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Případ „Liškutín“ 

Karel Veliký     

 

Brněnský literární kritik o Novém Německu 

V roce 1934 uveřejnil student bohemistiky a germanistiky Ivo Liškutín, sti-

pendista na univerzitách v Berlíně a Heidelbergu a český nacionalista, 

v časopise Lumír dvě stati, které v akademických kruzích I. republiky způ-

sobily velký poprask. Vlivem svého učitele, prof. Arne Nováka, totiţ Liš-

kutín přijal tradicionalistickou koncepci literatury s vůdčí ideou záchovy a 

rozvoje „národního svérázu“ a takto vyzbrojen se za svého studijního poby-

tu v Německu zajímal o národně orientovanou tvorbu. Ve fejetonech a refe-

rátech zasílaných do Lidových novin z pohledu očitého svědka nejprve popi-

soval proměnu tamního kulturně politického ţivota, zejména na univerzitě. 

A v souladu s tendencí „Ţidovek“, jak se jiţ tehdy na pravici tomuto listu 

přezdívalo, poukazoval na diskriminaci Ţidů, humanistů a levičáků, na pá-

lení jejich knih, vynucené odchody a další násilí. Kdyţ však v odborně úzce 

zaměřeném Lumíru své dojmy shrnul, dovolil si zde v kladném smyslu po-

loţit důraz spíš na vzmach německé národní energie a aktivity. A oheň byl 

na střeše! Smečka hradních vrtichvostů, v čele s germanisty (více či méně 

s ţidovskými kořeny) O. Fischerem, P. Eisnerem či P. Levitem uspořádala 

štvanici a rozcupovala studenta na kousky. Nepomohlo ani zastání profesora 

Nováka. 1] Později proto Liškutín kriticky téměř nevystupoval. Leví „pod 

intrikánskou rukou Masarykovou a nesmírně agilní Benešovou“ (F. Zavřel) 

vládli kulturní doméně jako dnes.   

Podívejme se detailněji, co štvaný provedl.  

Předně usiloval vysvětlit ideové kořeny „nového Německa“ bez povinné 

jednostrannosti: 

Hnědý převrat převrstvil již skutečně celé Německo. Je nesen národně so-

cialistickým hnutím, v jehož ideologii bývá u nás stále ještě viděno pouze 

barbarství… Aby byla pravda celá, je třeba se obrátit k jeho silám konstruk-

tivním (jež jsou v oblasti národní platné všeobecně). 

Tyto síly mají původ ve filozofii: Nietzsche je dle Liškutína „myšlenkovým 

vládcem všech událostí, jeţ se dnes v Německu dějí“. A také rozhodujícím 

učitelem všech těch, kteří v cestě „přehodnotitele všech hodnot“ pokračují. 

Jmenován je i „freiberský Martin Heidegger“, mnohem více místa ale Liš-

kutín věnuje dílu Ludwiga Klagese (Der Geist als Widersacher der Seele, 

1929/32), 2] Alfreda Rosenberga („Mythus“, 1930) 2b] a Moellera van den 

Brucka (Das dritte Reich, 1923). 2c] Na základě krátkých vhledů ukazuje, 
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ţe toto dílo se sice hrubě staví proti osvícenskému liberalismu a materialis-

mu nebo kantovskému idealismu, zato „navazuje na dlouhou tradici 

v německé kultuře od mystiky k romantice“: 

Národně socialistická strana podzemně přijala do své ideologie opravdu 

dávné výsledky duchovní námahy příslušníků svého národa a má vnitřní 

spojení s jeho tajemstvím. Kdo chce porozumět jejímu rychlému vzestupu, je 

pro něj toto stanovisko východiskem, aby pochopil, že její náhlé vítězství 

není jen dovedností několika vůdců – ačkoliv jejich důmysl může být vzorem 

organizátorské politické činnosti – nýbrž vítězstvím založeným mnohem 

hlouběji… 

Toto zjištění je autorovým prvním „hříchem“, neboť jedním z přikázání 

běţné demokratické propagandy bylo zpochybňovat, ţe by snad NS mohl 

být něčím víc neţ jen spiknutím „zkrachovalého malíře pokojů“ a dalších 

„méněcenných“ (např. homosexuálů a jiných zločinců), jejichţ „bandou“ se 

obklopil. 3] Ostatně i poválečná historiografie si zpravidla dává záleţet, aby 

– jak připomíná G. Locchi – mezi „prvotní matricí fenoménu, původem, 

jemuţ nelze upřít důleţitost a půvab, a jeho následným politickým proje-

vem, vykreslila kvalitativní nesoulad“ (Podstata fašismu, Praha 2011, str. 

15). Liškutín také formuluje vlastní verzi Locchiho konstatování, ţe „dějin-

né projekty fašistických hnutí jsou vţdy utvářeny jako odkaz – a návrat – 

k nějakému počátku a k nějaké více či méně vzdálené minulosti, ale ţe se 

zároveň tento odkaz stává projektem pro budoucnost, jehoţ je třeba dosáh-

nout: 

Národně socialistické hnutí postavilo své hodiny nazpět, jeho síla vůbec 

nezáleží jen v předcích, v dědech, pradědech, ale též ve vnucích. Je par ex-

cellence romantické; jako romantika žije trojnásobným napětím minulosti, 

přítomnosti, budoucnosti, jako ona hledá místo v dějinné tradici, ale přímým 

čelem je obrácena vpřed. 4] 

V druhé části přechází Liškutín od filozofie ke krásné literatuře, aby osvětlil 

„její vnitřní poměry v době hnědé revoluce“, v ČSR programově zatemňo-

vané:  

Za největší slovesnou postavu je v Hitlerově Německu pokládán Stefan Ge-

orge, básník lyrického zdraví, tvarové síly a vnitřního heroismu; zákonodár-

ce života, nového, protidemokratického, protiliberalistického, hierarchické-

ho, hlasatel nové říše, jejíž vize působila na inteligentní část národa asi tak, 

jako třetí říše Moellera van den Brucka.  

