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Biologicky podložená politika 

Gottfried Benn  

 

Der neue Staat und die Intellektuellen 

 Člověk chce být velký, v tom je jeho velikost! Benn vyhlašuje konec inter-

nacionalismu a liberalismu, kritizuje levicové liberály, proklamuje úkol 

osvobození ducha ve prospěch totálního státu a národní socialisty zdraví 

jako nový biologický typ heroické generace mládeţe budoucnosti.  

„Nové dějinné hnutí je tu, začíná rozvíjet svůj výraz, svou řeč, své právo, 

typologicky není ani dobré ani zlé, začíná své bytí, svou existenci, vstupuje 

do ní, difamováno ze všech stran. Intelektuálové říkají, ţe jde o vítězství 

nízkosti. Kultura je ohroţena, ideály jsou ohroţeny, právo, lidskost… Jak 

ale určit měřítko mezi ušlechtilým a nízkým? Kdyţ přišli galilejští, Gótové, 

sansculoti, bylo to stejné. Dějiny není moţné odhlasovat. Dějiny předesílají 

nový biologický typ: mládeţ.
1
 Je zde, jedná, trpí, staví ideu své generace a 

typu v látce času, neustupuje, jedná, strádá, jak zákon ţivota přikazuje a 

samozřejmě přitom posouvá jisté společenské poměry, kácí les a létají třís-

ky, je proti společnosti, která uţ netvoří ţádná měřítka. Zaslouţí si snad 

společnost, která nemá ţádný vztah k transcendentnu něco jiného neţ jařmo 

a nový zákon? Jařmo a nový zákon, kroutí se liberál… Ţe světové dějiny 

nejsou půdou štěstí, to mu nedochází. Svoboda, to je jeho pojem nebo co 

pod ním rozumí: obchody a poţitky bez hranic.“  

Proslovem „Nový stát a intelektuálové“ předneseným v rozhlase koncem 

dubna 1933 se Gottfried Benn jednoznačně postavil za nový stát, který byl 

Ţidy a jinými emigranty od ledna, kdy byl Adolf Hitler jmenován preziden-

tem Hindenburgem říšským kancléřem, nenávistně napadán v jejich nově 

vznikajících exilových tiskovinách a odtud pak i v tzv. světovém tisku.
2
 

Tyto výpady se přirozeně ještě vystupňovaly po únorovém poţáru říšského 

sněmu, který byl říšským kancléřem označen za komunistickou mstu, a po 

březnových parlamentních volbách, v nichţ Národně-socialistická německá 

dělnická strana získala 44% hlasů voličů. Ve své řeči Benn v úvodu konsta-

tuje, ţe všechno, co se v minulých letech označovalo za „intelektuální“, je 

                                                           
1
 Více neţ 40% členů Národně-socialistické německé strany bylo roku 1933 mladší třiceti 

let. K „frontové generaci“ bojovníků jich patřilo sotva 27%. Navíc byla vnímána jako první 

strana výrazně nadtřídní, integrující různé vrstvy společnosti do jediné totalitní (= celistvé) 

národní pospolitosti. (Detlev Peukert, Die Weimarer Republik. Krisenjahre der Klassischen 

Moderne, Frankfurt a. M. 1987, s. 235.) 

2
 Během prvních týdnů odešlo do zahraničí asi 250 spisovatelů a vědců. Řada osobností, 

třeba z oblasti filmu, odešla ovšem jiţ v roce 1932, jejich příjmy jim umoţňovaly pohodl-

nější ţivot mimo rozvrácený stát, třeba v Hollywoodu. Na druhou stranu mezi řadovými 

emigranty, kteří se do roku 1935 zase vrátili, bylo 10 tisíc Ţidů.  
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proti reţimu. A ujímá se jeho obrany. Podivuje se nad tím, ţe lidé, kteří ví-

tali kaţdý revoluční úder marxismu, přisuzovali mu směle hodnoty, které 

neměl, a svou autoritou mu propůjčovali důvěryhodnost, najednou povaţují 

za věc cti pranýřovat národní revoluci jako nemorální, plebejskou a antihis-

torickou. „Jak je moţné, ţe tito lidé nevidí její antropologické hloubky?“, 

táţe se. Smysl pro oběť, podřízení se absolutnu – státu – rase, obrat od 

ekonomismu k mytickému kolektivu? Benn proto nemluví ve jménu těch-

to „intelektuálů“, ale ve jménu ideje a těch, kteří se před ní sklánějí, neboť 

idea je mocnější neţ ocel neţ světlo: ona formuje dějiny! Od konce středo-

věku se v Evropě chystala oběť vlasti na oltáři rozumu. Stát, který vznikl 

vítězstvím národní myšlenky, se však vrací zpět k lidu a k vlasti, k jejich 

jazykové, kulturní a krajinné tradici, zároveň je však upřený i na budouc-

nost, např. hodlá ve vyšší pospolitosti rozpustit neplodný marxistický proti-

klad zaměstnavatele a zaměstnance, jak to hlásá národní socialismus nebo 

líčí E. Jünger v „Dělníkovi“. 

Řeč vzbudila mohutný ohlas. Doma se Benn poprvé mohl cítit nesen vlnou 

širokého souhlasu: nacionálové s ním souhlasili, poněvadţ bránil Německo 

proti čerstvým emigrantům, konzervativci schvalovali „překonání nihilis-

mu“, národní-socialisté uvítali legitimaci nového státu od člověka, který 

nebyl jedním z nich a těšil se mezinárodní pověsti. Jeden recenzent pak na-

psal: „Gottfried Benn je ten, který do oblasti intelektualismu pronikl nejdále 

a umocnil se nepřátelských zbraní, aby je umlčel.“ Pro emigranty a nepřáte-

le reţimu se tím Benn vybarvil jako jasný zrádce. U těch, kteří ho jako auto-

ra znali jen povrchně, se kvalifikoval jako příklad nechutného oportunisty. 

Domnívali se totiţ, ţe jeho kritika kapitalismu v době Výmarské republiky 

stejně jako jiţ sama – nikým nezpochybňovaná – příslušnost 

k expresionismu vycházely z Bennova levicového přesvědčení. Ţe je toto 

Bennovo vystoupení ve vývoji jeho myšlení naopak aţ překvapivě konsek-

ventní, rozpoznalo jen několik zasvěcenců. I lidé z jeho blízkého okolí se 

domnívali, ţe jde o básnický omyl či provokaci. Někde uprostřed mezi těmi-

to názory byly soudy Klause Manna.
3
 

Tehdy sedmadvacetiletý Mann junior, který Bennovu dřívější tvorbu jako 

recenzent chválil, ba obdivoval, napsal v květnu z emigrace Bennovi sou-

kromý dopis. V něm vyjádřil nejprve údiv nad tím, proč ještě Benn nevy-

                                                           
3
 Klaus Mann, po matce Ţid, příslušník „zlaté mládeţe“ roaring-twenties, narkoman a ho-

mosexuál, který byl doma právě tak v Paříţi jako v New Yorku, natolik ztělesňoval „vý-

marskou dekadenci“, ţe ve svém postoji k „novému pořádku“ neměl ani na výběr. Se 

sestrou Erikou, lesbickou kabaretiérkou, taktéţ závislou na drogách, byli oba zvyklí ţít na 

vysoké noze. Zřejmě nepříliš idealizovaně to líčí např. trojdílný polodokumentární film 

Mannovi – román století (2001, r. Heinrich Breloer) nebo drama O život (2000, r. Wieland 

Speck). 
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stoupil z Deutsche Dichterakademie [Německé básnické akademie] 
4
 a tázal 

se, co jej mohlo pohnout k tomu, aby své jméno, které „nám bylo synony-

mem nejvyššího niveau a přímo fanatické ryzosti“, dal k dispozici něčemu, 

u čehoţ je „absence niveau v evropské historii naprosto bezpříkladná“ a od 

jehoţ „mravní nečistoty se svět s hnusem odvrací“.
5
 Sám hledá důvod toho-

to rozhodnutí v Bennově rostoucím iracionalismu, který ho nejprve přivedl 

k „velkému gestu proti civilizaci“, pak ke „kultu násilí“, a nakonec k „Adol-

fu Hitlerovi“. Mann ţádá od Benna jasné vysvětlení jeho jednání a předpo-

vídá mu i „nevděk a výsměch“. Benn mu odpověděl veřejně, svůj list četl 

opět v rozhlase, aniţ by ovšem Manna přímo jmenoval. 

Antwort an die literarischen Emigranten 

„Píšete mi z blízkosti Marseille. V malých lázních ve Lvím zálivu, v hotelu 

v Curychu, Praze, Paříţi, tam všude prý sedí mladí němečtí uprchlíci, kteří 

kdysi tolik ctili mně a mé knihy.
6
 Z novin se museli dozvědět, ţe jsem se dal 

k dispozici novému státu a veřejně za něj vystupuji. Vyzýváte mě 

k vysvětlení, přátelsky, ale přece velice ostře. Ptáte se, co mě k tomu mohlo 

přivést. Nuţe poslyšte prosím moji odpověď, bude nedvojznačná: Předně 

musím říci, ţe na základě mnohých zkušeností z posledních týdnů, lze o 

německých událostech mluvit je s těmi, kteří je v Německu také sami proţi-

li. Pouze s těmi, kteří prošli napětími posledních měsíců, hodinu za hodinou, 

den po dni…a to nejen s těmi, kteří to vše s jásotem vítali, nýbrţ i s těmi, 

kteří tím dost utrpěli, s těmi všemi lze o tom mluvit, ale s uprchlíky, kteří 

odjeli do zahraničí, to moţné není. Ti totiţ promeškali příleţitost procítit 

jim tak cizí pojem národa v jeho reálném pohnutí, promeškali vnímat ‚to 

národní„ v jeho pravých přesvědčivých projevech jako fenomén, vidět ho při 

                                                           
4
 Benn v roce 1931 ve své řeči k šedesátým narozeninám Heinricha Manna označil jeho 

rané dílo za jeden z těch literárních proţitků, které ho nejvíce esteticky formovaly, přičemţ 

však úplně opomenul momentální spisovatelovu politickou angaţovanost, coţ v liberálně-

levičáckých kruzích vzbudilo silnou nevoli. Kdyţ pak v únoru 1933 vystoupil Heinrich 

Mann z Německé básnické akademie, několik dalších literátů jej loajálně následovalo, jiní 

byli vyloučeni. Benn však mezi nimi nebyl, naopak svolil stát se dočasným, zastupujícím 

vedoucím této instituce. 

5
 Kdyţ Benn mluvil o „novém státě a intelektuálech“, pobývala celá rodina Mannů, která 

patřila ke společenské smetánce Výmarské republiky, jiţ ve Francii. Mezi literární emigran-

ty byla vůbec řada těch, kteří za starého reţimu vydělali obrovské sumy. Döblin, Remarque, 

Feuchtwanger, H. Mann, Brecht aj. – ti všichni si mohli dovolit nastoupit do nejbliţšího 

vlaku a odjet ze země, kdyţ předtím svůj majetek převedli na konta ve Švýcarsku. Thomas 

Mann, nehledě na jmění své ţeny, patřil určitě k těm nejzámoţnějším: jeho kníţky se pro-

dávaly v Německu dál a tak mu vydavatel Gottfried Bermann Fischer mohl do ciziny posí-

lat na tehdejší dobu značné částky: 20 tisíc švýcarských franků v roce 1934, 15 tisíc o rok 

později. (Klaus Harpprecht, Thomas Mann. Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg 1996, 

s. 800) 

6
 Mann píše: „Vaši mladí obdivovatelé, které znám, sedí teď v hotýlcích v Paříţi, 

v Curychu a v Praze…“ Dopis odeslal 9. května z vilky v Le Lavandou u Středozemního 

moře v Golfe du Lion. 
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snad tragické, ale kaţdopádně osud určující činnosti, nikoli abstraktně. A 

tím vším nemyslím onu podívanou impresionisticky uchvacující pochodně-

mi a hudbou, nýbrţ niterný proces, tvůrčí sílu, která působila tak, ţe i zpo-

čátku protivícího se pozorovatele posunula vpřed k lidské přeměně. Uţ 

z těchto důvodů si sotva budeme rozumět… Avšak porozumění ztroskotá 

ještě na jiném problému, který jako teoretický spor stál mezi námi uţ roky, 

ale teď se najednou projevil s tak nečekanou aktualitou. Nejlépe se k němu 

přiblíţíme, kdyţ se podíváme na slovo barbarství, které se ve vašem listě 

opakovaně vynořuje… Líčíte to tak, jako kdyby to, co se dnes v Německu 

odehrává, ohroţovalo kulturu, civilizaci, jako kdyby horda divochů ohroţo-

vala celé lidstvo, ale, a tak zní má protiotázka, jakpak si vlastně představuje-

te, ţe se dějiny dějí? Domníváte se, ţe jsou zvlášť činné ve francouzských 

lázních? Představte si kupříkladu dvanácté století, přechod od románského 

ke gotickému pocitu, myslíte, ţe se to diskutovalo? (…) Míním, ţe se dosta-

nete dál, kdyţ konečně odloţíte toto novelistické pojetí dějin, abyste je víc 

viděl jako elementární, nárazový, nevyhnutelný jev; míním, ţe se 

k událostem v Německu dostanete blíţ, nebudete-li uţ dále dějiny sledovat 

jako výpis z konta, jak si burţoazní mozek devatenáctého století představo-

val tvoření (…) dějiny vám nedluţí nic, vy jim však vše, neznají vaši demo-

kracii ani racionalismus, nemají jinou metodu, jiný styl, neţ na svých bo-

dech obratu vyslat z nevyčerpatelného lůna rasy nový lidský typ, který se 

musí probojovat, který ideu své generace a svého druhu musí vytvářet 

v látce času, neustupující, jednající a trpící, jak přikazuje zákon života. Toto 

pojetí dějin samozřejmě není osvícenecké a humanistické, nýbrţ metafyzic-

ké a mé pojetí člověka je takové ještě víc. A tím jsme u jádra našeho starého 

sporu: vaší výtky, ţe jsem bojoval za iracionálno (…) píšete mi však 

v okamţiku, kdy vaše oportunistické evoluční pojetí člověka na velké části 

Země zbankrotovalo, kdy se ukazuje, jak ploché, lehkomyslné a hédonistic-

ké bylo, ţe nikdy v oněch opravdu velikých epochách lidských dějin nebyla 

podstata člověka vykládána jinak neţ iracionálně, to znamená jako blízká a 

schopná tvoření (kreativní). Pochopte přece konečně tam u Středozemního 

moře, ţe v událostech v Německu nejde vůbec o politické hejble, které by se 

daly dialekticky překrucovat a omílat, nýbrţ o vystoupení nového biologic-

kého typu, historie mutuje a národ se chce pěstit. Pojetí podstaty člověka, 

které tuto ideu pěstění zakládá, je takové, ţe je sice rozumný (racionální), 

ale především je mytický a hluboký. Člověk je starší neţ Francouzská revo-

luce, vrstevnatější neţ se domnívalo osvícenství. (…) Chcete-li vy, amatér 

civilizace a trubadúr pokroku konečně porozumět, nejde tu vůbec o formy 

vlády, nýbrţ o novou vizi zrození člověka, snad o starou, snad o poslední 

velkolepou koncepci bílé rasy, pravděpodobně o nejvelkolepější z realizací 

světového ducha vůbec (…) o této vizi nerozhodne ţádný úspěch, vojenský 

nebo průmyslový výsledek, vypukne-li z Východu a ze Západu deset válek, 

aby tohoto nového člověka zničili, vlastnictví této vize lidství zůstane 
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k dispozici, a kdo ji chce uskutečnit, ten se musí pěstit, a vaše filologické 

