
Stručná charakteristika vývoje Bennovy prózy do roku 1933 

V novelách o dr. Rönnem a v jiných prózách napsaných v Bruselu (1914 aţ 1917) se Benn 

cele soustřeďuje na problémy já, které usiluje o vyvázání se ze všech zformalizovaných, čistě 

funkčních nebo drolících se vetchých vazeb.  

V prózách, které píše po návratu do Berlína (Diesterweg, Die Phimose) se uţ objevují názna-

ky společenské analýzy a kritiky. Od introvertního monologického postoje bruselské prózy 

přechází Benn k polemickému a didaktickému stanovisku, které se místo dovnitř obrací ven 

(Der Garten von Arles a Das moderne Ich). 

Během dvacátých a na počátku třicátých let se ve svých textech vyrovnává s medicínou a pří-

rodními vědami („Medicínská krize“, „Tvé tělo patří tobě“, „Iracionalismus a moderní medi-

cína“; „Výstavba osobnosti: náčrt geologie Já“, „Génius a zdraví“, „Problém geniality“; „Go-

ethe a přírodní vědy“) a zároveň reflektuje svou literární tvorbu, rozvíjí vlastní estetickou teo-

rii a vymezuje si pozici umělce a umění v kapitalistické společnosti („Tvůrčí zpověď“, „Sou-

čet součtů“, „Působení kritiky na tvořícího“, „Umění a stát“, „O úloze spisovatele v dnešní 

době“, „Mohou básníci změnit svět?“ „K problematice básnického“). Z těchto aktuálních his-

toricko-filozofických rozborů pak stále silněji vystupuje problém nihilismu. Jak přírodověd-

ným, tak estetickým a kulturně-kritickým textům dominuje vědomí zanikající epochy ve 

smyslu Oswalda Spenglera: „Pratvář“ (1929), pesimisticko-rezignativní sebeúčtování v ich-

formě, trpký výsměch moderní civilizaci velkoměsta, velkokapitalismu a komunismu, který 

vrcholí v jízlivém eseji Saison (1930), Fazit der Perspektiven (1930) věcně konstatující, ţe 

„bílá rasa dosáhla svého konečného stádia“. Pak ale následuje obrat, opatrná naděje vyjádřená 

poprvé „Řečí v Akademii“ (1932) a potvrzená v „Postnihilistických úvahách“ (1932): „Lec-

cos poukazuje k tomu, ţe stojíme před rozhodujícím antropologickým obratem, banálně řeče-

no: vnitřek se překládá do vnějšku, zbytky druhové substance proudí do utváření, síly se pře-

vádějí do struktur. Tímto směrem přece ukazuje moderní technika a moderní architektura: 

prostor se uţ nepojímá filosoficko-pojmově jako v kantovské epoše, nýbrţ dynamicko-

expresivně; pocit prostoru se uţ nesbírá v lyrickém osamění, nýbrţ je projektován, vyrolová-

ván, kovově realizován. Leccos, jako expresionismus, surrealismus, psychoanalýza, naznaču-

je, ţe biologicky jdeme vstříc novému probuzení mýtu a kortikálně se chystáme na konstrukci 

z mechanismu vybití a čiré exprese (…) Zbytky druhové substance chtějí výraz (…) zmocňu-

jící se techniky, zatímco civilizace se obsahově obrací zpět k mýtu.“
1
   

Bibliografie Bennovy prózy let 1933 až 1935 

Der neue Staat und die Intellektuellen [Nový stát a intelektuálové]. 

Rozhlasová řeč vysílaná 24. dubna 1933, otištěná In: Berl. Börsen-Ztg, 25. dubna 1933.  

Deutscher Arbeit zur Ehre [Čest německé práci]. 

In: Berl. Tagebl., 30. dubna 1933. 

Antwort an die literarischen Emigranten [Odpověď literárním emigrantům]. 

Rozhlasová řeč vysílaná 24. května 1933, otištěná v: Dt. Allg. Ztg, 25. května 1933. 

                                                           
1
 Tyto formulace asociují obrazy z Jüngerova „Dělníka“ (1932), který se posléze stal východiskem Heideggero-

vých úvah o technice, jeţ u nás od 60. let uváděl ve známost hlavně Jan Patočka. 



Das Volk und der Dichter [Národ a básník]. 

