
Rodinný a společenský život 

O Bennově dospívání je známo málo. Vedle kamaráda z dětství Heinricha (1882–1914), syna 

hraběte Finck von Finckensteina, patrona fary v Sellinu, se ve Frankfurtu přátelil s Joachimem 

Trowitzschem, synem majitele tiskárny a kniţního vydavatelství, jemuţ dedikoval dva konvo-

luty svých studentských básní Zur Erinnerung an die gemeinsame Tanzstunde 1900–1901. A 

v penzionu, kde bydlel, poznal o čtyři roky mladšího Alfreda Henschka (1890–1928), který se 

pod přezdívkou Klabund později rovněţ prosadil jako expresionistický básník.  

V tanečních slavil Benn úspěchy. Hudbu slýchával ještě „na vojenských koncertech 

v kartuziánských zahradách a bruslíval s dcerami brigádního velitele na zamrzlé Odře“. 

V Marburgu měl jako nováček v turnérském spolku „pivní“ přezdívku Ratz, coţ můţe zna-

menat křeček, svišť, ale také tchoř nebo krysa. Roku 1905, na konci letního semestru 

v Berlíně, podnikl výlet k Rýnu. Byla to doba hnutí Taţných ptáků („Wandervoglů“) a Benn 

na ni vzpomínal ještě jako sedmdesátiletý v básni „Impromtu“: Pár střevíců. Jeden syn Múz. / 

Mým boţstvem tehdá byl Lilienencron, / tak jsem mu napsal pohlednici. V Pépinière, mezi 

syny nadlesních, celních, poštovních a ţelezničních úředníků, patřil spolu s dalšími potomky 

farářů přirozeně k elitě, neboť v jeho ročníku nebyli ţádní studenti z junkerských rodin. Adolf 

Petrenz (1872–1915), básník, novinář a spolupracovník Die Grenzbote, který v tomto časopi-

se zprostředkoval Bennovi první otištění jeho básní, byl taktéţ synem pruského faráře. 

Po vyjití sbírky Morgue se Benn stal známým v kruzích mladých literátů a s některými se 

spřátelil.
1
 Uţší osobní vztahy ho však spojovaly jen s  Herwarthem Waldenem (vl. jm. Georg 

Lewin) a Paulem Zechem. Walden v roce 1910 zaloţil spolu s Alfredem Döblinem časopis 

Der Sturm, do něhoţ postupně přispívali např. René Schickele, Kurt Hiller, Jacob van Hoddis, 

Ernst Blass, Erich Unger, Alfred Lichtenstein, Ernst Wilhelm Lotz a August Schramm. Časo-

pis měl velký formát, místo „měšťácké“ fraktury byl tištěn antikvou a typografii titulky oţi-

vovaly bizarní Kokoschkovy ilustrace. Benn přispěl třemi básněmi. Zech byl jedním 

z vydavatelů časopisu Das neue Pathos, zaloţeného v roce 1913. Z dalších asi patnácti před-

válečných expresionistických časopisů musíme v souvislosti s Bennem zmínit ještě alespoň 

Die Aktion, zaloţený Franzem Pfemfertem v roce 1911, který se vedle umění zabýval i politi-

kou. Nadpisy jako „Malíři stavějí barikády“ nebo „Básník zasahuje do politiky“ vypovídají 

dostatečně o jeho radikální orientaci. 

V říjnu 1912 publikovala Else Lasker-Schülerová v časopise Saturn první ze svých sedmnácti 

básní, které pak v roce 1917 vyšly v jejích Gesammelten Gedichten jako cyklus „Gottfried 

Benn“. Výstřední a tehdy jiţ známá básnířka se nadchla pro Bennovu poezii ze svazečku 

Morgue.
2
 V červnu 1913 se v Aktion objevila dvojstrana s Bennovou básní Drohungen, s pro-

zaickou črtou Dr. Benn a s kresbou jeho profilu od Lasker-Schülerové, v níţ charakterizuje 
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 V tomto období měl Benn také několik přednášek, resp. veřejných čtení, např. 1. března 1913 četl ze svého 

dílka na 1. autorském večeru „Aktion“ v berlínském uměleckém salonu Paula Cassirera, společně s Paulem Bo-

ildtem, Alfredem Lichtensteinem, Richardem Oehringem, Hellmutem Wetzelem a Alfredem Wolkensteinem. 

 
2
 V roce 1913 následovaly cykly Morgue II a Finnish, počátkem roku 1914 pak Nachtcafé. Všechny jiţ projevují 

nebezpečí pouhého opakování jednou nalezeného tónu – cynicky provokativní dobové kritiky, která se zde a 

ještě silněji v „bruselských časech“ prohlubuje, aniţ přitom působí silněji. 

 



mladého básníka („hrubý jako skála, drsná rovina, také lesní klid…“) i svůj vztah k němu. 

