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DO WALHALLY A ZASE ZPĚT ANEB
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Vojtěch Kessler & Martin Klement ∗

Abstrakt: Německý turnerský svaz, jenž existoval v Československé republice mezi lety 1919
až 1938, a Pracovní společenství sudetoněmeckých turnerů a turnerkyň v Sudetoněmeckém
krajanském sdružení, v němž se po válce sdružila část vysídlených turnerů, měly velmi
svéráznou představu o podobě a poslání umění. Předkládaná studie se tuto představu po-
mocí dobového tisku a literatury pokouší osvětlit na příkladu recepce díla západočeského
amatérského spisovatele Ludwiga Protze (1895–1927), který v Německém turnerském svazu
zastával pozici tak zvaného župního „dietwarta�. Cíl textu spočívá v poskytnutí impulzů pro
aktuální debatu o možnostech vzpomínání na Ludwiga Protze, jenž je četnými hmotnými
památkami v české krajině nadále přítomen.
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Abstract: The German Turner Association, which existed in the Czechoslovak Republic
between 1919 and 1938, and the Working Community of Sudeten German Turners in the
Sudeten German Compatriot Association, where after the war the displaced Turners were
organised, had a very specific idea of the form and mission of art. This study attempts to
enlighten this idea by using vintage printing and literature of an amateur writer Ludwig
Protz (1895–1927), who in the German Turner Association held a position of the so-called
district “dietwart”. The target text is to provide impulses for the current debate about the
possibilities of recollection on the Ludwig Protze, who is present in the Czech countryside
in numerous material monuments.
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Obr. 1: Výchovně-vzdělávací příručka turnerům DTV kompaktně objasňovala základy
turnerského světonázoru. V kolektivu autorů byl možná i Ludwig Protz. Zdroj: Deutsche

Volkskunde. Leitfaden für völkische Erziehung 1923. Uveřejněno se svolením organizace Forum
für Sportgeschichte, Fördererverein für das Sportmuseum Berlin.
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ÚVOD

Vydavatelé periodika pro turnerskou mládež západoněmecké organizace Německý
turnerský svaz (Deutscher Turner-Bund) by při koncipování únorového čísla z roku
1956 byli asi mnohem opatrnější, kdyby tušili, jaký negativní ohlas vyvolá fo-
tografie Luise Armstronga na titulní stránce a několik příspěvků o jazzu. Redakci
okamžitě poslal otevřený dopis zástupce předsedy porýnské suborganizace Rýn-
ský turnerský svaz (Rheinischer Turnerbund) Adolf Metzner, jenž celé číslo po-
važoval za „natolik strašné�, že zpochybnil, zda „jsme ještě hodni nazývat se
dědici Goetheho, Schillera, Mozarta, Beethovena a Bacha�.1 Z šířící se popularity
„americko-negerské� hudby dokonce usoudil, že bílá rasa vstoupila do další fáze
duchovního sebezničení, jehož apokalyptické důsledky neváhal srovnat s explozí
vodíkové bomby.
V plném znění otiskly dopis i noviny Pracovního společenství sudetoněmeckých

turnerů a turnerkyň v Sudetoněmeckém krajanském sdružení (Arbeitsgemeinschaft
sudetendeutscher Turner und Turnerinnen in der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, dále jen AG). Do tohoto uskupení se sdružila část turnerů cvičících mezi
válkami v československé organizaci Německý turnerský svaz (Deutscher Turnver-
band, dále jen DTV). Podobně jako Metzner, jenž byl příslušníky AG považován za
„našeho sudetoněmeckého turnerského bratra�,2 se tito turneři obávali, že úpadek
národa je provázen nejen „mísením s primitivními přivandrovalými národy�,3 ale
také potlačováním vlastní umělecké tradice ve prospěch cizích duchovních vý-
dobytků. Proti poslednímu „nešvaru� bojovali vysídlení turneři urputným ctěním
umělců údajně čistého, neposkvrněného němectví. Navázali tak na praxi běžnou již
v DTV, kde proti „zkaženému� modernímu umění byli ostentativně stavěni nejen
němečtí velikáni od středověku až po 20. století, nýbrž i celá řada méně významných
umělců, záměrně se odklánějících od moderních směrů a námětů.
K druhé skupině patřil též rodák z Kynšperku nad Ohří, úředník, člen DTV

a amatérský tvůrce literárních děl Ludwig Protz (1895-1927), který byl ve svém
turnerském svazu velmi ctěn a po roce 1945 v AG téměř mytizován. Záměr násle-
dujících řádků nespočívá v sestavení Protzovy biografie. Spíše je vyvinuto úsilí vžít
se do představ, jež byly v DTV a po roce 1945 v AG chovány o umění, zejména
pak o literatuře. Postava Ludwiga Protze poslouží jako modelový příklad agilního
turnera-spisovatele, analýzou jehož díla lze lépe porozumět tomu, jaký konkrétní
styl a motivy naplňovaly v perspektivě DTV a AG ideál pravého německého umění.
Zaslouží si však toto téma vůbec soustředěný výzkum? Zabývat se periferním

Ludwigem Protzem, v jehož literární produkci výrazně dominuje kvantita nad kva-
litou a jehož klientela se omezovala převážně na turnerské a regionální prostředí,

1Srov. Metzner 1956, s. 19.
2Srov. Ek. 1956, s. 7.
3Srov. Ek. 1956, s. 10.
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Obr. 2: Ludwig Protz na nedatované fotografii, otištěné v periodiku Pracovního společenství
sudetoněmeckých turnerů a turnerkyň v Sudetoněmeckém krajanském sdružení. Zdroj:
Sudetendeutscher Turnerbrief 28/1, s. 23. Uveřejněno se svolením Sudetendeutsche