In: Dt. Allg. Ztg, 30. července 1933. 

Der deutsche Mensch. Erbmasse und Führertum [Německý člověk, genotyp a vůdcovství]. 

In: Die Woche, roč. 35, 1933, s. 963-964. 

Geist und Seele künftiger Geschlechter [Duch a duše budoucích generací]. 

In: Die Woche, roč. 35, 1933, s. 1094-1096. 

Bekenntnis zum Expressionismus [Vyznání, resp. Přiznání se k expresionismu]. 

In: Dt. Zukunft, 5. listopadu 1933. 

Der neue Staat und die Intellektuellen 

Kníţka vydaná v: Dt. Verl.-Anst., Stuttgart 1933, 172 str. Obsah:  

1. Der neue Staat und die Intellektuellen; 

2. Der Aufbau der Persönlichkeit; 

3. Irrationalismus und moderne Medizin; 

4. Goethe und die Naturwissenschaften; 

5. Das Moderne Ich; 

6. Züchtung [Pěstění]. Němec v tomto slově slyší také „šlechtění“ či prostý „chov“. Dříve nevydáno. 

II. vydání z téhoţ roku rozšířeno o: 

7. Totenrede auf Max von Schillings [Smuteční řeč za Maxe von Schillings], z 27. července 1933. 

Zucht und Zukunft [Kázeň a budoucnost]. N. v „Zucht“ vnímá i „plemeno“, „výchovu“ nebo „chov“. 

Přednáška vysílaná berlínským rozhlasem v říjnu 1933, otištěná In: Eckart, roč. 10, 1934, s. 27-32. 

Die Dichtung braucht inneren Spielraum [Básnictví potřebuje vnitřní prostor]. 

In: Börsenblatt f. d. dt. Buchhandel, 6. ledna 1934. 

Europäische Makulatur [Evropská makulatura]. 

In: Berl. Börs.-Ztg, leden 1934. 

Kritik über Eduard Stucken „Die weißen Götter“ [Kritika „Bílých bohů“od Eduarda Stucke-

na].  

In: Börsenblatt f. d. dt. Buchhandel, 24. ledna 1934. (Není zahrnuto v ţádných „sebraných spisech“!) 

Populární román, který vyšel v roce 1918 a do roku 1922 se v republice dočkal dalších tří vydání. Stucken 

(1865–1936) zůstal po roce 1933 členem Pruské akademie umění stejně jako Benn. 

Gruß an Marinetti [Pozdrav Marinettimu]. 

Proslov z 28. března 1934, otištěn 30. března 1934 In: Dt. Allg. Ztg. 

Rede auf Stefan George [Řeč ke Stefanu Georgeovi]. 

In: Dt. Alg. Ztg, 14. dubna 1934; Die Literatur, roč. 36, 1933/34, z 6. března 1934, s. 377-382.  

Dorische Welt. Eine Untersuchung über die Beziehung von Kunst und Macht [Dórský svět. 

Šetření o vztahu umění a moci]. 

In: Europäische Revue, roč. 10, 1934, s. 364-376 (bez III. části). 

Mythos, einst und jetzt [Mýtus, kdysi a nyní]. 

In: Dt. Zukunft, roč. 22, 3. června 1934; Die Literatur, roč. 36, 1933/34, s. 641. (Není zahrnuto v ţádných  „se-

braných spisech”) 

Rozhovor mezi Bennem, Grigolem Robakidsem a Adolfem Frisé.  



Kunst und Macht [Umění a moc]. 

Kniha vydaná v: Dt. Verl.-Anst., Stuttgart 1934, 171 str. Obsah: 

Der Krieger und die Statue [Válečník a socha], předmluva. 

1. Dorische Welt; 

2. Expressionismus; 

3. Rede auf Stefan George; 

4. Rede auf Marinetti; 

5. Lebensweg eines Intellektualisten [Ţivotní cesta intelektualisty]. Dříve nevydáno. 

Über die Krise der Sprache [O krizi jazyka] 

In: Transition, roč. 23, 1934/35, s. 145-146. 

Sein und Werden. Zu Evolas Buch „Erhebung wider die moderne Welt” [Bytí a vznikání.  

K Evolově knize „Vzpoura proti modernímu světu”].  

In: Die Literatur, roč. 37, 1934/35 (13. února 1935), s. 283 aţ 287. 

