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Abstrakt  

Práce se soustředí na meziválečné období v Německu, období tak zvané Výmarské 

republiky. Cílem je zejména zmapování okolností, které měly vliv na zánik jedné 

z nejvýznamnějších uměleckých škol – Bauhausu. Meziválečné období se v Německu neslo 

v duchu neustálých politických střetů, plynoucích z neschopnosti tehdejších elit dohodnout se 

na poválečném uspořádání země. Je to éra střídání nestabilních koalic, hospodářských 

problémů a deziluze z následků prohrané války. To vše vedlo k chaosu a stále stoupající 

nedůvěře v republiku, ze strany obyvatel, což v konečném důsledku vedlo k podpoře 

extrémistických politických uskupení. Na druhou stranu, v oblasti umění nastává skutečná 

revoluce, ve smyslu rozvíjení nových směrů a tendencí. Začíná vznikat německá avantgarda. 

Právě umělecká škola Bauhaus bohužel poslouží jako skvělý příklad rozvoje a následného 

zániku těchto tendencí. Vzhledem k tomu, že vznikla a zanikla takřka paralelně jako samotná 

Výmarská republika, lze na ní příhodně demonstrovat politickou atmosféru a tlaky doby. Práce 

je tedy rozdělena na tři části a to podle vývojových fází republiky, které nápadně korespondují 

i s vývojovými fázemi, kterými prošel Bauhaus. Etapy, kterými procházela škola, jsou 

kombinací vnějších i vnitřních faktorů, jejichž rozbor bude tvořit jádro práce. Politické pozadí 

událostí týkajících se Bauhausu nám pak především ukáže, že politika a umění k sobě nemají 

příliš daleko. 

  

Abstract  

This bachelor thesis examines an interwar period in Germany. The period is called the 

Weimar republic. This thesis aims to clarify circumstances, which entitled to the end of one of 

the most influential art schools – Bauhaus.  Interwar Germany was a state where the political 

clash was almost the order of the day. The reason was the disability to settle on the 

arrangement of the new state. During that time, the coalitions were unstable, economic 

problems arose, and the war failure disillusioned people. The skepticism about the republic in-

between the citizens increased, and they started to support extremists. On the other hand, the 

revolution in the art sphere began. German avant-garde arose. The school arose and also died 

out at the same time as the republic did. This fact creates a perfect case to describe the political 

atmosphere during that period. The thesis is divided into three parts - the phases of the republic 

development, which are almost the same as in Bauhaus. The stages of Bauhaus development 

are a combination of internal and external factors. Analysis of these factors would be the main 



 
 

point of this thesis. The political background of Bauhaus issues showed us that politics and art 

are closer to each other than we could thing.   
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce má za cíl poskytnout ucelený pohled na okolnosti, které vedly 

k zániku umělecké školy Bauhaus v kontextu historických a politických změn, které probíhaly 

v Německu v období Výmarské republiky.   

Práce bude rozdělena na tři hlavní části. Toto rozdělení bude inspirováno fázemi, 

kterými procházelo Německo v meziválečném období. Rozdělení na tři části bylo vybráno jako 

lépe reflektující události Výmarské republiky (oproti struktuře dělené na dvě části, jak bylo 

zamýšleno v tezích). Ve většině publikací zabývajících se Výmarskou republikou, se užívá 

členění do několika fází. Pro tuto práci nejlépe poslouží rozdělení, které použili Michalka a 

Niedhart ve své publikaci. Jejich dělení je následující: první fázi, která probíhala mezi lety 

1918/1919 – 1923 nazývají jako vybojovanou republiku. Tato část dějin první německé 

republiky je plná vnitřních bojů a nesouhlasných postojů vůči plnění Versailleských podmínek 

míru, které byli razantně odsuzovány především krajní pravicí. Následuje období 1924 – 1929, 

označeno jako zdánlivě stabilní, které je charakteristické vcelku úspěšnou zahraniční politikou, 

kterou se však na domácí půdě dařilo prosazovat se značnými obtížemi. Poslední tři roky 

Výmarské republiky jsou pak nazvány neúspěšnou, nebo také rozbitou republikou (2002, s. 

10-12). 

Německo, které ještě nedlouho před koncem první světové války počítalo s tím, že 

bude stát na straně vítězů, plánovalo svůj další osud se značnými velmocenskými ambicemi. 

Následný vývoj událostí byl tak pro německé obyvatelstvo neočekávaný. Po válce přicházejí 

nelítostné reparace, přidávají se sociální a hospodářské problémy, politická scéna je nestabilní 

a lidé v nový systém ztrácejí důvěru. Je to ale také období, kdy vzniká první pokus o 

demokratické uspořádání země, který dává prostor pro vnik mnoha směrů v umění, 

vymezujících se právě proti dobám císařství. Jedním z nich je umělecká škola Bauhaus. 

Bauhaus byl pro tuto práci vybrán z toho důvodu, že vzniká a zaniká takřka paralelně s první 

německou republikou. Hlavní části práce tedy bude předcházet seznámení s uměleckou 

školou Bauhaus jako celku – její myšlenkové zakotvení, hlavní ideje a filosofické proudy, 

kterými byla ovlivněna. Toto je velmi důležité zmínit k následnému pochopení celkového 

fungování školy a jejích principů, vzhledem k tomu, že za její existence docházelo 

k průběžným vzestupům a pádům, které nebyly vždy způsobeny pouze vnějšími okolnostmi 

rychle se měnící politiky Výmarské republiky.  
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2 OKOLNOSTI VZNIKU VÝMARSKÉ REPUBLIKY 

Během první světové války se zrodilo mnoho plánů týkajících se poválečného 

uspořádání Německého císařství od extrémně anexionistických až k umírněným, zaměřeným 

na hospodářskou hegemonii Německa v Evropě. I přesto, že jeden myšlenkový pól počítal 

s tím, že Německo vyjde z války posíleno nejen mocensky, ale také územně, oproti druhému, 

který upřednostňoval spíše hospodářské zisky, měly oba tyto proudy něco společné. 

Vycházely z válečného vítězství mocností troj- později čtyřspolku, tedy i Německa. Počátkem 

roku 1917 však bylo proti vůli tehdejšího kancléře Theobalda von Bethmann-Hollwega 

vyhlášeno obnovení neomezené ponorkové války. Na to reagovaly Spojené státy americké 

vyhlášením války Německu (Moravcová 2006, s. 11). Touto událostí se postupně naděje 

Německa na vítězství ve válce zcela rozplynuly.  

3. října následovalo jmenování nového kancléře, kterým se stal Max Bádenský. Jeho 

kabinet začal takřka ihned vyjednávat o příměří podle 14 bodů prezidenta Wilsona. 28. října 

1918 pak došlo v monarchii na základě zákona o změně říšské ústavy k vytvoření 

parlamentního systému (Heiber 1966, s. 11). O parlamentarizaci císařství se zasadila 

především opoziční skupina politických stran Říšského sněmu. Tento stav vyhovoval jak 

Německé pokrokové straně, tak i straně Centrum. Dokonce ani Sociální demokracie se ještě 

jednoznačně nevyjadřovala pro svržení císařství a ustavení republiky. Zásadní změna přišla 

s listopadovou revolucí, během které se císař zřekl trůnu, což následně udělal i korunní princ 

Vilém. Tím pádem padla poslední formální překážka a vytvořil se tak prostor pro oficiální vznik 

první německé demokratické republiky (Winkler 1998, s. 32). 

Obecně by se dalo říci, že zpočátku takřka u celého poválečného stranického systému 

převládala spíše levicová orientace. Již od roku 1917 probíhalo štěpení německé sociální 

demokracie, kdy se od SPD oddělilo její extrémní křídlo a vzniká tak USPD (Nezávislá sociálně 

demokratická strana Německa). Od té se následně oddělila další část, která dala vznik 

Komunistické straně Německa. USPD usilovala při formování republiky o inspiraci strategií 

Sovětů, během socialistické revoluce v Rusku (Moravcová 2006, s. 24). V těchto revolučních 

silách však převažovaly umírněné proudy, kterým nešlo ani tak o prosazení diktatury 

proletariátu, ale spíše o implementaci prvků přímé demokracie. K levostrannému posunu došlo 

například i v DDP (Německá demokratická strana), která začala úzce spolupracovat s SPD, 

stejně jako část katolického Centra. Tyto tři strany poté vytvořily tzv. „výmarskou koalici“, která 

byla posléze tvůrcem ústavy. Tomu však předcházely události lednového levicového puče roku 

1919.  

Měsíc před tím se konalo hlasování na prvním všeobecném kongresu dělnických a 

vojenských rad Německa, kde drtivě zvítězila SPD s 514 hlasy, oproti USPD, která získala 

pouhých 100 hlasů (Winkler 1998, s. 50). Nespokojenost s výsledky hlasování, a to zejména 
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s převahou umírněné sociální demokracie, vedla takřka okamžitě k ozbrojeným srážkám a ke 

vzniku KPD (Komunistická strana Německa). Ta začala ihned připravovat ozbrojený převrat, 

který měl vyvrcholit socialistickou revolucí. Strany účastnící se tohoto převratu se však 

vyznačovaly značnou nejednotností, což byla také jedna z příčin jeho neúspěchu. Povstání 

pak bylo, mimo jiné díky úspěšným akcím vedeným z řad SPD, potlačeno. Tyto události 

nicméně zapříčinily ještě větší nepřátelství mezi těmito stále více se odcizujícími křídly sociální 

demokracie.  

Po tomto bouřlivém měsíci následovaly volby do Národního shromáždění, které ne 

zcela překvapivě skončily vítězstvím pro SPD (37,9%), následovanou katolickým Centrem 

(19,7%) a Demokratickou stranou (18,6%). V čele tzv. výmarské koalice stál Philipp 

Scheidemann za SPD (Michalka, Niedhart 2002, s. 276). Komunistická strana, vzhledem 

k bojkotu voleb, v novém shromáždění vůbec neusedla. 
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3 VÝMARSKÁ REPUBLIKA 1918/19 – 1923 

Pro pozdější lepší orientaci budou z každého období zmíněny alespoň ty nejzásadnější 

okamžiky, které se v mnoha případech následně promítly ve fungování umělecké školy 

Bauhaus, popřípadě měly v konečném důsledku vliv na její existenci. V první řadě tedy nelze 

nezmínit Pařížskou mírovou konferenci, konanou v lednu roku 1919. Její hlavní úloha byla 

formulování mírových smluv. Zjednodušeně by se dalo říci, že při procesu stanovení míru 

s Německem se střetly primárně dvě hlavní ideje. Jednalo se o myšlenku spravedlivého míru, 

zakotvenou ve 14 bodech prezidenta Wilsona z roku 1918, oproti radikálnímu postoji Francie, 

jejímž cílem bylo Německo co nejvíce oslabit. Do vyjednávání ještě výraznějším způsobem 

zasahovala Velká Británie, v jejímž zájmu bylo zabránit přílišnému posílení Francie. Nejostřeji 

diskutovaným bodem z konference vzešlé Versailleské smlouvy byl princip jediné viny 

Německa ve válce. Německá delegace v čele s ministrem zahraničí Brockdorffem zprvu 

označila smlouvu jako nesplnitelnou a tudíž odmítla její podepsání. Podle historika Petera 

Krügera však německý odpor ke klauzuli o vině Německa ještě více utvrdil vítězné mocnosti 

v jejím dodržení (1986, s. 28). Vzhledem k hrozbě obnovení válečných operací, byl nakonec 

podpis smlouvy odsouhlasen Národním shromážděním 237 hlasy proti 138. K odsouhlasení 

došlo i přes to, že výrazná kritika článku 231 vinícím Německo z války, se při schůzi dočkala 

hlasité podpory (Michalka, Niedhart 2002, s. 89). Byl tak neodvratně vytvořen prostor pro 

politické osočování z viny na nepříznivém vývoji republiky na základě podpisu této smlouvy.   

Události týkající se vnitrostátního uspořádání se nesly v duchu tvorby nové ústavy. 

Zakotvení republikánského státního zřízení do ústavy, na jejímž návrhu se mimo jiné podílel 

například sociolog Max Weber, proběhlo 12. srpna 1919. Oficiální název nově vzniklého státu 

zněl Německá říše a byl spolkovou republikou, ve které moc vychází z lidu, jak bylo psáno 

v prvním paragrafu dokumentu (Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919, 

2004). I když bývá nyní zpětně hodnocen systém Výmarské republiky jako polo-prezidentský, 

v době kdy vznikal, byl chápán jako systém parlamentní, avšak vyvažovaný silným 

prezidentem. Tvůrci ústavy se nechali inspirovat systémem francouzské Třetí republiky, což 

se odrazilo na podobných problémech, kterým se tyto země vystavily. Nová ústava zaváděla 

například poměrnou volbu do Říšského sněmu, přičemž poslanci byli voleni na volební období 

4 let. Tato změna, spolu s dalšími faktory ale následně zapříčinila roztříštění politického 

spektra a vznik nestabilních, menšinových vládních koalic. Velmi silné postavení naopak získal 

říšský prezident, který se stal hlavou výkonné moci a byl volen přímou volbou na dobu 7 let. 

V jeho pravomoci bylo například jmenovat a odvolávat říšského kancléře a jednotlivé členy 

kabinetu. Mezi mimořádné pravomoci pak patřilo převzetí kontroly nad státem v době 

ohrožení, kdy měl právo vyhlásit výjimečný stav a vládnout prostřednictvím dekretů, které měly 

sílu zákona. Dále mohl vytvářet vlády, které nebyly závislé na důvěře parlamentu, rozpustit 
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sněm nebo přechodně zrušit základní občanská práva. Právo veta pak nahrazovala pravomoc 

předložit jakýkoli zákon přijatý parlamentem k referendu (Sartori 2001, s. 136). 

Jak již bylo dříve řečeno, před ústavní atmosféra v říši nebyla republice příliš 

nakloněná. Dokonce i pozdější vládní strany (Centrum, SPD) byly v zásadě spokojeny již se 

stavem pouhé parlamentarizace císařství a k republice se později spíše plynule přešlo. Napříč 

politickým spektrem tedy nepanovaly výrazné pro republikánské snahy. I tento fakt zřejmě 

zavdal tomu, že její základy nebyly příliš pevné. Jak píše Dagmar Moravcová ve své kapitole 

o výmarské ústavě, bylo přesvědčených republikánů pomálu jak mezi obyvatelstvem, tak mezi 

samotnými politiky (2006, s. 47). 

Již první vláda Výmarské republiky, vzniklá v lednu 1919 se potýkala s existenčními 

problémy. Její krátké trvání bylo zapříčiněno protirepublikánským pučem, který vzešel 

z odporu k požadavkům Versailleské smlouvy. Konkrétně se jednalo o bod demilitarizace 

republiky, kdy armádní síly odmítly své rozpuštění, a to i přes rozkaz ministra armády Noskeho. 

