
Původ 

Gottfried Benn se narodil do rodiny evangelického duchovního Gustava Benna (1857–1939) z 

vesnice Mansfeld s třemi sty obyvateli, která leţí asi na polovině cesty mezi Berlínem a Ham-

burkem v okresu Westprignitz. Jako farář zde působil jiţ básníkův děd, původně však Benno-

vi byli rod selský, snad s luţickosrbskými kořeny, doloţený v církevní matrice obce Rambow 

u Perlebergu jiţ k roku 1704.   

Matka Caroline Bennová, rozená Jequierová (1858–1912), byla Francouzska z vesničky Fleu-

rier na náhorní plošině Jury ve švýcarském Val-de-Travers. Její otec je v matrice zapsán jako 

„hodinář“, domácí řemeslník, který dodával součástky pro hodinářský průmysl. Matka zemře-

la při porodu devátého dítěte uţ v roce 1866 a Caroline tak vyrůstala u kmotry v městečku 

Yverdon.  Pravděpodobně tu navštěvovala střední školu, kde se kromě náboţenství, počítání, 

francouzštiny a krasopisu vyučovala jako cizí jazyk němčina, předpoklad pro její pozdější 

zaměstnání guvernantky.   

Ti dva se setkali v sídle rodiny von Willamowitz-Möllendorff v Gut Gadow, v němţ Gustav 

zastával dočasně místo domácího učitele a Caroline byla vychovatelkou.  

Benn je charakterizuje takto: „…můj otec byl tělesně leptosom: tuhý, vyhublý; má matka 

pyknik, alpínsky podsaditá. Celkem vzato v hlavních znacích oba základní typy evropského 

obyvatelstva; můj otec lamač skal, transcendentní a nezvířecí, rysy pralovce z glaciální mega-

litické kultury; má matka pozemská, blízká všemu ţijícímu, osévající a zalévající pole, zahra-

dy: selský typ, sůl země, s reálným bytím plným smíchu a slz.“  

Vzali se v červenci 1884, první dítě, dcera Ruth, přišlo na svět o dvanáct měsíců později, 

Gottfried rok nato, 2. května 1886, načeţ otec protekcí svého patrona, Günthera hraběte Finc-

ka z Finckernsteinu, dostal větší faru ve vesnici Sellin v Neumark, východně od Bärwälde 

(dnes Mieszkowice v západním Polsku). Zde malý Gottfried proţil spolu se svými několika 

sourozenci prvních deset let ţivota a nevelká vesnice s blízkým okolím mu navţdy zůstala 

synonymem domova: „vesnice se 700 obyvateli v severoněmecké rovině, velká fara, velké 

zahrady, tři hodiny východně od Odry“.
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Bennův otec vystudoval teologii ve Štrasburku, v Hamburku a v Berlíně, ale směrodatné pro 

něj bylo především setkání se švábským pietismem Johanna Christopha Blumhardta v Bad 

Bollu, jehoţ syn Christoph Friedrich (1842–1919) nadále a natolik zdůrazňoval světskost, 

pozemskost říše boţí, jejíţ začátek spatřoval uţ v současných událostech, například ve vze-

stupu dělnického hnutí, aţ nakonec z církve odešel a stal se poslancem za sociálně demokra-

tickou stranu (!), která byla po Bismarckově zákazu legálně obnovena v roce 1890. Gustav 

Benn, který po studiích a poznaňské kadetce pracoval také jako vychovatel Blumhardtových 

dětí, byl tímto prostředím „křesťanského socialismu“ zasaţen víc neţ jen povrchně a i jako 

venkovský farář četl pak vedle konzervativních Kreuzzeitung dlouho i sociálně-demokratické, 
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a tudíţ tehdy revoluční Vorwärts [Vpřed]. Hlavně však byl obdařen a vládl zvláštní silou, za 

níţ právě i Blumhardt vděčil svému úspěchu: hudebnice Eta Harich-Schneiderová ve svých 

nezveřejněných pamětech vzpomíná na pohled a obrovskou sílu, která ze „starého Benna“ 

vyzařovala, kdyţ jí podal ruku – bylo jí tehdy třináct – pocítila prý nepoddajnost, neomylnost 

tohoto muţe, tedy ono charisma, které jako zásadní na svém otci zdůrazňuje i Benn: „… vel-

kým zélótou a fanatikem byl také; ale vyzařovala z něj síla, jakou jsem uţ nikdy u ţádného 

člověka nezaţil: kdyţ stál vedle vás, nemohlo se vám nic stát a nemohli jste umřít.“  

Je přirozené, ţe takový muţ vedl svou rodinu a domácnost přísně a patriarchálně.
2
 Průběh dne 

byl rozdělen co nejpřesněji: kupříkladu teprve kdyţ stál oběd na stole a celá rodina se shro-

máţdila, byl volán otec. Pozdní příchody ostatních se netrpěly. V neděli se nedělaly domácí 

práce, ani školní úkoly apod. Teologicky si sellinský farář na dogmatickou přísnost nepotrpěl, 

zato ţil v neotřesitelném přesvědčení pravé víry a z ní čerpal sílu pro duchovní péči o jemu 

svěřené farníky. Bez rozdílu osoby a stavu navštěvoval suţované, ohroţené, nemocné, radil 

jim, pomáhal a přinášel útěchu. Taková byla povinnost jeho poslání. 

Synovský vztah k takto silné osobnosti nebyl jednoduchý. Ještě jako čtyřiašedesátiletý Benn 

píše: „Mezi otcem a synem existují nejspíš z principu antipatie stejně jako jejich protiklad, 

jsou právě tak drţeni v napětí nenávistí jako spjati láskou.“ Antipatie mezi otcem a synem 

dosáhly vrcholu o velikonocích roku 1912, při smrti matky, kdyţ otec matce nemocné rakovi-

nou z náboţenských důvodů zapověděl jakékoliv zmírnění strašlivých bolestí – na utrpení 

totiţ nahlíţel jako na seslané bohem a pokus ho zmírnit nebo dokonce odstranit s pomocí sy-

na, který se mezitím stal lékařem, pokládal za lidskou opováţlivost. A nechuť a odpor tiše 

vřely poté, co se otec záhy znovu oţenil, aţ došlo u Benna k nenadálému výbuchu zlosti, kte-

rý se odráţí v básni Pastorův syn. Autobiograficky ovšem nesmí být přeceňována, neboť 

zejména v pozdních letech projevoval syn svébytné osobnosti svého otce porozumění, úctu a 

– lásku: „Ach, jak hodně zlého jsem ve svých knihách napsal například i o svém otci, kterého 

jsem měl opravdu moc rád a váţil jsem si ho.“, lituje jako pětašedesátiletý v listě své dceři 

