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Anotace 
 

Bakalářská práce Nacistický koncept „zvrhlého umění“ sleduje negativní 

nacistickou kulturní politiku a její proměny. Tím je myšlen postoj nacistického 

hnutí a posléze i režimu k odmítaným avantgardním směrům konce 

devatenáctého a první třetiny dvacátého století. Pro uvedení do problematiky 

je stručně představen původní koncept „zvrhlého umění“ a jeho následné 

převzetí nacistickým hnutím. Práce si dává za cíl popsat postoje jednotlivých 

aktérů kulturní politiky, jejich rivalitu a střídavé úspěchy. Také jsou zmiňovány 

kroky, jež měly svobodnou uměleckou tvorbu svázat a omezit produkci nacisty 

vágně definovaného „zvrhlého umění“. Mezi tato opatření náleží jak legislativní 

úpravy, vybudování orgánů státní a stranické kontroly, tak i veřejná difamování 

moderního umění prostřednictvím takzvaných „výstav hanby“. Také je 

věnována pozornost dvoufázové „očistě“ německých veřejných uměleckých 

sbírek, prodeji zabavených děl do zahraničí i jednorázové aukci moderního 

umění, největší svého druhu v dějinách. Výsledkem bakalářské práce má být 

zodpovězení otázek jakými prostředky se nacistický režim snažil získat si svoji 

nadvládu nad (výtvarným) uměním a do jaké míry se mu ji získat podařilo. 
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 „Měli byste mluvit tišeji, v místnosti je umírající člověk. Umírající 

německá kultura – v samotném Německu už nemá k dispozici dokonce 

ani katakomby. Pouze komory hrůzy, v nichž je nyní vystavována 

k posměchu lůze; koncentrační tábor k návštěvě široké veřejnosti. Věci 

se stávají stále více šílenějšími.“1 

 

Ernst Bloch k otevření mnichovské výstavy „Zvrhlé umění“, 1937 

 

 

Úvod  

 

 Tato bakalářská práce se zabývá vztahem nacionálně socialistického 

hnutí a následně nacistického režimu k modernímu výtvarnému umění. 

Avantgardní směry první třetiny dvacátého století, stejně jako umělecky 

progresivní tvorba konce století devatenáctého, byly nacisty odsuzovány jako 

„zvrhlé umění“ s využitím starší teorie, jejíž výklad je v této práci také 

předkládán. Následující text má za cíl zmapování osudu právě výtvarného 

umění, ač pojem „zvrhlosti“ se v nacistické terminologii vztahoval i na další 

obory lidské duševní činnosti – film, hudbu či literaturu. Základní otázky 

bakalářské práce jsou  jakými prostředky se nacistický režim snažil získat 

nadvládu nad (výtvarným) uměním a do jaké míry se mu ji získat podařilo. 

Ověřovanou tezí této práce je, že se ambice nacistické kulturní politiky na poli 

výtvarného umění naplnily jen zčásti, a to především kvůli vzájemné 

konkurenci a nespolupráci jednotlivých úřadů Třetí říše. Za další nenaplnění 

ambicí lze považovat i neúspěch s tvorbou „nového německého umění“ podle 

nacistických představ. 

Důvodem pro výběr tohoto tématu je autorův dlouhodobý zájem o 

veškeré aspekty, které provázely vzestup, výkon moci i pád nacistického 

režimu. V kombinaci s neméně intenzivním zájmem především o výtvarné 

umění se autor rozhodl sepsat bakalářskou práci, která bude zaměřena na 

propojení nacionálního socialismu a kultury.  
                                                 
1 Překlad stejně jako u ostatních zde uvedených překladů z angličtiny nebo němčiny R.O. Citováno dle 
ZUSCHLAG, CH., An „Educational Exhibition“: The Precursors of Entartete Kunst and its Individual Venues, 
In: „Degenerate Art“: The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany, Los Angeles, Los Angeles County 
Museum of Art, 1991, str. 83. 
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 Německé nacionálně socialistické hnutí se ve své snaze o podřízení 

všech aspektů soukromého i veřejného života snažilo svázat mimo jiné také 

tvorbu soudobých umělců ideologickými dogmaty a přinutit je k produkci 

režimu vyhovujících artefaktů. Umělecká činnost jako výraz svobodné vůle a 

individuality byla a je pro režimy s totalitními ambicemi vždy nebezpečná již 

svou podstatou a proto je z historie opakovaně známo její omezení a svázání 

ideologickými a propagandistickými prostředky. Německý případ je specifický i 

svými teoriemi o rasovém původu zvrhlého umění a z toho údajně vyplývajícím 

nebezpečí pro nacionálně socialistický režim a jeho vize „rasově čistého 

národa“. 

 Úvodní kapitoly bakalářské práce jsou zaměřeny na teoretický podklad 

konceptu „zvrhlého umění“ a jeho následné převzetí nacistickým hnutím pro 

vlastní účely. V této části jsou často využity citace pramenů, neboť názorně 

dokumentují dobový slovník nacistických špiček, jejich vulgaritu a tmářství. 

Parafráze Hitlerových či Rosenbergových výroků nemůže nikdy vyznít tak 

věrně a současně děsivě jako originál. V dalších kapitolách je postupně 

věnována pozornost kulturní politice nacistů na vládní úrovni, jednak zemské, 

jednak celostátní. Zvláštní oddíl je věnován také nejvýznamnějším akcím 

nacistické kulturní politiky, „očistě“ německých muzeí a hlavně mnichovské 

výstavě nazvané „Zvrhlé umění“ z roku 1937. Následuje popis doznívání 

aktivní negativní kulturní politiky v souvislosti s dokončenou „očistou“ 

uměleckých sbírek a s aukcí modernistických děl ve švýcarském Lucernu. 

Poslední kapitola stručně téma nacistického boje proti moderně uzavírá.  

 Pro uvedení do problematiky bylo použito interpretace díla Maxe 

Nordaua, teoretika „zvrhlosti“ a dobových pramenů – zásadních prací 

nacistických ideologických špiček Adolfa Hitlera a Alfreda Rosenberga. Jádro 

bakalářské práce je pak zpracováno pomocí kompilačního postupu s využitím 

odborných monografií a článků ze zahraničních periodik. Práci doprovází také 

krátká obrazová příloha, jež má ilustrovat stav kultury v předválečném 

Německu. 
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1. Původ konceptu „zvrhlého umění“ 
 

 Koncept „zvrhlého umění“ byl v období Třetí říše součástí oficiální 

kulturní politiky. Za zvrhlé byla považována většina moderních uměleckých 

směrů v mnoha oblastech kultury, zatímco oficiální státní tvorbou bylo 

proklamované „rasově čisté umění“, produkt „rasově čistých umělců“ dle 

kritérií norimberských zákonů a Hitlerova osobního estetického vkusu. 

Paradoxní je ovšem v tomto kontextu samotný původ konceptu „zvrhlého 

umění“. Jeho autorem byl totiž známý novinář, lékař, dramatik, spisovatel a 

později sionistický aktivista maďarského původu Max Nordau (29.7. 1849 – 

23.1. 1923, vlastním jménem Simon Maximilian Südfeld, Südfeld Simon 

Miksa). 

 Jeho názory a dílo se ve své době těšily značné oblibě, zvláště mezi 

střední třídou, neboť vyjadřovaly aktuální obecné zásady, konvence a 

pozitivistické náhledy společnosti po první světové válce. Práce z Nordauova 

pera, která je stěžejní pro téma „zvrhlého umění“, ovšem pochází již 

z devatenáctého století – dvoudílný svazek Entartung z roku 1892, respektive 

1893. Tato publikace byla skutečně ostrým útokem a kulturní kritikou všech 

moderních uměleckých směrů závěru devatenáctého století. Tyto směry byly 

Nordauem viděny jako projevy vyčerpání a neschopnosti přizpůsobit se reáliím 

moderního průmyslového věku.2 Avantgardní umělci, kteří podle něj vzývali 

nedostatek disciplíny a uctívali své vlastní já, nebyli hlasateli nové éry, 

nesměřovali do budoucna, ale zpět do minulosti, a tudíž nebyli opravdovými 

modernisty, kteří ve shodě s liberály devatenáctého století věřili v pokrok 

založený na potenciálu přírodních věd.3 Ve skutečnosti to byl ovšem Nordau 

sám, kdo byl se svými názory a společenskými diagnózami beznadějně 

zastaralý.4   

Jeho teorie o „zvrhlém umění“ našla podklady v pracích italského 

kriminalisty Cesare Lombrosa (6.11. 1835 – 19.10. 1909, vlastním jménem 

Ezechia Marco Lombroso), který proslul svými tezemi o vrozené kriminalitě. 

Člověk s údajně zděděnými sklony ke kriminální činnosti se měl odlišovat od 

                                                 
2 ASCHHEIM, S.E., Max Nordau, Friedrich Nietzsche and Degeneration, In: Journal of Contemporary History, 
28, 1993, str. 643. 
3 Ibid., str. 646 – 647. 
4 Ibid., str. 643. 
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většiny společnosti i fyziologicky, např. velkými čelistmi, vystouplými lícními 

kostmi, orlím nosem, silnými rty či opravdovými známkami deformace těla.5 

Lombrosův biologický determinismus u zločinců, prostitutek a duševně 

nemocných Nordau doplnil o skupinu, která do podobných kategorií předtím 

řazena nebyla, o umělce. Určití spisovatelé, výtvarní umělci a další se také 

měli vyznačovat duševními stavy a často i tělesnými znaky typickými pro 

zdegenerované, zvrhlé a zkažené jedince.6 Tyto údajně vyšinuté umělce 

produkující „zvrhlé umění“ Nordau navrhoval ponechat svému neúprosnému 

osudu, neboť u nich neviděl možnost vyléčení či zlepšení stavu. Předpokládal, 

že budou blouznit pouze krátce a poté zahynou.7 

 Na rozdíl od tradičních uměleckých norem, které dle Nordaua 

vyzdvihovaly krásu a spoutávaly neřest, nové směry znamenaly pohrdání 

zvyklostmi a morálkou. Nevázané obscénnosti, osvobození se zvířete 

v člověku, krutá chamtivost po zisku a rozkoši – takto a podobně Nordau 

charakterizoval konec zavedených pořádků v umělecké tvorbě.8 Nordauův 

pohled do budoucnosti umění ovšem neznamenal vzkříšení starých technik a 

norem. Tancem a výtvarným uměním se spíše odmítal zabývat, neboť je 

považoval za čistý přežitek, který bude v budoucnosti doménou 

nejemotivnějších složek lidstva, doménou žen, mládeže a dětí.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso, 16.4. 2007. 
6 ASCHHEIM, S.E., Max Nordau, Friedrich Nietzsche and Degeneration, str. 645. 
7 Ibid., str. 650. 
8 Ibid., str. 644. 
9 Ibid., str. 649. 



Bakalářská práce  Nacistický koncept „zvrhlého umění“ 
  

 11 

2. Nacistické hnutí a „zvrhlé umění“ 
 

 Koncept „zvrhlého umění“ byl stejně jako mnoho dalších starších 

konceptů převzat nacionálně socialistickým hnutím, samozřejmě bez odkazu 

na jeho tvůrce „problematického rasového původu“. Nordauova teorie byla 

využita k podpoře nacistické teze o úpadku kultury v důsledku dekadentního 

vlivu modernity. Nově byla ovšem obohacena o ideologický a rasový prvek. 

„Zvrhlé umění“ již nemělo být primárně produktem mentálně či fyziologicky 

zdegenerovaných jedinců, ale produktem levicově smýšlejících či „rasově 

méněcenných“. Poupravená teorie „zvrhlého umění“ se objevila v mnoha 

nacistických spisech, nevyjímaje dva nejvýznamnější – Hitlerův Můj boj (Mein 

Kampf) z roku 1925 a Rosenbergův Mýtus 20. století (Der Mythus des 20. 

Jahrhunderts) z roku 1930. 