Benn jí na oplátku dedikoval druhou sbírku Söhne. Neue Gedichte. Adresovány jsou jí snad i 

některé básně, prokazatelně Hier ist kein Trost. Jaký byl tento vztah ve skutečnosti, to se 

ovšem neví. Bliţší okolnosti případného setkání a seznámení Lasker-Schülerové s Bennem 

zůstaly neznámé. Všechny peripetie jejich údajného milostného poměru aţ k rozchodu, vylí-

čené Lasker-Schülerovou v šesti dopisech, v nichţ Benna mj. zahrnuje přízvisky jako „po-

han“, „barbar“, „světlooký tygr“ nebo „Nibelung“ a které na podzim 1913 otiskl opět Aktion, 

postrádají dokumentované základy. O sedmnáct let starší potřeštěná osoba, kterou Franz Kaf-

ka shledával odpornou a Walter Benjamin hysterickou, se ostatně zamilovávala snadno a přá-

ní s realitou směšovala běţně nejen v básních. Faktem ale je, ţe Benn si její poezie cenil a 

ještě roku 1927 se zúčastnil pohřbu jejího syna Paula, kdyţ v jednadvaceti letech zemřel na 

tuberkulózu.
3
  

Roku 1913 Benn přijal místo lodního lékaře na nákladní lodi, aby „očkoval podpalubí“, jak 

k tomu sám poznamenal. Na jaře 1914 s ní doplul do New Yorku, ale poněvadţ trpěl silnou 

mořskou nemocí, na jiné místo na plachetnici v červnu 1914 jiţ nenastoupil, a ke svému štěs-

tí, neboť se na cestě do Vladivostoku potopila! 

Po návratu do Německa zastupoval pár týdnů vedoucího lékaře plicního sanatoria ve Fichtel-

gebirge v severovýchodním Bavorsku nedaleko Chebu (inspirace pro novelu „Gehirne“ z 

1915, kterou začíná řada povídek s dr. Rönnem). 

30. července 1914 se v městečku Leoni u Starnbergerského jezera Gottfried Benn oţenil s o 

osm let starší herečkou Evou Brandtovou, občanským jménem Edith Brosinovou, roz. Oster-

lohe, kterou poznal snad o rok dříve. Pocházela z Dráţďan, v letech 1911 aţ 1913 hrála 

v Berlíně v divadle na Nollendorfplatz, ale v pětatřiceti letech byla propuštěna. Jejího syna 

Andrease (1912–1930) z prvního manţelství Benn adoptoval. Bezprostředně po civilním 

sňatku, při němţ jako svědci figurovali dva mnichovští zřízenci, novomanţel narukoval. Za-

čala válka. 

Na takzvaná válečná „bruselská léta“ 1914–1917 vzpomínal Benn navţdy jako na štěstí osu-

du. Roky závislosti, akademických zkoušek i podřízeného asistentského postavení byly pryč. 

Najednou měl pravidelnou pracovní dobu, pravidelný plat, poprvé neměl existenční starosti. 

Vedle sluţby mu zůstávalo dost volného času. Uţíval ţivota v kultivovaném městě 

s pohodlím vysokého ţivotního standardu, s muzei a knihovnami, divadly a kiny, operou, re-

stauranty a elegantní Café Toison, kde byl pravidelným hostem. V prvním roce bydlel sám se 

svým vojenským sluhou na Rue de la Loi, prominentní ulici naproti královskému paláci, 

v domě s jedenácti pokoji. Dosáhl způsobu ţivota, o který bude později jiţ jen marně usilovat, 

hlavně co se týče pevného postavení s finančním zajištěním a dostatkem volného času na psa-

ní.  

Na vánoce 1914 ho navštívila manţelka, které se pak 8. září příštího roku narodilo v Hellerau 

u Dráţďan Bennovo jediné dítě, dcera Nele. O dovolené a o návštěvách u ţeny a dítěte se 
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 Je zvláštní, ţe jediná (!) kníţka o Bennovi, která u nás vyšla, cele staví na tomto fiktivním vztahu: Helma San-

dersová-Brahmsová, Gottfried Benn a Else Lasker-Schülerová, Praha, 2001. „Gender-korekt-produkt“ par excel-

lence. 

 



Benn nikde nezmiňuje. Zato o svých známostech ano, např. se „slavnou altistkou berlínské 

státní opery, která zpívala v lazaretech“ a stala se jeho milenkou.
4
 

Roku 1915 se v Bruselu přestěhoval do nového bytu v Rue St. Bernard č. 1.    

V Belgii se seznámil se spisovateli Otto Flakem, Carlem Einsteinem (jehoţ román Bebuquin 

oder die Dilettanten des Wundres byl pro Benna vzorem pro vlastní „absolutní prózu) a 

Wilhelmem Hausensteinem. Navštěvoval dramatika Carla Sternheima v La Hulpe. 

20. léta 

Po smrti své první ţeny (19. 11. 1922 po operaci ţlučníku) se vzdal velkého rodinného bytu 

v Passauer Straße a stáhl se do své ordinace v Belle-Alliance-Straße, kde ţil ve dvou na ni 

navazujících místnostech aţ do roku 1935. Dcerku svěřil do pěstounské péče, nejprve 

k jednomu ze svých bratrů, Stephanovi, který zůstal na faře v Sellinu, později k přítelkyni, 

operní pěvkyni Ellen Overgaardové, do Kodaně. Psali si, ale vídávali se svátečně. Do roku 

1927 ţil Benn víceméně v dobrovolně zvolené izolaci. Přestoţe k několika dosavadním lite-

rárním a uměleckým přátelům (Carl Sternheim, Alfred R. Meyer, Carl Einstein, Klabund) 

získal i pár nových (Erich Reuss, Franz M. Zatzenstein),
5
 celkově se v tomto období sám po-

vaţoval společenskému dění v Berlíně za vzdáleného. Mimo ordinaci trávil čas hlavně 

v knihovně a doma v pokoji – nad četbou a vlastní tvorbou.  