Nele. A v roce 1939, těsně po smrti otcově, se jeho druhé ţeně vyznává: „Myslím často na 

otce, na jeho krásný, jasný ţivot, který, i kdyţ byl mnohdy zatíţen těţkýma očima, jako celek 

byl přesto zázračně sevřený a jednotný. My starší sourozenci jsme dílem ještě museli pociťo-

vat přísnost a snad někdy i tvrdost a neoblomnost jeho osobnosti, která v něm nejspíš byla od 

přírody; ale pak se stával stále laskavějším a mírnějším, a nakonec člověk nepociťoval nic neţ 

tuto jedinečnou laskavost a pochopení pro všechny lidské slabosti… Tento dech nekonečné 

lidské ryzosti a nezištnosti, to nadpozemské v něm, se mě hluboce dotýká.“ A jinde: „Kdyţ na 

něj teď zpětně myslím, jeví se mi jako nejsilnější dojem, ţe jsem ho nikdy, v ţádné situaci a 

při ţádné události, neviděl ubohého, chabého, malicherného, úzkostlivého, vţdy byl nad věcí, 

vţdy pozvedal niţší, vţdy nosil padlé a poníţené do jen jemu patřícího čistého, laskavého 

světa. Nepochybně velmi neobvyklý muţ; úplně prostý, naprosto neintelektuální; ale proudilo 

z něj něco, čemu jsem i v mých nejextrémnějších a nejexplozivnějších letech nikdy nemohl 

uniknout a co bych mohl pojmenovat jako uchvacující, nepochopitelnou ryzost.“ 
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O vztahu k matce je známo jen málo. Kritické slovo o ní neexistuje, ale kdyţ v listopadu 1933 

jeden berlínský list vyzval členy Pruské akademie umění, aby přispěli k tématu „Obraz mé 

matky“, Benn se vztahem k ní vůbec nezabývá, místo něj představuje genealogické myšlenky 

o dědičném prostředí, do něhoţ ona vnáší „románskou krev“. A krvavým obrazem končí uţ i 

mnohem starší báseň Matka: Na čele mám tě jako ránu, / jeţ nezavírá se a neztrácí. / Nebolí 

pořád. A mé srdce / z ní nevykrvácí. / Jen někdy najednou jsem osleplý a cítím / v ústech kr-

vavou blánu (přel. Ludvík Kundera). Jisté je, ţe Benn po ní zdědil korpulentní typ postavy a 

snad i nějaký ten rys v obličeji, který přispěl k tomu, ţe přes své světlé oči a vlasy býval po-

vaţován za Ţida, byť jen v souvislosti se svou pověstí „asfaltového literáta“. Caroline Benno-

vá zemřela brzo, ve čtyřiapadesáti, přibliţně deset let po narození svého posledního dítěte.  

Rozdíly v původu a v charakteru svých rodičů a jejich význam pro vlastní povahu Benn 

podrobně probírá v Ţivotní cestě intelektualisty (1934): v jejich manţelství spatřuje sjednoce-

ní protikladů, německých a francouzských, resp. germánských a románských.
3
 

Se sourozenci (Ruth, Stephan, nar. 1889, farář v Sellinu, Theodor, nar. 1891, Siegfried, nar. 

1892 – padl 1916, Hansgeorg, zemřel jako dítě, Edith, nar. 1901) udrţoval básník běţné pří-

buzenské vztahy, duchovně blízcí si však nebyli. Uţ v jedenácti byl ostatně kvůli gymnaziál-

ním studiím poslán do Frankfurtu an der Oder, města s šedesáti tisíci obyvateli a vzdušnou 

čarou asi padesát kilometrů jiţně od Sellinu. Jiţ zmíněná Eta Harich-Schneiderová líčí sociál-

ní poměry, které tu tehdy panovaly takto: „Před rokem 1914 tam platily hodnoty starého prus-

kého státu v míře dnes skoro nepochopitelné. Kastovní společenský řád: nejprve vláda a zem-

ská šlechta (tedy i církevní patron starého Benna); vedle toho armáda, ale ta opět ve vlastním 

hierarchickém uspořádání: elitní granátníci, ostatní granátníci, 18. polní dělostřelecký pluk, 

telegrafický prapor. Za tím se řadila justice, zemský a obvodový soud, a pak přišly městské 

úřady následované nepravidelným seskupením gymnaziálních profesorů a volných povolá-

ní… Vymanit se z nějaké této kasty, nahoru, dolu, vpravo nebo vlevo, bylo skoro nemoţ-

né…“ Benn zde bydlel hned v blízkosti školy v ţákovském penzionu – starší kamarád 

z dětství a syn hraběte Fincka von Finckenstein Heinrich (1882–1914) ho tam jiţ očekával – a 

domů jezdil hlavně na svátky a na prázdniny. 

Co se týče – řečeno s Bourdiem – sociálního „kapitálu“ rodiny, protestantský duchovní přes 

svou – relativní – hmotnou chudobu přináleţel k nejvyššímu stavu. „Chudoba“ byla u pastora 

dokonce jaksi „šik“. Stále platilo staropruské: „Peníze jsou drek – kdo bohu a králi nejlépe 

slouţí, ten je nejvznešenější.“ Ţivot pastorovy rodiny při tolika dětech, k nimţ příleţitostně 

přibývalo i pár dalších, různě problémových a chudých, neboť k samozřejmostem protestant-

ské fary, a zvláště ještě fary pod vlivem Blumhardta, patřilo sociální poslání, byl zajisté prostý 

a co moţná nejsoběstačnější. Počítalo se, šetřilo se. Ţádné plýtvání, ţádné zadluţování – to 

platilo především. Sellinská fara byla jednoduchá, ale prostorná budova z pálených cihel hned 

vedle kostela, s okrasnou, zeleninovou a ovocnou zahradou se stromy a sušárnou na ovoce. 

S farou sousedil hospodářský dvůr se stájí a stodolou, se ţumpou a s chlévem i s kůlnou na 

vozy. Dvůr a k němu náleţející pozemky byly sice v pachtu sedláků a rolníků ze sousedství, 
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přece však i na faře probíhal ţivot takřka v selském rytmu. Při zahradní sklizni se sířily zava-

řovací sklenice a lahve na mošty a šťávy, vypeckovávaly se švestky, aby je ţeny následně 

v měděném kotli za hodiny trvajícího míchání rozvařily na kaši. V říjnu se zabíjelo: prasata a 

husy na martinské posvícení. Část pevného platu byla v naturáliích: na velikonoce musela 

kaţdá rodina z farní obce odevzdat faráři dvě aţ tři čerstvá vejce („v našich světnicích stály 

plné prádelní koše vajec“), na podzim kaţdý konfirmovaný tučnou husu. Mimo rodinnou ku-

chyni a péči o děti tak matka plnila své povinnosti hospodyně na zahradě i ve dvoře, zatímco 

otec měl nad celou touto velkou domácností hospodářský dohled. Nebránil se přitom všemu 

novému: svá kázání psal při svitu petrolejových lamp a rodina měla k dispozici velikou vanu, 

předmět na vesnici okolo roku 1900 opravdu velmi luxusní. Svět obchodu mu ovšem byl a 

zůstal cizí, nezajímal ho, a totéţ platilo, po celý ţivot, o jeho prvorozeném synu.  

Vzdělání 

V mém rodném domě neviseli ţádní Gainsboroughové / nikdy se tam také nehrál Chopin / 

zcela amúzické prostředí / můj otec byl jedinkrát v divadle / počátkem století / Wildenbru-

chův Chocholouš / z toho jsme tyli / to bylo vše.  