otázky po civilizaci a barbarství se stávají absurdními před legitimací jakou 

je dějinné bytí… Ale opusťme filosofii a přejděme k politice, obraťme se od 

vize a postavme se před empirické skutečnosti…“  

V politické části Benn nejprve Manna juniora upozorňuje, ţe ze svých lázní 

se sice pohoršuje nad jeho spoluprací s novým státem, sám však tomuto 

státu a jeho národu, jehoţ státní příslušnost vlastní, jehoţ jazykem mluví, 

jehoţ školy absolvoval, jehoţ kultivaci věd a umění vděčí za celé své du-

chovní jmění, jehoţ průmysl tiskne jeho knihy a jehoţ divadla hrají jeho 

hry, přeje před celou cizinou válku, aby ho zničila, tedy kolaps a zánik. Na-

bádá ho, aby se podíval za moře do Afriky, kde se jiţ snad před válečným 

loďstvem srocují oddíly z oněch šesti set tisíc černošských koloniálních vo-

jáků, aby pod francouzským velením byli vrţeni proti Německu, jemuţ pod 

Vítězným obloukem nebo na Hradčanech přísahají pomstu, ačkoliv nechce 

nic jiného, neţ zajistit svou existenci. K Mannově burţoazní a marxistické 

rétorice Benn poznamenává, ţe mu zní jak z minulého století, zároveň mu 

však připomíná, ţe stát, v němţ marxismus zvítězil, zabil dva miliony pří-

slušníků „burţoazní inteligence“. Odtud Benn přechází k sociální tematice, 

neboť němečtí salonardi ţijící teď v zahraničí, a dokonce i Klausův otec 

Thomas Mann, v posledních letech často vystupovali za „práva německého 

dělníka“. Benn jim sděluje, ţe dnes se jiţ německému dělníkovi daří lépe: 

„Víte, ţe jako lékař přicházím do styku s mnoha kruhy, jako pokladniční 

lékař s mnoha dělníky, i s někdejšími komunisty a příslušníky sociální de-

mokracie, a nemůţe být pochyby o tom, ţe se jim daří lépe neţ dřív, slyším 

to ode všech. V podnicích se s nimi jedná lépe, dozorčí úředníci jsou opatr-

nější, personální šéf zdvořilejší, dělníci mají více moci, jsou lépe zaopatřeni, 

pracují v lepší atmosféře, v občanské atmosféře, a co jim socialistická strana 

nemohla vybojovat, dala jim tato nová národní forma socialismu: motivující 

pocit ţivota. Buďte si také jistý, ţe zmocňování se dělnictva novou mocí 

bude pokračovat, neboť národní pospolitost v Německu není prázdná iluze, 

a první máj nebyl ţádný maskovaný kapitalistický trik, byl maximálně pů-

sobivý, byl pravý: práce uţ najednou nenesla poskvrnu jako jho, ráz trestu 

jako proletářského utrpení, který měla poslední desetiletí, nýbrţ stála tu jako 

základ nově se utvářející, stavy rozpouštějící pospolitosti…“
7
 

Benn je přesvědčen, ţe socialismus, který v Evropě desítky let visel ve 

vzduchu, dostal v Německu roku 1933 pevnou tvář, tudíţ chce-li Mann bo-

                                                           
7
 Do listopadu 1933 klesl počet nezaměstnaných o 3, 7 milionu. V řadách opozice to způso-

bilo zmatek. Paul Löbe, poslední předseda sociální demokracie v Říši, to dokonce nazval 

„heroickým činem“. Poslanec za sociální demokracii Julius Leber, později činný v hnutí 

odporu, prý „fascinovaně sledoval veliký experiment, jenţ miliony Němců vyvedl z jejich 

ţivotní tísně“, přičemţ ani nezpochybňoval oprávněnost odstranění demokracie ve pro-

spěch sociálna, neboť „za těchto okolností je přece nepodstatné, zda bylo několik Ţidů, 

sociálních demokratů nebo farářů ztýráno“. (Dorothea Beck, Julius Leber: Sozialdemokrat 

zwischen Reform und Widerstand, Berlin 1983, s. 234, 247.) 
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jovat za dělnická práva, měl by se k novému státu přidat, a ne ho difamovat. 

Ke konci se Benn vyjadřuje k osobní rovině Mannova listu, vyznává se jas-

ně ze vztahu k národu, neboť „národ je mnoho!“ Veškerá duchovní a hmot-

ná existence i toho největšího solitéra, jeho jazyk, ţivot, nejzákladnější lid-

ské vztahy, se přece v prvé řadě odvíjejí od národa, z něj pocházejících 

předků a k němu se vracejících dětí. A protoţe vyrůstal na venkově, je si 

Benn stále ještě vědom, co je domovina. Velkoměsto, industrialismus, inte-

lektualismus, to vše jsou stíny, které doba vrhla přes jeho myšlenky, síly, 

jimţ se postavil ve své tvorbě. Existují však okamţiky, kdy „celý ten trýzni-

vý ţivot mizí a není tu nic neţ roviny, dálavy, roční období, půda, jedním 

slovem – lid“. Tento lid Benn hájí proti zahraniční šuškandě, která našeptá-

vá, ţe to není národ, kdo se postavil za Hitlera, ale ovce. Jaký klam! Je to 

národ! Německý národ stojí za Hitlerem tak, jako stál francouzský za Napo-

leonem. Tak i na otázku, která se v cizině neustále přetřásá: stvořil Hitler 

hnutí nebo hnutí jeho? Benn odpovídá, ţe obé je identické – stojíme tu totiţ 

před onou magickou koincidencí „jedince a celku“, o níţ píše Jacob Burc-

khardt ve svých „Úvahách o světových dějinách“, kdyţ líčí velké muţe dě-

jinného dění.
8
 Na úplný závěr básník ujišťuje, ţe nepatří ke straně, nemá 

ţádný vztah k jejím vedoucím, ani nepočítá s novými přáteli. Je to právě jen 

jeho Mannem zmíněná fanatická čistota myšlenky a cítění, která ho přiměla 

k tomuto vylíčení situace. Liberální a individualistická éra totiţ vytěsňovala, 

ţe: 

„Světové dějiny nejsou bází štěstí.“ (Fichte) 

„Národy mají v sobě rozvíjet určité rysy ţivotní velikosti, a to zcela bez 

ohledu na štěstí jednotlivce, na co nejvyšší souhrn ţivotního štěstí.“ (Burc-

khardt) 

„Panská rasa můţe vyrůst jen z hrůzných a násilných počátků. Problém: kdo 

jsou barbaři dvacátého století.“ (Nietzsche) 

A najednou se otevírají nebezpečí, najednou se konsoliduje pospolitost a 

kaţdý, i literát, se musí rozhodnout: soukromé záliby nebo orientace na stát. 

Benn se rozhodl pro druhé a touto svou odpovědí definitivně přeťal jakékoli 

pouto s literární emigrací.
9
  

                                                           
8
 Jedná se o kapitolu „Jedinec a celek“. Pro Benna byly zásadní téţ kapitoly jako „Kultura 

ve své podmíněnosti státem“ či „Stát ve své podmíněnosti kulturou“. Nikdy však nepřestal 

zdůrazňovat, ţe „kulturu“ a „umění“ nelze ztotoţňovat. Česky Jacob Burckhardt, Úvahy o 

světových dějinách, Olomouc 1996 (2 vyd.). 

9
 Klaus Mann reagoval na Bennovu odpověď článkem v listu Die Sammlung (vycházel 

v Amsterdamu) s názvem Gottfried Benn. Oder: Die Entwürdigung des Geistes [Gottfried 

Benn. Aneb: pokoření ducha, 1933]. V roce 1936 mu s věnováním zaslal také svůj, v Říši 

zakázaný, román Mefisto (česky vyšel ještě v roce 1937), v němţ Benna vykreslil v postavě 

herce Pelze. Dnes je zřejmě známější jeho stejnojmenná filmová adaptace (1981, r. István 

Szabó) s Klausem-Maria Brandauerem v hl. úloze. 
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Deutsche Arbeit zur Ehre 

Den před prvním májem 1933 vyšla v příloze jednoho berlínského listu an-

keta „K poctě německé práce“, v níţ byli lidé z nejrůznějších oblastí ně-

mecké společnosti tázáni na svůj vztah k tomuto původně čistě dělnickému 

svátku. Bennova odpověď má podtitulek „Vlastní zákonitost umění“:  

„Svátek národní práce a umění. Mají něco společného? Umění s jeho přís-

ným zákonem a zvolna zrajícími postupy, je moţné ho aktualizovat vibra-

cemi tohoto dne?“, zahajuje básník protiotázkami, aby si na ně vzápětí od-

pověděl: „Umění je vţdy časové tam, kde spatřuje velkolepost, ať uţ 

v dějinách či přírodě.“ A toto jistě velkolepá historická chvíle je: práce je 

nyní chápána jako pouto mezi jednotlivými stavy, pouto nově vznikající 

národní pospolitosti: „K této nové skutečnosti nesmí nikdo jen tak přihlíţet, 

ani umělec! Takové okamţiky sebou vţdy nesou i kulturní jednotu.“ Poté, 

co Benn takto vyjádřil svou podporu rehabilitaci pojmu práce, z něhoţ chtěl 

národní socialismus vytlačit dosavadní biblicko-reakcionářskou náplň (prá-

ce jako trest, jho či poskvrna), však přechází ke svému vlastnímu tématu 

postavení umělce a umění. „Umělec, který svádí vnitřní boj, co se jeho 

vztahu a přístupu k reţimu týče, by si měl uvědomit ještě něco“, nabádá 

Benn, totiţ s jakou dokonalostí staré problémy mizí a vyvstávají mu nové. 

Jeden z nejdůleţitějších je nastíněn jiţ v řeči o intelektuálech
10

– „nový stát 

versus stará kvalita“, to znamená, zda je tento stát povinen přejímat a 

ochraňovat kvality, které do něj zasahují z minulých epoch?  Benn říká 

„ne!“, neboť přináší kvality nové, rozvíjí nový styl a z prvotního politična 

vznikají posléze nové estetické hodnoty. Koneckonců, jaká by to byla moc, 

kdyby se neodvaţovala kvality určovat, tvořit, dávat jim nové významy a 

vytvářet nová obsahová spojení, prosazovat je, řídit? Avšak, připomíná bás-

ník,  

– ne vše musí být intelektualismus, co se nedá napasovat na národní svátky; 

– ne vše musí být artismus, co se programově nehlásí k völkisch sféře; 

– ne vše musí být destruktivní, co se aktuální politice nejeví jako konstruk-

tivní. 

Existují přece oblasti, které se realizaci v kaţdodennosti vymykají. Umění 

má své vlastní zákonitosti. Tak zní upozornění adresovaná bezpochyby pře-

                                                           
10

 Benn se snad více neţ kdy dřív v textech opakuje, coţ podtrhuje jejich didaktický podtón 

vysílaný k příslušníkům blíţe nespecifikovaných elit, nikoli tedy jen k podobně vyhraně-

ným a zaměřeným jedincům z Bennova čtenářského okruhu. Liberální intelektuálové staví 

proti novému státu dvě námitky: víru v „historicky nepodmíněné kvality“ a poţadavek na 

„svobodu ducha“. V řeči „Nový stát a intelektuálové“ Benn obě smetá: „Najednou pro 

liberály existuje kvalita, absolutno! Jenţe obsahovou kvalitu tvoří vţdy dějiny. Toto dění 

razí prostřednictvím idejí styl-sloh a ten je pak uskutečněním nového historického bytí.“ 

Proto lze mluvit o „člověku antiky“ a „světu renesance“, o „barokní krajině“ či „středověké 

víře“. A co se „svobody ducha“ týče, vše na čem Západ stojí, vzniklo v otrokářských stá-

tech, od antiky aţ po novověk (viz tzv. assientská práva). Svoboda ducha ano, ale pro stát! 

