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…zákon, jenž k nám nikde nepromlouvá formou více strhující než ze stély umírajícího 

běžce, z jeho biologicky neproveditelných, pouze paprsky stylizovaných pohybů… 

DÓRSKÝ SVĚT kolokvium  

Gottfried Benn – Dórský svět, Délský potápěč. 

Vzory publikačního zpracování:  

Wolfram von Eschenbach – Parzival, Aula. 

Ezra Pound – Cantos I aţ III, Atlantis. 

„Jak číst“:  

Benn zůstává lyrikem i ve svých prózách a básnické slovo nebývá přesně vymezitelné. 

„Aura“ slova je mu stejně důleţitá, ne-li mnohdy důleţitější neţ jeho pojmové jádro. 

Kaţdé substantivum tak můţe představovat podnět, signál, se značnou asociační hloub-

kou a rozpětím. Dórský svět se vzpírá „pojmovému myšlení“ a je tak i obranou proţit-

ku, přičemţ nikoli proţitek tu probouzí jazykovou formu, ale charakterem řeči mají být 

tvořeny proţitky!  

Ryze z literárního hlediska analyzoval Dórský svět nejrozsáhleji Ludwig Rohner ve své 

knize Der deutsche Essay: Materialen zur Geschichte und Ästhetik einer literarischen 

Gattung (1966). Na stranách 259 aţ 280 mj. píše: 

Benn zkouší „konstelace“. Konstelace znamená určité postavení vesmírných těles, pře-

neseně stav věcí, souběh okolností, které vytvářejí do sebe uzavřený historický svět. 

Dórský svět. Benn se ptá: Dotýká se nás nějak? Není muzeální? Proto oţivuje jeho lát-

ku, aby ji mohl dodatečně a uměle nově proţít: za změněných podmínek, v nové situaci, 

hledá shody, souvislosti. Cítí, ţe subkortikálně působí „dórský svět“ v Německu dál a 

ţe nečekaně nastala konstelace, z níţ „za podobných podmínek můţe vzejít podobné“. 

Ukazuje nadčasově působící formy („dórský sloup bez patky“), avšak v podstatě jde o 

současnost.  

A proč vlastně tolik podpůrných slov kolem?  

Nemůţe Bennův text stát sám za sebe? Můţe, ale jeho výpovědní hodnota se tím pro 

„našince“ (tzn. lidi vyrůstající a ţijící v umweltu euroamerické civilizace, se vším, co 

k tomu patří: devalvace slova, přemíra obrazů, profánnost myšlení atd.) značně zuţuje, 

tak jako u nekomentovaných vydání pohanských eposů, středověkých kronik či barok-

ních rozprav. A Dórský svět vznikl v období, které francouzští autoři Jitra kouzelníků (v 

orig. Matin des magiciens) Louis Pauwels a Jacques Bergier nazvali „několik let 

v absolutním jinde“. 

Výpovědní roviny „Dórského světa“: 

A) Součást vysoké kultury – podle statistik o ni sice nestojí ani desetina populace (devět 

desetin z této desetiny přitom není schopno váţné reflexe), jenţe ona ze své podstaty 

kondenzuje a konzervuje hodnoty, „traduje“ (= předává) je, a v tomto případě navíc ty, 
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z nichţ současná hegemonie dělá jen synonymum zla: např. vědomí rasové diverzity, 

národní či kmenové identity, příslušnosti k uzavřené = celistvé pospolitosti. 

V době, kdy francouzský ideál „demokratizace kultury“ (= zpřístupnění vysoké kultury 

niţším vrstvám) vystřídal americký koncept „kulturní demokracie“, který je postaven na 

„právu nízkých vrstev na nízkou kulturu“ (a vychází tak vstříc zájmu masmediálních 

koncernů), je i symbolická účast na vysoké kultuře projevem odporu vůči této zvrhlé 

relativizaci, jejíţ důsledky lze shrnout sentencí „tam, kde se všechno můţe, tam také 

skoro všechno zaniká“: a tam se také vyskytuje dnešní podoba snobství.   

B) Připomenutí antického dědictví. Kníţka byla připravována s vědomím, ţe má hrstce 

čtenářů nahradit desítky jiných, do češtiny většinou nepřeloţených knih, a poskytuje 

dost reprezentativní obraz. I ten nejprostší čtenář by si měl odnést: „proč Apollón“, 

„proč Sparta“. 

C) Podněty k myšlení pro onu „jednu desetinu z jedné desetiny“. 

Vysoká kultura („pahorek topolů“): z přemnoha nabízejících se moţností (Evola a da-

da!), jak zasadit Dórský svět do její „mlhoviny“ (nejen samotná hranice vysoké kultury 

je dnes rozostřená; černobílou optiku starých fotografií, na nichţ mramory vrhají dlouhé 

stíny, nahradila duhová barevnost, která se leckde v samém středu po desítky let roz-

mělňuje v recyklovanou monolitickou kaši) volím dva orientační body – díla Franze 

Radziwilla (1895–1983) a Curzio Malaparta (1898–1957), tedy muţů, kteří jsou Ben-

novými generačními vrstevníky a jejichţ duchovní struktury, volní, motivační uzly a 

tím i osudy se v mnohém podobají. 

Některé z Radziwillových (člen NSDAP od května 1933) obrazů plné letadel a ponorek, 

které se od tajuplné střídmosti nové věcnosti posouvají aţ k surrealismu či magickému 

realismu (Jüngerovo „dobrodruţné srdce“ či „mramorové útesy“ jsou jejich literárními 

zhmotněními) ilustrují pronikání mytického světa do moderního, a tím i Bennovu mysl 

a uměleckou teorii: Der Strand von Dangast mit Flugboot (1929), Der Hafen II (1930), 

Der Sender Norddeich (1932), Revolution: Im Lichte der Staatsideen (1933/34), Das 

Grab im Niemandsland (1934), Der U-Boot-Krieg (1939) aj. 