Tyto jednotky spolu s radikální pravicí, která odmítala politiku plnění jako celek, se poté spojily 

a zahájily pokus o převrat. Jednotky pučistů v březnu 1920 zaútočily na Berlín, přičemž se 

projevila slabost tehdejší vlády, která ihned Berlín opustila a unikla do Drážďan a posléze do 

Stuttgartu. Tato neadekvátní reakce koaliční strany vytrestala v příštích volbách, ve kterých 

například SPD ztratila celých 61 mandátů. I přes to, že se vůdce pučistů Wolfgang Kapp (po 

něm Kappův puč) dostal až na post říšského kancléře, netrvala jeho vláda dlouho. Kvůli 

neúspěšné a chaotické snaze o vedení republiky nakonec sám odstoupil. Reakce na puč však 

vyvolala generální stávku levicových sil v demilitarizovaném Porúří, která se posléze 

proměnila v ozbrojený boj, při kterém hrozil zásah dohodových mocností. Akce byla následně 

potlačena Říšskou armádou a situace se uklidnila (Heiber 1966, s. 75-85).  

V červnu se uskutečnily nové volby do Říšského sněmu, které se nesly ve znamení 

posílení extrémistických stran a naopak výrazném oslabení stran blížících se středu. Do 

sněmu se tak nyní dostala i KPD, se 4 mandáty. Takřka 10% posílení nastalo u USPD, naopak 

všechny strany Výmarské koalice ztratily, nejvíce z nich SPD, která se i přes to, že byla stále 

nejpočetnější stranou sněmu, propadla o 16,2 % (Michalka, Niedhart 2002, s. 276). Vláda tedy 

byla sestavena bez sociální demokracie a tvořilo ji Centrum a DDP, ke kterým se přidala ještě 

DVP (Německá lidová strana).  

I přes to, že v tomto volebním období nedošlo k předčasným volbám, vláda procházela 

neustálými změnami. Ke změnám docházelo, jak co se osoby kancléře týče, tak i vládnoucích 

stran, kde například DVP byla po roce nahrazena Sociální demokracií. Toto období se tedy 

vyznačovalo značnou nestabilitou. Nelepšila se ani hospodářská situace, i přes to, že se vláda 

aktivně snažila učinit kroky k jejímu napravení, například zavedením daně z majetku. Tento 

krok byl ovšem neefektivní. Ceny stále rostly, inflace se zvyšovala a spolu s ní i zadluženost 

státu (Michalka, Niedhart 2002, s. 272). Demokracii a republice nepřispělo ani to, že se do 
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vlády dostala protirepublikánsky orientovaná DVP. V mezistranickém spektru tak docházelo 

k neustálým dohadům a shoda se hledala jen velmi těžko, zejména v otázce plnění požadavků 

mírové smlouvy. Situace gradovala v roce 1923, kdy došlo k obsazení Porúří. Důvodem bylo 

nesplnění závazku smlouvy, v podobě neodevzdaných dodávek dřeva a uhlí. Toho obratně 

využila Francie a začala ihned prosazovat okupaci pohraniční oblasti, která nakonec byla i 

přes nesouhlas Velké Británie schválena. To mělo za následek bojkot tamního obyvatelstva, 

který byl podpořen i německou vládou. K tomu se přidaly ještě gradující hospodářské 

problémy, přičemž inflace v té době dosáhla svého vrcholu, a došlo tak ke zhroucení měny. 

Celá situace přispěla opět ke zvýšení podpory nejen komunistů, ale zároveň také národních 

socialistů. Z tohoto neklidu vzrostla nedůvěra společnosti vůči republice. 

 

3.1 KOŘENY MEZIVÁLEČNÉHO UMĚNÍ 

Je zřejmé, že poválečné Německo se alespoň v prvních letech existence republiky 

neslo ve znamení celkové dekadence, ať už ve smyslu vnitropolitických krizí, hospodářských 

problémů nebo chudoby, to vše ústící v nedůvěru v nový systém. To ale neplatilo pro oblast 

umění. V tomto případě byla tato éra velmi plodná a plná nových, do jisté míry inovativních 

myšlenek. Mnozí umělci byli touto politickou a celospolečenskou změnou zasaženi natolik, že 

už nechtěli být pouhými pasivními pozorovateli, a začali prosazovat aktivní postoj k veřejnému 

dění. Intelektuálové, spisovatelé, visuální umělci a další deklarovali, že se budou snažit o 

spojení umění a politiky a budou tak směřovat k vytvoření vyspělejší společnosti (Hirshler 

2015, s. 81). Již před válkou ojediněle docházelo k identifikaci různých umělců s politickými 

stranami (příkladem může být Kathe Kollwitz nebo Hans Balushek, kteří své levicové názory 

umocnili vstupem do SPD). U těchto umělců ale nedošlo k naplnění jejich ideálů, vzhledem 

k neexistenci jakékoli asociace, která by podporovala spojení mezi uměleckou tvorbou a 

sociálně-politickým programem. V reakci na to začali pováleční umělci zakládat různé 

organizace, podporující toto propojení. Psaly se manifesty, zakládaly časopisy a v neposlední 

řadě docházelo k vstupování do politických stran, především levicových (Lidtke 2004, s. 1-3). 

Příkladem jedné takové asociace můžou být členové hnutí Die Abstrakten, které vzniklo v roce 

1919. Vlivnou postavou tohoto hnutí byl Herwarth Walden, který je považován za jednoho 

z nejvýznamnějších podporovatelů německé avantgardy, s kterou se hnutí do značné míry 

identifikovalo. Členem Die Abstrakten byl mimo jiné také Georg Muche, malíř a pozdější 

pedagog umělecké školy Bauhaus.  

Nutno říci, že kořeny uměleckých směrů, které se v období první republiky tak hojně 

rozvíjely, Byly již v období před první světovou válkou. Klíčovou etapu ve vývoji umění pak 

představuje období avantgardy. Jednotící prvek takřka pro všechny směry avantgardy je 

potřeba vymezení se proti předcházejícím tendencím, které byly symbolizovány císařstvím. 
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Dalo by se říci, že první zárodek, z kterého poté mohla vycházet poválečná německá 

avantgarda, byl dán již v roce 1911, kdy v Mnichově vzniká skupina Der Blaue Reiter. Jedním 

ze 4 zakladatelů byl také Vasilij Kandinskij, pozdější pedagog Bauhausu, podle jehož obrazu 

byla skupina pojmenována (Gollek 1989, s. 7-8). Der Blaue Reiter se těšil, stejně jako Die 

Abstrakten, velké podpoře již zmíněného expresionistického umělce Herwartha Waldena a stal 

se tak vedle skupiny Die Brücke druhým střediskem evropské avantgardy. Obě tato uskupení 

zanikla krátce před začátkem války (Presler 2007, s. 7-10). 

 

3.1.1 ROLE ŘÍJNOVÉ REVOLUCE 

To, co započaly spolky Die Brücke a Der Blaue Reiter v předválečných letech, se mohlo 

plně rozvinout právě za éry první republiky. Významnou roli přitom sehrály také události 

související s říjnovou revolucí v Rusku, které předcházelo svržení carského režimu. Ruská 

avantgarda se vymezovala především proti architektuře éry Petra Velikého, popřípadě 

osvíceneckým časům Kateřiny Veliké. Mohlo by se tak zdát, že říjnová revoluce a následné 

státní ustavení zastávalo vůči avantgardním tendencím velmi vřelý postoj, a že jejich aktivity 

byly režimem široce podporovány i rozvíjeny. Na druhou stranu by to znamenalo také kladný 

postoj avantgardních umělců vůči tehdejšímu nově budovanému režimu. Neúplnou korektnost 

této představy dokládají rozporuplné postoje hlavních představitelů státu. Ministrem kultury 

v prvních letech po bolševické revoluci byl Anatolij Lunačarskij. Jako komisař veřejné osvěty 

se Lunačarskij zasadil o ustavení řady institucí, podporujících a propagujících šíření 

inovativního programu avantgardy. Tyto státem podporované instituce sloužily pro avantgardní 

umělce jako jakýsi opěrný bod, který by bez existence říjnové revoluce, jen stěží nalezli. I 

přesto, že se revolucionáři s avantgardou shodovali v odporu ke starým strukturám a snažili 

se nastolit nové formy, přístup hlavních sovětských představitelů a jejich osobní přesvědčení 

s prosazováním myšlenky avantgardy nesouznělo. Lenin na adresu tehdejšího ministra kultury 

dokonce prohlásil následující: „Lunačarskij by měl být za svůj futurismus bičován.“ (Russia´s 

Lost Revolution in Modern Art, 1981), přičemž futurismus představoval zobecňující označení 

pro veškeré avantgardní aktivity tehdejšího Ruska. Paradoxní je poté fakt, že i sám ministr 

Lunačarkij byl osobně, stejně jako Lenin, zastánce spíše realismu, jakožto směru více 

odpovídajícího nově nastolené sovětské politice. Postoj Trockého v této záležitosti by se dal 

označit jako rezervovaný (The constructivists and the Russian revolution in art and achitecture, 

2011). Na říjnovou revoluci se i přes to odvolávala řada německých avantgardních umělců. 

S ruskými avantgardisty zpočátku úzce spolupracoval také Vasilij Kandinskij, a to v době po 

vypuknutí první světové války, kdy se do Ruska na čas přestěhoval. Vzhledem k později 

očekávatelným neshodám však Kandinskij v roce 1921 spolupráci rozvázal a vrátil se do 
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Berlína. Mimo to, že revoluce posloužila německým umělcům jako inspirace a impuls k jejich 

snahám, tak se touto skutečností vysvětluje také převažující levicová orientace německých (a 

nejen těch) avantgardních umělců. 

 

3.2 UMĚLECKÁ ŠKOLA BAUHAUS 

Na základě výše zmíněného lze období Výmarské republiky shrnout jako období 

převažující politické nestability na jedné straně a mimořádné umělecké kreativity a volnosti na 

straně druhé. V tomto příznivém prostředí pak vzniká jedna z nejvýznamnějších uměleckých 

škol -  Bauhaus. 

Bauhaus vzniká v roce 1919, z původní umělecko-průmyslové školy, založené v roce 

1906 Henry van de Veldem, kterou zakladatel Bauhausu – Walter Gropius, sloučil 

s Výmarskou akademií výtvarných umění. Gropius měl k architektuře a stavitelství blízko již 

od útlého dětství, vzhledem k tomu, že jeho otec byl uznávaným architektem. Architekturu 

studoval v na Technické vysoké škole v Mnichově a následně v Berlíně a přesto, že studia 

nedokončil, stal se  něho uznávaný architekt. Před válkou tak měl za sebou již několik 

významných projektů, mezi které se řadila i budova továrny Fagus-werk, která se stala první 

důslednou moderní stavbou. Po válce, ve které působil jako záložník na západní frontě, se 

začal plně věnovat realizaci své myšlenky na vznik umělecké školy (Lupfer, Sigel 2004, s. 8-

9).  

Bauhaus tak vzniká takřka paralelně se vznikem první německé republiky. K pochopení 

jeho ideových základů je však nutno vrátit se do Anglie 19. století. V té době v Anglii prudce 

vzrůstala industrializace a s ní spojená mechanizace výroby, tudíž mnoho lidí, kteří se živili 

řemeslnou výrobou, se náhle stali nezaměstnanými. Hlavním kritikem těchto nových 

společenských poměrů byl spisovatel a kritik umění John Ruskin. Ruskinova idea spočívala 

v sociální reformě tehdejší průmyslové doby a především v upuštění od mechanizace. Velký 

význam naopak přisuzoval přírodě, kterou vnímal jako ruční práci boží (John Ruskin & William 

Morris Aesthetics documentary by Peter Fuller, 2001). Mimo jiné to značilo jeho velmi kladný 

vztah k řemeslné výrobě. Vzhledem k tomu, že Ruskin představoval jednou z nejvlivnějších, 

ale zároveň také nejkontroverznějších postav viktoriánské Anglie, netrvalo dlouho a vzniklo 

hnutí navazující na jeho myšlenky, s názvem Umění a řemesla (Arts and Crafts). Hlavní 

postavou, která přetvářela Ruskinovy ideje do reality, byl jeho přítel a spolupracovník William 

Morris. Morris byl přitom nejen významnou postavou umělecké sféry, ale také výraznou 

politickou osobností své doby. Již v 70. letech 19. století začal osobně zasahovat do politiky, 

avšak naplno své názory rozvinul až založením Socialistické ligy v roce 1884. Stal se tak 

propagátorem proletářského internacionalismu a světové revoluce. Zároveň kritizoval tehdejší 

industriální společnost, která s sebou přinesla namáhavý charakter práce. Podle Morrise by 
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ale práce měla být tvořivou činností, kterou by se jednotlivci realizovali. Hnutí Umění a řemesel 

tedy reagovalo na těžkopádný viktoriánský historismus a industrializaci, která pro ně byla 

symbolem bezduchosti (German Design for an Industrial Age, 2007). Šlo tedy o hledání nových 

forem a stylů, ovšem za pomoci návratu k řemeslnému zpracování, kterému měla velet 

jednoduchost a kvalita. Toto hnutí působilo v Anglii a Severní Americe a následně se rozšířilo 

do celé Evropy.  

Poté co se i Německo začalo stávat průmyslovou velmocí, vzniká zde v roce 1907 

Deutscher Werkbund, neboli Svaz německého díla, což byla skupina umělců (především 

architektů a designérů) a řemeslníků, která svými myšlenkami odkazovala právě na hnutí Arts 

and Crafts (Droste 1991, s. 14). Svaz propojoval moderní návrhářství s průmyslovou tvorbou 

a měl za cíl distribuci kvalitního německého zboží na celosvětový trh, přičemž heslo „kvalitní 

práce“ se stalo hlavním sloganem svazu. Šlo tedy především o propagaci německé výroby. 

 

3.2.1 IDEJE BAUHAUSU 

V dubnu roku 1919 sepsal Walter Gropius manifest nově vznikající umělecké školy 

s názvem Staatlichen Bauhauses in Weimar. Jak z názvu plyne, Bauhaus byl státní institucí, 

což později ústilo v mnohé problémy, především finančního rázu. Ty se projevily i přesto, že 

byl Gropius velmi schopný v komunikaci se zemskými vládami a tedy i při zajišťování přílivu 

finančních prostředků do instituce (Lupfer, Sigel 2004, s. 11). Stejně jako hnutí Arts and Crafts 

se vymezoval vůči historismům, v tomto případě spojených s císařským Německem a snažil 

se o hledání nových forem a stylů za pomoci návratu k řemeslné výrobě, což platilo do roku 

1923, kdy Gropius přichází s novým plánem. S výše zmíněným Deutscher Werkbund pak měla 

škola mnoho společného až na skutečnost, že byla zcela oproštěna od německého 

nacionalismu.  

Jak již bylo řečeno, Bauhaus vzniká takřka ve stejné době jako Výmarská republika a 

jsou zde tak patrné určité (alespoň formální) podobnosti. Republika nahradila císařství, pro 

které byla typická hierarchizace společnosti na vrstvy. S novým systémem tak přichází i 

myšlenka rovnosti společnosti, v níž není nikdo nikomu nadřazen. Stejná idea je deklarována 

i v zakládajícím manifestu školy, kde je Bauhaus popsán jako instituce vysoce demokratická, 

do které bude přijat každý, především na základě talentu, bez ohledu na věk či pohlaví (Droste 

1991, s. 19). Přesto, že z této pasáže plyne snaha klást důraz na rovnost mezi muži a ženami, 

v praxi k naplnění této ideje nedošlo. Po zvýšeném zájmu žen o přijetí do instituce se Gropius 

začal obávat toho, že mnoho žen, popřípadě ženy na vedoucích postech sníží prestiž školy. 

