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 Nešťastnou náhodou se stal nejčtenější a nejvlivnější knihou dvacátých let Untergang 

des Abendlandes (Zánik západu) potrhlého a školometského učitele Oswalda Spenglera. Své 

dílo koncipoval už v roce 1911 jako varování před nepatřičným německým optimismem. Psal 

je za války, kdy se předpokládalo, že Němci zvítězí. První svazek vyšel roku 1918 a v jeho 

kontextu se německá porážka jevila jako zvlášť významná a aktuální. Proto šlo rychle na 

odbyt. Podstatou knihy je společenský darwinismus. Spengler definoval osm historických 

kultur a dokazoval, že na ně lze aplikovat „morfologické zákony“. Poslední kulturní období, 

totiž kultura Západu, už trpí příznaky rozkladu, jako jsou demokracie, plutokracie a technika, 

což znamená, že nad „kulturou“ nabývá vrchu „civilizace“. A to bylo určité vysvětlení 

německé porážky. Kniha také předpovídala, že přijde doba kruté války, kdy povstanou noví 

césarové a humanitární demokraty nahradí nová elita zocelených hrdinů, kteří nebudou hledět 

na osobní zisk, ale na blaho celku. Roku 1920 zplodil Spengler senzaci budící esej Prušáctví a 

socialismus, kde doporučuje beztřídní nacionální socialismus, v němž bude celý národ 

pracovat společně pod vedením diktátora. Bylo to přesně to, co v Itálii začínal prosazovat 

Mussolini. 

 Vhodným doplňkem Spenglerovy analýzy byly práce dvou jiných významných 

zastánců Východu. Carl Schnitt, přední filozof práva, který v těchto letech vychrlil záplavu 

knih a článků, neustále zdůrazňoval, že řád může být obnoven jen tehdy, budou-li mít 

požadavky státu přednost před snahami po iluzorní „svobodě“. Říše získá bezpečnost, teprve 

až Výmar bude přebudován na autoritářský stát na základě zásady vyjádřené článkem. Toto 

tvrzení opakoval v dějinných souvislostech kulturní historik Arthur Moeller van den Bruck v 

oslnivé knize, která vyšla roku 1923. Němci, dokazoval, jsou hlavními tvůrci Evropy. První 

říše, středověké císařství, Evropu zformovala. Druhá, výtvor Bismarckův, nebyla ještě ta 

pravá, poněvadž připouštěla korupci a liberalismus, a proto také při zatěžkávací zkoušce 

neobstála. Výmarská republika znamená pouze chaotickou mezihru. Teprve teď se Němcům 

naskýtá další příležitost: tím, že očistí společnost od liberalismu a kapitalismu, budou moci 

vybudovat třetí a definitivní stát, který bude sdružovat všecky německé klady a vydrží tisíc 

let. Tomuto zajímavému pokusu o historické proroctví dal název Třetí říše. 

 Němečtí studenti, kterých bylo ve výmarské republice asi 100.000, přivítali tyto 

východní filozofy s nadšením. Představa, že studentstvo je odjakživa přirozeným zastáncem 

ideálního humanismu, neobstojí, podíváme-li se podrobněji na tehdejší situaci v Německu. 

Násilní extremisté, zejména pravicoví, se rekrutovali kromě bývalých vojáků hlavně ze 

studentské mládeže. Po celá dvacátá léta ovládal studentskou politiku pravicový 

Hochschulring, hnutí, které bylo později vystřídáno nacisty. Pravicovým extremistům se 

podařilo předělat asi půl tuctu vysokoškoláků na profesionální aktivisty placené za to, že 

nestudují. Tito agenti pak táhli za sebou studentské masy. Nacisté získávali zásadně víc zájmu 

u studentstva než u normálních občanů a jejich volebním úspěchům vždycky předcházela 

kampaň mezi vysokoškoláky, protože ti byli jejich nejlepšími propagátory a apoštoly. 

Sympatizovali s nacismem, protože byl radikální. Líbilo se jim jeho rovnostářství i 



antisemitismus. Studenti byli dokonce většími nepřáteli židů než dělnická třída nebo 

buržoazie. Už před rokem 1914 většina vysokoškolských spolků židy za členy nepřijímala. 