Tedy pro ty, kteří také nesou veřejnou státní zodpovědnost. A čím více zodpovědnosti, tím 

také více svobody… 
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devším nově jmenovaným členům Německé básnické akademie, s nimiţ se 

jiţ stačil střetnout. Benn si pomáhá příkladem z dějin umění, který pak roz-

vine v eseji „Dórský svět“: 

„Atický pocit říše rozbil zeď, která obklopovala egyptský dvůr, rozvíjel vý-

hled, perspektivistický styl. Z nové dynamiky duchovna, kterou Orient ne-

znal, vtrhli do Hellady velcí hrdinští bohové, z politického fundamentu její-

ho pátého století, z vítěze, dórský chrám, Níké a socha Polykleitova. Zde 

kaţdopádně stvořily dějiny obsahovou kvalitu, razily styl, a tento styl byl 

realizací nového historického bytí.“ 

Neboť teprve tehdy, kdyţ se politický a estetický aspekt sjednotí, znamená 

to vskutku moţnost povznesení celého národa.
11

 

Der deutsche Mensch. Erbmasse und Führertum 

„Kdo je německý člověk? Jaká je jeho podstata, jaké jsou jeho rysy? To 

jsou otázky, které se po národní revoluci v roce 1933 staly středobodem 

veřejných diskuzí nejen v Německu, ale i v cizině. Nový stát se tento pojem 

pokouší vymezit co moţná nejpřesněji, poněvadţ o německém člověku musí 

rozhodovat, musí jej utvářet, vychovávat. Vědy tak zkoumají jeho geogra-

fický a rasový původ; odkud přišli Vendové, Kelti, Germáni, kde a kdy se 

jejich proudy promísily, v jakých transfuzích se provedla syntéza toho, co se 

nyní nazývá němectvím?“ 

Benn předně navrhuje zřídit „nordickou akademii“, která by se zabývala 

všemi problémy severních Evropanů, a to jako protiváhu „akademie stře-

domořské“, jejíţ vznik v Nice s účastí básníka Paula Valéryho byl právě 

avizován francouzským tiskem, aby zkoumala románského, latinského člo-

věka a dědictví antiky v něm.
12

  

Poté jiţ přechází ke svému konkrétnímu příspěvku k „objasňování němec-

tví“. Je zaloţen na genealogickém výzkumu profesora J. F. von Schulte,
13

 

který zpracoval biografie 1600 významných Němců do roku 1900, přičemţ 

zjistil, ţe 861, tedy přes 50% z nich, pocházelo z jednoho stavu – z rodin 

evangelických farářů. Jedná se o slavné lékaře, právníky, přírodovědce (mj. 

                                                           
11

 Okolo tohoto tvrzení krouţí např. jiţ úvahy Friedricha Schillera v „Listech o estetické 

výchově“ nebo Friedricha Nietzscheho v Zrození tragédie, konstitutivní jsou tu však spisy 

Richarda Wagnera jako Die Kunst und die Revolution (1849), Deutsche Kunst und Politik 

(1868) a Religion und Kunst (1880). Český výběr O hudbě a umění (1959) zahrnuje alespoň 

něco z prvního. 

12
 Centre Universitaire Méditerranéen, po válce se instituce proměnila v univerzitu v Nice. 

13
 Johann Friedrich von Schulte (1827–1914) byl profesorem civilního a církevního práva a 

právních dějin v Praze (1855 aţ 1873) a v Bonnu.  Je povaţován za nejvýznamnějšího uči-

tele katolického církevního práva Německa 19. století. Genealogický výzkum prováděl pro 

Allgemeine Deutsche Biographie, biografickou encyklopedii, která v Německu vycházela 

v letech 1875 aţ 1912. 
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Linné a Blumenbach), historiky (Mommsen, Ranke), ale také o filology, 

filosofy, básníky a spisovatele (bratři Schlegelovi, Schelling, Schleirmacher, 

Jean Paul, Bürger, Nietzsche atd. atd.). Neproporčně nizoučko jsou mezi 

nimi však zastoupeni malíři a hudebníci, kteří tudíţ zjevně pocházejí 

z nějakého jiného dědičného milieu. Co to znamená? Jak to geneticko-

biologicky vysvětlit? Těmto otázkám zvláštní pozornost věnoval psychiatr 

Ernst Kretschmer, známý pro svou kníţku Körperbau und Charakter (1921) 

o vztazích mezi tělesnou stavbou a povahou člověka. V jiné své práci na-

zvané Genieale Menschen (1929)
14

 určuje v německém genotypu
15

 několik 

skupinových center vysoce nadaných: prvním je skupina rodin uměleckých 

řemeslníků (litografové, mědirytci, zlatníci), druhým jsou rodiny učitelů a 

hudebníků (muzikanti a kapelníci s „kostelní“ průpravou), třetím rodiny 

pastorů. U všech lze sledovat, jak se povolání dědilo z pokolení na pokolení, 

přičemţ poslední skupina je nejširším dědičným základem nejen pro výše 

zmíněnou filologii, právnictví, lingvistiku či etiku, ale také východiskem 

takřka všeho hospodářského, hygienického, přírodovědného písemnictví, 

stejně jako historiografie a folkloristiky. Lze tedy říci, ţe z ní vzešly klíčové 

duchovně produktivní a kulturně tvůrčí síly německého národa. Jak je to ale 

moţné? Ze statistik je patrné, ţe od reformace aţ dodnes se více jak polovi-

na protestantských duchovních stávala opět duchovními: „snad v celé histo-

rii západní civilizace neexistoval ţádný jiný tak konzervativní a s tradicí 

spjatý stav jako ten z protestantské fary“, zdůrazňuje Benn. Zároveň však 

toto farské prostředí vţdy silně přitahovalo i nové síly. Právě z této konste-

lace lze vysvětlit onen zpola uzavřený ucelený genotyp, jenţ je ze sebe 

schopen vydávat stále nové vysoce nadané potomky. Benn poukazuje i na 

výsledky moderních genetických bádání v USA, které ukázaly, ţe vysoce 

nadaní jsou v rámci národa vzájemně spřízněni ještě mnohem úţeji, neţ by 

se myslelo na základě statistických nebo sociologických údajů: zatímco 

průměrný Američan má šanci, ţe ve svém příbuzenstvu objeví někoho vý-

znamného 1 : 500, u Američanů pokládaných z nějakého důvodu za vý-

znamné je tento poměr jen 1 : 5! Coţ sice neznamená, ţe se tam 

v průměrných vrstvách nerodí výjimečně nadaní nebo geniální lidé, jejich 

počet však zjevně nekryje potřebu na šíři vůdčí vrstvy národa. Pěstění a 

zajištění chovu inteligentních vrstev proto musí tvořit jeden 

z nejdůleţitějších úkolů národního státu a jeho zákonodárství. Předpokládá 

to mj. návrat lidí z velkoměst na venkov, k plodnosti selství. Sentence „mít 

dobrou rasu, znamená mít i pocit domova“ vystihuje cíl nové výchovy. 

Všichni pastoři ostatně měli selské kořeny a naprostá většina z nich měla na 

venkově i svůj trvalý domov. Na závěr Benn nepokrytě hrdě připomíná, ţe 

                                                           
14

 V roce 1929 byl Kretschmer nominován na Nobelovu cenu za fyziologii či medicínu 

(švédsky: Nobelpriset i fysiologi eller medicin). 

15
 Národ je chápán jako organismus! 
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také jeden z jeho bratrů jiţ ve čtvrté generaci pokračuje v otcovské tradici 

farářského poslání v rodném Prusku.    

Tematicky článek navazuje hlavně na Bennovy texty Genie und Gesundheit 

a Das Genieproblem, oba z roku 1930.
16

  

Geist und Seele künftiger Geschlechter 

„Duch a duše budoucích pokolení“ je první ze tří textů, v nichţ Benn v létě 

1933 zkoumá a vykládá německé eugenické snaţení: „Pojem pěstění [Züch-

tung], pěstění národa, který u nás nyní hraje tak velkou roli, míří dvěma 

směry: 

1) kritický usiluje vyřadit neţádoucí; 

2) produktivní pozdvihnout stávající.“ 

S těmito dvěma myšlenkami je spjata představa, ţe: 

– narození z dobrého dědičného prostředí rozšiřují šance pro nárůst nada-

ných, ale také ţe: 

– metodickým výběrem partnerů lze toto nadání usměrňovat. 

Z toho je patrné, ţe pěstění je umělé, je proti přírodě, snahou ji přelstít: je 

vyjádřením politického rozhodnutí, světového názoru [Weltanschauung], 

aktem vůle, výkladu hodnot. Nelze ho také chápat čistě nacionálně, národně, 

nýbrţ na pozadí rasy – bílé rasy. Je to rasa stará, vůdčí uţ tři a půl tisíce let. 

Nejprve kulturně ovládla Středomoří (1500 př. n. l.), později se vysoká kul-

tura rozvíjela i na Severu. Primát moci se měnil, ale vládla Evropa.  

„Nyní jsou to čtyři státy, Itálie, Francie, Anglie a Německo, jejichţ národy 

se v minulých staletích vypracovaly a na nichţ dnes spočívá hegemonie bílé 

rasy. Jak to u nich vypadá s úsilím se regenerovat?“, táţe se Benn.  

Itálie je nejstarší, její umělecký a duchovní přínos Evropě je nesrovnatelný, 

ovšem svou obrovskou tvořivou sílu jako pročištěná rasa nevybila do „bio-

logicky-selektivního“, nýbrţ ve světském architektoničnu z kamene.
17

  

Francie, od 15. století národně dokončená, historicky dnes zcela naplněná 

říše, vytvořila latinitě, tomuto specificky románskému bytí, nejdokonalejší 

duchovní prostor, v němţ Západ pochopil helénství; biologicky je dnes 

vzhledem ke svým severoafrickým koloniím na cestě míšení a mizení ras, 

vykazuje tedy dysgenické sklony. 

Anglie, asi tisíc let stará, rozvinula ostrovně nejstabilnější tělesný typ, skoro 

specifický ohledně vnitřní i vnější konstituce, kostry a pleti, úplně usedlý (= 

                                                           
16

 V druhém se mj. píše, ţe genialita sice není dědičná, avšak staré vyšlechtěné rodiny 

s hojným počtem talentů jsou zároveň jednou z nejčastějších podmínek pro vznik génia. Na 

druhou stranu se u takových géniů jasně nadproporčně vyskytují bionegativní rysy (vadné 

fyzické či psychické zdraví). I tady Benn vychází z Kretschmera a jeho Geniale Menschen. 

 
17

 „Konstruktivní duch“ vyjádřený ve formách a stylu italské renesance a baroka. 
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ve smyslu perzistentní, stálý) a kromě golfu a regaty v Henley biologicky 

nehybný, ironizuje Benn. 

Bez dovršení, bez naplnění, zůstává tudíţ jen: 

Německo, obrovský rasový kotel s 60% nordickým podílem, zbytek popula-

ce je ostický a dinárský, míšení, které začalo před 1500 lety, ještě dnes ale 

není ukončené, dějiny vţdy plné napětí, jenţe bez řešení, plné náběhů, ale 

také ztrát; teď má za sebou čtvrtstoletí krizí, opravdových otřesů, turbulentní 

existence, jak ţádný jiný národ na světě – zde jsou moţnosti, kvašení, dis-

pozic, flexibility, jakási latence pěstění; zde jsou, jak poslední události uká-

zaly, ještě i vnitřní oheň, neklid, oddanost ideji, jeţ svědčí o nestabilitě ta-

xonu a mohly by obsahovat potenciál k vytváření nového evropského typu. 

Zde tedy, v Říši, mezi velkými národy kontinentu, uvnitř starého světa, exis-

tuje moţnost formovat novou syntetickou varietu, nový vysoký typ. A co by 

zde bylo pěstěno, to by snad pak také mohlo být posledním dědictvím a po-

slední velikostí bílé rasy! 

„A čeho se musí národ zbavit, aby mohl jít vstříc budoucnosti? Tento pro-

blém se dnes mezinárodně hodně diskutuje“, vysvětluje Benn. Obzvlášť 

v Americe, kde se v tomto směru myslí velmi radikálně. Po posudku, který 

předloţil americký eugenický výbor, je aţ do roku 1980 poţadováno 400 

tisíc sterilizací ročně, čímţ by mohlo být z rozmnoţování vyloučeno aţ pat-

náct milionů méněcenných.
18

 Co se Německa týče, pokládá Lenz
19

, přední 

badatel v těchto věcech, za eugenicky správné sterilizovat 10% v kaţdé ge-

neraci. Grotjahn
20

 odhaduje celkový počet neschopných, tedy soukmenovců, 

které je třeba eliminovat, ještě daleko výše – totiţ bezmála na jednu třetinu. 

Ţe se toto očistění těla národa sleduje nejen z důvodů otuţování rasy, ale 

také z důvodů hospodářských, je jasné, uvědomíme-li si, ţe v Německu 

dnes mají slabomyslní tolik dětí, ţe o 64% překračují průměr a slabomyslný 

dorost stojí stát opět nadměrné částky: jestliţe totiţ státní náklady na nor-

mální dítě jsou ročně 120 marek, tak pro dítě z pomocné školy je to 250 

marek, pro idiotské chovance ústavů 900 marek. Tato pomoc jde pochopi-

                                                           
18

 V USA bylo v letech 1907 aţ 1940 sterilizováno 60 tisíc mentálně postiţených. 

V německém programu T4 z let 1939 aţ 1941 pak bylo údajně 70 tisíc takto postiţených 

rovnou usmrceno.  

19
 Fritz Lenz (1887–1976), v roce 1921 spolu s Erwinem Baurem a Eugenem Fischerem 

spoluautor knihy Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene [Nárys 

nauky o lidské dědičnosti a rasové hygieně], která aţ do roku 1945 platila v Německu za 

standardní práci. Od roku 1923 vedoucí první německé katedry pro lidskou genetiku 

v Mnichově, od listopadu 1933 profesor rasové hygieny na berlínské univerzitě. V roce 

1946 se stal profesorem lidské genetiky na univerzitě v Gotinkách (Göttingen), od roku 

1949 aţ do penzionování v roce 1955 byl ředitelem Institutu pro lidskou genetiku.  

20
 Alfred Grotjahn (1869–1931), zvaný „otec sociální medicíny“. Od roku 1920 první pro-

fesor sociální hygieny v Berlíně. V roce 1926 autor knihy Hygiene der menschlichen Fortp-

flanzung. Versuch einer praktischen Eugenik [Hygiena lidského rozmnoţování. Test prak-

tické eugeniky]. 
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telně na účet zdravých. Místo méněcenné sloţky obyvatelstva má být zapl-

něno kvalitativně vysoce cenným lidským materiálem. Zvláštní situace Ně-

mecka v eugenických otázkách spočívá v tom, ţe nechce zvýšit dnešní počet 

populace, poněvadţ nemá prostor, kolonie, a hustota obyvatelstva je velmi 

vysoká. Německá eugenika chce proto jeho početní stav udrţet, ale kvalita-

tivně vylepšit.
21

 Aby se udrţel, je třeba zvýšit počet narození z 1,8 na jedno 

manţelství z let 1927 aţ 1930 na 3,4. Zůstane-li počet narození na nynějších 

1,8 na rodinu, bude mít podle nezpochybnitelných výpočtů Lenze a Bur-

gdörfera
22

 německý národ v roce 1960 pouze dvě třetiny dnešního počtu 

rodičů, ke konci století uţ jen 40%. A co znamená ono zlepšení?  

