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DÓRSKÝ SVĚT korolárium  

BENN, „Dórský svět“ a… 

…APOLLÓN versus DIONÝSOS 

Materialistické a spirituální (Kandinskij), idealismus a naturalismus (Max Dvořák), abs-

traktní a vciťující (Worringer), klasické a barokní (Wolfflin), transcendence a imanence 

(Chalupecký): generalizace dvou opozičních principů (antagonistických i komplemen-

tárních) bývají páteří všech velkých syntéz, aby se výklad nerozpadl do nepřehledné 

změti podrobností a zákoutí – skýtají nosnou konstrukci.  

Přívlastky apollinský a dionýský však vyjadřují víc: přírodní i umělé síly, živly, na je-

jichž komplementární protikladnost je vývoj umění vázán obdobně jako růst a rozmno-

žování lidského života na duplicitě pohlaví.  

Za apollinským jasem (racio), dionýské podsvětí (iracionalismus). 

Avšak také Apollón je původně božstvem ambivalentním: stejně jako Dionýsos má 

vazby na Asii, u Homéra je zcela jasně ještě na straně Trójanů, na zimu vždy odchází 

(vrací se!?) na nejzazší sever, k „Hyperborejcům“. Tento syn Nebes zabil hada Pýthóna, 

zplozence Země, a vzal pod svou svrchovanost činnost jeho služebnic: extatické věštění 

v Delfách, zaříkadla, léčitelství, očišťování, básnictví. V průběhu 5. století před n. l. se 

„dórský ostrostřelec“ stává světlým ideálem řecké kultury: symbolem kontemplace čis-

tých forem, jejímž cílem je vymanit se z pociťování a napětí iracionálního, pudového a 

dramatického podloží existence (Nietzsche). 

Ani Dionýsovi nechybí světelná povaha (už díky spojení s Lunou), ale i tam, kde je so-

lárnímu Apollónovi nejbližší nemá ryzí a neměnnou povahu světla, nýbrž je pouze umí-

rající a znovu povstávající hvězdou (ústřední motiv orfického dionýsismu), postrádá 

ryzí olympský původ (je synem Sémelé, v jejímž jméně slyšíme „syrou zemi“), jeho 

světlo není neměnným světlem ryzího bytí (Evola). Od 4. před n. l. se „dionýství“ plní 

semitskými, tj. židovskými a posléze také arabskými esoterismy. Marsyas, vyzyvatel 

Apollóna, nabývá rysů Kainových (sám Apollón pak bude ztotožněn s Luciferem). 

Zatímco Řekové věděli o komplementaritě Apollóna a Dionýsa, pro novověké Evropa-

ny ji po středověkém zamlžení plně odhalil až Nietzsche (Zrození tragedie z ducha hud-

by, 1871). Pro Winckelmanna je Řecko „harmonií bez napětí“. 

Bennova cesta uměním šla od dionýského (1913–1922) přes orfické (1923–1932) 

k apollinskému (1933–1956). Dionýství expresionismu bylo reakcí na měšťáckou anti-

ku, její akademismus: Poplivej sloupovou náruživost / stařecké ruce ji rozechvívaly / 

vstříc zataženým nebesům. Svrhni / chrámy před touhou svého kolena, / v němž dříme 

tanec!, - obraz z básně Karyatida (přel. L. Kundera). 

Poznámky: 

 Dionýsovské výtvory: dithyrambos, tragédie, satyrské drama, čili pozvolná proměna 

tradičního kolektivního ritu – dithyrambu, zahrnujícího extatické běsnění – v moderní 

„podívanou“.  
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„Dórský svět“, to byl divý „dionýsismus“ integrovaný s uměřeností „apollinismu“. 

Znamená to mj., že činnost lidské mysli je podmíněna také silami, jež se vzpírají kont-

role rozumu. 

Proto Benn může říci, že „hranice mezi Pruskem a Asií je nedaleko“. Stejně jako hrani-

ce mezi Jihem středomoří a mlžným Severem. 

„Nový člověk“ se tak rodí ze zdánlivě antagonistických východisek: 

a) „Božského“ klasicismu (nehybná dokonalost) – umělec jako zrcadlo (napodobení 

ideálního vzoru) a z toho plynoucí o m e z e n í. (Obraz Periklových Athén a Augustova 

Říma jako vzory veškeré klasičnosti!) 

b) „Titánského“ romantismu (tvůrčí pohon) – umělec jako lampa („velký umělec“ 

osvětluje vše) a z toho plynoucí b e z m e z n o s t (dynamika faustovství). 

Klasika zobrazuje nehybnou dokonalost (statiku podstaty, hotové věci: fysis). 

Avantgardy ukazují dynamiku světa (jevy a vzájemné vztahy, z nichž tryská kreativita).    

Duchovní život: uvědomělé bytí, vědomí sama sebe. Animální život je postrádá. 

Apollinský (stálost, zlatý věk, metafyzika); 

dionýský (proudění, stříbrný věk, fyzično). 

Nejzazší hranice tělesnosti, kde hraničí s myslí (+ mez, kde vlastní mysl hraničí 

s duchem ryzím). 

Nacionální podstaty přísluší přírodě, supranacionální tendence duchu (Mann). 

…ČAS 

Buď je člověk mimo čas, nebo je v něm. Tím druhým Benn nikdy nebyl. Značnou část 

byl mimo, hodně stál proti (vnitřní emigrace), dvakrát před (1912, 1933). 

…DÓRSKÝ SVĚT HUDBY A SLOVA 

V roce 1951, v předmluvě ke svým nově vydaným esejům, Benn upozorňuje, že „Dór-

ský svět“ byl námětem i strukturou bezprostředně inspirován  orchestrální skladbou 

Heinricha von Kaminského Dorische Musik.  

Kaminského skladba poplatná hudbě Bachově i Beethovenově je silná a čistá, atmosféře 

eseje však ještě více odpovídá kantáta jeho nejznámějšího žáka Carla Orffa Trionfo di 

Afrodite (1951) plná sborových mužských i ženských zpěvů svatebního rituálu, vzývání 

božstev, nejen texty (Saphó, Eurípidés), ale také hudbou odkazující přímo k řeckému 

vzoru.   

Ve stejné předmluvě Benn rovněž zdůrazňuje, že v „Dórském světě“ „se nacházejí for-

mulace a teze, které jako princip procházejí skoro všemi mými texty“. A je to obraz, se 

kterým se chce pracovat!  

Název zní sugestivně lyricky, podtitul vědecky. Tematicky a ideologicky úzce souvisí 

s texty Der neue Staat und die Intellektuellen, Züchtung, Der deutsche Mensch: Erb-

masse und Führertum, Züchtung II, z nichž ani jeden nebyl dosud přeložen do češtiny. 
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Z knížky Kunst und Macht, kterou „Dórský svět“ otevírá, zařadil Jiří Brynda do svého 

výboru z Bennovy prózy s názvem Nokturno jen „Expresionismus“ (Praha, 2005). 