Roku 1919 jejich bratrstva podepsala takzvanou „eisenašskou rezoluci“, podle níž rasové 

antipatie proti židům nemohl odstranit ani křest. Dalšího roku zbavila tato bratrstva židovské 

studenty „práva“ na souboj. Roku 1922 odvolal rektorát berlínské univerzity vzpomínkový 

obřad na památku zavražděného Walthera Rathenaua, protože se bál studentských 

demonstrací a násilí. Tento smířlivý postoj vůči studentským násilnostem byl v dvacátých 

letech zcela běžný, rektoři a děkani fakult kapitulovali i před nejdrzejšími požadavky 

studentských vůdců, aby se vyhnuli politickým konfliktům. V roce 1929 už skoro všecky 

univerzity přešly do východního tábora. 

 Nač se mohli proti tomuto široce založenému seskupení společenských sil spoléhat 

přívrženci Západu? Zemřít za výmarský stát nebo se ho aspoň zastávat byl ochoten málokdo. 

Liberálové, jak se vyjádřil jeden z nich, „uzavřeli s republikou manželství bez lásky“. V jejich 

představách pouze vyplňovala vakuum, které vzniklo odchodem monarchie, než se vyskytne 

něco lepšího. I Max Weber před svou smrtí roku 1920 uznal, že by dal přednost plebiscitní 

demokracii pod vedením silného jedince před demokracií parlamentní, o níž předpokládal, že 

bude buď slabá, nebo úplatkářská nebo obojí. Mnichovský právník profesor Hans Nawiasky 

napsal, že republika je dítě narozené v bolesti, na jehož příchod se nikdo netěšil. Lidé ji ve 

svých představách nedokázali oddělit od tragických a potupných začátků. 

 Zánikem republiky by nejvíc ztratila levice, která měla z její dobré funkce největší 

užitek – ale její stoupenci, aspoň ti krajní, si to neuvědomovali. Rány z roku 1919 se nikdy 

nezacelily a leninské živly nenáviděly sociální demokraty, kterým od roku 1923 začaly říkat 

„sociálfašisté“, vášnivěji než kteroukoli z pravicových stran. Nejenže nerozpoznaly fašismus 

jako nový a vysoce nebezpečný jev, ale odmítaly též činit jakýkoli rozdíl mezi konzervativci 

středních vrstev, kteří byli ochotni žít a pracovat v rámci právního řádu, a politickými 

dobrodruhy, kteří už byli mimo něj. Marxisté také nikdy nepochopili hrůzu antisemitismu. I v 

této oblasti bylo jejich myšlení otupeno narkotickým jedem Marxovy nauky. Marx totiž 

převzal hodně antisemitské mytologie právě tím, že židovství považoval za pouhý přežitek 

lichvářské éry kapitalismu. Až dojde k revoluci, tento úkaz zmizí: slovo ,,žid“ prostě vypadne 

z povědomí lidstva. Následkem této absurdní teorie židovští marxisté – Trocký, 

Luxemburgová, Paul Axelrod, Otto Bauer, Julius Martov – považovali za svou povinnost 

odmítat národní sebeurčení židů, přestože toto právo obhajovali pro všechny ostatní. V tomto 

hrubém popírání přirozených tendencí bylo kus politováníhodné zvrácenosti. Židovský 

historik Simon Dubnow napsal: „Jak se asi musí nenávidět žid, který přiznává právo na 

sebeurčení všem ostatním národům a jazykům, ale u vlastních lidí, jejichž sebeurčování 

začalo už před třemi tisíci lety, o tomto právu pochybuje nebo je omezuje.“ Ježto marxisté 

viděli židy bezproblémově, jevil se jim jako bezproblémový i antisemitismus. Tím vstoupili 

do největší ideologické krize v dějinách Evropy s amputovanými mozky. Bylo to intelektuální 

odzbrojení na jednostranném základě. 



 Přesto nebylo zničení republiky nevyhnutelné. Byla by téměř určitě vydržela, kdyby 

radikální pravice nezplodila politického génia. Základ dějinné tragédie dvacátého století 

spočívá v tom, že ruská a později i německá republika našly v Leninovi a Hitlerovi odpůrce 

zcela výjimečného formátu, kteří ztělesňovali vůli k moci měrou v naší době ojedinělou. 

Příchod takovéto postavy exaltované představitele německé pravice samozřejmě nikterak 

nepřekvapil. Všichni žáci Nietzscheho se shodli na tom, že je nutný führer a že se objeví jako 

mesiáš. Představovali si ho jako rytíře ze známé Dürerovy grafiky Rytíř, smrt a ďábel. V 

Křesťanském státníkovi ho Wilhelm Stapel pojal jako vládce, válečníka a kněze v jedné 

osobě, obdařeného charismatickými vlastnostmi. 