 Hitler chápal všechny aspekty veřejného života, umění nevyjímaje, jako 

nástroje své cesty za mocí a vládou. Pevně věřil, že kultura je základním 

kamenem každé společnosti, a rozhodl se, že umění bude hrát významnou roli 

v tvorbě jeho ideálního německého národa. Parafráze jím stanovených cílů 

„pravého“ německé umění je následující: muselo vycházet z nacisty 

obhajované „kolektivní národní duše“ a vyjadřovat její identitu, muselo být 

národní, ne mezinárodní, muselo být lidem srozumitelné, nesmělo být 

přechodným výstřelkem, ale mělo usilovat o věčnost, muselo být pozitivní, ne 

kritické ke společnosti, muselo být povznášející a muselo reprezentovat dobro, 

krásu a zdraví.10 Jiné vyjádření Hitlerových myšlenek je následující: 

 

„Divadlo, umění, literaturu, kino, tisk, plakáty a výlohy je nutno 

očistit od projevů uhnívajícího světa a postavit je do morálních služeb 

státu a kultury.“ 11  

 

Co v první řadě Hitlera na umění fascinovalo, byl jeho potenciál 

ohromení a uhranutí. Ovšem v případě avantgardy Hitler tento její potenciál 

odmítal a „difamoval její díla jako umělecké a kulturní zajíkání se, které nebylo 

snesitelné ani rasově, ani národně.“12 Co se „rasové nesnesitelnosti“ 

                                                 
10 GOGGIN, M-M., „Decent“ vs. „Degenerate“ Art: The National Socialist Case, In: Art Journal, 50, 1991, str. 
84. 
11 HITLER, A., Mein Kampf, Praha, Otakar II., 2000, str. 185. 
12 REICHEL, P., Svůdný klam Třetí říše: Fascinující a násilná tvář fašismu, Praha, Argo, 2004, str. 272. 
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moderního umění týče, věnoval jí Hitler ve své knize mnoho pozornosti. Jen 

pro ilustraci lze uvést: 

 

„Bylo to těžké obvinění, kterého se dostalo v mých očích Židům, 

když jsem poznal jejich činnost v tisku, umění, literatuře a divadle...To 

byl mor, duchovní mor, horší než kdysi černá smrt, kterou tu byl 

infikován národ...Bylo to hrozné, ale nedalo se přehlédnout, že právě Žid 

byl vybrán přírodou na tuto úlohu v přehojném množství.“13 

 

Ohrožení národa ze strany moderního umění zase viděl v údajném 

vzájemném ovlivnění a propojení úpadku německé společnosti od přelomu 

století se vzestupem avantgardy:  

 

„Tak jak byl ještě před šedesáti lety jen těžko myslitelný politický 

rozvrat dnešní velikosti, o kulturním poli vůbec nemluvě, tak se již od 

roku 1900 začal odrážet ve futuristických a kubistických výtvorech. Před 

šedesáti lety by výstava takzvaných dadaistických „zážitků“ byla 

naprosto nemyslitelná a její pořadatelé by skončili v ústavu pro 

choromyslné, zatímco dnes dokonce předsedají uměleckým svazům.“14 

 

 Na poli ideologickém si zase Hitler záměrně asocioval levicové smýšlení 

části avantgardních umělců s proklamovaným největším nepřítelem 

nacionálního socialismu – komunismem. Ve svém landsbergském 

ideologickém spisu mimo jiné uvádí: 

  

„Bolševické umění je jediná možná kulturní forma života a 

duševního výrazu bolševismu jako takového. Komu to přijde podivné, 

ten ať se podívá na umění šťastně zbolševizovaných států a s hrůzou se 

seznámí s chorobnými výstřelky šílených a zubožených chudáků, které 

známe od přelomu století pod pojmy kubismus a dadaismus, které jsou 

tam obdivovány jako oficiální, státně uznané umění.“15 

 

 Nebo na jiném místě: 
                                                 
13 HITLER, A., Mein Kampf, str. 48. 
14 Ibid., str. 187 – 188. 
15 Ibid., str. 187. Zde Hitler záměrně označuje avantgardu za státní umění „zbolševizovaných“ zemí, i když 
reálně tomu tak nebylo a již tu nastupovala monumentalita socialistického realismu. 
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„...pokud je periklejské období zosobněno Parthenónem, pak je 

bolševická přítomnost zobrazena kubistickým úšklebkem.“16 

 

 Hitler byl také přesvědčen, že je jeho vlastní estetický vkus, který byl 

ovšem ohraničen poslední čtvrtinou devatenáctého století, neomylný. Věděl 

také, že většina německého národa a konvenčních umělců a architektů jeho 

názor sdílí.17 V Německu měla totiž antimodernistická tradice hluboké kořeny. 

Kupříkladu roku 1909 nechal císař Vilém II. propustit ředitele Národní galerie 

kvůli nákupu impresionistických děl. V roce 1913 zase hamburské noviny 

popsaly vystavované Kandinského práce jako „fušerskou změť čar“ a umělce 

samotného jako „toho bláznivého malíře, který již nemůže být braný za 

zodpovědného za svoje činy“. Před první světovou válkou byla dokonce 

v pruském parlamentu přijata rezoluce odsuzující postupující „zvrhlost 

umění“.18 Také ponižující porážka ve válce a platba vysokých válečných 

reparací sehrály svoji roli. Demoralizovaným národem byla hnutí jako 

expresionismus, kubismus a dadaismus viděna jako intelektuálská, elitistická a 

cizorodá a byla často spojována s ekonomickým kolapsem, který byl sváděn 

na domnělé mezinárodní spiknutí komunistů a Židů.19 

V samotné NSDAP byly ovšem názory na moderní umění, zvláště na 

expresionismus, rozdílné. Zejména někteří intelektuálové a mladší členové 

strany obhajovali právě expresionismus jako spirituální sílu, která vyjadřuje 

svůj germánský charakter. Jiní zase viděli spojitost mezi revolučností 

expresionismu a nacionálně socialistickou revolucí.20 

 Alfred Rosenberg, jeden z předních nacistických ideologů, ovšem 

takovou výjimkou nebyl. V roce 1930 vyšla v prvním vydání jeho třísvazková 

kniha Mýtus 20. století, v níž se na rozdíl od Hitlerovy práce věnoval otázce 

umění šíře a uceleněji. Snažil se v ní předložit a pseudovědeckými argumenty 

obhájit vše germánské od životních hodnot, přes zmiňované umění až po 

politiku. V prostřední knize s názvem Podstata germánského umění (Das 

Wesen der germanischen Kunst) se mimo jiné také zabýval avantgardními 

                                                 
16 Ibid., str. 190. 
17 JELAVICH, P., National Socialism, Art and Power in the 1930s, In: Past and Present, 164, 1999, str. 257. 
18 NICHOLAS, L.H., The Rape of Europa: The Fate of Europe’s Treasures in the Third Reich and the Second 
World War, New York, Vintage Books, 1995, str. 7. 
19 BARRON, S., 1937: Modern Art and Politics in Prewar Germany, In: „Degenerate Art“: The Fate of the 
Avant-Garde in Nazi Germany, str. 11. 
20 GOGGIN, M-M., „Decent“ vs. „Degenerate“ Art, str. 88. 
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směry přelomu devatenáctého a dvacátého století. V devatenáctém století 

viděl počátek celkového narušení tradičního světa, což mělo do popředí 

vynést nové problémy. Podle Rosenberga byla jedním z nejdůležitějších 

internacionalizace měst, ve kterých se začínala ničit rasa. Důsledkem této 

internacionalizace se měly z nočních kaváren přistěhovalců z kolonií21 stávat 

ateliéry, „míšenecká dialektika“ měla být průvodní modlitbou nových směrů a 

okolo měl pobíhat „rasový chaos Němců, Židů a přírodě vzdálených pouličních 

sexuálních zážitků“.22  

 Druhá kapitola druhé knihy se hemžila termíny jako „mestické umění, 

duševní syfilida, demokratická, rasově zamořená výuka“ a podobně a v tomto 

ohledu byl Rosenbergův slovník ještě agresivnější a vulgárnější než Hitlerův. 

Jeho xenofobním útokům neušli ani konkrétní umělci: 

 

„...byl také vnitřně zpuchřelý a rozervaný jako všichni ti, kteří 

hledali po celém světě uvažovanou krásu, ať se jmenovali Böcklin, 

Feuerbach, van Gogh nebo Gauguin.“23 

 

 Příčinu „chaotického“ vývoje v oblasti umělecké produkce „nordického“ 

Západu viděl ve ztrátě ideálu krásy, k čemuž mělo dojít právě díky existenci 

národa ničícího světoměsta ve spojení s údajným židovským plánem na 

rozložení státnosti. Nárok na všeobecnou platnost úsudku na poli vkusu měl 

vyplývat pouze z rasového, to jest národního, ideálu krásy a měl se vztahovat 

pouze na takové skupiny, které vědomě či nevědomě stejný ideál krásy nosily 

v srdci.24 Svoji dobu ovšem viděl v ohrožení a jím zamýšlený ideální stav 

umění v tomto prostředí nemohl být dosažen. Ve své knize tuto obavu vyjádřil 

na několika místech a nebál se ji zasadit i do širšího kontextu: 

  

„Ve stejné situaci se dnes nachází naše „evropské 

duševno“, které vzývá skrze židovská pera Kokoschky, Chagally, 

Pechsteiny atd. jako vůdce malířství budoucnosti. Kde se přesto 

odváží objevit forma, nese i ona otěže zvrhlosti...“25 

 

                                                 
21 V originále „asfaltoví lidé“ 
22 ROSENBERG, A., Der Mythus des 20. Jahrhunderts, Mnichov, Hoheneichen-Verlag, 1940, str. 298. 
23 Ibid., str. 299. 
24 Ibid., str. 302 – 303. 
25 Ibid., str. 299. 



Bakalářská práce  Nacistický koncept „zvrhlého umění“ 
  

 15 

 Rosenbergovy neurvalé a primitivní útoky na avantgardu a vágní 

představy o „nápravě“ uměleckého směřování  nicméně našly oporu u 

stranických špiček, Hitlera nevyjímaje.26 Ostatně i mezi širokými masami byly 

tyto myšlenky populární a jak Mýtus 20. století, tak i Můj boj se zvláště po roce 

1933 dočkaly několika dotisků a jejich prodej je zařadil mezi předválečné 

bestsellery. 

 

 

2.1. Bojový svaz pro německou kulturu 

 

 Ještě předtím, než Rosenberg svoje myšlenky poprvé knižně publikoval, 

rozhodl se vytvořit spolek, díky kterému by mohl svoje ideály hlásat a 

naplňovat. Od srpna 1927 tudíž začal budovat organizaci se sídlem 

v Mnichově, která postupně vešla ve známost jako Bojový svaz pro německou 

kulturu (Kampfbund für deutsche Kultur). Po jeho představitelích bylo 

vyžadováno, aby vzhledem k údajnému zoufalému stavu kultury v Německu 

stmelovali publikum na svých přednáškách s cílem probuzení národního mýtu. 

Konkrétně se Svaz ke svému programu vyjadřoval ve vlastním manifestu: 

  

„Společnost si dává za cíl objasnit německému národu spojitost 

mezi rasou, uměním, vědou, mravními a vojenskými hodnotami. Dává si 

za cíl přiblížit veřejnosti slovem a písmem významné, dnes umlčené 

Němce a se vším důrazem podporovat kulturní všeněmectví bez ohledu 

na politické omezování. Dává si za cíl skrze shromažďování úsilí těchto 

odhalených sil vytvořit předpoklad pro národ jakožto prvotní hodnotu 

uznávanou výchovou na školách a vysokých školách. Zejména si dává 

za cíl probudit k poznání a vůli dorůstající pokolení ze všech vrstev lidu 

kvůli podstatě a nutnosti boje o kulturní a charakterní hodnoty 

německého národa se zřetelem na vybojovanou svobodu.“27 

 

 Na rozdíl od Hitlera, který viděl situaci současného umění pouze jako 

jeden z mnoha příznaků všeobecné „degenerace“, pro Svaz to byl naopak 

                                                 
26 V lednu 1934 byl Rosenberg mimo jiné jmenován intelektuálním vedoucím strany s titulem „Vůdcův 
zmocněnec pro dohled nad celkovým duchovním a ideologickým výcvikem a výchovou NSDAP“ (Beauftragter 
des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der 
NSDAP). 
27 Citováno dle BRENNER, H., Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, Reinbek, Rowohlt, 1963, str. 8 – 9. 
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nejdůležitější vizuální důkaz. Argumentační podklady pro toto tvrzení jeho 

představitelé hledali v nechvalně proslulých knihách a přednáškách Paula 

Schultze-Naumburga. Tento autor, který začínal jako architekt, vedle sebe 

stavil díla moderního umění a fotografie pacientů psychiatrických léčeben, aby 

poukázal na údajné společné patologické pozadí (viz příloha č. 1).28   

 Mezi členy Svazu patřili spisovatelé, nakladatelé, kněží, vysokoškolští 

učitelé, vedoucí skautu, Wehrwolfu29, či příslušníci nacionálních 

mládežnických a studentských spolků, stejně jako tělovýchovných sdružení. 