…ESTETICKÁ TEORIE 

Houston Stewart Chamberlain, jehož pojetí umění rozvíjel Alfred Rosenberg, se mj. 

odvolává na Kanta, Lessinga, Goetha a Schillera, když tvrdí, že „básnictví jest první 

mezi uměnami; spíše jest jediné“: „Jest dnes všeobecně známo, že za starých dob u 

všech členů indoevropské kultury všecko slovesné básnění bylo zároveň básnictvím tónů 

(…) hudba a poesie v době nejvyššího rozkvětu řecké kultury tak úzce byly spjaty a 

srostly, že dějiny řecké hudby nutně musí zasahovat do oboru helénské poesie a naopak. 

(…) starší Gótové nedovedli najít žádného jiného pojmenování pro čtení než zpívání, 

ježto neznali žádného způsobu ústně povznešenějšího sdílení, jež by nebylo bývalo zpí-

váno (…) ježto umění předpokládá volnost a tvůrčí sílu, tož vyžaduje osobnost (…) genij 

se liší specificky od obyčejného člověka (…) každá umělecká tvorba podléhá bezpodmí-

nečnému primátu poesie (…) vysoce musíme tu potom cenit důležitost a význam formy! 

(…) umění jest zpodoba; jenom mluvené zprostředkuje nevyslovitelné, jen spatřené 

zprostředkuje neviditelné; z čehož vysvitá, že žádná otázka vzhledem k umění není důle-

žitější otázky po jeho vnějšku, tj. po principu jeho vytváření.“ To vše jsou věty, které by 

Benn podepsal, až teprve názor na „vnějšek“ oba muže zásadně rozděluje. Pro Cham-

berlaina má být pravé německé, resp. germánské umění naturalistické, tzn., že zpodob-

ňuje svět s minimálním množstvím abstrakce tak jako nejlepší evropští tvůrci od rene-

sance: „Naše umění jest od kolébky naturalistické, a kdekoli v minulosti nebo přítom-

nosti je vidíme odhodlaně se hlásit ku přírodě, můžeme si být jisti, že se ubírá cestou 

pravou.“ „Přírodu“ tedy Chamberlain vidí, navzdory svému obdivu a zaujetí pro Wag-

nera, zcela ve smyslu pozitivistického 19. století. Pro Benna je takové pojetí přírody už 

pouze vězením v troskách. „Stupidní psychologii měšťáckého naturalismu“ je třeba 

odvrhnout, jako to udělal Marinettiho futurismus v Itálii. Opřít se mohl také o historika 

umění Wilhelma Woringera (1881–1975), který charakterizoval gotické umění jako 

„vzepětí k surreálnímu světu nadsmyslového“ a viděl v něm vzdáleného předka expre-

sionismu, neboť „nordický duch se kloní k abstrakci“. Alois Schardt (1889–1955) pak 

v přednášce „Co je německé umění?“ (10. 10. 1933) hájil názor, že „specifičnost ger-

mánského umění od doby bronzové po dnešek se zakládá na neobrazném extatickém 

prvku, jehož bezprostředním následníkem je expresionismus“, a tvrdil tak přesný opak 

toho, co Chamberlain, totiž že „úpadek německého umění v 15. století začíná se vzni-

kem naturalismu“. Tento názor se v národně-socialistickém Německu neprosadil, přes-

tože právě lidé jako Benn ztělesňovali žitou syntézu obou. Dórský svět je skvělým pří-

kladem takového pokusu! 

…EVOLA 

Regrese do psychického podloží, založená na Freudovi a Jungovi, pro Benna tak důleži-

tá a zásadní, je pro Evolu jen dalším aspektem současného nihilismu a navíc příznak 

poraněného svědomí, jež je příliš slabé na to, aby udrželo na uzdě spodinu duše se vše-
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mi jejími předpokládanými „archetypy“ a s tím, co lze dobře přirovnat ke Goethovu 

„světu Matek“. (Jezdit na tygru, s. 64) 

Evolův „odlišný člověk“ (Uomo differenziato) čelí problémům moderního člověka, aniž 

by sám „moderním člověkem“ byl, patří do jiného světa a zachovává si jinou existenci-

ální dimenzi. Takové založení by mu mělo umožnit aktivně působit bez vnitřní účasti 

v podstatě kdekoli v moderním světě. Benn v sobě tento „jiný rozměr“ záhy probudil, 

pouze jeho udržení a kultivování ho však stálo tolik sil, že mu jich na jakoukoli účast 

v aktuálním dění (včetně i třeba rodiny) zbývalo již jen pomálu. 

Evola publikoval některé Bennovy texty v Diorama filosofico, příloze Regime Fascista 

(vedle Spanna, Rohana, Heinricha, E. J. Junga aj.). Jejich korespondence se u Benna 

nedochovala, s výjimkou jednoho Evolova dopisu z roku 1955. 

Námět k rozpracování: rozdíl mezi původním a věčným, mezi arché a perenno.  

…FILOSOFIE ŽIVOTA 

Podle Diltheye „život“ není abstraktním pólem „jáství“, který by byl v opozici vůči 

vnějšímu světu, ale „imanentní jednotou subjektu a objektu“. Život je základ, „za“ který 

se již nedá jít. Život funduje smysl veškeré skutečnosti. 

Nejmenší jednotkou v toku života je p r o ž i t e k – autentické bytí. 

Benn, stejně jako Heidegger, znovu ukázal, že za tímto Životem, hluboko v něm se 

skrývá ještě něco jiného, zásadně odlišného, co život transcenduje a uděluje mu smysl. 

D u ch. „Mimo dějiny začíná skutečnost, antropologická skutečnost duchovních forem.“ 

Náměty: 

Návrat až na dno bytí, zabývání se skutečnostmi, které leží mimo řeč a nepodléhají kou-

zelné moci slov, je prožitek zřejmě ze všech nejautentičtější. Musíme ho skrze ducha 

opravdu pojmově převyšovat? Nebo se snad právě v této snaze projevuje podstatný rys 

těch „nejlepších“ z našeho druhu? 

Pojem „skutečnost“ staví filosofa před jeden z nejobtížnějších problémů, na němž se 

třídí duchové (nejasná hranice mezi skutečností myšlenou a věcnou, mezi duchem a 

idejemi a jejich viditelnými a hmatatelnými projevy – fenomény). 