Často citovaná první sloka básně Dílem – Dílem ve skutečnosti pochází – téměř doslovně – 

z dopisu Hansi Egonu Holthusenovi, v němţ Benn v roce 1954 srovnává svůj vlastní rodný 

dům kolem roku 1900 s tím, co mu o svém domově v městečku Hildesheim napsal – o hoj-

nosti útulného a civilizovaného křesťanství a o klavírních dýcháncích v prostředí maloměst-

ské fary za nedělních odpolední – o sedmatřicet let mladší syn faráře Holthusena. Vyvozovat 

z ní Bennův pocit méněcennosti, jak se občas dělo a děje, z kulturně úzkých poměrů svého 

dětství a dospívání, je proto omyl. Na svůj původ z protestantské fary byl Benn naopak po 

celý ţivot hrdý, vţdyť z rodin pastorů „vzešla celá duchovně plodná, kulturně tvůrčí moc ně-

meckého národa“ : Lessing, Wieland, Schelling, bratři Schlegelové, Jean Paul, Nietzsche aj., a 

jakkoli se jiţ velmi brzy vzdálil ortodoxní otcově víře, přece zůstal atmosféře jeho domu věr-

ný v tom nejzákladnějším: vţdy odmítal „všechen materialismus historického nebo psycholo-

gického rázu jako nedostatečný pro pochopení a ztvárnění ţivota“.  

Pokud jde o absenci múzické výchovy, rodiče mu opravdu nemohli předat nějaké literární, 

natoţ „estétské“ znalosti, otec ho však záhy vyučoval základům latiny, řečtiny a hebrejštiny a 

s hudbou se pravidelně setkával v matčiných písních z rodného kraje, v církevním sboru a ve 

hře na kostelní varhany. Do školy chodil nejprve s ostatními vesnickými dětmi, ale při přípra-

vě na gymnázium jiţ navštěvoval soukromé hodiny domácího učitele hraběcích synů Fincko-

vých. Z tohoto prostředí se k malému Bennovi také dostaly první nenáboţenské kníţky. Pro 

jeho umělecké probuzení byl však ještě více určující vztah k jazyku: věroučné pravdy v něm 

sice nikdy nedozrály k náboţenskému proţitku, křesťanskému pro-ţití, a odumřely, avšak 

jazyk, v němţ jsou tyto pravdy vyjádřeny, pro něj zůstal ţivý navţdy. Kontakt s ním patřil 

v rodině ke kaţdodenním samozřejmostem: ranní motlitba, motlitba u stolu, čtení katechismu, 

nedělní kázání. Podobenství z Lutherova překladu bible a rytmus barokních církevních písní 

se tak hluboce vryly do Bennova jazykového vědomí, stejně jako  ú c t a  k  p o s v á t n é m u  

c h a r a k t e r u  s l o v a .  

Královské Friedrichovo gymnázium, jehoţ tradice ve Frankfurtu an der Oder sahala aţ do 17. 

století, bylo ctěnou institucí, která zajišťovala důkladnou znalost latiny a řečtiny, v nichţ ţáci 



četli a studovali díla Platónova, Euripidova, Sofoklova, Homérova, Hérodotova, Horácova, 

Tacitova aj. Maturitní vysvědčení potvrzuje, ţe ţák Benn „četl latinské básníky a prozaiky 

s porozuměním a získal proto potěšitelnou znalost antického ţivota a myšlení“. Starověk a 

obzvláště řecká kultura ve všech svých formách (dějiny, výtvarné umění, básnění a filozofie) 

se tak staly jednou z tematických konstant Bennova myšlení i básnění. Nabídly mu arzenál 

motivů, citátů, mytologických pojmů a někdy uţíval melodiky řeckých slov k umocnění 

vlastního výrazu. Jako ţivý cizí jazyk se vyučovala francouzština, k níţ měl díky matce velmi 

blízko, ačkoli pak v její znalosti nikdy nepřekročil pro literáta skromný stupeň dorozumění se. 

Druhou silnou stránkou gymnázia bylo matematické vzdělání. Zvládnout látku nebylo pro 

budoucího básníka zřejmě snadné a na maturitním vysvědčení je v tomto předmětu hodnocen 

jako dostatečný. Ale ani v němčině nedosáhl vynikající známky: „Ve svém výkladu ještě tu a 

tam zbloudil a ne všude byl jeho výraz trefný; ale jeho poctivá snaha mu i zde umoţnila do-

sáhnout uspokojivých výsledků. V ústním vyučování stále prokazoval ţivou účast a dobré 

porozumění, také domácí četbou získaná znalost hlavních jevů vlastenecké [vaterländischen] 

literatury byla uspokojivá.“ V náboţenství pak projevoval „stále viditelný zájem a s rostoucím 

porozuměním se orientoval i v těţších částech látky. Jeho znalosti věrouky i biblické nauky 

byly spolehlivé a dobré.“ 

Samozřejmě hodně četl, konkrétních titulů je však na základě různých zmínek, především 

v korespondenci, doloţeno jen málo. Mezi vánočními dárky posledního roku století nalezl 

třináctiletý Benn kupříkladu ţivotopis norského polárníka Fridjofa Nansena, historické romá-

ny Hans Jürgen von der Linde (1883) s podtitulem Ein Lebensbild aus den Tagen des grossen 

Kurfürsten od Oskara Schwebela a Lichtenstein (1826) od Wilhelma Hauffa (mj. téţ autor 

literární předlohy Ţida Süße!), hraběnka Finck von Finckenstein mu darovala 30 Lebensbilder 

deutscher Männer aus neuerer Zeit (1892) od Hannse von Zobeltitze (dopis sestře Ruth z 9. 1. 

1900). Dále četl historický „výchovný“ román Ein Kampf um Rom (1876) od Felixe Dahna 

s „motivy zániku říší, úpadku národů a hrdinského umírání“ a pesimistickou povídku Ho-

chwald (1842/44) od Adalberta Stiftera, která se odehrává v Čechách za třicetileté války, ale 

jejíţ „nadčasové téma vymezují slova les, domov a osud, vznik a zánik“ (v dopise z 20. 10. 

1935 F. Maraunovi). Znal jistě Auswahl Deutscher Gedichte (1877), „velmi vhodnou pro vyš-

ší třídy gymnázií“, od Hermanna Klugeho. V kapitole s názvem Z básnění nejnovější doby 

jsou mj. verše Ferdinanda Avenaria, Carla Busseho, Gustava Falka, Arno Holze, Carla Spitte-

lera a Detleva von Liliencron. Posledně jmenovaného, pruského junkera, tvořícího „v plném 

světle, bez zatajujících stínů“ (J. Karásek, Umění jako kritika života, s. 24, 1927), si ţák Benn 

oblíbil především. K raným jeho oblíbeným lyrikům patřil i Friedrich Hebbel, k jehoţ básni 

An die Jünglinge se rád vracíval ještě na sklonku ţivota (Trinkt des Weines dunkle Kraft / Die 

euch durch die Seele fließt…). Ostatní četbu lze jen předpokládat: s pravděpodobností hrani-

čící s jistotou znal např. Griechische Geschichte (1887) od Ernsta Curtia, který 

v „aristokratické Spartě“ spatřoval vzor, podle něhoţ se má řídit soudobý pruský stavovský 

stát. Zda se ale Bennův obraz antiky začal nietzscheovsky zabarvovat uţ na gymnáziu, to ne-

víme. 