 Se zřetelem na výše uvedené cíle si Svaz také musel najít nepřátele, 

kteří uskutečnění těchto cílů bránili. Přesně v duchu nacistické ideologie a 

později vydaného Mýtu 20. století to byli Židé a „světový bolševismus“. 

Umělecká moderna byla v širším smyslu chápána jako ohnisko infekce uvnitř 

jednotlivých zemí, zatímco politické a akční centrum této infekce mělo být 

v zahraničí, jmenovitě v Moskvě.30 

 Přes svoji častou přednáškovou činnost a populistický slovník se 

nicméně Svazu nedařilo získávat členy a ještě v roce 1930 nebyl příliš početný 

(s výjimkou Durynska). Zřejmě proto se během posledních měsíců před 

převzetím moci ještě zradikalizoval a v očích liberálních německých 

uměleckých skupin byl viděn jako kulturněpolitická odnož SA. Výsledkem 

zvýšené aktivity bylo vytvoření sítě podpůrných bodů po celém Německu. Tyto 

pracovní skupiny a kulturní a zvláště umělecko-politické kádry vyčkávaly jako 

budoucí akční centra na zadání úkolů s celoněmeckou působností, kterých se 

jim mělo dostat po etablování nacistické moci.31 Skutečně se tak již od počátku 

roku 1933 začalo dít a z řad Svazu vybraní umělečtí komisaři byli přiřazováni 

jako poradci župních vedoucích NSDAP v otázkách kulturní politiky. 32  

 S postupným upevňováním moci Goebbelsova Říšského ministerstva 

lidové osvěty a propagandy (Reichsministerium für Volksaufklärung und 

Propaganda) ovšem moc svazu upadala a postupně se dostával díky svému 

vedoucímu Rosenbergovi spíše do role plačtivého stěžovatele. Jeho role byla 

v následujících letech vymezena spíše osobními spory obou ideologických 

nacistických představitelů. Díky Hitlerově politice konkurence elit byly navíc 

                                                 
28 HARTOG, A., „Entartete Kunst“, In: Deutsche Bildhauer 1900 – 1945 Entartet, Königstein im Taunus, H. 
Köster, 1992, str. 14. 
29 Jeden z takzvaných „obranných svazů“ paramilitárního a nacionalistického charakteru založený v roce 1923. 
O deset let později byl začleněn do SA. 
30 BRENNER, H., Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, str. 13. 
31 Ibid., str. 21. 
32 REICHEL, P., Svůdný klam Třetí říše, str. 79. 
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tyto spory udržovány vzájemným křížením kompetencí. Smyslem bylo, aby se 

nikdo nestal absolutním pánem tam, kde měl Hitler ambice na vytvoření vlastní 

absolutní linie, to jest v oblasti kultury. 
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3. Nacisté a umění po převzetí moci 
 

 

3.1. Předstupeň na zemské úrovni 

 

 K realizaci svých představ o umění měly nacistické špičky možnost však 

již před Hitlerovým jmenováním říšským kancléřem, a to na zemské úrovni. 

V prosinci roku 1929 totiž NSDAP uspěla ve volbách v Durynsku a po složitých 

koaličních vyjednáváních získala o měsíc později křeslo ministra vnitra a 

osvěty (Staatsminister für Inneres und Volksbildung) v zemské vládě, které 

obsadil Wilhelm Frick. Ze své pozice se rozhodl „očistit“ Výmar, jakožto 

historické místo spjaté s Goethem, Schillerem a Wagnerem, a zničit zde 

všechny stopy po působení odmítaného Bauhausu. Proto nechal přemalovat 

modernistické nástěnné malby Oskara Schlemmera na výmarských 

schodištích. Byl tak posedlý eliminací „židobolševického vlivu“, že nařídil 

odstranění avantgardních prací Barlacha, Kandinského, Noldeho a dalších 

z výstavních síní zámeckého muzea, zakázal Brechtovu hru Třígrošová opera 

a bránil uvádění Stravinského baletů a Hindemithových oper.33 

 Za Frickova pouhého ročního úřadování v ministerském křesle také 

získal v Durynsku silné pozice Bojový svaz pro německou kulturu. V březnu 

1930 byla z popudu jeho předáků ve Výmaru ustanovena Vedoucí rada 

spojených německých uměleckých a kulturních svazů (Führer-Rat der 

Vereingten Deutschen Kunst- und Kulturverbände). Mezi její hlavní 

představitele patřili Rosenberg a Schultze-Naumburg a celkově sdružovala 

v sedmnácti organizacích na 250.000 členů. Její tiskoviny nyní s oficiální 

zemskou podporou neustále útočily na „kulturně bolševický teror“ a 

samozřejmě na Židy a Romy.34 

 Zkušenosti získané během ročního působení nacistů na zemské úrovni 

v oblasti omezování kultury pak byly v daleko větší míře využity po lednu, 

resp. březnu 1933 a mimo jiné umožnily překvapivě rychlé etablování nových 

kulturněpolitických úřadů. 

 

 

 
                                                 
33 NICHOLAS, L.H., The Rape of Europa, str. 8 – 9. 
34 BRENNER, H., Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, str. 19. 
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3.2. Celostátní kulturní politika 

 

Po uchopení moci v lednu 1933 byla realita nacistické kulturní politiky 

charakterizována střídáním velkých ambicí a vystřízlivění, spektakulárních 

akcí a částečných zklamání. Nemalý podíl na této situaci měla vágnost 

formulací a charakteristik ohledně „zvrhlého umění“. Dalším faktorem byla 

vzájemná konkurence stranických špiček a jimi spravovaných úřadů.35 

Jmenovitě zejména Goebbels a Rosenberg zastávali odlišná ideologická 

východiska a také samozřejmě oba sledovali vlastní mocensko-politické 

zájmy. Na druhou stranu ale byli vázáni snahou pomoci nacionálně 

socialistickému režimu k úspěchu. Wilhelm Frick naopak ztratil většinu svých 

kompetencí na poli kultury právě v Goebbelsův prospěch.36  

 Také mezi samotnými umělci se rozhořel boj. Ti, kteří lpěli na völkisch 

ideálech a svoje práce vytvářeli v duchu realismu a historismu devatenáctého 

a počátku dvacátého století, očekávali, že začnou být podporováni namísto 

napadaných a odsuzovaných autorů.37 Vyjádření tohoto očekávání vyšlo mimo 

jiné i na stránkách Německého uměleckého zpravodaje (Deutscher 

Kunstbericht), který již v březnu 1933 psal o očekávání německých umělců od 

nové vlády: 

 

„Všechny produkty kosmopolitního a bolševického obsahu mají 

být odstraněny z německých muzeí a sbírek. Veřejnosti mohou být 

poprvé ukázány najednou, lidem má být sdělena cena, jež za ně byla 

zaplacena, společně se jmény galerijních pracovníků a ministrů kultury, 

kteří byly za jejich pořízení zodpovědní, poté tyto neumělecké produkty 

mohou mít pouze jediné využití, jako palivo k vytápění veřejných 

budov.“38 

 

 Obdobná situace nastala i u ředitelů muzeí a galerií. V dubnu 1933 totiž 

vyšel zákon o obnovení odborné státní služby. Jeho smyslem bylo zlegalizovat 

propouštění nepohodlných státních zaměstnanců a to včetně kulturní sféry. 

                                                 
35 V literatuře se někdy objevuje termín „anarchie autorit“. 
36 REICHEL, P., Svůdný klam Třetí říše, str. 76. 
37 TÜMPEL, CH., „Herzliche Grüβe von Scheiterhaufen zu Scheiterhaufen“ (Ringelnatz an Marcks). Zur 
Rezeption moderner Plastik in den Jahren 1933 – 1945, In: Deutsche Bildhauer 1900 – 1945 Entartet, str. 18. 
38 Citováno dle HÜNEKE, A., On the Trail of Missing Masterpieces: Modern Art from German Galleries, In: 
„Degenerate Art“: The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany, str. 121. 
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Akademičtí pracovníci, profesoři na uměleckých školách i právě ředitelé muzeí 

a galeristé byli všichni tímto zákonem postihováni.39 Nacističtí sympatizanti, 

jež na těchto postech nahradili stávající odborníky, se poté snažili svým 

chlebodárcům zavděčit a začali organizovat první „výstavy hanby“ 

(Schandausstellungen) či „komory hrůz umění“ (Schreckenkammern der 

Kunst). Například již v dubnu 1933 proběhla v galerii v Karlsruhe „výstava 

hanby“ s názvem Vládní umění let 1918 – 1933 (Regierungskunst von 1918 – 

1933).40 

 Naopak některé výstavy nekonvenčních umělců byly rušeny. Například 

velká retrospektivní expozice děl Oskara Schlemmera ve Stuttgartu byla 

uzavřena již v březnu 1933 pouhých dvanáct dní po svém otevření. V místním 

nacistickém tisku byla Schlemmerova tvorba napadána a zpochybňována její 

umělecká hodnota. Doslova bylo tvrzeno, že jeho díla jsou nedokončená a 

hodí se k ponechání bez povšimnutí na smetišti. Po této štvavé kampani byla 

nakonec celá výstava v tichosti skryta do odlehlejší a nenápadnější galerie.41 

Nacistická vláda tedy nejen že zrušila dřívější podporu moderního 

umění, ale také slíbila, že je eliminuje z konkurence na uměleckém trhu. 

Účelem výše zmíněné institucionální kontroly státních akademií a uměleckých 

škol byla také snaha o zavedení dlouhodobých výukových programů, které 

měly za cíl vytvoření oficiálního umění, jež mělo dát nacionálně socialistické 

ideologii zřetelnou, esteticky působivou tvář. Koncem prvního roku nacistické 

vlády bylo také docíleno toho, že byli prakticky všichni známí avantgardní 

umělci propuštěni ze svých akademických postů. Přesto jim nebyly kladeny 

žádné překážky pro vstup do Říšské kulturní komory (viz níže), do níž také 

naprostá většina z nich vstoupila.42  

Ve skutečnosti se ale žádný extrémní zlom na poli umělecké produkce 

nekonal. Důvodů, které by toto tvrzení mohly podpořit, je několik, od selhání 

vlastní nacionálně socialistické umělecké tvorby a nenaplněných režimních 

ambicí na tomto poli, po zachování kulturní plurality jako únikového vnitřního 

povznášejícího světa před světem politiky.43 

                                                 
39 NICHOLAS, L.H., The Rape of Europa, str. 9. 
40 TÜMPEL, CH., „Herzliche Grüβe von Scheiterhaufen zu Scheiterhaufen“ (Ringelnatz an Marcks), str. 20. 
41 NICHOLAS, L.H., The Rape of Europa, str. 6 – 7. 
42 WERCKMEISTER, O.K., Stephanie Barron, et al. „Degenerate Art“: The Fate of the Avant-Garde in Nazi 
Germany (recenze), In: Art Bulletin, 79, 1997, str. 339. 
43 REICHEL, P., Svůdný klam Třetí říše, str. 271. 
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 Jak již bylo výše nastíněno, dokázala se dokonce i v samotné NSDAP 

zformovat určitá umělecká opozice. Bylo to umožněno mimo jiné i díky 

zmíněné rivalitě mezi nacistickými elitami. Mladí umělci, studenti, kunsthistorici 

a kritici, kteří vycházeli z tradic německého expresionismu, zvláště ze skupin 

Die Brücke a Der Blaue Reiter, věřili, že právě expresionismus může být 

vyjádřením pokračování nacionálně socialistické revoluce a inspirací pro nové 

německé umění. Protestovali také proti zmíněným výstavám hanby a proti 

vytváření „černých listin“ umělců. 44 

 Do skupiny obhájců expresionismu zpočátku patřil i Joseph Goebbels. 