…FORMA  

„Každý další okamžik opět zpochybní ten předcházející. Žádná hodnota, za kterou se 

bojovalo, nemá nárok a vyhlídku na jistotu a trvání. Proto mírou mravnosti nemůže být 

nějaký obsah, nýbrž forma.“ 

Werner Best, jeden z předních „intelektualistů“ SS 

Také Werner Heisenberg („princip neurčitosti“), vědom si toho, že otevřený systém 

vědy je přece jen třeba opřít o jistoty, o invariantní (= neměnné) zákonitosti (bez nichž 

by se, zdá se, zhroutil), nalézá tuto spolehlivou jistinu ne v nějaké hmotné či nehmotné 
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substanci, ale ve formě – vyjádřené matematickou funkcí (Fyzika a filosofie, Praha 

2000, 2. vyd.).  

Oba muži se tím přímo hlásí k filosofii platónského idealismu, povyšujícímu do světa 

idejí geometrické tvary, jakožto esteticky nejdokonalejší obrazy, jejichž jevový odraz 

vidíme v elementárním světě fenoménů. Hmota není u Platóna ničím (tak jako moder-

nímu mysliteli se ztrácí substance atomu ve víru elektronů nebo hodnota v lineárně chá-

paném čase), forma je mu vším. 

To platí také pro Benna, jehož „zákon formy“ vymanil z naprostého nihilismu z období 

Morgue a prvních rönneovských novel… 

Výklad ovšem vyžaduje zvláštní řeč, v tom je vědecká řeč podobná básnické: vědec 

stejně jako básník buduje dlouho styl, který odpovídá potřebám doby.  

Formy jako výraz druhu, rasy, kultury.  

 „Živá bytost musí vykonávat tisíc rozmanitých činností, aby mohla žít; avšak žije, aby 

byla sama sebou, tou formou, kterou jest.“ 

V dějinném dění, v čase, se obsah forem, jejich rozumová náplň – pojmy a jejich vý-

znamy – mění s proměňující se skutečností lidského světa idejí a fenoménů.  

Princip formy překračuje nejen intelektuální, ale také „etické pravdy“, které ho střídavě 

naplňují (např. „lidská práva“).  

Benn proto upřednostňuje „biologickou pravdu“, zakořeněnou v organičnu těla (eseje 

Dórský svět, Züchtung, Der deutsche Mensch, řeč Zucht und Zukunft), která je v podobě 

(= formě) člověka zdaleka nejtrvalejší. Dnes je i proti této pravdě veden egalitářskou 

ideologií cílený útok.  

Náměty: Informace, která už není zasazena do rámců (do logu, religia-vazby, do stylu), 

posiluje pochyby, místo aby spojovala (informace, z lat. in-formatio: vnitřní utváření, 

ztvárnění, informovat – dávat formu). 

Zdůrazňování formy ve smyslu „forma dává vzniknout obsahu, nikoli naopak“ bývá 

v Čechách přijímáno s odporem. Je v tom kus z obrozenecké tradice „bojovníků za 

pravdu“, kteří se stavěli proti „přežilým formám“?  

Estetik Bohumil Markalous také upozorňoval, že forma zdejšího člověka utvářená ději-

nami, které byly v rukou silnějších sousedních národů, dala vzniknout tradici českého 

písmáctví a muzikantství, nikoliv však architektuře a výtvarným uměním. Tato stránka 

„geometrizujícího ducha“ se začala probouzet až koncem 19. století, samozřejmě v plné 

závislosti na vzorech z dalších evropských zemí… 

…HEIDEGGER, SCHMITT, JÜNGER  

Duch doby, v němž probíhalo formování jejich osobností, se vyznačoval všeobecným 

uvolňováním dosavadních vazeb (pozdní císařství, republika).  
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Překračovali subjektivismus salónní kultury 19. století, kam patřil ještě Houston Stewart 

Chamberlain, nebyli však ani dělnickými vůdci. 

Společná fronta proti liberalismu a parlamentarismu. Dekonstrukce diktatury rozumu, 

která skončila ve slepé uličce materialismu a kapitálu.  

Konstitutivní jsou jejich spisy už před rokem 1933 (analyzující a kritizující přítomnost). 

…KONZERVATIVNÍ REVOLUCE 

Shrnující termín pro velké množství světonázorů, které jsou vyjádřením hledání alterna-

tiv k marxistickému socialismu a liberalistickému kapitalismu, jejichž matricí je prý 

„židokřesťanství“.  

Nové syntézy dosavadních protikladů: levice a pravice, nacionalismu a socialismu, kon-

zervatismu a revoluce, elity a pospolitosti, státního a soukromého, lokálního a globální-

ho, úpadku a obnovy, racionálního a iracionálního, apollinského a dionýského, klasi-

cismu a romantismu atd. 

Axiomy KR:  

– sférické chápání času oproti lineárnímu; 

– celostní („totalitní“) pojetí světa oproti dualismům křesťanství (svět a zásvětí, rajské 

naplnění v zásvětí; útoky k. na svět, odkud plyne nebezpečí) i pokrokářství (svět a zá-

světí, rajské naplnění ve světě; útoky na zásvětí, odkud p. tuší nebezpečí);  

– heroický realismus obrazu člověka: ten nebyl původně „dobrý“ (až zlá společnost ho 

zkazila), jak tvrdí pokrokáři (s tím, že v budoucnu musí dospět k dokonalosti), ani „zlý“ 

(„hříšný“), jak tvrdí reakcionáři (s tím, že celá jeho existence má směřovat k bodu, kdy 

milostí boží bude spasen); je prostě nedokonalý, poněvadž je jen dílem celku. To ho 

však nijak neznehodnocuje ani nezbavuje puzení se zdokonalovat, poněvadž je právě 

dílem celku, na jehož hodnotě se tím podílí.  

– zaměření, resp. zacílení, „proti všem“: proti racionalismu, kapitalismu, liberalismu, 

parlamentarismu, demokratismu, marxismu, křesťanství, židovství a jejich ekonomismu, 

humanismu, egalitářství, pacifismu, kosmopolitismu, homogenismu, univerzalismu atd. 

Často splývající rozlišení mezi polaritou a dualismem je jedním z klíčů k porozumění 

konzervativní revoluci. Jednota nevylučuje protiklady. Zahrnuje je v sobě. 

Fašismy nelze pochopit, nedíváme-li se na ně přes „konstrukt“ pojmu KR.  

Shrnutí: 

Základní „obraz“ konzervativní revoluce je c e l e k, nová jednota.  

Nietzsche říká: „Svět je jen jeden.“ Přičemž ale tímto „jedním světem“ není myšlen jen 

ten viditelný a materiální svět fenoménů, jak se domnívají jeho novověkému myšlení 

poplatní vykladači, ale i svět „neviditelný“, nehmotný svět etických hodnot a myšlení. 

… LIDSKÝ TYP, NE INDIVIDUALITA!    

