktní moderně mimořádné zalíbení i 

vzhledem ke svému tradičnímu ikonoklasmu, který přešel do raného křesťanství. Určitě lze ale říci, ţe 

umělecká díla ovlivněná křesťanstvím, podstatná součást „evropského kulturního dědictví, vznikla 

vlastně proti jeho původnímu duchu.  

 
16 Viz katalog k výstavě „Skulptur des Expressionismus“, která se konala v červenci a v srpnu 1984 

v Josef-Haubrich-Kunsthalle v Kolíně n. R. K vidění byla mj. díla Georga Kolbeho, Ernsta Barlacha, 

Joachima Karsche, Gerharda Marckse, Renée Sintenisové, Karla Schmidta-Rottluffa, Milly Stegero-

vé.  
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né snahy ztvárnit niternost a ji charakterizující rozervanost. Často vykazuje 

dionýskou tendenci; je neoddělitelný od bouřlivé atmosféry počátku dvacá-

tých let a nadto znázorňuje „extatický“ strach vzniklý v zákopech první svě-

tové války. Expresionismus se příznačně omezuje na germánské oblasti 

(Německo, Flandry, Nizozemsko, Skandinávie). Je přímým dědicem Edvar-

da Muncha
17

 a van Gogha, ale také fauvismu, Gauguina, Rouaulta, Vla-

mincka, Deraina, ba dokonce Matisse a von Donga, i Böcklina, Rodina a, 

ještě šířeji, Goyi, Greca i gotických mistrů. V Německu se nejúchvatněji 

projevuje v plastikách Ernsta Barlacha, obrazech Emila Nolda, kresbách 

Käthe Kollwitzové, filmech Fritze Langa a básních Gottfrieda Benna. 

Expresionismus je samozřejmě v rozporu s klasikou, kterou si předsevzala 

znovu ctít Třetí říše. Expresionismus je dynamický, dionýský, „hlasitý“ a 

nebojí se zkreslení reality, aby jí propůjčil větší vyjadřovací sílu („expresivi-

tu“). Klasika je statická, apolinská, „tichá“ a usiluje především o harmonii. 

První pracuje na tom, aby objekt odstranil, druhá na tom, aby jej precizova-

la. Ten staví na diagonálách a zkoseních, ona na pravých úhlech. Jako ro-

mantika a idealismus v sobě expresionismus nadto zahrnuje exaltaci sebe-

vědomí, osobní přecitlivělost, která jej sotva činí slučitelný s uměním zalo-

ţeným na národní pospolitosti, pokud ta má sklon jakýkoli „individualistic-

ký“ přístup eliminovat. 

Zato se mu nedá upřít jeho výrazně germánský charakter. A to pravděpo-

dobně vysvětluje oblibu, jíţ se roku 1933 nadále těší v nikoli bezvýznam-

ných názorových skupinách NSDAP. 

Ihned po převzetí moci národními socialisty totiţ uvnitř hnutí sílí hlasy, aby 

byl expresionismus bráněn před prudkými útoky, které proti němu směřuje 

tábor okolo Rosenberga. Protiútok vedou dva mladí umělci, Hans Weide-

mann a Otto Andreas Schreiber, kteří kromě toho náleţejí 

k nejvýznamnějším „tahounům“ Národně-socialistického svazu německých 

studentů (Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund, NSDStB).  Wei-

deman, od roku 1930 pověřený propagandistickými úkoly v oblasti Essenu, 

byl v březnu 1933 jmenován vedoucím oddělení v říšském vedení NSDAP. 

Otto Andreas Schreiber je jednou z vůdčích sil NSDStB v Berlíně. Oba jsou 

podporováni Fritzem Hipplerem, tehdejším vedoucím berlínské NSDStB, 

který se později stane ministerským radou a vedoucím filmového odboru na 

ministerstvu propagandy, a také svým školitelem Johannem von Leersem, 

členem NSDAP od roku 1929 a budoucím „SS-Führerem“. Všichni ve „věci 

                                                           
17 Mnichovská secese (Münchner Sezession) kolem Fritze von Uhde začíná roku 1892. Ve stejném 

roce vyvolávají Munchovy obrazy „skandál“ v Berlíně. Svaz berlínských umělců (Verband der Berli-

ner Künstler), který Munch k výstavě přiměl, se po prvních dvou dnech „cítí být nucen ji uzavřít“. 

Tato událost stojí u zrodu berlínské secese (Berliner Sezession) kolem Maxe Liebermanna, který 

v roce 1901 poprvé vystavuje díla van Gogha v Berlíně.  
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umění“ nesouhlasí s „reakcionářskými“ stanovisky a s „kýčovitými“ směry 

ve stylu Gartenlaube,
18

 ujišťují, ţe expresionističtí malíři a sochaři jsou spo-

jeni s „nordickým a germánským géniem“ a vyřazení Nolda, Barlacha nebo 

Schmidt-Rottluffa odsuzují jako „zločiny na německé kultuře“. 

Tento postoj sdílejí četné osobnosti. Známý kunsthistorik Bruno E. Werner 

uveřejňuje 12. března 1933 v berlínském Deutschen Allgemeinen Zeitung 

článek nadepsaný „Rozmach umění“, v němţ se ohrazuje proti výrazu „kul-

turní bolševismus“ a označuje expresionismus za národně-socialistické 

umění v pravém slova smyslu. V Německu, píše, byli „nositeli národní re-

voluce umělci Die Brücke jako Nolde, Otto Muller, Heckel, Schmidt-

Rottluff, Pechstein, umělci Der Blaue Reiter jako padlý Franz Marc, jehoţ 

dopisy patří k nejhodnotnějším válečným dokumentům, Macke (taktéţ pad-

lý), Klee a Feininger, architekti Poelzig, Tessenow a Mies van der Rohe, 

abych vybral jen několik jmen z mnoha. Byli na správné cestě. Mládeţ je 

následovala“.
19

 Také vedoucí berlínské Národní galerie Alois Schardt, blíz-

ký Otto A. Schreiberovi, budí pozornost, kdyţ má 10. října 1933 přednášku 

na téma: „Co je německé umění?“. Hájí názor, ţe se osobitost, zvláštnost 

germánského umění od doby bronzové po dnešek zakládá na neobrazném, 

„extatickém“ prvku, jehoţ bezprostředním následníkem je expresionismus, a 

tvrdí, ţe úpadek německého umění v 15. století začíná se vznikem natura-

lismu.
20

 

Podobné názory zastává vedoucí Uměleckoprůmyslového muzea v Ham-

burku Max Sauerlandt, podle něhoţ rehabilitace expresionismu „natrvalo 

zůstane velkou zásluhou národně-socialistických studentů a jejich vůdců” a 

který pak tone v zoufalství nad tím, ţe jeho stanovisko bylo od základu vy-

vráceno;
21

 a pochopitelně Carl Georg Heise, který od roku 1920 vede Mu-

zeum pro umění a kulturní historii (Museum für Kunst und Kulturgeschich-

te) a roku 1930 objednává u Barlacha šestnáct postav pro výklenek západní-

                                                           
18 V roce 1853 zaloţený a aţ do roku 1943 vycházející týdeník, jehoţ jméno, Zahradní besídka, bylo 

dlouhou dobu synonymem „kýče“, tzn. pseudoklasického slohu.  

 
19 Bruno E. Werner je jiţ v roce 1934 vyloučen z Říšské tiskové komory. Následně je internován 

v jednom koncentračním táboře, z něhoţ v roce 1944 uprchne a do konce války ţije v ilegalitě. 

 
20 Alois Schardt vydává roku 1936 monografii o Franzi Marcovi a snaţí se mu zorganizovat výstavu 

v Kestner-Gesellschaft v Hannoveru. V den zahájení je zatčen a jeho kniha zakázána. Krátce nato 

emigruje do USA.  

 

 
21 Max Sauerlandt je jiţ v dubnu 1933 dočasně propuštěn ze sluţby. Umírá 1. ledna 1934 na rakovi-

nu. 
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ho průčelí kostela sv. Kateřiny v Lübecku.
22

 Mladokonzervativní spisovatel 

Paul Fechter dokonce expresionismus popisuje jako „první fanfáru progre-

sivního nacionalismu“!
23

  

Ţádná osobní situace nemůţe nejasnost poměrů ilustrovat lépe neţ ta malíře 

Emila Nolda. Nolde, narozený roku 1867 a právem pokládaný za jeden 

z nejskvělejších talentů expresionistické školy, je ve Třetí říši oblíbeným 

terčem reţimu: více neţ tisíc jeho prací bylo oficiálně přiřazeno ke „zvrhlé-

mu umění“. Ale Nolde se zároveň hlásí k národně-socialistickým idejím. Do 

NSDAP ve Schleswigu vstoupil jiţ roku 1920 (ve stejném roce jako Hit-

ler!). Jeho první spisy dokonce svědčí o nepříjemném antisemitismu. Útočí 

na Herwatha Waldena, vedoucího věhlasné avantgardní berlínské galerie 

„Sturm“ a novátora abstraktního umění kvůli jeho „ţidovskému myšlení“ a 

ostouzí „Ţida“ Rudolfa Pechsteina (který Ţidem nebyl). 2. července 1938 se 

v dopise Josephu Goebbelsovi, který si jeho díla cení, zapřísahá, ţe jeho 

umění je „německé, silné, bolestné a vroucí“. Ve věci proti němu vedené 

kampaně píše: „Povaţuji to za neobyčejně kruté proto, poněvadţ jsem byl 

uţ před zaloţením národně-socialistického hnutí prakticky jediným němec-

kým umělcem, který otevřeně bojoval proti cizí invazi do německého umě-

ní, špinavosti obchodníků s uměním a Liebermannovým i Cassirerovým 

intrikám, a poněvadţ tento boj vedený proti mnohem silnějším silám mi 

značně škodí a dává mi zakusit hmotné bídy.“ Přesto musí Nolde přihlíţet, 

jak jsou jeho práce zabavovány a v srpnu 1941 je vyloučen z Říšské umě-

lecké komory (Reichskunstkammer). 

Srovnatelný příklad skýtá spisovatel Gottfried Benn. Autor četných expre-

sionistických básní se na nějakou dobu připojuje k národnímu socialismu a 

v eseji z roku 1933 Der neue Staat und die Intellektuelle (Nový stát a inte-

lektuálové) se pokouší ospravedlnit nový reţim. I on zastával ideu o ger-

mánském charakteru expresionismu, „výlučně evropského hnutí“, jehoţ 

praotci jsou Goethe, Kleist a Hölderlin. Prezentuje toto hnutí jako „poslední 

velké kulturní probuzení Evropy“
24

 a srovnává ho s futurismem Itala Mari-

nettiho, který přispěl k „vítězství fašismu“. Také Benn se střetává 

s Rosenbergovým táborem a vystavuje se posměchu kreslíře Wolfganga 

Willricha. V květnu 1936 jej týdeník SS Das Schwarze Korps (Černý sbor) 

                                                           
22 Carl Georg Heise je zproštěn svého úřadu v roce 1933. Poté přijímá místo poradce v Gebr. Mann 

Verlag. 

 
23 „Revision der Kunstbetrachtung“, v: Deutsche Rundschau, srpen 1933. 

 
24 Deutsche Rundschau, 5. listopad 1933. 
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nazývá „homosexuálním Ţidem“ a „sviní“. O dva roky později je mu udělen 

úplný zákaz publikování.
25

 

Pozoruhodné je, ţe expresionismus je ve stejnou dobu předmětem ţivých 

diskusí v levicovém táboře. George Grosz, ve Třetí říši perzekvovaný kreslíř 

(r. 1938 obdrţí americkou státní příslušnost), uţ roku 1931 ostře kritizuje 

„nekontrolovatelné bláznovství“ a „mystickou extázi metafyziků“ expresio-

nismu; současně se vyslovuje pro „německou tradici“ a proti napodobování 

ciziny (zejména Francie) a potvrzuje nutnost „obnovit tvůrčí energii středo-

věkých mistrů“.
26

 

Po odsouzení expresionismu Třetí říší probíhají nadále ţivé diskuse mezi 

emigranty, zejména v časopisech Die Sammlung (Amsterdam), Das Wort 

(Moskva) a Internationale Literatur. Ernst Bloch vede roku 1938 prudkou 

polemiku proti George Lukàcsovi a Alfredu Kurellovi, kteří ve jménu „rea-

lismu“ odsuzují „dekadentní, maloburţoazní pesimismus“ avantgardních 

hnutí, hlavně expresionismu a kubismu slovy, která by Rosenberg nepopíral. 

Stejně tak kontroverzní je nová věcnost, s „magickým realismem“ (Schrim-

pf, Kanoldt, Radziwill) na jedné straně a „veristy“ (Grosz, Otto Dix) na dru-

hé. Odmítnutím esteticismu, sklonem k prostotě a mnohdy (jako u Grosze) 

ke grotesknu se po expresionistických vizích zdá, ţe představuje návrat ke 

všednímu dni („kaţdodennosti“). Vlastně ale dělá jen to, ţe všední den 

„proměňuje“ a do povrchnosti existence vnáší nezvyklý prvek.  Levičáci 

jako Berthold Brecht a Friedrich Wilhelm Seifert ji vyčítají „chladnost“ a 

odsuzují ji jako naprosto „reakcionářskou“. Lukàcs ji vytýká, ţe se nedosta-

tečně řídí sociální realitou. Ernstu Blochovi, který tento směr dává do sou-

vislosti s neoklasicismem Třetí říše, se bezpochyby vtírá paralela mezi ná-

stupem nové věcnosti a rozmachem fašismů, resp. úsilím po „řádu“ 

v Evropě počátku dvacátých let. 

V této neklidné atmosféře pořádají Fritz Hippler a berlínští národně-

socialističtí studenti setkání v hlavním auditoriu Univerzity Bedřicha Vilé-

ma {Friedrich-Wilhelm-Universität, dnes Humboldtova univerzita, pozn. 

překl.} na téma: „Mládeţ bojuje za německé umění“. Přítomní řečníci hájí 

                                                           
25 Na tomto místě lze uvést i případ spisovatele Arnolta Bronnena, který od roku 1925 sympatizoval 

s národním socialismem, ačkoli jeho otec byl Ţid, udrţoval úzké styky s Bertoltem Brechtem i 

s Goebbelsem a Ernstem Jüngerem, později se připojil k odbojovému hnutí a krátce před válkou byl 

kvůli velezradě zatčen. Nebo případ Hanns Heinze Ewerse, autora fantastických románů (Der 

Alraune), který roku 1932 napsal Hitlerovi dedikovanou (románovou) biografii Horsta Wessela a i 

přesto byl knize v roce 1935 udělen zákaz dalšího vydávání. >Pozn. překl.: Ewersovi bylo zakázáno 

publikovat nové práce jiţ v roce 1934. Ve dvacátých letech platil i u nás za „německého Poea“a řada 

jeho povídek byla tehdy přeloţena do českého jazyka.  

 
26 Das Kunstblatt, XV, 1931, 3. 
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expresionismus celé hodiny, tvrdí, ţe „svoboda je ţivoucí sloţkou umění“ a 

„kulturně tvůrčí misi národního socialismu“ označují za neslučitelnou s „re-

akcionářským“ způsobem myšlení altvölkisch organizací. Otto Andreas 

Schreiber při této příleţitosti vysvětluje: „Pokus lidí, kteří nejsou tvůrci, 

vnucovat kulturněhistorická dogmata, leţí na mladých umělcích našeho 

hnutí jako noční můra!“ 7. července přechází Alfred Rosenberg do prudkého 

protiútoku s článkem („Revoluce ve výtvarném umění“) vycházejícím ve 

Völkischer Beobachter, v němţ Nolda označuje za „negroidního“ a malíře 

Barlacha za „napůl idiotského“. 14. července je Schreiber nucen ţádat 

v Deutschen Allgemeinen Zeitung o omluvu… 

Nicméně o několik dní později, 22. července, pořádá NSDStB  s podporou 

Aloise Schardta, vedoucího Národního galerie a tehdejšího správce umělec-

kých sbírek v Paláci korunního prince (Kronprinzenpalast), velkou výstavu 

v berlínské Galerii Ferdinanda Moellera: „Třicet německých umělců“. 

K vidění jsou mj. práce od Barlacha, Noldeho, Pechsteina, Rohlfse, 

Schmidt-Rottluffa, Mackeho. Ministr vnitra Wilhelm Frick nařizuje po třech 

dnech výstavu uzavřít. Přesto jiţ o týden později znovu otevírá své brány.          

Krátce nato se koná jiná výstava stejného typu v galerii Von der Heyde.  

Studenti se pokoušejí svůj úspěch rozvíjet. Dokonce mají v úmyslu zaloţit 

nový umělecký svaz, jehoţ předsednictvím by byl pověřen Barlach. V říjnu 

1933 přebírají Hans Weidemann a Otto Andreas Schreiber vedení malířské 

skupiny „Der Norden“ a zakládají půlměsíčník Kunst der Nation. Ředitelem 

se stává Werner Hauptmann, bývalá hybná síla časopisu Weltkunst.  Otto 

Andreas Schreiber přijímá místo šéfredaktora (aţ do svého vystřídání A. 

Williamem Königem v květnu 1934). K nejdůleţitějším spolupracovníkům 

patří Bruno E. Werner, Wilhelm Pinder, F. A. Dargel, Hans Schwippert. 

Časopis, který má brzy 3 500 předplatitelů, se v kaţdém čísle zasazuje o 

„německé avantgardní umění“. V Berlíně jsou z jeho popudu v lednu a v 

únoru 1934 – na Hermannem Sandkuhlem organizované „Freien Kunst-

schau Berlin“ – vystavena díla Barlacha, Feiningera, Nolda. O rok později 

jiţ Kunst der Nation nesmí vycházet. 

Boj opět vzplane roku 1934 se sporem o výstavu Aeropittura (futuristický 

umělecký směr z Itálie, který se zabývá letectvím). Básník Ruggero Vasari, 

ředitel časopisu Der Futurismus a přesvědčený přívrţenec mussoliniovské-

ho fašismu (ve stejném roce vydává v Lipsku antologii italské literatury 

dedikovanou Göringovi) se v říjnu rozhodne uspořádat futuristickou výsta-

vu. Nejprve je předvedena v Hamburku, od 28. března pak v Berlíně. Joseph 

Goebbels je členem čestného výboru, k němuţ patří další dva členové vlády, 

Rust a Göring, dále Eugen Hönig, předseda Říšské umělecké komory, Eber-

hard Hanfstaengl, nový vedoucí Národní galerie, princ August Wilhelm von 

Hohenzollern a italský velvyslanec Vittorio Cerruti. Zahajovací řeč pronáší 

tehdejší místopředseda spisovatelského svazu Gottfried Benn, který 
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v Marinettiho přítomnosti zdraví jeho odváţný smysl pro novátorství. Futu-

rismus, říká Benn, je pro italský fašismus tím, čím by měl být expresionis-

mus pro národní socialismus.
27

 Rozzuřený Rosenberg se výstavu pokoušel 

zakázat, ovšem bezúspěšně. V den vernisáţe vede Robert Scholz, jeden 

z jeho nejbliţších spolupracovníků, ostrý útok proti futurismu ve Völkischer 

Beobachter a obviňuje Ruggera Vasariho, ţe chce německé veřejnosti vnutit 

„dekadentní umění“.  