„Nejprve je třeba si vyjasnit, ţe v ţádném případě se nedá vypěstit něco 

libovolného. Pěstění je samozřejmě spjato vţdy s výchozím materiálem. Jak 

prokázaly výzkumy jednovaječných dvojčat, dědičnost a rasová tradice jsou 

zde mnohem víc určující neţ prostředí nebo nová idea. Moţnosti pěstění 

národa tedy existují, ale ještě mnohem více hranic“, doznává Benn. A jak 

tedy hodlá německá eugenika vytvořit nový německý typ?  

„V zemi budou zřízeny zdravotní úřady dědičnosti, ty oklasifikují celý ná-

rod podle bodového systému. Na jeho základě potom budou uzavírány sňat-

ky. Manţelství by tedy byla uzavírána pod dohledem státu. Vybraná man-

ţelství by státem byla podporována. Perspektiva pro skupinu obzvlášť ţá-

doucích manţelství je uţ vyvinuta tak dalece, ţe se od státu očekává, ţe 

okolo roku 1960 se 80% jeho veřejné správy bude skládat jen z potomků 

těchto eugenicky zvlášť cenných svazků. Podle jakých měřítek má být tento 

bodový systém sestaven, o tom je k dispozici ještě málo údajů, o to víc jsou 

zajímavé jednotlivé poznámky. V jednom velmi respektovaném lékařském 

listě kupříkladu čteme, ţe „vysoké duchovní kapacity by měly být vysoce 

ceněny, v ţádném případě však izolovaně přeceňovány“. Totiţ: čím vyšší 

nadání u jednotlivce, tím menší šance, ţe se zdědí. Jak známo, genialita se 

nedědí skoro vůbec, géniové často ani nemají děti. Génius bývá v rodinném 

nadání odchylkou. Primát má tedy tělesný typ. Na druhé straně je zde samo-

zřejmě namístě se ptát, zda zdravé tělo samo o sobě je garancí pro plnohod-

notné lidství? Stačí zdraví samotné, aby dovedlo národ k velikosti 

                                                           
21

 Četl Benn slavný román Hanse Grimma, svého nového kolegy v Německé básnické aka-

demii, Volk ohne Raum [Národ bez prostoru] z roku 1926? Nevíme, určitě o něm musel 

aspoň slyšet. 

22
 Friedrich Bürgdörfer (1890–1967), statistik, od roku 1929 ředitel říšského statistického 

úřadu. Roku 1932 autor kníţky Volk ohne Jugend. Geburtenschwund und  Uberalterung 

des Deutschen Volkskörpers [Národ bez mládeţe. Úbytek narození a přestárlost německého 

národního tělesa]. Roku 1933 je jmenován docentem státní akademie veřejné zdravotní 

sluţby v Berlíně. 1934 autorem  Sterben die weißen Völker [Vymřou bílé národy?], 1938 

Die Juden in Deutschland und in die Welt [Ţidé v Německu a ve světě], 1940 se stává pro-

fesorem statistiky a populační politiky v Mnichově. Roku 1945 je penzionován, dále však s 

univerzitou spolupracuje. V roce 1951 vychází jeho poslední práce Bevölkerungsdynamik 

und Bevölkerungsbilanz [Populační dynamika a populační bilance].  
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v dějinách? To byla jak známo klíčová otázka posledních desetiletí. Ţivot a 

duch – odpůrci nebo se pronikají?“
23

 Benn, vědom si pozice „filosofie ţivo-

ta“ v novém státě, se vyjadřuje opatrně, ale jasně: 

„Naše doba vznáší otázku po poměru ducha a čirého ţivota, ideje a přírody, 

intelektuality a biologie. Jaké jsou rozhodující hodnoty lidského bytí? Bio-

logické zdraví a přirozenost nebo vysoké pěstění ducha? To je mnoho disku-

továno a odpověď zřejmě nezbývá neţ přenechat dějinám. Nové očekávané 

německé pokolení je rozhodne. Tolik ovšem tušit můţeme, ţe rasa bez du-

cha neexistuje, pěstit rasu tedy znamená pěstit ducha. Pouze duch jako 

schopnost rozhodovat zdokonaluje fyzično národa i jednotlivce. Řekové 

zajisté milovali tělo, vytvořili však také dialektiku, rétoriku, tragédii, histo-

riografii i první náznaky individualismu. Bude to tedy v prvé řadě intelektu-

ální a mravní pěstění, které se musí provést. Provést znamená uvést národ 

do pohybu, protoţe jen z něj, z jeho vlastního nového proţitku a víry se vy-

ladí nová plodná vůle. Ovšem v tuto vůli vejde vše, co dnes Německo pro-

ţívá: jeho jednota, politické sjednocení a metafyzická pospolitost, k tomu 

představa ještě nenaplněného osudu, disciplinovanost jeho nynějšího vedení 

a nepoddajná vůle sebeutvářet se – to vše vstoupí do skutečnosti novou vel-

kolepou duchovně-tělesnou formou: der deutschen Züchtung, německým 

pěstěním.“ 

 Züchtung 

Esej o „pěstění“ je obhajobou nového člověka, obhajobou eugeniky. Huma-

nističtí intelektuálové se totiţ domnívají, ţe eugenické pěstění by „nového 

člověka“ automaticky morálně zatíţilo a oloupilo o všechnu vnitřní velikost. 

Benn nesouhlasí a jako příklad „největšího eugenika v dosavadních ději-

nách“ dává – v tom se zračí jeho farní původ – Mojţíše a jeho zákony!  

„Osmdesátiletý koktavec, který přiměl k odchodu Izraelity drcené pěti sty 

lety nucených prací, nechal vědomě v poušti zajít staré, Egypťany, gulášové 

materialisty, aby do Kaananu dovedl jen mladé. Jeho zákon zněl: kvantita-

tivně a kvalitativně vysoce cenný dorost, čistá rasa; brutální opatření vůči 

vlastním lidem stejně jako proti kmenům, které potkali: výprasky holí, se-

kání rukou, ukamenování, zastřelení, upálení za rasové míšení. Jeden národ, 

Midianity, nechal vyhladit také kvůli tomu, ţe zavlékali mezi lid pohlavní 

choroby. Rozzuřil se, kdyţ se dozvěděl, ţe jeho muţi nechali zprvu naţivu 

                                                           
23

 Naráţka na vlivné dílo filosofa Ludwiga Klagese (1872–1956) Der Geist als Widersa-

cher der Seele [Duch jako odpůrce duše] z let 1929 aţ 1932, s nímţ Benn polemizuje: od 

počátečního vyrovnávání se aţ po jednoznačné odmítnutí na konci třicátých let. Etolog 

Konrad Lorenz se v Der Abbau des Menschlichen [Odumírání lidskosti] z roku 1983 – tedy 

v konfrontaci s poválečnou euroatlantickou civilizací „neomezeného růstu“ – však ţádnými 

pochybnostmi netrpí: „Produkty kolektivního myšlení lidského ducha se ukazují jako ne-

přátelé a protivníci lidské duše, a vůbec proto neváhám vypůjčit si jako název pro tuto část 

své knihy titul Ludwiga Klagese, který to poznal jako první.“ (cit. dle českého vydání 

z roku 1997, s. 96). 



14 
 

ţeny, nechal zabít také ještě je, jen panny směly zůstat, těch bylo podle bib-

le 32 tisíc, zavraţděno bylo tedy přibliţně 150 tisíc lidí. Ze stejných rasově 

hygienických důvodů nakázal úplné zničení všech v Kaananu, tedy utlačo-

vaných domácích kmenů, zakázal s nimi uzavírat manţelské svazky. Tako-

vý byl Mojţíš! A o sedm století později nastoupil Ezra, vlastní zakladatel, 

vůdce národa Tóry, a zakázal nejen budoucí míšení, nýbrţ poţadoval od 

muţů, kteří jiţ měli ţeny od cizích kmenů, aby je vyhnali z domu a oţenili 

se s ţenami vlastního kmene, v poslední kapitole knihy Ezra je to podrobně 

vylíčeno…“ 

Benn rychle ujišťuje, ţe nevystupuje za opakování takovýchto drakonických 

opatření, v otázce jejich formy má dnes přece slovo rasové bádání a jiné 

vědní obory, ale jeví se mu pozoruhodné, ba senzační, uvaţovat o tom, ţe 

bez těchto obrovských opatření eugenického typu, která aţ dosud nebyla ze 

ţádné strany kritizována – jeden historik izraelských dějin o nich např. píše, 

ţe byla sice prováděna „s houţevnatostí, která je často tvrdá, ale právě proto 

má dějinný význam“ – by dvě náboţenství, jeţ z velké části ovládají zemi, 

křesťanství a islám, tedy monoteismy, pravděpodobně vůbec nedošly rozší-

ření…  

Také rodový výběr při uzavírání sňatků je prastarý a přinejmenším ve vůd-

čích vrstvách vlastní všem kulturním okruhům. „Princip výběru, eugenika, 

tedy národ v ţádném případě automaticky nezatěţuje a rovněţ se nevysky-

tuje jen na kmenové úrovni, lid shromáţděný kol chrámu a hradu Šalamou-

nova byl jiţ přece lidem kulturním i v našem běţném smyslu, a Ezra ţil ješ-

tě o pět století později, nýbrţ pochází z hlubokého politického instinktu: 

kdo chce dlouho vládnout, musí se stále pěstit, udrţovat.“  

Benn vyzdvihuje obecné přesvědčení, ţe za politickými událostmi 

v Německu stojí nevídaná dějinná změna: „kulturní lak epochy popraskal a 

puká“. Intelektualismus („rozumářství“) dobře začal, ale skončil jako neuró-

za: v nihilismu velkoměsta a industrialismu. Nastal čas k obraně mytického 

a biologického!
24

 

Namísto zlatých telat Baalových, bílí Mithrovi býci! 

Tato změna se formuje nejprve politicky pod klíčovým pojmem  t o t á l n í  

s t á t , který oproti státu minulé doby nastupuje s plným přesvědčením o 

identitě moci a ducha, individuality a kolektivu, svobody a nutnosti. Nová, 

vzrušující, ale zároveň i syntetizující změna se pak nejlépe zrcadlí ve 

zvláštním pojmu  v ů d c e , coţ také není pojem pouze politický, ale hlavně 

duchovní: v něm se totiţ soustřeďují tvůrčí síly, v něm se soustřeďuje odpo-

vědnost, nebezpečí a rozhodnutí, a také celé iracionálno vznikající dějinné 

vůle, viditelné teprve jeho prostřednictvím, ovšem – i obrovská hrozba, bez 

                                                           
24

 Pocit „střídání epoch“ v Německu převládal, viz, v souvislosti i s Bennem, např. Joachim 

Fest, Hitler: kompletní životopis, Praha 2008, s. 396. 
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níţ je nepředstavitelný, neboť nepřichází jako vzor, nýbrţ jako výjimka, 

povolává se sám, odvolává se sám na sebe, dá se samozřejmě i říci, ţe je 

povolán, je „hlasem z hořícího keře“. Poukazem na hrozbu obsaţenou 

v instituci vůdce se bezpartijní Benn nepochybně odchyluje od přísně stra-

nické linie – stejně jako uţitím starozákonního obrazu v této souvislosti.
25

 

Tomuto vůdci se nyní poddávají také masy, po desetiletém, veřejně vede-

ném, před očima všech odehrávajícím se boji, dobyli společně říši, ţádná 

síla jim nemohla bránit, ţádní odpůrci je nezadrţeli, ţádná jiná síla tu uţ 

ostatně nebyla. „Kaţdé politické rozhodnutí, které dnes padne, je rozhodnu-

tím antropologické a existenciální povahy.“, píše Benn.
26

 Jenže jaké pova-

hy je člověk? Právě postoj k této otázce v sobě skrývá vše:  

„V minulé době byl člověk rozumnou bytostí a jeho mozek otcem všech 

věcí. Byl také dobrý, nepotřeboval vnitřní změny, jen vnější sociální úpravy, 

a výkladem dějin mu byl pokrok v civilizačním smyslu. Dnes je bytostí me-

tafyzickou, odvislou a orámovanou původem a přírodou, velký je skrze po-

jem nepřítele (‚jen ten se tvoří, kdo vidí nepřítele„) a hledá spojení nazpět 

s mytickou a rasovou kontinuitou.“  

Toto jsou pro Benna projevy hluboké antropologické povahy a zdá se mu 

nepochybné, ţe z této proměny jednou v Evropě vzejde nový člověk, „půl 

z mutace, půl z pěstění“, a v prvé řadě člověk německý, neboť „Němci si 

v minulých desetiletích prošli největšími otřesy ze všech národů“ a první 

„pochopili biologické nebezpečí“. Nemá se na nikoho povyšovat, od západ-

ního i východního typu, od něhoţ v minulých generacích vstřebával vlivy 

(„substanční nihilismus“ z Východu, původ: Turgeněv, Otcové a děti, 1862; 

„osmyslení všech vyprázdněných obsahů skrze formu“, původ: Flaubert, 

skoro stejný rok), se však lišit bude. Zásadní je teď otázka, co z přírody a z 

pěstění vznikne, co má být vypěstěno? „Kolik přírody a kolik ducha, víc 

kentaur nebo víc ze zkumavky?“ Co si hodina a génius národa ţádají a po-

třebují?  

Benn je přesvědčen, ţe začne „století bitev“, století plné ničení, které líčí 

v antických, germánských a opět v biblických metaforách („falangy Titánů“, 

„Prométheové se utrhují ze skal“, „ţádná sudička své přadleno nepřetrhne, 

aby na nás shlédla“, „hrom se bude pářit s mořem, oheň se zemí“). Mír 

v Evropě jen tak nebude, útoky proti Německu teprve začnou, ze Západu i 

z Východu. A kde jsou dnes bývalé „elity“, řečníci, dekorovaní nositelé me-

zinárodních cen? „Vycestovali, aby slouţili Německu?“, táţe se Benn. Ne, 

domnělí „orli krčí hlavy mezi křídly, sovy se tisknou ke kmenům“, pozna-

                                                           
25

 Sotva se blíţí i úsilí Deutsche Christen „odţidovštit křesťanství“ podle Wagnerova „par-

sifalovského apelu“, jeţ v roce 1933 kulminovalo. 