Naopak Thomas Mann, „tento největší současný epik“, který se „osobním 

odporem k národně socialistické straně nikdy netajil a kde mohl, ji nejen 

kritizoval, nýbrţ i sniţoval a zesměšňoval“, je reţimem zavrţen: kdyţ národ 

v březnových volbách vynesl stranu k moci, vzdal se Mann říšskoněmecké-

ho občanství a rozhodl se pro ţivot v cizině. 5] Jeho příkladu následovali i 
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někteří další známí „výmarští“ autoři. Avšak i mezi těmi, kteří se postavili 

za pobřeznové Německo, odvaţuje se tvrdit Liškutín, „jsou mnohé význačné 

talenty“: H. Johst, E. O. Kolbenheyer, W. Vesper, H. Grimm, H. F. Blunck, 

H. Stehr, E. Wiechert, H. Carossa, R. Billinger, P. Alverdes, E. E. Dwinger 

aj. 6] Po tomto výčtu, jímţ chce dokázat, ţe „německá literatura nebyla po 

březnu vylidněna“, jak by se mohlo zdát z líčení zahraničního tisku, násle-

dují věty, které „mladého pozorovatele“ uvrhly do demokraturní klatby: 

I u nás bude třeba zasadit se o toto nové národní německé písemnictví, aby-

chom nepřekládali jen Manny. Ludwigy, Zweigy, Feuchtwangery, Remarquy 

atd., abychom se vyhnuli oné jednostrannosti, již tak rádi vyčítáme hitlerov-

skému Německu, že zavrhuje celou levě orientovanou část své literatury a 

doplnili si své znalosti o autory národně orientované, kteří zčásti jsou u nás 

neznámí, zčásti uměle zamlčovaní. Duše německá je v nich mnohem bohatěji 

obsažena na rozdíl od těch, jež překládáme a v nichž je opravdu mnoho 

pouze literatury asfaltové. 7] 

Dále uţ Liškutín rozsáhle informuje především o vnitropolitických pomě-

rech. Potvrzuje, ţe „Hitlerovy se podařilo zaloţit ohnisko národně socialis-

tického hnutí v lidu samém, čímţ akce dostala strhující ţivelnost a převrst-

vuje národ nejen politicky, nýbrţ i kulturně“. Je „revolucí celkovou“. Stát 

přestal být „státem stran“, coţ se stalo uţ asi čtvrt roku po březnových vol-

bách. Státní organismus byl posunut na základnu národního státu. 8] Tomu 

byl vtištěn starý prusko-militaristický program, jemuţ však „NS-úderníci“ 

vnutili svůj socialismus. Nová vláda také uzavřela konkordát s Římem. Tak 

byly záhy (aspoň prozatímně) řešeny dva váţné rozpory: národohospodář-

ský (poměr socializace ke kapitálu) a náboţenský (poměr katolictví 

k vládě). Do národně státního organismu se postupně zařadilo vše (Glei-

chschaltung), včetně univerzit (zavedení „politického semestru“, „kateder 

brannosti“ atd.). Z oněch 25 bodů národně socialistického programu byla 

přitom, za necelý rok, zrealizována více neţ polovina. A všude zavládl prin-

cip strhující dynamičnosti, který Liškutín identifikuje takto: 

Nazveme-li jej principem muţským, nebude to tak nesprávné, neboť celý 

jeho charakter je takový. Žena je tlačena zpět do starých zdravých pozic 

rodiny. Tím je napravována chyba, že se stále vzdalovala svému původnímu 

poslání a zároveň je tak zmenšována nezaměstnanost. 

Jakoby zázračné zkrocení obrovské nezaměstnanosti je důleţitým faktorem i 

pro Liškutínovo shrnující hodnocení:  

Zhruba mohu říci a musil by tak říci každý kdo prožil v Německu tento his-

torický rok, že je tam mnohem slunněji, přívětivěji, jistěji a více naděje než 

před revolucí, zvláště právě pro energický útok vlády na nezaměstnanost, 

jenž měl krásné výsledky.  
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Svůj příspěvek uzavřel slovy, jimiţ se definitivně vyloučil z řad „slušných 

lidí“ (tj. Ţidů, filosemitů a jiných humanitářů, kteří v demokraturách určují 

tzv. „veřejné mínění“): 

Německá revoluce se neodbude jedním slovem ani skrýváním pravdy. Poně-

vadž o jejích vadách je možno se v našem denním tisku den co den dočíst 

podrobnosti, viděné tendenčním sklem, rozhodl jsem se tu ukázat také na její 

klady. (…) Je to vítězný a úspěšný pokus z národního středu formovat svou 

budoucnost, svůj společný osud, svůj stát.  

* * * 

Liškutínovo svědectví u nás zůstalo jedinečné, alespoň v tzv. „akademickém 

prostředí“. 8] Kampaň, která proti němu byla následně rozpoutána, dala 

kaţdému dalšímu případnému naivkovi jasně na vědomí, ţe názory mají 

nutně své pevné meze i tam, kde se formálně hlásá „svoboda projevu“. Ţe se 

mu v ČSR automaticky uzavřely dveře důleţité pro uplatnění v oboru, po-

znal Ivo Liškutín (1906–1985), rodák z Tvaroţné, v následujících letech. 