V dubnu 1934 pořádá Galerie Ferdinand Moeller znovu Noldeho výstavu 

zahrnující přes šedesát akvarelů a litografií, počin, který Kunst der Nation 

zdraví aplausem. Goebbels, nařčený Rosenbergem, ţe tuto „sabotáţ“ potají 

podporuje, na Dni Říšské kulturní komory vysvětluje: „My národní socialis-

té, jsme všechno jiné neţ nemoderní. Cítíme se jako nositelé progresivní 

modernity, i v duchovnu a umění.“ Ale jiţ o několik dní později, 30. června, 

se koná čistka, „noc dlouhých noţů“. A nechybějí pozorovatelé, kteří při 

této příleţitosti provedené odstranění „trockistů“ uvnitř národního socialis-

mu dávají do souvislosti se zavrţením expresionismu… 

18. srpna 1934 Völkischer Beobachter uveřejňuje seznam osobností z umění 

a literatury, které vyzývají říci „ano“ při o den později probíhajícím lidovém 

hlasování. Toto referendum, podmíněné Hindenburgovou smrtí, má Hitlero-

vi udělit plnou moc sloučit ve své osobě úřad říšského kancléře s říšským 

prezidentem. K podepsaným patří Ernst Barlach a Mies van der Rohe.  

V létě a na podzim 1934 se vztahy mezi Goebbelsem a Rosenbergem stále 

zhoršují. Oba muţi vedou korespondenci na hranici uráţky. Hitler se vzhle-

dem ke stále sílící aféře rozhoduje zakročit. Ve své řeči ke Dni kultury, kte-

rou pronáší 5. září na stranickém sjezdu v norimberském divadle Apollo, 

odmítá stejnou měrou „zhoubce umění“, k nimţ počítá jak futuristy, kteří 

právě tak jako kubisté a dadaisté chtějí přenést umění zpět do „doby kamen-

né“, tak i „zpátečníky“, kteří doporučují návrat do minulosti a národu „po-

skytují nádraţí v původním stylu německé renesance, pojmenování ulic a 

strojové písmo v pravých gotických literách, texty písní volně podle Walthe-

ra von der Vogelweida, módní kreace podle Grétky a Fausta…“.
28

 

Hitlerova intervence diskusi uzavírá. Expresionismus futurismem Třetí říše 

nebude! Zákaz časopisu Kunst der Nation v říjnu 1935 tak dostává symbo-

lický význam. Hlavní představitelé sporu ustupují rovněţ do pozadí. Rosen-

                                                           
27 G. H. Theunissen označuje 15. dubna 1934 za „politického futuristu“ i Mussoliniho, bez něhoţ by 

Itálie byla jen „zaprášenou pohlednicí“. 

 
28 Nezkrácený text projevu v: Der Kongress zu Nürnberg vom 5. bis 10. September 1934. Offizieller 

Bericht über den Verlauf des Reichspartaitages mit sämtlichen Reden, Zentralverlag der NSDAP, 

Franz Eher Nachf., Mnichov 1934, s. 91 – 106. 
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berg od teď provádí stále pragmatičtější kulturní politiku a mlčky sleduje 

odstavení mnohých Altvölkische. Říšský ministr Frick je od kulturní sféry 

izolován úplně. Co se Goebbelse týče, akceptuje odsouzení expresionismu, 

ale nadále chrání své přátele. Otto Andreas Schreiber, vytlačený Rosenber-

gem z vedení NSDStB, je jmenován do čela referátu výtvarných umění or-

ganizace „Síla z radosti“ (Kraft durch Freude); v této funkci uspořádá 

v závodech a na pracovištích přes 3 500 uměleckých výstav! Hans Weide-

mann je na Goebbelsův popud v říjnu 1935 jmenován místopředsedou Říš-

ské filmové komory (Reichsfilmkammer), vedené tehdy Oswaldem Lehnri-

chem, a proto můţe pokračovat v úzké spolupráci s Fritzem Hipplerem, kte-

rý se mezitím jako vedoucí filmového odboru na ministerstvu propagandy 

stal intendantem říšského filmu. 

Expresionismus, oficiálně sice odsouzený, je přesto pronásledován jen 

vzácně. Käthe Kollwitzová a Paula Modersohn-Beckerová smějí po roce 

1933 po určitou dobu vystavovat. Severoněmečtí expresionisté jako Nolde, 

Barlach nebo Christian Rohlfs jsou tvrdě napadáni, ale nalézají i ochránce; 

jejich díla jsou vzata z muzeí aţ koncem třicátých let. Spis Alfreda Hetzena 

o německém sochařství vydaný v letech 1934-35 pojednává o díle Barlacha, 

Wilhelma Lehmbrucka a Käthe Kollwitzové uznalými slovy. Rovněţ malíři 

počítaní ke škole „Die Brücke“ smějí ve své umělecké tvorbě pokračovat. 

Ve stejné době Ernst Ludwig Kirchner, expresionistický malíř, který krátce 

nato emigruje do Švýcarska a tam spáchá sebevraţdu, stále ještě věří, ţe 

Třetí říše mylně potírá „své“ umění a v podstatě usiluje o to samé jako on. 

V tomto ohledu je velmi poučná výstava o současném bavorském umění, 

kterou pořádá bavorský stát počátkem roku 1935 v mnichovské Nové Pina-

kotéce (Neue Pinakothek). Bavorský ministr vnitra Adolf Wagner nařizuje 

den před otevřením odstranit třicet šest maleb, mj. od Nolda, Heckela, 

Beckmanna, Feiningera, Purrmanna. Jenţe tato díla nyní vybrala porota 

ustanovená samotným Goebbelsem, mj. k ní náleţí Georg Kolbe, Arno Bre-

ker, Leo von König a Arthur Kampf! Díky podpoře Goebbelse a Roberta 

Leye smějí být Barlachovy, Noldeho a Schmidt-Rottluffovy práce ukazová-

ny na podnikových výstavách Německé pracovní fronty (Deutsche Arbe-

itsfront, DAF) aţ do roku 1943. Expresionisté jsou zastoupeni na výstavě 

Slezského spolku umělců, „umělečtí bolševici“ [„Kunstbolschewisten“] na 

düsseldorfské výstavě „Německý západ“ (Deutsche Westen). V samot-

ném Berliner Tageblatt  se v třiačtyřiceti článcích z období let 1933-37 po-

chvalně vyslovují o umělcích, kteří budou později platit za „zvrhlé“. Časo-

pis Kunst dem Volk dokonce v roce 1941 bez dalšího komentáře upozorňuje 

na šedesáté Picassovy narozeniny.   

Zavrţení expresionismu přesto zůstává rozporuplné. Kdyţ Hitler při otevře-

ní Domu německého umění vysvětluje: „Být německý, znamená být jasný“, 

vyslovuje se jednoznačně pro klasicismus; současně se ale distancuje od 
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větší části německé tradice, zejména od „temné“ romantické tradice, která 

snad pochází z „wotanismu“ starých Germánů. Zde je vzácně zdůrazňova-

ný rozpor.  Zatímco Třetí říše prohlašuje, ţe přísluší k „nordické myšlence“, 

je stále ještě formována svým „jiţním“ původem a mnohým uměleckým 

proudům ze severu zůstává zcela uzavřena. Zatímco její teoretikové hlásají 

přednost „duše“ před duchem, oslavuje klasické umění, které má sklon se 

jakémukoli intuitivnímu uměleckému jazyku vyhnout. Zatímco Völkische 

rádi odsuzují katolické „římanství“ („Los von Rom“!, „Pryč od Říma!“), 

většina umělců, kteří jsou u ní ve velké váţnosti, získává vzdělání v Paříţi, 

Florencii, Římě a v Řecku. A rozpor se stává ještě nepochopitelnější, kdyţ 

se uváţí, ţe ve Francii je ve stejnou dobu tento klasický ideál oslavován 

jako autentický výraz „latinity“, který je úplně protichůdný „nejasnému“ 

duchu Němců. Jinými slovy Hitler označil za „německé“ to, co by Jacques 

Bainville označil za naprosto protiněmecké. Následek tohoto rozporu: neo-

klasicismus se dnes spojuje s Třetí říší. Ale kdyby národně-socialističtí 

studenti prosadili své stanovisko, tak by dnes byl pravděpodobně jako 

„typicky nacistické umění“ odsouzen expresionismus. 

Modernistické školy kritizované ve Třetí říši za „zvrhlé umění“ jsou nařče-

ny, ţe jsou „proti přirozenosti“, ţe jsou amorální, v zásadě internacionalis-

tické a ţe odporují německé, resp. evropské tradici. Je v nich spatřován 

„útok na obraz člověka“, který chce zadusit jakékoli národní a rasové uvě-

domění, jakoukoli formu německé víry (tzv. deutsche Gläubigkeit).  Je také 

zdůrazňováno, ţe mnozí umělci, zejména „Die Brücke“, se nepokrytě ne-

chávají ovlivňovat africkým nebo primitivním uměním. Konečně pojem 

„bolševismus“ odkazuje na to, ţe mnozí umělci výmarského období byli 

politicky aktivní v levicově extremistických organizacích, projevovali sym-

patie komunistům nebo se dokonce účastnili revoluce z let 1918 – 19.
29

 

Kritiku moderního umění národní socialismus samozřejmě nevynalezl. Po-

jem „zvrhlé umění“ se prvně vynořil koncem 19. století u ţidovského spiso-

vatele Maxe Nordaua (vl. jm. Südfeld). Max Nordau, narozený roku 1849 

v Pešti, přítel Theodora Herzla {zakladatele sionismu, pozn. překl.}, uveřej-

ňuje v roce 1892 knihu Entartung,
30

 v níţ dává impresionismus do souvis-

losti se zúţením zorného pole [Verengung des Gesichtsfeldes] – podle jeho 

názoru příznakem degenerace {v souvislosti s oční sítnicí a nervovým sys-

témem, pozn. překl.}. Napadá tu rovněţ první expresionistické básníky, ale i 

romantiky, symbolisty, preraffaelity, Wagnera, Nietzscheho, Ibsena, Zolu 

                                                           
29 Ve stavitelském umění se tato představa opírá o „homogenitu“ výmarské a sovětské architektury ve 

dvacátých letech, taktéţ o odchod mnohých architektů a urbanistů, jako byli Ernst May a Bruno Taut, 

do SSSR.   

 
30 Druhé vydání: Carl Duncker, Berlín 1893. 
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atd. Také pojem „kulturní bolševismus“ sahá dále do minulosti. Příspěvek 

s nadpisem „Bolševismus v umění“ publikuje paříţský časopis Etudes jiţ 6. 

července 1924 (s. 31 – 50). Camille Mauclair,
31

 svého času známý spisova-

tel a historik umění, vydává roku 1928 pamflet La folie picturale (Malířské 

šílenství), v němţ odsuzuje „malířský komunismus“. V malířství tak ozna-

čuje směr, který „umění odděluje od přírody a umělce od jeho rasy…, který 

odstraňuje etnické vlastnosti a snahy, který vylučuje přírodu ve prospěch 

jakési geometrické halucinace a který můţe být namalován právě tak dobře 

v Riu jako ve Varšavě nebo v Paříţi“. Architekt Alexander von Senger, kte-

rý společně s Paulem Schultze-Naumburgem patří ke KfdK, vydává ve stej-

ném roce ve Švýcarsku sérii článků proti „kulturnímu bolševismu“ Le Cor-

busierovy školy.
32

 Ještě v červenci 1934 odsuzuje ţidovský spisovatel Mau-

rice Sachs moderní umělecký směr také ve Francii, v pozornost vzbuzujícím 

příspěvku Contre les peintres d´aujourd´hui  (Proti dnešnímu malířství) 

v Nouvelle Revue francaise.
33

 

Objevení komunistických propagandistických materiálů v berlínské budově 

Bauhausu v dubnu 1933 vyuţívají úřady jako záminku, aby školu přechod-

ně, pak definitivně uzavřely. O měsíc později, 10. června, se v Berlíně na 

Unter den Linden koná proslulé autodafé (pálení knih) ţidovských, marxis-

tických nebo pacifistických autorů („ceremonie“, která je opakována ve 

všech větších univerzitních městech s výjimkou Freiburgu i[m]. Br[eisgau]). 

Ludwig Justi, ředitel berlínské Národní galerie a oddělení moderního umění 

v Paláci korunního prince, je v červnu spolu s několika kolegy z úřadu pro-

puštěn a vystřídán Eberhardem Hanfstaenglem.
34

 „Kronprinzenpalast“ je 

definitivně uzavřen v říjnu 1936, po olympijských hrách. Čistka stejnou 

měrou zasahuje umělce i galeristy, ředitele muzeí a umělecké kritiky. Cel-

                                                           
31 Camille Faust zvaný Mauclair – v mládí měl blízko k symbolistům a anarchistickému hnutí – 

napsal více neţ pětadvacet spisů o umění, přičemţ některé jsou ovlivněny antisemitismem: La farce 

de l´art vivant (1925), La folie picturale (1928), Les méteques contre l´art francais (1930) atd.   

 
32 „La crise dans l´architecture: Le Corbusier bolchéviste, un nouveau danger pour la civilisation“, v: 

La Suisse libérale, 1928, č. 12, 13, 18 a 19. Alexander von Senger (1880-1968) rozvádí své stanovis-

ko ve třech pojednáních vyšlých před rokem 1933: Krisis der Architektur (Curych 1928), Die Brand-

fackel Moskaus (Zurzach 1931), Le cheval de Troie du bolchévisme (Biel 1931). Kromě toho je auto-

rem jedné knihy vydané po válce: Mord an Apollo (Curych 1964). Ve Třetí říši dostal katedru na 

Vysoké technické škole v Mnichově (Technischen Hochschule München), ovšem jako architekt ani 

jedinou zakázku. 

 
33 Vydáno znovu v Le Sabbat, Correa, Paříţ 1946, s. 307 a následující. 

 
34 Sám Hanfstaengl je začátkem července 1937 zproštěn úřadu poté, co protestoval proti pořádání 

výstavy „Entartete Kunst“ a přijímá místo lektora v mnichovském Bruckmann-Verlag. V roce 1938 

emigruje do Švýcarska a odtud do Kanady a USA. V červenci 1945 je jmenován generálním ředite-

lem bavorských státních malířských sbírek. 
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kově je nějakým zákazem přímo či nepřímo postiţeno kolem 1500 uměl-

ců.
35

 

Tato čistka, prodluţující štvanici prováděnou DK a KfdK
36

 jiţ před rokem 

1933, vrcholí roku 1937 na výstavě „zvrhlého umění“ navazující 

na podobnou, rozruch ovšem méně budící výstavu pořádanou jiţ v roce 

1935 z popudu Julia Streichera. Zahajovací řeč vede malíř Adolf Ziegler, 

tehdy předseda umělecké komory. Vstup je volný, i kdyţ vyhrazený jen 

dospělým. Vystaveno a zesměšněno je několik stovek plastik a obrazů, mj. 

těchto umělců: Maxe Beckmanna, Emila Nolda, Marca Chagalla, Ernsta 

Barlacha, Otto Dixe, Ernsta Ludwiga Kirchnera, Karl Schmidt-Rottluffa, 

Maxe Pechsteina, Otto Muellera, Paula Kleea, Lyonela Feiningera, Oskara 

Kokoschky, Karla Hofera, Ericha Heckela, George Grosze, Johannese Mol-

zahna, Lovise Corintha, Willy Baumeistera, Vasilije Kandinského, Heinri-

cha Nauena, Erwina Scharffa, Heinricha Campendonka, Christiana Rohlfse 

atd.
37

 Úspěch je značný: aţ do svého uzavření 30. listopadu 1937 uvítá vý-

stava na dva milióny návštěvníků (jejichţ dojmy a pohnutky je dnes přiro-

zeně těţké soudit). Poté je v letech 1938-39 představena také v Berlíně, 

Hamburku, Lipsku, Düsseldorfu, Frankfurtu n. M., Kamenici (Chemnitz) a 

ve Vídni.  

Díla kritizovaných umělců jsou zároveň z velké části staţena z muzeí. Od 

roku 1938 na tuto čistku dohlíţí stálá komise (Kommission zur Verwertung 

der beschlagnahmten Werke entarteter Kunst) pod vedením Franze Hoff-

manna, nového ředitele uměleckého odboru na ministerstvu propagandy.
38

 

                                                           
35 K těmto „opatřením“ patří zákaz vystavovat, zákaz malovat a zákaz práce. První je udělován nej-

častěji. 

 
36

 Max Kutschmann, jeden z původců usměrňování v oblasti umění v roce 1933, je sám předsedou 

uměleckého referátu v KfdK.10. dubna je jmenován komisařským ředitelem Sjednocených státních 

škol pro svobodná a uţitá umění (Vereinigte Staatsschule für Freie und Angewandte Kunst), je spolu-

pracovníkem kulturního referátu Úřadu SS pro rasu a osídlení (SS-Rasse- und Siedlungsamt) a také 

časopisů Deutsche Kultur-Wacht a Kunst und Wirtschaft. Navíc v této době řídí Německou pospoli-

tost pro umění (Deutsche Kunstgemeinschaft) a Říšský kartel pro výtvarná umění (Reichskartell der 

bildenden Künste). Jeho metody jsou velmi kontroverzní, i ve vlastním táboře (srv. dopis Otto Kursel-

la Goebbelsovi ze 7. listopadu 1933, v: Joseph Wulf, Die Bildenden Künste im Dritten Reich. Eine 

Dokumentation, Sigbert Mohn, Gütersloh 1963, s. 27 – 28). 

  
37

 Kvůli dokumentačním účelům byl katalog po válce nově vydán, 1969 (Y. Fongi, Mnichov) a 1987 

(v: Peter-Klaus Schuster, ed., Nationalsozialismus und „Ertartete Kunst“. Die „Kunststadt“ München 

1937, Prestel, Mnichov, s. 183 – 216). Výstava sama byla předmětem dvou kritických výstav (Haus 

der Kunst, Mnichov, 25. října – 16. prosince 1962; Staatsgalerie moderner Kunst, Mnichov, 27. listo-

padu 1987 – 31. ledna 1988). 

  
38 Franz Hofmann, ročník 1988, byl nejprve konzervátorem v mnichovské Lenbachově galerii 

(=městská galerie, dnes Lenbachhaus), od roku 1931 uměleckým kritikem ve Völkischer Beobachter. 

Jeho zástupce Rolf Hetsch napsal knihu o Paule Modersohn-Beckerové vydanou v roce 1932. Ke 

komisi dále patřili Adolf Ziegler, grafik Hans Schweitzer („Mjölnir“), Robert Scholz, Heinrich Hoff-
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Mnohdy jedná překvapivě, ba nekoherentně: k umělcům, kteří jsou těmito 

opatřeními postiţeni, náleţejí i Arno Breker (kresba v městském uměleckém 

muzeu v Duisburgu), Georg Kolbe (plastika v Kasselu), Jakob Wilhelm 

Fehrle (tři sochy v Karlsruhe), Josef Pieper (dvě malby), Werner Peiner 

(jedna rytina), Karl Albiker, Hermann Blumenthal, Hans Gött a Olaf Gul-

bransson. Většina prací je uloţena do depozitáře, ostatní jsou prodány do 

zahraničí. Nejznámější epizodou tohoto zvláštního obchodu, který sběrate-

lům a obchodníkům s uměním občas umoţňuje lacino získat na trhu jen 

vzácně dostupné muzejní kusy, je prodej, který 30. června 1939 v Lucernu 

(Luzern) pořádá firma Theodor Fischer (byla při něm rozptýlena vynikající 

díla van Gogha a Gauguina) prostřednictvím národně-socialistického ob-

chodníka s uměním Kurta Haberstocka … 

Sleduje-li se osud umělců ve Třetí říši podrobně, tak je získaný obraz spleti-

tější, neţ oficiální texty umoţňují tušit. Vzácností nejsou ani rozporuplné 

situace. Tak např. Ernst Barlach a Käthe Kollwitzová jsou sice vyloučeni 

z Umělecké akademie, kde měla Kollwitzová učitelské místo, avšak nejsou 

postiţeni ţádným zákazem výkonu povolání a práce. Naproti tomu Emil 

Nolde, člen NSDAP, smí zůstat v Pruské akademii umění, ale je mu zakázá-

no malovat, zaţívá, jak jsou jeho práce hromadně vystaveny na výstavě 

„zvrhlého umění“, a nakonec je v roce 1941vyloučen z Říšské umělecké 

komory. Barlach, veřejně obviněný Rosenbergem a Wolfgangem Willri-

chem (který ho nazývá „duševně chorým umělcem“), obdrţí zákaz vystavo-

vat, ale i nadále je předmětem pochvalných článků v tisku.  