Z toho důvodu později omezil počet přijímaných uchazeček. Zároveň se zde ujalo stereotypní 

vnímání žen, jako osob hodících se spíše pro ruční práce, bytovou dekoraci apod. Ženy proto 
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byly přijímány především do tkalcovské dílny, kdežto architektura, jako vrchol veškerého 

umění, pak byla vhodná zejména pro muže. I tak se ale podařilo některým ženám v instituci 

výrazněji prosadit – příkladem může být Marianne Brandt nebo Gunta  Stölzl, která později 

vedla tkalcovskou dílnu (Droste 1991, s. 151). 

Vznik školy souvisí s tzv. revoluční transparentností, což se týkalo nejen politiky a 

společenského života, ale i stavitelství – kladl se důraz například na prosvětlení velkými okny. 

V základních tezích programu školy je dále patrné, že takřka esenciální je zde myšlenka 

jednoty – „Gesamtkunstwerk“, což se v tomto případě netýká jen jednoty umění. V manifestu 

Bauhausu se Gropius také vymezoval proti metodám starších akademií: „Staré umělecké školy 

tuto jednotu zplodit nedokáží. Jak by také mohly, když se umění nedá vyučovat. Musí se znovu 

rozplynout v dílo.“ (Droste 1991, s. 19). 

V ideovém, potažmo filosofickém rámci této školy Gropius odmítal starý dualistický 

obraz světa, kde převládalo vidění jednotlivostí v kontrastu k celku. Tvrdil, že musí nastat 

jednota nového světa, kde měly být protiklady vyvážené, aby došlo k rovnováze všech věcí. 

V tomto směru lze najít mnoho podobností s myšlenkami Leibnitze, popřípadě Hegela. Jedna 

ze základních Leibnitzových myšlenek byla „harmonie všech věcí“. Rozváděl tak myšlenku o 

uspořádaném a jednotném světě, potažmo vesmíru. Gropius se pak snažil tuto myšlenku 

převést do praxe a to především v architektuře, kde zastával ideu, že jednotlivé budovy by na 

sebe měly navazovat a popřípadě ze sebe navzájem vycházet a tvořit tak jeden celek a jednotu 

ulice, čtvrti a tak dále. Myšlenka Leibnitze byla posléze obohacena Hegelem o ideu vztahu 

mezi celkem a jednotlivostí (Grohn 1991, s. 14). 

Snahu o jednotu této školy lze demonstrovat na diagramovém schématu učebního 

plánu, který tvořil jednotný celek, a nešlo opominout žádnou jeho část. V prvním roce tak 

studenti procházeli tak zvaným přípravným kurzem, kde se seznámili se základním studiem o 

formách. Pokračovali přes studium materiálů a barev až k vrcholu, kam se dostali jen 

nejnadanější studenti – k teorii stavby (viz obr. 1). 
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obr. 1, dostupné z: https://www.bauhaus.de/de/das_bauhaus/45_unterricht/ 

 

3.2.2 PEDAGOGIKA 

Bauhaus zahrnoval kromě architektury také studium malby, sochařství, scénickou 

tvorbu, bytový design a další. Ona jednota se projevila i zde. Gropius si dal za cíl vytvořit školu, 

která by sjednocovala všechny druhy umění. Nutno však říci, že Bauhaus nebyl první institucí, 

která přišla s myšlenkou sjednocení uměleckých směrů. Před Waltrem Gropiem tuto ideu 

realizoval například Belgičan Henry van de Velde nebo americký architekt Frank Lloyd Wright. 

Van de Velde od roku 1899 působil ve Výmaru, kde se s Gropiem seznámil. Stejně jako on byl 

výrazně ovlivněn hnutím Arts and Crafts, ve kterém i nějakou dobu působil. Jejich představy o 

umění tedy byly velmi podobné. V roce 1922 se ve Výmaru otevírá Škola uměleckých řemesel 

a Gropius je na van de Veldeho doporučení pověřen jejím vedením. Jednalo se o jakousi 

předchůdkyni Bauhausu (Henry van de Velde, 1997-2020). Přesto, že tyto tři postavy měly 

podobnou myšlenku, jen Gropiovi se ji podařilo úspěšně a s celosvětovým dopadem aplikovat 

do praxe. Důvod lze najít v jeho vyjádření po návštěvě Wrightovi umělecké školy Taliesin: 

„Díval jsem se na práci šedesáti studentů, kteří konzistentně opakovali Wrightův design, nebyl 

tam ani náznak pokusu o nezávislost.“ (Neuman 1985, s. 17). I tato návštěva byla posléze 

jedním z impulsů pro vymezení se vůči klasickému vzdělávacímu systému a prezentaci umění 

tak, jak to dělali dva výše zmínění umělci a nejen oni, tento autokraticko-subjektivní vzdělávací 

model fungoval takřka na všech uměleckých školách tehdejší doby. Gropius a jeho Bauhaus 

tak přichází s něčím ojedinělým, dává volnost jejich myšlení a tvoření s tím, že jedině tak lze 

dosáhnout něčeho nového. Nejvšestranněji byla pak tato idea naplněna v jevištní dílně, i když 

ta paradoxně v zakládacím manifestu školy nebyla vůbec zmíněna a vznikla až o tři roky 

později. Vedením scénografické dílny byl pověřen Lothar Schreyer, který byl později kvůli 

https://www.bauhaus.de/de/das_bauhaus/45_unterricht/
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vnitřním neshodám nahrazen Oskarem Schlemmerem. Další mistři, kteří měli vést studenty 

cestou volné tvorby, byli například Lyonel Feininger pro tiskařství, Paul Klee pro teorii forem a 

malbu na skle, Vasilij Kandinskij pro nauku o tvarech a barvách nebo Johannes Itten, který 

měl na starost tzv. předvýchovu (Siebenbrodt a kol. 1998, s. 11). Právě s Ittenem byla později 

spolupráce rozvázána, vzhledem k odlišným pohledům na to, kam by měla škola směřovat, 

jak bude v pozdější kapitole blíže rozebráno. Bauhaus tak měl za cíl nejen spojení všech 

uměleckých a řemeslných disciplín, ale zároveň se zasazoval o všestranné vzdělání osobnosti 

studentů a rozvoj všech vloh a talentu (Siebenbrodt a kol. 1998, s. 13). 

 

 

3.3 POČÁTEK KRITIKY BAUHAUSU 

 

Téměř po celou dobu své existence čelila škola různým útokům. V první vlně se kritici 

vyjadřovali v tom smyslu, že instituce propaguje a podporuje levicové aktivity. Kvůli levicovým 

tendencím byla škola napadána zejména od roku 1922, kdy proběhla ve výmarském 

Landesmuseu první výstava Bauhausu. Zde ještě vystavovali mistři Bauhausu společně 

s učiteli z akademie. V kontrastu k akademikům se však setkali s neúspěchem a místní tisk je 

označil za „(…) chorobné duše, zavádějící mladé do nesmyslných aktivit.“ (Mikš 2016, s. 34). 

Později se kritika přetvořila, respektive byla doplněna o další argument proti existenci školy, a 

to, že dostatečně nectí německý národ a kulturu, popřípadě německou rasu, přičemž 

pravicové strany se stavěly do role obhájců německé kultury (Lane 1986, s. 77). K tomu se 

později přidali i konservativní architekti, kteří po převzetí moci nacisty hráli důležitou roli 

v umělecké propagandě „Třetí říše“.  

Na druhou stranu politická situace přímo v Durynsku byla zpočátku pro Bauhaus velmi 

příznivá. Spolková země Durynsko byla vytvořena v roce 1920 a v listopadu toho roku byl 

ustaven prozatímní parlament, ve kterém jednoznačně převažovala SPD a USPD. Druhé volby 

do místního parlamentu se konaly 11. září 1921. Vznikla z nich koalice SPD, která získala 13 

mandátů a USPD (9 mandátů) s tolerancí KPD (6 mandátů). V opozici stanula DVP spolu 

s ThLB (Durynský zemědělský svaz), což byla nacionalisticky konzervativní strana, která po 

celou dobu své existence úzce spolupracovala s DNVP, se kterou poté zasedla i ve vládě. 

Koalici vzešlé z těchto voleb předsedal August Frölich. Jak již bylo dříve řečeno, ve volbách 

do Říšského sněmu, které se konaly v létě roku 1920, značně posílily pravicové strany DVP a 

DNVP, proti nimž chtěla durynská vláda působit jako jakási protiváha. Frölichův úřad se tak 

zaměřil na samostatný rozvoj spolkové země a na posílení její křehké politické kultury. Jeho 

kabinet proto kladl důraz zejména na občanskou vzdělanost a informovanost a zároveň byl 

podporovatelem inovativních snah ve školství a celkově modernismu v kultuře (Jürgen 2008, 
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s. 10-11). V polovině října došlo ke změně a kabinet byl nyní sestaven pouze ze sociálních 

demokratů a komunistů. V této sestavě čelila politika Frölichova kabinetu stále větším atakům 

ze strany opozice, což v roce 1923 vyvrcholilo v krizi a opozicí vynucený zásah Říše (Kolb 

1988, s. 51). 

Politické prostředí ve Výmaru bylo tedy, alespoň z počátku, příznivé pro rozvoj 

revolučních myšlenek. Zcela kladně ale tyto avantgardní tendence nevnímalo místní 

obyvatelstvo. Značná část obyvatelstva Výmaru byla hrdá především na předválečnou 

neoklasickou tradici v umění. Za umělecky nejplodnější období Výmaru pak byla považovaná 

éra mezi lety 1753 – 1832. Toto období, také přezdívané jako „zlatá“ či „klasická“ éra, vynikalo 

mimořádnou uměleckou aktivitou. Významnými reprezentanty tohoto období byl například 

Johann Wolfgagng Goethe, Friedrich Schiller, Johann Gottfried Herder, spisovatel Cristoph 

Martin Wieland nebo klavírní virtuos Johann Nepomuk Hummel. Tito umělci z Výmaru vytvořili 

významné evropské kulturní centrum a literární svatyni tehdejší doby. V roce 1860 je ve 

Výmaru založena ještě mezinárodně uznávaná Grand Ducal Academy of Art, která se posléze 

stane sídlem Bauhausu (Lane 1986, s. 78). Kdyby Výmar ve své historii nenesl tak významné 

kulturní dědictví, bylo by místní obyvatelstvo možná více nakloněno novému směru, který 

Bauhaus razil. Je tedy otázkou, zda byl Bauhaus příliš převratný a extraordinární nebo zda 

obyvatelé Výmaru byli příliš konzervativní a hrdí na úspěšné období minulé, že se jen velmi 

těžko přizpůsobovali Gropiovu anti-akademickému a modernistickému konceptu. 

Pravděpodobná je kombinace obojího, což bude blíže popsáno v další kapitole, spolu 

s konkrétními reakcemi místního obyvatelstva. 

V prosinci roku 1919, k příležitosti voleb do městské rady, se utvořilo uskupení 

s názvem Volná asociace pro zájmy města, která 12. prosince (zhruba půl roku po začátku 

existence školy) uspořádala veřejné shromáždění, kterého se účastnili místní občané, členové 

městské rady a studenti a učitelé obou škol, tedy Bauhausu a Akademie výtvarných umění, 

které v té době působili ještě v rámci jedné instituce. Předmětem diskuse měl být především 

Bauhaus a tzv. „Nové stavební umění“ („Das neues Bauen“ - termín pro architekturu se silným 

funkčním charakterem, který se jasně lišil od historismu 19. století a projevil se především ve 

20. letech 20. století). Debata začala mezi Waltrem Gropiem a Emilem Herfurthem, který 

působil jako učitel na místním gymnáziu. Jeho řeč se nesla v duchu vyzdvihování kvalit 

akademie, jakožto školy, kde odpůrci Bauhausu naleznou respekt k tradicím v umění 

dřívějšího Výmaru. Další projevy už byly vyostřenější a Bauhaus v nich byl označován za 

“spartakovsko-bolševickou instituci“, jeho tvorba za „židovské umění“ a jeho studenti a učitelé 

za „cizince“, pod jejichž nadvládou škola funguje. Největším překvapením celého shromáždění 

byl ale projev jednoho ze studentů Bauhausu – Hanse Grosse, a to i přesto, že Grossovo 

vystoupení na setkání bylo plánované. Sám Gropius s ním ještě před jeho zahájením hovořil 

a byl Grossem ujištěn o naprosté podpoře státního Bauhausu a zároveň Gropiových idejí, které 
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měl ve svém projevu následovat. Jeho projev, který byl namířen právě proti těmto idejím, pak 

působil jako rána pod pás. Mimo kritiky Bauhausu nechal Gross během svého projevu kolovat 

protižidovsky mířenou petici, na níž figuroval i jeho podpis. Židovské a zahraniční představitele 

školy pak odsoudil za to, že jsou „negermánští“ a stal se tak hlavním propagátorem myšlenky, 

že Bauhaus je instituce ovládaná cizinci, což později převzali mnozí politici a představitelé 

dobového tisku. Svou krajně pravicovou orientaci později Gross podpořil ještě vstupem do 

NSDAP. V návaznosti na to bylo všemi členy výkonné komise mistrů podepsáno prohlášení, 

které pod hrozbou vyloučení zakazovalo členům školy participovat na jakýchkoli politických 

aktivitách, nehledě na to, o jakou politickou stranu by se jednalo. V důsledku této demonstrace 

apolitičnosti školy se Gropius stáhl také z účasti v dělnické radě (Gorgon, McCormic 2013, s. 

304-306). 

Po shromáždění do kampaně proti Bauhausu výrazně zasáhl místní tisk, konkrétně 

Durynské státní noviny. Ve svých článcích akcentovali zejména vliv cizinců v instituci. Tvrdili, 

že cizinci mají příliš velká práva ve studentské radě a tudíž ovlivňují chod celé instituce. 

Zároveň se věnovali Grossově aféře, kdy měl být student po vystoupení na shromáždění 

pokárán jak Gropiusem, tak studenty. Situace s kritikou školy se natolik vyhrotila, že muselo 

zasáhnout ministerstvo kultury, které zahájilo oficiální vyšetřování. Závěrem bylo vyloučeno, 

že by Bauhaus provozoval politickou činnost a také bylo odmítnuto tvrzení o preferenci cizinců. 