Kniţně mohl publikovat aţ v protektorátu (např. Novalis a doba současná, 

1941), po válce se pak odmlčel definitivně.      

Zdroj: Lumír, prosinec 1933 „Nové Německo“ (I. a II. část) / leden 1934 „Asfaltová literatura“ (reak-

ce L. na útoky), A. Novák, „Lumír a literatura nového Německa“ (obhajoba L.). 

                                                                                                              
Poznámky, souvislosti, medailonky, podrobnosti… 

1) Prof. Arne Novák: Obhajobu začíná opatrně, argumentuje „jinošskou horlivostí“ („jistě chybí 

ţádoucí odstup“) a naznačuje, ţe si za kampaní je vědom i roviny „osobních sporů a nechutenství“ 

(čili snahy vyřídit si přes ţáka účty s jeho učitelem). Hned však vyzdvihuje, ţe L. „českou veřejnost 

informoval o tolika zjevech u nás neznámých, ţe si sotva zaslouţil odbytí tak velkopanského“. A 

chytře podotýká, ţe „nikdo podobně neodbyl briskně mladé české spisovatele, jeţ oslnilo sovětské 

Rusko, a kteří svůj obdivný zápal vyjadřovali v bezmezných superlativech bez nejskrovnější dávky 

kritičnosti“. Stať L. je pro Nováka „první a dosud jediný pokus vysvětlit ideové podmínky a předpo-

klady národně politického obratu v Německu“, pokus, jeţ nám „naši germanisté, nadaní zkušenostmi 

a autoritou, zůstali dluţni“. A není divu, neboť „naše politická levice zakazuje zcela kategoricky i jen 

objektivní postřeh i soud o Hitlerovi a jeho říši: tu je dovoleno jen sniţování, tupení, výsměch, po-

šklebek a karikatura“. (Lumír, 60, 1933/34, str. 321) > Pobouřeni však byli i čeští nacionálové, kteří 

Lumír stále vnímali skrze jeho tradici vymezování se vůči všemu německému. A najednou otiskl stať, 

v níţ jsou národně orientovaní němečtí myslitelé a literáti českému čtenáři doporučováni jako hodní 

zájmu, ba sympatií!  

2) Ludwig Klages: L. píše, ţe „nikoli neprávem byl tento myslitel nazván ideologem národně socia-

listického hnutí“. A podává zhuštěnou zprávu o jeho myšlení, v českém jazyce první a nadlouho 

poslední: „Pro něho [Klagese] je východiskem život sám ve své jedinečnosti a zvláštnosti ne jako 

objektivizovaná idea, on nezačíná od subjektu, nýbrţ od objektu. Jediným jsoucnem je skutečnost, jíţ 

lze nazírat a v úplnosti prožít, ne ale uchopit intelektem. Tato skutečnost není v trpné rovnováze, 

nýbrţ v dynamickém napětí, ve stálém proudu, ve stálé přeměně. Ona se spíše stává (werden), děje 

neţ je (sein). Ţivot je pouze v jednotě těla a duše. A tu Klages dospívá k základní větě svého učení: 

‚Tělo je jevem duše, duše je smyslem ţivého těla. Kde je pak duch, tak důleţitý pro idealistickou 

filozofii? Duch je nepřítelem této jednoty, vniká do ní jako klín a snaţí se tuto organickou souvislost 

zničit. Je odpůrcem ţivota a protivníkem duše. „ Promyslíme-li to z individuálního případu na celek, 

jsme tam, kde toto tvrzení o duchu jako protivníku duše zapůsobilo nejmohutněji. Je to duše tělesná, 

vázaná na krev a na předky, určená plemenně; není moţno ji zastřít, neboť zapřít ji znamená zradit 
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sama sebe. A tato víra v ‚tělesnou duši„ ţije v Hitlerově hnutí neobyčejně intenzivně. (…) Klagesovo 

učení o jednotě těla a duše, přesazeno do oblasti nacionalismu, vede nutně k mystice plemene a ná-

rodní kultury. Je to v podstatě biocentrický světonázor, postavený proti logocentrickému. (…) 

Z těchto hlubších důvodů byl a je hitlerovci ubíjen téţ marxismus, v němţ se prostřednictvím Feuer-

bachovy a Hegelovy idealistické filozofie, z níţ Marx vycházel, objektivizoval imanentní idealistický 

duch, neváţící se na ţádné národní rozdíly a posléze k ničemu nezavazující. On je v různé formě 

obsahem internacionalistické ideologie jak liberálů, tak marxistů, kteří se jinak označují za nepřátele.“ 

> My dodáváme, ţe Klages se tak jako Nietzsche A) vrací před Platóna (jenţe přes Aristotela, a to 

„středověkého“!) k Hérakleitovi, B) je si dobře vědom předchůdcovství Goethova „bádání o duši“, C) 

osobitě rozvíjí „filozofii ţivota“ z přelomu 19. a 20. století, k níţ bývá řazen i Nietzsche. Dnes jsou 

afinity Klagesova pojetí patrné v etologii Konrada Lorenze (viz např. kapitolu „Duch jako odpůrce 

duše“ v kníţce Odumírání lidskosti) a odtud pak třeba i v populárně-vědeckých pracích filozofujícího 

biologa Stanislava Komárka (Příroda a kultura aj.). Srv. také Gottfried Benn, Dórský svět, Praha 

2013, str. 68, 90 a 108. 