Oceňoval zvláště práce Barlacha a Noldeho.45 Emil Nolde byl zpočátku 

dokonce členem NSDAP a oba umělci byli jedněmi ze signatářů 

pronacistického manifestu, který vyšel ve stranickém listu Völkischer 

Beobachter v srpnu 1934 jako odpověď na Hitlerovo volání po loajalitě po 

smrti prezidenta Hindenburga a po noci dlouhých nožů. 46 

 Goebbels také podpořil zorganizování výstavy Italská futuristická letecká 

malba (Aeropittura) v březnu 1934 v Berlíně, která patřila k vrcholům umělecko 

opoziční činnosti. Rosenberg na to ale v duchu vzájemného soupeření 

zareagoval podrážděně a neodpustil si tvrdé útoky na adresu Mussoliniho 

chráněnce Filippa Marinettiho a jeho stoupence. Neustále zasílal dopisy také 

Hitlerovu tajemníkovi Rudolfu Hessovi, ve kterých opakovaně zpochybňoval 

Goebbelsovu věrnost nacistické ideologii.47 

Po sérii Rosenbergových stížností nakonec přišla Hitlerova reakce. 

V září 1934 na stranickém sjezdu v Norimberku představil svoje vlastní vize o 

kulturní politice. Odmítl nejen právo na kulturní opozici, ale konkrétně také 

samotný expresionismus. Jeho obhájci bitvu o svoje „germánství“ prohráli. Od 

této chvíle se právě Hitler a jeho vkus stali absolutní rozhodující instancí 

v otázkách moderního umění. Přesto se rozhodl zachovat princip rivality mezi 

Goebbelsem a Rosenbergem. Při důkladnějším pohledu ovšem vychází 

najevo, že Goebbelsova moc byla i přes úvodní zaváhání ohledně 

expresionismu o něco větší. Koncentrovala se totiž na stát, kdežto Rosenberg 

měl jako „Vůdcův zmocněnec“ dominantní postavení v nacistické straně. 

 
                                                 
44 TÜMPEL, CH., „Herzliche Grüβe von Scheiterhaufen zu Scheiterhaufen“ (Ringelnatz an Marcks), str. 21. 
45 GOGGIN, M-M., „Decent“ vs. „Degenerate“ Art, str. 88. 
46 GRIMM, D., Emil Nolde, In: „Degenerate Art“: The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany, str. 319. 
47 REICHEL, P., Svůdný klam Třetí říše, str. 83. 
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3.2.1. Goebbelsovo kulturní impérium 

 

 Po opakovaných volbách do Říšského sněmu v březnu 1933, před 

kterými Goebbels organizoval volební kampaň NSDAP, se i on dočkal 

vysněného ministerského křesla. Jako Říšský ministr lidové osvěty a 

propagandy byl zodpovědný za duchovní působení na národ, kulturní 

propagaci doma i v zahraničí a za správu k těmto účelům sloužících institucí. 

Kromě vědy a výchovy mládeže se tak stal vládcem nad veškerým duchovním 

světem Třetí říše.48 

Pro posílení jeho pozice byla na základě rozhodnutí kabinetu zřízena 

v září 1933 tzv. Říšská kulturní komora (Reichskulturkammer), což byla 

zastřešující organizace pro profesionální umělce. V době svého vzniku byla 

spíše příkladem velkých ambicí mladého režimu, neboť nacisté ještě neměli 

sjednocený systém cenzury. Přesto každý, kdo svoji obživu spojoval 

s uměním, musel být jejím členem, vyjma Židů a politických oponentů režimu, 

jimž bylo členství v komoře zapovězeno. Nečlenové komory poté nemohli 

prodávat či vystavovat svoje díla a dokonce je ani nesměli vytvářet. Ti, kteří 

byli později označeni za autory „zvrhlého umění“ měli dokonce zakázáno 

nakupovat malířské potřeby. Ačkoliv bylo důvodem pro zřízení této instituce 

získání kontroly nad uměleckou produkcí, jejím členům tento systém 

poskytoval pozitivní materiální nabídky. Do konce třicátých let poté do komory 

vstoupilo na 42.000 členů.49 

 Svázání svobodné tvorby ovšem nešlo tak hladce, jak si vedoucí nacisté 

představovali. Až do dubna 1935 totiž ještě relativně svobodně probíhaly 

expozice zvláště expresionistických děl. Až poté došlo k vydání nařízení o 

uměleckých výstavách, podle nějž v budoucnu každá výstava podléhala 

povinnosti předchozího nahlášení a souhlasu Říšské komory výtvarných 

umění (Reichskammer der bildenden Künste), sekce Říšské kulturní komory, 

v jejímž čele stál spolehlivý nacista a stoupenec teze o „zvrhlém umění“ Adolf 

Ziegler. 

 Rozpolcenost nacistického režimu obecně i jeho kulturní politiky se 

ovšem opět brzy projevila. V souvislosti s berlínskou olympiádou v roce 1936 

bylo rozhodnuto o vytvoření obrazu tolerantnějšího Německa v očích 

                                                 
48 REICHEL, P., Svůdný klam Třetí říše, str. 80. 
49 GOGGIN, M-M., „Decent“ vs. „Degenerate“ Art, str. 84. 
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zahraničních návštěvníků. Pomoci k tomu mělo i umění, a tak byla umírněným 

figurativním dílům dříve odmítaných umělců (s výjimkou židovských autorů) 

opět dána příležitost k vystavování. O pouhý rok později ale byla většina 

takovýchto děl zabavena jako artefakty „zvrhlého umění“. 50 

 Ještě téhož roku po skončení olympijských her, v listopadu 1936, došlo 

k jedné z posledních legislativních úprav před nejspektakulárnější akcí 

předválečné nacistické kulturní politiky, mnichovskou výstavou „zvrhlého 

umění“. Z Goebbelsova nařízení byla zakázána umělecká kritika a následně 

měla mít pouze strana a stát právo hodnotit umělecká díla.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 TÜMPEL, CH., „Herzliche Grüβe von Scheiterhaufen zu Scheiterhaufen“ (Ringelnatz an Marcks), str. 23. 
51 Ibid., str. 24. 
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4. Výstava „zvrhlého umění“ v Mnichově roku 1937 
 

 

4.1. Cesta k výstavě 

 

Přes veškerou snahu a Hitlerovy dramatické projevy a zuřivé výpady na 

adresu moderního umění na stranických sjezdech v Norimberku v letech 1934 

a 1935, přes vládní a stranické pomlouvačné antimodernistické kampaně a 

štvavé novinové články se situace na umělecké scéně až do vypuknutí války 

nevyvíjela tak dobře, jak by si nacisté představovali. Počátkem roku 1937 měly 

německé akademie stále nedostatek kvalifikovaných vyučujících a stále chyběl 

jasně definovaný plán na zajištění propagandy prostřednictvím nacionálně 

socialistického umění.52 

 I když nebylo moderní umění úřady tolerováno, výše popsaná situace 

mohla nastat také proto, že gestapo ani SS (v kontrastu např. k NKVD) nikdy 

neměly pracoviště zaměřená primárně na německé umělce. Produkce 

„zvrhlého umění“ tedy nebyla nikdy úplně zastavena a i když modernisté byli 

verbálně odsuzováni jako nepřátelé lidu a existovaly snahy zabránit jim 

v tvorbě, či je za ni pronásledovat, oficiální místa žádného z nich kvůli 

samotné tvorbě fyzicky nenapadala, ani se nepokoušela takové umělce 

zlikvidovat. Psychický teror formou neudělování zakázek či odstraňování jejich 

děl z veřejných prostor nicméně existoval.53 

 Právě selhání snah o absolutní kontrolu umělecké tvorby, stejně jako 

neúspěch v budování kultury podle nacistických představ, vedly zřejmě 

Goebbelse ke zorganizování akce, jejímž cílem bylo toto fiasko zamaskovat. 

Dalším motivem mohla být snaha o posílení vlastní pozice. Výsledkem bylo, 

že se říšský ministr vzdal své zdrženlivosti a dosavadního taktického 

manévrování, vlastní představy o vkusnosti a estetičnu opustil a začal se 

přiklánět k represivní politice. Kuloárovým důvodem, který tento přerod mohl 

uspíšit, byl i jeho vztah k české herečce Lídě Baarové, jež uškodil 

Goebbelsově obrazu v očích samotného Hitlera a který se horlivý ministr 

rozhodl napravit.54 

                                                 
52 WERCKMEISTER, O.K., Stephanie Barron, et al. „Degenerate Art“: The Fate of the Avant-Garde in Nazi 
Germany (recenze), str. 339. 
53 Ibid., 341. 
54 REICHEL, P., Svůdný klam Třetí říše, str. 88. 
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 V červnu 1937 z jeho iniciativy a s Hitlerovým souhlasem začala první 

fáze „očisty“ německých muzeí a galerií od „zvrhlého umění“. Důvodem byla 

snaha o shromáždění artefaktů pro zorganizování velké propagandistické 

výstavy. Nicméně instrukce o tom, co za „zvrhlé umění“ považovat, byly pouze 

obecné. Zabavena měla být díla, která „urážejí německé cítění nebo ničí či 

zaměňují přirozenou podobu, nebo jednoduše odhalují absenci adekvátní 

manuální a umělecké zručnosti“.55 Sběrná komise, v jejímž čele stanul Adolf 

Ziegler, tak získala velkou míru samostatnosti. Výsledkem byla nejasnost 

v estetických kritériích a díla byla z velké části vybírána podle politické 

orientace a názorů jejich autorů.56 

 Mezi politicky nezmanipulovanými řediteli muzeí a galerií vypukla 

panika. Obrazy v jejich expozicích, které byly zapůjčeny od autorů či 

soukromých sběratelů, byly hromadně navraceny, nejcennější kusy byly 

ukládány do bankovních trezorů či schovávány v muzejních sklepeních.57  

Přesto se podařilo komisi shromáždit celkem 5.328 kusů „zvrhlého umění“.58 

 Ziegler se ke konci „očisty“ německých muzeí, která v hektickém tempu 

trvala pouze okolo deseti dní, vyjádřil na výroční schůzi Říšské komory 

výtvarných umění k otázce „zvrhlého umění“ následovně: 

 

„Ten, kdo zobrazuje naše mladíky jako vyzáblé idioty a německou 

matku jako neandrtálskou ženu, ukazuje nepopiratelný důkaz svého 

zvrhlého charakteru. A ten, kdo nabízí špatné, průměrné nebo 

nedokončené práce tak dokonalému Domu umění, dokazuje, že 

nepochopil kulturní požadavky naší doby.“59 

 

 

4.2. Kulturní konfrontace 

 

Z oněch více než pěti tisíc uměleckých děl bylo potom vybráno více než šest 

set maleb, soch, grafik, fotografií a knih ze třiceti dvou muzejních sbírek. Ty 

byly poté odeslány do Mnichova, kde se v rychlosti připravovala největší a 

                                                 
55 Citováno dle BARRON, S., 1937: Modern Art and Politics in Prewar Germany, str. 19. 
56 HARTOG, A., „Entartete Kunst“, str. 14 – 15. 
57 NICHOLAS, L.H., The Rape of Europa, str. 17 – 18. 
58 TÜMPEL, CH., „Herzliche Grüβe von Scheiterhaufen zu Scheiterhaufen“ (Ringelnatz an Marcks), str. 24. 
59 Citováno dle NICHOLAS, L.H., The Rape of Europa, str. 18. 
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propagandisticky nejlépe zorganizovaná „výstava hanby“.60 Měla být jakýmsi 

ideologickým i hodnotovým protipólem Velké německé výstavy (Grosse 

Deutsche Kunstausstellung), která byla zahájena 18. července 1937 

samotným Hitlerem v Den německého umění (Tag der Deutschen Kunst) a 

slavnostně otevřela Dům německého umění (Haus der Deutschen Kunst).61 

Umělecké spektrum zastoupené na výstavě „Zvrhlé umění“ (Entartete 

Kunst) zahrnovalo sto třináct převážně německých umělců rozličných směrů – 

impresionismu, dadaismu, konstruktivismu, Bauhausu, Nové věcnosti a 

rozličných zástupců abstraktního umění. Převažovala ovšem díla 

expresionistická, zvláště umělců ze skupiny Die Brücke.62 Tato kulturní 

konfrontace měla demonstrovat totální vítězství nad modernou. 