Ani to ale místní obyvatelstvo nepřesvědčilo a již 22. ledna 1920 se konalo další shromáždění, 

kterého se účastnilo více než 1000 lidí (v té době žilo ve Výmaru přibližně 40 000 obyvatel) 

(Geoinformation und Statistik Sachgebiet Statistik, 2007). Výsledkem tohoto shromáždění byl 

požadavek na rozpuštění instituce (Lane 1986, s. 80-81). Zásadním hybatelem vzpoury 

místních proti Bauhausu byla ale v tomto případě spíše obava o budoucnost staré umělecké 

akademie. Gropius se totiž pokusil začlenit uměleckou akademii pod Bauhaus, ale vzhledem 

k neshodám toto sloučení netrvalo příliš dlouho. Státní vládou bylo v roce 1921 rozhodnuto o 

odděleném financování a existenci obou institucí. V březnu 1921 tedy umělecká škola obnovila 

činnost jako nezávislé školicí středisko. O významnosti této události v rámci první vlny kritiky 

Bauhausu svědčil fakt, že protestní hlasy po osamostatnění akademie náhle ustaly (Lane 

1986, s. 83). Opozice opět ožila až v roce 1923 u příležitosti první samostatné výstavy 

Bauhausu. V té době Bauhaus nastolil nový směr, který se více orientoval na průmyslovou 

výrobu a tak stížnosti přiházely hlavně ze strany maloobchodníků a řemeslníků, kteří tvrdili, že 

škola ohrožuje jejich živobytí (Droste 1991, s. 70). 

Bauhaus byl tedy zatracován hlavně krajně pravicovými subjekty, které ho osočovali z 

toho, že sympatizuje s komunismem, ale zároveň školu napadali za to, že nečiní dost pro 

rozvíjení uměleckého vědomí, které by bylo zcela a zjevně německé. Jako paradoxní se pak 

jeví skutečnost, že škola čelila zároveň i útokům ze strany krajní levice, pro kterou naopak 

nebyla bolševická dostatečně. To se ovšem změnilo s příchodem nového ředitele školy, 
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kterým byl Hannes Mayer. K tomuto postoji na pomezí Siebenbrodt píše: „(…) Fašismem 

zavrhovaný a pronásledovaný jako kulturně bolševický, stalinismem zase jako imperialistický, 

stává se Bauhaus na jedné straně často vinou nehistorického přístupu obětním beránkem za 

všechny chyby a mylné cesty architektury a umění posledních desetiletí, na druhé straně bývá 

v protikladu k tomu nekriticky oslavován.“ (Siebenbrodt a kol. 1998, s. 8). 

 

3.4 VNITŘNÍ ROZPORY A ZLOMOVÝ ROK 1923 

Sestavení učitelského sboru z takto významných a individualistických osobností mělo 

nepříznivé dopady na vnitřní fungování školy. Předmětem tehdejších diskusí byly především 

vize školy, potažmo celkový ideový rámec. První velký konflikt se stal mezi ředitelem školy 

Waltrem Gropiem a švýcarským malířem a teoretikem Johannese Ittenem. Itten studoval 

v Bernu a Ženevě, kde získal diplom v oboru přírodní vědy a matematika. Později však zjistil, 

že jeho místo je spíše v oblasti výtvarného umění a v roce 1916 se přestěhoval do Vídně, kde 

získal potřebné kontakty k další kariéře. Přes Adolfa Loose a Almu Mahlerovou se tak později 

seznámil i s Waltrem Gropiem. Itten byl Gropiem následně přizván ke spolupráci hned na 

počátku fungování instituce, tedy v roce 1919 a stal velmi rychle postavou udávající směr školy 

v prvních letech její existence. Vzhledem k tomu, že ho velmi výrazně ovlivňoval 

expresionismus, tak po dobu jeho působení převládaly na škole především expresionistické 

tendence (Droste 1991, s. 24). Navíc spolu s Lyonelem Feiningerem a sochařem Gerhardem 

Marksem tvořil pedagogické jádro výmarského Bauhausu.  Na počátku jeho působení je 

možné nalézt vysvětlení toho, proč byl Ittenův vliv tak výrazný. Johannes Itten na Bauhausu 

nepůsobil jen jako vedoucí některé z dílen, ale především vedl tak zvaný „přípravný kurz“, který 

byl pro všechny studenty vstupní branou k dalšímu studiu. Zajímavé přitom je, že zakládacím 

manifestu Gropius žádný přípravný kurz nezmiňuje. Zpočátku s ním totiž nebylo vůbec 

počítáno a s myšlenkou takového konceptu tedy přichází až sám Itten, který si ho posléze i 

prosadil. V říjnu roku 1919 rada mistrů rozhodla v jeho prospěch a návrh, že by každý student, 

v té době ještě jen „měl“ absolvovat přípravný kurz, byl přijat. O rok později byl pak přípravný 

kurz schválen jako povinný pro všechny studenty, nehledě na jejich zaměření (Siebenbrodt a 

kol. 1998, s. 16). Kurz se tak stal pevnou součástí školy a jeho absolvování bylo podmínkou 

pro další postup i v Dessavě a následně v Berlíně.  

Ittenovy metody výuky přitom byly na tehdejší dobu velmi nevšední. Soustředil se 

především na rozvoj těla a duše, přičemž se snažil využívat poznatky z psychologie, kterou 

mísil s orientálními naukami – studenti se tak například před započetím výuky museli nejprve 

správně naladit, čehož měli docílit například různými gymnastickými a relaxačními cvičeními 

apod. V kurzu se také velmi výrazně projevil vliv mazdaznanu, který Itten vyznával. Jedná se 

o učení, které má vést ke zlepšení duševních i tělesných schopností člověka a do výtvarného 
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umění se projevilo v ideje, že je třeba odhalit závoj, který zakrývá hlubší realitu, protože to, co 

vidíme, je jen povrch. V duchu odhalování hlubšího smyslu věcí se poté nesla jeho výuka.  

Na základě tlaku zvenčí i od svých kolegů si ale Gropius postupně začal uvědomovat, 

že se škola musí od tohoto kontroversního způsobu výuky oprostit. Zvolil proto novou 

koncepci, která se lišila nejen od Ittenova pojetí, ale i od zakládacího manifestu, který tvořil 

sám Gropius.  

Atmosféru, která na škole panovala, se snažil vystihnout Oskar Schlemmer v dopise 

Otto Meyerovi, z prosince roku 1921. Na Bauhausu podle Schlemmera panovala krize. 

V popisu situace kritizoval Ittenův mazdaznan ve výuce, který se na studenty snažil přenést 

v mnoha směrech. Jedním z nich bylo i stravování - přísná pravidla stravování jsou pevnou 

součástí učení a charakteristická je například přemíra česneku a cibule. Dále porovnával 

protichůdné postoje Gropia a Ittena, ve kterých prakticky nebylo možné najít kompromis. Šlo 

o období, kdy Gropius dostával zakázky na vily v Berlíně, na což Itten reagoval snahou o 

zachování klidných pracovních podmínek, přičemž Berlín a jeho ruch by k tomu podle něho 

nebyl dobrým základem. Ittenovy meditace a rituály pak ale tvořily z instituce jakousi 

uzavřenou společnost a kruh studentů, kteří také podlehli mazdaznanu, pak působili jako sekta 

odtržená od reality, jak sám přiznal jeden z Ittenových žáků Paul Citroen (Neumann 1985, s. 

92). Gropius se poté chtěl logicky od tohoto obrazu školy oprostit (právě onu odtrženost od 

reality mu vytýkali i jeho odpůrci) a začal čím dál více usilovat o to, aby se Bauhaus přestal 

uzavírat před skutečným životem. Schlemmer dále rozkol mezi těmito dvěma představiteli 

Bauhausu charakterizoval takto: Itten – talent jenž se tvoří v tichu a naproti tomu Gropius – 

charakter v prudkém toku světla + talent. Staví se proti sobě tedy východní kultura, proti 

pokroku a velkoměstu. Itten dále chápal přípravný kurz jako základ celkové všestranné 

výchovy, Gropius po něm ovšem požadoval méně ambiciózní cíl, a to pouhou přípravu na 

pozdější činnost v oboru architekt nebo návrhář.  

V říjnu roku 1922 spor vyvrcholil Ittenovou výpovědí a následným odchodem z instituce 

(Siebenbrodt a kol. 1998, s. 18). Po odchodu z  Bauhausu Itten přesídlil do Herrlibergu – 

mezinárodního centra mazdaznanu, kde pár let působil a posléze založil vlastní výtvarnou 

školu v Berlíně, která je v roce 1934 uzavřena NSDAP (Johannes Itten, 2019). Vedení 

přípravného kurzu po něm přebírá maďarský malíř a fotograf Laszló Moholy-Nagy. Jeho 

racionální přístup ztělesňoval přesně to, co Gropius požadoval, navíc později rozvinul 

Gropiovu ideu „jednoty umění a techniky“ na které stály základy školy od roku 1923 až do 

jejího konce.  

Gropiovu novému směru se však výrazněji vymykal ještě jeden umělec, a to vedoucí 

jevištní dílny – Lothar Schreyer. Spolu s Ittenem představoval tzv. esoterický proud a navíc 

jeho ovlivnění expresionismem bylo natolik výrazné, že zkrátka nemohlo koexistovat 

s proudem konstruktivistického funkcionalismu, který se na škole začal později prosazovat. 
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Krátce po odchodu Ittena tedy Schreyer podá demisi a je nahrazen méně individualistickým 

Oskarem Schlemmerem. Schreyerův další osud je nevalný, spolu s dalšími 87 umělci 

deklaroval loajalitu Hitlerovi a jeho režimu prostřednictvím podpisu Přísahy věrného 

následování (Proclamation of loyalty of German writers for Adolf Hitler, 2019). Přesto však bylo 

jeho dílo označeno za zvrácené a vystaveno na stejnojmenné výstavě v roce 1937. 

 

3.4.1 ZLOMOVÝ ROK 1923 

Jak již bylo výše nastíněno, od roku 1922 začala přeměna Bauhausu, která se nesla 

v duchu opuštění některých počátečních hodnot. O tuto přeměnu se zasazoval především 

ředitel školy Walter Gropius, který si postupně začal uvědomovat, že umělecké řemeslo, na 

němž škola stavěla své základy, je již překonané a chtěl tedy spojit to, co Bauhaus vytvářel, 

s průmyslovou tovární sériovou výrobou, čímž by se staly výrobky školy, více dostupné. V roce 

1923, po odchodu Johannese Ittena, je vytvořen prostor pro definitivní opuštění 

expresionistické tendence a nastolení funkcionalistického programu. Další aspekt tohoto 

přeorientování na průmyslovou výrobu byl však čistě ekonomický. Bauhaus byl jako státní 

instituce zcela závislý na podpoře místních vlád, a to v letech rostoucí podpory krajně 

pravicových stran a hospodářské nestability představovalo značný problém. Zpřístupnění 

produktů Bauhausu prostřednictvím velkovýroby tak pro školu znamenalo krok k částečnému 

finančnímu osamostatnění.  

 

3.4.2 VÝSTAVA 1923 A PROBLÉMY S FINANCOVÁNÍM 

Výstava, která byla plánována na léto roku 1923, byla zlomovou událostí hned 

v několika ohledech. Jednalo se o první velkou výstavu, na které byl Bauhaus a jeho tvorba 

představen široké veřejnosti – na výstavu se přijelo podívat i množství zahraničních architektů, 

přičemž největší skupinu zde tvořili architekti z Československa, které zastupoval například 

Jaromír Krejcar, Evžen Linhart, Karel Honzík nebo Josef Chochol. Zároveň Gropius využil 

výstavy k představení svého nového konceptu. V souvislost s tím, byl podle vzoru nově 

nastoleného trendu postaven, i vnitřně zcela zařízen, vzorový dům Haus am Horn. Na výstavbě 

tohoto domu se podíleli zástupci všech dílen, které na škole působily, a tak představoval 

zároveň i jakousi přirozeně vytvořenou výstavní síň celé školy. Haus am Horn, ještě k tomu, 

představoval prvního zástupce moderního věcně funkčního typu bydlení v Německu, který byl 

postaven za použití nejnovějších materiálů a technologií, vybaven nejmodernějšími spotřebiči 

(v domě byl například boiler na horkou vodu). Co je ale ještě důležitější, mohla se v něm 

s konkrétní podobou realizovat myšlenka jednoty všech uměleckých směrů, která byla 
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zakotvena již manifestu z roku 1919 – „Opětovné spojení všech uměleckých disciplín, 

v jediném novém stavitelském umění jako jeho neoddělitelné součásti.“ (Siebenbrodt a kol. 

1998, s. 70). Gropius i ostatní členové Bauhausu pak této zlomové výstavě věnovali veškerou 

pozornost, přičemž ostatními členy není myšlen jen sbor mistrů, ale skutečně všichni, včetně 

studentů, kteří měli poměrně velké rozhodovací právo, co se záležitostí školy týče. Příkladem 

bylo hlasování o podobě vzorového domu Haus am Horn, jehož návrhem se původně měl 

zabývat pouze Gropius. Ve školním hlasování se však studenti přiklonili k návrhu Georga 

Mucheho a tak tento významný projekt nakonec připadl jemu (Droste 1991, s. 105). 

Výstava zahrnovala i různé přednášky (např. Kandinského přednáška O syntetickém 

umění), koncerty anebo filmová a divadelní představení – Oskar Schlemmer v polovině srpna 

uvedl v Německém národním divadle svůj Triadický balet.  

Vzhledem k tomu, že byl Bauhaus finančně závislý na místní vládě v Durynsku, vznikl 

zde problém, jak výstavu financovat. V Durynsku se strhla vyjednávací debata mezi třemi 

subjekty - Bauhausem, DNVP, kteří požadovali po instituci větší reflexi výmarských tradic, a 

tradičními podporovateli školy, jimiž byla především SPD. SPD však měla nyní vůči Bauhausu 

také výhrady, které byly pravděpodobně z části zapříčiněny i prohlášením z roku 1919 o 

apolitičnosti instituce. SPD vytýkala Bauhausu, že dostatečně nereflektuje sociálně 

demokratické myšlenky, a proto se zprvu k nějaké výraznější finanční podpoře plánované 

výstavy také nehrnuli. Bauhaus se tak dostal do nevýhodné pozice mezi dvěma politickými 

tábory. V březnu roku 1923 však byli příslušníci DVNP přehlasováni socialisty, demokraty a 

komunisty a zároveň, i přes původní nespokojenost, zajistily tyto strany financování výstavy 

(Lane 1986, s. 85-86). 

I přes tento úspěch nebyly vládou poskytnuté finanční prostředky dostatečné a to 

především z toho důvodu, že Německem v roce 1923 otřásala stále se zvyšující inflace. 

Gropius tedy musel část peněz, především na stavbu vzorového domu, zajistit jinde. Obrátil 

se tedy na podnikatele a průmyslníka Adolfa Sommerfelda, pro kterého již v minulosti, za 

raných expresionistických let Bauhausu, Gropius stavěl obytný dům (Sommerfeld Haus). 

Sommerfeld tedy škole poskytl bezúročnou půjčku a stavba mohla začít.  

Počáteční euforie způsobená úspěchem výstavy, kdy se Bauhausu dostalo 

mezinárodního věhlasu, a vzorový dům am Horn byl obdivován jakožto symbol nové moderní 

stavby, nevydržela příliš dlouho. V první řadě se začaly objevovat nelítostné kritiky, kdy 

například 16. září v deníku Jenaische Zeitung vyšel článek s titulkem „Mnoho povyku pro nic“, 

přičemž Haus am Horn zde byl popsán jako „bezvýznamná bouda“, vytvořená jen pro tuto 

příležitost, bez jakékoli estetické hodnoty (Lane 1986, s. 85). Zásadní ranou byla ale nepříznivá 

hospodářská situace. Poté co se Německu nepodařilo zcela splatit první splátku určenou 

Versailleskou smlouvou, využila této situace francouzská a belgická vojska k obsazení Porůří.  