2b) Alfred Rosenberg: Na rozdíl od Klagese je pojednán velmi zběţně jako „starý Hitlerův spolupra-

covník“ a autor kompendia o „germánství“, k němuţ se jako k základně musí vrátit německé právo, 

náboţenství, umění i politika, aby nové Německo bylo zbaveno cizorodých nákaz – jednak římského 

katolictví, jednak západního (francouzského) demokratismu a (angloamerického) liberalismu, v nichţ 

má volnost rozkladný ţidovský ţivel. Podle L. je však naneštěstí Rosenbergův „Mythus“ psán „do-

mýšlivě a často nesmírně diletantsky“. Přesto v něm spatřuje dovršení německé Sonderweg, zvláštní 

cesty, která proti „intelektualisticky mechanické civilizaci“ Západu staví „ţitou organickou kulturu“ 

(„pospolitost proti společnosti“), a v důrazu na úlohu rasy v dějinách pokračovatele H. S. Chamberla-

ina. Ten je podle L. i předchůdcem dvou kulturních filozofů, kteří „po Klagesovi urovnali Hitlerovi 

myšlenkově cestu a k nimţ se nové Německo hlásí i oficielně“. K autoru „bible o národním socialis-

mu“ Preussentum und Sozialismus Oswaldu Spenglerovi a k autoru „národně socialistické bible“ Das 

dritte Reich Moelleru van den Bruckovi. > Na nás je připomenout, ţe určující, hlavní kulturní proud 

NS, se od obou autorů i knih brzy a čím dál hlasitěji distancoval, viz pozn. k „německé romantice” 

níţe.     

2c) Moeller van den Bruck: Analýzou evropských kultur dospěli Spengler a Moeller k přesvědčení, 

ţe „pruská tradice“ můţe německý národ přivést znovu k síle. První mluví o „pruském socialismu“ a 

myslí jím socialismus národní, „korporativní“, tj. spravedlivý ke stavům a nepřátelský ke třídnímu 

boji. Druhý mluví o „pruském stylu“ a myslí jím vnitřní kvalitu Odpovědnosti, Kázně a Subordinace, 

jak se projevuje ve formách pruského umění a moci. Avšak „Moeller dal ještě mnohem více“, vysvět-

luje L., oţivil „ideu Třetí říše“, která je v evropském povědomí přinejmenším od 12. století, kdy ji 

mnich Joachim z Fiore z teologie přenesl do politiky, do oblasti náboţensko-státní. Jako etický princip 

se pak vyskytuje Lessinga v 18. století, jako princip náboţensko-národní u Dostojevského, zčásti také 

u Ibsena ve věku následujícím. Odtud ji má Moeller, který se mj. spolu s Mereţkovským zasadil o 

nový překlad Dostojevského sebraných spisů do němčiny (!) a plédoval za spojenectví Německa 

s Ruskem proti Západu. Sama „třetí říše“ má být federalizací tzv. „mladých národů“, tedy ne pouze 

německá záleţitost, avšak organizovaná podle pruských zásad, přičemţ „tato Evropa sahá pouze 

k Rýnu a Francie je jejím Portugalskem“. L. tvrdí, ţe Moellerova vize „zachránila kulturního němec-

kého člověka od národního zoufalství, k němuţ jej tlačila skepse Spenglerova nesmírně vlivného 

Zániku Západu s jeho „analýzou morfologie světových dějin“. Tam, kde Spengler s tragickou věcnos-

tí poznává, ţe „Evropa stojí na okraji propasti, na prahu konce, poněvadţ její kultura se vyţívá a jiţ 

propadla civilizaci“, vidí Moeller „nový počátek“! L. nastiňuje, jak hlubokou inspirací byla Třetí říše 

v kruzích, které se dnes souhrnně označují za „konzervativní revoluci“. Všem byla cílem, touhou, 

nadějí, sugescí – a i Hitlerova strana tímto způsobem přece jen navazuje na idealistickou orientaci 

německé kultury, neboť „uskutečnění ideje Třetí říše předpokládá voluntarismus i evolucionismus, 

dva samostatné a charakteristické prvky německé idealistické filozofie“. Moeller prý předpověděl 

téměř vše, co Evropu od světové války změnilo, proto L. vytýká české kultuře, ţe „nedělá dobře, kdyţ 

ho z důvodů čistě politických úplně odmítá a nezná“, neboť bez jeho knihy prý nelze Německo po 

versailleském diktátu pochopit. > My doplňujeme, ţe Moellera zcela opominul uţ J. L. Fischer, autor 

kníţky Třetí říše (Brno 1932), který svoji jinak vcelku zajímavou interpretaci mylně z velké části 

zakládá na stavovství Othmara Spanna, které Rosenberg odmítl jiţ v „Mythu” (1930) jako univerza-

listickou „novou scholastiku”. A také, ţe „touhu po třetí říši v německé literatuře” ve stejnojmenné 

knize, z níţ L. moţná uţ čerpal, podrobně zpracoval literární historik a filozof dějin Julius Petersen 
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(Die Sehnsucht nach der Dritten Reich in deutscher Sage und Dichtung, 1934). Ukázka je v revue 

Souvislosti 4/1994 na str. 81 aţ 85. Připomeňme si také, ţe jiţ v roce 1939 bylo úřady doporučeno 

pojmenování „třetí říše” neuţívat; a to, ţe Moeller byl Evropanem i původem, neboť měl germánské, 

románské i slovanské předky.  