Od roku 1935 

Po přesídlení do Hannoveru, které znamenalo přerušení téměř všech Bennových dosavadních 

kulturních, politických a společenských vazeb, píše osamělec „do šuplíku“ nejprve silně auto-

biografický text Weinhaus Wolf: Fiktivní vypravěč si tu ve vnitřním „rönneovském“ monolo-

gu přehodnocuje „základní otázky lidské existence“ (objevuje se tu i čínské přísloví: „kdo 

jezdí na tygru, nespadne“) a opět bilancuje „duchovní situaci bílých národů“. Benn se zde 

nejen vrací ke svému pesimismu z dob Výmarské republiky, ale jiţ také avizuje svůj postoj ke 

společnosti a k dějinám bez vnitřní účasti (namísto zraňující emocionality), který po válce 

definuje jako „dvojí ţivot“ (Doppelleben, přepracování a doplnění autobiografie „Ţivot jed-

noho intelektualisty“) a zpracuje v novele Ptolemaiovec (v podstatě varianta Jüngerova Anar-

chy, Schmittova Katechona, Heideggerova a Hamsunova „chodce po zarostlých stezkách“, 

evolovského Uomo differenziato, kteréţto postavy se liší hlavně sublimními stupni rezignace 

na politické dění). 

Po pětileté pauze píše v Berlíně sérii esejů, z nichţ většinu v roce 1949, kdy mu končí zákaz 

publikovat udělený válečnými vítězi, zařadí do sborníku Ausdruckwelt. V Züchtung II (1940), 

Kunst und Drittes Reich (1941) a Zum Thema: Geschichte (1942) se nejprve tvrdě a jedovatě 

vypořádává s národním socialismem, který ho tolik zklamal a ranil: „Celé dějiny, dějiny bílé 

rasy, jsou cestou ztracených iluzí, sestupem od hrdinské glorioly a mýtu moci. Tato hruška 

teď dozrává, slupka ţloutne, šťáva sládne, její slavnost uţ se připravuje.“ (K tématu „dějiny“) 

Umění, které je národně-socialistickým státem podporováno, není partnerem moci, ale jejím 

sluţebníkem: „Umělec je opět organizován v ceších, z nichţ se osvobodil kolem roku 1600. 

Je na něj nahlíţeno jako na řemeslníka… Řemeslníci nemají ţádný duševní podíl na politic-

kých nebo sociálních rozhodnutích doby…“ (Umění a třetí říše). Totální stát se odvolává na 

Nietzscheho vizi pěstění nadčlověka, jenţe „vidíme, ţe ohledně ideje pěstění byl Nietzche 

polapen naturalismem biologického darwinismu své doby.“ (Pěstění II). 

Kdyţ je pak v roce 1943 jeho sluţebna přestěhována z Berlína do Landsbergu, vychrlí za ně-

kolik měsíců v kasárnách Vyprovokovaný ţivot, Pallas, Bezugsysteme, Pesimismus a Physik. 



V prvním z esejů se vrací k roli „bionegativního“ a podobně jako Huxley se vyslovuje pro 

„rozšiřování vědomí“ pomocí drog: 
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„Mens sana in corpore sano byla řečnickým výplodem kasty římských válečníků, která nalez-

la své moderní zmrtvýchvstání“ (…) Avšak „podle duchovních měřítek vykonalo extrava-

gantní tělo víc neţ tělo normální, jeho bionegativní vlastnosti stvořily a nesou lidský svět“, 

upozorňuje Benn s pomyšlením na fyzický i duševní hendikep mnoha géniů. „Společenství, 

jehoţ hygiena a péče o rasu ve smyslu moderního rituálu spočívá na dutých biologicko-

statistických zkušenostech, můţe vţdy zastupovat pouze vnější davové stanovisko, za ně mů-