To vyvolalo vlnu nevole jak mezi obyvatelstvem, tak i vládou, která zastavila Francii a Belgii 
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placení všech dalších reparací, navíc vyzvala obyvatelstvo okupovaného území k pasivnímu 

odporu za příslib finanční podpory. Tyto akce znamenaly ještě větší prohloubení inflační krize 

a inflace tak v pozdním létě roku 1923 dosáhla svého vrcholu. Pro Bauhaus to pak znamenalo 

nemožnost splacení Sommerfeldem poskytnuté půjčky a bylo proto rozhodnuto, že mu jako 

náhrada připadne veškeré vnitřní vybavení domu. 
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4 VÝMARSKÁ REPUBLIKA 1923/24-1929 

Krize, která započala stále se zvyšující inflací, neplněním podmínek Versailleské 

smlouvy a dospěla až k okupaci Porůří, byla zmírněna na podzim roku 1923. Do funkce 

říšského kancléře a záhy i ministra zahraničí se dostal předseda DVP Gustav Stresemann. 

Stresemann sestavuje velkou koalici, skládající se z SPD, DVP, DDP a Centra a následně 

vyhlašuje zastavení pasivního odporu. Mezitím sílí vliv komunistů, kteří se v Sasku a Durynsku 

dostávají do vlády a ve spojení s Kominternou chystají přípravy k revoluci, k čemuž byly 

zřízeny i speciální ozbrojení složky. Situace se vystupňuje natolik, že dojde k využití článku 48 

Výmarské ústavy, který umožňoval prezidentu republiky zasáhnout do záležitostí jednotlivých 

spolkových zemí. Jak v Sasku, tak v Durynsku tedy došlo k zásahu Říše do místních 

záležitostí a urovnání situace. Na druhé straně politického spektra se o totéž pokusil Hitler 

v Bavorsku. Celá akce však dopadla uvězněním jejích organizátorů (Kolb 1988, s. 53). I přesto, 

že Stresemannovi se krizovou situaci roku 1923 podařilo uklidnit a jeho zahraniční politika se 

také setkala s úspěchem, jeho kabinet neměl dlouhého trvání. Jednou z hlavních příčin byl 

právě zásah proti dělnickým vládám ve výše zmíněných spolkových zemích. Na důkaz 

nesouhlasu s tímto krokem vystoupili sociální demokraté z vlády, přičemž menšinový kabinet 

bez SPD na konci listopadu nezískal důvěru a podal demisi. Místo kancléře poté přebírá 

pozdější kandidát na prezidenta republiky, Wihelm Marx za Centrum (Heiber 1966, s. 156). 

Následovalo období, které Michalka a Niedhart označují jako zdánlivě stabilní, což se 

potvrdilo hned v roce 1924. Nepokoje v Porůří, hyperinflace a pokusy o převrat v Sasku, 

Durynsku a Bavorsku byly již sice zahnány, o stabilizovaném stavu se přesto hovořit nedalo. 

Odsouzení organizátoři pokusu o převrat v Bavorsku, v čele s Hitlerem, byli za dobré chování 

za nedlouho opět propuštěni a sám Hitler byl již na konci roku 1924 na svobodě. Přebral opět 

vedení NSDAP a začal se připravovat další volby. Ve stejném roce se konaly hned dvoje volby 

do Říšského sněmu, přičemž první z nich – květnové, se nesly v duchu posílení proti-

republikových a extrémistických stran, především DVNP a komunistů. Vláda vzešlá z těchto 

voleb poté přijala Dawesův plán, přičemž ministrem zahraničí zůstal i nadále Stresemann. 

Právě zákony související s jeho projednáním vedly ale k rozpuštění sněmu a novým volbám. 

V těch se povedlo opět trochu vyrovnat politické síly, ve smyslu ztráty extrémistických stran a 

posílení středových. Pouze DNVP podpora ještě více vzrostla. Přijetí Dawesova plánu pak 

mělo na Německo pozitivní účinky a to například ve zlepšení vztahu s Francií, která v roce 

1925 opustila okupované území. Dále přispěl ke stabilizaci hospodářství a zvýšení 

zahraničních investic. Stresemann, který se o jeho přijetí zasadil, vedl tzv. politiku 

„dorozumění“. Ta byla založena na spolupráci se státníky a to především těmi, kteří stáli na 

straně vítězů (Heiber 1966, s. 152-163). 
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Významná změna přišla v roce 1925 s úmrtím tehdejšího prezidenta Friedricha Eberta. 

Prezidentské volby se konaly na jaře a do druhého kola postoupili tři kandidáti, W. Marx, E. 

Thälmann za komunisty a generál Paul von Hindenburg, za nímž stála DNVP, BVP a 

Hospodářská strana. Strany, které Hindenburga podporovaly, napovídají, že se jednalo o 

kandidáta, který republikánským zřízením nebyl příliš nadšen a symbolizoval tak spíše doby 

císařství. Vzhledem k tomu, že volba byla přímá, ukázalo se, že němečtí občané s republikou 

nebyli dostatečně sžití a převládal u nich stále spíše skepticismus. To se odrazilo i na stále 

rostoucí podpoře DNVP.  

Co se týče pozice Německa v zahraničí, hlavní úlohu zde měl až do roku 1929 ministr 

Stresemann. Jeho úsilí směřovalo ke garanci zachování státu quo hranic mezi Německem, 

Francií a Belgií. K projednání těchto požadavků byla svolána konference do švýcarského 

Locarna. Součástí konference bylo i jednání o východních hranicích s Polskem a 

Československem, jehož výsledkem byla pouze smírčí smlouva bez garanta. Dohoda mezi 

Francií, Německem a Belgií byla stvrzena smlouvou o respektování hranic, daných 

Versailleskou smlouvou, přičemž garantem paktu byla Velká Británie, spolu s přizvanou Itálií. 

Přijetí Locarnských dohod šlo ruku v ruce s přijetím Německa do Společnosti národů. I když 

by se tedy Stresemannova zahraniční politika dala označit za úspěšnou, v domácím prostředí 

se její prosazování setkávalo s komplikacemi a to zejména s jejím odmítáním ze strany DNVP, 

která ve sněmu disponovala 103 mandáty. Zásadní problém viděli v garanci statu quo 

Locarnského paktu, vzhledem k nemožnosti navrácení Alsaska-Lotrinska. Odpor proti 

Stresemannem nastolené politice, vyústil nakonec i ke spolupráci se stranou, v této záležitosti 

ještě více vyhraněnou – NSDAP (Moravcová 2006, s. 130). 

Vnitřní politika se nesla v proměnlivém duchu. SPD sice získala v druhých volbách roku 

1924 ještě 31 mandátů navíc (celkem 131), nebyla je ale schopna využít a koalice tak byla 

sestavena ze stran Centrum, BVP a DNVP – stalo se tak poprvé, kdy byla DNVP ve vládě. 

Právě angažmá DNVP poté znamenalo obtíže pro schvalování Stresemannovi politiky. I přesto 

že se až do roku 1928 nekonaly předčasné volby, kabinet prošel četnými změnami, tudíž o 

stabilitě se nedá hovořit. Toto období by se tedy dalo shrnout jako pro zahraniční politiku 

úspěšné, avšak s vnitřním chaosem a přetrvávajícími rozpory. Nic na tom neměnily ani volby 

v květnu 1928. Sociální demokraté z nich opět vyšli vítězně, přičemž tentokrát už byli schopni 

sestavit velkou koalici s DVP ke které se později připojilo ještě Centrum. Ta ovšem hned 

v listopadu procházela krizí a byla téměř na pokraji zhroucení. Celkově ve volbách posílila 

levice (i krajní), naopak výrazněji ztratili nacionálové. Významný posun se pak začal rýsovat 

především u NSDAP, a to ani tak ne na celostátní úrovni, kde získali 2,6 %, nýbrž na lokální – 

na severu země dosahovala podpory až 37 % (Heiber 1966, s. 196-200). Volby ukazují 

rostoucí nespokojenost obyvatel a příklon k extrémistickým stranám. U NSDAP už odteď 

přitom nepůjde o pouhé kolísání podpory, ale o systematický vzestup.  
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4.1 VZESTUP NSDAP 

 Po Hitlerově propuštění a opětovném za ujmutí pozice vůdce strany se v únoru 1925 

konal stranický sjezd. Řešil se problém malého dosahu vlivu strany a její akceschopnost. 

Vzhledem k nepřítomnosti vůdce strany byla NSDAP v roce 1924 nucena kandidovat společně 

s DVFP (Německá národní strana svobody – vznikla v roce 1922 oddělením radikálně 

nacionálního křídla DNVP). Snaha se tedy zaměřila především na vnitřní budování strany. Na 

konci roku 1925 byla již strana napojená na většinu lokálních skupin napříč Německem, i když 

její členská základna činila jen 27 000 členů. Zásadní význam měla pak konference 

v Bambergu, konaná 14. 2. 1926. Jejím smyslem bylo odstranění nesouhlasných hlasů proti 

programu ze strany severních frakcí a utvrzení jednoho jediného ideového a programového 

centra pramenícího z vůle vůdce strany, tedy postavit stranu na principu vůdcovství. 

V červenci 1926 se konalo setkání k příležitosti jmenování Franze Pfeffera do vedení jednotek 

SA, které je spojené s masivní vojenskou přehlídkou demonstrující veřejnosti znovu získanou 

jednotu NSDAP a její vzestup. Pro konání této akce byl vybrán právě Výmar. Z toho je patrné, 

že v takovém prostředí (myšleno ve Výmaru, viz níže) nebyla další existence Gropiovy školy 

možná. K výraznému vzrůstu podpory, který se dal pozorovat v následujících letech, 

bezpochyby napomohlo založení mládežnických organizací, jako je Hitlerjugend nebo Spolek 

studentů německých národních socialistů. V letech 1928 – 29 následovalo zakládání dalších 

organizací zasahujících stále větší část společnosti, včetně oblasti kultury (Bund 

Nacionalsozialistischer Juristen, Nationalsozialistiche Deutsche Ärztebund, 

Nationalsozialistische Lehrerbund,…) (Kolb 1988, s. 111-112). 

 

4.2 UKONČENÍ ČINNOSTI VE VÝMARU 

Stále rostoucí atmosféra napětí souvisela hned s několika aspekty, přičemž je obtížné 

určit, který z nich převládal nad druhým, vzhledem k tomu, že se sebou navzájem souvisely. 

V roce 1924 se vystupňovaly téměř všechny hlasy, které stanuly v opozici proti působení této 

školy ve Výmaru, ať už šlo o odpor politických elit, kritiku v místním tisku, nebo protesty 

místních občanů. Právě obyvatelé Výmaru a politici často sklouzávali k tomu, že porovnávali 

starou uměleckou školu s Bauhausem a docházeli tak k závěru, že Bauhaus dostatečně 

nereflektuje německou kulturu. Nespokojení občané posléze zaožili „Sdružení na ochranu 

německé kultury v Durynsku“ a sepsali oznámení, které bylo v červenci 1924 otisknuto 

v místním deníku Weimarische Zeitung. Protest, adresovaný Durynské vládě, argumentoval 

velmi ostře pro odepření finančních prostředků, jak je zřejmé z následujícího úryvku: „Všechny 

mechanické hrátky, materiálová angažmá, barevné efekty, každá pokřivená idiotská hlava a 

bizarní lidské tělo, všechny schizoidní čmáranice a cvičení v trapnosti, které nacházíme na 

výstavách a v publikacích Státního Bauhausu ve Výmaru, jsou dekadentní hodnoty… 
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Bezkrevný a chorobný umělecký instinkt… jaký projevuje Bauhaus, jen napomáhá úpadku 

naší kultury. Od současné vlády očekáváme, že tomuto kulturnímu institutu odepře veškeré 

formy státní podpory.“ (Mikš 2016, s. 34). Místnímu obyvatelstvu ale nevadilo pouze umění, 

jaké instituce razila. Nebyli ochotni smířit se ani s životním stylem, který vedli učitelé, potažmo 

studenti školy. Na relativně klidné město, žijící stále z odkazu jeho „klasické éry“, život na 

Bauhausu zřejmě představoval příliš velkou dávku exhibicionismu a nespoutanosti. Způsob, 

jakým se na Bauhausu žilo, se snažil ve své knize popsat ředitel londýnského muzea designu 

Deyan Sudjic. „Bauhaus byl semeništěm hašteřivých exhibicionistů, sukničkářů a egoistů 

soupeřících o postavení, místem, kde Johannes Itten, který na učiliště zavedl nechvalně 

proslulý výtvarný kurs, vystřídal mnoho ze svých excentrických účesů… Učitelé své žáky 

sváděli a intrikovali jeden proti druhému. Studenti se opíjeli, stávkovali a stěžovali si. Obyvatelé 

města – jak už to u obyvatel měst obvykle chodí – byli zděšeni.“ (2016, s. 67). 

Bauhaus, jakožto přinejmenším kontroverzní instituce, měl své kritiky i ze strany 

umělců a architektů. Jedním z nejvýznamnějších byl německý architekt Konrad Nonn. Nonn 

kritizoval moderní architekturu, ohniskem jeho pozornosti byl tedy zejména Bauhaus a posléze 

i uskupení architektů působících ve Výmaru od roku 1926 – Der Ring. Jeho kritika se nesla ve 

stejném duchu jako ty předchozí - "Baubolschewismus", "Kulturbolschewismus" "temné vztahy 

mezi modernistickou novou objektivitou a komunisticko-židovskou stranou" a tak dále. 

Vzhledem k tomu, že byl Nonn poměrně vlivný, jeho kritické výroky se často objevovaly na 

stránkách tisku, především Völkische Beobachter (stranické noviny Národních socialistů, do 

jejichž řad posléze vstoupil), a dále Weimarer Zeitung, Deutsche Zeitung, Zentralblatt der 

Bauverwaltung apod. Podle jeho slov byla otázka Bauhausu spíše než samotné instituce, 

otázkou kultury jako celku, přičemž ona proslulá německá kultura je touto institucí ničena (Lane 

1986, s. 89). Jeho útoky se podílely jak na jeho přesunu z Výmaru, tak na řešení otázky 

Bauhausu v Desavě v roce 1932 i jeho uzavření v Berlíně 1933.  

Při předvolební politické kampani v únoru roku 1924 byl Bauhaus opět využit 

k propagandě krajně pravicových politických stran. Jeho tvorbu prohlásili za socialisticko-

komunistickou s tím, že ještě k tomu ničí místní řemeslníky a malé obchodníky (Lane 1986, s. 