 Skutečnost však byla trochu jiná. Hitler byl nábožensky naprosto lhostejný a o čest 

nebo mravnost neměl zájem. Věřil v biologický determinismus, jako Lenin věřil v 

determinismus historický. Domníval se, že nikoli třída, ale rasa je pravým revolučním 

principem dvacátého století, právě tak jako jím byl v devatenáctém století nacionalismus. 

Vyšel z podobného prostředí jako Lenin. Jeho otec byl též bezvýznamný státní úředník, 

rakouský celník na bavorských hranicích. Jako Lenin byl i Hitler produktem doby posedlé 

čím dál tím víc politikou. V podstatě se nikdy nepokusil vydělat si na živobytí jiným 

způsobem a jako Lenin se cítil doma pouze ve světě, kde hlavním smyslem a cílem existence 

bylo usilovat o moc pomocí spiknutí, agitace a násilí. V tomto jalovém a bezútěšném světě se 

ovšem, podobně jako Lenin, vyznal dokonale. Vyznačoval se stejným intelektuálním 

sobectvím, naprostou sebejistotou a bezohledností v osobních vztazích; dával přednost síle 

před diskusí a především, což bylo asi nejdůležitější, dovedl spojovat absolutní věrnost 

dlouhodobému cíli s obratným oportunismem. Oběma bylo společné i jisté puritánství. Hitler 

stejně jako Lenin (na rozdíl od Mussoliniho) postrádal téměř úplně ješitnost a neměl smysl 

pro vulgární aspekty moci. 

 Ale v jednom podstatném ohledu se lišili. Zatímco Lenin byl náboženský typ 

revolucionáře, Hitler byl romantik. Vlastně umělec. Liberální intelektuálové se zhrozili, když 

ho v roce 1939 Thomas Mann v skvělém eseji Bratr Hitler přirovnal k archetypálnímu 

romantickému umělci (jak ho popisuje například Henri Murger v Životě bohémy) a zeptal se: 

„Což nemusíme i proti své vůli uznat v tomto jevu určitý aspekt umělecké povahy?“ Toto 

přirovnání však platí a je poučné. Vysvětluje mnohé rysy hitlerismu, kterých bychom si jinak 

nepovšimli. Hitler zkoušel malovat, ale s malými schopnostmi a bez úspěchu. V tom jeho 

talent nezáležel. Ale jeho reakce, kladné i záporné, byly většinou reakcemi umělce. Když 

navštívil pracoviště svého otce, zjistil, že celé prostředí v něm vzbuzuje „odpor a nenávist“; to 

nebyla celní správa, nýbrž „vězení, kde ti starochové seděli nahrbeni jeden nad druhým jako 

opice“. Své poslání pochopil, když shlédl jednu z Wagnerových prvních oper, Rienzi, kde se 

plebejec stane ve čtrnáctém století tribunem římského lidu, vinou žárlivé šlechty však hyne v 

hořícím Kapitolu. „V té chvíli to začalo,“ řekl později. „Konečné řešení“ židovské otázky ho, 

jak se zdá, napadlo ve fantastickém prostředí gotického hradu Werfenstein v Rakousku, kde 

bývalý mnich Jörg Lanz von Liebenfels pracoval systematicky na biologickém programu 

„likvidace živočišného člověka a na vypěstování nové vyšší lidské rasy“ a vedl tento boj 



„používaje kastračního nože až po samou rukojeť“. Je příznačné, že Lanz tvrdil, že k jeho 

žákům patřil Lenin i Hitler a že uznává analogii mezi likvidací tříd „odhozených na smetiště 

dějin“ a vyhlazováním ras na základě plemenářských programů. Obojí byly jen dva různé 

typy sociálního darwinismu. Hitler se též živě zajímal o třídní rozdíly a chytře jich využíval 

ve svůj prospěch. V jeho politických snech však nezaujímala ústřední postavení třída, protože 

byla příliš abstraktní. Potřeboval názornou představu: a tou byla rasa. 