Mezi sochaři nějakou dobu „podezřelému“ Georgu Kolbeovi náleţejí najed-

nou všechny pocty; to platí i pro Fritze Klimsche a Josefa Thoraka. Fritz 

Koelle, pranýřovaný roku 1933 jako „komunista“ se krátce nato stává jed-

ním z nejoblíbenějších umělců Třetí říše. Richard Scheibe, zbavený úřadu 

taktéţ v roce 1933 je o rok později znovu přijat a dostává se mu veškerého 

uznání. Kdyţ se Arno Breker, pokládaný někdy za „Hitlerova nejoblíbeněj-

šího umělce“, usazuje roku 1934 v Berlíně, neprovádí ani tu nejmenší poli-

tickou činnost, a dokonce se musí postavit nevraţivosti četných německých 

umělců, kteří mu vyčítají jeho frankofilii (ţil vícero let v Paříţi) a přátelství 

k Liebermannovi.
39

 Breker, drţící se aţ do roku 1936 v ústraní, nedostává 

před rokem 1938 skoro ţádné významné oficiální zakázky. Rudolf Belling, 

                                                                                                                                                    
mann a také tři obchodníci s uměním z Mnichova: Karl Haberstock, Carl Meder a Max Täuber. Hof-

fmann byl odstaven počátkem roku 1940. K jeho ţivotní dráze srv. Armin Zweite, „Franz Hofmann 

und die Städtische Galerie 1937“, v: Peter-Klaus Schuster (ed.), Nationalsozialismus und „Ertartete 

Kunst“. Die „Kunststadt“ München 1937, c.. d., s. 261 – 288. 

 

 
39 Po Liebermannově smrti v roce 1935 je Breker poţádán vdovou (roku 1943 spáchá sebevraţdu), 

aby sejmul posmrtnou masku. 
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opovrhovaný Rosenbergem a chráněný Baldurem von Schirachem, vystavu-

je roku 1937 portrét Maxe Schmelinga na kaţdoroční Velké německé výsta-

vě umění (Grosse Deutsche Kunstausstellung), kdeţto na výstavě „zvrhlého 

umění“ je ve stejnou dobu vidět jeho abstraktní plastika „Trojzvuk“ („Dre-

iklang“). Gustav Seitz, který je po (první) válce napadán jako komunistický 

sympatizant, je pověřen vedením atelieru na Pruské umělecké akademii a 

dostává oficiální zakázky, zejména pro olympijskou výstavbu v Berlíně, 

ačkoli byl předtím zastoupen na jedné zakázané výstavě. Kurt Schwippert, 

jemuţ bylo několik děl vzato z muzeí uţ v roce 1933, je roku 1937 poţádán, 

aby se podílel na výstavě „Pracující národ“ a o rok později obdrţí stipendi-

um od ministerstva kultury. Edwin Scharff, roku 1933 odvolaný 

z učitelského místa na jedné vysoké umělecké škole v Berlíně, dostává jiţ 

roku 1934 katedru v Düsseldorfu (kde nahrazuje Ewalda Mataré), roku 1937 

je znovu suspendován, ale jeho tvůrčí činnost pokračuje na Syltu {německý 

ostrůvek v Severním moři, pozn. překl.}; nakonec je roku 1940 vyloučen 

z Říšské umělecké komory.  

Mnozí expresionismem ovlivnění sochaři, takový Toni Stadler, Ludwig 

Kasper nebo Hans Wimmer, mohou skoro neomezeně vystavovat. Joachim 

Karsch naráţí zhusta na kritiku, ale jeho sochy jsou k vidění ještě roku 1934 

na výstavě „Berlínské umění“. Philipp Harth, který je po roce 1940 pod do-

hledem gestapa, se roku 1937 stává členem Akademie umění (Akademie der 

Künste). Gerhard Marcks je ve stejném roce postiţen zákazem vystavování 

a říšský ministr Bernard Rust mu zároveň naznačuje, ţe má vstoupit do 

Pruské akademie umění, zatímco časopis Die Kunst se roku 1941 podrobně 

zabývá jeho posledními pracemi. Renée Sintenisová je jako „čtvrteční ţi-

dovka“ [Vierteljüdin] zbavena v roce 1934 učitelského místa, přesto aţ do 

konce války zůstává členem Říšské kulturní komory. 

Případ grafika A. Paula Webera je neméně typický. Weber, ve výmarském 

období blízký národně-bolševickým kruhům a skupině „Widerstand“ (Od-

por), ilustruje v roce 1932 Erstem Niekischem sepsaný pamflet Hitler – ein 

deutsches Verhängnis (Hitler – německý osud). Vzdor tomu o něm roku 

1936 vychází monografie. V březnu 1937 je společně s Niekischem zatčen, 

odvezen do koncentračního tábora Hamburg-Fuhlsbüttel, později do Berlína 

a Norimberka. Ale jeho kresby z roku 1939 proti „anglické plutokracii“ (Le-

viathan a Reichtum aus Tränen) mu vynášejí uznání časopisu Die Kunst im 

Dritten Reich. V roce 1941 jsou znovu vydány pod názvem Britische Bilder 

(Britské obrázky) a mají velký úspěch. 

Historik Walter Laquer situaci umělců ve Třetí říši shrnuje takto: „Četní 

ředitelé muzeí byli předčasně penzionováni, ale ţádný z „kulturních bolše-

viků“ výtvarných umění se nedostal do vězení, navzdory stálým útokům, 

jimţ byli vystaveni. Aţ na Kleea, který se vrátil do svého domovského Švý-

carska, a Kandinského, který se usadil v Paříţi, emigrovalo málo malířů a 
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sochařů, i z těch, kteří byli hanobeni nejvíce. Mnozí ve svém uměleckém 

díle nesměli pokračovat. Kdyţ ale zůstali nenápadní, mohli v zásadě snadno 

najít nějaké nové, jejich dosavadnímu povolání mnohdy podobné zaměstná-

ní.“
40

 

II. 

Národně-socialistický reţim si stále lichotil tím, ţe pro umění učinil víc neţ 

kterýkoli jiný. V týdeníku SS Das Schwarze Korps z 10. října 1939 lze na-

příklad číst: „Ţádná vláda, která kdy v Německu byla u vesla, nepovýšila 

hodnotu a význam umění pro národ na vlastní tvůrčí princip tolik, jako vlá-

da Adolfa Hitlera, jako Vůdce sám. Ţádná strana nebo hnutí jasného světo-

názoru nevyzvaly po svém průlomu k moci umělce ke spolupráci tak nezau-

jatě jako národně-socialistické hnutí.“ 

Toto úsilí se vší zřetelností odráţí zájem, který o otázky umění neustále pro-

jevoval sám Hitler. V bohémských letech, která od roku 1912 trávil 

v Mnichově, tehdejším „hlavním městě německého umění“,
41

 si budoucí 

říšský kancléř, jak známo, vydělával na obţivu tím, ţe maloval akvarely a 

pohlednice.
42

 V Mein Kampf toto období svého ţivota popisuje jako „nej-

šťastnější a dalece nejspokojenější“.  Předtím, v roce 1907, se marně pokou-

šel dostat na Akademii výtvarných umění ve Vídni, pak na vysokou školu 

architektury. „Mé ambice před první světovou válkou platily jen umění“, 

vyznává se později. Především by se rád stal architektem. Poslání artist ma-

nqué
43

 jej bude pronásledovat po celý ţivot. Vysvětluje vášnivý zájem o 

obnovu stavitelství a monumentální architektury v Německu i značný počet 

projevů, které později otázkám umění věnuje.
44

 Nic nemůţe tuto vášeň do-

                                                           
40 Weimar: die Kultur der Republik, Ullstein, Frankfurt n. M.-Berlín-Vídeň 1976. 

 
41  „Kdo nezná Mnichov, nezná Německo a především nezná německé umění.“ (Adolf Hitler, Mein 

Kampf, Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher Nachf., Mnichov 1943, s. 138). > Pozn. překl.: 

V českém Zítkově vydání (2000) na s. 94.  

 

 
42 K tomuto období srv. mj. Werner Maser, Adolf Hitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit, Bechtle, 

Mnichov 1971 (3. kapitola, „Künstler und Architekt“, s. 75 – 116). K Hitlerovu malířskému umění 

srv. B. F. Price, Adolf Hitler als Maler und Zeichner. Ein Werkkatalog der Ölgemälde, Aquarelle, 

Zeichnungen und Architektur, Gallant, Zug 1983. Podle Masera přišel Hitler do Mnichova v květnu 

1913 a nikoli na jaře 1912. Většina jeho obrazů byla prodána v galerii Stuffle. > Pozn. překl.: Česky k 

tomu nejlépe snad Brigitte Hamannová, Hitlerova Vídeň, Praha 1999.  

 
43 Poslání umělce, který se minul povoláním…  

 
44 Sborník těchto projevů v italštině sestavil Claudio Mutti (ed.), Adolf Hitler: Discorsi sull´arte 

nazionalsocialista, Ed. di Ar, Padova 1976-77. Četné poznámky obsahují téţ „Tischgespräche“. 
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loţit lépe neţ blesková cesta do Paříţe, kterou 23. června 1940 podniká 

v doprovodu Arno Brekera a Alberta Speera, jen aby zhlédl nejdůleţitější 

stavby francouzského hlavního města.
45

 Na norimberském sjezdu strany 

v roce 1937 Hitler vysvětluje: „Tento stát nesmí být mocí bez kultury a silou 

bez krásy.“  Mnohé klíčové věty z jeho projevů („Umění je k fanatismu za-

vazující poslání“, „Ţádný národ neţije déle neţ doklady jeho kultury“) se ve 

Třetí říši brzy stávají hesly. Hitler chtěl být ve skutečnosti „politikem 

umělcem“ [Kunstpolitiker], a to ve smyslu, který tomuto pojmu dali ro-

mantici. Odtud význam a počet institucí, které jsou po roce 1933 pověřeny 

otázkami umění a kultury. 

24. ledna 1934 Hitler zakládá úřad pro kontrolu veškerého duchovního a 

světonázorového školení a výchovy NSDAP a pověřuje Rosenberga jeho 

vedením. V čele tohoto pracoviště zvaného většinou stručně „Rosenbergův 

úřad“ (Amt Rosenberg) vytváří autor Mythus des 20. Jahrhunderts (Mýtus 

20. století) a nyní „Vůdcův pověřenec“ velmi rychle mocenský nástroj, 

s nímţ se můţe prosazovat proti svým bezprostředním soupeřům Goebbel-

sovi a Himmlerovi a v menší míře proti Göringovi a Robertu Leyovi.
46

 

Rosenbergův úřad podporuje deset různých míst, mezi nimi Úřad péče o 

umění (Amt für Kunstpflege) s Národně-socialistickou kulturní obcí (NS-

Kulturgemeinde) jako správním aparátem. NS-Kulturgemeinde vzniká roku 

1934 sloučením KfdK s Říšským svazem německých divadel (Reichsver-

band Deutsche Bühne), zaloţeným 21. března 1933.
47

 Rozdělena je do čtyř 

oblastí (výtvarná umění, hudba, film divadlo), kaţdý rok pořádá říšské zase-

                                                                                                                                                    
Kdyţ Hitler 30. května 1942 srovnává sochařské umění Fritze Klimsche (kterého zvláště obdivoval) a 

Georga Kolbeho, konstatuje, „ţe Kolbeho práce, čím je mistr starší, tím více postrádají na dokonalos-

ti. Klimsch se naproti tomu stává ve svých pracích stále větší a významnější“ (srov. Henry Picker, ed., 

Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, Seewald, Stuttgart 1976, s. 341. > Pozn. překl.: 

české vydání má název Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu, Frýdek -Místek 2005. Citovaná pasáţ o 

Klimschovi a Kolbem se nachází na s. 447. Další poznámky ohledně umění viz např. s. 118 (umění 

obecně, Wagner), s. 134 a následující (divadla, biografy, fotografie), s. 276 (nákupy uměleckých děl), 

s. 278 (Ţidé a zvrhlé umění), s. 279 (Breker), s. 281 (Thorak), s. 283, s. 459 (Speer), s. 307 (Giesler), 

s. 308 (Troostová), s. 317 (Fürtwangler, Karajan), s. 318 (umění v Třetí říši), s. 449 (Dům německého 

umění), s. 486 (Winifred Wagnerová), s. 555 (Riefenstahlová). 

 
45 K této cestě srv. Arno Breker, Paris, Hitler et moi, Presses de la Cité, Paříţ 1970, s. 94 – 113. 

 
46 Srv. Reinhard Bollmus, Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Zum Machtkampf im nationalsozia-

listichen Herrschaftssystem (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1970), který tyto rivality osvětluje a 

na tomto příkladě potvrzuje polykratickou podstatu reţimu. Rosenberg je toho času, od dubna 

1933, téţ vedoucím Zahraničně politického úřadu NSDAP (Außenpolitisches Amt der NSDAP, 

APA). 

 
47 Sám Říšský svaz německých divadel vznikl sloučením dvou dřívějších organizací: Bühnen-

volksbund a Verband für freie Volksbühne.  
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dání a vydává časopis Die völkische Kunst, k tomu dvoje náročnější noviny: 

Volkstum und Heimat a Bausteine zum deutschen Nationaltheater (dříve 

Deutsche Bühnenkorrespondenz). Vede ji Walter Stang, bývalý mnichovský 

dramaturg a divadelní kritik, který s Rosenbergem dlouho spolupracoval v 

rámci KfdK.
48

 NS-Kulturgemeinde je prostřednictvím místních skupin za-

stoupena v kaţdém kraji, městě i městském obvodě. Počet jejích členů stou-

pá od 6000 bezprostředně po zaloţení na 1, 5 milionu v roce 1936. 

Časopis Die völkische Kunst, rovněţ vedený Walterem Stangem, vychází 

měsíčně od ledna do prosince 1935 při nákladu okolo pouhých 8 000 výtis-

ků. Od ledna 1936 je nahrazen časopisem Kunst und Volk (Umění a národ), 

který opět vede Walter Stang, šéfredaktorství je ale svěřeno Werneru Ritti-

chovi.
49

 Jeho měsíční náklad je zvýšen na 15 000 výtisků. Nad novým titu-

lem však nevládne jednota: je mu vytýkáno, dokonce uvnitř strany, ţe při-

kládá příliš velký význam altvölkisch proudu (Stassen, Fidus, Fahrenkrog, 

Schultze-Naumburg atd.). Počátkem roku 1937 nakonec Kunst und Volk 

přestává vycházet ve prospěch kvalitativně lepšího časopisu Die Kunst im 

Dritten Reich (Umění ve Třetí říši). Ten je nejprve vydáván hornobavor-

ským ţupním vedoucím Adolfem Wagnerem, od července 1937 – a na Hit-

lerovu osobní ţádost – pak Robertem Scholzem, tehdejším vedoucím umě-

leckého referátu NS-Kulturgemeinde,
50

 a za aktivní podpory Gerdy Troos-

tové se stále zdokonaluje. Die Kunst im Dritten Reich je aţ do roku 1944 

                                                           
48 Walter Stang, narozený 1895 ve Waldsassen v Bavorsku, patřil ke Freikorpsu „Oberland“ a roku 

1923 se účastnil „pochodu k Feldherrnhalle“. Roku 1926 promoval na univerzitě v Erlangenu v oboru 

filozofie s dizertací „Das Weltbild in Walter Flex´Drama, Lothar“ (Obraz světa v dramatu Waltera 

Flexe Lothar). Od roku 1943 odstaven; umírá o dva roky později, kdyţ se těţce nemocný pokouší 

uniknout před útokem Spojenců na Berlín. 

 
49 Mittelbach-Verlag zkouší bez podpory NS-Gemeinde dále vydávat Die Völkische Kunst, ovšem 

bezúspěšně. 

 
50 Robert Scholz, narozený roku 1902 v Olomouci (Olmütz), se od roku 1920 učil na berlínské Vy-

soké škole umění pod vedením Ericha Wolfsfelda a Ericha Hofera, dříve neţ se v letech 1924 aţ 1927 

stal mistrovským ţákem malíře Arthura Kampfa v umělecko-historickém odd. Pruské akademie 

umění (Preußische Akademie der Künste). Poté byl uměleckým kritikem u Deutsche Tageszeitung a 

Steglitzer Anzeiger v Berlíně. Jako člen Kampfbund für Deutsche Kultur je v roce 1933 jmenován 

výtvarným redaktorem Völkischer Beobachter a roku 1935 přistupuje k NSDAP. Jako šéfredaktor 

časopisů Die Völkische Kunst a Die Kunst im Dritten Reich vede v letech 1938-1945 i Moritzburg-

Museum v Halle/Saale. Mezi roky 1940 a 1944 je členem Rosenbergova operačního štábu (Einsatz-

stab Reichsleiter Rosenberg) a v této funkci je pověřen sestavit katalog uměleckých děl zabavených 

na obsazených územích německým vojskem. Po válce vydal Robert Scholz vícero knih (Vom Eros 

der Kunst, 1970; Meisterwerke der Form und Farbe, 1973; Architektur und Lebensqualität, 1975; 

Architektur und bildende Kunst 1933-45, 1977; Volk – Nation – Geschichte, 1979). Kromě toho spo-

lupracoval na mnoha publikacích a roku 1979 obdrţel od Deutsches Kulturwerk europäischen 

Geistes (DKEG) Schillerovu cenu. Zemřel 15. ledna 1981 ve Fürstenfeldbrucku. 
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nejdůleţitějším uměleckým časopisem národně-socialistického reţimu,
51

 

společně s jeho přímým rivalem, Kunst dem Volk (Umění národu), který 

vydává fotograf Heinrich Hoffmann.
52

 

Také Joseph Goebbels disponuje proti Rosenbergovu aparátu spjatému se 

stranou ve státním ústrojí institucemi, jejichţ silou můţe trvale zasahovat do 

oblasti umění, resp. kultury. Nejdůleţitější je Říšská kulturní komora (Rei-

chskulturkammer), zaloţená 22. září 1933 a oficiálně ustavená Goebbelsem 

v berlínské Krollově opeře. Od roků 1935-36 čítá asi 100 000 členů. Za-

stoupení má prostřednictvím zemské kulturní správy (Landeskulturverwal-

tung) a zemského prezidenta (Landesleiter) ve všech částech země. Sám 

Goebbels řídí předsednictví. Dalších asi sto osobností tvoří Říšský kulturní 

senát (Reichskultursenat) scházející se čtyřikrát ročně.   

Říšská kulturní komora se dále člení do šesti samostatných komor (písem-

nictví, tisk, rozhlas, divadlo, hudba a výtvarná umění): příslušnost pro členy 

odpovídajících oborů je povinná. V čele kaţdé stojí prezident, kterému po-

máhá prezidiální rada. Šestá profesně-stavovská [berufsständische] komora, 

Říšská komora výtvarných umění (Reichskammer der bildenden Künste), 

vzniká teprve 10. dubna 1935, tedy asi rok po zaloţení NS-Kulturgemeinde. 