Malapartův dům, směs architektury a poezie, mechaniky a tajemství, v němţ se rozplý-

vá novověký protiklad racionálna a iracionálna, dům postavený podle vlastního návrhu 

za spolupráce s architektem Adalbertem Liberou, je pak přenesením „dórského světa“ 

do současnosti: svým umístěním na pobřeţním skalisku, svou podobou, s „rituálním“ 

schodištěm a s „ceremoniální“ střechou, připomíná sakrální stavbu moderny. Chrám 

s přísnými, tvrdými a čistými konturami. Téměř trvalé poškození rudé (obvyklá barva 

domů Fasci) či bílé omítky solí pak dodává nádech (romantické) melancholie (Bennovy 

„louky asfodelů“). Také vnitřek odpovídá: nad labyrintem malých místností v přízemí, 

které upomínají cely, je velký, strohý, ale světlem zalévaný sál. Casa come me (dům 

jako já), říkával Malaparte, „estét a barbar“, v letech 1921 aţ ´31 nejprve squadrista a 

poté jeden z nejsilnějších teoretiků italského fašismu (L´Europa vivente: teoria storica 

del sindacalismo nationale, 1923; Italia barbara, 1925), který chápal jako spirituální 

protiváhu k materialismu sovětského bolševismu a konzumně-kapitalistickému ameri-
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kanismu. Také on však usiloval o nezávislost umění na politice reţimu. A dům sám se 

stal „mýtem“. 

Antika: jen nepatrný seznam těchto knih, které jiţ pravděpodobně zůstanou nepřeloţe-

ny, je na s. 62 „Dórského světa“.  

(Různá novopohanská hnutí z počátku minulého století vznikala mj. i jako reakce na to, 

ţe předkřesťanský svět byl do té doby v gymnaziální výuce spojován takřka výlučně 

pouze s antikou, s dávno „mrtvými jazyky a národy“, o tradicích vlastních národů se 

studenti nedozvídali mnoho. Dnes je situace právě opačná, kdyţ mnozí „identitáři“ vědí 

o antice málo nebo nic.) 

Podněty (problémy, otázky)  

1. Umění – má být (nebo je?) samostatnou kategorií – má vést „monolog“, anebo má 

být (je nutně vţdy?) podřízeno moci (státu, zlata, krve, prestiţe, doby) a hodnotám (ţi-

vota, krásy, pravdy, ať té „věčné“ – 30 let? – nebo časové)? 

Jde o autonomii moci slova, obrazu, zvuku, činu atd. Odtud pak ale také problémy „ne-

srozumitelnosti“, „odtrţenosti“ umění a umělců od ţivota. 

2. Nehybná dokonalost a kreativní energie – vymezení a ilustrace prolínání dvou ţivot-

ních principů, které se snaţí uchopit přívlastky jako: apollinský, klasický, aticistický 

versus dionýský, manýristický, asianistický, pro jejich aplikování na dějinné i (součas-

né) společenské jevy a konkrétní osobnosti, abychom jim lépe porozuměli.  

3. Příspěvek k zasazení „fašismů“ do kulturních dějin. Jedná se o do té doby jedinečný, 

specifický, vpravdě epochální jev, jak tvrdí Giorgio Locchi nebo Ernst Nolte (pro něhoţ 

je navíc neopakovatelný), nebo se většina podstatných hodnot a znaků, na nichţ jsou 

definice fašismu zaloţeny, periodicky zjevuje pod různými názvy dějinných fenoménů? 

4. Homosexualita – nakolik ji (esteticky) vnímáme přes průzor křesťanství; nakolik je 

její morální odsudek specialitou dalších monoteistických doktrín (judaismu, musulman-

ství), či snad byla polyteistická antika výjimkou (odchylkou, úchylkou – a pročpak?) 

z dějinně a společensky převaţující netolerance (ve smyslu pouhého trpění homosexua-

lity za „neviditelnou“ clonou – proto teď takový důraz na její „zviditelňování“)?  

Role homosexuality v dalších elitních muţských společenstvích, v nichţ je silný étos 

Smrti a askeze (gnostické sekty, rytířské řády, samurajské klany). 

Je to typ homosexuality, jaká je „v extrémně pravicových kruzích pěstována dodnes“ 

(Eduard Gugenberger, Hitlerovi vizionáři, kap. Alfred Schuler: krvavé světlo německé-

ho národa, s. 19, 23)? Existuje-existovalo vůbec kdy něco takového, nebo jde o ozvuk 

Reichových a Frommových freudomarxistických teorií? 

Role homosexuality ve společenstvích, v nichţ je silný étos plnosti Ţivota (Krásy a 

Zdraví). 

Srovnání a vymezení funkcí pederastie v těchto společenstvích (mezi institucionalizací, 

jakousi neoficiální „ritualizací“ a pouhým trpěním?). 

Odsuzují-li „tradiční společenství“ spíš tělesnou neplodnost pederastie, umějí se i těšit 

z plodnosti pederastů ve světě krásy a idejí?  
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Odpovědi na poslední dva podněty (č. 3, č. 4) v samotném Dórském světě nalézt nelze, 

nanejvýš velmi vágně, nepřímo, autor si zde tyto otázky nekladl, jen je „nadhodil“ (zá-

měrně či nezáměrně?). Co se týče druhého podnětu, povaţuje u evropského člověka a 

jeho společenství za ţádoucí komplementaritu obou principů, ovšem s kontrolní převa-

hou prvého, ryze evropského (apollinského): vţdy je třeba stanovovat meze, kam aţ je 

moţné zajít, i kdyţ se je chystáme překročit (odtud snad i Bennovy útoky proti „infan-

tilnímu faustovství“?). Na třetí a první podnět je odpověď patrná aţ z celé knihy Kunst 

und Macht (Umění a moc), jejíţ je esej Dórský svět součástí: 

Bílá rasa dosahuje svého prvního a nejvyššího vrcholu v 5. století př. n. l. „zrozením 

umění z moci“ (Dórský svět). Tehdy se počíná dějinný cyklus Západu, který končí „roz-

poutanou modernitou“ (1832–1918), v jejíţ poslední fázi se z „umění rodí moc“ (Rede 

auf Stefan George, Gruß an Marinetti). Nastává interregnum, chaos, bezvládí, Výmar-

ská republika („slouhovské a půldenní představy o všech věcech“). Avšak moc zrozená 

z umění, této „poslední metafyziky Západu“, uţ dospívá a prosazuje nový řád: totalitní 

stát. Umění a moc byly jeho předehrami, teď začíná první jednání ryzí symfonie moci, 

v níţ uţ ryzí umění nemá (a ještě dlouho nebude mít) místo. Vrací se mýtus a rituál ko-

lem pochodní a ohňů. Hnutí, které je nese, je schopno transformovat lidskou podstatu 

tak, jak to chtěly „předsunuté oddíly“ – umělecké avantgardy (Expresionismus, futuris-

mus). Zatímco Bennova generace ještě cele patřila umění, Hitlerova mládeţ patří uţ cele 

moci = syn je starší neţ otec, říká tao (Lebensweg eines Intellektualisten). Politicky ra-

ţeno jiţ nebude umění (to je fenomén minulosti), nýbrţ druhově nové, jiţ nyní jasně 

rozpoznatelné pokolení: nový biologický typ, v jehoţ utváření (apollinské, zákon formy, 

formuje ţivot, dionýské) zmizí staré dualismy umění a ţivota stejně jako umění a moci: 

to je onen antropologický obrat, čtvrtý věk, „skoro religiózní pokus převést umění 

z estetična do antropologična“, od estetiky k nové etice pěstěné, mutované suprarasy. 