ţe vést války, a to neustále, neboť skutečnost jsou pro ni suroviny, její metafyzické pozadí jí 

však zůstává skryto“ (…) „Mám na mysli mytický kolektiv ve smyslu ţivotního základu, ne-

reflektovaného pocitu existence, jeho zbytky, které v nás ještě zůstaly, a procesy, které je rea-

lizují. Ve srovnání s kmenovým ţivotem primitivů, uskutečňujícím se z vnitřních statků (…) 

nemůţe být pochyb o tom, ţe ţivotní obsah, který při výkonech svých povolání, ve svých 

zájmových spolcích, příbuzenských sroceních, na letních výletech a takzvaných slavnostech 

realizují denaturované evropské mozky, představuje tu nejplošší konvenci a opotřebovanost, 

jakou dějiny znají (…) Potentní mozky se však neţiví mlékem, nýbrţ alkaloidy.“ 

„Paradigmata“ a „Fyzika“ navazují na dřívější přírodovědecké eseje a na příkladu „relativity 

všech paradigmat“ od objevů kvantové fyziky ilustruje „přeformovávání skutečnosti prostřed-

nictvím ducha“, pro které Benn v oblasti umění od 30. let razil pojem Ausdruckwelt – svět 

výrazu. Jako nejvyšší mytický symbol pro tuto činnost, kterou nyní otevřeně pokládá za nad-

řazenou ţivotu, přírodě, staví antickou bohyni Pallas Athenu. Esej „Pallas“ je v návaznosti na 

„Dórský svět“ zároveň sarkastickou polemikou s kníţkou filosofa Ernsta Bergmanna Er-

kenntnisgeist und Muttergeist (1932), která vyzdvihuje matriarchát.
3
 

 „Pesimismus“ podává zhuštěně genezi tohoto ţivotního pocitu. Na skvěle vybraných citacích 

antických autorů Benn nejprve dokládá, ţe „pesimismus není křesťanský motiv“, aby pak 

konstatoval, přesně proti reţimem vnucovanému optimismu, ţe jde o „legitimní duševní prin-

cip, princip prastarý, který v bílé rase našel pravé formy a který skrze bílou rasu bude vpleten 

do budoucnosti, pakliţe se jí ještě bude dostávat metafyzické síly přivtělovat a proměňovat, 

integrovat a utvářet“.  

 

 

 

 

                                                           
2
 Opět se nabízí srovnání s Jüngerem, tentokrát s jeho Annäherungen – Drogen und Rausch (1970), které mj. 

obsahuje podrobná líčení vlastních zkušeností s jednotlivými látkami, roztříděnými dle jejich geografického 

původu, včetně protokolů ze společných intoxikací s A. Hoffmannem, objevitelem LSD 25. Výňatky, které 

v roce 1984 vyšly v exilovém časopise Paternoster, přeloţil Jiří Němec (od r. 1981 kolovaly jako samizdat).  

3
 Ernst Bergmann (1881-1945) byl filozof, pedagog a aktivní člen NSDAP. Stejně jako Benn pocházel z rodiny 

evangelického faráře, na rozdíl od něj však usiloval o mravně duchovní obrodu národa skrze völkisch mystiku. 

Jmenovaná kníţka Bergmannovi ovšem vynesla i kritiku přímo ze strany. Údajný původní matriarchát u Germá-

nů hájil také mnohem známější Hermann Wirth, zakladatel Ahnenerbe. Alfred Rosenberg to ve svém „Mýtu“ 

hodnotí jako „naprosto zavádějící“ (vollkommen irreführend). 



K vývoji lyriky G. Benna po expresionismu 

„Vrchol tvorstva, člověk, to prase“ – konstatuje Benn v Der Arzt I–III, v úvodním cyklu své 

pod názvem Fleisch [Maso] „sebrané lyriky“ z let 1912 aţ 1917, a tento pohrdavý tón vůči 

„humanitě“ definuje celou reprezentativní sbírku. Tvrdost zjištění má bezpochyby co do čině-

ní s válečnou zkušeností lékaře, který v zázemí léčí pohlavní choroby a zpovzdálí sleduje 

kšeftování s vojenským materiálem, od pucfleků po šarţe. První část dále shrnuje básně 

z Morgue a cyklus Nachtcafé, druhá je postavena na sbírce Söhne (piècy Mladý Hebbel a 

Zpěvy jsou z ní pro Bennův další autorský vývoj určující) a třetí na básních z „bruselského 

období“, vzniklo jich asi dvacet, z nichţ Karyatida je ţhavě „dionýská“: vyzývá k uvolnění, k 

setřesení všech ustrnulých, akademicky zkostnatělých klasicistních forem v nespoutanou tě-

lesnou ţivost: Unikni kameni! / Zkus šumět v polích! // Poplivej sloupovou náruţivost: ubité 

stařecké ruce ji rozechvívaly / Svrhni chrámy před touhou svého kolena, v němţ dříme tanec! 