To se začalo měnit s vydáním jiţ druhých sebraných spisů v r. 1927. Aţ s nimi si řada literár-

ních kritiků plně uvědomila, ţe Benn si dávno namísto mrtvého expresionismu, s nímţ byl 

dosud téměř bez výjimky spojován, našel „nový tón“, a ţe prozaické texty jsou takřka rovno-

cennou sloţkou jeho tvorby. Stal se členem berlínského PEN-klubu (1928), získal moţnost 

publikovat ve významných listech a časopisech a začal se čtením básní i s přednáškami 
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 Milenky, které o sobě navzájem nevěděly, včetně ţen svých přátel či známých, měl po celý ţivot. Manţelská 

věrnost mu byla cizí. Jedna z jeho postav se odvolává na Hamsunův obrat: „Existuje jen jedna láska, ukradená“. 

V dopise Erichu Reichovi píše: „Hamsun má pravdu, v manţelství existují hospodářské otázky, otázky jídla, 

společenskosti, společných zájmů, to všechno torpéduje sexus.“ Naopak neexistuje jediný doklad o Bennově 

homosexualitě. Zvláště po „Röhmově puči“ se obvinění ze sodomie stalo v Říši tím, čím je obvinění z homofo-

bie v EU. Kromě několika úryvků veršů Bennovi v tomto směru pravděpodobně uškodily také informace o níţe 

zmíněných dlouhých dovolených s muţi, které šuškandou prosákly mezi völkisch literáty nově jmenované do 

Akademie. Zvlášť peprného zabarvení dodával fakt, ţe šlo o ţidovské muţe, coţ dále posilovalo předsudek o 

„zvrácenosti expresionisty Benna“. Veřejné útoky proti němu, ony tři nebo čtyři články, jsou ovšem vedeny 

jazykem, u něhoţ by dnešnímu čtenáři, uvyklému vulgaritě internetu a televize, zřejmě vůbec nedošlo, jak mohl 

být povaţován za hrubý. 

 
5
 Zvláště velký význam pro něj mělo přátelství s kultivovaným, mnohostranným vydavatelem Erichem Reissem, 

který v roce 1922 vydal Bennovy první sebrané spisy. Benn s ním koncem srpna a začátkem září 1931 také pod-

nikl poznávací cestu do Schwarzburgu v Durynsku (Thüringen). Významné rozšíření jeho zkušenosti se světem 

mu přineslo rovněţ přátelství s obchodníkem s uměním Franzem M. Zatzensteinem (v roce 1933 opustil Němec-

ko, Benn mu věnoval esej Neben dem Schriftstellerberuf), který byl jeho pacientem a čtyřikrát ho sebou vzal na 

cestu Francií a Španělskem. Dvakrát cestovali autem, dvakrát ţeleznicí, Benn poznal Paříţ a skoro celou Francii, 

především Jih, Pyreneje a část Španělska. Z těchto dojmů vznikly eseje Paris (1924/25) a Frankreich und wir 

(1930), v nichţ se Benn výslovně zasazuje za německo-francouzské porozumění, pln obdivu pro francouzskou 

kulturu a její duchovní přísnost formy. Proto také vnímal jako zvláštní událost ve svém ţivotě, kdyţ jej 8. čer-

vence 1931 na podnět a v doprovodu Thei Sternheimsové navštívil André Gide. 

 



v berlínském rozhlase, jehoţ literární oddělení vedl Edlef Köppen, Bennův obdivovatel. Jeho 

svébytný hlas v berlínském literárním a duchovním prostředí tak získával na síle. S rostoucím 

vlivem se však v těchto kruzích také rychle rozhořely literární diskuse a polemiky nejen o 

Bennově díle: např. spor mezi Maxem Hermannem-Neissem, Johannes R. Becherem a Ego-

nem Erwinem Kischem, které ho tlačily k zaujetí veřejného stanoviska a vystavovaly jej „po-

litickým podezřením“.
6
 

30. léta 

Přes rozhlasového intendanta Hanse Flesche, švagra Paula Hindemitha, se Benn seznámil 

s tímto novátorským skladatelem, který uţ zhudebnil tři Bennovy básně pro  m u ţ s k ý  s b o 

r  (Fürst Kraft; Du musst Die alles eben; Vision des Mannes). Hindemith, který byl činný jako 

vedoucí skladatelské třídy na hudební vysoké škole v Berlíně, na jaře roku 1930 pak Benna 

poţádal, aby mu napsal text k větší skladbě. Tak Benn začal pracovat na libretu pro oratori-

um, které pojmenoval Das Unaufhörliche a jehoţ definitivní verze vznikla aţ v úzké spolu-

práci se skladatelem uprostřed června roku 1931. Skladba byla poprvé uvedena 

v předpremiéře v listopadu téhoţ roku. Hudebně šlo o velký úspěch, zatímco Bennův historic-

ko-filozofický text byl levicovými i pravicovými kritiky většinou odmítán jako nihilistický 

(ovšem Klaus Mann, Oskar Bie, Peter Hamecher aj. se k němu vyjádřili velmi uznale). Benn 

se kaţdopádně cítil povzbuzen, aby pro Hindemitha napsal druhé libreto, pro jakousi operu, 

zpěvohru, z něhoţ však zůstal jen fragment s názvem Die Möbelträger.  