Ryzí umění přijde teprve (snad, moţná) aţ i kultura této suprarasy opět dosáhne zenitu 

(tzn. civilizace). (Zde je třeba mít na vědomí, ţe ryzím uměním míní Benn hlavně lyri-

ku, a to ještě ve zvláštním významu, pak dlouho nic, následuje hudba a tanec, pak te-

prve „pohodlnější“ výtvarná umění v čele s plastikou a architekturou.) 

B I O A R T  

To, co Benn popisuje jako pěstění n o v é h o č l o v ě k a, v němţ mizí protiklad ţivota 

a umění (= umělého), přírody („biologického“) a kultury (= toho, co je třeba kultivovat-

pěstit), spadá do dnešní kategorie bioartu, tzn. „umění z genů“, které dosahuje estetic-

kého účinku genetickými modifikacemi a v Bennově vizi se stává i ţivotní funkcí.  

Tak jako v „dórském světě“, i v „novém řádu“ by se lidské tělo (nezapomínejme přitom, 

ţe „duši nese organická masa“) stalo předmětem pěstění, tentokrát ovšem s přispěním 

umělých technik, vědecké metodiky a manipulace, které mají člověka proměnit (tran-

shumanismus) a zdokonalit (surhumanismus – suprahumanismus): eugenika, neurobio-

logie etc.  
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Není divu, ţe dnešní (stále ještě) „humanistické disciplíny“ toto odmítají a pohoršují se 

nad tím, ale právě proto je to tak důleţité: nová věda stejně jako umění tu vytvářejí sfé-

ru, kde probíhají experimenty objevující a formující nové představy o hranicích a moţ-

nostech člověka/kultury i přírody; a dále: předmětem umění můţe být celý (viditelný i 

neviditelný) vesmír, nejen prostor bezpečných rozlišení lidských smyslů a pohnutí lid-

ských citů, jak je tomu po „smrti boha“ nutně v umění „humanistickém“. Nová dimenze 

vnímání, prohloubení vztahu mezi lidským a mimolidským, byla proto snahou uţ umě-

leckých avantgard („rozšířené vědomí“). 

Ale měl by nadčlověk, sám vzešlý z „umělého tvarování“, ze „zákona formy“, ještě po-

třebu metafyziky umění? To Benn neví, ani nemůţe vědět. Pochybuje. Proto v eseji Ex-

presionismus (1933) píše:  

„Raní Řekové ještě neměli umění, to bylo sakrální a politické otesávání kamene, ódy na 

zakázku, rituální aranžmá, umění začíná u Aischyla, pak následují dvě tisíciletí obráce-

ná k umění, a to je teď taky u konce. To, co začíná, co se zdvíhá, už nebude umění, nýbrž 

něco většího, něco menšího…“ 

Kdyţ o kus dál líčí umění „čtvrtého věku“, jehoţ první náznaky se podle něj však mo-

hou objevit nejdříve 3 generace po roce 1933 (tedy někdy po roce 2000?!) je to vize 

básníka, ne lékaře se zájmem o genetiku: 

Splyne architektura Jihu a lyrika mlhavých končin; vysoký vzrůst Atlantů; jejich symbo-

lickými díly budou velké zpěvy, oratoria v amfistadiích, plážové sbory mořských rybářů, 

symfonie hrané na mušle ve vápenných halách a na rohy pravěkých lovců“. 

Jisté je, ţe národní socialismus za pouhých šest let mírové existence neměl čas stvořit 

ani skutečného nadčlověka, ani nové umění. Skvělé plastiky Brekerovy, Thorakovy, 

Klimschovy či Kolbeovy, realizované i nerealizované stavební projekty Speera a Troos-

ta, Orffova Carmina Burana, Egkův Peer Gynt, to vše je vrcholem vývoje, který začal 

v předchozí epoše, v její liberalistické, ba wilhelministické fázi, v případě obrazů tako-

vého Willyho Kriegela (Nacht; Morgen) nebo Hermanna Urbana (Vulkanische Küste; 

Stillen Bucht) ještě mnohem hlouběji. Za autentický výraz národně-socialistického 

umění proto dnes bývají pokládány hlavně filmy Leni Riefenstahlové, pro své inovativ-

ní postupy, i kvůli tomu, ţe filmový pás byl poměrně novým médiem (a zvuk se v něm 

prosadil právě aţ s počátkem 30. let). Avšak to jsou ony „ódy na zakázku“ mezi „poli-

tickým a sakrálním otesáváním kamene“ (olympijský areál v Berlíně) a „rituálním 

aranţmá“ („světelný dóm“). 

Nám se zdá, ţe vytvořila-li by se v  n o v é  E v r o p ě  po roce 2000 na „vnější frontě 

státu“ vůbec nějaká moţnost otevřít „vnitřní frontu umění“, pak by mohla být vedena 

směrem, který naznačuje dílo Joea Davise, který do DNA bakterie E.coli vloţil jím 

designovanou molekulu („konstruktivní duch“) s runou algiz, kterou lze pomocí těchto 

odolných bakterií vyslat do vesmíru („jako vzkaz Ţivota“).  
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O autorově kulturně-politické pozici: 

Pro stalinisty býval Gottfried Benn „intelektuálním fašistou“ a „reakcionářem“. Pro 

völkisch hitlerovce „kulturním bolševikem“. Pro poválečné revizionisty patřil 

k „prefašistům“, „protofašistům“ či „kryptofašistům“, popř. ke „zdivočelým pravičá-

kům“ úpadkové a zanikající (malo)burţoazie. Od 70. let, poté, co vstoupila v širší zná-

most Mohlerova práce, jej i liberálové řadí ke „konzervativním revolucionářům“.
1
 Od-

tud pak také silný vliv na G. R. E. C. E. (Sdruţení pro výzkum a studium evropské kul-

tury), jejíţ zkratka znamená ve francouzštině Řecko.
2
   

Nikdy nebyl členem ţádné politické strany. 