Typ: etymologicky od slovesa typtó, které je příbuzné s českým slovesem tepat.  
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Typ je nadosobní – spojuje jednotlivce stejné doby i za sebou následujících generací. 

Kontinuita typu (včetně státního zřízení) je charakteristickým znakem řecké kultury. 

Typ je důsledek srovnávání, výběru a pěstění, které stírají individuální nahodilosti.  

Kritéria jsou přitom určována a vymezena vzorem. 

Vzor je dokonalý zástupce svého druhu, ideál – nejvyšší stupeň lidské dokonalosti.  

Označoval se adjektivem božský a byl zhmotněn v řecké plastice. 

Podle Platóna je vzor (ideál) vždy před „věcí“, která je v něm nezkažená a přirozená: 

vzor tak je přirozeným stavem (fysis) každé „věci“. 

Fysis znamená dokonalý (ideální) přirozený (naturální) stav. Blížit se k němu a naplňo-

vat ho je cílem (telos) ve všech oborech konání a dění. 

Odchýlení se od fysis je vždy degenerací. Platón podrobně vylíčil cyklus úpadku na 

úrovni politických institucí: od aristokracie se přechází k plutokracii, pak k demokracii, 

aby nakonec vyústily v tyranidu. (Stát je přitom telos menších společenství – v něm se 

projevuje fysis lidského soužití.) 

Dórská (a archaická etika vůbec) je etikou identifikace se vzorem („etika archetypu“, 

věčného návratu téhož, obnovy). 

Platnost vzoru – původního typu (= arche-typu) – je absolutní, nadlidská, božská, 

z hlediska humanismu, novověké humanistické tradice, je proto „nelidská“. 

Způsob, jímž se typ projevuje, je styl (sloh): „dórský svět“ („destilace“ árijského řectví). 

Typem a stylem se uplatňuje soudržnost řecké kultury – její tradice. 

Dnes je proto třeba znovu promýšlet, předefinovat (= jinak vymezit) lidskou přirozenost 

(fysis).  

…MODERNA JAKO „VZPOURA PROTI MODERNITĚ“ (novověku) 

Velká část umělecké moderny, mezi jejímiž nositeli a především propagátory byl ne-

proporční počet emancipujících se liberalizovaných (= z dosavadní pospolitosti vytrže-

ných) Židů, souzněla se starozákonním ikonoklasmem vůči antickému umění. Něco 

takového bylo Bennovi zcela cizí: jeho zanícení pro antiku se datuje od raných gymna-

ziálních let. Rád, skoro s nádechem závisti, přijímal z klasického uměleckého světa ob-

raz, který mu přesně vyhovoval. Na antické odkazy narazíme už ve druhé sbírce Söhne 

(Je v tom jih, pastýř a moře. Báseň „Expres“). 

Benn také nikdy nekladl, jak je v moderně obvyklé, grotesknost lidského osudu nad 

tragično.  

„Ne náhodou se říkalo, že s demokracií začala komedie.“  (S rozvojem aténské demo-

kracie se kryje nástup atické komedie…) 

Avšak v jiném je Benn básník velmi „moderní“. Nechme nyní stranou novou odosobně-

nou formu, s níž v Morgue (1912) pojednal „staré“ dekadentní téma rozkladu. Záhy mu 
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šlo především o to, vybudit či probudit různými asociativními metodami staronový druh 

vnímavosti, v němž právě padá subjektivita, dosavadní vnitřní dimenze člověka, budo-

vaná (převážně „měšťanskou, humanistickou inteligencí“) někdy od roku 1500 

z labyrintu filosoficko-teologických spekulací a matematicko-přírodovědných představ, 

v níž se okolo roku 1900 (fin de siècle) začaly dosavadní konstrukce hroutit. 

Už v rané Bennově básni „Mladý Hebbel“ čteme: 

Kohosi hluboko v krvi mám,  

jenž volá po svých vlastnoručních 

božských nebesích a lidských světech. 

(překlad Ludvík Kundera) 

„Moderní“ v tomto smyslu je také ta část Bennovy estetické teorie, jež vyjadřuje pře-

svědčení, že „sociální funkcí umění je žádnou sociální funkci nemít“:   

Umělecké dílo je dílo a ne účelové sdělení. 

Jazyk (slovo) není pouhým prostředkem, je sám o sobě výrazem. 

Má-li totiž umění zůstat příslibem emancipace ve světě, jenž každý účel proměňuje 

v pouhý prostředek dosažení jiného účelu, pak se mu to může podařit jedině tehdy, od-

mítne-li službu sociálním či politickým projektům (buržoazie) a pochopí-li se jako sa-

moúčel (umění pro umění). Báseň je sama pro sebe (neslouží ničemu, ničemu vnější-

mu). To by podepsal i Adorno (viz jeho Estetická teorie, Praha 1997). 

Jinak řečeno: umění udržuje svůj vlastní svět radikálně oddělený od světa existujícího 

v přítomnosti. Díky jasnému odmítnutí politické (či jiné) služebnosti je schopno dostát 

své pravé politické funkci – být předzvěstí a příslibem jiného lidského spolubytí. 

To vše lze promýšlet ve vztahu k heideggerovskému „původnější než člověk je neko-

nečnost pobytu v něm“, k Dasein, „bytí tu“, nikoli jako k novému pojmenování vědomí 

či subjektu, individuálního jáství – Ichheit  – vyděleného subjektu, ale právě jako způso-

bu lidského bytí, které je založeno hlouběji než subjekt a zároveň je vždy spolubytím, 

bytím ve světě: „Jakožto spolubytí ‚je‘ tudíž pobyt bytostně kvůli druhým. To je třeba 

chápat jako existenciální výpověď o bytnosti. I když se faktický pobyt na druhé neobra-

cí, domnívá se, že je nepotřebuje, anebo je naopak postrádá, jest ve způsobu spolubytí.“ 

(Bytí a čas, 2008, s. 153, 2. vyd.) 

Námět: Pro Ezru Pounda má poesie a umění obecně naopak hodnotu, jen slouží-li obci a 

podílí se na životě společnosti: „Nikdy nebude dostatečně zdůrazněna skutečnost, že 

celé Poundovo dílo (básně, překlady, literární a politické eseje) je především militantní, 

to znamená, že je založeno na jistém počtu přesvědčení a dáno do služeb ideologického 

boje.“ (Yves di Manno v: Ezra Pound, Cantos II, Brno, Atlantis 2013, s. 130). Cantos se 

tak během třicátých let mění „v dithyrambickou propagandu mussoliniovského režimu“. 