Kdyţ v této době bylo v Sekci básnického umění Pruské akademie umění diskutováno přijetí 

nových členů, Oskar Loerke
7
 jako stálý tajemník navrhl sekci Benna, který byl následně 

29. ledna 1932 opravdu zvolen členem Akademie.
8
 V Doppelleben o tom napsal: „Volba byla 

tehdy mimořádnou poctou, největší, jaká mohla být spisovateli v rámci německého jazykové-
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 Prvního otevřeného obvinění z „fašismu“ a srovnávání s Hitlerem se Benn dočkal v roce 1931 za svou „Řeč 

k šedesátinám Heinricha Manna“ od architekta a komunistického literáta Wernera Hegemanna.  

7
 Oskar Loerke (1884–1941), básník expresionismu a „magického realismu“, pocházel téţ z východního Pruska. 

Od roku 1917 lektor významného („ţidovského“) nakladatelství S. Fischer Verlag, kde poznal řadu literárních 

osobností, na prvním místě Thomase Manna. Ve dvacátých letech psal početné články a recenze. Ctitel Maxe 

Herrmanna-Neisse. Od roku 1926 člen Pruské akademie umění, o dva roky později stálým sekretářem její „Sek-

ce básnictví“. Národní socialismus nejprve odmítl a z Akademie byl vyloučen. V říjnu 1933 však podepsal věr-

nost Adolfu Hitlerovi (Gelöbnis treuester Gefolgschaft, slavnostní slib věrnosti 88 německých spisovatelů a 

básníků) a stal se členem očištěné Deutschen Akademie der Dichtung, „pododdělení“ Pruské akademie umění. 

V posledním roce ţivota byl jedním z autorů týdeníku Das Reich (z Franz Eher Verlag, s vysokým niveau, byl 

zaměřen na inteligenci a prodejně zároveň velice úspěšný, náklad dosáhl aţ 1, 4 milion kusů, časté úvodníky od 

Goebbelse ve stylu „Observeru“). NS reţim přitom většinu jeho díla zakázal. Loerka lze povaţovat za představi-

tele vnitřní emigrace. Jeho deník je hlavním pramenem znalostí o Bennově ţivotě před a po roce 1933. Poznali 

se 27. srpna 1928 při pohřbu básníka Klabunda, kterého Benn znal ještě z gymnaziálních let. Loerke ostatně jiţ 

v roce 1918 souhlasně posuzoval Bennovu ranou lyriku a cenil si také jeho následujících básnických sbírek. Byli 

si hodně blízcí. Loerke nejenţe doporučil Benna do Akademie, ale zprostředkoval mu i moţnost publikovat 

v literárně velmi vysoce respektovaném Neuen Rundschau, kde vyšly některé z jeho nejdůleţitějších esejů, coţ 

jim ještě dodávalo na váze. 

 
8
 Spolu s ním byli přijati Rudolf G. Binding, Max Mell, Rudolf Pannwitz, Alfons Paquet a Ina Seidel. Jediný 

nesouhlas proti Bennovu přijetí přišel od Ricardy Huchové, spisovatelky, básnířky, historičky a filosofky. Pří-

tomni byli Thomas Mann, René Schickele, Alfred Mombert, Max Halbe a Theodor Däubler jako vnější členové.  

 



ho prostoru udělena“. Slavnostní přijetí se konalo 5. dubna 1932 za přítomnosti prezidenta 

akademie Maxe Liebermanna (Ţid) a sekčního prezidenta Heinricha Manna (demoliberál a 

humanista). Benn při této příleţitosti přednesl „Řeč v Akademii“, v níţ vyslovil svou tezi o 

„nicotě, která se silou domáhá formy“, o „člověku jak se skrze formování obrazů a vizí vydě-

luje z chaosu“.   

Velmi brzy byl vtaţen do rozepří uvnitř Akademie. To dokládá uţ jeho rozhovor s Loerkem, 

kterého Benn navštívil 8. května 1932 společně se spisovatelkou Hanou Kielovou, v němţ 

byla kritizována problematika Akademie celkově i její sekční prezident, Heinrich Mann, pro 

své stále více zpolitizované a na vnější působení zaměřené spisovatelství. Dále případ kníţky 

Paula Fechtera Dichtung der Deutschen (1932), většinou členů Akademie chápané jako útok 

z půdy konzervativního völkisch světonázoru a na dvou schůzích (10. prosince 1932 a 6. ledna 

1933) prudce diskutované, přičemţ se jasně ukázal protiklad mezi levicově-liberálně pokro-

kovými a konzervativními básníky. Ten byl ještě patrnější při volbě místoprezidenta 25. ledna 

1933, v níţ se Benn připojil především k Alfredu Döblinovi, Loerkovi a Von Molovi, čímţ 

očividně zaujal zprostředkující postoj. V Akademii se však Benn také poprvé setkal (18. listo-

padu 1932) s Gerhartem Hauptmannem, který na něj proti všem očekáváním udělal velmi 

silný dojem jako duchovní postava. Během roku 1932 se Bennův vypjatý kulturní pesimismus 

měnil v mírný optimismus, jenţ kulminuje v eseji „Postnihilistické úvahy“: „Biologicky jde-

me vstříc novému probuzení mýtu…“ 

30. ledna 1933 se Adolf Hitler se stává říšským kancléřem. 

24. dubna 1933 se Gottfried Benn rozhlasovou řečí „Nový stát a intelektuálové“ přihlašuje 

k novému pořádku. 