Zdůraznit si zaslouţí především Bennovo paradoxní postavení. Zatímco pro širokou 

čtenářskou obec v Německu zůstával do roku 1933 prakticky neznámý,
3
 u zahraničních 

novinářů měl Benn „jméno“ z dob expresionismu (sbírka Morgue byla přeloţena do 

několika jazyků a ukázky byly ve všech antologiích moderní poezie). A protoţe snad 

kaţdý z dalších německých literátů, kteří se těšili jisté „mezinárodní pověsti“ byl Ţid, 

salónní marxista nebo zapřisáhlý liberál (a tedy po r. ´33 emigrant), stalo se, ţe ve Fran-

cii, ve Švýcarsku i v Anglii byl Benn po dlouhou dobu vnímán jako jeden z předních 

ideologů národního socialismu!
4
 V Japonsku ještě v roce 1936 vyšel rozsáhlý medailon 

s fotografií, na níţ je zachycen hned za Führerem a Darrém jako představitel NS.
5
 

V NSDAP měl Benn přitom jediného skutečného a zároveň vlivného přítele, básníka a 

dramatika Hannse Johsta, který také začínal jako expresionista.
6
 

                                                           
1
 Nejhlouběji o tom Jürgen Schröder, Gottfried Benn: Poesie und Sozialisation, 1978, kapitola „Der sozi-

ologische Nenner“ – Benn und die „Konservative Revolution“, s. 125 aţ 160. 

2
 V tomto ohledu je Benn symbolickou postavou uţ pro svůj „germánsko-románský“ původ. Evropská 

kultura bez „latinity“, bez francouzského dědictví, mu navíc byla nemyslitelnou. Vţdy se vyslovoval pro 

německo-francouzské porozumění a spolupráci, přirozeně při zachování národních specifik (Paris, 1925; 

Frankreich und Wir, 1930).  

3
 Nacionální a völkisch autoři jako Hans Grimm, Ernst Jünger, Franz Schauwecker, Edwin Erich Dwinger 

nebo Werner Beumelburg měli milióny čtenářů, mimo Německo je však nikdo neznal. Bennových knih, 

včetně těch básnických, se naopak v Německu prodávalo sotva pár tisíc. V autobiografické a hořkou 

ironií laděné stati Summa Summarum (v: Die Weltbühne, roč. 22, 1926, s. 1013–1015) Benn vypočítává, 

ţe mu patnáct let „dělání poezie“ vyneslo v průměru čtyři marky padesát na měsíc, ačkoliv ho Philippe 

Soupault počítá k „pěti největším lyrikům současné Evropy“.  

4
 Např. Francouz Robert d´Harcout se domníval, ţe „psychóza zoufalství svedla německou mládeţ do 

náruče Hitlerovi a Gottfried Benn byl jejím prorokem“ (Jeunesse Hitlérienne, v: Revue des deux Mondes, 

CIII, 1933, s. 514–543) , cit. podle Bruno Hillebrand (ed.), Über Gottfried Benn: Kritische Stimmen 

1957–1986, 1987, s. 313. 

5
 Z dopisu F. W. Oelzemu z 5. 3. 1937, v: Gottfried Benn: Das gezeichnete Ich, Briefe aus den Jahren 

1900–1956, 1962. 

6
 Viz Rolf Düsterberg, Hanns Johst: Der Barde des SS, 2004. Z Johstova dramatu Schlageter (1933) 

mimochodem pochází slavná věta, připisovaná mylně kdekomu, nejčastěji Görigovi: „Kdyţ slyším slovo 

kultura, sahám po revolveru“. Blízkost s Bretonovým tvrzením, ţe „nejprostším surrealistickým činem je 

sestoupit do ulic s revolverem v ruce a nazdařbůh střílet, pokud moţno do davu“ (Druhý manifest surrea-
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Představa, ţe „politická velikost je pouhým odrazem uměleckého postavení epochy“, 

víra v  „epochální antropologický obrat“: v nutnost zrození nového člověka z nového 

řádu (poněvadţ „jinak je s bílou rasou konec“), nenávist k liberalismu a marxismu, po-

hrdání parlamentarismem, humanitářstvím a pokrokářstvím (stupidního) 19. století – to 

vše (i mnoho jiného) Gottfried Benn sdílel s Adolfem Hitlerem.
7
  K „dobrému hitlerov-

ci“ mu však chyběl vyhraněný antisemitismus a důraz na sociální optimismus při pro-

měně moderních mas v národní pospolitost. 

Proč Bennova „vnitřní emigrace“ po roce 1935? 

1. Benn byl introvert a komplikovaný člověk, který se na jaře 1933 vrhl do praktické 

kulturní politiky (po propuštění Heinricha Manna z funkce prezidenta básnické sekce 

Pruské akademie umění v březnu 1933 působil krátce jako její komisařský vedoucí a 

v lednu 1934 byl zvolen viceprezidentem Unie nacionálních spisovatelů). Pro různé 

pletichy, které při takové činnosti nutně vznikají, neměl zjevně příliš smysl ani dost 

hroší kůţi. V jakési vnitřní emigraci ostatně proţil většinu svého ţivota, i za monarchie 

a liberalismu. 

2. K rozhodnutí vyklidit veřejnou pozici jistě přispělo i Bennovo zklamání, ţe Vůdce 

neuznal expresionismus za legitimního předchůdce hnutí a reţimu
8
 (tak jako italský 

fašismus vstřebal futurismus): to později udělali jen stalinisté typu G. Lukácse nebo A. 

Kurelly. Bennovo postavení mimo členskou hierarchii NSDAP tak bylo na podzim 

1934 podkopáno a ještě více znejistěno.
9
 

                                                                                                                                                                          
lismu, 1930) je nabíledni. Breton byl ostatně inspirován činem Jacquese Vachého, dandyho, který jiţ 

v roce 1917 v převleku za britského důstojníka vstoupil při premiéře Apolinnairova dramatu do hlediště a 

s revolverem v ruce křičel, ţe bude střílet do obecenstva.  