26
 Podstatná dějinná změna, ať uţ ji nazýváme Zeitumbruch, „práh časů“ nebo singularita – 

jako byly „neolitická revoluce“, rozmach křesťanství či naposledy „věk modernity“ – je 

vţdy právě i změnou antropologickou. 



16 
 

menává na adresu emigrantů. „Nositeli života jsou přes noc netopýři a ráno 

ho předají vyšším tvorům.“ Nuţe, platí jen jedno: nová elita musí umět bo-

jovat. „Mozky se musejí pěstit, velké mozky, které brání Německo, mozky 

se špičáky, zuby z blesku.“ Mozky „s rohy jak z jednoroţců“, na něţ se bu-

dou naráţet národy nepřátel! („Mýlí se ten, kdo nového člověka vidí jako 

snílek, kdo o něm bájí, blouzní, místo aby ho ukoval.“) Charakteristiky, 

které by měl tento nový německý člověk v sobě utvrdit, shrnuje Benn do 

termínu militantní transcendence. To znamená: nikdy ryze pozemský, ale 

vždy připravený k obraně. To vše je ještě v proudu dění, ve „vanutí stínů“, 

ale tito, „ne bohové, ale také jen polovic lidé“ přijdou, uţ „jsou slyšet kro-

ky“. Benn ostatně jiţ vidí zástupy v černém jak „staví Littorii, město nad 

baţinami a horečkami“, slyší Fausta, jak v posledním okamţiku říká „na 

svobodném pozemku stát se svobodným národem“. Volání po novém člo-

věku a jeho obhajoba tedy končí vizí nadčlověka a ohlášením jeho příchodu. 

Zucht und Zukunft 

V rozhlasové přednášce „Kázeň a budoucnost“ se Benn eugenikou zabývá 

veřejně naposledy. Zkoumá přitom vztah vyhraněné individuality a kolekti-

vu, vysoce talentovaného, ba geniálního jedince a národní pospolitosti. 

Opakují se tu rovněţ celé pasáţe z předchozích „eugenických“ esejů ohled-

ně geniality a genealogicky uzavřených milieu. 

Jedná se o tři okruhy (umělečtí řemeslníci, učitelé a muzikanti,
27

 pastoři), 

coţ „nás učí, ţe v jistých hranicích a za určitých předpokladů lze pěstit 

nejen vnější tělesné znaky“, ale i intelekt, ba charakter. Obecně přece platí, 

ţe děti více nadaných rodičů jsou také více nadané. Autor tak všem rovnos-

tářům připomíná, ţe dědit lze nejen majetek, ale i talent. Coţ má samozřej-

mě pro národ a jeho výchovu základní význam. 

 Posledním stupněm vysokého nadání je typ génia. Ten má i v oblasti pěstě-

ní úplně zvláštní postavení, vţdy zůstává výjimkou, za níţ vděčíme onomu 

neuchopitelnému pojmu osud, i kdyţ přehlédneme-li těch několik set jmen 

lidí, kteří dnes v Evropě platí za geniální, tak lze většinou konstatovat, ţe 

vzešli z vysoce nadaných rodin. 

Intelektualizace evropského člověka v posledních staletích se projevuje i 

tělesně, ve zvětšující se mozkovně.
28

 Jak ukázaly antropologické výzkumy 

prováděné na školních dětech, jejich rodičích a prarodičích, lze statistické 

rozdíly vysledovat i v rámci jedné populace mezi ţáky vyšších škol a ţáky 

obecných škol z dosud „neintelektualizovaných“ rodin. To Benna přivádí 

                                                           
27

 Na pruském venkově šlo zhusta o jednu osobu. 

28
 Benn se jiţ od fakulty velmi zabýval výzkumy psychiatra a neurologa Constatina von 

Economo (1876–1931). 
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k výkladu ohledně změny stavovské či třídní společnosti v národní pospoli-

tost nového státu: 

„V Nietzscheho dobách byly běţné formulace, ţe národy jsou jen k tomu, 

aby tu a tam zplodily velkého muţe, génia. Lid, občan, prostý člověk, to vše 

je jen cesta, spíše oklika, k němu. I Hebbel velice drsně vyjádřil toto pojetí. 

My ho dnes přijmout nemůţeme, neboť smyslem pěstění můţe být jen národ 

sám. Cílem všeho nadání je zase jen národ, z jehoţ kulturní a duchovní po-

spolitosti povstává ţivot jedince, také umělce, génia. Otázky po jejich po-

měru ovšem zavádějí k nejhlubším světonázorovým problémům, které zde 

ještě nelze rozřešit. Musíme se spokojit s konstatováním, ţe génius zhusta 

nese individuální rysy a znaky, které naznačují rozklad všech lidských va-

zeb, celého kolektivního řádu, ba kultivující etiky. Avšak i nad géniem, jeho 

dezintegrací a utrpením se pne veliká lidová perspektiva – s jeho dílem, 

s tímto dědictvím se vrací do koloběhu národa, rozvádí se v něm a dále 

v něm koluje jako ferment k novému plodnému dílu a utváření.“ 

Tím se dostáváme ke klíčovému místu, v němţ Benn předjímá nutnost bioe-

tiky, neboť k novým výzvám nového světa nelze přistupovat výhradně 

s pojmy, pojmovými konstrukcemi, obrazy a konvencemi uzavřených 

epoch: 

Pěstění je více mravní než intelektuální problém 

„Při všech perspektivách pěstění je rozhodující mravní vůle národa, jeho 

víra v instinkt zdokonalení, který není nějakou licoměrnou utopií, ale reál-

ným, historicky dokazatelným základním instinktem lidského bytí. Přehléd-

neme-li jeho očima doby a národy, tak můţeme snad kaţdou epochu vidět 

do sebe morfologicky uzavřenou a naplněnou.
29

 To by nebylo moţné, kdyby 

kaţdá generace v sobě nenesla a nerozvíjela zkušenosti a dílo svých předků. 

Genetický výzkum, mladá věda, vlastně teprve 30 let stará, pozoruhodně 

ladící s německým politickým probuzením, vrhá na tento instinkt nový po-

hled. Na jejím základě by mohla být postavena nová etika, z níž by vy-

stoupila nová idealistická antropologie.  

V postulátech moderní eugeniky tak znovu oţívá i obrovská úcta k předkům 

v dřívějších náboţenstvích, kdyţ ukazuje, ţe tu sice jsou geny: nosné a fun-

damentální, přírodní a nevyhnutelné, snad i zahalené zákony mnohem bo-

hatšího a vzdálenějšího druhu, ale přesto je tu také duch jako jiný a vyšší 

princip a on a jeho zkušenosti ovlivňují genotyp velmi hluboce.
30

 Formují 

                                                           
29

 V našem etnickém okruhu starověk, středověk, novověk, v nichţ lze dále vymezovat 

umělecké a kulturní epochy jako jsou renesance, romantismus, ale i třeba „věk páry“ 

(1815–1915). Lidský duch prochází mutacemi. 

30
Benn byl na rozdíl od dnešních neodarwinistických sociobiologů vţdy přesvědčen, ţe 

lidského ducha není moţné beze zbytku redukovat na hru hmoty a energie, ţe je tu ještě 

„něco navíc“, co je veškerou přírodovědeckou metodologií prostě neuchopitelné. Nad ně-

kterými jeho úvahami ovšem jako kdyby se vznášelo tušení toho, co Jacques Monod 

(1910–1976) v „Náhodě a nutnosti“ (1970) vyjádří formulací, ţe „ideje mají tendenci za-
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nejbliţší sled pokolení, v kázni nebo ve slabosti, obrazy velikosti nebo gri-

masami úpadku… 

Nejen tedy fyzické znaky, zdraví a zdatnost, i nadání se dá pěstit. Slovo ži-

vota tam, kde se lidství stalo velkým, ať uţ v utrpení, činech nebo v díle, 

kaţdopádně zní – kázeň (disciplína, z lat. discere – učit se, discipulus – 

ţák).“ 

Die Dichtung braucht inneren Spielraum 

„Básnictví potřebuje vnitřní prostor“ je první Bennův text publikovaný 

v roce 1934. Jedná se o odpověď na anketu časopisu Börsenblatt für den 

Deutschen Buchhandel mezi literáty, která se týká úkolů německého kniţní-

ho trhu v národně socialistickém státě, konkrétně otázky, zda má kniţní trh 

„odmítat“. 

Benn nejprve cituje státního komisaře Hanse Hinkela, ţe by se jiţ mělo začít 

„méně mluvit o špatné minulosti a více spolupracovat na zlepšení budouc-

nosti“. Literatura minulých padesáti let je prostě překonaná a nelze ji pomě-

řovat nově vzniklými měřítky. A míní-li se pod „lidu cizí literaturou“ 

[volksfremdem Schriftum] i překlady, přes jejich hojnost se přece ukázalo, 

ţe zájem o německé autory mezi domácím čtenářstvem nepolevoval. Díky 

překladům se naopak potvrdilo, ţe zahraniční burţoazní literatura nebyla 

lepší neţ ta německá. V posledních desetiletích měla onen odumírající cha-

rakter, kterým se Evropa mimo fašisticko-nacionálně-socialistickou revoluci 

vyznačuje a lze tvrdit, ţe z tohoto druhu umění uţ ţádný podstatný doku-

ment o evropské rase nevzejde, ať uţ jde o Angličana Galsworthyho („tu 

kapitalistickou fregatu“) či starého Gida ve Francii („dříve byl hoden obdi-

vu, teď je na jedné straně kalvinistickým puritánem a na druhé pedantickým 

exhibicionistou“). Bennově kritice neujdou ani Lawrence, Joyce či Valéry, 

romány Julesa Romaina nebo Rogera Martina du Gard nazývá dokonce „ev-

ropskou makulaturou“. Velice si ovšem cení překladů děl Knuta Hamsuna, 

José Ortegy y Gasseta a Josepha Conrada, jenţe tihle tři zahraniční velikáni 

byli se svou aristokratičností v průměrném evropském „uměleckém provo-

zu“ naprosto mimořádnými zjevy.  

Co se budoucnosti týče, pokládá Benn za samozřejmé, ţe se v Německu 

nesmí objevit kniha, která by pohrdala novým státem. Čím přísněji, jednot-

něji a neústupněji bude tato zásada vydavateli a knihkupci prováděna, tím 

svobodomyslnější pak můţeme být v duchovnu, tvrdí Benn, o to víc můţe-

me přenechat uměním vnitřní prostor, který ze své podstaty bezpodmínečně 

potřebují: 

                                                                                                                                                    
chovávat svou strukturu a mnoţit ji“, a Richard Dawkins (nar. 1941) ve svém „Sobeckém 

genu“ (1976) rozvede do konceptu memů. 
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 „Poesie potřebuje určitou šíři pro experimentování. Umění je zajisté i poli-

tické, ba dokonce výrazně politické, přesto však v jiném smyslu neţ ostatní 

kulturně-politické výpovědi. Je politické uvnitř oněch nejhlubších vrstev 

lidského bytí, v nichţ vznikají pravé revoluce. Totální stát, tento velkolepý a 

nový pojem, pro umění tudíţ neznamená, ţe jeho obsahem a tématem smí 

být zase jen totální stát. Totální stát sám je přece odleskem celistvosti 

světa, substanční jednoty všech fenoménů a forem, transcendentním cel-

kem v sobě spočívajícího bytí, logu, religiózního řádu, k níž umění, které 

vůbec teprve vyjevuje lidství, se svými vlastními konstruktivními prostřed-

ky, tedy ze svého vlastního formujícího, strhujícího, katarzního principu, 

neustále směřuje, které ji realizuje.“ 

Nakonec Benn cituje z kníţky Sinndeutung der deutschen Revolution Edga-

ra Julia Junga, jenţ přesně za půl roku bude zabit během „noci dlouhých 

noţů“, pasáţ o úloze umění s tím, ţe sám zachází ještě dál. Domnívá se, ţe 

princip umění (tedy formování, opojení a uvolnění) se opět stane „primární 

antropologickou jednotou nordicko-hyperborejského světa“, kdyţ převezme 

tak, jako tomu bylo kdysi, religiózní, filosofické i politické funkce. 

Gruß an Marinetti 

„Pozdrav Marinettimu“ tu jako jediný tlumočíme celý, slovo od slova. 

Nejen proto, ţe je krátký, ale kvůli tomu, ţe zároveň dobře ukazuje Benno-

vu pozici: jeho přesvědčení, jeho názory, jeho naději:  

Excelence Marinetti! 

V zastoupení Hannse Johsta, který momentálně není v Německu, a jménem 

Unie národních spisovatelů, mám tu čest, Vás přivítat. Zdravím ve Vás čle-

na Královské italské akademie, prezidenta italského svazu spisovatelů a 

vůdce futuristů. Těší nás vidět Vás mezi námi, z vícera přesně opsatelných 

důvodů. Zaprvé Vám němečtí spisovatelé musejí poděkovat za kamarádskou 

pomoc, kterou jste nám poskytl během jedné epizody, jeţ se odehrála 

v zahraničí. Děkujeme Vám, nejenţe jste v Raguse stál na straně německé 

delegace, ale protoţe jste svým autoritativním jménem zaštítil věc, světoná-

zor, smýšlení, za něţ bojujeme, jeţ nám všem leţí na srdci a jeţ jediné po-

vaţujeme za plné budoucnosti.
31

 

Za druhé nás těší, ţe jste přijel do Německa v této době, v níţ vzniká nová 

Říše, na níţ Vůdce, jehoţ bez výjimky všichni obdivujeme, povolal spolu-

pracovat i spisovatele. Znáte Berlín z dřívějších cest, jsem si jistý, ţe máte 

porozumění pro jeho monotonii táhnoucí se mezi lesy, pro jeho pracovní 

                                                           
31

 Jednalo se o kongres mezinárodního PEN klubu, který se konal v květnu 1933 v sicilské 

Raguse, kde byla německá delegace kritizována za přístup k Ţidům a komunistům mezi 

německými literáty. O několik měsíců později vznikla namísto německé pobočky PEN 

klubu právě Unie národních spisovatelů. 
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anonymitu, jsem si jistý, ţe Váš pro všechny věci odvahy a váţnosti tak 

vnímavý a tvůrčí smysl do sebe pojme pruský styl, dovolte mi Vám jeho 

aristokratickou a etickou kvalitu ještě jednou předvést v jedinečné maximě 

hraběte Schlieffena, zní: „Viel leisten, wenig hervortreten, mehr sein als 

scheinen“ [Mnoho vykonat, málo vyčnívat, víc být, neţ zářit] – maxima, 

která se můţe prosadit vedle všech muţných maxim románských a slovan-

ských národů. Všichni doufáme, ţe si z Berlína odnesete tento dojem a 

v Římě oznámíte, ţe nové německé smýšlení do sebe přijalo to nejlepší 

staré a pod prominentním vedením je povoláno spolupracovat na neteatrál-

ním, velkolepě chladném stylu, do něhoţ se Evropa vţívá. 