87). Co se týče podporovatelů Bauhausu, kterými byli například prozaik a dramatik Gerhart 

Hauptmann, Albert Einstein nebo politik a člen DDP Theodor Heuss – ti v té době naopak 

podepsali množství petic na podporu instituce. SPD se poté vyjádřila takto: „Buhaus je jedinou 

zasvěcenou uměleckou školou v Německu a je důležitější než všechny existující školy 

dohromady.“ (Gordon, McCormic 2013, s. 305). Pro komunisty bylo ale vedení školy stále málo 

politické. Tento názor byl patrný zejména ve stranickém tisku Die Rote Fahne, přičemž 

komunisté skrze něj také apelovali na Bauhaus tím, že by měl vytvořit umění adekvátní 

k proletátní společnosti, o kterou usilují. 
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Výsledek voleb v Durynsku z 10. února 1924 nebyl pro Bauhaus ani přinejmenším 

pozitivní. Bez jednoho mandátu v nich polovinu sněmu obsadila „Durynská unie pro pořádek“ 

(Thüringischen Ordnungsbundes), která zahrnovala strany ThLB, DNVP, DVP a DDP. Navíc 

vůbec poprvé v nějakém místním parlamentu zasedli zástupci Národních socialistů, se ziskem 

7 mandátu. Nová pravicová koalice takřka ihned přikročila k naplňování svého cíle – ukončení 

činnosti Bauhausu. Jedním z prvních opatření, které přijala tak bylo zkrácení smluv pro mistry 

školy na šest měsíců a snížení příspěvků pro školu na polovinu, z 100 000 marek na 50 000 

(Droste 1991, s. 113). I když smlouvy pro mistry bylo hypoteticky možné prodloužit, osud školy 

s takto omezeným rozpočtem byl předem daný. Gropius se tedy rozhodl, že nebude čekat na 

postupný a bolestivý zánik školy a vyhlásil, že na jaře příštího roku bude škola definitivně 

uzavřena (Mikš 2016, s. 34). 

 

4.3 PŘESUN DO DESAVY 

Gropiův tah se následně ukázal jako velmi prozíravý. O to, kam se škola přesune, se 

přitom zajímal již delší dobu před jejím uzavřením. Takto významnou uměleckou školu chtělo 

do svého katastru přijmout hned několik měst a tak to, co dělalo Gropiovi starost, nebyla 

otázka, kde najít místo jejího dalšího působiště, ale spíše jakou z nabídek přijmout. Příkladem 

může být Berlín nebo Franfurt, který se díky své progresivní politice sociálního bydlení jevil 

jako nejpravděpodobnější. Gropius ale nakonec přijal nabídku Fritze Hesse, přesunout celý 

institut do Desavy a pokračovat zde jako městský istitut. Fritz Hesse byl starostou Desavy a 

členem Německé demokratické strany. Událost zrušení Bauhausu ve Výmaru přišla vhod jeho 

snaze přetvořit klidné rezidenční město v moderní industriální město. Již 25. března 1925, tedy 

ještě před definitivním zavřením školy, navštívil Hesse Výmar spolu se členy městské rady, 

kteří se stali členy této expedice na záchranu umělecké školy. Gropius této expedici představil 

hlavní ideje Bauhausu, mistry a jejich dílny. Po divoké občanské debatě následovalo hlasování 

rady města, které rozhodlo 26 hlasy proti 15 o přestěhování Bauhausu do Desavy. Bauhaus 

tedy pokračoval v činnosti pod dozorem Fritze Hesse, který byl v roce 1929 opět zvolen 

starostou (Neumann 1985, s. 207). Desavu si Gropius vybral také proto, že Hesse nabídl, že 

pomůže financovat výstavbu nové budovy školy. 

Kombinace osobní záštity Fritze Hesse, nadšeného do moderní architektury a stabilní 

většina koalice sociálních demokratů a liberálů, vytvořila v tomto liberálním městě pro Bauhaus 

příznivé prostředí. Škola tak měla konečně možnost, využít svůj potenciál naplno. Rozvoj bylo 

možné pozorovat především v oblasti architektury, vzhledem k tomu, že sídlem školy se 

v Desavě stala nově postavená modernistická budova, která byla navržena právě ve stylu 

Bauhaus. Produkce školy byla navíc díky Laszlo Moholy-Nagyovi a Josefu Albersovi již plně 



26 
 

napojena na průmysl. Distribuce výrobků Bauhausu už tedy nebyla pouhou teorií, ale postupně 

se stala praxí. 

 

4.3.1 GROPIOVA REZIGNACE NA POST ŘEDITELE 

Po přestěhování do Dessavy skutečně přišla pro Bauhaus a Gropia samotného, jeho 

nejplodnější éra. Desava byla bohatým městem silně navázaným na průmysl, které procházelo 

populační expanzí. Tím se vytvořila potřeba nové výstavby bytových domů. Gropius tedy 

navrhoval nejen budovu Bauhausu a nedaleko stojící byty pro mistry, ale dostal také zakázku 

na výstavbu celého nového sídliště – Törten (Neumann 1985, s. 204). 

Po zhruba čtyřech zářných letech začaly ale Bauhaus opět dostihovat jeho bývalé 

problémy. Vynořila se kritika místních maloobchodníků a řemeslníků, kteří viděli v tvorbě dílen 

Bauhausu nevítanou konkurenci. Uvnitř školy se začaly zvýrazňovat individualistické tendence 

ostatních mistrů, zejména Kandinského a Kleea. Navíc v době zhoršené ekonomické situace 

byl Gropius nucen požádat pedagogy, aby část svého platu věnovali na stabilizaci školy – 

Kandinsky a Klee to odmítli. Nespokojené hlasy se ozývaly i ze strany města, když se 

vzhledem ke své soukromé praxi Gropius nemohl naplno věnovat práci v Desavě (Mikš 2016, 

s. 42). Gropius tedy na přelomu ledna a února roku 1928 dospěl k tomu, že podá resignaci 

(Droste 1991, s. 163). 

 

4.4 HANNES MEYER A VLIV MARXISMU NA DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ BAUHAUSU 

V roce 1927 byla na desavském Bauhausu zřízena katedra architektury, jejímž 

vedením Gropius pověřil švýcarského architekta Hannese Meyera. V souvislosti se svým 

odchodem musel Gropius někoho pověřit dalším vedením instituce, a tak, se značnou dávkou 

nerozvážnosti, jmenoval svým nástupcem právě Meyera. Gropius byl v porovnání s ním spíše 

emocionální funkcionalista, vnímající důležitost spojení umění a techniky, kdežto Meyer byl 

jádrem tvrdého funkcionalismu, tedy stoupencem architektury jako vědy, kterou by od umění 

nejraději zcela oprostil. „Stavění je biologický proces. Stavění není estetický proces… 

Architektura, jež vyvolává účinky nastolené umělcem, nemá dále právo na existenci.“ - Meyer 

1928 (Mikš 2016, s. 43). 

Jeho výrazná levicová orientace navíc zapříčinila, že spíše než kvůli svému profesnímu 

umu architekta, se do dějin Bauhausu zapsal kvůli svému napojení na extrémní levici (Droste 

1991, s. 166). Proti odstranění uměleckého vlivu z výuky se vymezovalo mnoho členů 

pedagogického sboru, což následně vyústilo k odchodům mistrů. Mezi nimi byl například 

Moholy-Nagy, Herbert Bayer nebo Marcel Brauer. Jejich kritika plynula z obavy, že se 

z instituce stane profesní odborná škola, hodnotící pouze konečný výsledek – tedy to, proti 
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čemu se od počátku stavěli. Za Meyerova působení školu opustil ještě Schlemer, Albers a 

Klee. Je pochopitelné, že za takto rozdílných názorů, nemohli na škole řízené Meyerem dále 

působit, svým odchodem ale uvolnili místo pro nástupce souznící Meyerovým přesvědčením 

a otevřel se tak prostor pro skutečnou radikalizaci školy, které podlehli i mnozí studenti. 

Meyer následně zavedl do výuky ekonomii, psychologii a sociologii. To, co mělo na 

školu nejzhoubnější dopad, bylo však zavedení marxismu. V létě roku 1927, tedy ještě před 

tím, než se Meyer stal ředitelem, byla na Bauhausu založena komunistická buňka – „kostufra“ 

(Kommunistische Studentenfraktion). V následujících letech je zhruba 10 % studentů 

Bauhausu zároveň i členy Komunistické strany a čtvrtina z celkového počtu je nějakým 

způsobem spjata s jejich aktivitami. Kostufra byla úzce napojena na místní komunistické 

organizace, které ji podporovali a vedli s ní diskuse, mimo jiné, například i o pracovních 

podmínkách na škole (Nehls 2010, s. 230-236). Ze školy se tedy stala jedna z komunistických 

buněk tehdejšího Německa – vyučovala se politická teorie, vedly politické diskuse, estetická 

hodnota práce šla stranou a pozornost byla zaměřena jen a pouze na účel – ze školy se stal 

přesný opak toho, kam se ji snažil vést Gropius.  

Proměna školy byla přitom velmi dobře vidět na náplni přípravného kurzu, který od 

zavedení Johannesem Ittenem přečkal všechny vývojové fáze a stal se její fundamentální 

součástí, která lépe než cokoli jiného posloužila k realizaci nových myšlenek. Vzhledem 

k tomu, že jím hned zpočátku museli projít všichni studenti, dalo by se říci, že se stal skvělým 

nástrojem na propagandu a „přípravu“ studentů na to, co by měli na škole dále následovat. Za 

Ittena ovlivněn východním učením s až meditačním nádechem, snažící se o rozvoj těla a duše, 

to vše pod hlavičkou expresionismu, pokračoval pod vedením Moholy-Nagye a Alberse 

v racionálnějším duchu, velebícím ideu jednoty umění a techniky, až po éru ředitelování 

Meyera, kde se vše podřizovalo jedinému – tvorbě pro potřeby lidu. Pro konkrétní obrázek 

výuky přípravného kursu v té době nám může posloužit vzpomínka architekta Selmana 

Selmanagice: „Například jsem měl navrhnout kuchyňskou skříňku na nádobí. Mistr Arndt se 

mě zeptal: Co do té skříňky přijde? Když děláte skříňku, musíte vědět, co lidi mají a kolik toho 

je…Následně jsem musel prozkoumat potřeby lidí s výdělkem od 150 do 250 marek měsíčně, 

potřeby mas.“ (Mikš 2016, s. 44). 

I přes Meyerovu sociální politiku se finanční situaci školy podařilo zlepšit, za oběť však 

padly její původní ideje. V roce 1930 se Bauhaus dostal do stejné situace jako v konečné fázi 

působení ve Výmaru. Stupňovala se kritika ze strany města, tisku i místních obyvatel. Starosta 

Fritz Hesse byl osočován z toho, že podporuje extrémní organizaci, a dostal se tak pod 

rostoucí tlak okolí. Hesse si tedy uvědomil, že jediné řešení, jak situaci zklidnit, je ukončení 

činnosti Hannese Meyera ve funkce ředitele. Ten poté opravdu (i na popud Gropia a některých 

mistrů) rezignoval. Po opuštění školy odešel i se skupinou komunistických studentů do Moskvy 

(Grohn 1991, s. 12). K rezignaci následně prohlásil: „Odjíždím od SSSR, abych pracoval tam, 
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kde se vytváří skutečná proletářská kultura, kde vzniká socialismus, kde již existuje ona 

společnost, za kterou jsme zde, pod kapitalistickým jihem, bojovali.“ (Mikš 2016, s. 45). 
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5 VÝMARSKÁ REPUBLIKA 1930-33 

Po relativně klidných letech přichází na přelomu let 1929/30 prudká změna. Tu 

zapříčinily dvě krize, z nichž první se týkala změny politického systému s ustavením prvního 

prezidentského kabinetu a druhá byla výsledkem globální hospodářské krize. Jak již bylo 

řečeno, velká koalice se nedlouho po svém ustavení začala potýkat s problémy. Od roku 1928 

se začíná zhoršovat situace v zemědělství, které je stále více zadlužené, přičemž během pěti 

let došlo k navýšení dluhu o pět miliard marek, což posléze vyústilo v tlak velkostatkářů na 

stát, od kterého vyžadovali pomoc. V této otázce se výrazně angažoval i prezident 

Hindenburg, který dokonce připustil, že v otázce Osthilfe (pomoc zdecimovanému Východu), 

může dojít k prosazení pomoci i skrze mimořádné pravomoci prezidenta (sám Hindenburg měl 

statek ve Východním Prusku) (Moravcová 2006, s. 187). Vláda ovšem s takto rozsáhlým 

zadlužením nebyla schopna takřka nic udělat. Od roku 1929 se navíc Německo potýkalo 

s problémem stále se zvyšující nezaměstnanosti, přičemž její podíl v roce 1929 byl 9,6 % a 

v následujících letech rostla meziročně průměrně o 7 %. V roce 1932 dosáhla svého maxima, 

30,8 % (Winkler 1998, s. 103). V otázce financování podpor v nezaměstnanosti se následně 

koalice diametrálně rozcházela. DVP odmítala sebemenší navyšování příspěvků na pojištění 

podpor v nezaměstnanosti, zatímco SPD odmítala jejich snížení. Vzhledem k tomu, že ani 

jedna strana nebyla ochotna ustoupit nebo přijmout kompromisní řešení, stala se vládě tato 

otázka osudnou. V březnu roku 1930 SPD odstupuje a velká koalice končí. Prezident 

Hindenburg následně opět využil článku 48, a to k sestavení kabinetu, který by byl zodpovědný 

přímo jemu a nastolil tak trend prezidentských kabinetů, který vydržel až do konce Výmarské 

republiky. Sestavením vlády byl pověřen zástupce Centra – Heinrich Brüning. V letech 

hospodářské krize před ním stál úkol jak zmírnit její dopady. Politika, kterou si k tomu vybral 

(především snižování státních výdajů), měla ale spíše opačný efekt. Ve volbách roku 1930 

bylo možné pozorovat skokový nárůst podpory NSDAP, ze které se stala druhá nejsilnější 

strana. První pozici si ještě dokázali udržet sociální demokraté. Následují prezidentské volby, 

ve kterých je opět zvolen Hindenburg. Ten se však nedokáže smířit s tím, že ho ve volbách 

podporovala nenáviděná SPD (Moravcová 2006, s. 185). Vzhledem k tomu, že některé strany, 

které ho naopak dříve podporovaly, se od něho odklonily, nechtěl si proti sobě poštvat i další 

pravicové strany. Vyjádřil tedy nesouhlas nad Brüningovým nařízením na zákaz složek SA a 

SS. Pro Brüninga to znamenalo konec podpory od prezidenta, tudíž konec úplný. Byla tedy 

sestavena nová vláda pod vedením Fraze von Pappena a zároveň se tak otevřel prostor pro 

jednání s NSDAP. Hitler tuto příznivou situaci ihned využil a začal klást stále se zvyšující 

požadavky. Jejich naplňování začalo vypsáním nových voleb a zrušením zákazu SA a SS, a 

skončilo zákulisními dohodami a jmenováním Hitlera kancléřem. Idea von Papena, který se na 

vyjednávání s Hitlerem podílel, byla, že Hitler bude obklíčen konzervativci, kteří v kabinetu měli 
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mít převahu, a jeho moc tedy bude omezená. 30. leden 1933 a období následné je pak 

důkazem toho, že tato představa byla iluzorní.  