Dalším cílem, který měla tato konfrontace přinést, bylo přeformování 

negativního mínění širokého publika do politických postojů. „Zvrhlé umění“ 

bylo totiž propagandou spojováno s nepřáteli Říše, s komunisty a Židy. 

Naopak Velká německá výstava zobrazovala umělecké představy nacistických 

vládců a odkazovala na jejich politiku. Tento vyvolaný protiklad měl zdůraznit, 

že lid má pouze dvě možnosti, jejichž původ není vizuální nebo kulturní, ale 

světonázorový. Výstava tak byla zčásti i antikomunistickou a antižidovskou 

propagandou.63 Poukazovalo se také na fakt, že se v případě moderny 

nejedná o výstřelky či experimenty, ale o organizovaný pokus bolševiků a Židů 

o vytvoření kulturní a politické anarchie a o podkopání tradičních hodnot.64 

V červenci 1937 tedy byly v Mnichově paralelně zahájeny dvě výstavy. 

V Domě německého umění, který navrhl Hitlerův oblíbený architekt Paul 

Ludwig Troost, začala první ze zamýšlených pravidelných výročních přehlídek 

těch údajně nejlepších nových maleb, grafik a soch z umělecké produkce Třetí 

říše. O den později, 19. července začala v galerii v zahradních arkádách 

nedalekého zámeckého parku (bývalý depozitář sádrových odlitků 

                                                 
60 V roce 1937 byly zorganizovány dvě další větší antimodernistické výstavy, „Věčný Žid“ (Der ewige Jude) a 
„Velká antibolševická výstava“ (Grosse antibolschewistische Ausstellung), které putovaly po německých 
městech do poloviny roku 1939. 
61 Pro Dům německého umění se rychle vžily nejrůznější přezdívky, například „Palazzo Kitschi“ nebo 
„Mnichovský umělecký terminál“ – viz NICHOLAS, L.H., The Rape of Europa, str. 20. 
62 ZUSCHLAG, CH., „An „Educational Exhibition“, str. 87. 
63 HARTOG, A., Bemerkungen zur Plastik im Dritten Reich, In: Deutsche Bildhauer 1900 – 1945 Entartet, str. 
84. 
64 GOGGIN, M-M., „Decent“ vs. „Degenerate“ Art, str. 88 – 89. 
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archeologického institutu mnichovské univerzity) výstava „zvrhlého umění“.65 

Zahájil ji Adolf Ziegler, organizátor výstavy slovy: 

 

„Všude okolo sebe vidíte tyto odporné výplody šílenství, 

nestydatosti, neumětelství a naprosté degenerace. To, co tato výstava 

nabízí, v nás všech vyvolává zděšení a znechucení.“66 

 

 Bývalý depozitář byl vyklizen, místnosti dočasně rozdělily přepážky a na 

nich se tísnily chaoticky uspořádané obrazy. Malby, z nichž některé měly 

sejmuté rámy, byly rozděleny do nejasných tematických skupin. Zatímco 

v prvních místnostech se relativně přesně zachovávalo členění na 

náboženskou tematiku, díla židovských autorů či tvorbu, jež měla údajně 

hanobit ženy, zbytek výstavy byl směsicí předmětů a stylů, které vyvolávaly u 

nacionálních socialistů odpor. Jednalo se o abstraktní malby, antimilitaristická 

díla a umění, které mělo vyvolávat dojem autorství psychicky nemocných. 

Toho bylo docilováno mimo jiné i tím, že avantgardní práce visely vedle 

obrázků kreslených chovanci ústavů pro duševně choré.67  

Pod mnoha exponáty byly přímo na zdi napsány částky, za něž 

jednotlivé kusy muzea pořídila. Příznačné bylo, že realitu obrovské poválečné 

inflace dvacátých let, která v mnoha případech tyto sumy značně zkreslila, 

organizátoři výstavy nezmínili. Vystavovaná díla také doplňovaly popisky, na 

nichž byla uvedena jména bývalých ředitelů muzeí (často sociálních 

demokratů, nebo osob jmenovaných místními a státními sociálně 

demokratickými úřady), kteří tato díla zakoupili. To mělo ukázat na konkrétní 

„zkorumpované“ levicové úředníky, kteří během Výmarské republiky podle 

tvrzení propagandy promrhávali peníze těžce pracujících daňových 

poplatníků.68 Doprovod této expozice tvořily ještě z kontextu vytržené citáty a 

hesla zavrhnutých kritiků a muzejních ředitelů a prohlášení Hitlera, Goebbelse, 

                                                 
65 REICHEL, P., Svůdný klam Třetí říše, str. 302. 
66 Citováno dle LÜTTICHAU von, M-A., Entartete Kunst, Munich 1937: A Reconstruction, In: „Degenerate 
Art“: The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany, str. 45. 
67 Některé přesné názvy jednotlivých sekcí: „Odhalení židovské rasové duše“ (Offenbarung der jüdischen 
Rassenseele), „Výsměch německé ženě“ (Verhöhnung der deutschen Frau), „Šílenství se stává metodou“ 
(Wahnsinn wird Methode); více viz LÜTTICHAU von, M-A., Entartete Kunst, Munich 1937: A Reconstruction, 
str. 49 – 80. 
68 JELAVICH, P., National Socialism, Art and Power in the 1930s, str. 251. 
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Rosenberga a dalších straníků, jež útočila na moderní umění. Také tyto texty 

byly rovněž napsány přímo na zdi (viz příloha č.2).69 

Mnichovskou výstavu „zvrhlého umění“ navštívily za čtyři měsíce jejího 

trvání více než dva miliony návštěvníků, což bylo více než trojnásobek 

návštěvnosti Velké německé výstavy.70 Jiné údaje hovoří až o pětinásobku.71 

Ovšem myšlenka, že by byli přitahováni zapovězeným ovocem a s oficiální 

rétorikou se neztotožňovali, není u naprosté většiny z těchto příchozích na 

místě. Zamýšlené atmosféry výstavy bylo zdařile dosaženo a návštěvníci se 

sjednocovali v pocitech šoku a výsměchu. To mimo jiné také legitimizovalo 

nacistickou diktaturu, která se mohla odvolávat na ochranu, kterou národu 

zajišťovala před pobuřujícím uměním, které tak kvetlo pod ochranou 

demokracie Výmarské republiky.72 

Očitý svědek výstavy, který nepřišel shlédnout „zvrhlé“, ale moderní 

umění se mohl cítit následovně. Obrazy, jež některé visely přes sebe, jejich 

jasné barvy, rušivé texty a nápisy, to vše působilo chaotickým dojmem. Úzké 

chodby a nízké stropy přeplněné návštěvníky zase evokovaly klaustrofobické 

stavy. Hlasitě vyjadřovaná negativní a zesměšňující hodnocení vystavovaných 

děl vytvářela dojem inscenovaného představení záměrně vyvolávajícího 

agresivní a zlostnou atmosféru. Lidé stále dokola nahlas předčítali kupní ceny, 

smáli se jim, kroutili hlavami a požadovali „svoje“ peníze zpět. Většina z nich 

působila jako předem rozhodnutí a chytře nainstalovaná výstava toto 

rozhodnutí o nevhodnosti exponátů jen umocňovala. Často byly slyšet 

poznámky o „takzvaných umělcích“, kteří neumí kreslit ani malovat, či o 

spiknutí obchodníků, ředitelů muzeí a kritiků, které má za cíl veřejnost ošidit. 

Na obranu umělců nebo jejich děl nikdo nevystupoval, neboť děsivá atmosféra 

téměř nedovolovala na hlasitý, rozzlobený dav ani pohlédnout.73 

 Zajímavostí, která tuto kulturní konfrontaci provázela, byl fakt, že díla 

jednoho autora, sochaře Rudolfa Bellinga, se objevila na obou výstavách. 

Jeho Akord (Dreiklang) z roku 1919 se objevil mezi „zvrhlým uměním“, 

                                                 
69 BARRON, S., 1937: Modern Art and Politics in Prewar Germany, str. 20. 
70 REICHEL, P., Svůdný klam Třetí říše, str. 302. 
71 GUENTHER, P., Three Days in Munich, July 1937, In: „Degenerate Art“: The Fate of the Avant-Garde in 
Nazi Germany, str. 36. 
72 JELAVICH, P., National Socialism, Art and Power in the 1930s, str. 252 – 253. 
73 GUENTHER, P., Three Days in Munich, July 1937, str. 38. 
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zatímco o deset let starší skulptura boxera Maxe Schmelinga byla k vidění 

v Domě německého umění.74 

 

 

4.3. Putovní výstava 

   

23. listopadu 1937 byla výstava „zvrhlého umění“ pravděpodobně 

z Goebbelsovy iniciativy převzata Vedením říšské propagandy 

(Reichspropagandaleitung) při NSDAP, které mělo za úkol vypravit výstavu 

putovní. Od února 1938 do dubna 1941 tedy výstava „Zvrhlé umění“ cestovala 

po turné po dalších dvanácti německých městech a v každém z nich měla 

strávit čtyři týdny. Zde se o organizaci jednotlivých výstav, průvodní 

propagandu či slavnostní otevření starala místní vedení NSDAP. Berlín, 

Lipsko, Düsseldorf, Salzburg, Hamburg, Štětín, Výmar, Vídeň, Frankfurt nad 

Mohanem, Saská Kamenice, Walbrzych a Halle an der Saale byly vybrány 

z celkového počtu šedesáti pěti kandidátských měst. Ve Výmaru, Vídni, 

Frankfurtu a Saské Kamenici byla výstava navíc doplněna o exhibici s názvem 

„Zvrhlá hudba“ (Entartete Musik).75 

Pro účely této putovní výstavy byl také sestaven třicetidvoustránkový 

obrazový a textový průvodce (Entartete „Kunst“ Ausstellungsführer) (viz 

příloha č. 3). Obsahoval zamýšlené cíle výstavy, výňatky z Hitlerových projevů 

odsuzujících avantgardní umění a umělce a některé z hesel z mnichovské 

výstavy. Na jeho stránky si našla cestu také metoda vizuálního srovnávání 

moderních maleb a obrázků mentálně postižených inspirovaná výše 

zmíněným Schultze-Naumburgem.76 V průvodci se také poprvé objevilo 

detailnější rozčlenění „zvrhlého umění“ do devíti sekcí, z nichž každá byla 

vymezena podle svého obsahu. Tyto sekce byly následující: „kolaps 

vnímavosti formy a barvy, náboženský obsah, propaganda třídního boje, 

vyhýbání se vojenské službě, mravní program bolševismu, rasová 

degenerace, mentální degenerace, židovské umění a naprosté šílenství“.77 

                                                 
74 HARTOG, A., Bemerkungen zur Plastik im Dritten Reich, str. 83. 
75 ZUSCHLAG, CH., „An „Educational Exhibition“: The Precursors of Entartete Kunst and its Individual 
Venues, str. 90 – 95. 
76 BARRON, S., 1937: Modern Art and Politics in Prewar Germany, str. 22. 
77 ZUSCHLAG, CH., „An „Educational Exhibition“: The Precursors of Entartete Kunst and its Individual 
Venues, str. 92. 
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V souvislosti s vypuknutím druhé světové války bylo putování od 6. září 

1939 na čas zastaveno a obnoveno bylo až v lednu 1941. Poté však proběhly 

již pouze dvě výstavy, ve Walbrzychu a v Halle an der Saale a v listopadu 

1941 se exponáty vrátily Říšskému ministerstvu lidové osvěty a propagandy. 