Zato dětská víra, s níţ tam jako jedenáctiletý přišel z otcovského domu, byla pryč. Dostavily 

se pochybnosti, zklamání, otřes. Přesto musel na otcovo přání po maturitě proti své vůli „na 

teologii“ do Marburku. Zdejší Phillips-Universität Marburg byla zaloţena roku 1527, tedy 



v časech reformace; v 90. letech 19. století se její filozofická fakulta pod vedením Hermanna 

Cohena a Paula Natorpa stala světoznámou baštou novokantovství. Benn nastoupil jako se-

dmnáctiletý na podzim 1903 a absolvoval tu pouhé dva semestry. Na fakultě ho v osnovní 

části Filologie a historie mohly upoutat přednášky Ernsta Maasse Témata antické tragédie, 

Úvod do mytologie, Historie řecké literatury od Alexandra Velikého aţ po Augusta. Theodor 

Birt interpretoval Catullovu, Juvenalovu a Euripidovu Médeu… Avšak kdyţ se pět let před 

smrtí roku 1951 Benn do Marburku vrátil, aby zde v Auditorium maximum přednesl přednáš-

ku „Problémy lyriky“, zmínil jen, ţe v rámci filologie a historie navštěvoval seminář Ernsta 

Elstera Poetika a literárně historická nauka o metodě a zapsal se na přednášku Ferdinanda 

Wredea o středověké lyrice. V části Filosofie a pedagogika přednášel Cohen o Historii novější 

filozofie a o Kantově systému (teorie zkušenosti, etika, estetika), Natorp pak o všeobecné 

psychologii. Z pozdějších Bennových náznaků lze vyvodit, ţe uţ jako mladý student pokládal 

za naprosto nepřijatelné chtít k poznání dojít ryze pojmově či matematicky, „transcendentální 

dedukcí“, a nepřihlíţet ke skutečnosti lidského světa a problémům lidské existence. Gnozeo-

logie novokantovství v něm upevnila i odpor vůči Kantovi. S Cohenovým metafyzickým 

agnosticismem a s Natorpovou interpretací Platóna, která celou řeckou filozofii a ideovou 

strukturu redukuje na pouhou teorii poznání, se ztotoţnit nemohl. O teologii vedené systema-

tikem Wilhelmem Hermannem a církevním historikem Adolfem Jülicherem, jejichţ přednáš-

ky pravděpodobně slyšel, vţdy mlčel. Písemné doklady se zachovaly o jeho vstupu a činnosti 

v Akademickém turnérském spolku, kde absolvoval pětadvacet hodin obecných cvičení a osm 

hodin šermu v kaţdém semestru. Z Burschenschaftu si Benn odnesl i jizvu od šavle nad le-

vým okem. Stále více a hlouběji ho však přitahovala literatura, zvláště lyrika, v čemţ sehrála 

velkou úlohu antologie Moderne deutsche lyrik (1903) od Hanse Benzmanna (který napsal 

také monografii o Detlevu von Liliencron), v níţ byli uţ zastoupeni mladý Rilke, Hofmann-

sthal i Nietzsche. Sám Benn básnil od čtrnácti patnácti let, ale teprve z Marburku poslal své 

verše prověřit do berlínského časopisu, jehoţ redaktor mu odpověděl: „…smýšlení laskavé, 

výraz slabý. Zašlete příleţitostně ještě něco“. 

Následující školní rok 1904–1905 pokračoval Benn uţ v Berlíně na Friedrich-Wilhelms-

Universität a jen ve studiu filologie. Tento překvapivý krok zůstává v jeho biografii bez jas-

ného vysvětlení a zpravidla je vykládán jako první otevřená vzpoura proti otcovu vedení. Fi-

lologická fakulta zářila řadou slavných jmen: Max Dessoir přednášel Základy estetiky, Hein-

rich Wölfflin Dějiny umění 19. století, Hermann Diels Dějiny řecké filozofie, Ulrich von Wi-

lamowitz-Moellendorf (tedy z rodu, na jehoţ sídle se Bennovi rodiče seznámili) O bozích 

Řeků, Wilhelm Dilthey Všeobecnou historii filozofii aţ do současnosti, Georg Simmel Zákla-

dy psychologie jako duchovní vědy a u Ericha Schmidta je uveden seminář Goethův Faust 

s historickým uvedením. S jistotou však víme jen to, ţe se Benn v letním semestru zapsal na 

přednášku R. M. Meyerse Ţivot a spisy Fr. Nietzscheho. Ze seznamu studentů university byl 

nakonec vyškrtnut s poznámkou: „kvůli nepilnosti“. Dávno měl totiţ jiné plány. 

Kaiser Wilhelm-Akademie v Berlíně zvaná Pépinière (franc. „školka“) byla zaloţena roku 

1795 jako vzdělávací zařízení pro dorost zdravotní sluţby pruské armády a prošla jí řada 

osobností (Rudolf Virchow, Hermann von Helmholtz, Emil Adolf Behring aj.) Do zimního 

semestru roku 1905 mohlo ze sto sedmdesáti osmi uchazečů nastoupit třicet osm: a Benn byl 

mezi nimi! Vstupem do této tradici pyšně zachovávající instituce se konečně mohl vydat na 



přírodovědnou dráhu, pro niţ se v duchu rozhodl – snad i pod vlivem strýce Alfreda, který byl 

lékařem – ještě na gymnáziu. Akademie zajišťovala vzdělání ve všech medicínských oborech, 

v biologii i v dalších přírodních vědách a k tomu fakultativní výuku francouzštiny a angličti-

ny. Nechyběly však ani přednášky z filozofie a umění: např. Podstata lidské duše a duchovní-

ho ţivota, O oprávněnosti teleologického myšlení v praktické medicíně, O řecké kultuře 

v Periklově období. A poněvadţ za kaţdý ukončený semestr byl student povinen odslouţit rok 

jako vojenský lékař, musel si osvojit i společenské formy a konvence důstojnického sboru a 

v šestém semestru absolvovat dvakrát týdně povinný jezdecký výcvik. Rozhodující význam 

tohoto velmi přísného, ale také mnohostranného vzdělání Benn později silně zdůrazňuje: 

„Tvrdost v myšlení, odpovědnost v úsudku, jistota v rozlišování náhodného a zákonitého, 

především však hluboká skepse, která vytváří styl, to zde narůstalo.“  

Od 1. dubna do 30. září 1906 si vedle studia odslouţil aktivní vojenskou sluţbu u 2. pěšího 

gardového pluku v Berlíně a od 1. října 1910 byl jako medik zařazen k 8. brandenburskému 

pěchotnímu pluku v Prenzlau, který mu pak – podle tehdejší praxe – hradil další semestry. 

Současně hospitoval v nemocnici Charité, snad na psychiatrii, protoţe v té době začal publi-

kovat články, v nichţ se zabýval historií psychiatrie a psychologie: v Beitrag zur Geschichte 

der Psychiatrie (1910) podal přehled vývoje medicínských teorií o vztahu těla a duše a pod-

statě epilepsie. Tento článek je vlastně jen historickým úvodem k Bennovu vlastnímu výzku-

mu na téma zadané a honorované lékařskou fakultou – Die Ätiologie der Pubertätsepilepsie 

(1911), při němţ vyšetřil 92 epileptiků muţského a 92 ţenského pohlaví a obdrţel první cenu 

(„neboť se k problému blíţí novou metodou“): zlatou medaili berlínské univerzity, kterou si 

ovšem jako chudý student nechal proplatit dvěma sty markami a spokojil se s měděnou. 

