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10) Viz nap!íklad Macura 1991.
11) Edelman se z velké "ásti v#nuje diváckému sportu sledovanému p!ímo 

na stadionech, h!i$tích, "i ve sportovních halách. D%le&itou slo&kou rezistence je 
tak emotivní stránka a neredukovatelná spontaneita diváck'ch sport%. V této 
souvislosti poukazuje na to, do jaké míry byly emoce "asto spojené s obhajobou 
nacionalistick'ch zájm%.

12) Ov$em i p!edstavy o poslání a chování publika se nevyhnuly defi nicím 
utvá!en'm v rámci p!ísné totalitární doktríny. I zde bylo mo&né nalézt d%raz na 
aktivní roli publika. Od publika bylo vy&adováno, aby bylo nejen pasivním po-
zorovatelem, ale samotnou sou"ástí sportovní události: „Není snadné b't spor-
tovním fanou$kem, vy&aduje to opravdovou víru a morální sílu – tj. sebevzd#lá-
vání; opravdoví fanou$ci jsou skute"ní a vzd#laní obdivovatelé sportu. 
Schopnost b't skute"n'm fanou$kem sportovních zápas% je nutné rozvíjet u& od 

d#tství.“ (Ponomarev 1981 207–208)
13) Levicov# orientovaní jedinci ji& v dob# p!ed první sv#tovou válkou va-

rovali p!ed tím, co by bylo mo&né ozna"it za p!edch%dce masové spole"nosti 
zalo&ené na zábav#; „divácké sporty, podobn# jako jazz, kina, kabarety a zábav-
ní parky, byly obvi(ovány z anestetizace proletariátu, kter' prost!ednictvím 
iracionálních zájm% odvád#jí od sv#ta politiky“. (Edelman 1991: 4) V podobném 
duchu "len britské Strany práce v roce 1904 prohlásil, &e se „ocitáme v nebezpe-
"í utvá!ení d#lnické rasy, která je schopná pouze poslouchat své pány a myslet 
fotbalem“. (Edelman 1991: 7) Jeho kolegové dále apelovali na skute"nost, &e 
„jakkoli se úkol vyhnat z hlav lidí fotbal a vpravit do nich socialismus zdá b't 
t#&k', tento úkol musí b't podstoupen, u& pouze proto, &e je zcela jisté, &e fotbal 
není d%le&it', zatímco socialismus je zásadní.“ (Edelman 1991: 7) Tato levicová 
kritika konzumní kultury a masové spole"nosti má své pokra"ování a zásadn#j$í 
fi lozofi cké vyjád!ení v kritické teorii frankfurtské $koly. 

14) „Jedna z nejv'mluvn#j$ích statistik pochází z v'zkumu amerického 
publika uskute"n#ného na konci sedmdesát'ch let. Z dotázan'ch osob si 
40 procent pamatovalo, kter' kanál p!ená$el Olympijské hry v roce 1976; pouze 
28 procent si dokázalo vzpomenout, ve kterém m#st# se konaly.“ (Whannel 
1984: 42)

15) Kritéria pro za!azení konkrétního sportu do programu her defi nuje Me-
zinárodní olympijsk' v'bor (IOC) takto: musí se jednat o sport v'znamn' ales-
po( v 75 (mu&i) a 55 (&eny) zemích a o sport dostupn' &enám i mu&%m. Krom# 
t#chto ofi ciálních po&adavk% se v praxi uplat(ují je$t# dal$í v'znamná kritéria 
– peníze, politika a zájem televize – která utvá!ejí podobu olympijského progra-
mu. (Vestergård 2003; cit dle Cashman 2004: 129)

16) „Pokud m#l Coubertin pravdu, pak nezále&í na tom, pro" d#láme hrám 
reklamu, jestli&e je tato reklama úsp#$ná a hry se odehrají ve velkém duchu. Pak 
bychom mo&ná m#li, spolu s Coubertinem, zapomenout na dobro a zlo a pohlí-
&et na n# pouze z jejich krásné stránky a z hlediska toho, co berlínská olympiáda 
ud#lala pro úsp#ch olympijské my$lenky. V tomto smyslu mohou b't nacistické 
olympijské hry pova&ovány za postmoderní událost.“ (Krüger 2004: 49)
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„V&dy m# zajímala pouze krása – to je v$e [...]. Mám averzi v%"i 
realit#, v%"i skute"nému &ivotu. Nap!íklad mi vadí, kdy& se 
v n#jaké fi lmové scén# povalují odpadky. Tohle vid#t nechci. 
Takov' realismus nemám ráda.“ (viz Hru$ka 2002: 14)

Toto napsala ve sv'ch pam#tech roku 1994 kontroverzní le-
genda n#meckého dokumentárního fi lmu Leni Riefenstahlová. 
V t#chto sv'ch memoárech, ostatn# docela nudn# nerefl exivních 
k "emukoli, co by se net'kalo osoby "i ega této re&isérky, vyjá-
d!ila na mnoha stranách Leni Riefenstahlová mimo jiné i sv%j 
obdiv ke kráse, k esteticky dokonal'm t#l%m, k dokonalému 
prost!edí "i p!írodním scenériím.