Landsmannschaft.
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by opravdu pozbývalo většího smyslu, kdyby se v západních Čechách dodnes ne-
nacházely památky spojené s Protzovým životem a prací. Vzniká tedy mimořádné
napětí mezi prominentní pozicí Ludwiga Protze v myšlenkovém světě organizací,
jež se hlásily k odkazu sudetoněmectví a nacistické ideologie, a Protzovou přetrvá-
vající symbolickou přítomností v české krajině. Je třeba se ptát, kudy vede cesta
k uvolnění této tenze.
Na zmíněnou otázku text rozhodně nedá definitivní odpověď. Následující čtyři

pasáže však předestřou úvahy, s nimiž by bylo záhodno se na onu cestu vy-
dat. V první podkapitole bude blíže představen DTV se svým kánonem světoná-
zorových paradigmat, jež podmiňovaly specifický vztah svazu k umění. Druhá část
se bude věnovat funkci Ludwiga Protze ve strukturách DTV a představí plody jeho
umělecké činnosti. Více než literární analýza bude v centru pozornosti stát rozbor
idejí, které prostupují jeho texty a díky nimž se pro DTV stal hvězdou německého
písemnictví. V třetí pasáži bude v souladu s titulem příspěvku opuštěn Protzův
rodný Kynšperk a navštívena „rakouská Walhalla�, tedy městečko Offenhausen,
kde od 60. let kooperací AG s ideově neméně radikálním rakouským turnerským
svazem vznikal ojedinělý literární pomník, připomínající vedle řady básníků i Lud-
wiga Protze. Podkapitola se pokusí vysvětlit, že přesunutí místa Protzova uctívání
z Kynšperku do Offenhausenu vedlo ke stabilizaci jeho pozice mezi autory, které
bývalí českoslovenští turneři považovali za ikony neposkvrněného národního umění.
Poté, co byl v 90. letech pomník rozvrácen, vzala za své i tamější vzpomínka na
Protze. Závěrem se těžiště zájmu přesune zpět do Kynšperku, aby byly naznačeny
možnosti Protzovy současné recepce v kraji, z něhož pocházel.
Jakkoli se dějiny Němců v Československé republice a dějiny turnerského hnutí

těší stoupající oblibě historiků, zůstává v obou tematických komplexech mnoho
deziderát. Neexistuje kupříkladu literatura, jež by se důkladně zaobírala světoná-
zorem „völkisch� turnerských organizací a přitom nezploštila jejich myšlenkový ho-
rizont primárně na učení o rase. Stejně tak neprobádané zůstává umění, jež by bylo
možné označit jako sudetoněmecké. Němci ztotožňující se s ideou sudetoněmectví
měli k umění specifický vztah a nadto sami umělecká díla produkovali. Záslužné
publikace o spisovateli Hansi Watzlikovi a malíři Franzi Grussovi jsou ojedinělými
exkurzemi do dosud nezmapovaného terénu, v němž mimo historiografickou po-
zornost zůstává s desítkami dalších postav i Ludwig Protz.4 Inspirativní pro
studii byly práce německojazyčné provenience, které důkladně rozebírají elementy
„völkisch� světonázoru. Četné impulsy poskytly též úvahy Tobiase Wegera o or-
ganizacích vysídlených sudetských Němců a o kontinuitě, respektive reinterpretaci
některých tradic a hodnot.5

4Koschmal – Maidl 2006; Prokop 2011.
5Weger 2008.
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Obr. 3: Ilustrace Friedricha Rudolfa Zenkera z Protzovy básnické sbírky Přemožitel názorně
zachycuje antisemitské a antisocialistické stereotypy, typické pro světonázor turnerů z DTV.
Ydroj: Protz 1928, s. 33. Uveřejněno se svolením organizace Forum für Sportgeschichte,

Fördererverein für das Sportmuseum Berlin.
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Čím méně lze vycházet z odborné literatury, o to více je nutné přiklonit se
ke studiu pramenů. Do oficiálního pojetí umění v DTV umožňují proniknout
výchovně-vzdělávací brožury svazu a dále jeho noviny. Z vydaného Protzova díla,
čítajícího básnické sbírky, dramatické hry i prózu, lze vyvodit, jakého charakteru
mělo z pohledu turnerů umění nabývat a jaká témata mělo zpracovávat. Úvodní
odstavec ukázal, že o moderním umění bylo intenzivně diskutováno rovněž v pe-
riodiku publikovaném vysídlenými turnery. Doplnit je možné tento poválečný pra-
men publikacemi offenhausenského kruhu a knihami uměleckého kritika Richarda
W. Eichlera, provázaného jak s „rakouskou Walhallou�, tak s AG.

DTV, JEHO SVĚTONÁZOR A VZTAH K UMĚNÍ

DTV byl nejpočetnější a nejvlivnější německou tělovýchovnou organizací v mezi-
válečném Československu. Se stejnou intenzitou, s jakou formoval těla svých členů,
usiloval také o podmanění jejich myslí. Nedlouho po prvním výročí existence svazu
v roce 1920 byly na jednání v Liberci ustanoveny ideály DTV, shrnuté do hesla
„Rasová čistota – národní jednota – duchovní svoboda� (Rassenreinheit – Volk-
seinheit – Geistesfreiheit).6 DTV ve svých zásadách příliš originální nebyl, neboť
je podobně jako rakouský Německý turnerský svaz 1919 (Deutscher Turnerbund
1919, dále jen DTV 1919) doslovně přejal od bývalého rakousko-uherského turner-
ského svazu (Deutscher Turnerbund, dále jen DTB), kde byly definovány již v roce
1909.7 Ovšem ani DTB nelze považovat za prapůvodce idejí o rase, všeněmectví
a svobodném německém náboženství. Myšlenkově i personálně byl totiž napojen
na heterogenní „völkisch� hnutí, z jehož diskurzu načerpal nejeden podnět.8