A tím se dostávám ke třetímu bodu mého přivítání, týká se literatury. Jste 

prorok, autor, tvůrčí moc, snad se dostanu k Vaší napjaté atmosféře mládí 

nejblíţe, kdyţ řeknu: Byl jste producent a hlava futurismu. Vy, Vámi vytvo-

řený umělecký směr to byl, kdo odvrhl stupidní psychologii naturalismu, 

prorazil zlenivělý a vazký masiv burţoazního románu a jiskřivou a rychlou 

strofikou Vašich hymnů se vrátil k základnímu principu umění: formování 

a stylu. Jaké obrovské důsledky měl Váš slavný manifest, který se stal u nás 

známým roku 1910, jakou obrovskou změnu evropského pokolení vyjádřil! 

Uprostřed období otupělých, zbabělých a flamboyantních instinktů jste po-

ţadoval a zakládal umění, které se nepříčilo ohni bitev a útoku hrdinů. 

Váš manifest působil enormně, jak se zdá, dnes působí ještě enormněji, pro-

toţe všechny jeho formulace se staly historií. Ţádal jste „lásku k nebezpečí“, 

„návyk na energii a smělost“, „odvahu“, „neohroţenost“, „vzpouru“, „místo 

útoku“, „běh“, „salto mortale“ a nazval jste to „krásnými ideami, za něţ se 

umírá“. Měl jste, pane Marinetti, obrovské štěstí, jakého se nedostalo snad 

ţádnému umělci uţ od helénských architektů, zaţil jste, jak se zákony vaší 

vnitřní vize staly ve vašem národě dějinným ideálem. Sledovali jsme Vás 

odtud, jak Váš futurismus spoluvytvářel fascismus, jak jste zaloţil Roma 

Futurista, jak Vaši Arditi, vojáci z Vašich úderných skupin, z nichţ jeden 

vydá za tři, bojovali za obnovu Vaší země, bojovali a umírali, a 

s maximálním napětím jsme vnímali, jak z Vašeho futuristického myšlen-

kového okruhu, z jeho vůle, z jeho bojových oddílů, vzešly tři základní 

hodnoty fascismu: černá košile v barvě hrůzy a smrti, válečný pokřik „a 

noi“ a bojová píseň, Giovinezza  - : jak se moderní umělec stal v politických 

zákonech své země nesmrtelným, to spatřujeme ve Vás, v našem hostu 

z Říma.  

My zde, kteří jsme chápali Vaše myšlenky, kteří jsme v sobě tyto evropské 

nálady a tato evropská nutkání k formě nosili, jsme neměli to štěstí učinit 

krok od umění do rauše dějin. Tísněna převahou velkých epiků starší gene-

race, dovedena ke ztrátám v našich řadách válkou i mírem, rozervána pro-

blémy formy a uniformy mnohem hlouběji neţ jak to znají románské náro-

dy, nedosáhla má generace v ničem lesku, který je nad Vaším jménem. Ale i 

zde toto zvláštní hnutí vykonalo historický výkon: v otupělé době svedlo 
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pohled veřejnosti od příjemných floskulí epigonů a vyčerpaných finálních 

literárních produktů na to přísné, rezolutní, na konstrukci ducha, který 

pracuje na svých světech a pro umění je vţdy definitivní mravní decizí 

proti čisté látce, přírodě, chaosu, úpadku, neforemnému. Nadhodilo problém 

formy, a dnes vidíme, co to znamená. 

Forma - : v jejím jméně bylo vybojováno vše, co v novém Německu ko-

lem sebe vidíte; forma a kázeň: oba symboly nové Říše; kázeň a styl ve 

státě a v umění: základ imperativního obrazu světa, který vidím při-

cházet. Celá budoucnost, kterou máme, je toto: stát a umění – ve Vašem 

manifestu jste zvěstoval zrození kentaura: toto je ono. 

20. únor 1909, kdy Váš manifest vyšel, a 29. březen 1934, kdy tu stojíme - : 

čtvrtstoletí! Čtvrtstoletí se zvedá kolem nás, abyste Vy jako muţ, na jehoţ 

ramenou, v jehoţ „Testa di ferro“: hlavě ze ţeleza,
32

 leţela genialita, odpo-

vědnost a osud italského plemene, a já, který jako voják, lékař a spisovatel 

Vašeho směru spoluproţíval zhroucení, hluboké utrpení a nyní obnovu mé 

otčiny a nyní Vám, Římanu, vzkazuji pozdrav a přátelství ve jménu národní 

německé literatury. Čtvrtstoletí obdivu pro Vás mluví z mých slov, jimiţ 

končím: vítej mezi námi, velký Marinetti!  

Řeč upoutá jiţ větou, ţe ‚nové německé myšlení do sebe vstřebalo to nejlep-

ší ze starého„, coţ je jedna z  mnoha bezděčných formulací, jeţ vystihují 

fenomén, který vymezuje pojem „konzervativní revoluce“. Výzvou k hlubší 

analýze je charakteristika fašistického hnutí jako‚neteatrálního, chladného 

stylu, na němţ je Německo povoláno spolupracovat a do něhoţ se pozvolna 

vţívá celá Evropa„. Odporuje totiţ dříve i dnes dost rozšířené interpretaci 

„fašismu jako divadla“ plného emocí a vášní. A s účastí také zaznamenáme, 

s jakou samozřejmostí Benn jiţ podruhé zmiňuje „slovanské národy“ (viz 

„Vendové“ v Deutsche Mensch). To, co se zde dále píše o ‚formování a sty-

lu„, jakoţ i ‚o třech základních hodnotách fašismu„ (neboli ‚fascismu„, jak je 

důsledně uváděno v prvním vydání proslovu), kteréţto hodnoty se právě 

projevují předně v oblasti formy a stylu, rozvádí a vykládá Armin Mohler, 

jemuţ vděčíme za etablování pojmu konzervativní revoluce nejen 

v poválečné historiografii, ve svém známém eseji „Fašistický styl“.
33

 Auten-

ticky pak toto pojetí částečně rozvíjí např. „manuál“ skupiny RAIDO 

                                                           
32

 Dnes je takto – Testa di ferro čili „Ţelezná hlava“ – pojmenován futuristicky vymalova-

ný obchůdek hnutí Casapound v Římě. Z jeho znaku je ovšem patrné, ţe víc neţ o Mari-

nettiho hlavu jde o Thayahtovu plastiku „Dux“ z roku 1929. Podle hrdiny Marinettiho ro-

mánu Mafarka le futuriste (Futurista Mafarka) je však pojmenována i jiná iniciativa Casa-

poundu: Viva Mafarka. „Mistica del superuomo – ateismo prometeismo!“ 

 
33

 Viz Tradice budoucnosti, edice Fascikly č. 7/2011: 

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/edice-fascikly/.  

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/edice-fascikly/
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„Zformování militanta a Operační jednotky“.
34

  Říká si o polemiku nejen ze 

strany levice či pravice, ale i samotné konzervativní revoluce. Celá pasáţ o 

„formě, kázni a stylu ve státě a umění“ opakuje zdařile to, co Benn prohla-

šuje uţ ke konci „Postnihilistických úvah“ (1932), co vyjadřuje v „Expresi-

onismu“ (1933)
35

 a co výrazně uměleckou formou ztvární v „Dórském svě-

tě“, na němţ začal pracovat někdy na jaře po Marinettiho návštěvě. 

Rede auf Stefan George 

„Řeč ke Stefanu Georgeovi“ stejně jako „pozdrav Marinettimu“ oslavuje, 

jak na konci jednoho dějinného cyklu (= spirála od otrokářské antiky po 

burţoazní novověk) umění výrazně přispělo ke zrození moci, zatímco na 

jeho počátku to byla moc, z níţ se zrodilo umění („dórský svět“). Na rozdíl 

od osobnosti Marinettiho, v níţ tak jako v Bennově zprvu dominuje dioný-

ství, George byl vţdy apolinský (všichni tři jsou samozřejmě velcí nietz-

scheovci), na cestě od idyly k revoluci jen „začal šalmajem a skončil u ro-

hů“. 

Stefan Anton George zemřel 4. prosince 1933 ve švýcarském Locarnu a byl 

pohřben na hřbitově v Minusiu na severním břehu Lago Maggiore. Hanns 

Johst jako předseda Německé básnické akademie Benna pověřil, aby na 

vzpomínkovém večeru k uctění básníka pronesl pamětní řeč. Slavnost se 

však nakonec z nejasného důvodu nekonala (mluví se o Goebbelsově roz-

hodnutí) a projev vyšel tiskem v dubnu 1934 v časopise Die Literatur. 

V kníţce Kunst und Macht, která se objevila na podzim téhoţ roku, je Ben-

nem vřazen na třetí místo, po „Dórském světě“, „Expresionismu“ a před 

„Pozdravem Marinettimu“.  

V první polovině proslovu, mnohem rozsáhlejšího neţ je onen 

k Marinettimu, snáší Benn biografická fakta a hodnotí Georgeovu pozici 

v Německu i v ostatním světě. Připomíná, ţe George nikdy veřejně nepřed-

nášel, nevyjadřoval se v novinách, neměl ţádný stálý byt ani adresu a přes 

Kruh, který ho střeţil, sotva kdy pronikla nějaká biografická data:  

„Abychom si tento německý osud a jeho evropský smysl přiblíţili, budu 

více interpretovat neţ líčit a někdo moţná řekne, ţe je to interpretace od-

váţná. Ale mně se nic nezdá tak odváţné, abych to v této době nevyloţil. 

                                                           
34

 Viz Tradice budoucnosti, ed. Orientace č. VII/2013: 

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/edice-orientace/.  

35
 Oba eseje vyšly v češtině ve výboru z Bennovy prózy Nokturno od překladatele Jiřího 

Bryndy a citujeme z nich i ve výkladové části „Dórského světa“. Přesto ještě jednou: „For-

ma a kázeň přecházejí do přítomnosti z onoho pudového, násilnického a opojného bytí, 

které v nás bylo a které jsme proţívali, jako poţadavek mimořádné váhy. Právě expresio-

nista zakusil tu hlubokou věcnou nutnost, kterou vyţaduje zacházení s uměním, jeho řeme-

slný étos, morálku formy. Chce kázeň, protoţe sám byl ten nejroztříštěnější; a nikdo z nich, 

ať uţ malíř, hudebník či básník, by si nepřál jiný závěr onoho mýtu, neţ ţe Dionýsos končí 

a odpočívá u nohou jasného delfského boha.“ (Nokturno, s. 85–86).  

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/edice-orientace/
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Existují chvíle, kdy národy musejí opustit své město, chrámy a hroby svých 

předků a nasednout na lodě. To byl předpoklad pro Salamis. Padesát let, 

které následovaly, ospravedlňuje ještě dnes toto rozhodnutí před celým svě-

tem. Tak vidím Georga na konci jeho cesty nastupovat na přívoz, jako Řeka, 

vidím ho bojovat mezi ostrovy a poté mizet v hyperborejských dálavách.“ 

George patří k pěti největším básníkům doby. Jeho dílo, které se vedle bás-

nických knih skládá i z několika prozaických a pak z četných překladů 

z řady evropských jazyků, začalo kolem roku 1890 a končí se v roce 1919.  

Georgeova strofa jako taková má tvar, je výrazem a vztahem, je morfologií 

– zde poprvé naráţíme na silné zdůraznění vizuálna a ornamentálna (z lat. 

ornamentum – ozdoba, výstroj, okrasa, od ornare – vystrojit, vyzbrojit, 

ozdobit, a to z ordinare – uspořádat), jimţ je celé dílo Georgeovo prodchnu-

to, naráţíme na to typizující, normotvorné, lze říci i ukázňující. (Zvláštní 

ortografie, ovlivněná Mallarméem, zvláštní typografie, skoro bez interpunk-

ce, bez velkých písmen.) 

George byl největším fenoménem „protínání a vyzařování“, jaký kdy ně-

mecké duchovní dějiny spatřily. Proudy, které se v něm sjednocovaly, jsou 

tyto:  

Nový cit pro řeč, který byl probuzen koncem století vlivem filologů, psy-

chologů, antropologů, epistemologů. Řeč najednou jiţ nebyla odrazem a 

výrazem ţivota, neodpovídala ţité skutečnosti, neslouţila jí, nýbrţ byla me-

taforickým přepětím bytí, za literami a hláskami stály duchovní síly radikál-

nějšího (= s hlubšími kořeny, z lat. radix), metafyzického druhu, síly tvůrčí, 

volající, fascinující, a jen k těm se báseň prostřednictvím prvotních, magic-

kých, totemistických slov obracela. Slova tu vystupují jen jako umělá přísa-

da,
36

 absolutní řeč, prazvuk, před civilizováním slova rozumovými obsahy. 

Mají vyloučit svět a na jeho místo postavit nový řád. 

Rovněţ aristokratičnost, přísnost – Georgeovi od počátku vlastní – byla 

nadcházející náladou doby proti plauzibilitě a masovosti. Richard Wagner: 

„Hledět a mlčet (…) pouze kdo z takového mlčení pozvedá svůj hlas, můţe 

být nakonec také slyšen.“ A na tento hlas z Bayreuthu odpověděl jiný 

z Turína jak jedinečnou výsadou je, být jeho posluchačem. To    

vše proudí i verši Georga: „Des Sehers Wort ist wenigen gemeinsam“ [Slo-

vo vizionáře je málo pospolité]. 