Od této doby nahrazuje dřívější Říšský kartel výtvarných umění a Říšský 

svaz výtvarných umělců, oba vedené Maxem Kutschmannem.
53

 Její první 

prezident, architekt Eugen Hönig, je 1. prosince 1936 vystřídán malířem 

Adolfem Zieglerem.
54

 K prezidiální radě náleţejí nejprve Walter Hoffmann 

jako pokladník, Otto von Kursell, Adolf Ziegler a Franz Lenk. Po roce 1936 

zůstává v úřadě jen Hoffmann; k němu se teď připojují Ernst Sauermann, 

Ludwig Schulte-Strathaus, Ernst Zörner, ministerský rada Dammeier, grafik 

Hans Schweitzer, malíř Will Kelter, sochaři Richard Klein, Joseph Wacker-

le a Kurt Schmid-Ehmen a architekti Albert Speer, Paul Baumgarten, Le-

                                                           
51 Více informací o Die Kunst im Dritten (Deutschen) Reich viz bibliografie. 

 
52 Heinrich Hoffmann, narozený roku 1885 ve Fürthu, se s Hitlerem (kterému představil Evu Brauno-

vou) přátelil od roku 1919 a jako ´Vůdcův osobní fotograf´ měl v Třetí říši zvláštní postavení. Výsady 

kulturního i finančního rázu s ním spojené mu v uměleckých kruzích vynesly mnohá nepřátelství. 

V roce 1938 jej Hitler jmenoval čestným profesorem. Jeho dcera Henny se provdala za Baldura von 

Schiracha. K Hitlerovu bezprostřednímu okolí patřil aţ do roku 1944, kdy se nepohodl s Martinem 

Bormannem. 

 
53 Říšský kartel výtvarných umění vydával časopis Kunst und Wirtschaft, jehoţ vedoucím byl sochař 

Rudolf Bosselt. 

 
54 Adolf Ziegler, nar. 1892 v Brémách, studoval na uměleckých akademiích ve Výmaru a ve Vídni 

(kde se učil pod vedením Maxe Doernera). Jiţ roku 1925 byl referentem výtvarných umění v Říšském 

vedení NSDAP (Reichsleitung NSDAP). 
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onhard Gall, Eugen Hönig a Oswald Bieber. Říšská komora výtvarných 

umění vydává věstník Mitteilungsblatt der Reichskammer der bildenden 

Künste. Čítá 42 000 členů, kteří jsou rozděleni do sedmi referátů; mezi nimi 

je 13 750 architektů, 10 500 malířů a 3 200 sochařů. 

Souběţně s Říšskou komorou výtvarných umění podporuje Goebbels rovněţ 

zakládání profesních svazů [Fachverbände], jako jsou příspěvkový dobro-

činný fond “Künstlerdank” (1936), „Hilfswerk für deutsche bildende Kunst“ 

(1937), který pořádá četné výstavy, sdruţení na pomoc starým umělcům 

“Künstleraltershilfe” (1937) atd. Jedna Goebbelsova nadace je zaloţena v 

roce 1943, aby pomáhala umělcům, kteří se stali obětí bombových útoků 

nebo válečných zranění, i jejich rodinám. 

Jedno z dalších center kulturní činnosti tvoří organizace “Radost ze síly”, 

která byla zaloţena Robertem Leyem v listopadu 1933 v rámci Německé 

pracovní fronty. Tato organizace, vedená ministerským radou Horstem 

Dresslerem-Andressem, prezidentem rozhlasové komory uvnitř Říšské kul-

turní komory, vybudovaná podle vzoru italského “Dopolavoro” nebo sovět-

ského „Соцстрах“, dbá hlavně na to, aby se ujala vyuţití volného času pra-

cujících. Pořádá mj. cesty po moři a prázdninové pobyty, zájezdy a divadel-

ní představení, zve symfonické orchestry k pohostinským vystoupením do 

závodů i na venkov, umoţňuje dělníkům a sedlákům jít za sníţené ceny do 

opery nebo účastnit se koncertů atd. Vzhledem k dobrým vztahům mezi 

Goebbelsem a Robertem Leyem jsou tyto aktivity nejčastěji organizovány 

v úzké spolupráci s Říšskou kulturní komorou. 

Jedno z oddělení organizace Radost ze síly, Úřad pro krásu práce (Amt für 

Schönheit der Arbeit), se zasazuje hlavně o rozsáhlé zpříjemnění a vylepšení 

pracovišť, zvláště v továrnách a dílnách. Koncem roku 1935 je do tohoto 

programu investováno jiţ 100 milionů říšských marek. Od roku 1936 se 

podnikatelé a průmyslníci mohou obracet na umělce systematicky na zákla-

dě smlouvy uzavřené s komorou výtvarných umění. Od roku 1938 dosahují 

výdaje, které zaměstnavatelé hradí za realizaci projektů doporučovaných 

Úřadem pro krásu práce, 200 milionů říšských marek. Vedoucími byli po-

stupně Albert Speer, Karl Kretschmer a Herbert Steinwatz. Od roku 1936 

také vychází stejnojmenný časopis Schönheit der Arbeit, vedený Wilhel-

mem Lotzem, bývalým ředitelem časopisu Die Form, který byl orgánem 

Deutsche Werkbund, později, ve dvacátých a třicátých letech, orgánem 

Bauhausu. 

Také větší organizace spjaté se stranou, oficiálně pokládané za „ochránce a 

stráţce německé kultury“, ostatně i sama branná moc (Wehrmacht), mají 

sluţebny nebo úřady, které jsou pověřeny otázkami umění a kultury. V sídle 

Říšského vedení mládeţe (Reichsjugendführung) se například nachází kul-

turní úřad, který nemá jen poradenské a vzdělávací úkoly; obrací se také na 
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architekty a umělce ohledně budování, resp. vybavení Domovů Hitlerovy 

mládeţe (HJ-Heime) a mládeţnických ubytoven, které se tehdy šířily 

po celém Německu.
55

 

Jednotlivá centra moci svádějí často rozhořčený konkurenční boj. Rosen-

bergova Národně socialistická kulturní obec tak musí jiţ roku 1935 počítat 

s Goebbelsem podporovanou kulturní komorou, s Robertu Leyovi podříze-

nou organizací „Radost ze síly“, ba dokonce s Reichsbund Volkstum und 

Heimat Wernera Haverbecka, kterému poskytuje svoji zvláštní podporu 

Rudolf Hess. Toto soupeření vede roku 1937 de facto k rozpuštění NS-

Kulturgemeinde a jejímu sjednocení s organizací KdF.  

V důsledku osobních iniciativ jsou tyto mocenské boje ještě spletitější. 

V roce 1941 se Baldur von Schirach, tehdy říšský místodrţící a ţupní ve-

doucí ve Vídni, rozhodne, ţe v tomto městě vezme pod svoji záštitu Dům 

umělců.
56

 O dva roky později pověřuje historika umění Wilhelma Rüdigera 

zorganizováním výstavy „Mladé umění“ („Junge Kunst“), která by po 

dvouměsíčním pobytu (březen – duben) ve Výmaru měla být přístupná ví-

deňské veřejnosti. Po týdnu je kvůli svému velmi „modernistickému“ zamě-

ření uzavřena. Zahrnuje 582 děl od 175 umělců; patří k nim mj. Lovis Co-

rinth, Carl Schuch, Konrad Fiedler, Toni Stadler, Hanna Nagelová, Gustav 

Seitz, Theo Champion, Ernst Thoms, Josef Hegenbarth, Hermann Kaspar, 

Anton Leidl. Reinhard Müller-Mehlis o této Baldurem von Schirachem 

podporované výstavě píše: „Výstava by mohla být ukázána – aţ na několik 

dobově podmíněných tematických výjimek jako jsou dvě busty ´Vůdce´ – i 

po druhé světové válce v mnichovském Domě umění (Haus der Kunst) nebo 

kdekoli mezi Vídní a Düsseldorfem.“
57

 

V období 1933-1945 se v Německu kaţdý měsíc pořádá v průměru přes 

třicet důleţitých uměleckých výstav.
58

 Také tato činnost, z velké části pra-

menící ze soukromých iniciativ, je podporována a střeţena státně. V roce 

1935 Říšská komora výtvarných umění vypsala jiţ šedesát čtyři veřejných 

soutěţí pro architekty a 1 100 umělcům poskytla cestovní stipendia. V roce 

1938 se koná 170 soutěţí v malířství, grafice, architektuře a sochařství, kte-

                                                           
55 Na realizacích Domovů Hitlerovy mládeţe (HJ-Heime) se mezi lety 1937 a 1939 podílelo skoro 

4000 architektů! 

 
56 Ve stejném roce je zřízena Baldur-von-Schirach-Preis (Cena Baldura von Schiracha), ostatně spo-

lečně s Dr.-Goebbels-Preis. 

 
57 Die Kunst im Dritten Reich, 2. vydání, Wilhelm Heyne, Mnichov 1976, s. 193. 

 
58 Jestliţe se přihlédne ke všem výstavám, veřejným i soukromým, jejich počet jen za rok 1941 pře-

vyšuje tisíc! 
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ré jsou dotovány peněţními cenami v celkové výši 1, 5 milionu říšských 

marek.  

Vůle zcela obnovit architekturu velkoměst, projevená v tomto období reţi-

mem, prospívá zejména sochařství. Plánování úředních, civilních nebo vo-

jenských hlavních budov se totiţ uskutečňuje v úzkém spojení 

s monumentální plastikou. V Norimberku začínají stavební práce uţ roku 

1935. O rok později Hitler pověřuje Speera, aby dohlíţel na renovační plány 

Berlína (nové Říšské kancléřství je slavnostně otevřeno 10. října 1939). Po-

dobné úkoly jsou svěřeny mj. Paulu Ludwigu Troostovi a později Hermannu 

Gieslerovi pro Mnichov, Konstanty Gutschowovi pro Hamburk, Rodericku 

Fickovi pro Linec. Vzniká tak několik set budov a monumentů. Ještě větší 

počet projektů zůstane nerealizován.  

Olympijské hry v Berlíně, zahájené 1. srpna 1936, rovněţ přispívají 

k posílení spolupráce architektů a sochařů. Tato sportovní událost totiţ po-

skytuje příleţitost vybudovat stadion s kapacitou 100 000 diváků; k němu 

olympijskou vesnici, která můţe pojmout 4 000 atletů. Olympijská výstavba 

říšského sportovního areálu (Reichssportfeld), dokončená pod vedením 

Wernera Marcha, zahrnuje mj. sochy Georga Kolbeho, Karla Albikera, Wil-

ly Mellera, Josefa Wackerleho, Maxe Laeugera, Adolfa Strübeho, Arno 

Lehmanna, Josefa Thoraka, Arno Brekera, Waldemara Raemische, Seppa 

Magese, Willy Scheibeho, Reinholda Kübarta, Adolfa Wampera. 

O rok později, 18. července 1937, je v Mnichově slavnostně otevřen Dům 

německého umění, který nadále zůstává významným uměleckým centrem 

Německa a „hlavního města hnutí“. 175 metrů dlouhá neoklasická budova, 

navrţená Paulem Ludwigem Troostem, nahrazuje dřívější Skleněný palác 

(Glaspalast), postavený roku 1874, který byl 6. června 1931 zničen poţá-

rem.
59

 Základní kámen pokládá Hitler 15. října 1933. Předchozího dne se 

tisíce zvědavých lidí zúčastnilo slavnostního průvodu, který se konal ve 

středu města pod heslem „Dva tisíce let německé kultury“. Inaugurace se 

překrývá s Hitlerovým otevřením Velké německé výstavy umění.  

 Velká německá výstava umění se kaţdým rokem těší značnému počtu ná-

vštěvníků: 600 000 v roce 1937, 460 000 v roce 1938, 400 000 v roce 1939, 

600 000 v roce 1940, 700 000 v roce 1941, 840 000 v roce 1942, 830 000 

v roce 1943, 720 000 v roce 1944. Koná se v létě
60

 pod vedením Aloise 

                                                           
59 Proti Domu německého umění měl být vybudován Dům německé architektury (Haus der Deutsche 

Architektur). Nikdy k tomu nedošlo (je ale k vidění na jedné malbě Augusta Hirta, vystavené v roce 

1940 v Mnichově). 

 
60 Od roku 1938 se kaţdou zimu koná Výstava německé architektury a uměleckého řemesla 

(Deutsche Architektur- und Kunsthandwerks-Ausstellung). 
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Kolbeho a záštitou ţupního vedoucího a státního ministra Adolfa Wagnera. 

Veřejnosti je prezentováno asi tisíc obrazů a plastik, které byly vybírány 

z přibliţně 15 000 prací. Asi šedesát se objevuje ve výstavním katalogu 
61

 

dříve, neţ jsou zobrazeny i v nejdůleţitějších uměleckých časopisech. Vět-

šina je získána návštěvníky výstavy. 

Válka nepřerušila, přinejmenším aţ do konce roku 1944, ani vydávání umě-

leckých časopisů, ani pořádání velkých výstav. V roce 1941 je dokonce při 

Vrchním velitelství branné moci (Oberkommando der Wehrmacht) zřízen 

oddíl výtvarných umělců. Pod velením malíře Luitpolda Adama má sjedno-

tit umělce bojující na frontě, kteří mohou vytvářet válečné kresby, malby a 

skici.  

III. 

Většina doposud uveřejněných pojednání o umění v Třetí říši má sklon 

upřednostňovat tezi diskontinuity: to znamená, ţe roky 1933 a 1945 značí 

předěly, které jsou v umělecké oblasti právě tak hluboké jako v politické. 

Převaţuje názor, ţe umělecká produkce mezi těmito dvěma letopočty před-

stavuje hlavně „kýč“ nebo „propagandu“. Umělci se zase dělí do dvou sku-

pin: na nadané, kteří jakoukoli spolupráci s národním socialismem odmítli a 

většinou raději emigrovali do zahraničí, a na průměrné, kteří se zištně připo-

jili k tehdejším pánům. Podobně se ještě nedávno vyjádřila Sybil Miltonová, 

kdyţ vynesla následující soud: „Za dvanáct let nevytvořili ´NS umělci´ nic, 

co by bylo opravdu tvůrčí nebo trvalého významu. Celé své umění postavili 

do sluţby barbarství a vytvořili tím kulturní vakuum, v němţ byly oportu-

nismus a průměrnost odměňovány politickým bezpečím a ekonomickými 

výsadami.“
62

 Tento názor, který dnes patří k určitému vyznání víry [Glau-

bensbekenntnis] a zpravidla je názorně vysvětlen zobrazením krajně „ten-

denčních“ děl, je podle našeho mínění neudrţitelný. Při bliţším pozorování 

totiţ zjišťujeme, ţe jasné a zřetelné dělící linie, které bychom si přáli vytý-

čit, neodpovídají skutečnosti, a ţe údaje, které máme k dispozici, jsou – jak 

jiţ bylo zmíněno – nadmíru spletitější, neţ bychom si chtěli přiznat nebo 

představit.  

Středem diskuse je pojem „nacistické umění“ [„Nazi-Kunst“], který přímo 

implikuje výše uvedená hodnocení: tak jako existoval národně-socialistický 

                                                           
61 Kaţdý katalog má celkový náklad kolem 250 000 výtisků (počáteční náklad činí 100 000 kusů). 

Kresba na obálce, která je také vyobrazena na titulu časopisu Kunst im Dritten (Deutschen) Reich 

pochází od Richarda Kleina.  

 
62 „Artists in the Third Reich“ v: Henry Friedlander und Sibyl Milton (ed.), The Holocaust: Ideology, 

Bureaucracy and Genocide, Kraus-International Publ., Millwood 1982, s. 115. 
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reţim, který se zásadně lišil od předchozích a následujících, tak muselo rov-

něţ existovat národně-socialistické umění, které bylo právě tak charakteris-

tické, právě tak hnusné a hanebné jako reţim, který mu slouţil za rámec. 

Problém ovšem je, ţe pojem „nacistické umění“ je nanejvýš mlhavý, neřku-

li neopodstatněný. K tomuto závěru došel mezi jinými Francouz Jean-

Michel Palmier, krajně levicový autor, kterému vděčíme za obzvlášť vyni-

kající pojednání o expresionismu a exilové literatuře. Píše: „Nacistické 

umění? Ten výraz je nonsens, protoţe takové umění nikdy neexistovalo… 

Pojem „nacistické umění“ je fantazma.“
63

 Po desetiletích bádání jsem ke 

stejnému závěru dospěl i já.  

Jean-Michel Palmier právem poznamenává, ţe výraz „nacistické umění“ 

můţe znamenat trojí: umělecká díla vytvořená ve Třetí říši, dílo příslušníka 

nebo sympatizanta NSDAP či umění, které je nositelem národně-

socialistické ideologie. První význam je neopodstatněný, protoţe ve stejnou 

dobu a na stejném místě mohou vedle sebe samozřejmě existovat rozdílné 

umělecké směry. Druhý je také velmi sporný. Předpokládá totiţ, ţe mezi 

smýšlením umělce a jeho stylem nutně existovala spojitost. Kdyby tomu tak 

bylo, pak by umělci, kteří národně-socialistickým idejím nesporně propadli, 

měli zpravidla i vyhraněný „nacistický styl“ a ve Třetí říši by se těšili vůbec 

největší oblibě.  

Tak tomu ale nebylo. Emil Nolde byl přiřazen k „zvrhlým umělcům“, i kdyţ 

byl členem NSDAP od r. 1920. Většina umělců působících ve Třetí říši na-

opak ke straně nepatřila – ostatně to vypadá, jako kdyby nikdy nebyli ţádá-

ni, aby do ní vstoupili. Sochaři jako Arnold Waldschmidt a Kurt Schmid-

Ehmen sice členy NSDAP byli, nikdy ale neměli pověst Georga Kolbeho, 

který k ní nepatřil. Další sochaři a příslušníci strany, jako August Kranz 

(vstup před r. 1933), Hitzberger (vstup v roce 1933), Paul Wynand (vstup 

1937), zůstávají ve Třetí říši téměř neznámí. Naprosto podivuhodná je sku-

tečnost, ţe Thorakovi, kterého Paul Westheim přece označuje za pravou 

sochařskou hvězdu [echt Plastik-Star] reţimu, není v období 1933-45 věno-

vána jediná monografie, kdeţto pojednání o Kolbem, Klimschovi, Barla-

chovi, Lotharu Ottovi atd. napsána jsou. Obecně vzato umělci, kteří nejčas-

těji vystavovali a byli nejvíce ceněni, nebyli nejsilněji politicky angaţo-

váni. Srovnání jednotlivých případů zřetelně ukazuje, ţe klasický styl byl 

tehdy důleţitější neţ stranická kníţka. Chtěl-li člověk bez překáţky praco-

vat, stačilo (ale nejeden právem míní, ţe to uţ je mnoho) nebýt Ţidem nebo 

vyloţeným nepřítelem národního socialismu a nemít kubistický, resp. abs-

traktní styl. Být netečný k politickým otázkám za nedostatek zjevně neplati-

lo: tehdejší publikace ostatně jen vzácně citovaly politická vyjádření uměl-

                                                           
63 L´expressionnisme comme révolte, Payot, Paříţ 1978, s. 101 – 111.  

 



30 
 

ců. A výsady, kterých poţívali umělci připojivší se k reţimu, musejí být z 

větší části ještě vypátrány.  V  době války bylo pouze dvanáct umělců (z 

toho čtyři sochaři: Kolbe, Klimsch, Breker a Thorak) prohlášeno za „nena-

hraditelné“ a jako takoví byli osvobozeni od jakékoli vojenské sluţby {ně-

kdy uváděná vysoká čísla – aţ 20 tisíc – se tedy vztahují „jen“ na různé úle-

vy, pozn. překl.}.    