3) Výklady nacismu: Vulgární teze dodnes zaznívají např. z komentářů, předmluv a doslovů různé 

masové produkce (= televizní „dokumenty“, ţánr „military“, „levné knihy“ aj.) mající poutat pozor-

nost explicitní symbolikou. Vydavatelé a producenti pak toto své „podnikání“ kryjí deklamacemi o 

„studijních účelech“ a frázemi redaktorů, kteří se zhusta něčeho „obávají“ nebo „chtějí věřit“, popř. 

„jsou zděšeni“ apod. Prosvítají však i z odborných interpretací „funkcionalistů“ typu Broszata pro něţ 

Hitler byl, z valné časti, zajatcem sil, které nevytvořil, nástrojem strţeným jejich dynamikou; jeho 

rozhodnutí přitom prý jedno na druhé navazovala pouze funkcionálně, ostatní – tj. představa dokona-

lého „totalitárního pořádku“ – byla propaganda, vládl chaos. Na opačném pólu „intencionalisté“ jako 

Jäckel spatřují v Třetí říši především realizaci Hitlerovy vůle a jeho ucelené ideologie (tedy nikoli 

„propaganda“, ale „plán“ načrtnutý v Mein Kampf; ale také „hitlerismus“, nikoli národní socialis-

mus!).  

4) „Německá romantika“: zde je třeba zmínit, ţe v NS od počátku existoval proud, který odmítal, ba 

popíral „romantické dědictví“, a který po roce 1936 nabýval na síle, aţ s počátkem čtyřicátých let 

převládl. Jeho nejznámějším výrazem je kniha historika Christophera Stedinga Das Reich und die 

Krankheit der europäischen Kultur, která se v letech 1938 aţ 1943 dočkala pěti vydání a kritika ji 

označila za „pozici národně-socialistického Německa“. Steding se explicitně odvolává na Carla 

Schmitta a jeho kritiku Politische Romantik (1919) s „jejím esteticismem a subjektivismem salónní 

kultury 19. století“ a podrobuje ostré kritice nejen Thomase Manna, ale právě i Stefana Georga, 

Ludwiga Klagese, Moeller van den Brucka, Oswalda Spenglera a další představitele „konzervativní 

revoluce“. A nešetří ani Nietzscheho. Steding ovšem vliv „romantiky“ a „völkisch“ nazapírá, sám 

ostatně zjevně čerpá z Moellera (kdeţto Schmitt je dnes zase počítán k pěti hlavním postavám KR), 

ale přehodnocuje a poţaduje odstup: je to pro něj uzavřená etapa. Ústup do pozadí pocítila nejpozději 

na přelomu 30. a 40. většina „zaslouţilých“ z „dob bojů“. Také přední popularizátor „rasového uvě-

domění“ H. F. K. Günther; SS uţ měla vlastní odborné kádry typu Stengela von Rutkowski či F. Sixe 

a špičkoví vědci jako antropolog E. v. Eickstedt, rasový biolog W. Scheidt nebo rasový hygienik O. 

Verschuer se v oborech uplatnili i po válce.  

5) Thomas Mann: L. v roce 1934 získal na brněnské univerzitě doktorát filozofie prací Das To-

desproblem in Thomas Manns erzählenden Schriften. Nepřekvapí tedy, ţe ve stati „Nové Německo“ 

je toho názoru, ţe „Mannův případ značí velkou ztrátu pro obě strany a jednou bude pravděpodobně 

charakterizován jako národní tragedie“. Ale „ačkoli reţim proti němu nemůţe momentálně postavit 

nikoho většího“, L. přiznává, ţe v Mannovi „je hlavní odpůrce spatřován nikoli náhodou“. Nejen pro 

jeho nepřátelský světoobčanský postoj, internacionální demokratické humanitářství, ale i pro tvorbu, 

v níţ „byl ţivel lidový často stlačen na sloţku stafáţní, ano, i šaškovsky zábavnou, kdeţto ţivel měš-

ťanský povýšen málem aţ na princip kosmický“. Dále pro hluboké „rysy dekadentní, psychoanalytic-

kou pansexualitu a beznáboţenskost“. L. ovšem nezapomíná ani na  Betrachtungen eines Unpoli-

tischen (1918), šestisetstránkovou analýzu evropského ducha a němectví, kvůli níţ bývá i Mann řazen 

ke KR: soudil totiţ tehdy, ţe úkolem německé politiky je být nepolitickou; ţe válka se vede za ně-

meckou kulturu proti přepolitizované, předemokratizované civilizaci Západu (není náhoda, ţe tato 

kniha nebyla na rozdíl od jiných nikdy přeloţena do češtiny!). O pár let později sice obrátil (mj. jistě i 

proto, ţe se přiţenil do bankéřské ţidovské rodiny) o 180°, ale jako bystrý obdivovatel a vynikající 

znalec Schopenhauera, Wagnera a Nietzscheho si vţdy uvědomoval, ţe Hitler se z této kulturní linie 

nevymyká, ale naopak ji politicky završuje. Dokázal si také ještě hluboko ve třicátých letech přiznat 

„fašismus v sobě“ (viz esej Bratr Hitler); definitivně se pak s jeho „pokušením“ vyrovnával během 

války v románu Doktor Faustus (kde se „ďáblu“ upisuje postava Adriana Leverkühna); KR „dialekti-

ku“ zase hojně uplatňuje „zlý“ Naphta z „iniciačního“ Kouzelného vrchu. 