O putovní výstavu,  která koordinovala všechny tři složky útoku na moderní 

umění (údajná zvrhlost, židovství a bolševismus) a znamenala vrchol národní 

propagandy, však již nebyl tak enormní zájem. I když se před vstupem do 

výstavních síní tvořili fronty (viz příloha č. 4), pozornost výstavě věnoval pouze 

místní tisk a podle publikovaných údajů ji shlédlo na dvanácti destinacích 

celkem 3.2 milionu návštěvníků, což oproti původní mnichovské výstavě 

znamená v průměru značný pokles.78 

Během téměř čtyřletého turné po německých městech se také obsah 

putovní výstavy zcela změnil. Nejvýznamnější exponáty postupně mizely a 

byly nahrazovány méně známými pracemi, převážně grafikami. Již v Berlíně, 

prvním výstavním místě po Mnichovu po pouhých třech měsících, byl obsah 

výstavy podstatně odlišný. Ač v Mnichově stáli v popředí kritiky expresionisté, 

v Berlíně to již byla díla dvacátých let, díla společensky kritická a politicky 

angažovaná. Důraz zde byl kladen hlavně na „bolševický“ charakter 

moderního umění. Další obsahovou změnou byla absence děl určitých, zvláště 

zahraničních umělců, proti jejichž zařazení do kolekce „zvrhlého umění“ se 

z mnoha stran ozývaly protesty.79 Do skončení svého putování tedy výstava 

prošla mnoha změnami a její inventář se neustále ztenčoval. Po předání 

Říšskému ministerstvu lidové osvěty a propagandy čítal souhrn exponátů 

pouze na 240 kusů, tedy ani ne polovinu počátečního stavu. Z původní 

mnichovské výstavy prošlo na turné všemi třinácti městy pouze osm maleb, 

jediná skulptura a třicet dva grafik.80 

Celkově vzato lze ale říci, že mělo vystavování hanobeného moderního 

umění paradoxně pro své kritiky velký přínos. Nacističtí pohlaváři nalezli 

způsob, jak zviditelnění difamovaných děl prospěje jejich zájmu více než jejich 

původní zabavování z muzejních sbírek se snahou uchránit veřejnost před 

jejich údajným škodlivým vlivem.81 

 

                                                 
78 Ibid., str. 95. 
79 ZUSCHLAG, CH., „An „Educational Exhibition“: The Precursors of Entartete Kunst and its Individual 
Venues, str. 90 – 92. 
80 Ibid., str. 95. 
81 JELAVICH, P., National Socialism, Art and Power in the 1930s, str. 253. 



Bakalářská práce  Nacistický koncept „zvrhlého umění“ 
  

 31 

5. Moderní umění mimo mnichovskou výstavu 
 

 

5.1. Druhá fáze „očisty“ muzeí 

 

 Ještě během prvního měsíce trvání mnichovské výstavy obdržel 

Goebbels Hitlerův příkaz, který dal Adolfu Zieglerovi pravomoc zkonfiskovat 

veškeré artefakty „zvrhlého umění“, které ještě zůstávaly v držení říšských, 

zemských či lokálních muzeí a galerií. Od počátku srpna 1937 tedy začaly 

pracovat konfiskační komise, jejichž členové se rekrutovali výhradně z řad 

zaměstnanců Říšského ministerstva lidové osvěty a propagandy nebo Říšské 

kulturní komory. Goebbelsův úřad také vydal zákaz prodeje a výměny 

exponátů, aby předešel jejich záchraně ze strany ředitelů muzeí a galerií 

imunních vůči nacistické ideologii. 

 Stejně jako v případě první „očisty“ nebyly dány přesné instrukce, co za 

„zvrhlé umění“ považovat. Jistým vodítkem měla být přítomnost umělcových 

děl na mnichovské výstavě, ale komise toto doporučení příliš nerespektovaly a 

jejich záběr byl znatelně širší. Kritérii se tedy staly tak vágní formulace jako 

deformace přirozené formy, nepřirozené barvy a opět často stačilo pouhé 

levicové smýšlení autora.82 

 Po celém Německu se kurátoři snažili dělat vše pro to, aby své sbírky 

zachránili. Často tvrdili, že vyžadovaná díla jsou ve fotografických studiích 

nebo že jsou restaurována. Někteří odmítali akceptovat příkaz k zabavení, 

pokud nebyl v písemné formě. Také se stávalo, že cennější díla byla 

zaměňována za méně hodnotná od stejného autora, jež byla narychlo získána 

z jiné sbírky. Takto byla například v Berlíně zachráněna díla Edvarda Muncha, 

Ernsta Ludwiga Kirchnera či Pabla Picassa, jež měla nevyčíslitelnou hodnotu. 

Jinde byl zase kvůli záchraně děl porušen zákaz prodeje a byla nabídnuta 

obchodníkům s uměním. Všechny tyto snahy ale zachránily pouze nepatrný 

zlomek z původních německých sbírek moderního umění.83 

 Od srpna do října 1937 byly Zieglerovými komisemi vypleněny všechny 

německé instituce mající ve sbírkách moderní umění. Počet z nich 

                                                 
82 HÜNEKE, A., On the Trail of Missing Masterpieces: Modern Art from German Galleries, str. 124. 
83 NICHOLAS, L.H., The Rape of Europa, str. 22 – 23. 
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zkonfiskovaných uměleckých děl dosáhl 12.890 kusů. Německá muzea byla 

definitivně „očištěna“ od „zvrhlého umění“.84 

 Tak obrovský počet, který spolu s artefakty zabavenými během první 

fáze „očisty“ dosáhl více než devatenácti tisíc kusů, musel být někde 

uskladněn. Putující výstava „zvrhlého umění“ potřebovala z této masy pouhých 

několik stovek děl a tak se vyvstanuvší problém musel urychleně řešit. Již 

během září 1937 byl tedy pronajat sklad na berlínské Köpenicker Strasse, kam 

byly zabavené exponáty sváženy a kde byly inventarizovány. Zodpovědný za 

to byl představitel Říšské komory výtvarných umění. 

 Po vyřešení problému s uskladněním vyvstala ovšem další otázka. Bylo 

nutné zabavené věci nějak využít. Nejprve se objevil názor, že lze moderní 

díla vyměnit se zahraničními galeriemi za nacisty preferované umění. Známý 

je ale pouze jediný případ, kdy se taková transakce uskutečnila.85 V květnu 

1938 ale přišel Hermann Göring s nápadem díla nevyměňovat, ale spíše 

prodávat za pevnou zahraniční měnu.86 Vyslal tedy svého pověřence, který ze 

zabavených děl vybral obrazy od Paula Cézanna, Edvarda Muncha, Franze 

Marca, Vincenta van Gogha a Paula Signaca. Peníze, které za jejich prodej 

utržil, poté Göring využil na nákup děl starých mistrů a gobelínů do svých 

sbírek. Také další nacističtí pohlaváři tajně plenili berlínský sklad, ale množství 

zmizelých kusů bylo malé.87 O měsíc později byl touto myšlenkou uchvácen i 

Goebbels, ovšem utržené peníze hodlal převést na státní účet. Když pro ni 

získal i Hitlera, poznamenal si do svého deníku: 

 

„Obrazy zvrhlého umění budou nyní nabídnuty na mezinárodním 

trhu s uměním. Doufáme, že přitom na tomto smetí vyděláme alespoň 

nějaké peníze.“88 

 

 Tento plán byl také jedním z hlavních důvodů, proč se tak často měnil 

obsah putovní výstavy „Zvrhlé umění“ (viz kapitola 5.3.). Nejcennější kusy byly 

totiž z výstavy odebrány, aby mohly být prodány do zahraničí. 

                                                 
84 TÜMPEL, CH., „Herzliche Grüβe von Scheiterhaufen zu Scheiterhaufen“ (Ringelnatz an Marcks), str. 26. 
85 Byl vyměněn portrét od Edvarda Muncha zabavený ve Vratislavi za krajinomalbu Caspara Davida Friedricha 
ze sbírek Národní galerie v Oslu 
86 HÜNEKE, A., On the Trail of Missing Masterpieces: Modern Art from German Galleries, str. 124. 
87 NICHOLAS, L.H., The Rape of Europa, str. 23. 
88 Citováno dle BARRON, S.,  The Galerie Fisher Auction, In: „Degenerate Art“, The Fate of the Avant-Garde 
in Nazi Germany, str. 135. 
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 Pro jeho realizaci byla vytvořena osmičlenná Komise pro využití 

produktů „zvrhlého umění“ (Kommission zur Verwertung der Produkte 

entarteter Kunst). Pod nominálním Goebbelsovým předsednictvím v ní zasedli 

státní úředníci (zastoupen byl i Rosenbergův pověřenecký úřad), obchodníci 

s uměleckými předměty a starožitnostmi a své místo tu měl i Adolf Ziegler. 

Z propagandistických důvodů měla komise zapovězeno zabavená díla přímo 

prodávat, jejím úkolem bylo samotný obchod pouze umožnit. Vybrala tedy více 

než čtyři tisíce nejcennějších děl, která kvůli lepší přístupnosti a dohledu 

nechala v srpnu 1938 přesunout do zámku Niederschönhausen na okraji 

Berlína. Organizací samotného prodeje byl pověřen právník a amatérský 

kunsthistorik Rolf Hetsch a právo nákupu a prodeje děl bylo svěřeno čtyřem 

známým a dlouholetým obchodníkům s uměním, kteří měli sami vazby na 

„zvrhlé umělce“ či byli kvůli vystavování moderního umění nacisty 

perzekuováni. Jednalo se tedy o odborníky na slovo vzaté. Z následného 

prodeje děl měli slíbenou provizi mezi 10 a 25 procenty. Pokud byli schopní za 

díla zaplatit v zahraniční měně, stačily jim často i velmi malé částky. Hetsch 

jako milovník umění akceptoval prakticky jakoukoliv nabídku, jen aby dostal 

odmítaná umělecká díla z Německa. Známy jsou případy, kdy byly prodány 

obrazy od Maxe Beckmanna a Wilhelma Lehmbrucka v přepočtu za 50, 

respektive 25 říšských marek.89  

 Tato praxe trvala až do podzimu toho roku, kdy Komise pro využití 

„zvrhlého umění“ navrhla uspořádání veřejné aukce, která měla tyto minimální 

zisky několikanásobně zvýšit. Pro tuto dražbu bylo vybráno 125 nejcennějších 

kusů, jenž ve skladech ještě zůstaly. Nyní se ovšem muselo vyřešit, co se 

udělá se zbývajícími díly, která své kupce ještě nenašla. Zvláště akutním se to 

stalo poté, co bylo nutné na Köpenicker Strasse uskladnit obilnou sklizeň. 

Koncem listopadu 1938 vzešel z Komise návrh, aby byla díla spálena se 

symbolickým, propagandistickým podtónem. V únoru následujícího roku přišla 

Goebbelsova souhlasná odpověď a 20. března 1939 byla na dvoře budovy 

hlavní berlínské hasičské stanice postavena hranice v jejichž plamenech 

zmizelo 1.004 skulptur a olejomaleb a 3.825 akvarelů, kreseb a grafik.90 

                                                 
89 NICHOLAS, L.H., The Rape of Europa, str. 24 – 25. Pořádné chlapecké kalhoty se v té době daly pořídit za 
4.10 říšské marky a dvě noci se snídaní v luxusním hotelu pro dvě osoby vyšly na 25 říšských marek (viz 
HEUTGER, N., Die Mark: Geschichte und KaufKraft einer Währung, 
http://www.numismatikforum.de/ftopic6831.html, 17.5.2007.). 
90 TÜMPEL, CH., „Herzliche Grüβe von Scheiterhaufen zu Scheiterhaufen“ (Ringelnatz an Marcks), str. 27. 
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 To, že na hranici neskončilo daleko více uměleckých děl, je nutno přičíst 

aktivitě Rolfa Hetsche a pověřených obchodníků s uměním. Krátce před 

realizací návrhu komise totiž odnesli pod záminkou prodeje ze skladu na 

Köpenicker Strasse značné množství prací. Některá z nich byla ukryta 

v ateliéru Ernsta Barlacha, jiná přímo v bytě jednoho z obchodníků a pro další 

byl pronajat sklad na berlínské Wilhelmstrasse.91 

 Díla, která ještě zůstávala ve skladišti na zámku Niederschönhausen, se 

po vypuknutí druhé světové války stala obtížněji zpeněžitelná. Až do konce 

června 1941, kdy prodeje oficiálně skončily, nicméně pokračovala praxe 

prodeje za směšně nízké ceny, zvláště do neutrálních Spojených států a do 

Švýcarska. Memento symbolické hranice, na níž skončila díla ze druhého 

skladu, nutila Hetsche i obchodníky s uměním opět souhlasit s téměř jakoukoli 

nabídkou. Díla, která se nedala prodat tak snadno, byla vyměňována za 

akceptované umění. I v těchto případech převažovala snaha moderní umění 

zachránit v zahraničí a znám je i případ, kdy byla jedna relativně nevýznamná 

malba získána za čtyřicet osm obrazů a soch „zvrhlého umění“.92 

 Přesto se nepodařilo pro všechna díla ze zámeckého skladiště najít 

v zahraničí zájemce. K nim je ještě nutno přičíst exponáty z putovní výstavy 

„zvrhlého umění“. Počet děl, která nebyla zachráněna, činí okolo pěti tisíc kusů 

a jejich osudy dodnes zůstávají nejasné. Nehovoří o nich ani nacistické 

záznamy a lze tedy říci, že tento soubor zmizel beze stopy. 

