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Architektura sloužila již od svých raných počátků k demonstrování moci. Od 
starověkých pyramid, přes gotické katedrály, barokní paláce až po mrakodrapy 
globálních korporací. K těmto stavbám jsou připojovány také další přívlastky jako 
touha po nesmrtelnosti, ukázání bezvýznamnosti jednotlivce, permanentní patrnosti 
nebo dojem neotřesitelnosti instituce. Valná většina těchto památek vznikala v 
atmosféře diktátorských režimů, v dobách, kdy architektů bylo jen o něco málo více 
než absolutistických panovníků. S růstem vzdělání celé společnosti začal od 
renesance také stoupat podíl staveb, na kterých spočinula architektova ruka. Začala 
být věnována pozornost doposud opomíjeným typologiím. Zároveň se v architektech 
naplno projevila touha svými stavbami vychovávat. Po období slohového tápání 
začalo na konci 19. století hledání tradiční architektury. Specifika národního stylu 
usilovně hledali architekti po celé Evropě. Nejúspěšnější byli tam, kde to politicky 
nejvíce jiskřilo. Z hledání nové zdobnosti a vlastní historie bylo jen velice blízko k 
nacionalismu. Z mnoha příkladů bych zmínil jeden, který uvede zvolené téma 
zneužití architektovy práce. 

Hravá vídeňská secese byla vzpourou proti místní Akademii. Tomuto hnutí 
vyslovil sympatie také Otto Wagner, který své žáky nakonec přivedl zpět ke 
klasickému slohu. U projektu Poštovní spořitelny ve Vídni jsou patrné obě 
charakteristiky Wagnerovy tvorby: dával přednost reálným návrhům před 
symbolistními utopiemi a stavěl s technickou precizností, jako by měla monarchie 
trvat na věky.1)

  
Instituce, kterou pomáhal založit německý ekonom Georg Coch, 

měla být po anglickém vzoru alternativou pro drobné střadatele. Jedním z důvodů, 
proč se v roce 1903 rozhodla císařská poštovní společnost pro Wagnerovu 
architekturu byla rychlost, nízké náklady a snadná údržba jeho návrhu. Určitou roli 
hrála také image banky, která ji měla odlišit od ostatních soupeřů na poli 
bankovnictví. Vedení společnosti mělo v té době velice blízko k sociální demokracii 
(populistické protiliberální, protikapitalistické a antisemitské straně), která v nové 
budově viděla možnost vytvořit protiváhu k židovskému a liberálnímu establishmentu 
známého jako „rottschildská“ strana. Již zakladatel banky Georg Coch byl 
významnou osobou antisemitského hnutí ve Vídni.2)

  
Posloužit k tomu měla 

architektura Otto Wagnera, který prosazoval funkčnost staveb a zříkal se 
napodobování historických vzorů. Wagner byl jak architektem rakouského 
mocnářství, tak současně stavitelem nové doby. Jeho revoluční architektura se 
výborně hodila pro reakční politiky. I takto mohly být interpretačně zneužity stavby 
Otto Wagnera k proklamaci určitých politických myšlenek. 

Rasistická a xenofobní rakouská společnost počátku 20. století3) 
 