3. května 1933 svolává ministr kultury Rust schůzi, aby připravila úplnou reorganizaci Sekce 

básnického umění v Pruské akademii umění.
9
 

5. května 1933 se koná schůze Akademie ohledně přijetí nových členů. Napříště uţ ţádné 

volby, ţádné hlasování, ale „jmenování shora s přihlédnutím k návrhům zdola“.  

7. června 1933 Rust na ustavující schůzi Pruské akademie umění pod novým prezidentem 

Maxem von Schillingem oznamuje přetvoření její básnické sekce do nové Deutsche Akade-

mie der Dichtung: 

Hans Johst se stává jejím prvním předsedou; 

Hans Friedrich Blunck místopředsedou; 

Werner Beumelburg tajemníkem. 

Nový senát tvoří jen nově jmenovaní členové (vedle Johsta, Bluncka a Beumelburga jsou to 

Hans Grimm, Erwin Guido Kolbenheyer, Wilhelm Schäfer, Emil Strauß, 
10

 Börries von Mün-

chhausen, Hermann Stehr, Peter Dörfler a Agnes Miegelová). Benn, Halbe, Loerke, Scholz, 

                                                           
9
 15. 2. 1933 uveřejňuje zapřísáhlý levicový liberál Heinrich Mann, dosavadní šéf básnické sekce, ostrou výzvu 

proti novému reţimu a následně spolu s Käthe Kollwitzovou vystupují z Akademie. V březnu vystupují, popř. 

jsou z básnické sekce vyloučeni, Alfred Döblin, Leonhard Frank, Ludwig Fulda, Georg Kaiser, Berhard Keller-

mann, Thomas Mann, Alfred Mombert, Alfons Paquet, Rudolf Pannwitz, René Schickele, Fritz von Unruh, Ja-

kob Wassermann a Franz Werfel. Celé Akademii hrozí, ţe bude po stu letech existence ministrem rozpuštěna. 

Benn je požádán, aby ji prozatímně vedl, což přijal. 

10
 Kolbenheyer, Schäfer a Strauß v roce 1931 sekci opustili pro nesouhlas s jejím ideologickým směřováním pod 

Heinrichem Mannem.  



Seidel a Stucken, tedy ti, kteří v Akademii zůstali z předchozího období, nebyli pouze „odsta-

veni“, ale na pracovní schůzi  8. června se také stali terčem uráţek, především od Schäfera a 

Kolbenheyera, takţe Benn ve dvou následných telefonních rozhovorech s Loerkem vyjádřil 

nad jednáním nové skupiny hluboké znechucení a poprvé vyslovil přání z Akademie vystou-

pit. Naposledy v jejím jméně zřejmě hovořil 27. července na pohřbu náhle zemřelého Maxe 

von Schillinga. Po smrti Stefana Georga 4. prosince Johst Benna poţádal, aby promluvil i na 

Georgeovu počest, smuteční obřad byl však z nějakého důvodu zrušen (uvádí se, ţe snad na 

základě Goebbelsova zákazu).
11

    

8. ledna 1934 zakládají někteří bývalí členové německého PEN-Clubu, který byl rozpuštěn 

v listopadu loňského roku, Unii národních spisovatelů. Johst je zvolen prezidentem, Benn 

viceprezidentem. 

1. března 1934 oba ve Völkischer Beobachter uveřejňují výzvu „Spisovatelům všech zemí“, 

v níţ se distancují od komunistických literátů a dalších emigrantů, jako nový program pro-

klamují „kulturní osobnost otčiny“ a vybízejí ke spolupráci. 

29. března 1934 pořádá Unie banket na počest futuristy Marinettiho, který přijel do Německa 

jako prezident svazu spisovatelů fašistické Itálie otevřít výstavu Aeropittura (Letecké malíř-

ství). Protoţe Johst je v zahraničí, Benn drţí uvítací řeč. Výstava se koná pod Göringovou, 

Goebbelsovou a Rustovou záštitou, Alfred Rosenberg ji však v den jejího otevření pranýřuje 

na titulní straně svého „Lidového pozorovatele“ jako kulturní bolševismus. 

Koncem září 1934 však Benn Johstovi osobně sděluje, ţe pro Unii uţ dále nechce pracovat
12

 a 

navrhuje mu, aby ji rozpustil, neboť v novém uspořádání literárního, resp. uměleckého ţivota 

(Říšská kulturní komora) beztak postrádá skutečnou funkci i význam.  

Jestliţe na podzim roku 1933 propadl Benn z vývoje v novém státě na kulturní frontě poprvé 

hluboké skepsi, o rok později zklamání a rezignaci. Zato byl v letech 1933/34 poprvé široce 

akceptován a recipován (nikdy předtím ani potom uţ také nebyl tolik aktivní). I lokální novi-

ny, které se o Benna dříve nezajímaly, nyní přetiskovaly ukázky z jeho článků a informovaly 

o jeho knihách Der neue Staat und die Intellektuellen a Kunst und Macht. Ty se teď uţ kul-

turní veřejnosti nejevily jako vyjádření izolovaného „intelektualisty“, ale jako formulace ná-

rodně-socialistické ideologie a – kvůli Bennovu jménu v zahraničí – důleţité příspěvky ke 

kulturní politice nového státu. Především ohlas řeči „Nový stát a intelektuálové“ byl veliký, 

tehdy se Benn poprvé mohl cítit nesen vlnou širokého souhlasu: nacionálové s ním souhlasili, 
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 Pětašedesátiletý těţce nemocný Stefan George krátce před svou smrtí ze švýcarské kliniky v Muraltu u Locar-

na odmítl Goebbelsovu nabídku, aby se stal prezidentem německé Akademie básnictví (v roce 1927 jiţ ostatně 

odmítl i Goethovu cenu, kterou mu udělilo město Frankfurt). V listu ministru Rustovi se však k jeho radosti 

alespoň přihlásil k „praotcovství nového národního hnutí“ a naprosto neodmítal své spolupůsobení na něj. Viz 

Ulrich Raulff, Kreis ohne Meister: Stefan Georges Nachleben, 2009, s. 53. 