V Selbachově Handbuch der Inneren Medizin je tato práce, otištěná v Allgemeinen Zeitschrift 

für Psychiatrie, ještě o čtyřicet tři let později citována jako významná. V článku Medizinische 

Psychologie (1912) srovnával moderní pokusy jednoho psychiatra z přelomu století přesně 

v mozku lokalizovat smyslová, myšlenková a charakterová centra s Gallovou frenologií a 

psychologií z osmnáctého století, díky níţ se pak psychologie stala odvětvím biologie. Benn 

zde naznačuje nové moţnosti vývoje, jejichţ směr a podstatu však ještě nechává otevřeny. V 

Zur Geschichte der Naturwissenschaften (1911) šel ještě dál do 17. a 18. století, aby vylíčil 

nahrazení aţ do 18. století běţné přírodní teologie exaktně bádající a experimentující přírodní 

vědou 19. století. 

I přes vytíţení nepřestal jistě na akademii sledovat literaturu a literární dění. Klugeovu anto-

logii si doplnil o Hausbuch deutscher Lyrik (1902) od Ferdinanda Avenaria a Die Ernte der 

deutschen Lyrik (1906) od Willa Vespera – také ony mapují předchozích osm staletí německé 

poezie. V roce 1910 byly v burţoazně-konzervativním, ale dosti prestiţním a především mno-

hostranném časopise Die Grenzbote poprvé otištěny dvě Bennovy básně, Rauhreif a Gefilde 

der Unseligen, poplatné ovšem ještě poetice 19. století, a také básnická próza Gespräch po-

jednávající o společenském významu básnictví, resp. básnění, v níţ se na rozhovoru dvou 

mladých básníků odráţí uţ i autorův zápas o vlastní výraz a styl. Současně a následně tu byly 

publikovány i výše uvedené medicínské články. Zda zaregistroval tzv. Nový klub a jeho Neo-

patetický kabaret s nímţ tato efemérní stolní společnost, později ztotoţněná s počátkem lite-

rárního expresionismu, poprvé v březnu 1910 vystoupila na veřejnost, nevíme. Medik Benn 

měl rozhodně příliš napjatý reţim a příliš prázdné kapsy na to, aby byl pravidelným účastní-



kem kavárenského literárního ţivota. Poslední večer Neopatetického kabaretu se však konal 

na jaře 1912: a to uţ byl Benn čerstvým doktorem medicíny (promoval 26. února 1912 

s dizertací  Über die Häufikeit des Diabetes mellitus im Heer) a autorem kníţečky básní 

s názvem Morgue, která ihned vzbudila rozruch přinejmenším v kruzích „expresionistů“ – a 

tak mu mezi nimi zjednala respekt.
4
 

Povolání 

Maturitní komise uzavřela Bennovo vysvědčení konstatováním, ţe nyní opouští gymnázium, 

„aby studoval medicínu.“ Rozhodnutí prvorozeného syna nepokračovat v rodinné tradici mu-

sel nést farář Benn obzvlášť těţce, neboť odmítnutím duchovního úřadu se vzpíral nejen jeho 

vůli, ale i „povolání boţímu“. Pro otce poţehnaného tolika dětmi byly jistě směrodatné i fi-

nanční úvahy a syn se bez cizí podpory neobešel uţ na gymnáziu (platilo se 120 marek kvar-

tálně). Studium medicíny bylo přitom dlouhé (dvanáct semestrů; práva trvala zpravidla jen pět 

semestrů) a drahé, absolvent navíc pracoval další dva roky jako neplacený asistent, kdeţto 

volba teologie znamenala církevní podporu a stipendium. Z hlediska církevních a šlechtic-

kých patronů nepřinášelo lékařské povolání oproti duchovnímu ani větší prestiţ, naopak. V 

kastovním prostředí byli lékaři zpravidla přijímáni s distancí jako povýšenci z niţších stavů, 

kteří museli být k dispozici dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Ţe otec nakonec svo-

lil, bylo výsledkem souhry oddanosti mladého Benna svému záměru a tvrdošíjnosti, s níţ, mj., 

rezignoval na řádná studia filologie v Berlíně, a přímluvy a podpory ze strany Christopha 

Blumhardta z Bad Bollu a Finckových, s nimiţ Bennovi udrţovali poměrně důvěrné vztahy. 

Pépinière sice nenabízela volná, tj. neplacená místa ani stipendia, zato různé příspěvky a jiné 

finanční výhody, takţe otce uţ tolik nezatěţoval.  

Po úředně potvrzené aprobaci se Benn v březnu 1912 stal řádným vojenským lékařem nejprve 

u 8. pěšího pluku v Prenzlau, kam byl zařazen jako medik, od něhoţ byl záhy přeloţen k 3. 

ţenijnímu praporu ve Spandau. V armádě měl nyní strávit řadu let, avšak byl z ní propuštěn 

uţ na podzim – kvůli tzv. bludné ledvině! Benn tvrdil, ţe mu poklesla následkem šestihodino-

vého cvalu během cvičení. Literatura o něm interpretuje takto probuzenou vrozenou vadu 

různě – od zdařilé simulace po psychosomatický projev jeho těţké melancholie. Faktem je jak 

to, ţe nadřízení tehdy těţko prokazatelnou diagnózu přijali, tak i to, ţe Benn sám pak nikdy o 

zdravotních potíţích spjatých s touto jinak trvalou a nevyléčitelnou vadou jiţ nemluvil. 

Následně v poměrně rychlém sledu vystřídal řadu míst. Nejprve se od října 1912 do prosince 

1913 uchýlil do patologicko-anatomického ústavu nemocnice v Charlottenburgu. Téměř kaţ-

dodenní pitvy zpočátku jistě zapůsobí i na člověka bez depresí; mladému básníku v pozici 

asistenta se toto zaměstnání jevilo jako – přinejmenším – bezvýchodné. Po intermezzu na 

psychopatologickém oddělení v sousední nemocnici, kde reagoval také příliš senzibilně, proto 

                                                           
4
 V březnu 1912 – krátce po Bennově promoci – se ve vydavatelství spisovatele Alfreda Richarda Meyera na 

doporučení redaktora Adolfa Pentrenze, taktéţ syna pruského faráře, objevil Bennův cyklus Morgue a jiné básně 

v řadě „Flugblätter“, v níţ Meyer ve stejný rok představil ještě italského futuristu Marinettiho! Přes nevelký 

náklad 500 kusů vzbudilo těchto devět básní hned rozruch. Tematicky nebyl Benn bez předchůdců a vzorů. Rilke 

napsal báseň s názvem „Morgue“ (= pitevna) uţ v roce 1906, Georg Heym v r. 1911 „Fieberspital“. Benn oba 

překonal extrémní obrazností a (zdánlivě) cynickým medicínským ţargonem, který tím zavedl do německé lyri-

ky.  