„Rasová čistota�, „národní jednota� a „duchovní svoboda� utvářely styčné
body turnerského „völkisch� světonázoru. Tento synkretický soubor názorů, hodnot
a postojů turnerům napomáhal interpretovat svět a orientovat se v něm. Třebaže se
náplň tří centrálních světonázorových hesel v průběhu let částečně měnila, zůstávalo
jejich jádro konstantní. „Rasovou čistotou� bylo v DTB, DTB 1919 a DTV míněno
uchování panské germánské rasy od židovských, slovanských a románských příměsí.
Od rasově čistého národa vedla cesta k „národní jednotě� – „krví a železem�
ukutému, silným vůdcem vedenému Všeněmecku. V něm by „duchovní svoboda�
zaručovala smýšlení, které by odpovídalo specifikám germánské rasy. „Ultramon-
tánní� katolická církev, ani „internacionální� socialismus natož velkoměstský „ži-
dovský mamonismus� by ve všeněmecké veleříši nebyly tolerovány.9

6Allgemeine Grundsätze 1921, s. 25.
7Entwurf 1908, s. 184.
8Puschner 2001, s. 65–66.
9Melzer – Walter 1908; Zenker 1923; Deutsche Volkskunde 1921. K antisemitismu a učení o rase

viz také Becker 1980; Kasper 2007.
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Obr. 4: Richard W. Eichler prohluboval mezi vysídlenými turnery černobílé pojetí umění, a tím
i jejich nekritickou úctu k Ludwigu Protzovi. Zdroj: WW 1971, s. 32. Uveřejněno se svolením

Sudetendeutsche Landsmannschaft.
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Od každého turnera se požadovalo, aby se s tímto komplexním světonázorem
ztotožnil. Nestačilo, aby choval latentní protižidovské či protičeské antipatie. Jeho
náhled na svět musel být logicky vystavěný a vědecky podložený. Ve všech třech
svazech byla proto zavedena instituce „dietwartů�. Tímto termínem byli označováni
turneři, kteří ve spolcích zodpovídali za aprobovaný výklad a systematickou mul-
tiplikaci myšlenek „rasové čistoty�, „národní jednoty� a „duchovní svobody�. Při
zkouškách z „völkisch� znalostí museli členové svazů prokázat, zda si principy svě-
tonázoru dostatečně a správně osvojili. Kdo při zkouškách selhal, nemohl být napří-
klad v DTB 1919 a DTV plnoprávným členem svazu a při turnerských slavnostech
mu byla odepřena šance získat dubový věnec vítězů.10 Znát „nejvýznamnější evrop-
ské národy podle jejich rasové příslušnosti�11 nebo rozumět Lutherovu boji proti
římské církvi mělo zkrátka větší váhu nežli sebelepší výkon na hrazdě.
Argumenty vyplývající ze zásad „rasové čistoty�, „národní jednoty� a „du-

chovní svobody� byly v československém DTV využity také při interpretaci umění.
V něm byly rozpoznány dva protikladné tábory. První z nich zahrnoval „rasově
čisté� osobnosti, jimž „německý duch� vnuknul tvůrčí inspiraci a jež svým dílem
sloužily německému národu. Toto „německé umění bylo však v ohrožení�,12 neboť
podléhalo nepřátelskému táboru – umění, jež nebylo spojeno s rasou a národem. Ať
už „židovská Thalia�, „negerský� jazz, kubismus nebo moderní tance, to vše prý
hrozilo po první světové válce starobylé německé umění plánovitě rozleptat cizostí.13

„Dietwarti� chtěli proti hrozícímu nebezpečí zakročit a například již v roce 1920
se uradili, že zakáží turnerům tancovat cizí tance.14

Světonázorem daný černobílý náhled na umění se ponejvíce projevil v literatuře.
Knihy byly jednoduše rozděleny na dobré a špatné. K špatným knihám se již od časů
rakousko-uherského DTB řadila pornografická literatura, neslučitelná s mravním
étosem germánsko-hrdinského pojetí života. Jí sekundovaly knihy „zžidovštělých�
autorů, na prvním místě „jed národa� a „šuntový román�15 Na západní frontě klid.
Sumu špatných knih zaokrouhlovali svými publikacemi „židovští pisálci�. Na sez-
namu zavrženíhodných „hlavních představitelů moderního židovského básnictví�,16

který v roce 1932 uveřejnilo periodikum DTV, stanul Max Brod vedle Stefana
Zweiga, Franz Kafka vedle Alfreda Döblina. Za ideální, světonázorově přípustné
neboli dobré knihy platila naopak díla německých klasiků, romány s rasovou tema-
tikou jako Hřích proti krvi (Sünde wider das Blut) od Arthura Dintera, válečné

10Turn-Ordnung 1924, s. 66–67; Bericht 1925, s. 387.
11Deutsche Volkskunde 1921, s. 191–192.
12Germanicus 1931, s. 181.
13Daun 1932, s. 25; Das Ringen 1933, s. 7.
14Allgemeine Grundsätze 1921, s. 27.
15K. 1931, s. 297.
16Zuber 1932, s. 363.

Kuděj-2015-1-2: # 35

35



KUDĚJ 2015/1–2

Obr. 5: Díky zřízení Pomníku básníků u Offenhausenu a organizování tamějších akcí byl Josef
Hiess bývalými sudetoněmeckými turnery považován za apoštola pravého německého umění.
Zdroj: Neusser 1964, s. 3. Uveřejněno se svolením Sudetendeutsche Landsmannschaft.

romány s patetickým antibäumlerovským hrdinstvím nebo tzv. pohraniční romány
(Grenzlandromane) Hanse Watzlika.17

Na dobré knihy bylo opakovaně odkazováno v periodiku svazu a v turner-
ském prostředí dokonce kolovaly přehledy s doporučenými publikacemi.18 Turne-
rům byly tyto knihy nabízeny knihovnami jejich spolků, popřípadě svazovou kni-
hovnou. Pokud svazky chtěli vlastnit natrvalo, mohli je turneři získat za členství

17Rittich 1927, s. 397–398; J. R. 1930, s. 391.
18Der deutsche Buchhandel 1925.
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v říšskoněmeckých knižních společnostech.19 Publikace bylo možné také objednat
u dvorního knihkupectví DTV v Králíkách u Ústí nad Orlicí,20 nebo u Distribučního
obchodního domu (Warenversandhaus) DTV se sídlem v Teplicích. Distribuční ob-
chodní dům se turnerům za sníženou cenu snažil poskytovat veškeré zboží potřebné
pro tělocvičné aktivity včetně literatury, kterou primárně vydával přímo svaz.21 Na
skladu obchodního domu tak ležely i dobré knihy Ludwiga Protze.