12
 K tomuto rozhodnutí z velké části přispěl konflikt, který se rozpoutal, kdyţ Benn odhalil peněţní zpronevěru 

jednoho z členů. Tohoto nejmenovaného spisovatele pak také neprávem podezříval, ţe stál za útokem proti jeho 

osobě v listu Schwarzer Korps v roce 1936.  První veřejný atak proti němu však vedl jiţ v říjnu 1933 Börries von 

Münchhausen, kolega z Deutsche Akademie der Dichtung, kdyţ ve svém článku Die neue Dichtung tvrdě od-

soudil literární expresionismus, snad inspirován a posílen projevem „kustoda porýnských vlastivědných muzeí“, 

který krátce předtím v berlínském Sportpalastu v přítomnosti říšských ministrů označil „malířský expresionis-

mus za zvrácený, anarchisticko-snobský, hudební za kulturní bolševismus, a celek za výsměch národu.“ Benn 

odpověděl 5. listopadu „Vyznáním k expresionismu“, spor s Münchhausenem však pokračoval ještě na začátku 

dalšího roku a teprve pak „vyšuměl“. Více o tom v našem „kolokviu“. 



poněvadţ bránil Německo proti čerstvým emigrantům, konzervativci schvalovali „překonání 

nihilismu“, národní-socialisté uvítali legitimaci nového státu od člověka, který nebyl jedním 

z nich a těšil se mezinárodní pověsti. Proti byli hlavně emigranti v čele s Klausem Mannem, 

kteří Bennovo vystoupení hodnotili buď jako omyl básníka (Mann), nebo oportunismus karié-

risty (Albert Bettex).
13

  

Rovněţ v kruzích těch, kteří se povaţovali za stráţce čistého plamene národního socialismu, 

musel Benn od začátku platit za podezřelého. Pro völkisch literáty, kteří věděli o jeho expresi-

onistické minulosti, ale neznali Bennovy kníţky  Fazit der Perspektiven (Souhrn perspektiv, 

1930) a Nach dem Nihilismus (Po nihilismu, 1932), z nichţ je nenávist k poměrům Výmarské 

republiky nejčitelnější („Die Leute sind irre, der Staat muß zertrümmert werden“), byl nejspíš 

jasným konjunkturalistou. Pro kované „staré bojovníky“ po vydání Der neue Staat und die 

Intellektuellen (Nový stát a intelektuálové, 1933) spadal pravděpodobně k tzv. Märzgefalle-

nen (čili k „březnovým padlým“, „březňákem“, coţ je ironická naráţka na padlé při Kappově 

pokusu o převrat v r. 1920), tedy k těm, kteří se v „době bojů“ drţeli od strany stranou, ale na 

jaře 1933 se do ní natlačili s instinktem „lovců funkcí“ (bylo pro ně charakteristické, ţe v roce 

1933 tvrdili, jak ve skutečnosti byli „vţdy pro“, kdeţto v roce 1945, ţe ve skutečnosti byli 

„vţdy proti“). Benn v březnu snad opravdu mohl doufat, ţe zaujme v Akademii vysokou po-

zici, do strany však (na rozdíl třeba od Heideggera nebo Schmitta) nikdy nevstoupil, ani o to 

neusiloval. Nenásledoval příleţitost, ani Hitlera, ale svou vizi. 

Později přiznával, ţe se v naději do národního socialismu zmýlil, avšak za svým tehdejším 

rozhodnutím pro „nový stát“ si stál aţ do smrti. Jako občan od něj přece očekával „osvoboze-

ní od Výmaru“: odstranění politického a hospodářského chaosu, konec pouličních bitek, neu-

stálých změn vlád a masové bídy, kterou jako lékař vídával z nejintimnější blízkosti. Sám 

ostatně dlouhé roky proţil na okraji existenčního minima. V národně-socialistickém hnutí pak 

viděl revoluci mladých proti burţoazně-kapitalistické senilitě. Málo se dnes připomíná, ţe 

v roce 1933 bylo přes 40% národních socialistů mladších třiceti let, kdeţto k „frontové gene-

raci“ první světové války jich patřilo jen 27%! A základní dynamiku (= hybnou sílu), mobilitu 

(= pohyblivost, pohotovost) a vizionářství touţící po obnově, sdílel tento „národní předvoj“ 

s uměleckými avantgardami desátých a dvacátých let.
14
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 Ţe je řeč „Nový stát a intelektuálové“ konsekventním pokračováním Bennova myšlení posledních patnácti let 

si všimli jen dlouholetí obdivovatelé, ba osobní přátelé jako Frank Maraun alias Erwin Goelz, popř. vyhranění 

nepřátelé jako komunista Bernhard Ziegler alias Alfred Kurella, který jiţ v roce 1931 napsal o Bennovi článek 

„Eine Akademie faschistischer Mystik“. Benn se proto do své kníţky Der neue Staat und die Intellektuellen 

rozhodl zařadit i starší eseje, zejména „Das moderne Ich“, svou první kulturně-kritickou prózu z roku 1920. 