S Bennem však Pound sdílí přesvědčení, že „antičtí bohové – prostředníci mezi lidmi a 

iracionálními silami, které člověka ovládají – dosud tajemně dřímají po našem boku a 

čekají, až je probudíme z jejich dlouhého spánku.“ (tamtéž). Oproti převážně introvertně 
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monologickému postoji v lyrice, je také Bennova próza leckde „poundovsky“ polemic-

ká a didaktická. 

Poznámka: 

Obraz moderny byl dlouho založen na poměrně nevysokém množství standardních pub-

likací, které ilustrovaly poválečnou levicovou politickou tezi „pokrokové moderny“ a 

„reakčního konzervatismu“, založenou na výběru (a někdy až hagiografickém výkladu) 

tezí odpovídajících osobností a jejich díla. Avantgardy si tak obvykle spojujeme 

s patologickým individualismem, hrubým materialismem či groteskním (tragikomic-

kým, barevně hravým atd.) nevyzrálým hledačstvím a salónním komunismem (typ na-

šeho Devětsilu či Mánesu, odkud už je hodně blízko ke „kreativitě reklamního umění“ 

kapitalistického realismu) – jenže často v nich naopak šlo o nadosobní poznání a smr-

telně vážné duchovní úsilí a směřování. Teprve s postmodernou se pro muže typu 

Pounda, Lewise, Campbella, Yeatse, Eliota, (britských protějšků Benna, Marinettiho, 

Cralliho, Célina aj.), kteří z pokrokářského pohledu „naplňují konzervativní cíle napl-

ňované prostřednictvím revolučních metod“, razí termín „reakční modernista“ (Jeffrey 

Herf, Reactionary Modernism). 

Nietzsche, Curtius a Hocke (Svět jako labyrint) naopak všem „reakcionářům“ a „kon-

zervativcům“ ukázali, že kořeny zdánlivě antitradicionalistických forem moderny tkví 

v evropské půdě („dionýské“), a nejsou tudíž výsledkem pouhého „primitivistického“, 

„existenciálního“ či jinak orientovaného svévolného gesta degenerátů vzešlých 

z moderních velkoměstských mas. 

… „NEBEZPEČNÁ“ KRÁSA? 

Krása je přídavek člověka: jí se stává z přírody umění, a jím z chaosu názor.  

H. S. Chamberlain.  

Jistá potřeba krásy je antropologickou konstantou. Její projevy, kritéria a hodnocení 

jsou však podmíněny nejen místně a časově, nýbrž také etnicky. Krása dórské plastiky, 

gotického chrámu nebo romantické hudby se nezrodila mezi lovci lebek z Bornea nebo 

Eskymáky, stejně jako spisy Aischyla, Danta, Shakespeara či Goetha mezi Afričany 

nebo Aboridžinci. Na neopakovatelné specifičnosti jejich krásy stojí vysoká kultura 

Evropy. Pro dominující rovnostářskou a nivelizující ideologii dnešní „euroamerické 

civilizace“ proto uplatňování evropských estetických měřítek platí přinejmenším za 

„fašistoidní“.  

Týká se to hlavně klasizujících forem, včetně lidské krásy vztahující se k antickému 

ideálu (k čemuž přispěl k i fakt, že po únavě z avantgardistického hledání proběhla Ev-

ropou i USA vlna neoklasicismů právě na přelomu 20. a 30. let).  A protože se „estetic-

ká hodnota nemusí shodovat s hodnotou uměleckou“, tvoří dnešní „dobře smýšlející“ 

umělci převážně „ošklivě“. Relativistický diskurs prosazovali po roce 1945 židovští 

intelektuálové jako Susan Sontagová, Franz Boas nebo Lévi-Strauss: málokomu dnes 

přijde zvláštní, klade-li se rovnítko mezi uměleckými výkony starých Řeků a „přírod-

ních národů“, např. z Nové Guinei. 
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Poznámka:  

Krása je počátek hrůzného, praví se v „Elegiích z Duina“. 

Zrodila se hrozivá nádhera, zvěstoval Yeats. 

Tedy opravdu Umění a Zlo? V hollywoodských produkcích se ostatně antickými so-

chami či tóny klasické hudby dávno obklopují jen pomatení padouši… 

…NIHILISMUS  

Nihilista (geneze a rozsah pojmu: od kacíře po kriminálníka) – zde ten, kdo se ostatním 

odváží říct, že nežijí v nedotčeném domě, ale v troskách, které ještě musejí být rozdro-

leny, rozdrceny a odklizeny, aby na jejich místě mohla vzniknout nová stavba.  

Tento „nihilista“ je proto „věřícím“ mezi „nevěřícími“ bezduché doby interregna, takže 

k nihilistovi v původním slova smyslu, který nevěří v nic, má daleko. 

Srov. Hermann Rauschning, The Revolution of Nihilism: Warning to the West, 1939. 

…ORFEUS 

Propojuje apollinský princip s dionýským. Benna běsnící menády rozhněvaného Dioný-

sa neroztrhaly, jeho soukromá tragédie se však odehrávala v potrhaném bludišti – laby-

rintu – vlastního nitra.   

Avšak, jak píše Rilke v devátém sonetu první části Die sonette an Orpheus (1923): 

Jen ten, kdo už lyru zved / i mezi stíny, / v předtuše smí chválu pět / jak nikdo jiný. // 

Jen ten, kdo s mrtvými mák / jed z jejich říše, / ten i tón nejtišší pak /vždy bude slyšet. 

(přel. Tomáš Vítek).  

O málo později se objevuje Bennova vlastní báseň Orphische Zellen (Orfické buňky). 

Námět: Je něco z osudu Marsya v Bennových letech 1933/34? 

Poznámka:  

Labyrint – mapa mystéria, zauzlení sil ve vztazích a napětí, pletencové, zvěrné, „laby-

rintové“ motivy měly konkrétní smysl, nejde jen o dekorativismus, abstrakci; zdůrazňují 

rytmy života, kosmické rytmy. Sjednocující metafory mezi vypočitatelným a nevypoči-

tatelným (Náhoda a nutnost, J. Monod).  

Labyrint odkazuje k jeskyním kultům doby kamenné, jeskyně k děloze Matky země; 

spojení ženy s býkem je spojením protikladů.  

Bludiště světa, u Komenského je to vědění (Všudybud jako Vševěd a klam, mámení, 

Mámil)??? 

…PODSTATA a AURA SLOVA 

Dosud nezvěcnělý prostor = ř í š e slova. 
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Na každém vhodně užitém slově spočívá důraz jako zosobnění naprosté m o c i: 

„Slova se mohou vyrovnat rentgenovým paprskům – když je správně používáme, jsou 

schopné proniknout vším.“   

Aldous Huxley  

 Nevýslovné je hluboké, duševní, „podsvětní“, které tísní („asianismus“). 