// poslední šťastně lţivá hodina naší jiţnosti“ (kráceno). Dalším veršům dominuje obscenita a 

cynismus (Das Instrument, Notturno, Das Plakat, Ball), je tu však i několik tichých monolo-

gických básní se silnějším zapojením (vlastního) „lyrického já“, jeho nálad i extází, sebekri-

tické prosvětlení své úlohy lékaře, další evokace a asociace podnícené antickými mýty a umě-

ním (Krétská váza), nakonec oslava hyperemického působení drog v proţitku extáze, stoupání 

já a rozkladu já („Cocain“), předznamenávající pozdější cyklus Betäubung.  

Pravým začátkem nové fáze Bennovy poetiky je ovšem aţ sbírka Schutt (1924) čili „suť“ ne-

bo „trosky“. Vedle milostných a také společenskokritických básní (Chaos; Nacht; Finale), jeţ 

všechny jevy moderního světa ukazují jako hrozivou a přece zároveň nepodstatnou „apoteózu 

nicoty“ (škleb: ne a ne ztopořit / sodomář nemá břit), se tu poprvé objevuje téma archaicko-

mytického bytí, byť ještě „expresionisticky“ zasazeného hlavně do exotických kultur jiţních 

moří (Palau); onoho bytí, jehoţ statické bezčasí ostře kontrastuje s dynamickou časovostí roz-

padající úpadkové současnosti. Vysvobozením z její nicoty, z nihilismu konce novověku, zů-

stává – stejně jako v romantice, symbolismu a literární dekadenci předchozích desetiletí – 

únik opojeného („extatického“) já do snových vizí. Mezi věcnou a proţívanou realitou je pro 

Benna stále předěl bez naděje na prolnutí. 

Pětidílný cyklus Betäubung (1925), „otupělost“, „umrtvení“, ale také „narkotizace“, je vý-

znamný zase tím, ţe zatímco v titulní básni jsou jako prostředek k „rozbití kaţdodennosti“ 

vůči níţ se já vymezuje ještě slaveny nejrůznější drogy, v následujících je tímto prostředkem 

jiţ sám  t v ů r č í  č i n , z něhoţ báseň pramení: ten je „identifikován“ jako v „lyrickém já“ 

imanentně se uskutečňující proces „sebeprobuzení“ a „sebevznícení“, který uţ ţádný vnější 

(„povzbuzující“) podnět nepotřebuje. Proces je to naprosto uvědomělý – jako vnitřní protiklad 

k realitě kauzálně a kategoriálně podmíněného moderního světa, protiklad, který se můţe vy-

stupňovat aţ k nenávisti (!), a především – jako touha po mytickém „předpolí“ archaického, 

„prvotního“, v němţ já a svět ještě byly jedno (V nevědomí je tu, v tušení se slil / mocný jasan 

světů / jménem Yggdrasil). Snaha po spojení s „absolutnem“ se tu tedy spojuje s poznáním, ţe 

i na temném pozadí nicoty jsou v samotném „lyrickém já“ doposud síly, které vyvolávají 

tvůrčí opojení. A ţe básně krouţí kolem otázky po básnickém tvůrčím procesu, jeho umoţně-

ní, vyvolání a jeho průběhu, tím dosahují – podobně jako přibliţně ve stejnou dobu piècy Va-

léryho a Rilkeho – roviny tzv. absolutní poezie.  



Spaltung (1925), „štěpení“, je komponované shrnutí různých básní vzniklých v šesti pováleč-

ných letech. Uvozeno je programovou básní Der Sänger (Pěvec), která moderního básníka 

zpodobňuje nejenom jako „rozbíječe“ běţných souvislostí, ale také jako někoho, kdo jejich 

trosky ve „snu básně“, jenţ „tká do nicoty“, nově skládá; svou snahu po nové identitě (ve 

vztazích „já“ – „ty“ – „dnešní svět“) přitom konfrontuje s dávným pěvcem, pro něhoţ subjekt 

a objekt, duše a svět, ještě nebyly obtíţně smiřitelnými protiklady, nýbrţ protipóly jednoho 

celistvého napěťového pole ţití. Verše Staatsbibliothek, kladoucí genezi básně do souvislosti 

s asociacemi a mytickými vizemi získanými intenzivní četbou, tvoří přechod k básním, které 

se ptají po vzniku boţských mýtů (Theogonien; Meer-und Wandersagen). Obţalobou součas-

né reality jsou pak básně zrozené z tísně a nevolnosti, v nichţ je novověk líčen jako temná 

doba ve znamení nicoty (Chaos) a cynicky na něj ú to č í (Banane; Finale), přičemţ však sa-

motnou  d y n a m i k u  této doby je podle básníka moţné oslavovat i jako činitel „probuzení“ 