A pak oslava mládí: Nietzsche, Burckhardt či Bachofen ukázali Řeky 5. a 

6. století tak, ţe pravděpodobně nikdy nebyli mladí lidé pojednáni tak 

láskyplně. Jen Němci znali po Řecích eféby (Maximin!), po Řecích, jejichţ 

dějiny, jak říká Hegel, jinochem začínají: Achilles, a jinochem se končí: 

Alexander. A Němci, v jejichţ Siegfriedovi a Konradinovi dlí tak mnoho 
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 „Barvy a zvuky existují v přírodě, slova ne“, připomíná Benn v přednášce „Problémy 

lyriky“. 
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prvků z jejich nejhlubších dějin („Slyšel kdy někdo o nějakém anglickém 

jinochovi?”, dodává Wagner). V Georgeově kruhu, který ctil Platena více 

neţ Schillera a Goetheho, v němţ se rozvíjelo znovuzrození řecké tělesnosti, 

regenerace rácia fyzickým proţitkem a tréninkem, v němţ se sokratovské 

hloubky, nejvyšší duchovno, odhalovaly v tělesných znacích, vedla oslava 

mládí k novým impresím; z Georgeovy vize „tančícího Krista” (Der Christ 

im Tanz) slyšíme ideál křesťanského kultivování zármutku a helénské 

uměřenosti a ve verši „Apollón se tajně opírá o Baldura“, se o sebe vzájem-

ně opírají dva bozi, také však dvě země, a Řecko, to je samozřejmě vţdy 

řecký muţ.
37

 

To by byly některé vztahy doby ke Georgeovi, ale co z něj proudilo do ní, 

nejen do literatury, ale především do duchovních věd, bylo od počátku ještě 

univerzálnější, lze takřka říci, ţe mu propadly, připadly mu. Roku 1898 se 

jeho básně poprvé objevily na veřejnosti a hned poté je ve svém kruhu osla-

voval muţ tak veliký jako Kurt Breysig, filosof dějin a kultury, pruští lite-

rární historikové z berlínské university je recenzovali, filosof Georg Simmel 

dedikoval básníkovi své dějiny filosofie. Roku 1902 se objevila kníţka o 

Georgeovi od Ludwiga Klagese, následovaly ty od Friedricha Gundolfa a 

Friedricha Wolterse. V knihách o Hölderlinovi, Platónovi, Pindarovi, Napo-

leonovi, v pracích o hudbě, plastice, politologii a historii, o normách a de-

generaci, o hrdinských ságách se autoři odvolávali na Georga, ve filologii, 

estetice a ideologii ho jmenovali.  

Průlom Georga do německé vědy se Bennovi jeví jako jeden 

z nejzáhadnějších jevů evropských duchovních dějin, který není asi vysvět-

litelný jen ze samotného Georgeova díla, ale tím, ţe se kolem roku 1900 

mění paradigma (krach redukovaného obrazu světa, jehoţ vidění bylo zalo-

ţeno na metodě empirismu a pozitivismu). George představuje typ, v jehoţ 

jménu v Evropě probíhá vítězství transcendence nad přírodou. Jako ještě 

nikdy dříve se německý idealismus jeví ve svém plném jasu soustředěn ko-

lem jediného jádra, stačí jen uvést jména jako Ernst Troelsch
38

 a Leo Frobe-

                                                           
37

 Tato pasáţ bývá interpretována jako Bennův hold „muţským spolkům“, od Georgeova 

Kruhu s „boţským Maximinem“ na piedestalu (Max Kronberg) přes Blüherovy „Taţné 

ptáky“ (Wandervogelbewegung) po Röhmovy Úderné oddíly (Sturmabteilung, SA), k nimţ 

ostatně odkazují i „hnědé bataliony“ dále. Alfred Rosenberg píše o „muţských spolcích“ na 

vícero místech ve svém „Mýtu“ (mj. i ve spojitosti s církví, hlavně však jako o zakladate-

lích Státu, kterýţto akt nikdy přece není skutkem „nějaké rodiny“, ale muţského společen-

ství!), přímo v roce 1934 pak vyšly i kníţky germanisty Otto Höflera Kultische Geheim-

bünde der Germanen [Kultické tajné spolky u Germánů] a filosofa Alfreda Bäumlera Män-

nerbund und Wissenschaft [Muţský spolek a věda]. V roce 1938 vydal Stig Wikander kla-

sickou práci k tématu Der arische Männerbund [Árijský muţský spolek]. 

38
 Ernst Troeltsch, Z dějin evropského ducha, Praha 1934. V kapitole Myšlenkový svět 

západoevropský a německý je na s. 208 pasáţ o konzervativní revoluci, patrně vůbec první 

v českém jazyce: „Proti výbuchu západoevropského práva přirozeného a jeho revolučním 

bouřím vyvíjel se německý romantismus jako stále uvědomělejší protějšek k němu, jako 
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nius,
39

 Wilhelm Worringer
40

 a Max Scheler
41

, Oswald Spengler a Ernst Ro-

bert Curtius
42

, Hermann Keyserling, Ernst Bertram
43

 a Alfred Schuler.
44

  

Jaké je toto jádro? Benn na rozboru několika veršů dokládá, ţe apolinské. 

Dnešní člověk, který uţ neţije v časech monoteistického zaříkávání, nýbrţ 

v období po Nietzschem, ne uţ v období pacifistických omezení a individu-

alistických rafinovaných opojení, nýbrţ v období ocelových bouří a imperi-

álních obzorů, poráţí démoničnost (= osud nadvlády hmotařství) formou, 

jeho magie je technicko-konstruktivní, jeho nauka o světovém ledu 

[Weltsislehre]
45

 zní: tvoření je touha po formě, člověk je toužení po vý-

razu, stát je k tomu první krok, umění druhý, další kroky neznáme. 

„Přece jen: forma! Vstupujeme do vulkanické oblasti, německého nebez-

pečného pásma!“, varuje Benn, neboť to, co je pro Georga vítězství, vláda, 

idealismus a víra, je pro jiné kruhy dekadence, umdlelost, substanční ochab-

lost, běh na prázdno. Benn však vyzývá: „Řekněte místo forma kázeň nebo 

řád nebo pravidlo nebo nutnost uspořádání, všechna tato slova, která se 

nám stala tak běţnými, poněvadţ se v jejich jméně formovalo nové dějinné 

hnutí, a je to Georgeova oblast.“ 

Není tudíţ v této souvislosti připomínán kvůli tomu, ţe ve svém posledním 

díle Das neue Reich [Nová říše] z roku 1919 viděl tak věcně nevýslovnou 

nenávist doby vůči liberalismu, jak ji viděli mnozí, a slyšel proroctví o tom, 

kdo „nakonec na kraji propasti přinesl: Říši“, ani proto, ţe měl brzkou raso-

vou vizi „Verwildert zerfallene weiße Art - : Blutschmach! Stämme, die sie 

                                                                                                                                                    
konservativní revoluce, která kontemplativně a mysticky vypátrává z bohaté plnosti dané 

skutečnosti vnitřní hybné síly a chtěla by je rozvíjet dále…“ 

39
 Leo Frobenius, německý antropolog a archeolog, z jehoţ díla se  mj. sytí  Cantos (Canto 

XXXVIII, LXXXIV) Ezry Pounda. 

40
 Wilhelm Worringer, Abstrakce a vcítění, Praha 2001. O teze z této kníţky se opíralo i 

„expresionistické křídlo NSDAP“, viz Tradice budoucnosti, Alain de Benoist, O německém 

umění 1933–1945, Ed. Orientace IV/2010. 

41
 Max Scheler, Místo člověka v kosmu, Praha 1968. Ze s. 78 citujeme úryvek o „překonání 

světa“, který ladí s tím, co zde i jinde řeší Benn: „…zvíře ţije zcela v konkrétnu a ve sku-

tečnosti. S kaţdou skutečností je spojeno nějaké místo v prostoru a místo v čase, nějaké zde 

a nyní a nahodilá takovost, daná vţdy z určitého ‚aspektu„ smyslovým vnímáním. Být člo-

věkem znamená: vzepřít se tomuto druhu skutečnosti rozhodným ‚Ne„.“ 

42
 Ernst Robert Curtius, Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998. Doslov Jiřího 

Pelána a Jiřího Stromšíka nastiňuje „náladu“ konzervativní revoluce (Curtius v mládí levi-

toval kolem Georgeova Kruhu). 

43
 K Ernstu Bertramovi viz Germáni, romantici, nacisté, in: Souvislosti č. 4/1994. 

44
 O většině zde jmenovaných muţů se lze česky alespoň něco dočíst v „Dějinách němec-

kého a rakouského konzervativního myšlení od Aleše Urválka a kolektivu (Olomouc 2009). 

A. Schulerovi věnuje jednu kapitolku ţurnalista E. Gugenberg ve svých „Hitlerových vizi-

onářích“ (2002). 

45
 Benn pravděpodobně znal Hörbirgerovu nauku, zmínka o „světovém ledu“ je tu ovšem 

spíše metaforou, metonymií Nietzscheho „ledových skalnatých vrcholků“. 
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begehen, sind wahllos auszurotten“ [Zdivočelý zanikající bílý rod - : krevní 

potupa! Kmeny, které ji spáchaly, musejí být bez výběru vyhlazeny], ţe 

v roce 1919 viděl mladého Vůdce, „poctivé, jasné barbarské oko“, seslaného 

s „pochodněmi a ocelí“, aby se utuţil, neboť „co mě dnes křiví, zítra zlo-

mím.“ To vše nic neznamená. Umění se nestane hlubším, když ho potvrdí 

dějiny, idea nebude čistší, když ji kryje skutečnost. Je to nezlomná tvr-

dost formálna (= ustálených pravidel, předpisů, zákonů, odtud: obřadnost, 

rituálnost), jeţ je nad jeho dílem, skrze nějţ své dílo vytvořil, jímţ jednotu a 

normu vybojoval, a jemuţ obětoval svůj ţivot; je to to, co Alfred Rosen-

berg nazývá „estetickou vůlí“, onou německou vůlí, jenţ v uměleckém díle 

staví a překonává svět, přemáhá jej  f o r m o v á n í m , to je to, co George 

klade do velké západní perspektivy budoucnosti. Ne tedy, ţe George umí 

krásně opěvovat třeba park, nýbrţ ţe svému vnímání parku vtiskuje stylizo-

vané formy, které my pociťujeme jako závazné, trvalé, tradovatelné.  

V problému formy Benn spatřuje problém příštích staletí. Ke konci textu jej 

chce proto ještě jednou uchopit v celé jeho ostrosti. George i tam, kde byl 

zdánlivě politický, časový nebo prorocký, totiţ nikdy neopustil pozici for-

málna. Zůstal umělcem l´art pour l´art, to znamená umění, které nepotřebu-

je ţádné etické, sociologické či jiné doplnění. „V poesii rozhoduje ne smysl, 

nýbrţ forma,“ – říká Stefan George, a to nelze nijak obejít, je to ovšem také 

to, co nám podle Benna vysvětluje a naznačuje celou budoucnost: vůle 

k formě je totiţ nejvyšší víra, transcendence nové epochy. V té staré, která 

skončila v nihilismu, vládla kauzalita, dědičný hřích, evoluční sten, psycho-

analýza, resentiment a reakce. V nové plastické principy, konstrukce 

v rámci daného obzoru - : i myšlenka pěstění spadá do problému formy. 

Bude to tedy epocha ducha, který nikdy neopouští skutečnost (tj. sféru skut-

ku, činu; viz „kutit“ – dělat, strojit, z ie. *keu – ohýbat!), ale kultivuje (= 

pěstí, zušlechťuje, od lat. colere, příč. trp. cultus, odtud kult, kultura), 

oplodňuje, prokrvuje ji, dává ji hlas. Duch, který se přírodě nikdy nevyhý-

bá, nýbrţ všude jí hledí do očí, do očí sfingy, dvojznačných, krásných i ne-

bezpečných. Duch obrovsky univerzální, produktivní a pedagogický – jen 

tak lze vysvětlit, ţe jeho axiom (od ř. áxios – platný, oprávněný) ţije 

v umění Georga jako v kroku kolon hnědých batalionů jako v rozkaze. Je to 

duch imperativního obrazu světa.  

Světa, který se obrací proti všemu matriarchálnímu (= ţivočišnému, v němţ 

dominuje „máter-iál“, v němţ „určuje hmota“, ţivá i neţivá), proti všemu 

příliš ranému i příliš pozdnímu, křesťanství i faustovství – je to „dórský 

svět, forma a osud. Moira: kaţdému přidělený díl, ţivotní prostor, který na-

plňuje prací ve státě a v mramoru“. Kázeň a umění, dva symboly nové Ev-

ropy, mužně solární kultury, která jiţ v Řecku a v pohanském Římě do-

spěla k vítězství nad národy spjatými s matriarchálními a chtonickými sym-

boly a v legendárních Hyperborejcích, jimţ Západ vděčí za prvotní formu 
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své civilizace, zaţehla tak mocný oheň, ţe jeho odlesk zachytil ještě Nietz-

sche. Existuje jen duch a osud, náboţenství (= religia, vazby) bez bohů, 

anebo noví bozi: forma a kázeň. Rozkaz uměleckého principu člení a pořá-

dá neforemné, bezměrné (= ţivot, přírodu, tzn. „kultivuje náturu“), vymezu-

je prostor, vytyčuje hranice, v nichţ se „vyjadřuje stát a ţení génius“. „Tím 

se s Georgem rozlučme - , musíme opustit město a hrobky i chrámy bohů, 

drţet se na lodích, gigantomachie
46

 se začíná. Čtyři zlomené snítky révy, jak 

v Athénách, ze svahů Rýna na jeho pahorcích, a pod vlysem, na němţ noví 

Dórové zápasí s Kentaury, ať stojí jeden z jeho řádků, o němţ teď kaţdý 

ví, co znamená: „Mládeţ vyvolává bohy.“ Formu a disciplínu. 

Sein und Werden. Zu Evolas Buch „Erhebung wider die moderne Welt” 

Hodnocení a zkoumání knihy Julia Evoly „Vzpoura proti modernímu světu” 

se na více neţ dekádu stalo posledním Bennovým publikovaným pro-

zaickým textem. Sám Evola je však Bennem jmenován jiţ v „Expresionis-

mu”, parafrázován v „Řeči ke Stefanu Georgeovi“ i v „Dórském světě“, 

neboť „Pohanský imperialismus“, první Italova kniha přeloţená do němči-

ny, vyšla ještě v roce 1933. Benn jí byl nadšen a oba muţi si vyměnili něko-

lik dopisů. V jednom z nich Evola Benna zřejmě poţádal, aby jazykově pře-

hlédl jeho druhý titul v němčině, jímţ se stala právě „Vzpoura“, která pak 

byla v roce 1935 vydána ve stejném velkém nakladatelství jako „Nový stát a 

intelektuálové“ i „Umění a moc“. Benn ji měl ovšem v rukopise k dispozici 

ještě v roce 1934 a je také moţné, ţe dílo u svého nakladatele jiţ dříve do-

poručil k vydání. 