PROTZOVA MNOHOSTRANNOST VE SLUŽBÁCH VLASTI

Členem DTV se sedmnáctiletý Ludwig Protz stal v roce 1911,22 již dříve ale zřejmě
cvičil v mládežnickém oddílu spolku. Na fotografii z roku 1907 je totiž zachycen
jako Červenec ve hře Nový rok a dvanáct měsíců (Das neue Jahr und die zwölf
Monate), uvedené během turnerské slavnosti v Kynšperku.23 Protz v DTV na-
startoval raketovou kariéru. Během první světové války byl spoluzodpovědný za
tělocvik ve svém spolku a koncem roku 1919 jej Chebská turnerská župa (Egerland-
turngau) vyslala jako svého zástupce na shromáždění, které proklamovalo vznik
DTV.24 V jeho strukturách zaujímal Protz funkci vrchního „dietwarta� v chebské
župě a společně s „dietwarty� ostatních turnerských žup tvořil pod vedením sva-
zového „dietwarta� takzvaný Svazový výbor „dietwartů� (Verbandsdietsausschuss),
který řídil výchovně-vzdělávací proces v celém DTV. Protz údajně patřil k nejagil-
nějším poradcům ve výboru25 a mimo jiné se účastnil v roce 1920 zasedání, jež
„rasovou čistotu�, „národní jednotu� a „duchovní svobodu� ustanovilo za ideály
svazu. Roku 1926 se podařilo na Protzův popud sloučit chebskou župu s Tur-
nerskou župou Jahnovy mohyly (Jahnmalturngau), která do té doby organizačně
přináležela k rakouskému DTB 1919. V nové Chebské turnerské župě Jahnovy
mohyly (Egerland-Jahnmalturngau) připadla Protzovi opět pozice župního „diet-
warta�, župním vůdcem tělocviku – „turnwartem� – se stal Konrad Henlein. Mocný
tandem Protz-Henlein kladl na turnery mimořádné nároky a začal novou župu for-
movat do vzorové suborganizace DTV.26 Byl to prý ostatně právě Ludwig Protz,
který upozorňoval na vůdčí kvality svého přítele Henleina a který župního „turn-
warta� myšlenkově inspiroval.27

Ovšem Protz se neangažoval jen v DTV. Ještě před válkou založil a vedl
mládežnický svaz Mladý Siegfried (Jung Siegfried), s několika přáteli hrál v hudeb-

19Hubatschek 1926, s. 408.
20Wir 1926, s. 308.
21Fischer 1924, s. 193.
22Protz 1924, s. 15.
23M. 1968, s. 3.
24Protz 1984, s. 10.
25Rittinger 1927, s. 2.
26Viz např. Protz – Henlein 1926, s. 7; Protz 1927, s. 9.
27G. Z. 1964, s. 13.
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Obr. 6: Pohled na hornorakouské městečko Offenhausen přes sloupy Pomníku básníků. Zdroj:
Offenhausen 1965, s. 15. Uveřejněno se svolením Sudetendeutsche Landsmannschaft.
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ním kvartetu, zpíval v místním pěveckém spolku a působil jak ve výborech kyn-
šperských hasičů, střelců a divadelních ochotníků, tak v organizacích Svaz Němců
(Bund der Deutschen) a Německý kulturní svaz (Deutscher Kulturverband). Již
před první světovou válkou Protz zřejmě navázal kontakty se všeněmeckou stranou
Georga von Schönerer a po roce 1918 působil jako předseda nacionálněsocialistické
strany v Kynšperku.28 Díky mnohačetným aktivitám se Protz svým současníkům
zdál být „jedním z nejlepších a nejvznešenějších bojovníků za völkisch turnerskou
věc�29 a „nenahraditelný v přípravě Všeněmecka�.30 Sám si údajně jednou posteskl,
že svým třem dětem může dát tak málo, neboť svému národu musí dát tak moc.31

Třebaže byl Protz jako otec, všudypřítomný „völkisch� aktér a úředník Kyn-
šperských uhelných a briketových závodů (Königsberger Kohlen- und Brikettwerke
AG)32 dozajista nezměrně vytížen, nalezl ve svém programu ještě skuliny pro li-
terární činnost. Periodikum chebské župy plnil z pozice šéfredaktora výchovně-
-vzdělávacími příspěvky33 a i poté, co se vedení novin roku 1926 vzdal, uveřejňoval
v nich nadále články, v nichž dštil hněv proti všemu možnému od „rány dýkou�
přes nedostatek německého charakteru až po „negerský� tanec.34 Rovněž ve svých
uměleckých textech neopustil světonázorové mantinely DTV, vymezené „rasovou
čistotou�, „národní jednotou� a „duchovní svobodou�. Nejenže svou vůbec první
báseň údajně věnoval Georgu von Schönerer,35 ale názvy pozdějších prací jako
Velký národ (Großes Volk), Barbarossa v den pomsty (Barbarossa am Rachetag)36

či Odinova vojenská přehlídka. . . (Wodans Heerschau. . . ) jsou samy o sobě dosti
výmluvné.37 I na první pohled nenápadná sbírka lyrických básní O životu a lásce
(Von Leben und Liebe) nebo hra Pověst o Starém zámku (Sagenspiel vom Alten
Schloss) obsahují povážlivé pasáže – první dílo marciální báseň Hlídka na Dunaji
(Die Wacht an der Donau), druhé dílo monolog ducha hor, který varuje před úpad-
kem národa v důsledku přejímání cizích návyků.38