14
 Od 20. let také v Evropě vznikají četné autoritativní reţimy: Pilsudského Polsko, Smetonova Litva, Horthyovo 

Maďarsko, Španělsko Primo de Rivery, Salazarovo Portugalsko, Jugoslávie Alexandra I., Atatürkovo Turecko a 

pochopitelně Mussoliniho Itálie nárokující si však navíc budování „totalitního státu“, který byl považován za 

vyšší kvalitativní stupeň státu vůbec, neboť doposud silně třídně a stavovsky různě rozdělené (ekonomicky, 

sociálně a politicky) vrstvy obyvatelstva chce co moţná nejvíce integrovat do jediné celistvé národní pospolitos-

ti, k čemuţ ovšem potřebuje nejprve vytvořit propagandistické – osvětové, organizační a donucovací nástroje. 



Benn se s novým státem plně ztotoţnil jako loajální občan,
15

 nikoli však jako umělec: kromě 

prvních měsíců, kdy se jako mnozí jiní obával občanské války („kdyţ mluví dějiny, má jedi-

nec mlčet“), stále trval na tom, ţe umění má – stejně jako moc – svou vlastní podstatu, své 

vlastní zákonitosti a proto potřebuje i svůj vlastní prostor, do něhoţ „moc“ nemá co mluvit 

(„Člověk je volání po výrazu /Ausdruck/, stát je první krok, umění druhý.“). Platónský proud, 

který v národním socialismu dominoval, však umění ţádnou svébytnost nepřiznával. A i kdyţ 

si Benn jasně uvědomoval, ţe s uměním, tak jak ho známe z minulých epoch našeho kulturní-

ho cyklu, je s dějinným obratem, jenţ podle něj nadešel se zrodem německého totalitního stá-

tu, konec (viz esej Expresionismus, v: Nokturno, Praha 2005, s. 86 aţ 89), moţná navţdycky, 

smířit se s tím jiţ nedokázal. Sebe a sobě podobné generační souputníky ze sklonku novově-

ku, který vrcholil liberální dobou („sluhovské a půldenní představy o všech věcech“) obhajo-

val takto: „A pak tu skupina lidí teše absolutno – propadajíc mu, ale duchovně ho překonáva-

jíc – v tvrdých abstraktních formách: obraz, verš, flétnový tón. Jsou chudí a čistí, nikdy se 

nepodíleli na měšťanských úspěších, na slávě, na tuku srkajícího služebnictva. Žijí ze stínů, 

dělají umění. I ta malá skupinka před posledním obratem světů: žila uměním, což znamená: 

žila v připravenosti zemřít a žila z věřící krve Německa.“ (Expresionismus, s. 90) Ţe reţim 

posléze rezolutně odmítl uznat pozitivní úlohu této avantgardní skupinky při rozkladu „burţo-

azního racionalismu“ a hledání nových forem skutečnosti, mimo „bezpečí“ měšťácké kaţdo-

dennosti, Benna bolestně a nezhojitelně ranilo. 

Gottfried Benn byl zajisté sloţitý, „problematický“ člověk, „člověk elipsy“ (měsíce), jenţ 

tvoří nezbytný doplněk k člověku „harmonickému“, „člověku kruhu“ (slunce), k němuţ ve 

středním věku, na vrcholu svých intelektuálních sil, vzhlíţel a směřoval (Evolova pravá vision 

poétique solárních „Herrenmenschen“). Léta 1932/34 jsou tak i u něj ve znamení pozitivního 

pesimismu, pesimismu síly (Nietzsche), který odhodlaně čelí světu náhody a nutnosti. Ani 

tehdy však neusiloval o nějakou širokou, lidovou odezvu. Na lid zaměřená pedagogie mu byla 

cizí, obracel se k elitě. Odtud také výtky nesrozumitelnosti: přes všechnu snahu dosáhnout 

duchovního nadhledu nad tokem ţivota, měl v sobě vţdy ještě tajemství, napětí, nedořešené 

otázky. Takový přístup snad dokáţe vyvolat nadšení, vytrţení (ekstasis) vybraných jedinců, 

nikoliv však pevné přesvědčení národa (jiskra, která nezapálí). Právě toto trvalé podprahové 

znejistění a neukončenost je znakem manýristického typu člověka (viz Curtius, Evropská lite-

ratura a latinský středověk, Praha 1998, kap. 15).
16

  

Benn si vţdy zachovával tento aristokratický odstup, rezervovaný postoj, solitérnost, odlou-

čenost (patos distance). I kdyţ touţil svou výlučnou individualitu příleţitostně rozpustit a 
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 „Všichni musíme podporovat stát, neboť na něm závisí celý náš ţivot a existence.“ Stát, který vznikl legitimní 

cestou, stvrzený souhlasem národa. Bennova víra v prozřetelnost Vůdce definitivně padla aţ s rozhodnutím zaú-

točit na Sovětský svaz, o němţ se v OKW prý šuškalo uţ koncem roku 1940. 