7
 Z nepřeberné ţivotopisné literatury o A. Hitlerovi doporučujeme v naší souvislosti např.: J. P. Stern, 

Hitler: vůdce a lid (1991), H. Picker, Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu (2005) nebo J. Fest, Hitler: 

kompletní životopis (2008). 

8
 Vkus A. Hitlera byl konzervativní, coţ znamená, ţe upřednostňoval klasickou a klasizující architekturu 

a plastiku a romantickou či romantizující malbu, jakoţ i plátna „starých mistrů“, před jakýmikoli moder-

ními experimenty. Černobílá představa o naprostém uzavření Německa zahraniční moderně, šířená po 

roce 1945, však skutečnosti neodpovídá, viz: M. G. Davidson, Kunst in Deutschland 1933–1945, 1988, s. 

14; H. Denkler, K. Prümm, Die deutsche Literatur im Dritten Reich, 1976, s. 463–464 (např. knihy Sa-

royana, Faulknera, Steinbecka nebo Fitzgeralda vycházely ve velkých nákladech aţ do vstupu USA do 

války). Stále ostřejší a osobnější diskuzi o povaze expresionismu mezi Goebbelsovým a Rosenbergovým 

táborem ukončil Hitler podle vlastních slov především proto, ţe „NSDAP není ţádný debatní klub, nýbrţ 

organizace zaloţená na přísné disciplíně“.   

9
 Germanista Rio Preisner (1925–2007), který sám stál na zvláštní pozici jakéhosi přísně katolického 

konzervativního liberála (!), charakterizoval expresionismus jako „krajně nebezpečný labyrint nejasných 

idejí a představ, sdruţujících se do nejabsurdnějších protikladů“, hnutí „výrazně německé“, „součást 

evropské revoluce umění (jako na kaţdé revoluci se na něm ovšem podílí mnoho nepovolaných, mnoho 

vypočítavců a spekulantů)“, u jehoţ kolébky stáli vedle zářícího trojhvězdí Wagner, Nietzsche, Dostojev-

skij i Bergson a Dilthey: nic víc, nic míň neţ „nový mýtus – další variace prastarého  g n o s t i c k é h o  

pokusu o sebepřekonání člověka“. Viz Rio Preisner, Když myslím na Evropu, 2003/2004. K NS-

gnosticismu srov. Otto Rahn, Kreuzzug gegen Graal, 1933. 
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3. Bezprostřední důvody k jeho odchodu do armády na počátku roku 1935 však byly 

profesní a existenční, totiţ moţnost ztráty vykonávat své povolání. Na místní pobočce 

Svazu národně-socialistických lékařů, pod níţ náleţel, mu trvale hrozilo vyškrtnutí ze 

seznamu atestovaných lékařů, zejména protoţe neabsolvoval povinné rasové kurzy, 

které Benn po několika návštěvách shledal pod svoji úroveň a jako ztrátu času: pokládal 

se – snad právem – za fundovanějšího neţ školitelé. Fatální důsledek, jaký by to pro něj 

mohlo mít, si jako člověk, který posledních patnáct let proţil ve zmatcích Výmarské 

republiky, patrně vůbec nedokázal představit. Svou roli přitom pravděpodobně sehrála i 

nějaká osobní animozita mezi ním a odpovědným funkcionářem, který mu odmítl vy-

stavit i jiné atesty a tím i moţnost, zlepšit si příjmy své praxe.
10

 

Útoky proti Bennovi: 

První v novém státě přišel uţ v říjnu roku 1933. O generaci starší šlechtic Börries von 

Münchausen (1874–1945), jenţ vynikal v tvorbě balad (jak hrdinských, tak osudových a 

historických – jedna z nich dodnes v Německu patří k doporučené četbě), publikoval 

článek, v němţ Benna zařadil mezi „dezertéry, kriminálníky a zločince“, jeţ podle jeho 

názoru tvořili převládající milieu expresionistické generace. Benn odpověděl v listopadu 

statí Bekenntnis zum Expressionismus (Vyznání k expresionismu), v níţ tento směr za-

sadil do kontextu, s kterým se mohli ztotoţnit také obránci expresionistického dědictví 

(styl byl nejpozději od roku 1925 „mrtvý“, jako rozmělněný a přeceňovaný ho dávno 

odmítali i umělci „nové věcnosti“) v řadách NSDAP (Hans Weidemann, Otto Andreas 

Schreiber, Fritz Hippler, Johann von Leers, všichni funkcionáři Národně-socialistického 

svazu německých studentů, opírající se proti „reakcionářským“ výpadům o autoritu 

kunsthistoriků jako Wilhelm Worringer, Bruno E. Werner či Alois Schardt, a o mocen-

skou záštitu Josepha Goebbelse).
11

 

Börries von Münchhausen se však nedal odradit a počátkem roku 1934 veřejným dopi-

sem odmítl s Bennem, jehoţ na základě jména povaţoval za „čistokrevného Ţida“ (ben 

znamená hebrejsky syn), nadále sdílet členství v Akademii, do níţ byl na jaře 1933 

jmenován. Benn poukázal, rovněţ veřejně, na absurdnost obvinění a prokázal svůj árij-

ský původ, přesvědčit aristokrata, ţe není „bílým ţidem“ a ţe expresionismus nebyl jen 

„enormním tyátrem“, „asfaltovým uměním“ kavárenských intelektuálů však uţ nedoká-

zal ani v soukromé korespondenci a spor v přívalu dění „vyšuměl“. 

                                                           
10

 Zpravidla se uvádí, ţe funkcionář povaţoval Benna za Ţida či alespoň za „polovičního Ţida“. To je 

ovšem nepravděpodobné, poněvadţ Benn mohl svůj árijský původ doloţit úředně, vyţádal si i doklady 

z matriky ve Švýcarsku, kde se ve francouzsky hovořící rodině narodila jeho matka.  