Velmi agresivní jazyk zvolil Protz zejména v povídce Pod jedlovými větévkami
(Unter Tannenzweigen), jejíž závěr ústí do obžaloby cizí rasy z válečného ponížení
Německa.39 To však ještě není nic v porovnání s posmrtně vydanou sbírkou básní
Přemožitel (Der Bezwinger). V jejích šesti oddílech Protz velebí vojenskou, du-

28Roesler 1927, s. 6; Zum 50. Todestag 1977, s. 24.
29Turnverein „Jahn� 1927, s. 14.
30Deutscher Turnverein 1927, s. 15.
31Zum 50. Todestag 1977, s. 24.
32Roesler 1927, s. 4; Königsberger 1969, s. 86–87.
33Seidl 1956, s. 48.
34Protz 1926, s. 2–3.
35Roesler 1927, s. 5.
36Seidl 1964, s. 9.
37Protz 1922, s. 263–264.
38Protz – Seidel 1919, s. 17–18; Protz [s.d. a], s. 13.
39Protz 1925, s. 26.
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Obr. 7: Vstupní brána Pomníku básníků s germánskými štíty pro Friedricha Schillera
a Wolfganga Goetheho. Nápis „Wer den Geist verrät, verrät sein Volk� svým ztvárněním

připomíná nápisy z bran koncentračních táborů. Zdroj: E. B. 1984, zde s. 15; foto: Hans Bahrs.
Uveřejněno se svolením Sudetendeutsche Landsmannschaft.

chovní a fyzickou nadřazenost germánské rasy a nenávistně útočí proti Židům, so-
cialistům, katolíkům, pacifistům a dohodovým mocnostem, jež prý kooperativně
zmrzačily německý národ a nyní z něj vysávají poslední síly. Protz však věřil
v hrdinu, kterého „německý duch vyvolí za vůdce�40 a jenž roztrháním „Ver-
sailleského diktátu� přivodí znovuzrození národa. O to, aby se ze sbírky stalo
„nejčistší umělecké dílo, jaké kdy bylo turnerům věnováno�,41 se výrazně postaral
Friedrich Rudolf Zenker, svazový „dietwart� DTB 1919, který knihu opatřil ilus-
tracemi příkladně znázorňujícími turnerský světonázor.
Není náhodou, že se na publikaci podíleli dva „dietwarti�. I jiní jejich kole-

gové horlivě psali: v DTV se umělecky činil vrchní „dietwart� Západočeské tur-
nerské župy (Westböhmischer Turngau) Wolfgang Kraus, v DTB 1919 zase mi-
mořádně plodní „dietwarti� Willi Buch nebo Rudolf B. Weitzer.42 „Dietwarti� ze
své zkušenosti dobře věděli, že většina turnerů má problém uchopit propagovaný
světonázor v celé jeho komplexitě. Začali tudíž tvořit beletristická díla, jimiž se
obraceli přímo na turnery a v nichž čtenářům principy světonázoru zpřístupňovali
záživnou formou. Jelikož knihy obsahovaly přesně to, co svazy kázaly, byli autoři

40Protz 1928, s. [70].
41„Der Bezwinger� 1932, s. 282.
42Např. Pergher [1929]; Das sterbende Wien 1926, s. 11; Buch 1928.
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automaticky vyzdviženi do pantheonu význačných „völkisch� literátů. Že jejich
syžety a postavy byly raženy stále tou samou matricí, že například Protz plagioval
sám sebe43 a že jeho rýmy platily za „překrásně naivní a nevědomky poetické�,44

to vše bylo podružné.
Charismatický Ludwig Protz se v Kynšperku a jeho okolí beze sporu těšil velké

oblibě, jinak by jeho rakev v roce 1927 jenom těžko provázel sedmitisícový průvod.45

Smrt ve 33 letech Protzovu popularitu ještě umocnila.46 Z kynšperského literáta byl
vytvářen ideál agitujícího umělce, „bojovníka za právo a svobodu svého národa�.47

V Kynšperku mu byl roku 1928 dokonce odhalen pomník a podobně jako v So-
kolově byla po něm údajně i v Chebu pojmenována ulice.48 Lze předpokládat, že
ze západočeského regionu pocházela také valná část jeho ctitelů. O širším vlivu
v turnerském, literárním a nacionalistickém prostředí ale pravděpodobně nemůže
být řeč. Protzova žena Frieda měla dva roky po vydání povídky Pod jedlovými
větévkami stále k dispozici několik stovek neprodaných kusů49 a Přemožitel také
nešel příliš na odbyt. Ještě v roce 1932 vyzývalo periodikum DTV, aby si každý, kdo
může, knihu koupil a „dietwarti� k tomu byli dokonce imperativně vyzváni.50 Ani
reprezentativní antologie „velkoněmeckého básnictví Východní marky a Sudet�51

z roku 1939, ani přehled „sudetoněmecké knižní tvorby�,52 uveřejněný o rok dříve
v periodiku „Der Dietwart� říšskoněmeckého turnerského svazu, žádného Ludwiga
Protze neznají.