 nebyla v 

otázkách antisemitismu první ani poslední. Během stavby Poštovní spořitelny 
pobýval ve vídeňském prostředí také Adolf Hitler. Dvakrát se zde neúspěšně pokusil 
o přijetí ke studiu malby na vídeňské Akademii, kde v té době Otto Wagner vyučoval 
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architekturu. Samotný rektor Hitlerovi doporučil, aby se věnoval spíše architektuře, 
ale k tomu mu chyběla maturita. Jako architekt se Hitler realizoval až za pomoci dvou 
mužů. Prvním z nich byl Paul Ludwig Troost, který si po studiu v Darmstadtu otevřel 
roku 1903 v Mnichově svoji vlastní architektonickou kancelář. Po realizaci několika 
luxusních vil v duchu geometrické secese se ve 20. letech dostal k návrhům interiérů 
zaoceánských parníků. Do podzimu 1930, kdy se osobně seznámil s vůdcem strany 
NSDAP, nepatřilo jeho jméno mezi známé německé tvůrce. Ve zbývajících čtyřech 
letech života však stačil svými realizacemi pro vládnoucí stranu nadefinovat oficiální 
sloh třetí říše. V Troostově odkazu pak pokračoval mladý architekt Albert Speer, který 
postupně vystřídal několik univerzit až zakotvil v Berlíně u profesora Heinricha 
Tessenowa, kde se v roce 1927 stal jeho asistentem. Samotný Tessenow s 
nacistickou ideologií nikdy nesouhlasil, ale jeho studenti ano a byli to právě oni, kdo 
přivedli Speera v prosinci 1930 na berlínský sjezd nacistické strany. Pod vlivem 
Goebbelsova projevu se druhý den přihlásil do strany. Od té chvíle nastoupil Speer 
cestu, kde přestává vnímat morální důsledky svých činů. První větší zakázka přišla 
přes Karla Hanke od Josepha Geobbelse. Speer následně pomáhal Troostovi s 
rekonstrukcí kancléřského úřadu v Berlíně. Jeho kariéra však začala opravdu stoupat 
až po Troostově smrti v roce 1934. Speer se dostával ke stále větším zakázkám, ale 
v Hitlerových očích nemohl Troostův obraz nikdy překonat. Vůdce se v otázkách 
architektury cítil být stále jistější a nejambicióznější. Speerův projekt - Germanie je z 
velké části dopracováním Hitlerových dřívějších skic. Hitler si tak prostřednictvím 
Alberta Speera naplňoval svůj sen z mládí. Projekt Germanie, nového hlavního 
města třetí říše a v podstatě celého světa, vycházel z Haussmannova urbanismu 
Paříže. Jen se ho snažil ve všech parametrech překonat. V roce 1950 (plánovaného 
dokončení projektu) mělo ve městě žít 8 milionů obyvatel. Podobně jako s rozměrem 
celého města na ploše 40 x 48 kilometrů pracoval jeho architekt také s osami a 
jednotlivými stavbami. K triumfálnímu oblouku o výšce 117 metrů vedla 5 kilometrů 
dlouhá a 120 metrů široká osa. Lidová hala o výšce 220 metrů (některé prameny 
uvádějí až 290m) pro 180.000 hostů, kde se pod kupolí o poloměru 250 metrů měly 
každoročně scházet zástupci všech nacisty porobených zemí. Měla tak být 
šestnáctkrát větší než katedrála svatého Petra v Římě. 

To byly architekti, které všeobecně vnímáme jako sluhy zločinných režimů. Co 
však v té době dělali nejgeniálnější tvůrci, o nichž se dodnes učí a sami z nich 
čerpáme? Je známé, že když se Bauhaus v roce 1932 přestěhovat do opuštěného 
obchodního domu na okraji Berlína, tak se jeho tehdejší ředitel Ludwig Mies van der 
Rohe snažil společně s Walterem Gropiem domluvit s představiteli nacistického 
režimu. Jejich školu nacisté přesto 11. dubna 1933 zavřeli a Mies ji o tři měsíce 
později definitně rozpustil. Jeho až chorobně silná vůle a touha po nezávislosti mu 
nedovolovala ustoupit před požadavky někoho jiného - ani nacistů. Mies měl vždy 
nos nato, kde byly peníze a moc. A ty byly často v politice. Přednacistická Výmarská 
republika 20. let měla obraz jednoho z nejmodernějších a nejprogresivnějších států. 
Jeho vládní představitelé se chtěli odpoutat od ponížení Německa z první světové 
války a Miesem reprezentovaný obraz moderní architektury měl otevřenou náruč. 
Goerg von Schnitzler, tehdejší generální komisař Výmarské republiky, při 
slavnostním otevření Barcelonského pavilonu v roce 1929 pronesl větu: „Nechceme 
nic jiného než jasnost, jednoduchost a poctivost.“ 4)

  
O několik týdnů později přišel na 

burzu Černý pátek a s ním i nový druh politiky. Budoucnost pro Miese zpočátku 
nevypadla nikterak zle. Hitler dokonce používal jazyk Bauhausu: „Být Němcem, 
znamená být logický a zejména pravdivý.“ 5)