11
 Weidemann se v roce 1934 stal v Německé pracovní frontě (D. A. F.) vedoucím organizace Kraft durch 

Freude (Síla z radosti). Schreiber v ní vedl oddělení výtvarných umění. Oba byli členy malířské skupiny 

„Der Norden“. Díky podpoře Roberta Leye i Josepha Gobbelse tak mohli práce Emila Nolda, Barlacha či 

Schmidt-Rottluffa ukazovat alespoň na podnikových výstavách a to aţ do vyhlášení „totální války“ v roce 

1943. 
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Druhý vedl v roce 1936 malíř a kreslíř Wolfgang Willrich (1897–1948), čestný člen 

SS.
12

 V té době jiţ Benn slouţil v hodnosti majora jako vrchní štábní lékař v Hannoveru 

a z politiky se ještě před nástupem úplně stáhl (jeho poslední text s politickými konota-

cemi, nadšená kritika Evolovy „Vzpoury proti modernímu světu“, vyšel v únoru 1935). 

Nadále publikoval uţ jen básně, které v lednu 1936 shrnul u jednoho hamburského na-

kladatele do útlé sbírky. Willricha, který v té době pracoval na volné noze pro Walthera 

Darré, vyprovokovalo aţ květnové vydání oficiálního výběru Bennových básní u příle-

ţitosti jeho padesátin a hlavně pajány v novinách, které oslavence líčily jako „věštce a 

vůdce do nových časů“ (titul Führer byl přitom rezervován výlučně Adolfu Hitlerovi) 

nebo vyzdvihovaly jeho „heroický nihilismus“ („Benn sebral kopí tam, kde se Nietzche 

zhroutil a nechal ho leţet“ píše např. Frank Maraun, jeden z básníkových blízkých příz-

nivců). Při srovnávání s  fragmenty vybranými z básní jako Selbsterreger , D-Zug nebo 

                                                           
12

 Wolfgang Willrich se narodil v rodině helénisty Hugo Willricha, který na univerzitě v Gotinkách (Göt-

tingen) učil klasickou filologii a stejně jako Benn měl mezi předky řadu protestantských duchovních. Po 

střední umělecké škole v Berlíně v roce 1916 narukoval. Na západní frontě obdrţel Ţelezný kříţ, koncem 

března 1918 však upadl do francouzského zajetí. V internaci vytvořil řadu kreseb, z nichţ některé byly 

publikovány v časopise Mezinárodního červeného kříţe pro válečné zajatce. Po návratu v letech 1920–

1924 pokračoval ve studiu kresby na Akademii v Dráţďanech. Kromě toho studoval biologii a antropolo-

gii a aţ do roku 1927 navštěvoval kurzy anatomie. Poté hodně cestoval (Francie, Itálie, Holandsko, Bel-

gie, Švýcarsko). Uţ v té době se ale specializoval na „rasové portréty“, které měly „zdůrazňovat nordic-

kou sloţku německého národa“. Kdyţ mu proto v roce 1934 Walther Darré nabídl, aby pro „jeho“ úřad 

portrétoval nordické typy mezi sedláky v jiţním i severním Německu, s nadšením přijal – měl za sebou 

jiţ mnohaletou vlastní praxi. Stejným způsobem pracoval i pro Waltera Große z Rasověpolitického úřadu 

NSDAP, s nímţ se pravděpodobně znal uţ z Gotinek. Některé z těchto kreseb byly vydány jako pohledni-

ce a hojně šířeny, Willrich však narazil – zvláště v Bavorsku – i na odpor těch místních funkcionářů 

NSDAP, kteří „nordickou myšlenku“ odmítali. Himmlerem byl jmenován čestným členem SS, jeho kres-

by přetiskovaly časopisy jako Volk und Rasse nebo Die Sonne, stal se členem organizačního výboru vý-

stavy Entartete Kunst v Mnichově (podílel se ale uţ na její první podobě v Dráţďanech v roce 1935) a 

psal broţurky o nutnosti očistit umění od přetrvávajícího vlivu uměleckých osobností Výmarské republi-

ky. Benn nebyl zdaleka jediný, na koho Willrich útočil (mezi napadenými byl i Willy Kriegel, jehoţ plát-

na si posléze oblíbil Vůdce) a radikálnost jeho přístupu mu vynesla četná nepřátelství, včetně Adolfa 

Zieglera, předsedy Říšské komory pro výtvarná umění (potírání kulturního bolševismu pod jeho vedením 

připadalo W. příliš umírněné), nebo Baldura von Schiracha (v jednom dopise Himmlerovi z roku 1938 si 

W. stěţuje, ţe ho v časopise Wille und Macht, jehoţ je B. v. Schirach nakladatelem, „vůbec neberou váţ-

ně“). Přesto byl mezi lety 1937–1942 zastoupen na Velkých výstavách německého umění v Mnichově 

celkem 28 pracemi. Roku 1941 mu NS-Kulturgemeinde uspořádala i samostatnou výstavu Rasse und 

Nation. Po vypuknutí války se dobrovolně hlásil do armády, pro věk však nebyl přijat. Poţádal proto 

generála Rommela, jehoţ portrétoval, jestli by se s ním nemohl dostat na frontu aspoň jako kreslíř. Will-

rich  na různých frontách nakonec strávil přes 3 roky a nakreslil či namaloval stovky známých osobností, 

nositelů Ţelezného kříţe i anonymních vojáků (Dönitz, Guderian, Rudel, Reitschová, Mölders, Galland, 

Schörner atd.). Po válce byl internován v koncentračním táboře v Normandii, kde se jeho zdraví prudce 

zhoršilo. Po návratu domů shledal, ţe jeho dům byl vypleněn a velká část díla zničena nebo rozkradena. 

Poslední jím ilustrovaná kniha Des Reiches Soldaten mohla vyjít aţ v roce 1949 v Buenos Aires.  To uţ 

však byl Wolfgang Willrich rok po smrti. (srov. také Jiří Kuchař, Hitlerova sbírka v Čechách: obrazy, 

dary, psací stůl, 2012, s. 94–96) 
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z ještě ranější Muţ a ţena procházejí rakovinovým barákem
13

 Willrich v takových hod-

noceních spatřoval jen konjukturalismus a matení čtenářů. Odpověděl, zatím anonymně, 

v týdeníku SS Das Schwarze Korps, který se od svého zaloţení v únoru 1935 speciali-

zoval na tepání různých společenských nešvarů.
14

 V recenzi s názvem Der Selbsterreger 

(Sebevzrušovač) se podivil odvaze velkého německého vydavatelství vydávat ještě i 

nyní, ve zcela jiné době, takové „svinstvo“, z něhoţ vane „warme Luft“, a ještě jeho 

autora nechat srovnávat s německými hrdiny. Zkrácenou kritiku jako „senzaci“ převzal 

Völkischer Beobachter pod titulem Zvláštní básník a básně: nové číslo „Schwarzen 

Korps“ odhaluje vše! To byl pro Benna malér, neboť jeho veřejné zostuzení vrhalo nyní 

špatné světlo na pověst útvaru, k němuţ příslušel a hlavně na čest celého důstojnického 

sboru. Povzbuzeni stanoviskem nejčtenějšího deníku, vrhli se na Benna i další odpůrci. 