 Po skončení těchto prodejních akcí byla některé muzea za zabavená 

díla finančně kompenzována, ale v důsledku nízkých zisků to byly sumy 

směšně nízké. Také hmotné kompenzace obrazy a sochami devatenáctého 

století nedokázaly zmizelou uměleckou hodnotu nahradit.93 

 

 

5.2. Největší aukce moderního umění v dějinách 

 

Jak již bylo zmíněno, z důvodů nízkých výnosů z prodeje 

prostřednictvím obchodníků s uměním bylo na doporučení Komise rozhodnuto 

o uspořádání jedné velké zahraniční aukce, na níž měla být nabídnuta 

nejcennější moderní díla. Za místo prodeje bylo zvoleno Švýcarko, země, 

                                                 
91 HÜNEKE, A., On the Trail of Missing Masterpieces: Modern Art from German Galleries, str. 128. 
92 Ibid., str. 129. 
93 Ibid., str. 131. 
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která nabízela útočiště mnoha umělcům a sběratelům nepohodlným 

nacistickému režimu. Za povšimnutí zde stojí fakt, že politika Třetí říše byla 

mimo jiné i v tomto ohledu značně ambivalentní. Státní úřady neváhaly zuřivě 

osočovat ty stejné lidi, kterým pak vyšly vstříc s umístěním aukce do 

neutrálního Švýcarska. Vidina zisku zde, jako i v jiných případech, přebila 

ideologické běsnění nacistů.  

Organizací aukce přímo na místě byl pověřen Theodor Fischer, známý 

lucernský obchodník s uměním, který jako jediný vyhovoval německým 

požadavkům. Nebyl to Žid a současně disponoval bohatými mezinárodními 

kontakty a zkušenostmi z dražeb. Touha po zisku z provizí z prodeje u něj 

převážil opovržení, kterého se mu dostalo od většiny uměleckého světa i od 

tisku.94  

 Díla vybraná na aukci putovala do Švýcarska již na jaře 1939, aby 

mohla být prezentována na výstavách v Curychu (17. – 27. května) a 

v Lucernu (30. května – 29. června). Den po skončení lucernské výstavy 

začala ve stejném městě v 15:00 v salonu Grand Hôtelu National samotná 

aukce. Ač oficiálně německá vláda sdělila, že výtěžek z dražby poputuje 

k volnému použití do německých muzeí, došlo k bojkotu aukce ze strany 

uznávaných odborníků z oblasti umění. Ti totiž tušili pravdu a nechtěli přispívat 

k výtěžku, který ve skutečnosti putoval na účely nacionálně socialistického 

hnutí. Přesto se mezi 350 zúčastněnými objevila významná jména, mezi jinými 

syn čelního fauvisty Henri Matisse, Pierre, syn zakladatele Pulitzerovy ceny, 

Joseph Pulitzer Jr., který byl v Evropě na své svatební cestě, zástupci muzeí 

z Antverp, Basileje, Bernu, Bruselu a Lutychu a mnoho soukromých sběratelů. 

Okolo čtyřiceti z nich se stalo úspěšnými dražiteli.95 

 Ti, kteří se aukce zúčastnili, později vypověděli, že zde chyběl obvyklý 

duch nadšení a vzrušení. Joseph Pulitzer Jr. k tomu poznamenal: 

 

„Abych uchoval toto umění pro příští generace, nakupoval jsem – 

vzdorovitě!...Opravdovým motivem k nakupování byla záchrana 

umění.“96  

                                                 
94 BARRON, S.,  The Galerie Fisher Auction, str. 137. 
95 Ibid., str. 140. 
96 Citováno dle NICHOLAS, L.H., The Rape of Europa, str. 4. 
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 Naopak například zástupci Muzea moderního umění z Paříže se 

nezúčastnili, hlavně z obavy, že by spojení jména této uznávané instituce s tak 

nepopulární dražbou poškodilo jejich renomé. Také trvali na tom, aby u jejich 

nových přírůstků do sbírek německé provenience bylo zřetelně uvedeno, že 

nepocházejí z lucernské aukce, ale že byly zakoupeny v New Yorku.97  

 Celkově se aukce týkala 108 obrazů a 17 skulptur od třiceti devíti 

autorů, z nichž byly okamžitě vydraženy asi dvě třetiny98. Některé další 

exempláře se Fischerovi podařilo prodat během následujících měsíců a zbytek 

se vrátil do Německa až během roku 1941. Celkový výnos aukce se pohyboval 

okolo půl milionu švýcarských franků99, které byly převedeny na britské libry 

šterlinků a uloženy na zvláštní konto zřízené u British Bank. Zisk, který 

nacistům spadl do klína, ale nebyl takový, jaký si zřejmě představovali. To bylo 

také společně s brzkým vypuknutím druhé světové války důvodem, proč se 

podobná aukce již neopakovala, i když se takové tendence objevily. Nejvyšší 

částka byla zaplacena za „Autoportrét“ Vincenta van Gogha (viz příloha č.5), 

který byl v březnu 1938 zabaven mnichovské Nové státní galerii. Jednalo se o 

175.000 švýcarských franků plus patnáct procent doplatku. Odhadní cena byla 

však ještě o 50.000 franků vyšší.  

 Osudy některých děl vydražených na aukci v Grand Hôtelu National 

ovšem dodnes zůstávají nejasné. Mnoho soukromých kupujících za sebe 

vyslalo zástupce, či sami vystupovali v anonymitě nebo pod fiktivními jmény. 

Proto se ještě téměř sedmdesát let po této události má za to, že jsou některá 

vydražená díla ztracena či zničena. Faktem ale zůstává, že tato aukce byla 

svou masovostí a zaměřením čistě na moderní umění první svého druhu. Do 

té doby (a de facto i dodnes) nebylo možné vidět a získat na trhu s uměním 

takové množství vzácných uměleckých děl.100  

 V okolním světě se aukce většinou setkala s odmítavými reakcemi a i 

zahraniční tisk ji ještě dlouho po jejím skončení kritizoval. Kupříkladu britský 

týdeník Antiques v roce 1941 uvedl, že: 

                                                 
97 Ibid., str. 4. 
98 Okamžitě nebylo prodáno 38 uměleckých děl. 
99 To podle tehdejších kurzů odpovídalo 290.000 říšským markám (viz NICHOLAS, L.H., The Rape of Europa, 
str. 445.). 
100 BARRON, S.,  The Galerie Fisher Auction, str. 140 – 145. 
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„Je zajímavým poznatkem, že v Novém pořádku [Neue Ordnung] 

jsou vlády tak chudé, že musí svému lidu krást jeho mistrovská 

umělecká díla, aby za ně získaly zahraniční měnu, za kterou si budou 

moci koupit suroviny na další zbraně.“101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Citováno dle Ibid., str. 145. 
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6. Situace po „očistě“ německého umění 
 

 Po skončení „očisty“ německých muzeí a po lucernské aukci byly 

německé sbírky moderního umění minulostí. Buď byla avantgardní díla 

prodána do zahraničí, spálena nebo uložena na skrytých místech v Německu. 

Poté se mohli nacisté obrátit na realizaci svých dalších plánů, ať to byl 

program euthanasie, rozpoutání války nebo později i konečného řešení 

židovské otázky. Umělecká politika dostala pouze funkci zobrazitelky velikosti 

německé říše a později konečného vítězství. Muzeím byla přidělena nová 

úloha, měla být pantheonem vychovávajícím nekritické nové německé 

občany.102 

 Umlčení moderní umělci se většinou obrátili k práci ve „vnitřní emigraci“. 

Příkladem tu může být Emil Nolde, který mezi lety 1938 a 1945 namaloval 

cyklus více než třinácti tisíc akvarelů. Pro tyto „nenamalované obrázky“, jak je 

sám nazýval, použil útržků rýžového papíru a jejich velikost se pohybovala 

mezi deseti a pětadvaceti centimetry. Nepoužíval olejové barvy, protože se 

obával, že by ho jejich zápach prozradil.103 

Ostatní umělci, zvláště sochaři, se zase striktně orientovali na 

archaickou řeckou, etruskou nebo pozdně středověkou tvorbu. Známí 

obchodníci s uměním dále nabízeli práce autorů „zvrhlého umění“ soukromým 

sběratelům a umožnili tak jejich tvůrcům přežít jako umělci. Když se čas od 

času stalo, že došlo k zabavení nově vytvořených děl, podařilo se občas díky 

významným stykům tyto akce zvrátit. Pranýřovaní umělci měli zprvu šanci být 

zastoupeni alespoň na prodejních výstavách uměleckých spolků, jichž byli 

členy. V jednotlivých městech, která se již před nástupem nacistů k moci 

stavěla proti modernímu umění, se toto podařilo ovšem pouze ojediněle. 

Týkalo se to především uměleckých spolků v Hamburgu a Hannoveru.104 

Velká část umělců ovšem emigrovala do zahraničí, zvláště do 

Spojených států. Zdejší vysoké školy jim často nabízely posty vyučujících, 

často spojené i se stipendii na tvorbu. Existoval zde také široký trh 

s moderním uměním a téměř neomezené výstavní možnosti. Tyto stimuly, 

které jsou pro tvořícího umělce velmi podstatné a které do zahraničí odlákaly 

                                                 
102 TÜMPEL, CH., „Herzliche Grüβe von Scheiterhaufen zu Scheiterhaufen“ (Ringelnatz an Marcks), str. 27 – 
28. 
103GRIMM, D., Emil Nolde, In: „Degenerate Art“ str. 319.  
104 TÜMPEL, CH., „Herzliche Grüβe von Scheiterhaufen zu Scheiterhaufen“ (Ringelnatz an Marcks), str. 28. 
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nemalý zástup německých modernistických tvůrců, způsobily německému 

umění další těžké škody.  

 Po vypuknutí války se německá snaha o „očistu“ umění zaměřila také na 

dobytá území. Tyto akce však již nenabyly předválečného rozsahu, neboť 

objektem primárního zájmu se stalo umění klasické. Za zmínku stojí počínání 

nacistů v Paříži, kde došlo k zabavení klasických moderních děl, jež byla 

prodána na trhu s uměním. Bohužel práce nejmladší umělecké generace, 

které byly svezeny do Louvru, zde byly nejprve zdemolovány a poté spáleny 

v míčovně vybudované za Napoleona III. (Musée du Jeu de Paume). 

 

„27. května 1943 stoupal vysoko nad terasu Tuillerií sloup 

dýmu...Ti, co ho způsobili, udržovali hranici s péčí, jako by se účastnili 

nějakého rituálního obětního ohně...Obrazy od Massona, Mirò, Picabii, 

Valadonové, Klee, Maxe Ernsta, Légera, Picassa...byly ponechány 

plamenům a mnoho dalších hodnotných prací ještě čekal jejich osud.“105 

 

Hlavním úkolem se ovšem stalo plenění evropského kulturního dědictví. 