(afinity k futurismu). Závěr svazku tvoří ryzí lyrika, v níţ jsou jako „finální touha“ ovšem 

nadále vyjádřeny jen „symbolistní“ pocity zániku, zmaru a smrti (Schleierkraut; Levkoienwel-

le; Dunkler). 

V Gesammelte Gedichte (1927) jsou „sebrány“ téměř všechny básně od roku 1912. První část 

otevírá dlouhý Prolog 1920, který je koláţí těch nejprovokativnějších a nejcyničtějších frag-

mentů, motivů či témat z Bennových expresionistických básní, a ukončuje ji cyklus Das späte 

Ich, který je zde – ve své definitivní podobě – sám jiţ syntézou starého a nového, individuál-

ního a obecného, a tvoří přechod k druhé části. Ta je postavena na sbírce Spaltung, doplněnou 

nyní o řadu dalších „mytických“ básní (Trunkene Flut; Mediterran; Osterinsel; Orphische 

Zellen); v nich Benn snáší výsledky svého duchovního vyrovnávání se s filozofií zániku a 

dějinnou teorií Oswalda Spenglera, s učením o kolektivním nevědomí Carla Gustava Junga, 

Platónově anamnézi a vůbec ze svých studií nejrůznějšího druhu (Rohde, Frobenius, Daqué 

aj.), a také z experimentování s rozšiřováním vědomí. Vytvořil tím novou formu monologic-

ko-didaktické básně, s níţ rozvíjel snahy Schillerovy a navázal na Hölderlinovy dějinně-

filozofické, resp. kulturně a religiózně naučné básně. Do kontrastu k těmto silným dějinným 

pesimismem syceným, hlavně do minulosti obráceným vizím upadajících kultur a dějinných 

epoch, staví Benn básně vztahující se k současnosti a budoucnosti. Společenská kritika v nich 

opět srší cynismem (Qui sait; Zwischenreich), ale překvapí i špetkou humoru (Fürst Kraft; 

Annonce). Posílila také skupina Bennových milostných básní (Wie lange noch; Dir auch - ; 

Aus Fernen, aus Reichen), v nichţ milostný proţitek zastiňuje rozloučení, prchavost, samota a 

smrt. Soubor uzavírají nové básně (Vision des Mannes; Sieh die Sterne, die Fänge; „Stunden, 

Ströme), vršící ještě jednou symboly zániku a smrti, aby nakonec jako poslední východisko 

ukázaly návrat do počátků-archaična (Regressiv), tzn. duchovní introverzi, ponor do nevědo-

mí, obnovu ranějších stavů bytí (ve smyslu Jungova „rozpuštění já“ v „to“). 

Vrcholem poetické práce tohoto období je libreto k Hindemithovu oratoriu nazvané Bennem 

Das Unaufhörliche (1931), o němţ píšeme na jiných místech. V úvodu Benn vysvětluje: „O 

stvoření nevíme nic, jen ţe se mění, a Nepřetrţité má být výraz pro toto nejvzdálenější pozadí 

ţivota, jeho základního principu přetváření a stálého otřásání svých forem. Tato myšlenka 

věčně se proměňujícího stvoření pochází literárně od Hérakleita a přes Řeky pronikla do lite-

ratury německé, Goethova Fausta, Nietzscheho Zarathustry. Tento princip – nepřetrţitost, 

nekonečnost – má vztah k osudovosti.“ 



V námi sledovaném období 1933 aţ 1935 pracoval G. Benn na poezii jen málo, všeho všudy 

vzniklo asi deset básní, které byly tehdy publikovány časopisecky (Die Literatur, Eckart).  