6) K výčtu „národních autorů“ 

Hanns Johst: dle L. „na něm bude jednou demonstrováno, jak se do NS nadšení zachránilo mnoho 

expresionistického vizionářství“; od roku ´33 předseda Říšské komory pro písemnictví, mj. autor 

patetického dramatu o martyrovi hnutí (Albert Leo Schlageter. Tragödie, 1932), v němţ zaznívá 

proslulá věta o „kultuře a revolveru“. Slovensky vyšlo tiskem „luterské drama“ Proroci (Propheten, 

Lipt. Sv. Mikuláš 1941).   
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E. O. Kolbenheyer: svými literárními texty zobrazuje „postupné osvobozování německého národa, 

ve středověku od latinského jihu a katolické církve (např. trilogie o „faustovském“ Paracelsovi), 

v novověku od románského Západu a francouzské politiky“; především je však s Bauhütte: Elemente 

einer Metaphysik der Gegenwart (1925) filozofem „biologické metafyziky“: těţkou terminologií 

psaná práce se podstatně vymezuje proti novověkému idealismu, neboť smyslem ţivota je v ní „bránit 

posvátný řád přírody proti přílišnému hýčkání intelektu“ a „dopomáhat čistému ţití“; autor při tom 

myslí v biologických kategoriích (pramen života je mimo individuum; jedinec vystupuje aţ na konci 

řady jako poslední druhové rozlišení – „individuace ţivota“ – za rasami, národy a kmeny). Kolbe-

nheyer ţil několik let v Chebu a v Karlových Varech; česky a slovensky mu vyšlo několik (nepolitic-

kých) knih, s jednou výjimkou všechny za protektorátu.  

Will Vesper: mj. autor románu „Tvrdé plémě“ z bojů islandských Vikingů o „víru a domovinu“ (Das 

harte Geschlecht, 1931); novely o „lásce, snu a smrti“ jsou uspořádány v Geschichten von Liebe, 

Traum und Tod (1937); výplň jeho rozsáhlého díla tvoří přebásnění starých pověstí či antologie důle-

ţitých textů německé „národní myšlenky“, kterou jako redaktor vyzdvihoval v časopise Die neue 

Literatur, kde se prý „spojení s půdou a krví po léta připravovalo“. Vesper v něm mj. napsal, ţe člá-

nek L. je „objektivní hodnocení“ („Jest zajímavé, ţe se jiţ dokonce česká Praha znatelně a slyšitelně 

vzdaluje oficiální protiněmecké propagandy. Tak se děje dokonce v revue, jejímţ redaktorem byl 

dlouhá léta strohý český nacionalista Viktor Dyk.“) 

Hans Grimm: proslavil se románem německé pospolitosti s názvem „Národ bez prostoru“ (Volk ohne 

Raum, 1926), jehoţ hrdina „proţívá v Africe všechny nesnáze Němců v koloniích a prohraná válka jej 

pak připraví o všechny výsledky jeho práce“. Vrátí se proto domů a padne jako stoupenec NS. 

H. F. Blunck: „básník dějin a mythu“, svými díly „sestupuje hloubavě aţ k pramenům německé 

národní podstaty“ ve dvou románových trilogiích; v první líčí germánský pravěk (Gewalt über das 

Feuer; Kampf der Gestirne; Streit mit den Göttern), v druhé „zrození národa“ na postavách sedláka a 

proroka (Stelling Rotkinnsohn, 1923), vojáka a státníka (Hein Hoyer, 1920), námořníka a dobrodruha 

(Berend Fock, 1921). 

Hermann Stehr: „básník slezské démoničnosti“, spisovatel selské epopeje Heiligenhof, řady románů, 

v nichţ autor „stojí úplně na straně hnutí, které od individua vede k pospolitosti, ke včlenění jednot-

livce do celku“. Slováci si roku 1942 přeloţili první i druhý díl Svätého dvora.      

Ernst Wiechert: tak jako hrdina jeho nejznámějšího románu Der Totenwolf (1924) s velikou svasti-

kou na obálce, se i Wiechert pod vlivem „záţitku z fronty“ nejprve „vzepřel pokornému křesťanství 

jako vnitřní příčině své nouze“ a dospěl k „přirozenému pohanství“, k „bojovné víře“. Od počátku 30. 

let se však postupně vracel ke „křesťanskému humanismu“ a proti novému reţimu vystupoval stále 

kritičtěji, takţe roku 1938 byl internován v Buchenwaldu. Záhy byl sice propuštěn, ale pod policejním 

dohledem zůstal jiţ do konce války. Česky vyšlo: Prostý život (1941), Děvečka Jürgena Doskocila 

(1941) a Pan ve vesnici (1964, jako bibliofilie ve skrovném nákladu). 

H. Carossa: „mnichovský lékař, vzácný básník a spisovatel“, jeho poetický „rumunský deník“ 

(Rumänisches Tagebuch, 1924) je prý „snad nejlepší a nejtrvalejší pomník válečné literatury této 

formy“. Česky vyšel Lékař Gion (1938, 2. vyd. 1941), s Liškutínovým doslovem; román vymezuje 

úlohu lékaře v osudem mu určené pospolitosti. 

 R. Billinger: lyrik a dramatik; v poezii zobrazoval „selsky viděný ţivot“ (ţně, slunce, otčina, Bůh), 

na divadle chtěl „obnovit staré mythy v magických hrách“ (Reise nach Ursprung, 1924; Rauhnacht, 

1931). Jeho drama Der Gigant (1937) poslouţilo Veitu Harlanovi jako předloha k jeho praţskému 

filmu Die Goldene Stadt. Zároveň mu za protektorátu vyšly česky hned čtyři tituly, dva v překladech 

Bohuslava Reynka a Jana Zahradníčka! 