Propuštění z armády by pro něj zajisté znamenalo profesní a existenční katastrofu, před-

stavení za však za něj postavili (bývá to přičítáno i rivalizování mezi wehrmachtem a 

SS) a na „partajně-literárním“ poli se Benn mohl opřít o Johsta. Pro druhé vydání, které 

se objevilo koncem roku, tak „stranická komise pro ochranu národně-socialistického 

písemnictví“ jen odstranila z „vybraných básní“ čtyři (D-Zug, Podzemní dráha, O Nacht 

a Syntéza), pátou (Muţ a ţena procházejí rakovinovým barákem) pro jistotu vyškrtlo 

samo vydavatelství.  

Wolfgang Willrich se ovšem – stejně jako předtím Börries von Münchhausen – nehod-

lal vzdát. V roce 1937 mu u nakladatele J. F. Lehmanna vyšla kníţka Säuberung des 

Kunsttempels: Eine kunstpolitische Kampfschrift zur Gesundung deutscher Kunst im 

Geiste nordischer Art (Očištění chrámu umění: uměleckopolitická polemika k ozdravění 

německého umění v duchu severského rázu). Zmiňuje v ní také expresionistické básní-

ky: „Nezasvěcený laik si většinou představuje, ţe umělecký bolševismus je zločinem 

pouze výtvarných umělců. Ve skutečnosti štvaní a zvrhlost vycházela od literátů – dílem 

dokonce od takových, kteří si jiţ zase – nacionálně pokřtěni či maskováni – uměli zajis-

                                                           
13

 „Muţ: Zde tahle řada samý rozpad klínů / a tahle řada rozpad hrudí, ňader. / Pach. Sestry se střídají po 

hodině. // Pojď, zvedni klidně tuhle přikrývku. / Hle, tahle hrouda sádla, shnilých šťáv, / to bylo kdysi 

uctíváno muţem, / prý: opojení, domov! // Vidíš tu jizvu tady na prsou? / Cítíš ten růţenec rozměklých 

bulek? // Sáhni si. Měkké maso, nebolí. // Tahleta krvácí jak ze sta těl. / Ne, nikdo nemá tolik krve.“ (G. 

Benn, Básně, 1996, s. 14, překlad Ludvík Kundera) 

14
 Das Schwarze Korps byl zaloţen speciálně jako kritický týdeník a do veřejného ţivota v říši vnesl zcela 

nový tón: jeho kampaně totiţ mířily na vlivné osoby, sloţky a instituce německého hospodářství i státní 

správy – braly si přitom na mušku případy poţivačnosti, prospěchářství, frazérství, bezzásadovosti a ne-

výkonnosti v NSDAP. Časopis tak vytvářel trvalý společenský tlak a po jeho zásazích se vzdávaly funk-

ce, reorganizovaly se úřady, lidé přicházeli o profesní existenci, ba nejednou, např. v případech zpronevě-

ry či korupce, o svobodu i o ţivot. Skandalizace Benna proto nebyla ničím výjimečným (ve stejném roce 

tu byl inzultován např. i „právník třetí říše“ Carl Schmitt: i on byl příliš spjat s „minulým“ – s katolickým 

autoritářstvím), ale ani bezvýznamným. Na druhou stranu šéfredaktor a Himmlerův oblíbenec Gunter 

d´Alquen čelil také řadě stíţností, protiútokům gauleiterů i reichsführerovým domluvám, mířila-li kritika 

aţ příliš vysoko. Teprve od roku 1938, s růstem mezinárodního napětí, se tón časopisu mírnil, snad i na 

přímou Hitlerovu intervenci. 
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tit platnost a vliv.“ Bennovi vytýká, ţe ještě za války vydával kníţky u Franze Pfemfer-

ta, čímţ nepřímo napomáhal jeho přípravám bolševické revoluce.
15

 Citáty z prvních 

sbírek Morgue a Fleisch pak dokládá Bennovo „perverzní vybíjení se“. Nakonec jej 

opět viní z konjukturalismu a podivuje se nad tím, jak tento člověk ještě dnes, v roce 

třicet šest, můţe zastávat důleţité místo stráţce písemnictví v literární komoře a k tomu 

se nestydí své špatné práce z hnusné doby šířit mezi veřejnost: „Nedávné odhalení Das 

Schwarze Korps ţel zůstalo bez odezvy…“   

Benn si mezitím poţádal o přeloţení do Berlína a bylo mu vyhověno, sotva však na-

stoupil, byl předvolán svým představeným, který ho na tuto novou denunciaci upozornil 

(u Lehmanna vycházelo mj. mnoho specializovaných publikací vojenské medicíny.) 

Benn ani s Johstovou pomocí sice nedosáhl veřejné omluvy, ale pro dotisk vydavatelství 

z Willrichova dílka alespoň vyškrtlo nesprávné údaje o jeho členství ve straně a o důle-

ţité funkci v literární komoře, jak to po něm poţadoval nadřízený, některé pasáţe byly 

navíc zmírněny. Willrich patrně zuřil. Sepsal dlouhý dopis přímo Bennovi a dost jasně 

v něm formuloval svůj záměr zničit ho nejen jako literáta, ale i jako štábního lékaře. 

Jako spoluorganizátor výstavy Entartete Kunst (Zvrácené umění), která byla 

v Mnichově otevřena v červenci 1937, dokonce zajistil, ţe se v jedné vitríně mezi 

„zvrácenými knihami“ ocitlo také Bennovo Kunst und Macht (inventární číslo 16485)! 

A tentokrát se pustil i do Johsta: shromáţdil dvacetistránkovou sloţku s jeho expresio-

nistickou minulostí a poslal ji Darrému. Ten však za argumentací správně rozpoznal 

Willrichovu osobní zaujatost a materiál předal přímo Heinrichu Himmlerovi s tím, ţe 

spadá spíš do jeho kompetence, neboť Johst je sice členem Deutschen Reichsbauernrat 

(Německé říšské selské rady), ale mnohem déle zastává funkci jako vyšší SS-Führer. 