 



v dubnu 1914 nastoupil v Hamburku jako druhý lodní lékař na poštovní zaoceánský parník, 

aby, jak bohorovně napsal, „očkoval podpalubí“. Cesta vedla do New Yorku, ale i tady nad 

nadšením brzy převládla nespokojenost nad společenským stykem s „odpornými cestujícími“, 

jistě umocněná tím, ţe Benn velmi trpěl mořskou nemocí. Kdyţ v létě na pár týdnů zastupoval 

vrchního lékaře plicního sanatoria v Bischofsgrünu, klidné vesničce přibliţně mezi Bayreu-

them a Chebem, o nějaké vlastní rekonvalescenci nemohlo být řeči: funkci pro své duševní 

rozpoloţení zřejmě nezvládal a vedoucí ústavu se musel vrátit. Všeobecná mobilizace zastihla 

osmadvacetiletého Benna jiţ v Mnichově, kde hospitoval na tamní univerzitě. Odjel zpět do 

Berlína, aby se hlásil u 3. ţenijního praporu ve Spandau, z něhoţ byl před dvěma lety propuš-

těn. S ním se pak účastnil obsazení Belgie. Jiţ 20. srpna vtáhly německé oddíly do Bruselu, 9. 

října dobyly po obléhání opevněné Antverpy. Benn byl jako lékař s údernými oddíly při útoku 

a za své chování si vyslouţil Ţelezný kříţ II. stupně (o tomto vyznamenání rovněţ nikdy ne-

mluvil). Ještě v říjnu byl přeloţen do Bruselu, kde od té doby slouţil jako vrchní lékař 

v nemocnici St. Gilles na předměstí: toto zařízení ve správě jeptišek bylo určeno výlučně pro-

stitutkám. Pohlavní choroby se tehdy prudce rozšířily a narušovaly bojeschopnost armády. Jen 

v bruselském válečném lazaretu IV. vedeném profesorem Karl Zielerem, Bennovým nadříze-

ným, bylo pro takto onemocnělé vojáky vyčleněno čtyři tisíce lůţek. A v článku, který byl 

publikován v roce 1918 v Zeitschrift für Urologie Benn udává, jak během pouhých šesti měsí-

ců bylo aplikováno okolo osmi tisíc injekcí s látkou proti kapavce…  

Po třech letech, v létě 1917, však v armádě opět skončil. Nevíme, co představené přimělo 

k tomu, aby mladého lékaře – uprostřed války! – podruhé propustili. Benn to snad naznačuje 

v povídce Diesterweg, která vznikla těsně poté (a v níţ zároveň zpracovává nový začátek 

v Berlíně): „Tři roky trvala válka. V hlubokém začlenění ţil proto, jelikoţ byl schopen aktivní 

sluţby, alespoň jako lékař. Zrána vstával podle sluţby; hodiny vedly myšlenky k potřebnému; 

krev a těla: sutiny a škvára, v dálce jeden cíl; ovšem, naprosté vyprázdnění vlastního ţivota, 

zapomněl i své jméno.“ Diesterweg trpí zpochybněním reality (derealizace), hloubá, chybí mu 

„ohraničení, jistota zformovaného“ (depersonalizace), rozvíjí se mu tik ve tváři, je povaţován 

za onemocnělého a poslán zpět do Berlína – jako Benn, který po návratu nejprve tři měsíce 

asistoval profesoru Edmundu Lesserovi na dermatologii v berlínské Charité, kde praktikoval 

jiţ jako student. Posudek, který od profesora dostal, mu umoţnil se osamostatnit: otevřel si 

vlastní praxi se specializací na pohlavní a koţní choroby – tudíţ v oborech, v nichţ byl dopo-

savad činný nejvíce – v jihozápadním Berlíně na Belle Alliance-Strasse 12. A zpočátku měl 

pacientů dokonce víc, neţ mu snad bylo milé. Za války a první roky po válce počet pohlavně 

nakaţených rekordně stoupl. Klientela, nejprve dost různorodá, se však postupně vyhranila: 

počátkem dvacátých let ho zase vyhledávaly převáţně jiţ jen prostitutky a ten typ lidí, kterým 

říkal „špindírové“: skrovné honoráře, které od nich dostával, mu sotva stačily k obţivě. Paci-

entům, kteří neměli peníze, navíc sám často platil léky, dokonce jim prý kupoval i jídlo nebo 

uhlí. Tato část jeho osobnosti naléhavě připomíná jiného lékaře, Célina, jehoţ styl a forma má 

v próze 20. století podobně výsadní postavení jako styl a forma Bennova v lyrice. Své povo-

lání bral Gottfried Benn bezmála stejně váţně jako své básnění; po celý ţivot četl medicín-

skou literaturu a publikoval vědecké články v oborových časopisech i v knihách z oblasti ve-

nerologie, dermatologie, patologie a později i zdravotnického systému. S výjimkou let 1935–

1945, během nichţ slouţil znovu u armády, ordinoval ve své praxi aţ do roku 1953.  



Medicínská témata a pojmy zásadně ovlivnily Bennovu literární tvorbu. Seznámil se také 

s psychologickými pracemi francouzské školy o fenoménu depersonalizace, který následně 

zpracoval v povídkách o doktoru Rönneovi, objevil Freudovu psychoanalýzu a především 

osobnost a dílo o více neţ deset let staršího Carla Gustava Junga, který jako syn protestant-

ského faráře rovněţ hluboce proţíval pochybnosti spojené s otcovou vírou, rovněţ odmítl jít 

v jeho stopách a zapsal se na lékařskou fakultu, po jejímţ absolutoriu se specializoval v oboru 

psychiatrie. Ještě více se však Benn ztotoţnil s Dánem Jensem Peterem Jacobsenem (1847–

1885): tento vědec, profesor botaniky a překladatel Darwinových prací O vzniku druhů pří-

rodním výběrem a O původu člověka do dánštiny, byl totiţ zároveň uznávaným literátem, kte-

rý ovlivnil i Rilka a Manna. Nejenţe se v jeho poezii opojně mísí romantika s naturalismem, 

ale ve známé novele Niels Lyhne, která se jen v Německu do roku 1918 dočkala pěti vydání, 

líčí osudy ateisty, jehoţ nedostatek víry je „testován“ tragédiemi, osobními krizemi a nakonec 

umírá ve válce zbaven iluzí, ale nekající se!  

Shrnutí: Předpokládá se, ţe pro Bennovu osobnost byly směrodatné dva otřesy. První, kdyţ 

se mu někdy na gymnáziu zhroutila dětská víra, kterou si přinesl z rodného domu. Snad i pro-

to se na truc rozhodl studovat lékařství a přírodní vědy, především biologii. Druhý, kdyţ se 

mu před první světovou válkou v chaosu velkoměsta zhroutila dosavadní představa o spole-

čenském řádu. Dnes uţ si stěţí dovedeme představit onen šok z nepřehlednosti a zmatku, ale 

Benn do jedenácti let vyrůstal v nevelké vesnici ve velmi tradičním prostředí (tradičním zde 

míníme rolnicko-aristokratickou společnost), a do sedmnácti let dospíval na maloměstě, kde 

rovněţ ještě vládlo přísné stavovské uspořádání (Prusko: úkol povinuje), v němţ kaţdý měl 

své pevné místo.  