Význam je duchovní, bdělé vědomí, „čiré světlo“, které osvobozuje („aticismus“).   

 „Ze společného světa rozumu, obsaženého v jazyku, musí stále čerpat i ten, kdo jej chce 

popřít. 

Giorgio Locchi. 

Bennovy prozaické texty jsou nutně poplatné jazyku novověku: lineární a dualistické 

řeči (např. rozdělení na racionální-iracionální). Novověký pojmový aparát, který omezu-

je realitu na takováto bezpečná rozlišení (umělé – přirozené, lidské – mimolidské, mate-

riální – duchovní atd.), však k vyjádření nově vnímané a konstruované skutečnosti „ly-

rického Já“ nestačí. Proto potlačování „substance“ slov ve prospěch jejich „aury“ (opis 

„výprav do neznáma“, „duchových dobrodružství“, anamnézy). Obraznost jazyka je tak 

formována na principu výběru, který již neodpovídá novověkému logu. Benn je přitom 

„srozumitelnější“ než Heidegger, který podle jiného principu nově vznikajícího logu 

usiluje formovat samu materiálnost jazyka, když buduje „říši“ z jím nově vytvořených 

či významově posunutých pojmů. Pro Benna je charakteristický výraz, tj. symbolický 

význam. 

„V Nietzschem a Bennovi lze právem vidět exponenty jazykového myšlení. Nikdo mimo 

ně svoji existenci neidentifikoval tak výlučně s jazykem, nikdo o něm jinak tolik nepře-

mýšlel a nenapsal.“, konstatuje Bruno Hillebrand (Artistik und Auftrag. Mnichov 1966, 

s. 7.) 

Náměty: 

Bytí člověka má svůj základ v řeči, avšak možnost mluvit a možnost naslouchat jsou 

stejně původní. 

Hölderlin o řeči tvrdí, že je „nejnebezpečnějším ze všech statků“. 

Řečí člověk svědčí, čím je. Svědčit, znamená dát najevo a současně se zaručit za to, co 

je v projevu projeveno. A co má člověk dosvědčovat? Svou p ř í s l u š n o s t. A tato 

příslušnost tkví v tom, že člověk je z podstatné části vždy dědicem a učedníkem (srov. 

RAIDO, Organizační směrnice, in: Zformování militanta a operační jednotky, Tradice 

budoucnosti, edice Orientace, s. 14):  Být svědkem příslušnosti k nějakému celku – tj. 

děj, který se odehrává v podobě dějin. Kde je řeč, tam je svět dějin, onen měnící se 

okruh rozhodování a díla, činu a odpovědnosti, ale také libovůle, pokřiku, úpadku a 

zmatení. 

Avšak Jünger kdesi tvrdí, že „jazyk nás naučil věcmi příliš pohrdat“. 

A Mišima pohrdavě mluví o „bílých termitech slov“ oproti rudému činu (sám zplodil 

hotová termitiště, ale svému tvrzení dodal váhu, když zemřel v akci jako vlk…Vignyho 
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vlk). „Málomluvnost a krása formy, oproštěná od intelektuální leptavosti slov.“, takový 

je jeho závěr ve „Slunci a oceli“ (1968). Slova nestačí – proto „báseň života a smrti“.  

Byl pro Benna jazyk pokračováním lidského těla? 

„Co se vůbec dá říci, dá se říci jasně, a o čem se nedá mluvit, o tom se má mlčet.“ Platí 

či neplatí tento výrok? 

Srov. také Patrik Ouředník, Svobodný prostor jazyka, Torst 2013; Roland Barthes, Říše 

znaků, Fra. 

…POEZIE, BÁSNĚNÍ  

„Vnější svět může být pomocí imaginace proměněn ve svět jiný.“ Tak nějak to Blake, 

Goethe, Novalis, Huysmans, Marinetti (a mnozí jiní) říkali. 

Surhumanismus 

Skutečnost se zásadně odvíjí od světonázoru: fakta jsou určována a vymezována ideje-

mi, utvářena vůlí. Mysl je v dějinách tvůrcem reality. Dění v mozku dělá dějiny.  

Hitlerův světonázor 

Extrémní pokus jak cestou přeformování subjektivního vědomí změnit svět (E. Jäckel).  

Světonázor (Weltanschauung) je před „skutečností“ (Brasillach). 

Esoterické povědomí o božském původu poezie. 

Božský prvek, jsoucno, které stojí mimo člověka a nad ním, které do něho vtrhává a 

naplňuje ho jako Múza, jako bůh, jako božské nadšení (entuziasmus).  

„V této imaginární oblasti se (moderní) rozdělení mezi duchem a přírodou, já a skuteč-

ností, ještě neuskutečnilo.“ (E. Lohner, Passion und Intellekt: Die Lyrik Gottfried 

Benns, Neuwied 1961) 

Jenže Benn nadlidskou instanci určuje v těle, v nejstarších vrstvách a částech mozku: 

„Mytografie i psychologie národů, genetika i fenomenologie, všichni se dnes shodnou 

na jednom – neseme ve svém organismu zbytky a stopy ranějších vývojových fází, pozo-

rujeme, jak se tyto stopy realizují ve snu, v extázi…“ („Výstavba osobnosti“, in: Noktur-

no, s. 37). Tuto organickou spojitost s minulostí je možné nazvat „biologií tradice“. 

Odtud i Natur-Sprache. 

Bennovo básnění je autentickým básněním interregna: starý obraz světa (novověku) je 

v něm roztříštěn až do větné stavby a slovní zásoby, ale zároveň se do něj domáhají 

vstupu staronové světy (viz např. báseň Schädelstatten, A. Mohler, Die Konservative 

Revolution in Deutschland 1918–1932, 2. vyd.).  

Benn byl přesvědčen, že některé symboly (včetně svastiky) a slova (krev, modř), jejichž 

„řeč“ vyjadřuje podstaty, jsou esenciální a mohou moderní vědomí vrátit o tisíce let 

nazpět.  
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V moderním světě je tak oním mágem, šamanem, který otevírá dveře vnímavosti a ná-

vratu, umělec. 

Místo vdechování (in-spiro) božské páry (nebe – Nebel) vystupující z trhliny v zemi 

(„delfská praxe“), probouzejí se takto potentní mozky alkaloidy, meditací v tichém use-

brání, ale také ve vytržení kolektivního rituálu: na přísně organizovaných politických 

shromážděních, v bratrství těch, kteří sdílejí tytéž strasti a tatáž nebezpečí, poslouchají 

tytéž rozkazy (lidé jsou poutáni slovem) a bojují na téže straně za společné hodnoty, 

ideály a cíle.  

Tvůrčí síla: cit pro proporce, míry a vhodnost. Tvořivost je klíčové slovo, které přesahu-

je přírodu i umění a spojuje umělce s kosmogonickými bytostmi. Benn se často zabýval 

tvůrčím činem a zkoušel ho interpretovat. 