Bez událostí 20. století, jak'mi byly nap!. holocaust, propa-
ganda vyráb#jící „druhé“, neprivilegované obyvatele N#mecka, 
apod., by se její fi lmy staly „pouze“ jednou ze sou"ástí fi lmo-
v'ch archiv% "i p!edm#tem studia coby inven"n# a origináln# 
zvládnuté dokumenty a snímky zachycující estetizované v#ci, 
události, lidi. 

Z perspektivy dne$ka v$ak m%&eme !íci, &e práv# fi lmy Leni 
Riefestahlové se staly ukázkov'm p!ípadem fascinujícího a fas-
cinovaného zobrazení zdrav'ch a krásn'ch t#l v prost!edí pa-
nopticismu nacionáln# socialistické moci. Mezi jin'm tento fakt 
lze analyzovat na p!íklad# fi lmu Olympia, kde Riefenstahlová na 
základ# státní zakázky zachytila svébytn'm zp%sobem olympij-
ské hry v Berlín#, po!ádané v roce 1936. 

Tato olympiáda, stejn# tak jako mistrovské dílo nacionáln# 
socialistické propagandy Olympia, byla jak'msi prvním „&i-
v'm“ televizním vysíláním. Díky rozhlasu, tisku a prvním tele-
vizním p!ístroj%m, umíst#n'm v recepcích r%zn'ch hotel%, se  
olympiáda stala nejen manifestací a inscenací nacionáln# socia-
listického re&imu, ale také jednou ze zásadních událostí kon-
zumní a mediální éry. P!ibli&n# milionové publikum se stalo 
sv#dkem prvních sv#tov'ch mediálních her a manifestace síly 

Vid!t krásné

Spojení témat moci, sportu a jejich mediálního zobrazení odkazuje jakéhokoli zájemce d!íve "i pozd#ji také ke dv#ma 
„velk$m vypráv#ním“ 20. století: k ideologii státního socialismu a k ideologii n#meckého nacionálního socialismu.  
Práv# v t#chto sociálních kontextech m%&eme vid#t, jak spolu úzce souvisí pojetí t#la, sportu, mocenské disciplinace 
a formování nacionální kolektivity. Co v této souvislosti ji& dávno není neznám$m faktem, je d%raz na otázku solidari-
ty, symbolické a imaginativní stránky a podoby sociální integrace nacionálních komunit. Následující esej p!ibli&uje 
práv# tuto propagandistickou praxi n#meckého nacismu – praxi plnou touhy, fantazie a krásy. A to na p!íkladu práce 
n#mecké dokumentaristky Leni Riefenstahlové, která ve svém dvoudílném filmu Olympia osobit$m zp%sobem ztvárni-
la olympijské hry v roce 1936. Jak text uká&e, imaginativní kamerou snímaná sportující t#la nejsou v prost!edí p!ed-
vále"ného N#mecka pouze sou"ástí dokumentu o sportujících t#lech jako takov$ch, ale také – a zejména – sou"ástí 
diskurzu nep!ijetí modernity, nostalgie po romantizované minulosti a vymíst#ní ne&ádoucích sociálních skupin.

I Eva !lesingerová I

kulturního pr%myslu. A práv# snad nejpozd#ji od této doby, od 
"as% refl exe ze strany Frankfurtské $koly, je jasné, jak mohou 
b't takovéto megalomanské sportovní události instrumentalizo-
vány a profesionáln# inscenovány.) 

V p!ípad# Olympie,* zobrazující olympijské berlínské hry 
roku 1936, nejde o dokument, jak mnohokrát ve sv'ch pam#tech 
zd%raz(uje Leni Riefenstahlová, ale o rekonstruovanou tradici, 
o metaforické spojení s romantizovanou minulostí. Symbolické 
spojení s !eck'mi olympijsk'mi hrami a tehdej$í t#lesnou kultu-
rou Ausdrucktanz poskytlo nacistickému m'tu spektakulární 
legitimaci. 