Z nich pouze jedinou, Dennoch die Schwerten halten, lze označit za jistý projev „aristokratic-

kého fašismu“: „Der soziologische Nenner, / der hinter Jahrtausenden schlief, / heißt: ein paar 

große Männer / und die litten tief“, zní první sloka.
4
 Dějiny jako nesmyslné dění. Poslední 

člověk proti němu můţe postavit jen heroicko-germánské vědomí zániku a formující vůli: „A 

přesto meče drţí“, která osmysluje. Inspirace četbou Evolova „Pohanského imperialismu“ 

(něm. vyd. 1933) je velmi pravděpodobná.
5
 Podobně patetické tóny zaznívají i z básně Mann- 

[Muţ]: Mann – du alles auf Erden, / fielen die Masken der Welt, // keine Götter mehr zum 

Bitten / keine Mütter mehr als Schoß - / schweige und  habe gelitten, / sammle dich und sei 

groß! Seber se a buď velký! Ve znamení tohoto „aktivního pesimismu“ je v básních Sils Ma-

ria I-II oslavován Nietzsche, velký osamělec, kolektivistický patos naopak probleskuje 

v Olympische Hymne (1934). S rostoucí Bennovou skepsí ohledně reţimu a své úlohy v něm 

se do jeho veršů začínají opět vkrádat těţké tóny melancholie a rezignace. Träume, Träume, 

Astern, Tag, der Sommer endet, Einst – některé z těchto prvních tzv. „statických básní“ na-

hradí ve sbírce Ausgewählte Gedichte 1911–1936, která vyšla v roce 1936 k Bennovým pade-

sátinám, čtyři rané piècy, které z jejího prvního vydání vyřadila cenzura a autocenzura. 

Bennova literární pověst a její ochrana vydrţely déle neţ jeho vlastní angaţovanost. Ještě 

během roku 1935 je v tisku chválen. Poslední jeho básně byly v Říši časopisecky publikovány 

v lednu 1937, próza 1938 
6
 V roce 1942 pak uveřejnil dva lékařské články v odborném tisku a 

o rok později si vydal soukromý tisk s dvaadvaceti básněmi z let 1936 aţ 1943 v nákladu 

sotva tuctu kusů (mezi příjemci z řad rodiny a přátel však zřejmě byli i Ernst Jünger, Carl 

Schmitt a Max Bense). Proti rozhodnutí o vyloučení z říšské komory („cechu“) pro literaturu 

v roce 1938 (viz naše „kolokvium“) se ani nepokoušel odvolat, navzdory tomu, ţe vyhlídky 

na jeho zrušení nebyly s Johstovou a Himmlerovou podporou zdaleka bez šancí.
7
  Po válce 

byly dvě Bennovy kníţky vytištěny nejprve ve Švýcarsku, avšak po zrušení zákazu publikovat 

v roce 1949 (konec okupačních zón, vznik Německé spolkové a Německé demokratické re-

publiky) se Benn rychle dostal ze zapomnění minulých deseti let: jeho básně i texty najednou 

překvapivě silně rezonovaly v širokých vrstvách společnosti a ještě před svou smrtí v roce 

1956 byl pokládán za jediného současného „národního básníka“. Odpůrcem stranické, parla-

mentní demokracie, zůstal do posledního dne. 

                                                           
4
 Sousloví „sociologický jmenovatel“ je výpůjčka od Schopenhauera. 

5
 Obraz však také odpovídá Spenglerovu „čestnému konci“, obrazu římského vojáka, který zůstává na stráţi, i 

kdyţ ví, ţe jde o ztracenou vartu. 

6
 Šlo o Bennovu vzpomínku na svou lékařskou účast při popravě „ anglické špiónky“ Edith Cavellové, zařazenou 

do sborníku vzpomínek důstojníků z první světové války (Benn je zde uváděn pouze jako tehdejší štábní lékař) 

s názvem Was wir vom Weltkrieg nicht wissen (Co jsme o světové válce nevěděli). Úvodní slovo napsal Her-

mann Göring. 