16
 Po roce 1918 vnějšně vedl, krom pozdních roků v armádě (1935/45), které občas v ţertu srovnával s mnišskou 

klauzurou, všední měšťácký ţivot v konvenčním prostředí (byt, ordinace, knihovna, kavárna) – a nikdy se to 

nepokoušel změnit, jak sám doznával. Avšak ponořen v umění a filosofii, tento „manýrista, pokoušející se do 

sítě utkané z intelektuálního systému znaků krajně stylizovaného jazyka polapit nadskutečnost, odhalovat nevidi-

telné významy skryté uvnitř viditelné skutečnosti“, vţdy opovrhoval jak povrchním nekomplikovaným přeţívá-

ním, vegetováním velkoměstských mas na úrovni uspokojování základních pudů, tak honbou za majetkem a 

postavením v burţoazních kruzích. 

 



obrodit v nějakém budoucím mytickém kolektivu moderních dionýsií, pro něj bylo jiţ příliš 

pozdě (v roce 1936 slavil padesátiny). Rizik bezprostřednosti ţivota, a to zvláště jím vţdy 

vláčené luzy, se velice obával, ba štítil. Po roce 1935 u něj načas tísněný sklon k „titánské 

osamocenosti a saturnské melancholii“ propukl nanovo a ještě silněji. Jak o něm napsal jeden 

tehdejší recenzent: „Přes všechno krásné psaní, kázni podřídí se nanejvýš své vlastní, jde svou 

cestou povýšen nade vše.“ 

Toto ovšem není důvod, proč se Benn v národně-socialistické hierarchii nakonec neuplatnil. 

Ani jeho základní vnitřní zaloţení, ani intelektuální poctivost a upřímnost k sobě samému, ba 

ani veřejně proklamované názory odchylující se od dominantního proudu za tím nebyly tolik 

jako Bennova minulost, přespříliš spjatá právě s „asfaltovým Výmarem“, od něhoţ se chtěl 

sám osvobodit. Expresionismus nebyl svými odpůrci vnímán jako ničivý proud, který pomá-

hal rozpustit burţoazní liberalismus, nýbrţ jako jeho úpadkový syndrom (uţ na prvním ofici-

álním seznamu zakázaných autorů z 16. května 1933 bylo několik expresionistů). A hlavně, 

Benn se po celá léta důvěrně přátelil s vícero Ţidy (Carl Einstein, Carl Sternheim, Erich Re-

iss, Franz Zatzenstein, Heinz Ullstein), sám byl svými odpůrci zlomyslně označován či fak-

ticky pokládán za Ţida (ben znamená v hebrejštině syn), popř. za takzvaného „bílého Ţida“ (= 

filosemitu). A je nepopiratelné, ţe ţidovské přízni vděčil jako autor s internacionální pověstí 

za mnohé (ostatně jako i Stefan George).
17

 V Doppelleben vzpomíná: „Nějakou „ţidovskou 

otázku“ jsem nikdy neznal. Bylo úplně vyloučeno, aby v mém rodném domě byla vyslovena 

antisemitská myšlenka, myšlenka proti národu, z něhoţ vzešel Kristus (…) a na škole to neby-

lo jiné…“ A není důvod mu nevěřit, přestoţe i jemu je dnes sem a tam předhazován „skrytý 

antisemitismus“ a jeho dílo podrobováno novému důkladnému čtení v tomto směru.
18

 Je těţké 

u něj doloţit byť i jen onen v tehdejší společnosti běţně rozšířený protiţidovský afekt, vyplý-

vající z nesporného faktu, ţe byli naprosto neproporčně činní v některých povoláních, mj. 

také jako lékaři. Naopak, i ve svých textech publikovaných v národně-socialistickém období 

Benn odkazuje k ţidovským autorům (Freud, Semi Meyer) a Mojţíše interpretuje – v NS kon-

textu zajisté vyzývavě – jako dosud největšího eugenika všech národů (Züchtung). 
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 Fantazijní pajány, které na něj ještě před válkou pěla Erich Lasker-Schülerová, byly v první polovině 30. let 

moţná jiţ zapomenuty, ale nejen přesvědčení „národovci“ (Völkische), i lidé obecně měli sklon odbývat avant-

gardy, na nichţ se pochopitelně přiţivovalo hejno různých hochštaplerů, jako „ţidovské šarlatánství“. Výstavy 

Entartete Kunst (zvráceného – degenerovaného umění) z let 1933 a 1937 vzbuzovaly u veřejnosti spontánní 

zájem a měly úspěch. Právě tomuto „vítězství nacistů“ vděčí avantgardy za poválečný „boom“. Dnes však např. 

konkrétně abstraktní výtvarné umění, které vznikalo jako výzva zatuchlému burţoaznímu systému hodnot, zjev-

ně samo „degenerovalo“ na design, čistou dekoraci a investici bank… 

 
18

 „Kdo jsou ţlutí slintaví kostlivci? Mají něco společného s obřezanými?“, ptá se nad jednou Bennovou básní 

sugestivně Helma Sandersová-Brahmsová. A jen o několik stránek dál: „Byl Benn uţ tenkrát antisemita?“ (c. d., 

s. 71, 86). Je pravda, ţe protestantské fary, bývaly v Lutherově duchu baštami protiţidovského odporu, vzpo-

meňme také Paula de Lagardea, který vystudoval protestantskou teologii, avšak není moţné to zobecňovat tak, 

jak to líčí autorka: „A Benn jako syn protestantského faráře kromě toho musel být doslova impregnován antise-

mitskými tirádami doktora Luthera. Kázání v literánských kostelích oné doby – jako kázání berlínského dvorní-

ho skladatele Stöckera – měla často militantní antisemitský charakter.“ 

 