Leni Riefenstahlová sportovní a kulturní události olympij-
sk'ch her pouze fotografi cky nezdokumentovala, ale estetizova-
la. Stylizovala konkrétní realitu jako mytickou událost, jako 
„grandiózní propojení“ !ecké antiky a n#mecké sou"asnosti. 
Olympijské hry m#ly podle ní ve fi lmu b't je$t# „krásn#j$í ne& 
ve skute"nosti“. 

Na p!íkladu tohoto dokumentárního fi lmu, kter' estetizují-
cím zp%sobem vypovídá o globální sportovní akci, jakou byla 
olympiáda v roce 1936, si tak m%&eme v$imnout povahy dvojí 
tvá!e T!etí !í$e, sestávající sou"asn# z násilí a líbivé skute"nosti, 
z instrumentálního vztahu zlo"inné politiky a sv%dného lesku 
dekorací, mytizací a inscenování re&imu. (viz Reichel 2004)  

Z této perspektivy a práv# na p!íkladu Leni Riefenstahlové 
je d%le&ité p!ipomenout, &e integraci a fungování nacionáln# 
socialistické spole"nosti nelze vysv#tlit "ist# na základ# koncep-
tu dominace a instrumentálního donucení prost!ednictvím pro-
pagandy bez konceptu solidarity. Systémová integrace se nem%-
&e realizovat bez reprodukce kultury a identity sociálních aktér%. 
P!íslu$nost individuí k imaginárním komunitám je podmín#na 
i emocionální identifi kací s komunitou. Podle Clifforda Geertze, 
nap!íklad, není ideologie pouze zobrazením ur"itého historicky 
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podmín#ného v#domí sociálních aktér%, ale je také modelem pro 
vytvá!ení a p!etvá!ení skute"nosti. Prost!ednictvím ideologické 
propagandy se utvá!í mobiliza"ní potenciál a pomocí symbol% 
se vytvá!ejí sentimenty solidarity. (viz Szaló 2003)

Riefenstahlové ztvárn#ní krásn'ch t#l spí$e ne& na existenci 
represí, násilí a donucení poukazuje mnohem více na fascinaci 
sportem, na jeho p!ita&livost pro masové publikum z prost!edí 
nacionálního socialismu. Práv# fi lm se ve srovnání s rozhlasem  
a tiskem stal nejp%sobiv#j$ím médiem sebeinscena"ní snahy re-
&imu – jako zajímav' problém se mi tudí& zdá anal'za díla Leni 
Riefenstahlové jako sou"ásti nacionální „sv%dné“ a „fascinova-
né“ !e"i o t#le. 

„Na gestapáckém teroru a na hr%zách Osv#timi, které p!esa-
hují ve$keré lidské chápání, nelze nic relativizovat, a to ani  
v historickosrovnávací perspektiv#.  […]  Jako nemén# pro-
blematické se mi v$ak jeví absolutizování aspektu násilí. Kdo 
jednorozm#rn# stylizuje Hitlera jako pouhého démona 
a T!etí !í$i prost# jako „!í$i zla“, dává v'raz jen bezmocnému 
rozho!"ení. Dvojí tvá! T!etí !í$e, sestávající z násilí a líbivé 
skute"nosti, mu z%stává skryta a tím více mu uniká také in-
strumentální vztah zlo"inné politiky a sv%dného lesku deko-
rací, mytizací a inscenování re&imu.“ (viz Reichel 2004: 21)

Jednou ze zásadních obrann'ch "i legitimujících strategií 
Leni Riefenstahlové  je nárok na genialitu tv%rce, nárok na um#-
leckou, nad"asovou kvalitu díla. V tomto kontextu je d%le&ité 
zd%raznit, &e um#ní, fi lm "i fotografi e jsou historicky vytvo%en#-
mi koncepty. Jsou sou"asn# aktem um$lce i sociálním faktem. 
Producent má „svobodu“ hrá"e ovládnuv$ího pravidla hry, která 
ho sm#rují. To znamená, &e jak tzv. autor, tak i „oko“ p!íjemce 
jsou sociáln# konstruováni. (viz Bourdieu 1998)

Jak ji& bylo !e"eno, fotografi e a fi lmy nepodávají jednozna"-
né sv#dectví, „pravdu“ samu o sob#. P!ed tím, ne& mohou b't 

ustaveny stabilní a uv#!itelné v'znamy, jsou p!edp!ipraveny 
rozli"né interpretativní a v'znamotvorné diskurzivní struktury 
v#d#ní a moci, které jsou vnímány jako „normální“ a „p!iroze-
né“, které jsou chápány jako danost, jako „fakta“.4 