7
 I bez takovéto podpory se to podařilo spisovatelům Jochenu Klepperovi a Gerhardu Pohlovi, jejichţ východis-

ka a stanoviska byly reţimu mnohem vzdálenější. Bennovy proslovy a eseje z let 1933/34 by u ţádosti o revizi 

jistě sehrály rozhodující roli – hovořili pro něj a neskýtaly komoře ţádný právní důvod k vyloučení. Pravděpo-

dobnou ideologickou výtku odráţí např. dobový výrok germanisty a dramaturga Waltera Besta: „U nás je tragika 

moţná jen v historii, protoţe naše současnost je naplněná tvořivým pojetím ţivota, naše současnost není tragic-

ká, z roztříštěné se mění v jednotu a celek.“ (W. Best, Völkische Dramaturgie, Würzburg 1940, s. 27) 



Hrubé zobecnění tvorby a osobnosti: od roku 1920 směřuje Bennova lyrika „staticky 

dovnitř“, kdeţto próza „dynamicky ven“. V raném díle převládá pocit „ztráty já“ (depersona-

lizace). To se mění v letech 1917 aţ 1923. Nově formované já přitom od „dionýského vitalis-

mu“ stále více směřuje k „apollinskému konstruktivismu“. „Dórský svět“ je prvním velkým 

zastavením na této cestě. 

Chronologie – několik orientačních dat z vývoje nového státu ve sledovaném období 

1933 

Leden – Adolf Hitler je prezidentem Hindenburgem jmenován říšským kancléřem; 

Únor – poţár říšského sněmu je říšským kancléřem označen za komunistickou mstu; 

Březen – Národně-socialistická německá dělnická strana získává ve volbách 44% hlasů, v 

koalici s Hugenbergovými nacionalisty to je 53%; 

Květen – Vystoupení studentů proti „zvrácené literatuře”: v celém Německu se na univer-

zitách pálí knihy Ţidů a ostatních „kulturních bolševiků”, manifestační projev základního 

bodu národně-socialistické kulturní politiky – „vylučování cizorodého”. Viz Wilhelm Stapel, 

Die literarische Vorherrschaft der Juden in Deutschland 1918–1933. 

1934 

Březen – Návštěva Marinettiho, futuristická výstava Aeropittura (Letecká malba) v Berlíně. 

Červen – Noc dlouhých noţů; 

Září – Hitlerův projev v Norimberském divadle Apollo: ani modernisté, ani reakcionáři, toto 

dělení spadá do minulé epochy, nyní je kritériem umění jeho „sluţba národu”. Umělec je, ať 

chce nebo ne, synem národa. Německý národ se chce pěstit a tomu musí odpovídat i výraz 

umělce! 

1935 

Je zaloţen ostře společensko-kritický týdeník SS Das Schwarze Korps. 

1936 

Klaus Mann vylíčil svou představu o Bennovi v románě Mefisto (čes. 1937) v postavě Pelze. 

Listopad – oficiální zákaz umělecké kritiky, konec období, kdy vedle sebe stálo několik 

výkladů NS kulturní politiky.
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Pozn. Délského potápěče: Zatímco v Německu šíře sekundární literatury o Bennově osob-

nosti a díle dosahuje z pochopitelných důvodů rozměru jedincem jiţ patrně nezvladatelného,
9
 

u nás bennovská recepce doposud prakticky neexistuje: s čestnou výjimkou Ludvíka Kundery, 

který se jiţ v 60. letech hlouběji zabýval především ranou fází Bennovy tvorby a fragmenty 

svého studia postupně publikoval spolu se svými překlady z Bennových básní (1969, 1990, 

1996). Ostatní české texty uvedené výše v seznamu jsou články a recenze, které se objevovaly 

u příleţitosti uveřejnění tří překladů Bennových knih (1996,1999, 2005). Z nich je z našeho 

hlediska asi nejzajímavější článek Jiřího Stromšíka, neboť ten se jiţ dříve opakovaně věnoval 

fenoménu německé konzervativní revoluce (viz doslov ke knize Evropská literatura a latinský 

středověk nebo článek Konzervatismus a konzervativní revoluce v Německu v Literárních 

novinách z 10. 4. 1996). Několik zdařilých charakteristik je k nalezení u Viktora Šlajchrta, 

„Dílo tvrdosti a bolesti“ v překladu Pavla Rejchrta obsahuje několik úryvků z dalších, 

v češtině dosud nepublikovaných esejů (Má básnictví zlepšovat ţivot? Stárnutí jako problém 

umělce aj.) 
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 Viz jen Christian Hanna, Gottfried Benn Bibliographie: Sekundärliteratur 1957–2003, 2006. 