Paul Alverdes: také pro tohoto literáta byl určující „frontový proţitek“; v letech 1934 aţ 1944 mj. 

spoluvydával časopis Das innere Reich (Vnitřní říše); o jeho sbírce Die Nördlichen (1922, II. přep. 

vyd. 1935) Mohler píše, ţe ta „obzvlášť názorně vyjadřuje ţivotní náladu konzervativní revoluce“! 

Edwin E. Dwinger: jako šestnáctiletý dobrovolník se dostal do ruského zajetí, kde přeţil 3 roky; po 

návratu se stal sedlákem a „návrat k půdě“ oslavil v románě Das letzte Opfer (1928). Ve své další 

tvorbě, v Německu hojně čtené i po roce ´45, se jiţ věnuje téměř výhradně válce. Dwiger platil za 

předního NS spisovatele, jako syn ruské matky však kritizoval „východní politiku“, podporoval vznik 

oddílů ruských antibolševických dobrovolníků (vlasovci) a v článku „Der russische Mensch“ pro 

časopis Hitlerovy mládeţe Wille und Macht (Vůle a moc) odmítl ruskou méněcennost, jak ji ještě 

v roce ´43 hlásala oficiální propaganda. Pro tyto a podobné aktivity mu nakonec bylo naříze-

no „domácí vězení“. 
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L. dále zmiňuje Paula Ernsta (v souvislosti se sbírkou jeho statí o „zhroucení německého idealis-

mu“), Adolfa Bartelse, který jiţ dávno před březnem „vylučoval všechny spisovatele ţidovského 

původu z německé literatury“, Josefa Nadlera, sudetského Němce a literárního historika, který „s 

taktem po celý ţivot zastává totéţ“, H. Waggerla, F. Schreyvogla, z ţen Ruth Schaumannovou a 

Inu Seidlovou. Pomíjí však Gottfrieda Benna, který byl v roce ´33 velmi aktivní a jehoţ texty měly 

i mezinárodní ohlas (vedle proslovu Der neue Staat und die Intellektuellen hlavně „otevřený dopis 

Klausu Mannovi“). Nejspíš proto, ţe se L. nehodil do obrazu „pobřeznové“ literatury. Zato o odpově-

di G. Bindinga Romainu Rollandovi L. soudí, ţe je „nepatetická, rozhodná a proţitá“. 

Víc k tomuto období viz S. Sahánek, Přehledné dějiny německého písemnictví, Praha 1941; Erhard 

Bahr, Dějiny německé literatury 3/I., Praha 2007; M. Nekula, „Ve jménu Nové Evropy“, in: Světová 

literatura 1995, kde jsou medailony „angaţovaných“ sudetských autorů včetně ukázek (zásadní je ta 

od Josefa Nadlera) z jejich prací (srv. web Kohoutí kříž). Odmítavé, ale obsaţné jsou stati V. Jiráta 

„Literárněhistorický program dnešního Německa“ (in: Listy pro umění a kritiku, č. 5 / 1937) a „K 

četným německým spisům“ (In: Časopis pro moderní filologii, č. 1 /1937-38) k osobnosti a dílu H. 

Kindermanna, NS literárního teoretika (Des  deutschen Dichters Sendung in der Gegenwart; Dich-

tung und Volkheit aj.).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7) Asfaltová literatura: uţití tohoto příměru vzbudilo největší nevoli. L. tak nazval i svou odpověď 

na útoky a vysvětloval: „Je to název, týkající se vnitřní problematičnosti slovesného díla a obrazně 

kritizující jeho povolnost a rozbředlost po stránce umělecké etiky. Toto pojmenování není nadávkou, 

jako nebylo nadávkou, kdyţ se pod ním u nás rozuměla literatura výlučně velkoměstská; ostatně 

mnohé nadávky jako „gotika“ nebo „impresionismus“ se časem staly přímo čestným označením. A 

koho k ní počítám? Literaturu nestřídmě tendenční, třeba agitačně komunistickou, téţ rádoby kosmo-

politickou, bez národního cítění, a pak lechtivě nemravnou…“ 

Profesor Novák k tomu doplnil: „…u nás se velebí, překládají a šíří němečtí spisovatelé sporného 

uměleckého významu, propagovaní hlavně z důvodů mimoliterárních, zvláště politických. Jsou to 

především společenští kronikáři, kteří místo básnických kompozicí podávají jenom dobové dokumen-

ty, namnoze stranicky a polemicky vyhrocené a v jejichţ dílech vpadá novinářské reportérství plnými 

proudy do literatury. (…) Takto se u nás s osudným neporozuměním staví Heinrich Mann na roveň 

svému mladšímu bratru, takto se u nás znovu a znovu vydával B. Kellermann a nyní se překládá celý 

Lion Feuchtwanger. Takto se u nás přikročilo k sebraným spisům E. E. Kische, reportéra prvního 

řádu, který do slovesného umění vůbec nenáleţí. A uţ uţ se u nás opatřuje co nejochotněji místo pro 

překlady oněch románových kronik, které velkoměstský mravní rozvrat zaznamenávají s očitým 

zalíbením; je opravdu jen trochu přísné, označí-li se knihy Kestenovy neb Kästnerovy, s tak zbyteč-

ným chvatem zčeštěné, jako asfaltová literatura? (…) A nelze se zbavit dojmu, ţe rozbujení ţurnalis-

mu na úkor hodnot čistě básnických souvisí s nesporným výbojem ţidovského ţivlu 

v předhitlerovském Německu, který se u nás přijímal se souhlasem zcela nekritickým…“ 

8) Národní stát: jeho základnu ustanovil čtvrtý bod Hitlerovy strany jiţ v roce 1920 – státním obča-

nem nemůţe být Ţid, poněvadţ není německé krve. „Dnes je to v Německu tak“, dodává L., ţe „ko-

mukoliv je do třetího kolena dokázán některý předek semitského původu, je bez milosti propuštěn ze 

státní sluţby a vyloučen ze studia“. Srv. Program NSDAP, guidemedia 2013. 