A"koli tedy fotografi i rádi p!ipisujeme pravdivost, i ona pou-
ze vytvá!í obrazy odrá&ející ur"ité názory a p!edstavy o realit#, 
a ne realitu takovou, jaká je. Fotografi e a fi lmy nedokumentují 
realitu, jejich sv#dectví je stejn# imaginativní, jako ka&dá inter-
pretace, jako ka&dá reprezentace. (viz Sontagová 2002) Fotogra-
fi e "i fi lm jsou nejen produktem ur"it'ch sociálních a kulturních 
prost!edí, ale jsou také tv%r"í silou, která m%&e ovlivnit zp%soby 
a cesty sebeporozum#ní a „vid#ní“. Fotografi cká a fi lmová ima-
ginace podporují nové konfi gurace vztahu mezi v#domím, t#-
lem, pam#tí a pravdou, tak&e spoluvytvá!í „protetickou kulturu“. 
(viz Lury 1998) 

Eric Hobsbawm !íká, &e moc má v%"i um#ní t!i po&adavky: 
demonstrovat triumf a slávu moci samotné, organizovat a pre-
zentovat moc jako ve!ejné p!edstavení a fi xovat hodnoty. (viz 
Hobsbawm in McFee,Tomlinson 1999) A práv# moc fa$istická 
velmi v'znamnou m#rou estetizuje politiku. Proto&e ideologická 
propaganda p%sobí také na symbolické úrovni v'tvarn'ch, diva-
delních a dal$ích nejazykov'ch prost!edk% – pomocí rétoriky 
uniforem, osv#tlen'ch jevi$+ a pochodujících orchestr% (viz 
Geertz 2000), je zajímavé analyzovat roli magického v#domí, 
síly imaginace, které jsou publiku p!edávány prost!ednictvím 
fi lm%. Efektivní totalitarismus, a to nejen nacionální socialis-
mus, není mo&n' bez spirituální kontroly, prost!ednictvím které 
jsou ur"ité p!edstavy vlo&eny do srdcí a myslí lidí. Um#ní se tak 
m%&e stát u&ite"n'm nástrojem diktátora – vkus sm#rovan' 
k oblib# monumentálního a masového podrobení se hrdinovi, 
heróovi, refl ektuje pohled v%dce a doktríny. (viz Sontag 1983)

Spojení sou"asného ideálu a práce se vzpomínáním na !ec-
kou imaginaci tak m%&e v p!ípad# Prologu k fi lmu Olympia po-
skytnout velmi p%sobivou legitimaci nacistické konstrukci ide-
álního t#la. ,ecká krajina a !ecké olympijské sochy, prom#(ující 
se v &ivá, mladá, krásná t#la, implikují prost!ednictvím jisté es-
tetizující konstrukce ideálních t#l v#rohodnost a p%vodnost je-
jich sou"asné kategorizace. Sm#!ují tak ur"itou „logickou“ ces-

tou k estetickému ideálu a konstrukci ideáln# typické 
Gemeinschaft kolektivity.  V prost!edí této demagogie autentici-
ty je neustále zd%raz(ována ladnost pohybu, síla, v'konnost, 
dynamika, mládí a krása olympijského boje – Riefenstahlová 
zde programov# tíhne k dokonalosti a kráse. 

Ostatn# v celém díle Riefenstahlové je patrná snaha lokalizo-
vat ur"it' zdroj "isté homogenní fyzické esence, u lidí stejn# tak 
jako v p!írod#. Snaha najít autentické a esenciáln# mystické. 

Riefenstahlové Olympia ale nenabízí jen ztvárn#ní olympiá-
dy, estetizuje ducha N#mecka tehdej$ích dní. Olympia není ne-
závisl'm um#ním, ale, a"koli to nemuselo b't zam'$leno, potvr-
zuje a spoluvynalézá novou nacionální tradici a nové estetiky 
exkluzivní t#lesnosti vedoucí jako „mirror stage“ k holocaustu. 
(viz McFee,Tomlinson 1999)

Mytologie autenticity Olympie sebou p!iná$í i ml"ení "i ne-
viditelnost ur"it'ch neautentick#ch "i nep%irozen#ch p!edstav.  
Reprezentovan' ideál poukazuje a ml"ky p!edpokládá i druh' 
pól, tedy nemluvící "i nevizualizované podoby t#l. Riefenstahlo-
vá tím spoluvytvá!í nejen ideální spojení minulosti a legitimaci 
p!ítomnosti, ale zejména sv#t bez nepo!ádku, sv#t krásn', siln', 
sv#t „judenfrei“. (viz Wildmann 1998)

Záv#r

Do obrazu olympijsk'ch her nepat!ilo nic $karedého. V tom se 
olympijská a nacistická optika p!ekr'vala. Práv# totalitní stát se 
musel maskovat „krásou“. Olympia je um#lecké dílo, které je 
sou"ástí diskurzu o mlad'ch krásn'ch t#lech, sou"ástí diskurzu 
popírání modernity, technologie, urbanismu, tedy v$eho, co zá-
rove( m#l zt#les(ovat i stereotypní obraz -/&id%.