 

5.1 DEPOLITIZACE ŠKOLY 

Po Meyerově odchodu bylo klíčovou otázkou zvolení takového kandidáta do vedení 

školy, který by byl schopen ji odpolitizovat. Gropius navrhoval, aby tím, kdo školu očistí, byl 

architekt Ludwig Mies van der Rohe – ten pak definoval nové poslání školy. Postaral se o 

jednoznačný příklon k architektuře a k teorii architektury a snažil se o depolitizaci výuky (Grohn 

1991, s. 12). 

Mies se za svého ředitelování snažil být ještě více apolitický než Gropius. Po převzetí 

vedení ze školy, na jaře následujícího roku, vyhodil komunistické studenty a s nástupem do 

prvního semestru roku 1931 rozeslal všem studentům dopis s prohlášením, které museli 

podepsat. Zavazovali se v něm například k tomu, že budou pravidelně docházet na výuku, 

vyhnou se politickým debatám, na veřejnosti budou chodit slušně oblečení a nebudou 

vyvolávat rozruch. Jeho opatření nebylo příliš platné. V reakci na to začínalo s komunisty 

sympatizovat stále více studentů a v roce 1932 již komunističtí studenti tvořili na škole většinu 

(Droste 1991, s. 208). 

I když s Meyerem odešlo nejradikálnější křídlo do Moskvy, v instituci stále zůstalo velké 

množství studentů ovlivněných marxismem a tato opatření nového ředitele u nich nebyla 

vnímána kladně. Studenti se bouřili a pořádali schůze, na kterých se vymezovali proti Miesovi. 

Ti, kdo znali jeho tvorbu, ho pak odmítali už jen z toho důvodu, že „staví pouze luxusní domy 

pro bohaté, kdežto Meyer stavěl pro lid.“ (Neumann 1985, s. 314). Mies navíc školu řídil 

direktivnějším způsobem, než jeho předchůdci, kteří byli se studenty vždy ochotni vést diskusi 

a rozebírat s nimi své názory a rozhodnutí. Mies se často uchyloval k radikálním rozhodnutím, 

jako například když při jedné schůzi studentů, kteří se proti němu vymezovali, nechal zavolat 

policii, aby je z budovy školy vyvedla (Neumann 1985, s. 315).  

 

5.2 ZMĚNA POLITICKÝCH POMĚRŮ V DESAVĚ A DEFINITIVNÍ KONEC ŠKOLY 

25. října 1931 se v Desavě konají obecní volby, ze kterých vycházejí vítězně Národní 

socialisté. V novém městském parlamentu nyní mají 15 křesel, SPD 13, KPD 4 + další dvě 

pravicové strany, které získali po 2 mandátech (Gedenkkultur 2018). Pak už události berou 

rychlý spád. Příslušníci pravicových stran měli v radě většinu, a tak přikročili, jako ve Výmaru, 

ke zredukování finančních prostředků pro školu. Na rok 1932 tedy podpora města činila 92 000 

marek, zatímco v roce 1929 to ještě bylo 162 000 marek (Droste 1991, s. 207). 22. srpna 1932 

je starosta Hesse, proti své vůli, nucen ohlásit rozhodnutí obecní rady o vypovězení 
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zaměstnaneckých smluv pro mistry. Bylo tak rozhodnuto pravicovou většinou, přičemž proti se 

postavil pouze starosta Fritz Hesse a své 4 hlasy přidali ještě komunisté. Otázka je, kam 

zmizely hlasy tradičních podporovatelů Bauhausu – SPD. Sociální demokraté si uvědomili, že 

podporou této instituce již ztratili příliš mnoho voličů a tak se hlasování nakonec vůbec 

nezúčastnili (Droste 1991, s. 227). I kdyby však hlasovali, ke zvrácení situace by jim chyběl 

jeden hlas.  

Poslední záchvěv naděje představoval nápad Miese van der Rohe, který se rozhodl instituci 

převést do soukromého vlastnictví, přičemž byla financována ze školného, příspěvků od 

klientů a z patentů (ty měly tvořit zhruba 30 000 marek). Škola měla dvě nabídky na přesunutí 

své instituce – a to do Magdeburgu a Lipska. Budoucí působiště školy si však Mies vybral již 

před jejím uzavřením. Byl jím Berlín, kam se přesunul s nezměněným jménem – škola tedy 

opět pokračovala jako Bauhaus. Mies zde zařídil pronájem bývalé továrny na telefony, kterou 

přetvořil tak, aby se v ní dalo vyučovat. Spolu s ním se do Berlína přesunula i hrstka pedagogů, 

avšak zaměstnanci školy zde prakticky nebyli placeni (Neumann 1985, s. 237). Se stále se 

radikalizující politickou situací ale neměla mnoho šancí na přežití. Škola byla 11. dubna 1933 

(tři měsíce po jmenování Hitlera kancléřem) uzavřena gestapem (Grohn 1991, s. 12). Jako 

důvod pro uzavření bylo uvedeno podezření z protinacistické propagandy, která měla být 

šířena skrze utajený tiskový materiál. Navíc byla škola obviněna z napojení na komunistickou 

stranu (Mies and the Nazis, 2002). 

 Po uzavření se ještě Mies snažil ze všech sil tuto situaci zvrátit. Hned druhý den šel za 

ministrem kultury nové nacistické vlády, Alfredem Rosenbergem, který byl shodou okolností 

také architektem. Důvěrný rozhovor dvou umělců z oboru ale nepřinesl žádné řešení. Zkusil 

tedy další plán na záchranu instituce. Začal vyjednávat přímo s vedením gestapa. Tehdejší šéf 

tajné policie Rudolf Diels mu sdělil, že se o jeho školu zajímá a je nakloněn jejímu obnovení, 

tudíž mu přislíbil, že si o dané věci promluví s Göringem (Mies and the Nazis, 2002). Možná 

to byl mezinárodní věhlas školy a ekonomický potenciál, který je přesvědčil k tomu, že jejím 

obnovením by nakonec mohli profitovat. Znovuotevření však bylo podmíněno, pro Miese 

nesplnitelnými požadavky. Studijní plán měl být přepsán podle „požadavků nového státu“ a 

dva levicoví učitelé – Ludwig Hilberseimer a Vasilij Kandinskij měli být nahrazeni kandidáty 

z řad nacistů. Na dopis, povolující obnovení instituce tedy Mies odpověděl: „Velmi Vám děkuji 

za povolení školu znovu otevřít, ale fakulta se rozhodla pro její uzavření.“ – Mies van der Rohe, 

1933 (Weber 2009, s. 462). To je tedy definitivní konec jedné z nejvýznamnějších uměleckých 

škol 20. století. 
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5.3 PRAMENY NACISTICKÉ NENÁVISTI VŮČI MODERNÍ ARCHITEKTUŘE A 

NĚKTERÉ ABSURDNÍ KROKY PŘEDSTAVITELŮ BAUHAUSU 

Uzavření Bauhausu – v té době již mezinárodně uznávané školy – se stalo jakousi 

předzvěstí toho, jak bude naloženo s ostatními uměleckými směry, prosazujícími 

modernistické tendence (Lane 1986, s. 14). Bauhaus bezpochyby nebyl nacisty uzavřen jako 

jedena z prvních institucí náhodou. Právě díky jeho rozdílným představám o chápání umění a 

mezinárodnímu věhlasu představoval pro nacisty jednoho z předních nepřátel v rámci 

umělecké sféry a zároveň posloužil hned na začátek jako příhodná demonstrace síly tehdejší 

NSDAP. Důkazem toho bylo i „řádění“ nacistů v budově Bauhausu v Dessavě. Ve škole rozbili 

okna, vyhodili veškeré vybavení a nástroje a v plánu měli dokonce budovu zbourat. Od toho 

ale posléze, kvůli nákladnosti takové akce, upustili (Mikš 2016, s. 46).  

Důvod proč tak vehementně nacisté bojovali proti modernímu umění a snažili se 

naopak nastolit umění „tradiční“/“německé“ apod. je zřejmý. Propaganda hraje v totalitních 

režimech zásadní roli, a čím více složkami politiky, státu nebo společnosti je prostoupena, tím 

lépe. Nacisté se přitom zaměřovali především na architekturu, jako na symbol politického účelu 

(Lane 1986, s. 15). V tomto případě se jednalo o podporu ideje velké německé říše. Stavby 

musely být honosné a majestátní, celkově umění mělo zdůrazňovat velkolepost, k podpoření 

myšlenky, že Německý národ je ten, který by měl vládnout světu. Je zřejmé, že ideje nastolené 

Bauhausem v podobě opuštění ornamentu, rovných střech, důrazu na jednoduchost a lehkost, 

omezení se na základní paletu barev, přičemž na fasádě bylo místo jen pro bílou a tak dále, 

v nastoleném režimu nemohly obstát. A proč byl největší důraz kladen právě na architekturu? 

Co se týče propagandy v umění, tak architektura poslouží zvlášť dobře, vzhledem k tomu, že 

je nejvíce vidět. I lidé nezajímající se o umění, nemají šanci, za předpokladu pohybu ve 

veřejném prostoru, jejímu vlivu uniknout.  

Všechny tyto požadavky spolu s klasicistním vkusem Hitlera, byly velmi dobře 

následovány v díle architektů Paula Troosta nebo Alberta Speera, kteří se stali dvorními 

architekty režimu. Je ovšem zajímavé, že většina významných Speerových projektů vycházela 

přímo z Hitlerových skic. Kromě tvorby nákresů určoval i umístění projektů, stavební materiály 

a termíny dokončení (Spotts 2002, s. 333). Dalo by se tak říci, že dvorním architektem režimu 

byl sám Hitler a ostatní jeho návrhy jen s drobnými úpravami realizovali. Dalším významnějším 

architektem byl Paul Schultze-Naumburg, který sehrál roli i ve zrušení Bauhausu v Desavě. 

Schultze-Naumburg založil svou kritiku moderní architektury na rasovém základě, což 

obhajoval ve svých knihách – Umění Germánů nebo Umění a rasa. Posléze byl členem 

národně socialistické vládní jednotky KDAI (Bojový svaz německých architektů a inženýrů). 

(Paul Schultze-Naumburg, 2019). 



33 
 

A jaké jsou další osudy hlavních představitelů Bauhausu? Většinou následovalo jejich 

vyhnání nebo emigrace. Absurdně přitom vyznívá následné působení Waltera Gropia a Miese 

van der Rohe. Jak Gropius, tak Mies za svého působení v čele Bauhausu lpěli na tom, aby 

byla škola apolitická, aby nepodléhala žádným dobovým tendencím, studenti nebyli ovlivněni 

žádnou ideologií a instituce tak nemohla být osočena z toho, že je současné politice 

nepřátelská apod. Ne jen, že se jim tohoto nepodařilo na Bauhausu dosáhnout, jejich pozdější 

působení jde navíc nápadně proti této snaze. Jak Gropius, tak Mies ještě poté, co byla činnost 

na Bauhausu ukončena, působili stále jako architekti v Německu. Gropius se přestěhoval do 

Berlína, kde vedl svou architektonickou kancelář. Hned v roce 1933 vyhlašuje Hitler soutěž na 

první zakázku veřejné stavby v Říši. Tím kdo se soutěže zúčastnil a předložil navíc větší počet 

materiálů, než byl vůbec požadovaný, je právě Gropius. Se svou kanceláří se soutěže zúčastnil 

i Mies. To, že se jako architekti v nacistickém Německu chtěli ještě zkusit prosadit, by samo o 

sobě nepůsobilo tak problematicky, nebýt faktu, že se posléze stali jeho aktivními 

podporovateli. Gropius například podal nabídku na své služby pro nově ustavený národně 

socialistický stát. Mies nezůstal pozadu a v roce 1934 podepsal provolání umělců, kterým 

vyjadřoval Hitlerovi podporu k nástupu do funkce prezidenta (Mikš 2016, s. 48). V roce 1933 

oba vstupují do Říšské kulturní komory, která byla přímo podřízena vedení Goebbelse (Lupfer, 

Sigel 2004, s. 13). Je však potřeba říct, že vzhledem k tomu, že veškerá umělecká tvorba 

musela být pod dohledem Říše, tak jim kromě emigrace nic jiného ani nezbývalo (za 

předpokladu že chtěli být stále činní). Navíc z Goebbelsových projevů, které budou blíže 

popsány v následující kapitole, mohli architekti Bauhausu nabýt dojmu, že je v rámci nového 

režimu ještě šance na obnovu moderních směrů.  

 

5.4 KONTROLA ARCHITEKTURY NACISTICKÝM REŽIMEM 

Před definitivním uchopením moci nacisty, bylo možné v jejich kampani, dlouhodobě 

se vymezující proti moderní architektuře, vysledovat dva hlavní cíle. Prvním z nich bylo 

zbavení vlivu architektů Der Ring a jejich přívrženců na utváření německé architektury. 

Druhým pak bylo nahrazení moderních směrů architekturou národního socialismu. Toho se 

mělo docílit například bouráním všech hlavních modernistických staveb a zároveň zřízením 

organizací, které by architektům předepisovaly, v jakém stylu mají návrhy na stavby vytvářet 

(Lane 1986, s. 161). 

Ihned po uzavření budovy Bauhausu v Desavě byl ale zřejmý odklon od předvolebních 

slibů. Podle předvolební kampaně mělo dojít ke stržení budovy, jakožto hlavního symbolu 

moderních tendencí. Po obsazení školy se ale nacisté rozhodli jinak – začali ji, s mírnými 

zásahy (na budovu byla přistavěna skosená dřevěná střecha), užívat jako školicí středisko pro 

nacistické důstojníky (Mikš 2016, s. 46). Nacisté si dali záležet především na tom, aby se 
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zbavili těch nejvýraznějších osobností, z nichž prvními byli zástupci Bauhausu, následováni 

Ernstem Mayem, Hansem Scharounem nebo Adolfem Radingem (členové skupiny Der Ring 

a tvůrci jedněch z nejradikálnějších rezidenčních komplexů výmarského období) (Kater 2019, 

s. 17). Kromě těchto navenek výrazných osobností byly zásahy do architektonických fakult 

spíše ojedinělé a výuka zde plynula takřka beze změn. Méně viditelní radikální architekti tak 

měli možnost své vize i nadále na školách šířit. Zásahy režimu do oblasti kultury a architektury 

měly být tedy podle předvolební kampaně velmi radikální, jejich nástup po uchopení moci by 

se dal ale označit spíše jako pozvolný.  