Nakonec jiţ pouhá konfrontace umělců umoţňuje rozeznat, ţe umění tohoto 

období je všechno jiné neţ stereotypní. Zjištění, které se ihned vnucuje 

v malířství, se týká i sochařství. Brekerův styl, který je doma v nejčistší kla-

sicistní tradici (od roku 1940 se stále výraznějším lyrickým zabarvením, 

obzvláště v reliéfu), se naprosto odlišuje od více romanticky „raţeného“ 

stylu Thorakova: jak je první „tělesný“ a dokonalý [vollendet], tak je druhý 

„duševní“ a vědomě zanechává dojem nedokončenosti. Co mají společného 

„jiţní“ umění Albikerovo a „severské“ umění Gerharda Marckse, blízké 

expresionismu? Co má společné dílo sochařů zvířecích plastik (Max Bernu-

th, Fritz Behn, Wilhelm Krieger, Rudolf Leptien, Friedrich Wrampe, Max 

Esser) s „monumentalisty“ (Adolf Wamper, Josef Wackerle, Kurt Schmid-

Ehmen, Arnold Waldschmidt, Willy Meller) nebo s díly věnovanými ztvár-

nění světa práce (Fritz Koelle, Josef Enseling, Carl Stock, Paul Oesten)? 

Stejně snadno se určují styly Kolbeho, Bronische, Agricoly, Klimsche, Gra-

evenitze, Lehmanna, Liebermanna nebo Scheibeho. 

Srovnáváme-li díla vzniklá před a po roce 1933, tak ţádný rozhodující pře-

lom nezjistíme. Většina výše uvedených umělců byla ostatně uznávána jiţ 

dlouho před tímto datem. Breker našel svůj styl koncem dvacátých let. Ko-

elle začal postavy horníků a dělníků od vysokých pecí vytvářet uţ v roce 

1921. Thorak pracoval na svých prvních monumentálních dílech díky za-

kázce vlády Mustafy Kemal Atatürka. Z 950 malířů, kteří se v letech 1937 a 

1939 zúčastnili Velké německé výstavy umění v Mnichově, bylo 250 za-

stoupeno jiţ na Mnichovské umělecké výstavě (Münchner Kunstausstel-

lung) v roce 1930.
64

 

Tato kontinuita vychází rovněţ najevo, vezmeme-li v úvahu vlivy, jimţ 

umělci podléhali. V malířství měli nejvýznačnější vliv Franz von Lenbach, 

Ferdinand Hodler, Caspar David Friedrich, Franz von Defregger a jeho ţák 

Albin Egger-Lienz (malby od Franze Eichhorsta), Paul Gauguin (plátna 

Fritze Erlera), Wilhelm Leibl, Hans Makart, Arnold Böcklin, Moritz von 

Schwind, ba dokonce van Gogh, Munch a Jugendstil {secese, pozn. překl.}. 

Většina sochařů byla přes Bernharda Bleekera a Wilhelma von Rühmanna 

                                                           
64 Velká výstava věnovaná německému umění z let 1905 aţ 1985, kterou koncem roku 1985 pořádali 

v Londýnské královské akademii umění (London Royal Academy of Arts) Wieland Schmied, Chris-

tos Joachimides a Norman Rosenthal, právem tuto kontinuitu zdůraznila. 
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ovlivněna převáţně Adolfem von Hildebrandem (1847 – 1921), jehoţ zá-

sadní spis, Das Problem der Form in der bildenden Kunst (Problém formy 

ve výtvarném umění, 1893) zahájil v Německu jednoznačný návrat ke klasi-

cismu a tím reakci proti naturalistickým, resp. ilustrativním směrům a „neo-

baroknímu“ patosu, které se šířily koncem předchozího století. Vliv fran-

couzské školy byl rovněţ relevantní, zpočátku Augusta Rodina (1840- 

1917), pak Antoina Bourdellea, Aristide Maillola, Charlese Despiaua a 

Charlese Malfraye. Na jihu je nadto třeba zmínit vliv umění starého Řecka a 

klasického sochařství Itálie; na severu Wilhelma Lehmbrucka (1881-1919). 

Nakonec nesmíme opomenout uvést jména Augusta Gaula (1869-1921) a 

Louise Tuaillona (1862-1919), německého sochaře francouzského původu, 

který od roku 1885 působil v Římě. Bezmála všichni tito sochaři byli ţáky 

Fritze Klimsche nebo Richarda Scheibeho, Bernharda Bleekera nebo Her-

manna Hahna a z velké části se vzdělávali v zahraničí, v Paříţi u Rodina, ve 

Florencii (Villa Romana) a v Římě (Villa Massimo).
65

 

Názor, ţe umění ve Třetí říši není nic jiného neţ „tvarovaná ideologie“ [ge-

formte Ideologie] můţe působit značně důvěryhodně. Podle všeobecně ak-

ceptované a respektované představy se tehdejší umělecká produkce vyzna-

čuje bezpočtem svalnatých atletů, upřeně hledících „hrdinů“, „válku oslavu-

jících“ obrazů, selek v ponoţkách, „nordických“ dělníků a „německých“ 

matek se zástupem svých dětí. Uváţlivě vybrané ilustrace jistých pováleč-

ných publikací mohou tuto představu na první pohled potvrzovat. Ale také 

zde je třeba vrátit se aţ k pramenům, tzn. přezkoumat všechny práce vysta-

vené v Německu mezi roky 1933-1945, a uţ je patrný díl zveličování, který 

tento názor obsahuje. 

Oslava sportu a mateřství, „heroické“ válečné malířství, zobrazení selského 

ţivota, scény prodchnuté mytologií – tato témata konec konců nepřicházejí 

s národním socialismem. Spíše odedávna představovala základní sloţky 

uměleckého ztvárňování. Brekerovy sochy určitě nejsou „heroičtější“ neţ 

Památník Hermanna Cheruska (Hermannsdenkmal), který v 19. století po-

stavil Ernst von Bandel u Detmoldu, neţ Rudeho „Marseillaisa“ na paříţ-

ském Vítězném oblouku, orli na hlavní poště v Baltimoru, sochy na budo-

vách Federální obchodní komise (Federal Trade Commission) ve Filadelfii 

nebo dokonce Památník námořní pěchoty (Marine Corps War Memorial) a 

jezdecké sochy („The Arts of War“ a „The Arts of Peace“) v Arlingtonu 

(Arlington Memorial Bridge) ve Washingtonu. „Selské umění“ Martina 

Amorbacha nebo Seppa Hilze, mnohdy povaţované za typické pro BLU-BO 

ideologii (Blut und Boden) nezaostává v ničem za obrazy Wilhelma Leibla 

(1844 – 1900) nebo amerických „regionalistů“ jako jsou Grant Wood nebo 

                                                           
65 Villa Massimo, zaloţená berlínským bankéřem Eduardem Arnoldem, je sídlem Německé akademie 

v Římě (Deutsche Akademie Rom). V roce 1910 byla darována pruskému státu. 
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Thomas Hart Benton.
66

 Vojenské umění není nutně zaloţeno na oslavě vál-

ky. A kdyţ chce kdosi bezpodmínečně najít „brutálně svalnaté muţské po-

stavy“, jak se říká v mé zemi, tak se podle mého mínění má více rozhlíţet 

po „hrdinech“ současného amerického filmu, hypersvalnatém „Rockym“ a 

„Rambovi“, neţ po Thorakově sochařském umění!
67

 

Zkoušelo se také označovat národně-socialistické umění za „kýč“.
68

 To ale 

znamenalo zapomenout, ţe právě „boj proti kýči“ byl jednou z nejtrvalejších 

parol reţimu.
69

 Co se sklonu ke „kolosálnímu“ umění a zálibě pro předi-

menzované památníky týče, ani ty nejsou vlastní národnímu socialismu, ale 

objevují se uţ s egyptskými pyramidami, kdyţ ne s babylonskou věţí…  

Amonův chrám v Karnaku nebo bazilika sv. Petra v Římě se projek-

tům, které Speer navrhl pro norimberský Zeppelinfeld nebo renovaci 

Berlína určitě vyrovnají, takţe by bylo absurdní vytýkat Třetí říši to, co 

se jinde bez váhání vysoce cení, například v případě paříţské Eiffelovy 

věţe, newyorského Světového obchodního centra (World Trade Center), 

Hancockovy věţe v Chicagu, Golden Gate Bridge v San Francisku, budov 

Brasílie nebo astrodromu v texaském Houstonu. Gigantismus nepředpoklá-

dá nutně bezuzdnost.
70

 Breker nezačal se svými monumentálními plastikami 

teprve v roce 1933: osm metrů vysokou „Auroru“ pro město Düsseldorf (na 

                                                           
66 Někteří autoři na základě děl, která byla mezi lety 1937 a 1944 vyobrazena v katalogu Velké ně-

mecké výstavy umění, vypočítali, ţe 24% postav je z venkovského prostředí, ačkoli vesničané jiţ 

tehdy tvořili jen 12% obyvatelstva. Z toho vyvozovali, ţe „fašismus“ je prý neslučitelný 

s modernitou: jeho záliba v selských námětech by svědčila o typicky „reakcionářské touze“. Kdo kdy 

ale viděl, ţe umělci své náměty volí v závislosti na rozdělení do společenských vrstev? 

 
67 Navzdory široce rozšířenému mínění nezabírají „svalnaté“ syţety v jinak vesměs lyrickém a ro-

manticky laděném díle Josefa Thoraka příliš velký prostor. Na podporu této iluze se např. většinou 

reprodukuje sousoší „Kamarádství“ (Kamaradenschaft), zatímco s ním související „Rodina“ (Die 

Familie) jiţ zpravidla zůstává bez povšimnutí.  

 
68 Srv. mj. Rolf Steinberg (ed.), Nazi-Kitsch, Darmstadt 1975; a W. Killy, Deutscher Kitsch, Göttin-

gen 1961.    

 
69 Srv. např. Das Schwarze Korps z 5. listopadu 1942 („Kitsch und Kunst“), Brüsseler Zeitung ze 7. 

února 1943 („Kitsch in Kunst und Leben“, od Erwina Waesche), Reichsanzeiger z 27. listopadu 1944 

(„Auschaltung des Kitsches aus dem Kunsthandel“) atd. Srv. rovněţ Otto Thomae, Die Propaganda-

Maschinerie. Bildende Kunst und Öffentlichkeitsarbeit im Dritten Reich, Gebr. Mann, Berlín 1978 

(„Der Kampf gegen den Kitsch“, s. 171 – 177) a také Hitlerovy „Tischgespräche“ z 27. března 1942 

(Henry Picker, ed., Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, c. d.). > Pozn. překl.: Henry 

Picker, Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu, c. d., s. 183 a následující. 

 
70 Podle Léona Kriera si „odpůrci Speera v souvisejících otázkách stále pletou velikost a měřítko, 

rozměr a proporce, míru a poměr“ („An Architecture of Desire“, v: Léon Krier (ed.), Albert Speer. 

Architecture, 1933-1942, Archives d´architecture moderne, Brusel 1985, s. 225). 
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Gesolei-Gebäude) vytváří jiţ v roce 1924. A Thorak, jak uţ bylo zmíněno, 

modeluje svá první monumentální díla v Turecku. 

Při svém úsilí definovat ´NS umění´ podléhají mnozí současní autoři zjevně 

stejnému omylu, kterého se dopustili völkische teoretici jako Hans F. K. 

Günther nebo Wolfgang Willrich: zaměňují styl umělce se syžetem, který se 

rozhodl zobrazit.  Portrét zločince není portrét zločinný! Hitlerova busta 

představuje „hitlerovské umění“ právě tak málo jako k „bismarckovskému 

umění“ nepatří nesčetné Bismarckovi portréty od Adolfa Menzela: styl 

uplatněný u těchto bust by mohl být stejně dobře vyuţit při portrétu Stalina, 

Margaret Thatcherové nebo Ludwiga Erharda. (Kdyţ Richard Scheibe roku 

1953 vytváří pomník pro oběti 20. července 1944, zachovává styl, který mu 

byl vlastní před rokem 1945) Proto přihlášení se národních socialistů ke 

klasickému tělesnému ideálu nepropůjčuje tomuto ideálu národně-

socialistický ráz – v opačném případě by se dílo Rodinovo, Maillovo, 

Bourdelleovo, Hildebrandovo (a proč ne Thorwaldsenovo, Rudeovo, 

Michelangelovo!) muselo označit za „fašistické“. Ţe nějaké umění slouží 

politice, není určitě důvod, aby samo bylo označováno za politické. Špatné 

upotřebení věci samu tuto věc nečiní špatnou. Zbraň, která umoţnila spáchat 

zločin, můţe být také krásná; zločin naprosto nesniţuje její krásu. Národní 

socialisté tvrdili, ţe umějí určit podstatu „liberálního“ nebo „bolševického“ 

umění. Jejich protivníci, kteří zase chtějí odhalit „nacistické umění“, se pa-

radoxně vydávají stejnou cestou. Ţe byl Wagner antisemita, samo o sobě 

neznamená, ţe skládal „antisemitskou“ hudbu – a podobně je Brekerovo 

umění právě tak málo „totalitární“ jako umění Mansardovo nebo Lebrunovo 

nebylo „solidární“ s pronásledováním hugenotů, které nařídil Ludvík XIV. 

Mezi díly vytvořenými ve Třetí říši můţe člověk vţdy jistě vybrat ta, která 

povaţuje za „typičtější“ neţ jiná; taková metoda je ale velmi subjektivní: 

neilustruje nic neţ předsudek. „Totalitní umění“ existuje asi tak jako „anti-

semitská hudba“ nebo „protestantská kuchyně“. Existuje jen umění; oškli-

vost, krása – nic víc. 

Taktéţ v oblasti architektury je Třetí říši obtíţné připsat motivace, které by 

ji nějak speciálně charakterizovaly. Jako mnoho reţimů před ním,
71

 chtěl 

národně-socialistický stát zásadně renovovat městskou výstavbu a změnit 

velkoměsta nacházející se na jeho půdě. Nejviditelnějším výsledkem této 

snahy byl nárůst impozantních staveb v klasickém stylu – vlastně 

v neoklasickém, neboť se nejednalo ani o přepracování ani o pouhé napodo-

bení – aniţ by se ovšem veškerá architektura tohoto období dala na tento 

                                                           
71 „Myšlenka postavit nové hlavní město nebo přestavět stávající jako projev politické moci nebo 

symbol nového státu je velmi stará, a ani s plány na přestavbu Říma, Moskvy a Berlína ve 30. letech 

nekončí.“ (Příloha k: Albert Speer, Technik und Macht, Bechtle, Esslingen am Neckar 1979, s. 45) 
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styl redukovat.
72

 Neoklasický styl, dalece vzdálen oné „ocelové romantice“, 

kterou ve své řeči k německým divadelním ředitelům velebil Goebbels, se 

vyznačuje hledáním „ušlechtilých“ materiálů (především kámen a mramor), 

strohostí bez jednotvárnosti, prostotou bez ornamentálního nebo dekorativ-

ního přetíţení. Neusiluje, jak jiţ bylo řečeno, ani tak o to, aby se stavěl 

proti „modernitě“, ale aby aktualizoval essentia (podstatnosti), tzn., 

vyjádřil to, co je v člověku věčné mimo dobové okolnosti a módy. Stavby 

Alberta Speera zde poskytují nejdokonalejší příklad. 

Avšak neoklasický styl není v té době ţádnou novinkou. Ve většině zemí 

západní Evropy se dokonce vzmáhá, coţ souvisí s reakcí proti secesi a ar-

chitektuře počátku století. Lars Olof Larsson ve svých pojednáních o archi-

tektuře upozornil na rozsah této reakce, která se samozřejmě dotkla i vý-

tvarných umění
73

 a jejíţ rozmanitost a bohatství odhalila „realismům“ věno-

vaná velká výstava (v paříţském Centre Georges-Pompidou, později v ber-

línské Staatliche Kunsthalle) právě v době, 1981-82, kdy si určité „postmo-

derní“ architektonické proudy přivlastnily část jejich inspirace. 

Návrat ke klasice byl jiţ základní myšlenkou 18. století; Francouzskou revo-

lucí byla dále rozvíjena a rychle překročila Atlantik, jmenovitě vlivem inţe-

nýra a malíře krajináře Pierre-Charles L´Enfanta (1754-1825), který navr-

hoval stavební a architektonické plány Washingtonu, a díky aktivní podpoře 

prezidenta Thomase Jeffersona.
74

 Velké úřední a správní budovy hlavního 

města americké federace na březích Potomacu svědčí ještě dnes o kontinuitě 

této tradice, která je mj. – a právě ve třicátých letech 20. století – ilustrována 

sídlem Federální rezervní banky (Federal Reserve Bank), postavené v roce 

1937 architektem Cretem, římskou rotundou Jeffersonova památníku (Jef-

ferson Memorial) a Národní uměleckou galerií (National Gallery of Art), 

coţ jsou budovy Johna Russela Popea vzniklé mezi roky 1937 a 1943.  
                                                           
72 Většina autorů, kteří se zabývají architekturou ve Třetí říši (Barbara Lane, Robert Taylor, Joachim 

Petsch, Lars Olof Larsson, Marc Cluet) zdůrazňuje určitou slohovou rozrůzněnost, kterou jedni inter-

pretují jako odraz „společenských“ nebo „ideologických“ rozporů, druzí jako pouhý následek specia-

lizace jednotlivých architektů. Vedle vesměs neoklasického „Vůdcova stylu“ („Führerstil“) Alberta 

Speera, který ohromuje zvláště na hlavních veřejných budovách velkoměst (Dům německého umění, 

nové Říšské kancléřství atd.), existuje především „neomedievální“ styl, s nímţ se často setkáváme u 

„pospolitostních“ nebo „vojenských“ staveb jako jsou „řádové hrady“ SS, kasárna, některá minister-

stva, ústřední úřady atd. Nejlepším jeho zástupcem je architekt Hermann Giesler, kterému Speerovo 

okolí ostatně projevovalo jen málo náklonnosti. 

 
73 Německá nová věcnost a italský „magický realismus“ (Giorgio De Chirico, „metafyzické malíř-

ství“ a časopis Valori plastici) souvisejí s tímto proudem v mnohém ohledu; platí to rovněţ pro o 

něco střízlivější neorealismus, který lze vystopovat aţ k Friedrichu Overbeckovi a nazarénům.  