 
Byl posedlý industrialismem, 

technologickou symbolikou a „funkcionalismem a krystalickou čistotou“. O několik let 
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později však začal Mies pociťovat nedostatek zakázek a proto se v srpnu 1934 
přihlásil do Goebbelsovy Komory pro říšskou kulturu, která byla progresivní 
alternativou k tehdejšímu ministerstvu kultury vedenému Alfredem Rosenbergem 
(tento muž nechal Bauhaus zavřít). Díky členství byl ministrem propagandy 
Goebbelsem vyzván do soutěže na Říšskou banku v Berlíně, kde Mies dokonce 
poklesl ke kompromisu s nacistickou architekturou.6)  Současně tento projekt 
nastartoval jeho odklon od prostorové dynamiky a asymetrie známé z jeho dřívějších 
projektů. Projekt Říšské banky byl návratem k symetrii, tektonice a Schinkelovi. 
Goebbels ho dokonce tlačil, aby navrhl výstavu Deutsches Volk Deutsches Arbeit. Ve 
stejném roce poznal Hitler Speera, což mělo za následek absolutní konec 
modernismu v Německu. Mies se ještě pokusil roku 1935 navrhnout německý pavilon 
pro Světovou výstavu do Brusselu. Nikdy by se však nesnížil k užití svastiky nebo 
říšské orlice. Speerův návrh německého pavilonu do Paříže 1937 jen potvrdil, kudy 
se ubírá vkus nacistická architektury. Když si pak Mies spočítal, že v letech 1931-38 
se mu podařilo postavit jen dva domy z dvanácti projektů, rozhodl se pro emigraci. 

 Daleko více názorově diletantský byl Francouz Le Corbusier. Jako jiní  
západoevropští architekti byl i on přitahován výhledem možnostmi v nově se rodícím 
politickém prostředí Sovětského svazu. Psal o Sovětském svazu oslavné články, 
přednášel, měl zde kancelář a dařilo se mu realizovat. Až ve vyzvané soutěži na 
Palác Sovětů narazilo vůbec celé modernistické hnutí na silný odpor nastupující 
stalinistické diktatury. Alexander Tzonis ve své útlém spisu7) 

 
 analyzuje Le 

Corbusierův vztah ke Stalinovi a Mussolinimu a dochází k závěru, že když přijde na 
jeho urbanistické vize, tak je Corbusier více totalitní než idealistický. V roce 1925 
navrhl pro Paříž slavný Plan Voisin, jímž složil poctu králi Ludvíku XIV., který byl toho 
názoru, že pouze krutovládce by mohl uskutečnit tak odvážnou vizi. Když neuspěl s 
návrhem srovnání Paříže, pokoušel se přesvědčit následující francouzské vlády, 
včetně režimu ve Vichy, aby uskutečnil demolici hlavního města Alžíru - bývalé 
francouzské kolonie. Plán se nakonec realizoval, jako projev antifrancouzského 
resentimentu po získání nezávislosti Alžírska.8)

 
Je znám také Le Corbusierův dopis 

fašistickému vůdci, ve kterém mu nabízí své služby.9) Přitom Francie musela 
podniknout ve sporu s Itálií spousty ústupků v řešení vzájemných hranic na africkém 
kontinentu. Po podmanění Habeše, ještě před uzavřením 'Ocelového paktu' s 
Německem, přišel Mussoliniho režim s konečným řešením židovské otázky 
vystěhováním těchto spoluobčanů právě do Afriky.10)

  
Mussolini sám sebe pasoval do 

role nového císaře Augusta. Nejenže se rozhodl za hranicemi města postavit Třetí 
Řím, který by se „rozprostřel přes ostatní kopce podél posvátné řeky Tibery až k 
mořskému břehu“ 11), ale významně se činil i v historickém středu Věčného města. 
Na italské scéně mezi sebou sváděly boj vyprázdněných forem racionalisté s 
klasickými tradicionalisty. Jejich monumentální díla však zůstávala ideově velice 
povrchní.  

Kenneth Frampton ve své knize ozřejmil důvod, proč bylo architektům 
moderny odepřeno podílet se na prezentování moci a ideologie většiny těchto 
totalitních státu.12) Bylo to podle něj jejich tendencí vše redukovat a ikonografický 
nedostatek jejich staveb. Proto se tak dobře dařilo historizujícím přístupům na úkor 
moderny. Architektura jako lehce pochopitelný jazyk ke sdělení ideologie byla 
využívána již před druhou světovou válkou, našla svoje uplatnění během studené 
války ve druhé polovině minulého století a v pozměněné formě jsou její principy 
aktuální i dnes. 
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Albert Speer: Zeppelinovo pole v Norimberku, 1934-36 
Snímek z filmu Leni Riefenstahl Triumf vůle, 1934 

 

 

Koncentrační tábor Birkenau-Auschwitz II 
snímek ze spojeneckého letadla pořízený 31. května 1944 
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