Tvorbu definoval jako existenciální nutkání. Tvůrce přitom není nikdy jen tlumoční-

kem, napodobitelem, který zachycuje odlesky „božského“, „nevýslovného“, i když se 

sám tak cítí a označuje (mimesis). Každé tlumočení, i to nejsubtilnější, je tvůrčí: repro-

dukce (nápodoba) je nutně i transformací, a tím novým ztvárněním.  

Náměty: 

Profánní pojetí poezie pouze jako „hry slov“, nikoli „vážnosti jednání“. Snu nikoli sku-

tečnosti činu (akce).  

Heidegger pro poezii, m o c básnictví, nárokuje p r a v d u (bytí), podle Benna jde na 

prvním místě o expresi (výraz).  

„Nevyslovitelné“ se vymyká pojmovému vyjádření, dá se však vyjevit obrazem. Prvot-

ním poetickým prostředkem vytváření obrazů je metafora. 

Lit: 

Gottfried Benn, Problémy lyriky, in: Nokturno. 

Martin Heidegger, stati Hölderlin a podstata básnictví; Co je člověk. 

Houston Stewart Chamberlain, Základy 19. století, 1912. Kapitoly „Umění a nábožen-

ství“ (s. 379, kniha druhá) a „Hudebník-básník“ (s. 384, tamtéž). 

Michail Leonovič Gasparov, Nástin dějin evropského verše, Dauphin 2012. 

Proti „písmáctví“: Literát jako pravý syn měšťáctví a humanismu; lidové a válečnické 

opovržení čtením jako znak vznešenosti z „lepších dob“. Srov: 

Thomas Mann, Kouzelný vrch, dialog mezi Naphtou (Žid vychovaný jezuity, „reakcio-

nář“, „konzervativní revolucionář“) a Settembrinim (Ital, zednář, liberál, demokrat a 

pokrokář) na s. 585 (vydání z r. 1975) o významu literatury. 

 Jan Krejčí, Studie z novější literatury německé, 1904. Pruský básník Detlev von Lilien-

cron píše: „Nikde v Německu nebylo rytířství feudálnějšího: hrdí, neskonale těsně 

k sobě stojící, před dvěma stoletími ještě nevzdělaní jako jejich nevolníci, všemu vzdě-

lání se vysmívající.“ (s. 162). 
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Hanns Johst, Proroci, 1941. Německý šlechtic na císařovu otázku, zda četl už něco od 

Luthera, odpovídá: „Ještě jsem od toho muže nic nečetl…Písmo pro mě nic nezname-

ná…Píšou obhájci…píšou Židi…magistrát píše…pravý člověk žije z řeči!“ 

…ŘECKO JAKO VZOR 

Německá tradice helénofilie sahá do 18. století. Básnictví, architektura a plastika byly 

formovány podle řeckých vzorů stejně jako idealistická filozofie: vzniká klasicismus. 

Po roce 1870 byla sice v Bismarckově Německu jako vzor upřednostňována Augustova 

římská říše, na zámcích pruské šlechty převládal ale dál dórský ideál: řád a prostota 

každodenního života snoubící se se smyslem pro estetickou dokonalost. V tamním se-

verském podnebí vábila i sama představa heladského světla a modři.  

Německý důraz na řecký ideál fyzické síly a krásy vrcholil Olympiádou v Berlíně roku 

1936. 

Ještě o třicet let později Heidegger redaktorům časopisu Spiegel říká: „Myslím na 

zvláštní vnitřní spřízněnost německé řeči s řečí Řeků a jejich myšlením. To mi dnes 

potvrzují stále znovu Francouzi. Když začnou myslet, mluví německy, tvrdí, že se svou 

vlastní řečí se nemohou dostat dál.“ (přel. Jan Patočka) 

Vysoké standardy čistoty, prezentace a tréninku (dokonalá sebevláda + vojenské doved-

nosti) jsou stále aktuální pro každé společenství, které usiluje o sebepřekonávání. 

…SPARTA 

Archaické, „konzervativní“ prvky: ve Spartě nebyl zcela vyvinut princip soukromého 

vlastnictví (půda a „nevolníci“ k jejímu obdělávání byly vlastnictvím státu/obce; jednot-

livé úděly zajišťující rodinám obživu byly plnoprávným občanům rozděleny a dědičně 

propůjčeny rovným dílem) a nebyla tu příliš pevná rodina (otcem dítěte v rodině mohl 

být jiný muž, mladší, silnější a zdravější; existovala také možnost polyandrie, kdy bratři 

mají společnou ženu a děti; společná jídla mužů místo s rodinou; volnější postavení 

ženy vůbec; skupinová výchova mládeže podle věku, rodinná výchova zabezpečovala 

jen rané dětství); dyarchie (dvojvládí); králové měli zároveň kněžkou funkci; kolektivní 

rituály (včetně krvavých), únosy při sňatku etc. 

Futuristické, „revoluční“ prvky: vojenská taktika hoplítů a na ní založená „avant-garda 

uměřenosti, kázně a sebeovládání“: opovržení luxusem (i ve sjednocení architektonické 

podoby domů) oproti „divošskému“ zalíbení ve třpytu a lesku (zlata, perel, majoliky) – 

v tom tkví také ona „nová antropologická kvalita“ a „nový lidský styl“, přestože 

v důsledku toho řada „užitých umění“ ze Sparty zmizela, poněvadž neměla „odbyt“, 

vytratila se zároveň se znehodnocenou měnou. 

Ústava (= státní uspořádání): dyarchie – „monarchický“ prvek (2 dědiční králové-

knězi); gerusie – aristokratický prvek (doživotně jmenovaná 28 členná rada nejlepších 

mužů starších 60 let, „senát“), apella – prvek demokratický (shromáždění všech plno-

právných mužů nad 30 let, přijímá či zavrhuje rozhodnutí) + eforové – „kabinetní“ 
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prvek (Pět dočasně volených dozorců nad celým státem: králi, gerusií i apellou; mohou 

ještě zvrátit jimi navržená a přijatá či nepřijatá rozhodnutí).  

O analogii s ranou římskou republikou Antonín Kolář, Demokracie antická a moderní, 

1936, s. 91. 