 
74 Jefferson (1743-1826) sám byl architektem. Vděčíme mu především za velmi klasickou budovu 

státní univerzity v Charlottensville (1817-26) ve Virginii. „Jeffersonovská éra“ byla v USA charakte-

ristická téměř všeobecným triumfem neoklasického stavebního slohu. 
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24. května 1937 – Lidová fronta je u moci a Léon Blum ještě na několik 

týdnů ministerským předsedou – francouzský prezident Albert Lebrun slav-

nostně otevírá světovou výstavu v Paříţi při úpatí návrší Trocadéro. Nic 

nemůţe tehdejší celosvětovou oblibu neoklasicismu ilustrovat lépe neţ vý-

stava, která během šesti měsíců uvítala téměř třicet pět milionů návštěvníků 

(a byla podnětem prudké hádky mezi komunistickým spisovatelem Arago-

nem, zastáncem „realistického“ umění na jedné straně, a malířem Ferdinan-

dem Légerem a architektem Le Corbusierem na straně druhé). Francouzi 

zbudovali Palác Chaillot (Palais Chaillot), sídlo Muzea člověka (Musée de 

l´Homme), Muzeum veřejné práce (Musée des Travaux publics) – budoucí 

sídlo Ekonomické a sociální rady (Conseil économique et social, ECOSOC) 

a Muzeum moderního umění (Musée d´art moderne) na Quai de Tokyo, kde 

měl být postaven „Génie créateur“ Charlese Despiaua, jehoţ místo nakonec 

zaujala Bourdelleova „La France“. Tyto tři stavby jsou především dílem 

francouzsko-belgického architekta Auguste Perreta (1874-1954), který za-

stával „estetiku pravdy“ zaloţenou na čistotě a zvýrazňující všechny pod-

statné části stavby. Podobně postavený německý pavilon (Deutsche Haus) 

stojící v blízkosti Seiny proti sovětskému pavilonu Borise Jofana, který pře-

čnívá 25 metrů vysoké sousoší Dělníka a kolchoznice od Věry Muchinové, 

dopomůţe Speerovi k jedné z velkých cen (Grand Prix) výstavy. V Mnicho-

vě byl právě dokončen Dům německého umění. Neoklasicismus se uplatnil 

se ctí i ve Velké Británii při stavbě nové univerzity (1936-40) nebo St. An-

drew´s House v Edingburghu (1934-39). Jacques Carlu, jeden z prvních 

architektů Paláce Chaillot, působil ve Spojených státech a nechal se ovlivnit 

Národní uměleckou galerií (National Gallery of Art) ve Washingtonu. Ob-

divovatelem neoklasicismu je sám vedoucí výstavy Henri Gréber. Kdo má 

ještě dnes moţnost spatřit stavby na návrší Trocadéro, netuší, ţe kdyby 

stály v Německu, byly by pokládány za „typicky nacistické budovy“.
75

 

Původně měl být neoklasický styl rovněţ protiváhou funkcionalismu, archi-

tektonického směru, podle něhoţ tvar budovy a krása tohoto tvaru vycházejí 

z „racionální“ účelnosti její uţitné funkce. Funkcionalismus, který první 

národně-socialističtí architekti pokládají za „výmarskou“ a proto národní 

pospolitost ničící [volksgemeinschaftszerstörend] architekturu, je opravdu 

velmi často ostře kritizován. Především se haní jeho racionalismus, geomet-

rizující estetika, systematický návrat k betonu a k dalším „amorfním“ (ne-

krystalickým) materiálům, jeho ortogonismus, tzn. přednost, kterou 

v urbanismu dává pravému úhlu, a konečně budovy bez střech. U Völkische 

k této kritice funkcionalismu přistupuje novoromanticky ovlivněné odsou-

                                                           
75 Modelem pro slavnou berlínskou severojiţní osu byla Albertu Speerovi paříţská Avenue des 

Champs-Elysées. Měla být zakončena kulatým náměstím s vodní nádrţí o průměru 126 m a vést 

k vítěznému oblouku, jehoţ reliéf vytvořil „Francouz“ Arno Breker. 
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zení moderního velkoměsta a fatálního poměšťování.
76

 Venkovský svět je 

v této době principiálně stavěn proti „světu asfaltu“, který údajně podporuje 

zmasovění {a tím ztrátu identity, pozn. překl.}, anonymitu, ale také tělesný, 

duchovní a morální úpadek obyvatelstva.  

Hitler ale tento názor o specifické škodlivosti velkoměsta, který se tehdy 

ostatně vyskytuje i v určitých levicových nebo levicově extremistických 

kruzích, nesdílí.
77

 Velkoměsto je pro něj v pravém slova smyslu místo, kde 

se dějí dějiny a Güntherovo nebo Bartelsovo zavrhování urbanizace se mu 

zdá stejně nerealistické jako snění ohledně „starých tradic“ nebo „starých 

Germánů“. Speer s tímto stanoviskem, na rozdíl od svého dřívějšího učitele 

na Vysoké škole technické v Berlíně, architekta a zarytého odpůrce velko-

měst Heinricha Tessenowa,
78

 plně souhlasí. Hitler a Speer jsou oba příznivě 

nakloněni průmyslové architektuře a naprosto uznávají nutnost stavět účelné 

budovy. 

V praxi byl neoklasicismus ve Třetí říši mnohem méně „protifunkcionalis-

tický“, neţ se říkalo (a neţ sami tehdejší teoretici tvrdili).
79

 Analyzovat tuto 

architekturu výhradně z hlediska „venkovské reakce“ [„ländlichen Reakti-

on“] a völkisch nostalgie by znamenalo úplně pomíjet skutečnost. Věc se má 

spíše tak, ţe „iracionalistická“ a od nové věcnosti i funkcionalismu Bauhau-

su konec konců jen málo vzdálená „technologická“ tendence více či méně 

úspěšně koexistovaly a ţe od let 1936-37 druhá tendence vůči první trvale 

sílila. Výstiţným příkladem tohoto „neofunkcionalismu“, v němţ diskrétně, 

ale jistě přichází ke slovu opět onen ideál racionalizace, produktivity a utili-

tarismu, kvůli kterému byli káráni teoretici Bauhausu, jsou budovy Němec-

kého výzkumného ústavu pro letectví, které Hermann Brenner a Werner 

Deutschmann stavějí v letech 1936-37 v Berlíně Adlerhofu. V roce 1937, 

                                                           
76 Srv. mj. Hans F. K. Günther, Die Verstädterung. Ihre Gefahren für Volk und Staat vom Standpunkt 

der Lebensforschung und der Gesellschaftswissenschaft, Teubner, Lipsko-Berlín 1934. 

 
77 Vyskytuje se např. u Karla Liebknechta, který v roce 1912 kritizuje „nebezpečný charakter velko-

města jako jev, který lid odcizuje jeho přirozenosti“ (citováno podle Kristiany Hertmannové, 

Deutsche Gartenstadtbewegung. Kulturpolitik und Gesellschaftsreform, Heinz Moos, Mnichov 1976, 

s. 36). Funkcionalismu se také dostalo sporného přijetí u Frankfurter Schule, především u Theodora 

W. Adorna (srv. „Funktionalismus heute“, v: Ohne Leitbild. Parva aesthetica, Suhrkamp, Frank-

furt/M. 1967) a Ernsta Blocha. 

 
78 Srv. Heinrich Tessenow, Handwerk und Kleinstadt, spis vydaný roku 1919 u Bruno Cassirera. 

Tessenow, orientovaný nejprve konzervativně, favorizoval později Le Corbusiera a tradicionalistům 

jako Wilhelm Kreis byl nakloněn nepřátelsky. 

 
79 Neplatí to ostatně jen pro Německo. Francouzský architekt Auguste Perret (učil rovněţ Le Cor-

busiera) společně se svým bratrem Gustavem prosazoval ţelezobetonovou architekturu (garáţe v ulici 

Ponthieu, 1903) ve Francii. 
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kdy začíná odstavování Altvölkischen,
80

 je také příznačně přerušen experi-

ment hnutí Thing (Thing-Bewegung) započatý v roce 1933.
81

 V roce 1938 

jsou na Velké německé výstavě umění vidět první obrazy s průmyslovými 

náměty. Rozmach průmyslové architektury a zrod designu zároveň stále 

více podporují šíření technologické estetiky, typické pro podnikové pospoli-

tosti [Betriebsgemeinschaften]. V rámci organizace KdF hraje v této věci 

důleţitou úlohu Úřad pro krásu práce, protoţe prosazuje hesla ve prospěch 

„objektivity“ a neosobního realismu, často upomínající na novou věcnost, a 

tím, ţe se zvláštním důrazem chválí „krásu techniky“ a hodnotu funkčního 

tvaru.
82

 Tento vývoj, buď ve směru k technokracii, nebo k určité formě „sta-

linismu“, se ještě zesiluje válkou, která vzhledem k potřebě zbraní vyvolává 

mj. mohutný nápor ţen na pracovní trh.  

Albert Speer náleţí k těm, kteří mezi roky 1933 aţ 1945 usilují o vyuţití 

funkcionalistických vymoţeností v neoklasicismu. Jako vedoucí Úřadu pro 

krásu práce pověřuje důleţitými úkoly Wilhelma Lotze, někdejšího šéfa 

časopisu Bauhaus (viz výše). Jako architekt se obklopuje spolupracovníky, 

kteří zdaleka ne všichni smýšlejí o Walteru Gropiusovi a Ludwigu Miese 

van den Roheovi nepřátelsky. Ernst Neufert, bývalý Gropiusův spolupra-

covník a vyslovený přívrţenec industriální ideologie, můţe s jeho podporou 

nadále pracovat „z modernistické perspektivy“ a ve svém spise Bauord-

nungslehre (vydaném pod Speerovou záštitou roku 1937) dokonce hájit „ra-

cionální, normovanou“ architekturu, vylučující jakoukoli „řemeslnou“ nebo 

domácí výrobu. I kdyţ vzbuzuje Rosenbergův hněv, neváhá Speer zadávat 

zakázky Peteru Behrensovi, bývalému učiteli Gropiuse a Miese van der Ro-

heho, který byl v roce 1933 jmenován čestným prezidentem Německého 

                                                           
80 Gottfried Feder, koncem 20. let Hitlerův hospodářský poradce, který co se velkoměst týče sdílel 

novoromantické hledisko a před uchopením moci byl jedním z hlavních představitelů provenkovské-

ho a protiprůmyslového proudu v NSDAP, byl zbaven svého úřadu vedoucího oblastního a městského 

plánování jiţ v roce 1934 a dále hrál jiţ jen nevýznamnou úlohu. Richard Walter Darré, říšský mi-

nistr zemědělství a přesvědčený teoretik ideologie krve a půdy byl předtím neţ v roce 1943 definitiv-

ně upadl v nemilost také postupně vytlačován.  

 
81 K tomuto pokusu „navázat na starogermánskou tradici lidových sněmů“ srv. mj. Henning 

Eichberg, Michael Dultz, Glen Gadberry a Günther Rühle, Massenspiele. NS-Thingspiele, Arbei-

terweihespiel und olympisches Zeremoniell, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1977; a 

Rainer Stommer, Die inszenierte Volksgemeinschaft. Die „Thing-Bewegung“ um Dritten Reich, 

Jonas, Marburg/L. 1985. 

 
82 Tento vývoj Úřadu pro krásu práce souvisí s kritikami, které proti němu mj. vedl Karl Arnhold se 

svým konkurenčním Úřadem pro profesní výchovu a podnikové řízení (Amt für Berufserziehung und 

Betriebsführung). V této souvislosti srv. Chup Friemert, Produktionsästhetik im Faschismus. Das Amt 

„Schönheit der Arbeit“ von 1933 bis 1939, Mnichov 1980. Jako příklad povýšení techniky na umění 

srv. Wilhelm Rüdiger (ed.), Kunst und Technik, Verlag der Deutschen Technik, Mnichov 1931. 
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svazu architektů a poté spolupůsobil při renovačních pracích Berlína.
83

 Ru-

dolfa Wolterse, který zastává podobné názory jako Neufert, pověřuje Speer 

šéfredaktorstvím časopisu Die Baukunst.
84

 V roce 1942 nahrazuje Fritze 

Todta, který zemřel při leteckém neštěstí, ve funkci ministra zbrojní výroby. 

Speer podstatně přispívá k prosazení technických poţadavků a státní aparát 

směřuje k autoritářské technokracii, pročeţ se stává předmětem útoku Mar-

tina Bormanna a vůdců SS, zvláště Otty Ohlendorfa.
85

 

U Speera tím uctívání „věčného“ klasicismu vyúsťuje vlastně v něco na-

prosto průkazného: totiţ v nástup „funkcionální“ a abstraktní racionali-

ty, která charakterizuje západní modernitu. Pod záminkou „řízené racio-

nalizace“ nakonec i Třetí říše dospívá k technokratickému taylorismu, který 

chce ze zlepšení pracovních podmínek učinit pouze nástroj zvyšování výro-

by. Marc Cluet v této souvislosti poznamenává, ţe značný počet „prvků 

obsaţených v architektonických projektech jak výmarského, tak i národně-

socialistického období, je podroben městské i domácí taylorizaci. Přes ofici-

ální oslavu řemesla se Třetí říše nezřekla ani průmyslové taylorizace, ani 

zoningu, ani vnitřní racionalizace bydlení“.
86

 Ţe má tato nová absurdní po-

doba funkcionalismu jiný ideologický význam a jiný finální účel neţ vý-

marská architektura, je nespornou skutečností. Zjištění je to přesto velmi 

poučné. 

Ukazuje-li se srovnání mezi architekturou ve Třetí říši a tehdejším monu-

mentálním stavebním slohem v politicky zcela jinak orientovaných soused-

                                                           
83 Peter Behrens, narozený r. 1868 v Hamburku, se podílel na mnichovské secesi a v roce 1907 se stal 

uměleckým poradcem (vlastně prvním „designérem“, pozn. překl.) u AEG (Allgemeiner Elektrizitäts-

Gesellschaft). V letech 1912-13 postavil Mannesmannovy závody (Mannesmann Werke) 

v Düsseldorfu, roku 1930 ryze klasické německé velvyslanectví v Petrohradu. Od roku 1922 byl 

vedoucím architektury na vídeňské Akademii výtvarných umění (jako nástupce Otto Wagnera), mezi 

jeho ţáky byl i Le Corbusier. Vzhledem k vzestupu národního socialismu uprchl koncem dvacátých 

let do Sovětského svazu, po roce 1933 se ale vrátil domů. Zemřel v roce 1940. >Pozn. překl.: Nad 

Behrensem, který v Praze obdrţel čestný doktorát, drţel ochrannou ruku sám Adolf Hitler. 

 
84 Rudolf Wolters, narozený roku 1903, byl v Mnichově jedním ze spolupracovníků Friedricha Tes-

senowa. V letech 1932-33 pracoval v Sovětském svazu pro architektonické oddělení sibiřské ţelezni-

ce. Ve Třetí říši vydal vícero knih a mimo jiné byl vedoucím Speerova tiskového oddělení na minis-

terstvu obrany. > Pozn. překl.: Woltersova kniha o Albertu Speerovi ještě z roku 1943 a monografie 

„nové německé architektury“ z téhoţ roku je i ve fondu Národní knihovny v Praze.  

 
85 Speer líčí svůj spor s Otto Ohlendorfem v knize Der Sklavenstaat. Meine Auseinandersetzungen 

mit der SS, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart 1981 (srv. mj. s. 102 – 103). Oproti Ohlendorfovi, 

který potírá politiku industriálního plánování, vystupuje za prioritu politična a tvrdí, ţe hospo-

dářství nemůţe být posuzováno nezávisle na jeho vztahu k národu, se Speer holedbá především 

tím, ţe „v Německu prosadí nadvládu technologie“. Ohlendorf se zase odvolává na názory, které  

Gottfried Feder vysvětlil ve svém eseji o hospodářství středních měst, Die neue Stadt (1940).  

 
86 L´architecture du IIIème Reich. Origines intellectuelles et visées idéologiques, Peter Lang, Bern 

1987, s. 266. 
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ních státech jako poučné, tak opačná paralela se zeměmi, které byly naklo-

něny nastolení „nového řádu“ je neméně zajímavá. Zde totiţ nejen pojem 

„nacistické umění“, ale i umění „fašistické“ zjevně ztrácí svůj významový 

obsah.
87

 

Situace v oblasti kultury a umění se ve fašistické Itálii od začátku podstatně 

liší od té, která převládá v Německu, nejen na základě jiné historické tradi-

ce, nýbrţ i kvůli zcela jinak vedené oficiální politice.
88

 Také nový reţim 

v Itálii sice vyjadřuje své představy v umělecké a zvláště architektonické 

oblasti a nedá si vzít, aby tuto oblast neovládal po svém, nikdy ovšem nepo-

pírá samostatnost umění a také se nepokouší bojovat proti uměleckým pod-

nětům nebo experimentům své doby. Mussolini, který ve svých projevech 

vícekrát odsuzuje příliš „estetizující“ tendence, nepodporuje od roku 1930 

jiţ Novecento Italiano. Futurismus, který Gottfried Benn uznale přirovnával 

k expresionismu
89

 a v Německu zavrţený jako blízký „zvrhlému umění“, 

dosahuje v italském fašismu uznání – i kdyţ není vţdy schopen nadchnout 

nejkonzervativnější křídlo reţimu. Na začátku dvacátých let spisovatel Giu-

seppe Prezzolini dokonce píše: „Dalo by se skoro říci, ţe fašismus vzešel ze 

sjednocení nacionalismu s futurismem.“ Obsah Manifeste de l´architecture 

futuriste (1914) Antonia Sant´Elia má s tím, co ve stejnou dobu píše Paul 

Schultze-Naumburg, pochopitelně společného velmi málo! V malířství 

ovlivňuje časopis Valori plastici (1919-1921), vydávaný Mariem Brogliem, 

celý „metafyzický“ proud, mj. s Giorgiem De Chiricem a Carlem Càrrou 

(po jeho roztrţce s futurismem), jehoţ melancholická, „saturnská“ tematika 

má – jak bylo řečeno – jednoznačně vliv na novou věcnost, zejména na Ge-

orge Grosze a Richarda Oelze („Die Erwartung“, 1936), i kdyţ nadále osla-

vuje „transformované“ národní a tradiční hodnoty. 

                                                           
87 Pro architekturu srv. mj. Hartmut Rank (ed.), Faschistische Architekturen. Planen und Bauen in 

Europa, 1930 bis 1945 (Hans Christians Verlag Hamburg 1985), umoţňující jasně identifikovat 

koexistující styly – „klasický“, „modernistický“, „tradicionalistický“ a „funkcionalistický“. Ovšem 

názory uvedené v tomto sborníku nejsou vţdy konzistentní. 

 
88 Srv. mj. Victoria De Grazia, Consenso a cultura di massa nell´Italia fascista, Laterza, Řím-Bari 

1981; Fernando Tempesti, Arte dell´Italia fascista, Feltrinelli, Milán 1976; Umberto Silva, Ideologia 

e arte del fascismo, Gabriele Mazzotta, Milán 1973; a také impozantní katalog k výstavě Gli anni 

trenta. Arte e cultura in Italia, Gabriele Mazzotta, Milán 1982. O sochařství srv. Yves-Alain Bois 

(ed.), Sculpture italienne à Rome au temps fascisme, Jackques Damase, Paříţ 1978. 

 

 
89 Mussolini dal futurismu přízvisko stilo tedesco („německý styl“). Futurismus a fašismus ovšem 

nesmíme ihned ztotoţňovat. K této komplikované otázce srv. Alberto Schiavo (ed.), Futurismo e 

fascismo. Giovanni Volpe, Řím 1981; Renzo De Felice (ed.), Futurismo, cultura e politica, 

Fondazione Giovanni Agneli, Turín 1988; a Suzanne von Faleknhausen, Der Zweite Futurismus und 

die Kunstpolitik des Faschismus in Italien von 1922-1943, Haag u. Herchen, Frankfurt/M.1979. > U 

nás srv. alespoň se statí Futurismus a politika v: Kontexty 1/2009, s. 36 aţ 42.    

 

 



40 
 

Rovněţ v oblasti architektury
90

 je patrné, ţe vývoj italského neoklasicismu 

ve fašismu probíhá ve spojení s takzvaným „racionálnem“. Tento stavební 

styl má blízko k funkcionalismu a reprezentovala jej především škola kolem 

Giuseppe Terragniho.
91

 Výmarská architektura, která byla v Německu po 

roce 1933 zavrţena, je ostatně v tehdejší Itálii často prohlašována za „ná-

rodně-socialistickou“. K architektonickým realizacím, které toto v italském 

fašismu dosaţené spojení převáţně neoklasického stylu s určitým „moder-

nistickým“ směrem dokládá nejlépe, patří nepochybně nové město (EUR), 

které je od roku 1937 budováno mezi Římem a Ostií pro světovou výstavu v 

roce 1942.
92

 Výstava se kvůli válce nekoná, ale většina stavebních projektů 

navrţených k této příleţitosti je přesto uskutečněna, mj. od Giuseppe Paga-

na,
93

 Marcello Piacentiniho, Alberta Viettiho, Luigi Piccinata a Ettore Ros-

siho. 