LUDWIG PROTZ VE WALHALLE NĚMECKÉ LITERATURY

A přeci Ludwig Protz i po druhé světové válce v očích mnoha turnerů nadále
přináležel k pravé německé kultuře. Jeho význam dokonce ještě vzrostl. Stejně
jako smrt kdysi upevnila jeho alespoň lokální proslulost, zapříčinily nyní další dra-
matické události, totiž vysídlení Němců z Československa a zničení kynšperského
pomníku roku 1945,53 nekritickou úctu k jeho osobě a tvorbě. Protz se stal inte-
grální součástí idealizované minulosti a básníkem ztracené „Heimat�. Nadto svým

43Srov. Protz [s.d. a], s. 3–9; Protz [s.d. b], s. 10–14.
44Srov. Ein Festtag 1964, s. 53.
45Protz 1984, s. 10.
46Podle jedné zprávy zemřel Protz v Chebské nemocnici na tuberkulózu, podle jiné na následky
operace slepého střeva. G. Z. 1964, s. 13; Protz 1984, s. 10.
47Srov. Kraus 1927, s. 3.
48Dieser Gedenkstein 1967, s. 28; Zitzmann 1974, s. 10–11; Seidl 1954, s. 11.
49R. 1927, s. 13.
50„Der Bezwinger� 1932, s. 282; Dietwart! 1932, s. 311.
51Kindermann 1939.
52Sudetendeutsches Buchschaffen 1938.
53Srov. Mahr 1967, s. 12.
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Obr. 8: Logo offenhausenského hostince Hadina s obrysem Pomníku básníků na pozadí. Zdroj:
Hadina 1970, s. 17. Uveřejněno se svolením Sudetendeutsche Landsmannschaft.

opěvováním „rasové čistoty�, „národní jednoty� a „duchovní svobody� výborně
zapadal do myšlenkového světa bývalých turnerů z DTV.
Jejich představy o umění se po roce 1945 příliš nezměnily, naopak důsledky

druhé světové války jako by jim ještě dodávaly na pádnosti. Stačí nahlédnout do
opakovaně vydávaných knih uměleckého kritika Richarda W. Eichlera, jenž vkus
mnoha vysídlených turnerů formoval jako nikdo jiný. Ze severních Čech pocházející
a v mládežnickém oddíle DTV cvičící Eichler nebyl umělec, ani historik umění,
přesto po nuceném odchodu do Německa věřil, že se mu podařilo odhalit tajné
machinace tehdejší umělecké scény.54 Eichler zastával staronovou tezi o pravém
umění, jehož rozvoji od počátku 20. století brání samozvaní, státem a bohatými

54Aus Nordböhmen 1990, s. 163–164.
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donátory podporovaní modernisté. Pod pláštíkem kubismu, dadaismu, surrealismu
a jiných moderních uměleckých směrů, jež Eichler odbyl výrazem „miserabilismus�,
začali prý tito šarlatáni zobrazovat svět ve znetvořené a absurdní podobě. Neméně
ostře vystupoval Eichler proti domnělému úpadku v ostatních múzických oblastech.
„Pseudomuzikální� atonální hudba jej iritovala neméně jako dadaismem a surrea-
lismem ovlivněná literatura plná „sadismu, masochismu a perverze�.55 Pakliže měl
být tomuto „řízenému propadu� učiněn konec a do umění se měla navrátit krása,
musel se dle Eichlera stát zasadit o obnovu partnerství mezi uměním a národem.56

Eichlerův „boj proti švindlu�57 nalezl velký ohlas v krajně pravicových usku-
peních a mezi turnery z AG. Tuto organizaci roku 1951 založil Wilhelm Welwarsky,
jenž koncem 30. let pod kuratelou nacionálněsocialistického tělovýchovného svazu
spravoval 18. župu Sudety. Za periodikum AG zase zodpovídal Ernst Frank, bratr
Karla Hermanna Franka a turnery mimořádně uznávaný spisovatel.58 AG čítala
kolem 5000 členů,59 tedy pouhý zlomek ze statisíce příslušníků bývalého DTV.
Členství v poválečném „pracovním společenství� bylo atraktivní jen pro ty, jimž
Konrad Henlein zůstával nenapadnutelným vůdcem60 a jejichž světonázor vyplýval
z „völkisch� dědictví DTV a nacionálněsocialistické ideologie.
Ve zpravodaji AG se často objevovaly podrobné recenze Eichlerových knih61

a evidentně pod dojmem jeho úvah o zaměňování moderních „čuňáren�62 s uměním
zařazovala redakce na stránky periodika medailonky rozličných sudetoněmeckých
turnerů-umělců,63 jejichž díla se „jednoznačně stavěla proti takzvané abstrakci
a takzvanému modernímu umění�.64 Z těchto osobností se největší pozornosti
dostalo tomu, kdo už dříve kritizoval všechny ze zahraničí injektované novoty a kdo
psal „v duchu národa�: Ludwigu Protzovi. O jeho upomínku se při výročích úmrtí
a při jubileích turnerského spolku z Kynšperku staral až do 80. let buď přímo
Protzův syn Siegfried65 nebo bývalý „dietwart� kynšperských turnerů Georg Zitz-
mann.66 Báseň Čin je vše (Die Tat ist alles) ze sbírky Přemožitel a Protzovo heslo
„Buďte mužní a pevní!� („Seid männlich und fest!�) byla permanentně otisko-

55Srov. Eichler 1965, s. 260.
56Eichler 1965; Eichler 1968a; Eichler 1968b; Eichler 1984.
57Ek. 1968, s. 14–15.
58Weger 2008, s. 310–311; Jahn 1979, s. 2.
59Weger 2008, s. 310–311.
60R. J. 1978, s. 2–4.
61Např. Verständlichkeit 1962, s. 12–13.
62Srov. Ek. 1968b, s. 14–15.
63Frank 1965, s. 5–7; Frank 1966, s. 3–4; Ek. 1968a, s. 9–10; Tbr. Schulrat 1976, s. 17–18.
64Srov. Zinnerbach-Tal 1961, s. 17.
65Např. Hundertjahrfeier 1964, s. 7.
66Zum 50. Todestag 1977, s. 24.
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Obr. 9: Na červencové setkání roku 1971 do Offenhausenu zavítali: (z leva) svazový „dietwart�
poválečného rakouského turnerského svazu Heinz Wamser, redaktor periodika vysídlených
sudetoněmeckých turnerů Rudolf Jahn, Franz W. Beck ze svazu Hessenský turnerský svaz
(Hessischer Turnverband), ústřední postava zaniklého DTB 1919 Erwin Mehl, zakladatel