Chronologie: 

Od 6. století před n. l. byl spartský stát pro svou formu nejen jasným hegemonem Pelo-

ponnésu, ale těšil se i největší vážnosti v celém řeckém světě. Stál v čele Řeků 

v obranné fázi bojů proti Peršanům (480–479 př. n. l.) a zvítězil (ovšem až s perskou 

podporou) nad demokratickými Athénami v Peloponnéské válce (404 př. n. l.). Moc 

Sparty byla vážně oslabena Thébany roku 371 před n. l. v bitvě u Leukter, kde padla 

značná část plnoprávných Sparťanů, v té době již nepočetných. Sparta přestala být ve-

doucím řeckým státem. Po bitvě u Chairóneie (338 př. n. l.) se dokonce dostala pod svr-

chovanost Makedonie, její étos však přežíval v konzervativních vrstvách antické vyšší 

společnosti ještě v prvních stoletích našeho letopočtu. Definitivně byla zničena vpádem 

Visigótů v r. 395 n. l.  

Srov. Jean Haudry, Indoevropská tradice. Kapitolka 5.8 Úpadek. Viz Tradice budouc-

nosti, edice Fascikly č. 8/2011. 

K instituci údělu (odel; ve Spartě klároi; lat. feudum, léno) srov.  Arthur de Gobineau, O 

nerovnosti lidských plemen II, 1942, s. 21 a 261. 

…UMĚNÍ 

Bennovo pojetí umění má jednoznačně sakrální ráz („poslední metafyzická činnost, 

která ještě může pořádajícím způsobem zasáhnout do chaosu života“). Má-li proto umě-

ní podle něj zůstat příslibem přesahu (transcendence), zjevení svatosti (hierofanie) a 

osvobození (emancipace) lidství v jeho „čisté monolitické podobě“, nesmí být instru-

mentalizováno jako prostředek k jinému účelu ve sféře imanence, tzn., že nesmí být 

podrobeno soukromému trhu ani státní byrokracii, natož touze jedince po slávě a uzná-

ní. Benn rezolutně odmítal „politizaci umění“ (o komercionalizaci nemluvě), chtěl však 

„estetizovat politiku“: totalitní stát měl vytvářet novou  r i t u a l i z o v a n o u  skuteč-

nost, v níž by se novověký protiklad imanentního a transcendentního opět slil v jeden 

celek (= renesance jako fůze dosavadních protikladů).  

Víra v možnost jiné skutečnosti než jak ji konstituoval novověk a vymezila civilizace 

19. století, víra povzbuzená všeobecným rozkladem po první světové válce, byla vážně 

otřesena výsledkem druhé světové války a posléze výsledkem studené války. Étos 

„umělecké zbožnosti“ pak dozněl v 60. letech s existencialismem, čehož se Benn už 

nedožil. Andy Warhol byl tehdy první, kdo bezvýhradně ztotožnil smysl uměleckého 

díla s předmětem spotřeby („popart“). Dnešní mediálně zviditelňovaní umělci jsou tudíž 

všechno jiné než mystici, proroci a světci, mají blíž ke kašparům, klaunům a žertéřům z 

„legrační společnosti“, která si je „šije na míru“ (Lipovetsky). Jejich „umění“ splývá se 

„zábavou“, s designem (s ozdobou, s dekorem), popř. s marketingovou strategií. Kaž-

dopádně je úplnou součástí konzumu, investicí (systém aukcí jako nikoli už „obchod 

s uměním“, nýbrž samo „umění je obchodem“!) a nikdo z jeho konzumentů si nedovolí 
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rozhodnout, co je a co umění není (s výjimkou oblasti „fašismu“ a „antisemitismu“, 

jejichž projevy stojí vždy mimo umění). Jenže kde se všechno může, tam skoro všechno 

zaniká. Rozdíl mezi „uměním“ a „zábavou“ ztratil pro „společnost spektáklu“ (Debord) 

reálný význam, laťka neexistuje, na komercionalizaci plynule navazuje amaterizace, 

tvorba transmutovala do jedné z mnoha „oddychových aktivit“, „koníčků“ (a zdaleka se 

to netýká jen „fotografování“, „hraní“ v rockových skupinách apod.). Samozřejmě se 

nabízí i otázka, zda pod politickým tlakem není umění svobodnější než pod komerčním?  

Doplňky, podněty, otázky, výzvy:  

Programem každého obrodného umění jsou idealizace. Idealizace kulturní krajiny a 

člověka v ní, idealizace člověka samotného. K této idealizaci patří zpravidla klasické a 

klasizující formy, a to jak ve svém původním, tak i v historickém významu (např. ro-

mantickou krajinomalbu dnes hovorově označíme za „klasickou“). 

Naopak i to nejabstraktnější umění poplatné dnešku je vlastně realistické: odráží stav 

rozbité reality v troskách, znejistění pohybu v ní; čím rozloženější svět, tím neforemněj-

ší a abstraktnější reakce na něj: trvá to už sto let (interregnum). Je načase, aby ti, kteří 

uměleckou tvorbu pociťují opravdu jako nutkání, již přestali napodobovat frag-

mentarizaci a patologizaci společnosti a znovu se věnovali hledání řádu. 

Závěr: existenciální a estetické se prolíná, důsledkem roztříštěných forem je zpravidla 

ošklivost; pevná forma zakládá krásu. Pouhého zachycování rozvrácenosti našeho světa 

pomocí individuálních manýr (jakkoli nemusí jít vždy pouze o prázdné gesto ve smyslu 

pseudotvůrčí libovůle) bylo už dost. Amorfnost chaotického života je třeba formovat, 

pořádat. Pro tvůrce to znamená překonávat otřesenou a znejistělou existenci. Usilovat o 

celistvost znamená velikou výzvu. 

Umělecká činnost – jedna z nejpříznačnějších podob vůle k moci (Nietzsche, Rosen-

berg). Architektura – střet svrchované vůle s nejtěžší hmotou (Speer). 

Nakolik smí a může být umění stavěno na etice? 

Inteligence průměrného člověka se podobá kapesní svítilně, která svítí jen na to, co hle-

dá, zatímco vyšší inteligence je jako slunce, které osvětluje vše. 

Z toho lze vyvodit objektivitu geniálního umění. Je nezaujaté.  

Avšak: pro Platóna stejně jako národní socialisty stojí umění ve služebném postavení 

vůči entitě státu, resp. národa, čili obce. Z toho plyne, že ideologicky typické se dá často 

zachytit lépe a snadněji u průměrných a minoritních tvůrců, velikáni se jednoznačnosti 

vždy vzpírají (viz třeba „Francouz“ Breker). 

V umění vidí Benn uchováno vše, co lidé řekli podstatného. Avšak: „Tam, kde je umě-

ní, nemusí být ještě kultura, pojmy se nekryjí.“ (Schopenhauer). 

Der soziologische Nenner, / der hinter Jahrtausenden schlief, / heißt: ein paar große Männer / 

und die litten tief. (…) und heißt  dann: schweigen und walten, // wissend, daß sie zerfällt, / 

dennoch die Schwerter halten / vor die Stunde der Welt. Dennoch die Schwerter halten 

 