Nepřátelský postoj, který Třetí říše projevuje vůči jakékoli formě 

avantgardismu, ji vzdaluje fašismu; dokonce se zdá, ţe alespoň v tomto 

bodě zahání národní socialismus do oblasti stalinismu {je tu ale podstatný 

rozdíl: první vidí v umění projev neměnného vyššího bytí, druhý pouze od-

raz revoluční skutečnosti… pozn. překl.}. Studie o vztazích mezi „fašis-

mem“ a modernitou ještě vesměs neexistují.
94

 Srovnání mezi uměním ve 

                                                           
90 Srv. Carlo Fabrizio Carlo (ed.), Architettura e fascismo, Giovanni Volpe, Roma 1980; Ricardo 

Marioani, Fascismo e „città nuove“, Feltrinelli, Milán 1976; Antonio Cerderna, Mussolini urbanista. 

Lo sventramento di Roma negli anni del consenso, Laterza, Řím-Bari 1979; Mario Sanfilippo (ed.), 

La città, il fascismo, Lerici, Cosenza-Řím 1978; a Margrit Estermann-Juchler, Faschistische 

Staatsbaukunst. Zur ideologischen Funktion der öffentlichen Architektur im faschistischen Italien, 

Böhlau, Kolín n. R.- Vídeň 1982. 

 
91 Významná výstava na téma „Racionalismus a architektura v Itálii 1919-1943“ byla uspořádána v 

roce 1976 na uměleckém bienále v Benátkách, o rok později byla k vidění v Paříţi.  

 
92 EUR (Esposizione Universale di Roma) měla být slavnostně zahájena 21. dubna 1942. Její 

generální komisař se jmenoval Vittorio Cini. K nejznámějším budovám tohoto komplexu patří 

Palazzo della Civiltà italiana. Retrospektivní velká výstava o EUR a její architektuře („E 42. Utopia e 

scenario del regime“) se konala roku 1987 v Římě. Srv. také Riccardo Mariano, E 42. Un progetto 

per l´„Ordine nuovo“, Communità, Milán 1987. 

 
93 Giuseppe Pagano (Pagačnik), nar. 1896, byl vedoucím umělecké dílny na Škole fašistické mystiky 

(Scuola di Mistica Fascista) a koncem roku 1931 zaloţil architektonický časopis Casabella, který byl 

Němci v roce 1943 zakázán. Sám Pagano, který v roce 1942 opustil stranu i školu a měl kontakty s 

lidmi z protifašistického odboje, byl  odvlečen a v dubnu 1945 zemřel v koncentračním táboře 

Mauthausen. Srv. Cesare De Seta (ed.), Giuseppe Pagano, Architectura e città durante il fascismo, 

Laterza, Řím-Bari 1976. 

 

 
94 Zde je pochopitelně třeba rozlišovat mezi různými podobami modernismu a antimodernismu. 

Budiţ například připomenuto, ţe v Itálii Julius Evola, tradicionalisticky a antimoderně zaměřený 

spisovatel, patřil v mládí k dadaistickému hnutí a ţe jeho pozice se naprosto nekryla s pozicí němec-

kých Völkische (které dokonce v několika svých knihách kritizuje). Ostatně otázku vztahu fašismu a 

národního socialismu zbývá ještě vysvětlit. Definice národního socialismu jako „německého fašismu“ 

(ovlivněná hlavně marxismem) se v mnohém ohledu jeví nanejvýš sporná. K pokusu vysvětlit tuto 

problematiku v německém případě srv. Jeffrey Hart, Reactionary Modernism. Technology,Culture 

and Politics in Weimar and the Third Reich, Cambridge University Press, Cambridge 1984.   



41 
 

Třetí říši a „socialistickým realismem“, oslavovaným ve Stalinově a Ţdano-

vově éře, se naproti tomu vnucovalo jiţ v roce 1937 při pohledu na německý 

a sovětský pavilon na světové výstavě v Paříţi.
95

 Nápadně shodné byly i 

útoky, které proti avantgardám směřovali mnozí národně-socialističtí autoři 

a marxističtí teoretici, resp. estetici jako Lukàcs nebo Kurella. Rosenberg ve 

své kritice expresionismu určitě nezachází tak daleko jako Karl Radek, který 

roku 1934 na prvním kongresu sovětských spisovatelů tvrdě odsuzuje „de-

kadentismus“ Jamese Joyce a srovnává jeho dílo s „hromadou hnoje“. Ač-

koli „socialisticko-realistické“ umění, které pochází zároveň z ruské kultury 

19. století i z „kritického realismu“ Vissariona Bělinského, upřednostňuje 

„proletářský“ prvek před „selským“, vykazuje s Třetí říší shody, které nelze 

připsat náhodě. V „Hovorech u kulatého stolu“ ostatně Hitler neváhá chválit 

umělecké realizace Stalina, který jak známo obdivuje Brekera natolik, ţe ho 

vícekrát, především po roce 1945, zve k sobě do Moskvy. A konečně ne-

smíme zapomenout, ţe odmítnutí „burţoazní“ teorie l´art pour l´art i tvrze-

ní, ţe „umění a kultura nejsou ničím jiným neţ výsledkem obrazu ţivota 

lidu v mozku umělce nebo spisovatele“ (Mao Ce-tung), tvořily koncem še-

desátých let rovněţ základy kulturní revoluce v Číně. 

Část západní levice se před ne příliš dlouhou dobou namáhala tuto příbuz-

nost popírat nebo odmítat její význam, ostatně z pochopitelných důvodů. 

Podle našeho názoru je přesto nesporná. Nevyvozujeme z ní totoţnost „tota-

litních“ reţimů (dnes sice běţná představa, doposud však nepřinesla ţádnou 

uspokojivou definici). Spíše bychom chtěli konstatovat, ţe všechny reţimy, 

které se v historii snaţily zanechat trvalou stopu, jakkoli mohly být i rozdíl-

né, se mj. pokoušely propojit moc a umění i veřejný prostor pomocí kontro-

lování uměleckého a kulturního ţivota. To se dělo právě tak za Perikla jako 

za Ludvíka XIV., Napoleona nebo Bismarcka. Římská říše nejednala jinak. 

Katolická církev také ne. 

IV. 

Mnoho uměleckých děl vzniklých ve Třetí říši bylo od roku 1943 zničeno 

během angloamerických náletů na německá velkoměsta. V Berlíně byly 

nejcennější umělecké sbírky uloţeny do podzemního podlaţí Říšské banky. 

Pod vedením Paula Ortwina Ravea, zastupujícího ředitele Pruského státního 

muzea {dnes jsou jeho sbírky součástí institucí Stiftung Preussischer Kul-

                                                                                                                                                    
 

 
95 Srv. mj. Martin Damus, Sozialistischer Realismus und Kunst im Nationalsozialismus, Fischer 

Taschenbuch, Frankfurt/M. 1981; a Helmut Spieker, Totalitäre Architektur, Karl Krämer, Stuttgart 

1980 – 81. Poznamenejme, ţe velká výstava o „realismech“ (Paříţ – Berlín, 1981-82) zcela pomíjela 

sovětskou sféru.  
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turbesitz, pozn. překl.}, byla umělecká díla od počátku roku 1945 systema-

ticky evakuována.
96

 Mnohá byla mj. umístěna do důlních štol u Kaiserody, 

jiţně od Eisenachu, jiná sloţena v bavorském Holzfällerhüttenu u 

Oberfraunau. 

Postupimská dohoda (červenec-srpen 1945) stanovila, ţe všechny veřejné i 

soukromé sbírky, které mají vztah k „národně-socialistickým tématům“ mo-

hou být okupačními úřady zabaveny. V roce 1945 vrchní velení spojenec-

kých ozbrojených sil v Evropě nařídilo zabavení všech „národně-

socialistických uměleckých děl“. Nařízení vydané armádním vedením urču-

je: „Všechny umělecké sbírky, které jsou zaměřeny na pokračování němec-

kého militarismu a nacismu nebo s ním souvisejí, jsou natrvalo uzavřeny 

nebo deponovány.“ Toto nařízení bylo interpretováno v nejširším smyslu, 

zvláště uvnitř americké okupační zóny. Gordon Gilkey, zpravodajský dů-

stojník a příslušník útvaru americké armády pro vojenské dějiny (US-Army 

unit for military history), byl pověřen, aby na toto zabavování a shromaţ-

ďování uměleckých děl dohlíţel. Mezi létem 1945 a jarem 1947 nechal do 

USA odvézt 8722 uměleckých děl.
97

 Několik tisíc maleb, které byly nařčeny 

z „politické pornografie“, zničili vojáci. Četné sochy byly odstraněny, po-

škozeny, rozbity nebo pohozeny na skládky. 

Američané zřídili ústřední depozitář v Zemském muzeu ve Wiesbadenu, kde 

se velmi brzy sešlo značné mnoţství předmětů svezených z celého Němec-

ka. Mimo uměleckých děl zabavily spojenecké úřady přes dvacet tun deko-

račních zbraní, především kordů a dýk, gobelínů, trofejí a různých jiných 

předmětů. Historička umění Bess Hormatsová později do časopisu Art Mon-

thly napíše: „Za „nacistické“ nebo „fašistické“ umění by se skutečně dalo 

označit jen velmi malé procento této obrovské sbírky. Ze zdaleka největší 

části je to prostě německé umění konzervativního raţení. Mnoho námětů – 

ale zdaleka ne všechny – má co dělat s válkou, s tématem, kterému se však 

v této době věnovali i umělci ve všech našich zemích.“ Mnoho prací, jejichţ 

počet je obtíţné zjistit, bylo jednoduše ukradeno a dnes se jistě nalézají 

v soukromých sbírkách, přičemţ některé nemají s obdobím 1933-45 nic 

společného.
98

 Zákonný vlastník všech těchto uměleckých předmětů, pruský 

stát, byl v únoru 1947 Spojeneckou kontrolní radou oficiálně rozpuštěn.   

                                                           
96 Paul Ortwin Rave, ročník 1893, uveřejnil ve Třetí říši vícero článků v časopise Die Kunst im Drit-

ten Reich a v roce 1939 se stal vydavatelem řady monografií o architektu Schinkelovi (Karl Friedrich 

Schinkel Lebenswerk). Zemřel v roce 1962.  

 

 
97 Kapitán Gilkey se později měl údajně stát profesorem historie umění a rektorem státní university 

v Oregonu. 

 
98 Newyorský soud nařídil v roce 1982 navrácení dvou slavných Dürerových maleb do NDR (portréty 

Hanse a Felicity Tucherových z roku 1499). Edward Elicofon, brooklynský advokát pocházející 

z Litvy, získal tyto malby v roce 1946 za 450 dolarů. Byly ukradeny jedním americkým vojákem ve 
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V Německu zabavená díla byla umístěna do Ústředí americké armády pro 

vojenské dějiny (US Army Center for Military History) ve Washingtonu a 

také do muničního skladu „US Army“ ve státě Colorado (nedaleko města 

Pueblo). Sbírky, na jejichţ údrţbu bylo ročně vydáváno 20 000 dolarů, byly 

oficiálně pod dohledem jiţ zmíněné kunsthistoričky Hormatsové. Roku 

1950 došel americký soud k názoru, ţe by tato díla měla být Německu vrá-

cena, protoţe byla zabavena teprve po válce; další soudní rozhodnutí z roku 

1973 ovšem vlastnictví přisoudilo americké vládě. Roku 1953 bylo přesto 

1 659 obrazů vráceno spolkové vládě, která je nechala uloţit do Bayerisches 

Haupstadt Archiv v Mnichově. V dubnu 1978 bylo dvaatřicet maleb (mezi 

nimi čtyři Hitlerovy akvarely) vystaveno v jedné knihovně ve Fairfaxu 

(Virginie). V roce 1980 nechal G. William Whitehurst, republikán 

z Virginie a člen Kongresu, schválit zákon, který povolil návrat všech zaba-

vených děl do Německa. Bonnská vláda dala okamţitě vědět, ţe o navrácení 

nikdy neţádala (na rozdíl od japonské vlády, která velmi rychle vymohla 

úplné navrácení všech uměleckých děl zabavených po roce 1943 na její pů-

dě). Sbírky opatrované v Pueblu (celkem asi 6800 děl) byly v roce 1981 

zpřístupněny studentům a historikům. Newyorský senátor Jacob Javits, bý-

valý člen Nixonovy administrace Leonard Garment a zástupce Holocaust 

Memorial Council byli v roce 1982 ustanoveni, aby prošetřili „nacistický 

obsah“ jednotlivých kusů zadrţovaných americkou vládou. V lednu 1986 

bylo konečně oficiálně schváleno navrácení. O rok později následovala pře-

prava. Díla byla rozdělena do několika depozitářů (Museum für Kriegs-

geschichte Ingolstadt, Bayerisches Armee Museum, Pinakothek Frankfurt 

n/M., Haus der Kunst München, depozitum bavorských státních obrazových 

sbírek atd.), kde jsou veřejnosti nadále nepřístupná.    

Monumentální stavby Třetí říše do Spojených států pochopitelně odvezeny 

být nemohly. Mnohé z nich, na prvním místě nové Říšské kancléřství v Ber-

líně, byly ihned po skončení války strţeny. Další byly „banalizovány“ od-

straněním soch a výzdoby a byl jim určen nový účel. Ještě jiné se prostě 

nechaly chátrat. Bývalý Dům německého umění, který chtěla mnichovská 

městská rada nechat odstřelit, byl zásahem tamějšího amerického vojenské-

ho velitele ještě zachráněn před zničením. Dnes pustnoucí norimberský are-

ál pro stranické sjezdy slouţil dlouhou dobu jako skládka, zatímco nedo-

končenou halu Kongresového paláce vyuţívaly firmy ve městě jako garáţ a 

sklad. „Hnědý dům“ v Mnichově stále ještě stojí, ale oba „panteony“ vybu-

dované na Královském náměstí (Königsplatz) byly rozbořeny. Jinde ničení 

pokračovalo aţ do osmdesátých let. Jediná ještě zachovaná velká budova 

z těch, které kdysi měly být Speerovým Okruţním náměstím (bývalý Dům 

                                                                                                                                                    
Schwarzburgu u Výmaru. Protoţe se je Elicofon v roce 1966 pokoušel opět prodat, muzeum ve Vý-

maru je nárokovalo jako své vlastnictví. Elicofon, odvolávaje se na svou „poctivost“, přesto přivedl 

záleţitost před nejvyšší soud. Oba obrazy byly úřadům NDR vráceny aţ o šestnáct let později. 
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německého cestovního ruchu, postavený roku 1940 Th. Dierksmeyerem a 

H. Röttcherem) byla v Berlíně strţena v letech 1966-67, aby uvolnila místo 

Národní galerii od Miese van der Roheho. Dvě další mohutné stavby oběto-

val berlínský senát roku 1980 na rozšíření zoologické zahrady. Kolem roku 

1971 byly dokonce odstraněny uliční lampy, které Speer navrhl pro západo-

východní osu;  byly pokládány za „pozůstatek fašismu“ a nahrazeny škare-

dými „kandelábry“. Válečný památník postavený v roce 1935 (památník 76. 

pěšímu pluku od Richarda Kuöhla) v hamburském Dammtoru byl po dlouhá 

léta příčinou nekonečných polemik. Ještě v červenci 1988 svedlo kolokvium 

na téma: „Co dělat s nacistickými stavbami?“ dohromady skupinu právníků 

a historiků umění z Germánského národního muzea v Norimberku. 

V Itálii je vše úplně jinak. Forum Mussolini, přejmenované v současnosti na 

Foro italico, které od roku 1927 v Římě budovali Enrico Del Debbio a Luigi 

Moretti, je ještě dnes kaţdému přístupné. Uprostřed areálu se nachází Mra-

morový stadion (Stadio dei marmi) s šedesáti sochami atletů a s kapacitou 

pro 60 000 diváků na stupňovitých lavicích. Dvorana cti, lemovaná mramo-

rovými bloky a mozaikami líčícími historii fašismu, stále ještě vede 

k monolitu, velkému obelisku z bílého mramoru, s vytesa-

ným mussoliniovským emblémem („Dux“). Ministerstvo zahraničí se nastě-

hovalo do Liktorského paláce (Palazzo del Littorio), někdejšího hlavního 

stanu fašistické strany, který byl postaven v letech 1934-35 podle plánů En-

rica Del Debbia, Arnalda Foschiniho a Vittoria  Ballia Morpurga. EUR, no-

vé město před branami Říma, zůstalo rovněţ zachováno. Mají tam sídlo 

četné veřejné úřady. Společně s emblémy, orly, reliéfy i sochami tu byly 

ponechány dobové nápisy. V červnu 1984 uspořádalo město Florencie, je-

hoţ městská rada se tehdy skládala z komunistů, dokonce výstavu Hitlero-

vých akvarelů v paláci Vecchio. Výstava se konala pod záštitou ministerstva 

kultury, ministerstva zahraničí a hlavy státu. 

Umělci, kteří ve Třetí říši působili jako malíři či sochaři, měli po roce 1945 

rozličné osudy. Někteří normálně pokračovali v kariéře, jiní upadli 

v zapomnění. Mnozí zaţívali, jak jsou jejich díla odstraňována z muzeí nebo 

dostávali zákazy činnosti. Četné ateliéry byly rozbořeny nebo uţívány 

k jiným účelům. Pro velmoci jsou umělci „neuţiteční“. Američané jim tedy 

neposkytovali ochranu, kterou mnohdy zajistili těm, kteří mohli konkrétně 

podpořit jejich zájmy: průmyslníkům, technikům, vědcům, ba dokonce vy-

zvědačům a válečným zločincům. Obecně vzato byl osud umělců i po roce 

1945 dalekosáhle podmíněn příslušnými politickými poměry; bylo kolem 

nich ticho ne v poměru podle jejich nadání nebo netalentovanosti, nýbrţ 

spíše podle stupně jejich skutečné nebo domnělé sounáleţitosti 

s odstraněným reţimem. 18. června 1945 otevřela své brány nová Vysoká 

škola výtvarných umění v Berlíně. Vedl ji Karl Hofer, který od roku 1919 

do roku 1933 učil na berlínské Akademii umění. 
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Spisek Paula Ortwina Ravea Kunstdiktatur im Dritten Reich (1949) byl po 

válce jedním z prvních pojednání o historii německého umění v období 

1933-45, který ovlivnil i mnohem později publikované práce. Dobře doku-

mentované historickoteoretické studie (pojednání Josepha Wulfa, Hildegar-

dy Brennerové, George Mosse atd.) se objevují teprve v šedesátých letech. 

Tempo vydávání těchto publikací od té doby sotva ochablo. Řada výstav 

zároveň vyvolala komentáře a kontroverze: „Kunst im 3. Reich“ (Frank-

furt/M., 1974), „Zwischen Widerstand und Anpassung“ (Berlín, 1978), 

Skulptur und Macht“ (Berlín, 1983), „Verfolgt und verfügt“ (Hamburk, 

1983), „Inszenierung der Macht“ (Berlín-Wedding, 1987) atd. Od začátku 

osmdesátých let se zdá, ţe diskuze se dokonce ještě oţivila. Vracení děl aţ 

doposud uloţených v USA do Německa otevírá koncem roku 1986 novou 

polemiku, zvláště kdyţ cášský výrobce čokolády, továrník, mecenáš a sbě-

ratel Peter Ludwig vystupuje za to, aby byl široké veřejnosti k těmto dílům 

opět umoţněn přístup.
99

 Akce připomínající otevření Domu německého 

umění a také výstavy „Zvrhlé umění“ před padesáti lety, zavádějí v roce 

1987 diskuzi konečně do nových kolejí.  