Výbušně rostoucí metropole se naopak s lidskými davy, které se do nich hrnuly z venkova – a 

zhusta odcházeli ti nejchudší – nedokázaly vypořádat. Sociální zákonodárství teprve těţce 

vznikalo a ještě hůře se prosazovalo. Stále rostoucí spodina ţila na pokraji bídy, ţivotního 

minima, ani kvalifikovaní dělníci však neměli jistoty. Zato spolu s „maloměšťáky“, úředníč-

ky, drobnými obchodníky, prodavačkami a číšníky, kteří teď určovali ráz města, disponovali 

privilegiem předem určené pracovní doby. A jejich volný čas se díky městskému veřejnému 

osvětlení posunul do noci! Ţidovský filozof a sociolog Georg Simmel, který přednášel na 

univerzitě v Berlíně právě v době, kdy tam Benn přišel studovat filologii, popsal tyto změny 

(urbanizace, industrializace atd.) v esejích jako Cizinec, Člověk jako nepřítel, Konflikt mo-

derní kultury nebo Peníze v moderní kultuře.
5
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 Ačkoliv se počet obyvatel Evropy během 19. století zdvojnásobil a vědecko-technický rozvoj byl obrovský, 

přes silnou společenskou víru v pokrok je na konci „století páry“ mezi velkými muţi jiţ pěkná řádka těch, kteří 

se hrozí úpadku. A zdaleka nejde jen o „reakcionáře“ (Tocqueville, Burckhard, Mathews, Danilevskij, Marx, 

Nordau, Nietzsche, Hamsun) v očekávání definitivního „konce starých časů“. Křesťanská víra je dávno rozdro-

bena a marginalizována („smrt boha“: tečka za rozpadem duchovního absolutna – celistvosti křesťanství jako 

nerelativizovaného řádu). Ale také „klasické“ přírodní vědy jsou otřeseny v samotných základech: novověký 

racionalismus a idealismus se setkávají s narůstajícím odporem. Politické a společenské instituce se ocitají 

v ohroţení před „davy“ a „masami“, které se organizují nebo prostě „jen baví“. 

 



Nervozita se stala ústředním pojmem velkoměstské recepce kolem roku 1900:
6
 mentalita vy-

kořeněného velkoměstského člověka je poznamenána neuroticismem, jenţ je sám reakcí na 

mnoţství neustále se měnících podnětů, stimulů – vzniká mediální svět – a nejistot (relativita, 

ambivalence), s nimiţ se nelze vyrovnat tradičními způsoby, jaké ve stavovské společnosti 

umoţňovala např. křesťanská víra. Roste počet sebevraţd jako důsledek nezařazenosti a bez-

radnosti v kaţdodennosti moderního ţivota, který postrádá vyšší smysl. Vzniká „nesdělitelná 

roztříštěnost moderního západního člověka“ („anomie“ podle Durkheima). Šíří se úzkost ze 

světa, někde a u někoho sahá aţ k úplnému ochromení („depersonalizace“), „svět se vymkl 

z kloubů“ („derealizace“). Dochází ke zvratu v dobovém vědomí. Ţivot vymaňuje z rámce 

starého řádu, odkud unikal jiţ po desetiletí. Vše se rozpadá, jen kapitál se kumuluje. Předpo-

kladem nových forem masového úniku (spása skrze spotřebu a opojení) jsou peníze (rozmáhá 

se kriminalita, prostituce) odtud Simmelova Filozofie peněz (1900), zatímco na pruském ven-

kově Bennova mládí a dospívání stále ještě platilo, ţe „peníze jsou drek“.
7
 

Takový svět s rozvráceným nebo drolícím se duchovním, politickým a etickým řádem přestá-

vá být zajisté ţivoucím „harmonickým kosmem“. Paromozky se ţenou do prázdna (nihilis-

mus).
8
 Z napětí a otřesů se rodí řada „problematických osobností“, kam patří i Benn, tvoří se 

hloučky odmítající zkorumpovanost (z lat. corrumpere – zmařit, zkazit, uplácet; /com-

/rumpere – zlomit, zrušit) své doby. V reakci na úzkost, podivnost a vykořeněnost v čase i 

prostoru chtějí dát realitě bytí nový smysl, nový rámec, novou konstrukci, novou optiku, hle-

dat nový řád (hrůznost tohoto světa je třeba spoutat formami, pořádat ho do schémat, figur, 

konceptů, a tím zneškodnit). Nové se však rodí v bolestech a na svět přichází i spousta zmetků 

(„Asphalt Kunst“). 

Přelom století, ticho před bouří 

Ani první světová válka, ani bolševická revoluce, ani německá poráţka, ale proměna atmosfé-

ry ve fin de siècle – změna mentality vybraných jedinců, stojí za masovým „fenoménem fa-

šismu“ ve 30. letech. Zavést vyrovnávající ordo prostřednictvím vytvoření nového harmoni-

zujícího logu (jako nové vazby – religia – mezi člověkem a světem) není úkol pro jednu gene-

raci. Disonance vnitřních hodnot a vnějších forem ţivota vedla u těchto lidí zprvu 
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 Ikonografie: Edvard Munch – Večer na ulici Karla Johana (1892), Výkřik (1895), Ludwig Meidner – Apoka-

lyptische Vision (1913), Jakob Steinhardt – Die Stadt (1913), Ernst Ludwig Kirchner - Potsdamer Platz (1914), 

Mack Beckmann – Die Nacht (1818), George Grosz – Gefährliche Straße (1917), Hans Georg Scholz – Nächtli-

cher Lärm (1919), Conrad Felixmüller – Fahrt durch die nächtliche Stadt (1923), Otto Dix – Großstadttriptychon 

(1927/28), Rudolf Schlichter – Hausvogteiplatz (1926, vysoká postava v šedivém klobouku je moţná Benn!). 

Dojem z „babylonského úpadku“, který Nolte přičítá Maurrasovi v Paříţi a Stern Hitlerovi ve Vídni ve skuteč-

nosti zapůsobil na kaţdého vnímavého jedince a lidé schopní umělecké reflexe ho vyjadřovali nejrůznějšími 

způsoby. 

 
7
 Leckde v Německu uţ zatím kapitalismus nastoupil cestu nezřízenosti, puritánská etika „gründerské“ fáze je 

odhozena, „komerční realita“ bytní. 

 
8
 Viz román Otcové a synové (1862) od Ivana Turgeněva: Bazarova, tohoto „prvního nihilistu“, ţene fanatická 

víra v pokrok, radikální pozitivismus ve vztahu k přírodním vědám newtonovského mechanického modelu světa, 

atd.  

 



k zjitřenému vnímání skutečnosti. Svět získával ospravedlnění pouze jako estetično. Od este-

tizace světa se přirozeně odvíjela i estetizace politiky (přímý vliv Wagnera a Nietzscheho).
9
 

Nové formy se přitom často plnily předmoderními obsahy a naopak.  

Poválečné ideové vření, které usiluje uchopit pojem „konzervativní revoluce“, takřka v úpl-

nosti zavrhlo liberalismus, určující doktrínu burţoazie 19. století, a nově syntetizovalo dvě 

zbylé – „státní“ nacionalismus a „lidový“ socialismus. Zejména se však pro svou vizi bu-

doucnosti obracelo do minulosti, a to zpravidla mnohem hlouběji neţ reakcionáři a konzerva-

tivci starého raţení: do předkřesťanských a mytických časů.
10

 

Výsledek druhé světové a poté studené války vrhl ţitý svět mravně, sociálně a ekonomicky na 

desítky, moţná stovky let nazpět do forem, které konstituovalo 19. století. Proto je i Bennova 

kritika, věty typu: „evropské humanitářství, jako fikce individuálně existujícího subjektu, má 

uţ jen komerční pozadí“, nadále tak ţivá. 