9) K svědectví:  L. nebyl slepý a nekritický: „proti Francouzům se štve oficielně“; o Slovanech se 

v soudobém Německu neví celkem nic a ani se nic vědět nechce, ať jsou jimi Poláci či Jihoslované, 

Rusové či Češi; nejlépe to dokazuje pramizerná úroveň slavistiky na většině říšskoněmeckých univer-

zit.“ Netají se „smíšenými pocity“: „Na kaţdé univerzitě, ve státních budovách a vůbec kde je to 

moţno, visí křiklavé mapy o versailleském diktátu, o přátelích a nepřátelích německé říše atd.“ Všímá 

si oportunismu: „Dnes se k národní revoluci přesvědčeně hlásí velmi mnozí z těch, kteří s Hitlerovou 

stranou a jeho světovou ideologií neměli nic společného.“ Ví i o „nacionalistickém kýči.“ Uvědomuje 

si, jak je vyzdvihovaná pruská tradice Čechům historicky a snad i bytostně cizí. Zároveň však nevěří, 

ţe „radikalismus v Německu ustane, právě naopak!“. 

Prof. A. Novákovi zase „imponuje úsilí národního socialismu vytvořit literaturu z plnosti lidového 

ţivota, z jeho souvislosti s půdou a tradicí“. Literaturu, jejíţ autoři „nespouštějí ze zřetele národní 

čest, národní konsolidaci, národní svéráz a ve svých čtenářích ţiví muţné ctnosti“, coţ je vysoko staví 

nad autory, kteří „pěstili namnoze nihilistickou ochablost, mravní defétismus, cynismus a beztvarou 

lhostejnost k národní svébytnosti“. Avšak Rosenbergův rasový „gobineauovský romantismus“ se mu 

jeví absurdní a „přeludy germánského novopohanství přímo groteskní“.  



9 
 

Další zajímavosti: 

Célina s jeho Voyage au bout de la Nuit řadí L. k asfaltové literatuře, správně však hodnotí alespoň 

jeho význam a velikost: „Celine, jehoţ dílo bude strašit jako balvan tmy, hrůzy a lidské bídy na cestě 

prvního poválečného desetiletí ještě po staletích.“ 

Karla Jasperse, filozofa „existenčního“, uvádí jako příklad, ţe „národně socialistická praxe je ne-

zřídka lepší neţ její teorie“. Jaspers, „sice nepřímo, ale ostře kritizoval národně socialistickou osnovu, 

týkající se omezení svobody vysokoškolského studia po stránce politické a příčící se jeho dynamic-

kému pojetí vysokoškolských institucí“, přitom ale „nebyl zbaven místa, ačkoliv je manţelem ţeny 

německo-ţidovského původu.“ Jaspers na škole vydrţel do sedmatřicátého, o rok později dostal i 

zákaz publikovat. Po válce se i se ţenou přestěhoval do Švýcar. A stal se hlavním ideologem „viny“. 

A. Novák cení Pontena, který „architekturu lidských osudů vykládá s týmţ chápavým klidem, jako 

stavbu zemských vrstev neb středověkých katedrál“ a ještě více „švábského romantika“ Hesseho, 

s jeho „pronikavým pohledem do dualismu lidské duše“. „Oba velicí prozaikové, pro něţ se zcela 

marně po celá léta snaţím u nás sjednat pozornost“, stěţuje si N., „zůstali za hranicemi hitlerovského 

panství“, avšak „národní orientace je u nich ztělesněna“, dodává profesor, „v samém rytmu tvorby, i 

kdyţ značku lomeného kříţe nenosí na odiv“. Josef Ponten u nás zůstal neznámý, naopak Hermann 

Hesse to přes poválečnou americkou, beatnickou a hippiesáckou, recepci dotáhl v Česku aţ 

k sebraným spisům. Josef Nadler ve své Literaturgeschichte (1941, III. díl, str. 696) chválí Petera 

Camenzinda (1904) jako „die Gechichte eines verträumten Naturburschen“ aţ Demiana (1919), který 

dodnes bývá cejchován jako „protofašistický“ nebo „fašistoidní“. Další romány uţ pomíjí. 

Pro Remarqua a jeho „pochybné dílo“ má N. jen slova odmítnutí: „Tato typická literatura organizo-

vaného defétismu přišla vhod ctitelům domácího švejkovství…“ Se zadostiuţením můţeme potvrdit, 

ţe také v dnešním, pacifikovaném Německu je Remarque pokládán za triviálního spisovatele a odby-

tou veličinu. Viz závěr článku Heinze Ludwiga Arnolda „Otázka po smyslu války: Erich Maria Re-

marque a Ernst Jünger“, in: Střední Evropa 101 / 2000, str. 119. 

Podrobně k hysterii kolem článku a o útocích na Liškutína viz: 

https://is.muni.cz/th/109742/ff_m/Ivo_Liskutin.pdf . 

Výběry z Rosenbergova „Mythu“, Spenglerova „Pruského socialismu“ i „Zániku Západu“ přeloţené 

prof. Jičínem, jakoţ i celý Mannův esej „Bratr Hitler“ jsou k dispozici v Čítárně Délského potápěče 

ve formátu issuu.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Tradice budoucnosti, Fascikly II / 2015, připravil Karel Veliký. 
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