K tomuto účelu byl v roce 1940 zřízen Einsatzstab Rosenberg (Einsatzstab 

Reichsleiter Rosenberg für die besetzten Gebiete). Výnosy z jeho 

kořistnických výprav, které se zaměřovaly na muzea a soukromé sbírky 

především židovských sběratelů, plnily zase německá muzea a sbírky 

stranických byrokratů. Předmětem jejich zájmu byly veškeré artefakty od 

antiky až po devatenácté století. Stovky tisíc soch, obrazů, církevních 

předmětů, vitráží i vrat z katedrál, vojenských zástav a dalších kousků 

nevyčíslitelné ceny se z celé Evropy začaly svážet do Německa. S blížícím se 

koncem druhé světové války začaly být tyto předměty ukrývány do opuštěných 

štol, dolů a zámeckých sklepení. Ještě dlouhé měsíce po 8. květnu 1945 

nalézaly spojenecké jednotky tyto tajné skrýše po celém Německu. Minimálně 

100.000 zabavených kusů však nalezeno nebylo a svým původním majitelům 

se nevrátilo.106 

 

 

 

 

                                                 
105 Citováno dle ibid., str. 29. 
106 Ibid., str. 29. 
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Závěr  

 

 Nacistické hnutí  a posléze i režim byly od svého počátku až do konce 

nejtěsněji spjaty se svým vůdcem Adolfem Hitlerem, jehož ideje a rozhodnutí 

určovaly směřování celé země. Tento fakt se týká i Hitlerových osobních 

názorů na umění, které vzdor existenci odlišných pohledů u některých 

vrcholných politiků NSDAP dokázal prosadit. Na úkor moderny, která byla 

potlačována všemožnými způsoby, tak prosadil umění kopírující německé 

tradicionalisty devatenáctého století, umění, které podle něho mělo 

v německém národu opět vzbudit nacionální cítění a hrdost.  

 Tomu ale předcházel vnitrostranický boj. Otevřené projevy odlišných 

názorů na kulturní politiku v prvních letech po uchopení moci a fakt, že jedním 

z jejich zastánců se stal i Joseph Goebbels, vedly k určité rozpolcenosti. 

Důvodem, který tento stav umožnil, byla to ona konkurence elit či anarchie 

autorit, pomocí které Hitler udržoval svoje stoupence v neustálém střehu. 

Nikdo si nemohl být jistý absolutní podporou ze strany vůdce, a to mu také 

posilovalo jeho neochvějné postavení. Časté zdvojení úřadů na úrovni strana 

a stát vedlo ke vzájemnému křížení kompetencí, a i když se nacističtí činitelé 

snažili pomáhat hnutí k úspěchu, vždy také sledovali vlastní cíle, což mnohdy 

vedlo k nezamýšleným důsledkům. Jedním z nich bylo i přetrvávání plurality 

na umělecké scéně. Její živení také přicházelo díky nařízením z nejvyšších 

míst, příkladem tu může být opětovná liberalizace na poli kultury před a během 

berlínských olympijských her v roce 1936. Následné události však znamenaly 

kulturní otřes, úspěch zaznamenala zvláště mnichovská výstava „Zvrhlé 

umění“.  

 Ideologické nacistické koncepty byly nejstriktněji dodržovány 

v předválečných letech. Důvodem této skutečnosti je fakt, že před vypuknutím 

války měla být kultura připravena na plnění jiných úkolů, na adoraci nového 

německého člověka, válečných úspěchů a podporu celonárodního nadšení pro 

budování „Nového pořádku“. Před válkou také emigrovala řada avantgardních 

umělců a ti, kteří v Německu zůstali, byli vystaveni neustálé šikaně  ze strany 

úřadů. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že se nacistický režim stihl 
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s jedním z „domácích nepřátel“ vypořádat ještě před 1. zářím 1939 a během 

války tak měl na tomto poli volné ruce.  

 Prostředků, kterými se nacistický režim snažil získat nadvládu nad 

uměním, bylo více. V první řadě je nutné zmínit zřízení Říšské kulturní 

komory, organizace, jejímž členem musel být povinně každý, jehož obživa byla 

spjata s uměním. Prostřednictvím tohoto úřadu mohli úředníci Říšského 

ministerstva lidové osvěty a propagandy teoreticky kontrolovat uměleckou 

produkci, ale ne vždy tomu tak bylo. Úniky do světa „vnitřní emigrace“ jsou 

toho dokladem. Reálně sice mnoho umělců navenek produkovalo vyhovující 

artefakty, protože to pro ně znamenalo také nezanedbatelný zdroj příjmů, ale 

v soukromí svých tajných ateliérů utíkali k plátnům, aby zde vyjádřili svoji 

uměleckou i lidskou frustraci. Noldeho třináct tisíc akvarelů je toho zářným 

příkladem. 

 Dalším krokem ke kontrole moderního umění byla dvoufázová „očista“ 

německých muzeí. Prvotním důvodem zde byla snaha „ochránit“ německého 

návštěvníka muzea či galerie před „zhoubným“ a „zvrhlým“ vlivem avantgardy. 

Pouze díla, jež splňovala Hitlerovy nároky, mohla být vystavena očím 

zástupců „árijské rasy“. Tato politika ovšem byla záhy obrácena naruby, když 

si Goebbels ve snaze zachránit svoji reputaci uvědomil, že zviditelnění 

zavrhovaného prospěje nacistickým zájmům více. Mnichovská výstava a méně 

i následná putovní výstava tudíž znamenaly pro získání nadvlády nad uměním 

více než zřízení Říšské kulturní komory. Následkem výstav totiž došlo  

k hromadnému odsouzení moderny masami. Účelové inscenace 

avantgardních děl znamenaly šokování veřejnosti a legitimizaci nacistické 

kulturní politiky. Její další vrchol, zamýšlené symbolické spálení 

„nezpeněžitelných“ děl na hranici, ovšem takového úspěchu nedosáhl a stal se 

spíše příležitostí pro požární cvičení hlavní berlínské posádky. 

 Postupné prodeje a hromadná aukce děl „zvrhlého umění“ už 

propagandistický charakter postrádaly. Zde šlo spíše o snahu získat za 

odsuzovaná díla pevnou zahraniční měnu, která měla pomoci německému 

hospodářství chystajícímu se na válku. Jediná propaganda, která v tomto 

směru proběhla, byla spíše směrem do zahraničí. Nacističtí prominenti se totiž 

obávali, aby měl vůbec někdo zájem jimi nabízená díla koupit a proto vydali 
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prohlášení, že utržené peníze půjdou na účet muzeí. Samozřejmě se jednalo o 

prohlášení lživé a muzea obdržela pouze malé částky utržené z jednotlivých 

prodejů ze zámku Niederschönhausen. 

  Úspěšnost této nacistické politiky je těžké zhodnotit. Minimálně do roku 

1936 fungovala na německé kulturní scéně faktická pluralita s výjimkou 

vynucených odchodů umělců a represí z rasových a politických důvodů. 

Expresionisté byli definitivně odvrženi sice již o rok dříve, ale olympijské hry 

zase na čas znamenaly více volnosti ze strany nacistických úřadů. Po vydání 

zákona zakazujícího uměleckou kritiku došlo ke zhoršení situace, ale fakticky 

ještě více než půl roku se situace dramaticky neměnila. Za zlomovou je možné 

považovat mnichovskou výstavu, ale ani ona přímo životy autorů, kteří na ní 

byli zastoupeni, nezasáhla. Oficiální omezování tvorby, zákazy vystavování 

děl, odebírání z veřejných prostranství či dokonce zákazy nákupu malířského 

náčiní sice svůj vliv měly, ale i ony byly obcházeny. Umělci měli z let 

Výmarské republiky široké kontakty, které za nacistického režimu využívali. 

Jak bylo uvedeno, existovala zde ne nepodstatná poptávka v soukromém 

sektoru a možnost vystavování na neoficiálních akcích uměleckých spolků. 

Nelze ani opomenout fakt, že umělci pokračovali vědomě ve vytváření 

duchovních hodnot i za cenu rizika. Dokladem toho je existence únikové 

„vnitřní emigrace“. Lze tedy konstatovat jediné: „Oficiálně byla moderna 

z nacistického Německa vypuzena a umění bylo zbaveno údajných 

úpadkových vlivů. To je ovšem pouze jedna strana mince, proklamovaná 

v projevech nacistických špiček a propagandisticky předkládaná širokým 

masám. V zákulisí, ač potlačován, nicméně duch avantgardy přežíval.“ 
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Summary 
 

This bachelor thesis’ name is “Nazi Concept of the „Degenerate Art“. In 

the time of Nazi movement and later Nazi regime this term was used to refer to 

all modern visual arts movements such as Dada, cubism, impressionism and 

especially to Germany-based expressionism.  

The main task of this thesis is focused on the description of the relation 

between the Nazi regime and German culture. The main questions which this 

work should answer are which instruments were used by the Nazi regime to 

gain the control over the (visual) arts and how successful these efforts were. 

The author of this work suggests that the outcome of the Nazi cultural policy 

was not such as the Nazi authorities intended.  

First of all were examined the origins of the theory of “degenerate art“, 

which dates back to the end of nineteenth century. This theory was based on 

the ideas of Jewish (paradoxically) thinker Max Nordau. His work was taken 

over by the Nazis but, of course, without any mention of its author as his 

descent was too controversial for them. In the next years the theory of 

„degenerate art“ was widely accepted among Nazi elites and modified 

according to their aims. The main change was a linkage between modern art 

and the propagandized enemies of Nazism, Jews and communists. The 

loudest speaker of the fight against modern art was the main Nazi ideologue 

Alfred Rosenberg. But after the Nazi assumption of power in 1933 the cultural 

authority was transferred to Joseph Goebbels, the Reich minister for public 

enlightenment and propaganda. Rosenberg’s authority was moved to the 

cultural office, which was aimed at the Nazi party itself. This situation, that is, 

the interference between these two leaders also led to a confused cultural 

policy in the first years of the Nazi regime.  

 However, regulations concerning culture gradually appeared. In the 

bachelor thesis the following aspects are mentioned: the legislative changes, 

the creation of state and party control offices and, above others, the public 

damnation of modern art by the installation of „shame exhibitions“. By the 

beginning of the Second World War Nazis also had “cleansed“ the public 

collections of art of the products of modern art. Many of them were sold to 

foreign countries for stable hard currency, some at the biggest public auction 

of modern art ever. The fate of unsold works was sad. Some of them survived 

hidden in cellars or in private collections, but most of the material confiscated 
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in the museums was burned in a bonfire. The German culture was declared 

„cleansed“ before the start of the war. 

But this statement was only propagandistic. Nazi regime never tried to 

eliminate the concerned artists by physical liquidation. So those who stayed in 

Germany survived in the world of inner emigration, which means the secret 

creation of the paintings or sculptures which helped them to express their life 

and artistic frustration. Even if there had been the working ban, they would 

have risked persecution by the authorities. Officially, the German culture was 

„cleansed“ but in reality the modern art survived, hid in cellars but mostly in the 

heads and souls of the artists, art dealers and art lovers. 
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Příloha č. 1107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Srovnávací metoda Paula Schultze-Naumburga z jeho knihy Umění a rasa 

(Kunst und Rasse) z roku 1928. Vedle sebe jsou práce Karla Schmidt-Rottluffa 

a Amedea Modiglianiho a fotografie obličejových deformací mentálně 

postižených. 
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Příloha č. 2108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pohled na třetí místnost výstavy „Zvrhlé umění“ v Mnichově v roce 1937. 

Expozice na jižní stěně obsahující mimo jiné dadaistickou stěnu. 
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Příloha č. 3109 

 

 

 

 
 

Titulní strana průvodce putovní výstavou „Zvrhlé umění“ z roku 1937. Je na ní 

skulptura Otto Freundlicha Nový člověk (Der neue Mensch) z roku 1912. 
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Příloha č.4110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fronta na putovní výstavu „Zvrhlé umění“ v Hamburgu před školní výstavní 

budovou, rok 1938. 
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Příloha č. 5111 

 

 

 

 
 

Autoportrét Vincenta van Gogha z roku 1888. Olej na plátně zabavený v roce 

1938 se sbírek mnichovské Nové státní galerie (Neue Staatsgalerie). Před 

aukcí oceněn na 250.000 švýcarských franků, vydražen za 175.000 pro 

newyorského sběratele Maurice Wertheima. 
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