Pracovního společenství Willi Welwarsky a Ernst Frank, bratr Karla Hermanna Franka. Zdroj:
Turnerfreizeit in. . . 1971, s. 11; foto: Herta Berdich. Uveřejněno se svolením Sudetendeutsche

Landsmannschaft.

vaná mementa,67 která se turnerům z AG zdála v době poválečné násilné duchovní
„převýchovy a mravního úpadku�68 více jak aktuální.
Turneři z AG se dokonce pasovali do role rytířů střežících společně se spřáte-

lenými turnery z Rakouska svatý grál německého umění před náporem moderní
hudby, „šarlatánského� výtvarného umění a „šuntové� literatury. Za pomyslný
chrám, kde se v „mystické pospolitosti� opájeli „pravým� německým uměním,69

jim platilo rakouské městečko Offenhausen s tamějším Pomníkem básníků (Dichter-
stein). Iniciátor pomníku Josef Hiess byl příslušníkem zaniklého DTB 1919 a v me-
ziválečném období fungoval v roli „putujícího učitele� jako mediátor mezi zahra-
ničními Němci od Bačky až po Lotrinsko.70 Díky členství v NSDAP byl tenkrát
Hiess napojen také na říšskoněmeckou nacionálněsocialistickou síť a její instituce.71

67Např. WW. 1972, s. 54.
68Frank 1967, s. 4.
69Schwecht 1967, s. 9.
70Neusser 1964, s. 4.
71Müller 1990, s. 320 a 323.
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Po skončení druhé světové války a internaci v americkém zajateckém táboře zrála
v Hiessovi myšlenka zřízení pomníku pro literáty, hlásící se k „vlasti, národu
a mateřskému jazyku�72 a mající blízko k turnerskému hnutí – odtud také původní
označení offenhausenského pomníku jako Pomník turnerských básníků (Turnerdich-
terdenkmal).73

Prvních sto jmen bylo na pomníku slavnostně odhaleno roku 1963 a už dva
roky nato se finančním přičiněním AG k uctívaným básníkům – mimo jiné Willimu
Buchovi a Rudolfu B. Weitzerovi – připojil i Ludwig Protz.74 Tabule s jeho
jménem byla jakousi náhradou za zničený a fyzicky nedostupný kynšperský pom-
ník. Offenhausenský monument se neustále rozrůstal; původní dva sloupy byly
obkrouženy zdivem, respektujícím svou architekturou domnělé germánské shro-
maždiště a inspirujícím se prý záhadnou Jahnovou mohylou u Chebu.75 Do zdiva
byly vsazovány nové a nové pamětní desky, ovšem nikdy ne pro spisovatele ži-
dovského původu či zástupce avantgardních směrů. Pocty se dostávalo buď kla-
sickým, podle potřeb Hiessova okruhu interpretovaným autorům – například Jo-
hannu Wolfgangu Goethovi a Friedrichu Schillerovi, nebo aktuálním „pokračo-
vatelům� německé tradice jako 1984 Ernstu Frankovi.76 Pomník pro turnerské bás-
níky se tak postupně vyvíjel ve svébytnou literární obdobu velkolepého památníku
Walhalla u německého Řezna, proto turneři Hiessův projekt s oblibou nazývali
„malou rakouskou Walhallou�.
K ní údajně ze všech směrů „vesele spěchali staří přátelé�.77 Josef Hiess a jím za-

ložený spolek Pomník básníků Offenhausen (Dichterstein Offenhausen) totiž pořá-
dali množství kulturních akcí, jimž vévodily každoroční Kulturní dny u Pomníku
básníků (Dichterstein-Kulturtage). Vyvrcholením této akce bylo udělování ceny
„mimořádně zasloužilým spisovatelům�,78 kterou v roce 1992 získal třeba Richard
W. Eichler.79 Otevřením ubytovny Hadina, pojmenované po sudetoněmeckém
spisovateli Emilu Hadinovi a provozované jeho dcerou Ingrid, bylo navíc roku 1966
dáno do provozu důležité kontaktní místo „dobrého ducha a tím sudetoněmec-
kých, s vlastí a národem spojených krajanů�.80 Z nenápadného Offenhausenu se
pod záminkou kulturních pořadů stával komunikační uzel sudetoněmeckých a ra-
kouských radikálních turnerů, příznivců nacistických hodnot a stoupenců různých
extremistických skupin par excellence. Richard W. Eichler, Ernst Frank i třeba
bývalý správce svazové knihovny DTB 1919 Erwin Mehl jen těžko mohli najít

72Der Dichterstein 1965, s. 3.
73Ein „Turnerdichterdenkmal� 1963, s. 3.
74Ek. 1964, s. 6–7; Dichterstein 1965, s. 15.
75G. Z. 1966, s. 10. K Jahnově mohyle blíže Kessler – Klement 2014.
76E. B. 1984, s. 14–15.
77Srov. Schwecht 1967, s. 7.
78Der Dichtersteinschild 1970, s. 9.
79Aus Nordböhmen 1990, s. 164.
80Gästehaus 1970, s. 17.
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příhodnější platformu pro své řečnické výstupy. Zde se ve familiární atmosféře
diskuzí, vzpomínáním, přednáškami, četbou a zpěvem formovalo svébytné pově-
domí o umění81 a Ludwig Protz na počínání svých bývalých turnerských bratří
nolens volens shlížel s pomníku až do roku 1999, kdy byl offenhausenský spolek
z popuduWelské iniciativy proti fašismu (Welser Initiative gegen Faschismus) a na
základě odborných posudků rozpuštěn kvůli „pěstování a zlehčování, částečně také
velebení nacionálněsocialistického duchovního dědictví�.82 Monument byl poničen
členy antifašistických organizací a offenhausenskou mládeží. Některé desky byly
strhnuty, na jiných byla jména literátů znečitelněna. Zchátralý pomník u Offen-
hausenu přesto stojí dodnes a deska se jménem Ludwiga Protze je na něm stále
k nalezení.