Dále docházelo k restrukturalizacím stávajících profesních sdružení, jako například 

Svazu německého díla (Werkbund) nebo Federace německých architektů (BDA), kde došlo 

k personálním výměnám ve vedení. Mimo to bylo z BDA do podzimu roku 1933 vyloučeno 

pouze 25 architektů a to ani ne tak za povahu jejich díla, ale spíše z politických a rasových 

důvodů. V roce 1929 založil stranický ideolog Alfred Rosenberg organizaci Bojový svaz pro 

německou kulturu (Kampfbund für deutsche Kultur), jehož součástí byl také Bojový svaz 

architektů (KDAI). Pokud tedy chtěli být architekti na území Německa stále aktivní, museli se 

přidružit do jedné z těchto tří organizací (KDAI, Werkbund nebo BDA). Členství bylo 

podmíněno například dokázáním toho, že uchazeč nebyl členem SPD nebo KDP a není 

zároveň židovského původu. Organizace zároveň měly odmítat principy „Nového stavebního 

umění“ (vysvětlení pojmu viz st. 18). V létě 1933 byly Werkbund a BDA sloučeny pod 

Rosebergův Bojový svaz. Rosenberg měl ambici, aby se jeho svaz stal státní institucí a byl tak 

jediným státním orgánem pro kontrolu kultury. V tomto bodě však začala vznikat rivalita mezi 

hlavními představiteli režimu o podobě a vůdčí úloze v oblasti kultury. Spory probíhaly 

především mezi Rosenbergem, potažmo KDAI a Goebbelsem. Diskuse o podobě a definici 

nacistického umění trvala bezmála rok. Rosenberg byl fanatický německý nacionalista, 

antisemita a antikomunista, který již před nástupem NSDAP k moci působil jako šéfredaktor 

Völkischer Beobachter (Spotts 2002, s. 83). Pro Hitlera byl užitečný především z toho pohledu, 

že na veřejnosti vystupoval s ostrými výpady proti modernismu v umění. Prezentoval tak 

navenek názory Hitlera, který si je v té době ještě nechával pro sebe. Rosenberg zastával 

názor naprostého oproštění se od modernistických tendencí výmarského období a zároveň se 

vracel k období na přelomu století, jehož kulturní tradici pokládal za pravé německé umění, ke 

kterému by se měl německý národ navrátit. Goebbels stál ideologicky na levém křídle strany 

a modernismu v umění nebyl zcela uzavřen. O tom svědčilo i jeho zalíbení v expresionismu. 

Zastával revoluci v umění a chtěl dát příležitost široké škále umělců, aby vytvořili uměleckou 

formu, která by definovala nový režim. Stručně řečeno šlo o snahu na prosazení revoluce proti 

reakci v umění. Spor vyřešil až Hitler ke konci roku 1933. Hitler se snažil dojít ke konsensu, 

čehož docílil tím, že pověřil Goebbelse vytvořením Říšské kulturní komory při ministerstvu 

propagandy. Tato komora odpovídala za všechny směry v kultuře a následně se pod ní sloučily 
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i tři výše jmenované organizace. Zároveň se ale již nepočítalo se zásahy moderních umělců. 

Roseberg byl následně umlčen ziskem pozice vedoucího úřadu pro zahraniční politiku (Lane 

1986, s. 167-176).  

Za zmínění stojí ještě postoj samotného Hitlera. I když nacisté v meziválečném období 

platili za nepřítele moderního umění, Hitler se v tomto ohledu nijak výrazně nevyjadřoval a 

zůstával tak v této oblasti málo čitelným. Zhruba od roku 1920 se v jeho projevech objevovaly 

mírné narážky na modernismus, nicméně nebylo možné z nich vyvodit žádný ucelený názor 

nebo politickou koncepci. Zároveň Hitler nezmiňoval žádná konkrétní jména umělců. Tvář 

NSDAP jako strany opovrhující modernismem vytvářeli navenek ostatní nacističtí pohlaváři, 

jako například výše zmíněný Alfred Rosenberg. Nacisté měli možnost se výrazným způsobem 

projevit v roce 1930, kdy se dostali k moci v Durynsku. Zde docházelo k odstraňování a ničení 

výtvarných děl malířů jako byl Klee, Kokoschka, Feininger nebo Schlemmer z veřejných budov 

(Spotts 2002, s. 165). Až v roce 1935 na stranickém sjezdu naplno vyjádřil svůj názor na oblast 

umění Hitler. Moderní umělce označil za „zločince“, „ničitele německého umění“, 

„degenerované imbecily“ a jejich tvorba například za „výtvory chorobné imaginace“ nebo 

„židovsko-bolševickou napodobeninu umění“ (Spotts 2002, s. 33). Když mluvil o modernismu 

jako o židovském umění, neměl přitom na mysli židy jakožto tvůrce tohoto umění, ale jako jeho 

významné podporovatele a propagátory. Hitler, který sám sebe považoval za umělce a osobu 

s velmi rozvinutým smyslem pro estetiku (i přesto, že dvakrát po sobě nebyl přijat na vídeňskou 

Akademii svobodných umění), měl pocit, že musí šíření těchto „zvrácených“ forem 

ohrožujících pravou německou kulturu, zamezit. Kromě jeho formy měl dále Hitler problém 

s internacionální ideou modernismu, ve které postrádal pro něho tak důležitý národní 

charakter. Bauhaus se již na počátku svého vzniku odlišoval svým antinacionalistickým 

postojem například od Werkbundu (viz str. 9) a v následujících letech mu bylo opakovaně 

vyčítáno, že byl „institucí ovládanou cizinci“. Konečná rána modernistickému umění byla 

udělena v roce 1937 na výstavě zvráceného umění v Mnichově. Nápad na uspořádání výstavy 

přitom nepocházel od Hitlera, ale paradoxně s ním přišel tichý obdivovatel expresionismu 

Goebbels. Přišel s nápadem, že nejefektivnější zničení tohoto umění bude jeho zesměšnění. 

Hitler nakonec k návrhu přistoupil a rozhodl, že se výstava bude konat v Mnichově u příležitosti 

otevření výstavy Velkého německého umění. Tato konfrontace odlišných stylů měla ještě více 

utužit její význam. Hitler pak výstavu uvedl slovy: „Nastal konec šílenství v německém umění 

a tím i konec kulturního ničení našeho lidu. Od tohoto okamžiku povedeme nemilosrdnou válku 

proti zbytkům našeho kulturního rozkladu.“ (Spotts 2002, s. 176).   
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6 ZÁVĚR 

Meziválečné období bylo v Německu plné změn, nestability a nedůvěry občanů v to, že 

nově nastolený systém vůbec může fungovat. Pro Výmarskou republiku byly charakteristické 

tři fáze, které určovaly její vývoj. První se nese ve znamení neklidu. Převládají vnitřní boje, 

panují neshody ohledně plnění podmínek Versailleské smlouvy a konsenzus není lehké najít 

ani v otázkách týkajících se vnitřních záležitostí. Problém představovala skutečnost, že 

samotné republikánské uspořádání země nenacházelo ve stranických uskupeních nějakou 

výraznější oporu. O tom vypovídá i fakt, že dvě nejsilnější strany Výmarské koalice byly nejprve 

spokojeny s pouhou parlamentarizací císařství. Právě v tom lze z části hledat příčinu její 

nestability. Ke konci této fáze vývoje docházelo ke stále se zvyšující inflaci a hospodářským 

problémům. Kvůli neplnění závazků Versailleské smlouvy bylo navíc obsazeno Porůří a 

dochází k bojkotu místního obyvatelstva. To vše nahrávalo extrémistickým a 

protirepublikánským stranám, kterým se zvyšovala podpora.  

Oblast umění mezitím také procházela četnými změnami. Období první Německé 

republiky bylo, co se týče kultury, velmi plodné. Kořeny uměleckých proudů, které v té době 

vznikaly, přitom sahaly až do období před první světovou válkou. Již na počátku století se 

objevila skupina Die Brücke a později, v roce 1911 ještě Der Blaue Reiter. Tyto dvě skupiny 

měly velmi anti-tradicionalistický charakter a představovaly tak střediska tehdejší evropské 

avantgardy. Zde je nutno zmínit také vliv Ruska a jeho revoluce, díky níž se mohla rozvinout 

ruská avantgarda, se kterou byli němečtí umělci v kontaktu a posloužila jim jako impuls pro 

jejich snahy na území Německa. V tomto prostředí tak v roce 1919 vznikla umělecká škola 

Bauhaus. Bauhaus vznikl za stejné politické a společenské situace jako republika, a tak jsou 

zde patrné jisté podobnosti. Jak Bauhaus, tak německá republika, usilovaly o vymezení se 

proti době minulé, ale ani jedna ze stran neměla svůj postup zcela ujasněn. O široké podpoře 

republikánského zřízení se tehdy nedalo hovořit. I ti, kteří se o její vznik nejvíce zasloužili – 

sociální demokraté, byli nejdříve spokojeni s pouhou parlamentarizací císařství. Bauhaus se 

zas snažil vymezit oproti starým dobám císařství, ovšem za pomoci návratu k řemeslné 

výrobě. Základy tohoto anti-tradicionalismu tedy nebyly zcela jednoznačné. Své vývojové fáze 

měl i Bauhaus, přičemž první by se dala označit za „esoterickou“. Škola byla pod vlivem 

expresionismu, východních kultur a mazdaznanu – to vše ztělesněno v osobě Johannese 

Ittena. V roce 1921 došlo k prvnímu ideovému střetu, ze kterého vyšel vítězně Gropiův 

koncept, tedy přeorientování na průmyslovou výrobu a funkčnost, pod heslem „Umění a 

technika – nová jednota“. Na konci tohoto období začaly na Bauhaus, jakožto na státní instituci 

dopadat hospodářské problémy, které zemí otřásaly, a škola tak nebyla schopna splatit půjčky, 

které si byla nucena vzít na výstavbu vzorového domu. Zároveň se začaly objevovat první 
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nelítostné kritiky ze strany politických elit, tisku i místních obyvatel Výmaru. Odpůrce a zrádce 

měla škola bohužel i ve vlastních řadách.  

Období mezi lety 1923/24- 29 bylo z hlediska zahraniční politiky úspěšné. To stejné se 

ale nedalo říci o situaci uvnitř státu. Docházelo k pokusům o převrat ze stran extrémní levice i 

pravice a následnému využití článku 48. Konaly se předčasné volby a protirepublikánská 

DNVP poprvé usedla ve vládě. Navíc prezident Ebert byl po své smrti nahrazen generálem 

von Hindenburgem sympatizujícím spíše s dobou císařství.  

Zdálo se, že alespoň pro Bauhaus se začalo blýskat na lepší časy. Nové působiště 

v Desavě se jevilo jako ideální místo pro rozvoj nového konceptu. Jednalo se o město silně 

napojené na průmysl, jehož starosta byl navíc obdivovatel moderního umění a funkcionalismu. 

Příznivě působil i fakt, že zde stabilně působí koalice SPD a DDP. Za relativně klidné atmosféry 

vně školy, začaly opět vyvstávat na povrch vnitřní nepokoje. V důsledku své klesající autority 

Gropius podal demisi a vedením pověřil Hannese Meyra. Škola se začala prudce radikalizovat. 

Dosud umírnění levicoví studenti pod vlivem Meyera odhodili veškeré zábrany a vytvářili jednu 

z komunistických buněk tehdejšího Německa. Z Bauhausu se tak stala vysoce politická 

instituce. I když Meyer zde působil pouze dva roky, jeho vliv na školu byl patrný až do jejího 

konce. Radikalizace školy si přitom začalo čím dál, tím více všímat i její okolí a instituce se tak 

stala opět terčem útoků. Kritice čelil i starosta Hesse, který byl obviňován z podpory 

extrémistické organizace. Meyer byl tedy posléze nucen odstoupit. Úkol vyrovnat se s tím, co 

Meyer ze školy vytvořil, byl svěřen do rukou Miese van der Rohe. Ten ale, přes veškerou 

snahu, nedokázal školu zcela „očistit“. 

Republika měla mezitím nakročeno do své konečné fáze. Politický systém se začal 

podivně proměňovat v okamžiku, kdy končí působení vlád zodpovědných parlamentu a 

nastolily se prezidiální kabinety, přičemž docházelo k stále častějšímu využívání mimořádných 

pravomocí prezidenta. Do toho republikou otřásla celosvětová hospodářská krize, která měla 

za následek nezaměstnanost dosahující 30 %. Demokracie stojící již od počátku na chabých 

základech se tak, i vlastní vinou (viz přijetí ústavy, která připouštěla jistou formu diktatury, 

skrze článek 48), nacházela v situaci, ze které již nebylo úniku. Těchto okolností využil Hitler 

k převzetí moci a pohřbení již mizící demokracie.  

Po vítězství Národních socialistů v Desavě, spěl ke svému konci i Bauhaus. Snaha o 

záchranu v podobě fungování školy jakožto soukromé instituce v Berlíně, se ukázala jako 

marná. Bauhaus byl 11. dubna 1933 obklíčen gestapem a uzavřen. 

 

Na vztah mezi uměním a politikou může být nahlíženo dvěma různými způsoby. Podle 

prvního, by se o vztahu ani nemělo hovořit. Umění by mělo být ze své podstaty naprosto 

nezávislé na vnějších vlivech. Nepodléhat žádným dobovým tendencím, natož se ztotožňovat 

s určitou politickou stranou či hnutím. Aby mohlo být umění plně svobodné, musí být 
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především nezainteresované. Na druhou stranu je tu ale pohled, podle mého názoru o něco 

realističtější, který nahlíží na umění jako na součást společenského života. K tomu nahrává 

předpoklad, že umění je tvořeno pro širokou veřejnost, nikoli samo pro sebe a aby se k ní 

mohlo dostat, je za potřebí zapojit jeho představitele do aktivit různého druhu, které mají 

v konečném důsledku za cíl jeho prezentaci. Bauhaus sice skončil právě prosazováním 

politické zvůle, je ale nutno podotknout, že počátky jeho samého byly také politické. Když se 

vrátíme do poválečného období, skupiny vznikající v té době byly především reakcí na období 

minulé a snažili se o větší zapojení do aktivit spojených právě s tvorbou politiky. V tehdejším 

Německu ovšem nenacházeli žádnou organizaci, o kterou by se mohli opřít. Mnozí z nich našli 

východisko v tehdejším Rusku, které bylo v období revoluce politicky aktivním umělcům více 

nakloněno. Bauhaus, pro který byla ruská avantgarda vzorem, byl tak od počátku levicovou 

institucí podporovanou především německou sociální demokracií. Po nástupu Meyera do 

funkce ředitele se ale z Bauhausu stala instituce extrémní, s čímž se již nedokázali ztotožnit 

ani jeho zakladatelé. Na Bauhausu tak tato éra zanechala stopu, která se už nedala smazat. 

Nutno také podotknout, že období, ve kterém škola existovala, bylo z politické stránky bouřlivé. 

Mnozí studenti, potažmo mistři Bauhausu tak měli potřebu vymezit se proti tehdejším 

poměrům v Německu, případně chtěli utužit své politické názory přímou identifikací s některou 

z politických stran, nejčastěji s KDP. Ze školy stala jedna z komunistických buněk Německa, 

studenti hromadně vstupovali do komunistických řad a vytvořili svou vlastní komunistickou 

frakci. I přes veškerou snahu jak Gropia, tak později Miese van der Rohe o odpolitizování 

školy, se tento cíl ani jednomu z nich nepodařilo zcela naplnit a škole zůstal punc bolševické 

instituce.  

Jako paradoxní se poté jeví počínání Gropia a Miese van der Rohe, kteří byli ze své 

vlastní vůle ochotni pracovat ve službách nacistického režimu, tedy režimu, jehož představitelé 

byli hlavní opoziční silou proti Bauhausu a nařídili jeho uzavření. Právě to, že byla činnost 

Bauhausu ukončena tímto způsobem, přispělo k zajímavému fenoménu. Neblahý osud školy 

totiž zapříčinil v současné době takřka nekritické vnímání této instituce, která se tak stala do 

jisté míry nedotknutelnou.  
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