Apatie místo úzkosti 

„Podle jednoho z ideových předchůdců fašismu, Gottfrieda Benna, pro kterého byl evropský 

život dvacátého století ‚hrůzným chaosem rozpadající se reality a převrácených hodnot‘, je 

možné nalézt novou, pravou a čistší realitu pouze obtížnou ‚vnitřní cestou k tvůrčímu stavu, 

prvotním obrazům a mýtům‘“. 

Krvavá pohádka o neskutečném snu, Jakub Hučín, in: Psychologie dnes, 6/2000.  

Překonávání pnutí mezi nitrem a vnějškem, mezi bohem a ne-bohem, mezi já a světem. Přita-

kání tvrdosti bytí, připravenost snášet bolest, přestát strach ze smrti, péče o smrt v bytí, ba 

cesta skrze smrt – to vše jsou postoje a jednání, jimiţ se člověk autenticky potvrzuje ve své 

existenci, mimo vyprázdněnou subjektivitu a zvěcnělou objektivitu konce jedné – novověké 

(1492–1918) – epochy. Odbourává tak trosky staletí staré skutečnosti, která se stala nereál-

nou.   

Styl, který mysleli a ţili lidé jako Benn, přetrval do 60. let v různých podobách existencialis-

mu (= ze společenské roviny se stáhl na individuální existenci), byť konkrétně u Benna místo 
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 Umění hrálo prvořadou roli v regeneračním projektu Richarda Wagnera. Jeho vliv na d´Annunzia (viz román 

Oheň, Praha 1905, s. 129n, 414-415) vrcholí nejen v návrhu ústavy svobodného státu Fiume, ale především 

v kaţdodennosti rituálů této italské republiky:„země snivců“ (A. Kubin) s bodáky; jiný vášnivý wagnerián a 

druhý muţ Action française, Maurice Barrès, nazývá svou doktrínu inspirovanou Wagnerovou „ ideální synthesí 

demokratismu a royalismu“ poprvé „národním socialismem“. V Německu rozvíjejí Nietzscheho vize různými 

směry mj. Stefan George, Alfred Schuler, Ludwig Klages („kosmici“), Theodor Däubler (Nordlichtmythe), Ru-

dolf Pannwitz (Hyperboreermythus), Ernst Jünger a…Gottfried Benn. V Itálii Marinetti a Evola. U nás patřil 

k „barrèsovské generaci“ Arnošt Procházka (Soumrak) či Otokar Březina (Hudba pramenů), ke „klagesovské“ 

Lev Borský (Biopolitika). Iniciaci dychtivého milovníka umění Adolfa Hitlera popisuje ve své vzpomínkové 

kníţce August Kubizek v kapitole Nadšení pro Richarda Wagnera.  

 
10

 K tomu všemu více viz: Giorgio Locchi, Politické vyjádření a represe surhumanistického principu, Tradice 

budoucnosti, edice Orientace č. 6/2012, s. 8, pozn. č. 11n, popř. Giorgio Locchi, Podstata fašismu, Délský potá-

pěč, edice Metanoia 2011. K vlivu Wagnera a Nietzcheho na Benna srov. např. Karl Krolow, Das „absolute 

Gedicht“ und das „lyrische Ich“, in: Benn, Wirkung wider Willen, Athenäum Verlag 1971, s. 264, Franz Scho-

nauer , Der Monolog eines Intellektualisten, tamtéţ, s. 360; dále Walter Muschg, Brief an Jürgen P. Wallmann, 

in: Über Gottfried Benn – Kritische Stimmen 1957–1986, Fischer Verlag, s. 32, Wolfgang Rothe, Benn-

Reinaissancen, tamtéţ, s. 259. Rübe uvádí, ţe v Benn vlastnil kníţku Elisabeth Förster-Nietzscheové, Wagner 

und Nietzsche, jiţ v roce 1915 (Wolfgang Rübe, Provoziertes Leben, s. 175). 



emocionální agresivity své prózy z 20. a 30. let nastoupil „kalkul produktivní rezignace“ (viz 

Peter Reichel, Künstlermoral, Akademie-Verlag 1974, s. 24 a 77) 

Po revolučním roce 1968 se však společnost na prodlouţené interregnum pozvolna adaptova-

la. Kafka jako kdyby to tušil: jeho „zámek lhostejných“ má k dnešku jistě blíţ neţ lidský typ 

suţovaný úzkostí z metafyzické prázdnoty.  

Víra v moţnost společenství zaloţených na odlišných hodnotách neţ těch, které daly podobu 

liberalizující se a demokratizující („parlamentizující“) se kapitalistické Evropě 19. století, 

však byla druhou světovou a studenou válkou, resp. jejich výsledkem váţně otřesena. Zatímco 

v prvních desetiletích 20. století se nihilismus šířil téměř masově a vybrané menšiny věřily, ţe 

tento pohyb povede do stavu, z něhoţ vzejde „nový svět“, koncem století jakýkoli zřetelný 

pohyb za linii, odkud se zdál moţný„nový řád“, „antropologický obrat“, řečeno s Bennem, 

téměř ustrnul.  

„Po druhé světové válce nastává doba ignorance, literatura degeneruje spolu s člověkem a 

vyjadřuje se jazykem čtvrté třídy základní školy, stále probíhá genocida gramotnosti“, konsta-

tuje Jakub Guziur ve své vynikající kníţce o Poundovi (J. Guziur, Mythus Ezry Pounda, Peri-

plum, Olomouc 2004, s. 95), dalším velkém básníku 20. století, který Benna přeţil ještě o více 

neţ patnáct let.
11

  

Konzument – vše kromě „sortimentu“ nivelizující lidský typ, lepí zpola v bezvědomí slinami z 

podmiňované ţádostivosti trosky systému, tu a tam nasvícené barevnými světly a posypané 

zlatým prachem. 

Ztráta skutečnosti (derealizace), zatemňování duchovních a duševních vazeb i věcných sou-

vislostí. Pocit prázdnoty, nudy, nesmyslu, přehlušovaný krysími dostihy, výrobou hyperpřání 

a supertuţeb, megazábavou i „malým pohodlím“.  

Faktem je, ţe Evropané nakonec přejdou v jiný věk nikoli nepozorovaně, nýbrţ zase jen skrze 

hrůzu a bolest. Otázkou je, zda tento věk bude ještě alespoň trochu „jejich“? 
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 Jenţe uţ manifest hnutí „vorticismu“, které Ezra Pound zaloţil roku 1914 s Wyndhamem Lewisem jako anglo-

fonní odpověď na futurismus, začíná v jejich revue BLAST (Výbuch) slovy: „K ČERTU s roky 1837 aţ 1900 / 

Mor na mizernou, neomluvitelnou střední třídu …“ Cit. podle J.W. Burrow, Krize rozumu: Evropské myšlení 

1848–1914, Brno 2003, s. 262.  