Fanatismus těch, kteří se staví proti veřejné expozici děl vzniklých mezi 

roky 1933 – 45 mi připomíná fanatismus, který projevovali odpůrci expresi-

onismu a abstraktního umění ve Třetí říši. Musí se netolerance trestat neto-

lerancí? Talent je pro Angličany, Francouze nebo Italy věcí, kterou je třeba 

analyzovat o sobě a pro sebe a která mnohé další omlouvá. Někdy mám do-

jem, ţe mnozí Němci v talentu spatřují přitěţující okolnost. Nápadný je také 

způsob, jak jsou Němci (jejichţ neschopnost zvládnout svoji minulost sebou 

často nese patologickou nezpůsobilost o ní normálně mluvit) náchylní vše, 

od politiky aţ k estetice, redukovat na ryze morální kategorie. Názor, ţe 

umění má cosi do činění s morálkou, však nyní ospravedlnil veškeré cen-

zurní zákazy v minulosti. A právě tento názor popírá Théophile Gautier ve 

své slavné předmluvě k Mademoiselle de Maupin {1834, čes. 1924, pozn. 

překl.} nebo i Charles Baudelaire, kdyţ píše, ţe „poezie nemá ţádný jiný 

smysl neţ sebe samu“. 

Národní socialisté pojem l´art pour l´art odsoudili bezvýhradně. Kdyţ dnes 

četní kritici národního socialismu dávají na srozuměnou, ţe by se estetické 

hodnocení mělo utvářet podle okolností nebo vyznání umělců, tak vyuţívají 

stejných myšlenek jen s tím, ţe svůj názor přepólovali.  Nadále zkrátka 

umění podřizují ideologii. Tento postoj je vede, jak jsme jiţ řekli, 

k mimetickému, resp. monokauzálnímu myšlení: podle jejich názoru musí 

škodlivost národně-socialistického reţimu automaticky implikovat průměr-

                                                           
99 V září 1986 uveřejnilo přes 180 umělců a ředitelů muzeí v Düsseldorfu „manifest“, který návrh 

Petera Ludwiga odmítá a vyjadřuje přesvědčení, ţe uvedená díla nemají „ţádnou uměleckou hodno-

tu“. 
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nost umělecké produkce. Z tohoto pohledu je „nacistický“ umělec nutně 

netalentovaný. Taková hrubě zjednodušující schémata ovšem neodpovídají 

skutečnosti. Umělec můţe mít současně velký talent i nechutné politické 

přesvědčení. Můţe mít ale i názory povaţované za výborné a přitom velmi 

omezené umělecké schopnosti. Nechat umělecká díla z Třetí říše zmizet 

v nepřístupném depozitáři, zničit sochu nebo památník jen proto, ţe tato díla 

jaksi z kontiguity přišla do styku s „absolutním zlem“, nemá jiţ s politikou 

nebo kulturou nic společného. Připomíná to autodafé, to znamená démono-

logii a exorcismus v nejpřísnějším smyslu slova. Je třeba odmítat francouz-

ské malířství kolem roku 1800 pod záminkou, ţe člověk nemá rád Napoleo-

na? Umění tvoří kategorii s vlastními zákony, dílo je krásné nebo ošklivé ze 

sebe, nezávisle na okolnostech, za nichţ vzniklo, na názorech svého tvůrce 

nebo dokonce na uţití, jehoţ se mu dostalo.   

Třetí říše útočila na takzvané „zvrhlé umění“. Z jejího pohledu to byla 

„nepřípustná“ umělecká forma, které je třeba odepřít pohled veřejnos-

ti, anebo má být vystavena jedině k zesměšnění (na základě předchozího 

výběru příkladů, které musí působit karikaturně). Přesně týmţ způsobem 

by dnes mnozí rádi nakládali s uměním, vytvořeném ve Třetí říši – s 

důleţitým rozdílem, ţe se odvolávají na demokracii. Nespravedlivosti se 

ovšem vzájemně nevyvaţují. Hromadí se. 

Takový „politický“ přístup k uměleckým otázkám zakrývá to, co se 

s očividnou jistotou velmi brzy vnucuje, listujeme-li tehdejšími časopisy 

nebo výstavními katalogy, totiţ ţe velká část uměleckých děl vzniklých 

v Třetí říši by mohla být vytvořena i před rokem 1933 či po roce 1945, a ţe 

by v tom případě nebyly příčinou ţádného zvláštního výkladu, kromě těch, 

které jakékoli posuzované a hodnocené umělecké dílo v normální souvislos-

ti vyvolává.  

Týţ přístup vede k tomu, ţe jsou předkládána retrospektivní, naprosto spor-

ná hodnocení. Např. expresionistický malíř Emil Nolde je dnes, vzhledem 

k tomu, ţe byl ve Třetí říši perzekvován, jednomyslně oceňován a chválen, 

ačkoli byl členem NSDAP a hlásil se k národně-socialistickým i antisemit-

ským myšlenkám, které se u většiny „oficiálních“ umělců dají doloţit jen 

stěţí. Naopak Breker je bez váhání označován za „nenadaného“ umělce, 

ačkoli byl nejrůznějšími osobnostmi pravidelně řazen k největším umělcům 

svého století: od Aristide Maillola (ten jen označil za „německého Miche-

langela“), Alexandera Caldera („nejvýznačnější ţijící umělec klasické tradi-

ce přítomnosti“), Maxe Liebermanna, Charlese Despiaua, Salvadora Dalího, 

Jeana Cocteaua, Ernsta Fuchse, Rogera Peyrefitta po Serge Lifara nebo An-

dré Dunoyera de Segonzac.
100

 Breker, dlouho před rokem 1933 uznávaný a 

                                                           
100 Po válce Arno Breker obdrţel smlouvy od zahraničních „šéfů“ vlád a států, kteří neměli důvod 

sdílet německé „komplexy“: králů Hasana II. a Mohameda V. z Maroka, egyptského prezidenta An-

vara el-Sádáta, afrických prezidentů Félixe Houphouët-Boignyho a Léopolda Sédara Senghora atd. 
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váţený v zahraničí, je dnes, ve vlastní zemi, většinou knih věnujících se 

německému sochařskému umění současnosti opomíjen. 

Určitě ne neprávem Albert Speer tvrdil, ţe kdyby Hitler býval v architektuře 

zaujal „modernistické“ hledisko, kvetlo by dnes všude v Německu neokla-

sické umění.
101

 Ve snímku Hanse Jürgena Syberberga Hitler, ein Film aus 

Deutschland (1978) jedna z postav Hitlerovi vytýká, ţe řadu pozitivních a 

přirozených věcí, které mu původně „nepatřily“, učinil „nemoţnou“.
102

 Mu-

síme se ale pouštět do této hry? Musíme Hitlera zpětně utvrzovat 

v přesvědčení, ţe určitý ideál uměleckého krásna nemůţe být oddělen od 

reţimu, jehoţ byl vládcem? Obávám se, ţe přitakat by znamenalo dopomá-

hat mu k posthumnímu vítězství. Tak či onak: Buď jsou díla vzniklá 

v Německu mezi lety 1933-1945 krásná a v tom případě nesmějí zůstat 

skryta (pakliţe se estetika nepodřizuje politice, jak to činili národní socialis-

té), nebo jsou ošklivá a vystavovat je bude stále ještě ten nejlepší prostře-

dek, aby se o tom kaţdý přesvědčil a klamně si je neidealizoval. 

                                 1988 

                                                                                                                                                    
Jean-Michel Palmier píše: „Být proti tomu, ţe Arno Breker vystavuje své plastiky a kresby jen proto-

ţe byl největším umělcem Třetí říše je dětinské, kdyţ milióny občanů denně kupují produkty takové-

ho Axela Springera.“ (L´expressionnisme comme révolte, c. d., s. 111). >Pozn. překl.: Springer (1912 

– 1985) byl zakladatelem jedné z největších vydavatelských společností v Evropě. Ještě dnes jeho 

firma vydává přes 170 titulů novin a časopisů ve více jak 30 zemích, u nás např. Popcorn a Top dívky 

pro teenagery, ale také Auto-tip nebo Svět motorů.  Po válce firma převzala veškeré aktivity Eher-

Verlag, nakladatelství NSDAP, které do roku 1945 prodalo 10 milionů knih, a významně tak posílila 

svoji tržní pozici… 

 
101 „Postmoderní“ architekt Léon Krier dokonce píše: „Ne, německé město nebylo zničeno spojenec-

kými bombovými útoky. Zničení německé kultury není záleţitost války. Jedná se spíše o nadlidský 

akt sebeodmítnutí. Tím, ţe se Německo rozhodlo pro industriální obnovu, zavrhlo totiţ svou historii a 

osobitost… Tato země spotřebovala celou svoji imaginaci a energii a výsledkem tolikeré oběti je jen 

ošklivost a bezvýznamnost. Přes 90% všech Němců ţije a pracuje v modernistických budovách a 

čtyřicet let po poráţce ještě nejsou doma ve vlastní zemi. Můţe být, ţe Německo je nejpokročilejší 

průmyslový národ Evropy; je také nejnevkusnější. Poslední zákoutí krásy jsou nečetná místa, která 

nebyla zcela dobyta a ovládnuta průmyslem.“ („An Architecture of Desire“, v: Léon Krier, ed. Albert 

Speer. Architecture 1933-1942, c. d., s. 218) 

 
102 „Jsi zodpovědný za domy, domy bez duše, s vypálenýma očima, bez slz, města, která neumějí 

plakat, autokrajiny bez klidu a rozechvění. Vzals´ nám západy slunce, západy slunce Caspara Davida 

Friedricha. Jsi na vině, ţe uţ nemůţeme vidět ţádná obilná pole, aniţ bychom nemysleli na tebe. 

Staré Německo jsi kýčovitě ztvárnil svými zjednodušujícími obrazy dělníků a sedláků. A jsi vinen, ţe 

jsme ztratili chloubu hostinců, odrazeni na provoz nenáročnou rychlou kuchyní, ze strachu lidí, ţe by 

ještě uměli milovat své povolání a něco jiného neţ peníze…“(Hitler, ein Film aus Deutschland, 

Rowohlt Taschenbuch, Reinbek u Hamburku 1978, s. 268). > Pozn. překl. Na druhou stranu je třeba 

připomenout, ţe „výměna kádrů na uměleckých školách po roce 1945 byla nemilosrdnější a 

bezohlednější neţ po roce 1933“, stejně jako „manipulace s vkusem národa, počínající uţ 

´okupační převýchovnou direktivou´ JCS 1067“ (cit. podle: Richard W. Eichler, Die bildende Kunst 

von heute im Fadenkreuz der Kulturrevolutionäre, v: Das unvergängliche Erbe, Alternativen zum 

Prinzip der Gleichheit, Tübingen 1981). Převýchovy se chopili jak ţidovští intelektuálové (Henry 

Morgenthau, Louis Nizer, viz třeba jeho publikace What to do with Germany ještě z roku 1944), tak 

přesvědčení spolupracovníci okupačních mocí, od Thomase Manna po Theodora W. Adorna a spol. 

(Frankfurter Schule), a samozřejmě četní oportunisté (Karl Korn, Will Grohmann, Fritz Nemitz za 

všechny); dovršil ji poválečný ekonomismus a z něj vyplývající konzumismus.  
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Richard Heimann – Sonniges Leben (Mutter mit zwei Kindern), 1939 
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Doslov 

Doufal-li Alain de Benoist koncem 80. let, ţe se diskuze kolem „nacistické-

ho umění“ konečně „zavádějí do nových kolejí“, byl několik let po sjedno-

cení Německa nucen uznat, ţe se tak nestalo. „Umění Třetí říše“ prezento-

vané v roce 1995 pod egidou romantiky na velké výstavě Vážné hrátky: 

duch romantiky v německém umění 1790-1990 vzbudilo negativní mediální 

ohlas jiţ při premiéře ve Velké Británii (Edinburgh a Londýn). V Německu 

– přestoţe pouhých šest obrazů z nákupu pro říšskou kancelář zde bylo vy-

staveno zvlášť pod označením Unkust (Neumění) a ještě na cestě k toaletám 

(!) – pak novináři rovnou vyrobili skandál „veřejného mínění“. Těchto šest 

variací na romantická témata z „prokletého údobí“ přitom zobrazuje matku 

s dětmi (Sonniges Leben: Mutter mit zwei Kindern, Richard Heimann, 

1939), rozsévače čili „muţe sejícího obilí“ (Der Sämann, Oskar Martin-

Amorbach, 1937), selskou rodinu (Kalenberger Bauernfamilie, Alfred Wis-

sel, 1939), podzimní sklizeň (Herbstlandschaft Ernte: Was du blühend ver-

sprochen, Bernhard Müller, 1939), výjev z Tannhäusera (Der Pilgerzug aus 

Tannhäuser: Felsen mit Nebelschwaden, Hugo Hodinier, 1940) a ztroskotá-

ní lodi na útesech (Das Ende, Oskar Oestreicher, 1941)!  

Také výstava děl Arno Brekera, první ve veřejných prostorech od roku 

1945, se neobešla bez protestů: hned po prvním oznámení podepisuje 9 669 

„svobodymilovných umělců“ petici proti jejímu konání a média rozjíţdějí 

novou difamační kampaň. Kurátor Rudolf Conrades se ovšem nenechává 

odradit a v létě 2006 je v městském muzeu ve Schwerinu, pod symbolickým 

názvem Zur Diskusion gestellt: der Bildhauer Arno Breker, vystaveno 70 

prací z majetku rodiny Brekerových. Odpůrci však o diskuzi nestojí: po 

třech týdnech konání poţaduje Svaz výtvarných umělců sdruţující více neţ 

10 tisíc členů její uzavření (oficiální důvod: výstava zahrnující plastiky ze 

všech Brekerových tvůrčích fází prý „relativizuje sochy z NS období“!); 

další kulturní instituce se připojují. Radnice, jíţ výstava v relativně „chu-

dém“ Šlesvicku-Holštýnsku přináší nemalý zisk (4 tisíce návštěvníků jen 

v prvních dnech, celkový počet dosáhl 35 tisíc), nicméně útokům odolá a 

rozruch budící expozici nezruší. O tom, ţe by více neţ 60 po válce přestala 

být politika v „demokratickém“ Německu nadřazována estetice, nemůţe být 

ovšem ani řeči. A ţe v naší „tekuté“ době, charakteristické „relativizací vše-

ho“ (včetně takových institucí a daností jakými jsou rodina nebo pohlaví), 

argumentuje právě Svaz výtvarných umělců jakousi „hrozbou relativizace“ 

je nanejvýš pokrytecké.  

Sama Benoistova stať, uveřejněná poprvé pod jménem Mortimera G. Da-

vidsona v prvním svazku (1988) monumentální tetralogie Kunst in 

Deutschland 1933-1945, ale bez odezvy rovněţ nezůstala. Kniha německé-

ho politologa Petera Reichela Der schöne Schein des Dritten Reiches (1991, 
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čes. vyšlo jako Svůdný klam Třetí říše, 2004) z ní v podstatě vychází, ať uţ 

její názory přebírá nebo s nimi polemizuje (srv. namátkou s. 21 – 22, 62, 75 

– 100, 242 – 263, 276, 299 – 317). Také náš Jiří Kuchař o tetralogii ví, zá-

roveň však ve své jinak objevné práci Hitlerova sbírka v Čechách: sochy, 

busty, drobné plastiky neopomíjí citovat profesorku Flackeovou 

z Německého historického muzea, která tyto knihy „nepovaţuje za ryze 

vědecké“ (viz s. 51 – 53, 109 a násl., 120). Konkrétně novému klasicismu v 

meziválečné Francii věnuje Julian Jackson v knize Francie v temných le-

tech1940 - 1944 (2006) shrnující kapitolku „Volání k pořádku: nový klasi-

cismus“. Na s. 58 mj. píše: „Ţádný malířský styl není samozřejmě sám o 

sobě pokrokový nebo reakční, tehdejší diskuse o avantgardě se však 

samozřejmě odehrávaly v takových pojmech.“, a navazuje tak na de Be-

noistovu argumentaci. Naopak stať Miloslava Petruska Umění totalitních 

režimů jako sociální fenomén (2005) zůstává ve výše uvedených pojmech 

zcela uvězněna.  Kupříkladu na straně 21 tento bývalý komunista cituje ji-

ného ex-marxistu, L. Kolakowského: „Komunismus debutoval v atmosféře 

ideologické opravdovosti, bylo by proto nespravedlivé jej označovat za kul-

turně sterilní. Zanechal ještě dnes viditelné stopy v dějinách literatury, po-

ezie, kinematografie, divadla i malířství (…) Lze totéţ říci o kulturních dě-

jinách nacismu? Zdá se mi, ţe ne: v kulturní oblasti nacismus přinesl jen 

ruiny a vandalismus“. A slovy Richarda Grünberga pak Petrusek konstatuje, 

ţe „artefakty třetí říše zůstanou pouze jako sociologicky zajímavé doklady, 

jejichţ dokonce i jen informační hodnota bude ovšem navýsost sporná.“ 

Tento zjevný, přesto stále opakovaný nesmysl je jedním z dogmatů nové 

inkvizice a její ideové policie. Ale jak napsal Witold Gombrowicz: 

„S představami liberálů a marxistů má umění společného jen málo. Má 

rádo velkolepost a hierarchii, ne rovnost nebo toleranci.“ Vţdyť umění 

spočívá v absolutním třídění, selekci, vybírá, co je lepší! Výběr je pro něj 

tím, čím jsou pravidla a normy pro tradiční a vysoké kultury – existenční 

podmínkou. Je to tedy hlavně rovnostářství, relativizující nízké a vysoké 

formy i přísnost ve výběru hledaných kvalit, co paralyzuje krásná umění – 

to dnes namnoze vidíme kolem sebe. Josef Pekař v návaznosti na Goetha 

kdesi napsal, ţe „kaţdá doba má svou duši, svůj dominující světový názor, 

ţivotní princip, smysl“, a ţe v „umění se pro jeho neintelektuální povahu 

zračí zajisté nejočitěji.“ Zkusme si představit, jaký názor by o naší době pak 

získali ti, kteří (snad) přijdou po nás, kdyby (snad) byli odkázáni pouze na 

sbírky současného umění tak jako my si z velké části vytváříme obrazy zmi-

zelých národů na základě jejich artefaktů…   

Originalita zevšednila, formy se rozdrobily, pole je otevřené pro všechny 

úrovně sebevyjádření, rozdíl mezi „uměním“ a „zábavou“ ztratil význam. 

Laťka se nesníţila, dávno uţ ţádná neexistuje. Hranice se rozostřila – hlu-

pákům a niţším pudům „na míru“. To je egalitarismus v praxi, egalitarismus 
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masmediálních koncernů a audio-vizuálních trhů (jen zisky jsou stále hie-

rarchičtější!). Estetický a kulturní odpor ji tedy musí opět stanovit. Ob-

sahy a formy, v nichţ nalezne svůj výraz, jsou však otevřené. Nová kultu-

ra, o níţ sníme, nebude a priori rukojmím určitého stylu stejně jako kultur-

nost není pouhou znalostí, nýbrţ aktivním proţitkem, jímţ jsme prodchnuti. 

Jen jedno platí bez výhrad: Já je svobodné tehdy, má-li nad sebou moc. Ba-

last frustrovaného individua, který nezřídka plynule přechází ve frustraci 

ideologickou (různé feminismy, queer „kultury“, etnomasochismy apod.), 

v ní nemá místo.                    

K. V. 

 

 

  

 

Tam, kde je umění, nemusí být ještě kultura a obráceně, pojmy se nekryjí… 

 

 

Největší vědomý pokus všemi prostředky… probudit vznešenost vůle je Wagnerovo hudební drama.  

 

________________________________________________________________________________ 

Tradice budoucnosti. Ed. Orientace č. 4/2011; Studijní skupina Délský potápěč. Připravil Karel V. 