ZÁVĚREM ZPĚT DO KYNŠPERKU

V heslu „Rasová čistota – národní jednota – duchovní svoboda� tělovýchovné orga-
nizace DTV byl ukryt klíč k interpretaci světa, a tím i umění. Vkusu DTV odpoví-
dala jen ta umělecká díla, jež respektovala zásady světonázorové triády. Ludwig
Protz byl se světonázorem DTV dobře obeznámen. Jako župní „dietwart� ho ve
Svazovém výboru „dietwartů� napomáhal definovat a ve své turnerské župě se
intenzivně zasazoval o jeho difuzi mezi turnery. K tomu využil i svůj literární ta-
lent. Ludwiga Protze lze zařadit do kategorie turnerů-spisovatelů, kteří turnerský
„völkisch� světonázor zakódovali do beletristických příběhů, aby jej učinili srozu-
mitelný a atraktivní pro ostatní turnery. Třebaže kvalita Protzových publikací
nebyla valná, vedení svazu vysoce hodnotilo jejich agresivní obsah a považovalo
autora za pravého národního umělce. Náhlá smrt navíc Ludwiga Protze opředla
posvátnou aurou. DTV jej nyní rád prezentoval jako ideál agitujícího „völkisch�
básníka.
Po druhé světové válce se smýšlení některých vysídlených turnerů, sdružených

nyní v AG, ještě zatvrdilo a například rádoby vědecké knihy Richarda W. Eich-
lera jim pro pojetí umění poskytovaly vítané argumenty. Nejlepším odrazem těchto
jejich představ se stal Pomník básníků v rakouském Offenhausenu a s ním spo-
jené akce, jež platily za dostaveníčko vyznavačů krajně pravicových idejí. V Of-
fenhausenu byl Ludwig Protz a s ním stovky dalších spisovatelů vyrváni ze svých
historických a geografických kontextů a na pseudogermánském monumentu násilně
instrumentalizováni pro revanšistické cíle. Sice existuje v mnoha ohledech shoda
mezi myšlenkami Protze a AG, ba mnozí členové tohoto uskupení Protze dokonce
osobně znali, nicméně rok jeho úmrtí a odhalení jeho pamětní desky v Offenhausenu
od sebe dělí téměř čtyřicetiletá propast s mnoha dějinnými zvraty. Nebyl to navíc

81Např. Erhebende 1977, s. 44–45.
82Rechtsgutachten 1998, s. 8.
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Ludwig Protz, kdo si umanul mít v Offenhausenu svou pamětní desku, ani k tomuto
rozhodnutí nedospěl DTV, nýbrž v porovnání s předválečným turnerským svazem
zanedbatelně malá skupina bývalých československých turnerů.
Stejně jako není obtížné nalézt nedaleko Offenhausenu ruiny „Walhally�, není

ani obtížné lokalizovat v západních Čechách hmotné památky odkazující na Lud-
wiga Protze. Nedaleko Kynšperku kdysi stával v Libavském údolí hostinec Čertův
mlýn (Teufelsmühle). V jeho blízkosti se nacházelo lesní divadlo, kde byla něko-
likráte uvedena Protzova hra Pověst o Starém zámku, doprovázená hudbou kyn-
šperského hudebního skladatele Josefa Sykory.83 I když hostinec dnes již nestojí
a divadlo je zarostlé k nepoznání, lze jejich pozůstatky v krajině odhalit. Monumen-
tální Vysoký kámen u Lub zase tvořil vynikající kulisu pro hru Bardova kletba (Des
Sängers Fluch), pod níž se opět podepsalo duo Protz–Sykora.84 Nadto se přímo na
kynšperském hřbitově dodnes zachoval Protzův hrob i s básníkovou plaketou a na
svahu pod evangelickým Chrámem Vykupitele byl v roce 2014 objeven kámen, na
němž byla do roku 1945 upevněna Protzova pamětní deska.
Co s těmito památkami učinit? Mají být nadále zarůstány, zamlčovány a za-

pomínány, jako kdyby Ludwig Protz nikdy nežil? Nebo se mají s pýchou rekon-
struovat a zviditelnit, aby se město mohlo chlubit svým rodákem? Obě cesty se dle
nás neubírají správným směrem. Zatímco ta první by odpovídala stále patrné ten-
denci vystrnadit z dějin českých zemí přízrak sudetoněmecké minulosti, ta druhá
by znamenala vzdávat hold myšlenkám, pro které Ludwig Protz s českosloven-
skými turnery z DTV a AG horoval. Jako nejrozumnější se jeví řešení, jež jsme
na jiných místech navrhovali pro podobné, ideově zabarvené památky turner-
ského hnutí v českých zemích, totiž ne jejich zničení, ne jejich obnovení, nýbrž
jejich konzervování, jež by umožnilo začlenit je do české krajiny jako unikátní
stopu uplynulých dějů. Aby nevzniklo podezření, že iniciátoři péče o Protzovy
památky v Kynšperku oprašují protičeský resentiment a že vnímají umění jako
kdysi sudetoněmečtí turneři, bylo by zapotřebí takováto místa opatřit doprovod-
nými informačními tabulemi, ba kámen Protzova pomníku by vůbec bylo nejlepší
neutralizovat instalací plakety například pro Luise Armstronga. Z objektů, pokry-
tých patinou nesnášenlivého nacionalismu, by se vyvinula místa k reflexi minulosti
a zpytování současnosti. Jakkoli představy, jež byly o umění chovány v DTV a AG,
dnes působí archaicky, objevují se v zakuklené podobě i v současné české společ-
nosti. Nevraživost vůči všemu modernímu a cizímu rozhodně není fenomén typický
jen pro zkoumané turnerské milieu.

83Ludwig 1927, s. 19.
84Seidl 1964, s. 10.
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