Není primárn# rasistickou propagandou, ale pou&ívá do té 
míry symboliku ideje rasy, do jaké vizualizuje Owena jako ob-
jekt fascinace t#lem jako feti$izovaného „primitiva“ (a+ ji& je to 
Owen v Olympii nebo nap!íklad p!íslu$níci kmene Nuba v Rie-
fenstahlové pozd#j$ím díle The Last of the Nuba) a do míry, do 
jaké zneviditel(uje -/&idy. Nemusí ve svém díle jednozna"n# 
ostouzet "i zesm#$(ovat "i antisemitsky zobrazovat – normalitu 
diskurzu reprodukuje tím, koho prost!ednictvím sportu zahrne 
do ideální nacionální komunity a koho nikoli.5

Eva !lesingerová
autorka p"sobí na Kated#e sociologie (oboru Sociální antropologie) FSS MU 
v Brn$, zab%vá se studiem identity, kulturními konstrukcemi t$la a chovem v&el. 
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Poznámky:

1) .ásti tohoto "lánku byly oti$t#ny jako text:  /lesingerová, Eva. 2004. 
„-ádoucí t#la, pam#+ a vymíst#ní“. S. 93–107 in Sociální studia, Brno: Fakulta 
sociálních studií MU Brno.

2) V kontextu kritické teorie je d%le&ité zmínit krom# Waltera Benjamina, 
Ernsta Blocha i Siegfrieda Kracauera, kter' se zab'val p!edev$ím zdánliv# „ne-
nápadn'mi povrchov'mi projevy“ nastupující mediální a masové epochy, zací-
lené na vizualizaci a formování recipienta. Ve formacích tiller-girls, vystupují-
cích v kabaretech p!etvo!en'ch v „zábavní kasárna“ pro „armády zam#stnanc%“, 
v geometricky uspo!ádan'ch masách na stadionech v pr%b#hu velk'ch sportov-
ních akcí nebo ve standardizovan'ch úkonech d#lník% p!i pr%myslové produkci 
na b#&ícím pásu – v$ude tam popsal Kracauer „ornament masy“. Stále znovu jej 
p!itahoval estetick' aspekt masy. V jedné skice o problému fa$istické propagan-
dy z poloviny t!icát'ch let napsal, &e nacisté se krom# teroru sna&ili vytvo!it 
„zdání reintegrace mas“. (viz Reichel 2004)

3) A samoz!ejm# ani ne v p!ípad# Triumfu v%le, dal$ím jejím dokumentu, 
tentokrát o sjezdu NSDAP v Norimberku.

4) „Není tomu tak, &e by fakt byl jedna v#c a interpretace v#c druhá. Fakt je 
v diskurzu prezentován na ur"itém míst# a ur"it'm zp%sobem, aby potvrdil inter-
pretaci, její& má b't sou"ástí. Interpretace pak "erpá sílu své hodnov#rnosti ze 
zp%sobu a z po!adí, jak'mi jsou fakta prezentována v diskurzu. Diskurz je sku-
te"nou kombinací fakt a v'znamu, která mu dodává podobu specifi cké v'znamo-
vé struktury. To nám dovoluje rozpoznat diskurz jako produkt ur"itého druhu 
historického v#domí spí$e ne& jiného.“ (viz White 1996)

5) Nesouhlasím úpln# s Mackenziem (2002), kdy& !íká, &e Olympii nelze 
vnímat jako reprezentaci dichotomie mezi zdrav'mi a krásn'mi árijci a slab'mi 
a nemocn'mi -/&idy. Domnívám se, &e pokud nezkoumáme intenci autora, m#li 
bychom analyzovat diskurz, kter'm je dílo produkováno a kter' zárove( vytvá!í. 
V prost!edí, kde „normální“ reprezentace -/&id% byly negativní (slab', nemoc-
n') nelze si nev$imnout tohoto ml"ení p!i prezentaci ideální kolektivity. 
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