Bezpochyby také věděl, ţe Himmler a Johst jsou blízkými přáteli. Výsledkem mj. bylo, 

ţe v září 1937 Himmler Willrichovi napsal: „Veleváţený pane Willrichu! Neznám příliš 

Bennův případ, jeho otevírání z Vaší strany však nepovaţuji za nutné (…) Postupovat 

nyní zuřivě právě proti muţi, který se v mezinárodním ţivotě jednoznačně postavil za 

Německo, povaţuji za zbytečné a nesmyslné. Veškerým sluţebnám jsem zakázal, aby se 

do záleţitosti Benn jakkoli vměšovaly.“
16

 Jenţe Willrichovu vzrůstající zášť (anebo jen 

vlastní představu o spravedlnosti a správnosti?) nedokázal uhasit ani Himmler. Do „pří-

padu Johst/Benn“ se mu podařilo zainteresovat Josepha Goebbelse. Ten, ač sám autor 

modernistického románu Michael (1929), ctitel a dlouho i poloveřejný obhájce umění 

Emila Nolda, Schmitd-Rottluffa či Paula Hindemitha, zřejmě vycítil příleţitost změřit 

s Himmlerem síly v záleţitosti, z níţ pro jeho postavení nevyplývalo zároveň ţádné 

váţné nebezpečí. 8. března 1938 tak přišla jím vyţádaná Bennova akta na ministerstvo 

                                                           
15

 Franz Pfermert (1879–1954) spolupracoval jako publicista nejprve s anarchisty v časopise Der arme 

Teufel, pak s radikálními demokraty v Der Demokrat, a nakonec si zaloţil vlastní list Die Aktion (1911) – 

pro „všechny síly vlevo od sociální demokracie“, v němţ dal prostor i mnoha expresionistům. Během 

války i po válce zastával antinacionální, pacifistické a bolševické postoje, patřil mj. do Svazu spartakovců 

Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgové, kteří vedli puč potlačený Freikorpsem. 

16
 Cit. dle: Joachim Dyck, Gottfried Benn: Einführung in Leben und Werk, 2009, s. 121. 
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propagandy a o pouhých deset dní později byl Gottfried Benn z říšské komory pro pí-

semnictví vyloučen, coţ s sebou neslo nemoţnost legálně publikovat. Za Johsta, jehoţ 

kompetence v kulturněpolitických otázkách byla nyní zpochybněna (byl vedoucím Říš-

ské kulturní komory pro písemnictví!) a Hlavní úřad říšské bezpečnosti se doţadoval 

jeho policejního posouzení, se v únoru 1939 musel osobně zaručit Himmler. Willrich 

zvítězil.  

Po válce Benn rovněţ nesměl publikovat a tento zákaz trval aţ do roku 1949.  

V letech 1949–1951 pod útoky antifašistů, marxistů i liberálů, Benn formuje a fixuje 

svou definitivní pozici: „Ptolemaiovec“ je variantou Jüngerova „Anarchy“, Schmittova 

„Katechona“, Heideggerova (Holzwege) či Hamsunova „chodce po zarostlých 

stezkách“, tzn. osobních strategií muţů cítících nejniternější odpor k okupaci Evropy, 

k sovětizaci a amerikanizaci jejích národů. Posun k existencialismu, únik z „reality“, 

která nedává jiný smysl neţ ten vyjádřený v amorfních masách a velkých sumách: utvá-

řející se tvůrčí subjekt zůstává jediným relativně pevným bodem ve všeobecném roz-

kladu, protoţe má kontakt s elementárními silami za zploštělou „skutečností“. Tvůrčí 

zápas je ostatně moţný i zcela mimo společnost. Definitivní konec jakékoli otevřené 

vzpoury: Doppelleben (dvojí ţivot, teď jako „obchod a halucinace“, „destilace ţitého“), 

agnosticismus, fatalismus, formalismus, rezignace, eskapismus, monolog, u Benna vţdy 

latentně přítomné, nyní v lyrice dominují silněji neţ počátkem dvacátých či koncem 

třicátých let: „Nakonec mně bylo na obtíž i to zvonění a klepání na dveře, vskrytu jsem 

samopal, který jsem si všem prohlídkám navzdory schoval z toho velkého zápolení ná-

rodů, namířil na přístupovou ulici a všechny podezřelé odstřeloval.“
17

 „Trosky Berlína“ 

všude: „Život jako mulatské město, žvýkat třtinu, koulet sudy s rumem, v deseti zakusit 

defloraci a kankán, až se zadky třesou. Ale v Evropě scházely ty zvířecky hloupé oči a 

ibiškový květ za uchem.“
18

 A tam, kde se ještě chtějí projevit zárodky nějaké změny, 

začíná fungovat metodika jejich vyhlazování: denuncování údajné nebezpečnosti pro 

stát, ohroţení západního světa, sabotování humanity. „I já jsem už dlouhou dobu byl 

naprosto pevný v pocitu, že při stavu, v jakém jsou bílé národy, je daleko čestnější být 

zaopatřen v jejich vězeních než v jejich klubech.“ (…) „Věk kapitalismu a syntetického 

života teprve začal. Úvahy různých ladies a signor se budou točit kolem bílých, šafráno-

vě fialových a hnědě namalovaných rtů, kolem toho, jestli ‚bledé korály‘ jdou ke zlatým 

vlasům, fialové k stříbřitě plavým, ale jen v tropech.“ (…) „Nadcházející století (jedna-

dvacáté!) vezme svět muţů do kleští (…) připustí už jen dva typy (…) ty, co jednají a 

chtějí vysoko, a ty co mlčky čekají na proměnu: zločince a mnichy. (…) Předtím než 

všechno vyhasne, ještě jednou povstanou řády, bratří.“
19

 

                                                           
17

 Gottfried Benn, Ptolemaiovec, Aula, Praha 1999 (orig. 1947), s. 9, přel. Hanuš Karlach. 

18
 Tamtéţ, s. 22, zmíněný nedostatek se vítězné síly rozhodly napravit, dnes jsou mnohé části evropských 

měst od „třetího světa“ jiţ k nerozeznání a média vedou i autochtonní lid tímto směrem.  

19
 Tamtéţ, s. 24, 27, 29 a 30.  

 