 Zdá se, že Hitler vždy přistupoval k politice na základě konkrétních představ. Jako 

Lenin a ještě víc Stalin byl vynikajícím odborníkem na základní neřest století – sociální 

inženýrství, tj. manipulaci s lidmi založenou na představě, že s lidskými bytostmi lze zacházet 

tak, jako se na lopatu nabírá beton. V Hitlerově případě však měly tyto satanské plány 

vždycky umělecký rozměr. Když plánoval světovou říši, jejímž centrem měl být Berlín, 

vyvstaly mu v mysli především kolosální rozměry státních budov vypracované do nejmenších 

detailů. Když za války dával příkazy pro politické, demografické a ekonomické přeměny 

desítek miliónů čtverečních kilometrů od Paříže po Ural, hovořil podrobné o babylónských 

zahradách, které měly krášlit města nadřazené rasy. Bylo charakteristické, že vedoucím 

válečné výroby ustanovil architekta. Asi měl být architektem sám. Když mluvil o tom, že 

důkladně změní svět „v celku i jeho částech“, měl vždy na mysli konkrétní představy, které 

vycházely z jeho dávné touhy přestavět rodný Linec. Podařilo se mu tam nakonec postavit 

jenom nový most, ale skoro až do posledního dne v berlínském bunkru studoval plány na 

přestavbu tohoto města. Mnohdy si představoval, že „po válce“, až jeho hlavní poslání skončí, 

bude přebudovávat města a řídit přestavbu celých oblastí. 

 Bez tohoto uměleckého přístupu by byl Hitler nikdy neuspěl. Leninův 

pseudonáboženský fanatismus na Němce neplatil. Byli nejvzdělanějším národem světa. 

Ovládnout jejich myšlení bylo přetěžké. Jejich srdce a cit však byly terčem už mnohem 

dostupnějším. Hitler měl tu výhodu, že jako mnoho jiných Němců uctíval národní mýty staré i 

nové: mlhavé lesy s plavovlasými titány, vesnice s usměvavými venkovany ve stínu starých 

hradů, zahradní města na místě ghett a brlohů, valkýry na koních, zářící Valhally, nová 

zrození a jitra, kdy z popela minulosti povstanou skvělé monumentální stavby, aby trvaly tisíc 

let. Hitler sdílel s průměrným Němcem právě tuto zálibu ve velebných legendárních 

představách, jež téměř celé století neúnavně pěstovala nacionalistická propaganda. 

 Možná že nebudeme daleko od pravdy, řekneme-li, že Hitlerovy kulturní klady byly 

hlavním zdrojem jeho popularity. Všeobecně rozšířená nenávist ke kultuře výmarské 

republiky byla bohatým pramenem politické energie, kterou Hitler s chutí odčerpával. 

Leninovo rozhodnutí vzdát se hudby, aby se mohl věnovat politice, mu bylo nepochopitelné. 

V Německu byla hudba politikou; zvláště hudební drama. Hitler je názorným příkladem 

známé skutečnosti, že architektura a divadlo spolu úzce souvisí. Jeho romanticko-politický 

instinkt mu pomohl objevit pravdu, která je skoro tak stará jako pojem státu sám a kterou 

rozhodně znali už faraónové: že totiž reklama, pompa, rituál, s jakými se lidem předvádí 

charismatický vůdce, ať jde o vládce renesančního nebo novodobého demokratického 

politika, jsou při nejmenším stejně důležité jako ideový obsah sám. Jedním z důvodů, proč 



Hitler obdivoval Wagnera, je, že se od něho hodně naučil, zejména z Parsifala, který se stal 

modelem pro jeho politické atrakce. Na západní frontě si uvědomil, že války lze vyhrát nebo 

prohrát pouhou propagandou; tento poznatek využil v známé šesté kapitole Mein Kampfu. 

Cílem každé propagandy, napsal, je „ovlivnit svobodu lidské vůle“. Toho lze dosáhnout 

„tajemnou magií“ Bayreuthu nebo „umělým přítmím gotických katedrál“. Obou těchto 

prostředků využíval. Také kořistil z nápadů Maxe Reinhardta a jiných opovrhovaných 

výmarských režisérů a z filmů Fritze Langa. Jeviště jeho řečnických vystoupení byla 

navrhována a realizována se záviděníhodnou odborností. Pozornost věnovaná detailům byla 

přímo fantastická. Hitler první ocenil vliv zesíleného hlasu a hudby a magické kouzlo 

reflektorů: jako by sám vynalezl zvuk a světlo k ohromujícímu působení na davy při nočních 

shromážděních. Z Mussoliniho Itálie si vypůjčil politické uniformy a insignie, ale vylepšil je; 

takže hitlerovské stejnokroje se staly protypem totalitní výstředností. Stalinismus i maoismus 

napodobily Hitlerovy teatrální inscenace, ale překonaly je pouze rozsahem, nikoli stylem. 