 „Je to kniha, jejíţ myšlenka posunuje skoro všechny evropské problémy 

včetně zdůvodnění jejich horizontů do něčeho aţ dosud neznámého a nevi-

ditelného; kdo knihu četl, uvidí Evropu jinak. Je to navíc první velice obšír-

né vylíčení základní duchovní hybné síly, jeţ je v Evropě dneška v chodu, v 

chodu znamená: epochu razící, cele pojetí světa ničící, převracející a orien-

tující, je to základní hybná síla proti historii. Uţ proto je to kniha pro Ně-

mecko eminentně důleţitá, neboť historie je specificky německým problé-

mem, historie filosofie vysvětluje germánský způsob sebereflexe.“ 

Benn konstatuje, ţe Goethe je jediným z velkých Němců, jenţ se nikdy ne-

pustil do systematizování dějinného procesu ani vědecky nezpracoval ţádné 

historické téma. Zato Schiller, Hörderlin, Kleist, Herder, Hegel, Ranke, Tre-

itschke a celá plejáda moderních kulturních filozofů ano! A byl to opět Nie-

tzsche, kdo první varoval před „horečkou historicismu“, jenţ se 

v německém národním státě stal konstituujícím prvkem jak sotva u jiného 
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  Vzpoura Gáji a jejích Titánů proti Diovi a Olympu, chtonických a telurických sil chaosu 

proti solárním konstruktivním silám řádu, metafora boje liberalismu a marxismu proti no-

vému Německu. 
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národa. A teď najednou hybná síla proti historii! „Jak tomu rozumět?“, táţe 

se Benn.  

Evolovi totiţ historie, která pro něj začíná mezi 7. a 6. stoletím př. n. l., je uţ 

koncem, je to moderní svět. Co bylo předtím, je tradiční svět.
47

 Úpadek 

tedy klade ještě hlouběji neţ Nietzsche, který si jej spojuje s rozkladem duše 

u Sokrata (470 aţ 399), „prvního moderního člověka“. Klíčovými převody 

dalšího rozkladu tradičního světa v moderní jsou pak podle Evoly pád Říše 

římské a nástup křesťanství, zánik feudálně-císařského světa, humanismus a 

reformace. Svět profánní kultury, plebejské ideologie, slepé moudrosti, rag-

narök, „soumrak bohů“. Mezi oběma světy Evola velice ostře rozlišuje, „je 

to antropologická teorie tak ostrého dualismu, jak ho u nás známe u Schel-

linga“, upozorňuje Benn s tím, ţe ve „Vzpouře“ je Schelling opakovaně 

citován. 

Na otázku, co to tedy vlastně tradiční svět je, si Benn odpovídá, ţe „předně 

nová fascinující představa, ţádný naturalistický, historický pojem, nýbrţ 

vize, formulace, magie“. (Avšak co je na této vizi epochální, v čem spočívá 

kouzlo knihy, zdůrazňuje Benn, je její ‚materiální podloţení„,‚morfologické 

zajištění„ napříč kulturami!)
48

 V tomto pojmu se kultury osvobozují od hu-

manismu a historismu, principy jejich vzniku jsou přeneseny na metafyzic-

kou úroveň, kde jsou ve volném stavu rekonstruovány a dávají obraz rané-

ho, vysokého, transcendentního, tradičního člověka, člověka, který v sobě 

nese tradici. Nauka tohoto raného člověka je tedy taková, ţe se dnešnímu 

Evropanu, má-li vůbec prostředky se jí duchovně přiblíţit, musí jevit jako 

naprosto katastrofální, abnormální, destruktivní, neboť zní: 

„Existují dva řády, jeden fyzický a jeden metafyzický; dvě přirozenosti: 

jedna niţší a jedna vyšší; niţší je stávání se [Werden], vznikání, vyvíjení se, 

vyšší je bytí [Sein].“ 

                                                           
47

 Podobnou chronologii stanovují např. i úvahy ţidovského filosofa Viléma Flussera o 

vztahu mezi texty a obrazy: „Zdá se, ţe uţ jednou, nejpozději v průběhu druhého tisíciletí 

př. Kr., nabylo toto odcizení člověka od jeho obrazů kritických dimenzí. Proto se někteří 

lidé pokusili upamatovat na to, jaký byl původní záměr obrazů. Pokusili se obrazové clony 

(mezi sebou a světem: lat. medius,  pozn. DP) roztrhnout, aby si uvolnili cestu do světa, 

který se nacházel za nimi. Jejich metoda spočívala v tom, ţe vytrhávali obrazové prvky 

z povrchu a řadili je do řádků: vynalezli lineární písmo. A tím překódovali kruhový čas 

magie v lineární čas historie. To byl počátek dějinného vědomí a dějin v uţším slova 

smyslu. Od té doby bylo dějinné vědomí zaměřeno proti magickému vědomí.“  V. Flusser, 

Za filosofii fotografie, Praha 1994, s. 10. Dále Flusser připomíná třeba odpor ţidovských 

proroků k obrazům a fakt, ţe tou měrou, jakou křesťanství potíralo pohanství, si osvojovalo 

obrazy a stávalo se samo pohanským. Ne náhodou Benn určuje jako konstitutivní prvky 

fašismu „formu“ a „styl“, jádrem „konzervativní revoluce“ jsou „ideje beze slov“ (Speng-

ler), Armin Mohler mluví o „uvolnění obrazů“, viz Dórský svět resumé, pozn. č. 1. Neza-

nedbatelná je přitom i role techniky, „technických obrazů“ (fotografie, film). 

48
 Jen poznámkový aparát čítá v prvním vydání Erhebung wider die moderne Welt přesně 

sto stran.  
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Niţší je: proudění, neklid, potřebnost, ţádostivá seberealizace, bezmoc se 

naplnit; vyšší: kázeň, očista, askeze, bytí v sobě, vznešenost. Jinými slovy 

tato nauka dává takto obraz původního, „primordiálního“ člověka: člověk je 

Duch, osamělý, osudový Duch.
49

 

Tradice znamená: Duch. Neproměnný, neredukovatelný Duch, Duch bez 

vznikání. Panta rhei – to je příroda. Člověk, míra všech věcí, to je Duch. 

Míra všech věcí: opatrovaná v ritu, uznávaná v oběti, vtělená do kast, kon-

strukční princip slunečního stolce, na němţ královská boţstva dlí jako střed, 

osa, oj kola. To jsou raní vládci, solární, olympští, je jim cizí láska, láska 

k bliţnímu, pokora, soucit, v rozpětí jejich duchovních sil ještě není ţádné 

já, „vznikání“ není nic, „konání“ není nic, jejich atributy jsou uzavřenost, 

odloučenost, jejich principem duchovní centrálnost.  

Existují dva řády, duchovní a přírodní: Duch, to je askeze a forma; příroda, 

to je absence ohraničení, neforemno, bujení. Existují dva stupně: Duch, to je 

doktrína ušlechtilých, „nepřístupná sprostým“. 

Tato diference stupňů proniká celou antropologií, také vztah mezi muţem a 

ţenou. 

Duch se v Tradici nazývá „nespoutaným“, „autoritou“, „boţským“, „svr-

chovaným“, je nepřístupný, z něj vystupují světy. 

(Ta) Moderna, bez Ducha a bez Tradice, skáče okolo světů, aby vše vybáda-

la, scestovala, balamutila, vyčenichala, Cookovský universalismus, velebe-

ný v lůţkových vozech jako faustovský a prométheovský, ve srovnání s 

Duchem animální, proletářský, podsvětní, delirický. 

Tradiční člověk je „bdělé duchovní povahy“; sluneční symboly, uranské 

sféry, esence z ohně a světla jsou vizualizacemi, ostrovy a horské vrcholky 

jsou jeho vizemi. 

Napětí k nebiologickému světu však povolilo, projevilo se morálně: zjem-

nění, štěstí, humanita byly tím, co nás svedlo, svedlo dolů. V tom se Evola 

shoduje s Nietzschem, perspektiva je ale jiná. Evropská historie pro Evolu 

není jako pro Nietzscheho biologickou arénou titánů, velkých jednotlivců, 

ale to, co Evropa vydává za historii je – stručně řečeno – konvence. Tato 

konvence znamená: nedejme se mezinárodně pohnout ke kladení jistých 

otázek, na něţ stejně nemáme odpověď a na jejichţ nezodpovězení přece 

konec konců spočívá štěstí většiny. Uchovejme si štěstí a klid. Neboť tato 

konvence odsunuje stranou, aby historie byla viděna tak, ţe pretendent se na 
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 Benn k Evolově vizi samozřejmě nepřistupoval nepřipraven, oslepen „liberálně-

kapitalistickým provozem“. Jejich vidění světa se namnoze napájelo ze stejných pramenů 

(Platón, Nietzsche, Spengler aj.). Zde konkrétně se jedná o pojetí člověka, jak ho popsal 

německý paleontolog Edgar Dacqué v knize Urwelt, Sage und Menschheit (1928), jeţ Ben-

na velmi ovlivnila. Evola ji ve „Vzpouře“ cituje na s. 438 (Deutsche Verlags-Anstalt Stutt-

gart 1935).  
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trůn dostává jak kozák do sedla, z motivů tradičního světa, konsekrace, re-

generace, posvěcení nezůstává nic, zato jej ale ţene aktuálnost, pokleslost, 

ţvanivost a lemuje ideologie. Pretendent vstupuje do pojmového světa, eko-

nomické způsoby jej oplétají svými motivy, zmocňují se jej propagandisté, 

kulturní filosofové mu poskytují své talenty. Alexandr jistě nevěděl nic víc, 

neţ ţe se svými vojáky přešel řeku, nic nesnil méně neţ periklejský sen, po 

vítězství však z Alexandrie přijeli stoikové a dodali mu fráze pro jeho bitvy, 

a co nyní zvítězilo, byla panhelénská idea.  Karel Veliký poruší smlouvu 

z Quierzy, tedy ujednání s papeţem, staví se mimo nauku, spáchá bratro-

vraţdu, rozvod, zapuzení choti, pak ale dobije Pávii a teď přicházejí lango-

bardští teologové a dosvědčují, ţe francká velmoc by odpovídala Augusti-

nově boţímu státu a imperialismus Arnulfa Korutanského se přeměňuje 

v predestinované křesťansko-západní vítězství. Nejprve dobývání, pak idea-

lismus! Anebo francouzský případ Korsičana, s nímţ se namísto té staré, 

dynastické, definitivně prosadila nová ideologie „všechna sláva Francii“: 

několik bulvárů prolomených v hlavním městě a široké vojenské silnice na 

venkově, to zůstalo, zbytek rozplynul jak extravagantní fyziologie. Co je to 

tedy: – tu a tam, vítězství a ztráty, náhoda a nutnost, loupeţe a fráze, střelný 

prach a plakáty –: dva tisíce let omamování, dva tisíce let úpadku, dva tisíce 

let „historie“.
50

 Před to se staví Evropa a její konvence, zdobí se schillerov-

skými fikcemi, zahaluje se do Nietzscheova biologismu, zastírá svůj pád 

z nadbiologického světa, svoji ztrátu jádra, počátku, své nesmyslné okraje, 

svou prázdnotu, nicotu, své holé násilí. V tradičním světě existoval reálný 

vztah mezi Duchem a skutečností, mezi Duchem a Mocí, vítězství nikdy 

nebylo náhodné, neštěstí bylo vţdy zaslouţené; zde, v tomto druhu „histo-

rie“, je vše lidské, pudové, vysvětlitelné, omluvitelné nebo, abychom uţili 

toho nejsublimovanějšího zastření 19. století: dialektické.  

„Mohlo by to ale být jinak? V hnutích fašismu a národního socialismu, jeţto 

uplatňují svůj rasově-religiózní axiom, spatřuje Evola moţnost čerstvé vaz-

by (viz lat. re-ligo – uvázat) na tradiční svět, náběhy k tvorbě pravé historie, 

nové legitimování (= zprůkaznění) vztahu mezi Duchem a Mocí (ano, na 

pozadí Evolovy nauky člověk vidí hloubky a epochálnost těchto hnutí ob-

zvlášť zcela jasně); ale přes tuto jedinou naději – mohlo by to být jinak?“  

Člověk k tomu má jen málo znamení, málo stop, a ty ukazují zpět.
51

 A co 

mu odpovídá, co v něm vyhlíţí? Z tradičního světa vzhlíţí hrozivě temná 

                                                           
50

 Nutno poznamenat, ţe takto skepticky evropské dějiny rádi vidí, hodnotí a vykládají i 

ţidovští filosofové jako Derrida, Henry-Levy, Foucault, celá Frankfurtská škola. A nikdo se 

tak nechopil Nietzscheovy kritiky historismu jako Karl Popper! Touha ukončit dějiny 

v bezčasí věčnosti zůstává v tradici ţidovského myšlení obzvláště ţivá. 

51
 „Představa západního člověka, ţe kultura je záleţitostí knih, obrazů a památek je dětin-

ská; a je pravděpodobné, ţe národy které dosáhly nejvyšších stupňů duchovní činnosti, po 

sobě nezanechaly ţádné stopy tohoto druhu – moţná ţádné stopy vůbec – a myšlení se u 

nich neprojevovalo jiným způsobem neţ ústně.“ Jean Dubuffet, Dusivá kultura, Praha 



31 
 

tvář, ne něco lidsky hřejivého, boţsky dobrotivého, ale sfinga! Vystupuje 

ticho, poměr vzduchu a dechu, výpar pradávného světa, prastarý led, třes 

z cyklů bez počtu…  Co mluví z tohoto ticha: utopená loutna touhy, poţitku, 

štěstí, ambivalencí, lidskostí? Ne, něco absolutního: Duch! 

Centralita, středovost, ens realissimum (= nejskutečnější jsoucí, nejreálnější 

bytí) Descarta, absolutní vlastnictví já, absolutní holé vlastnictví, skutečnost 

v pravém slova smyslu. 

Člověk: jsoucí, prostý, solitérní, hrůzu nahánějící, před nímţ jsou bozi po-

míjiví. Smrtelný nepřítel historie, anonymní, bezejmenný - : buňka, čistý 

Duch.
52

 

„To vyhlíţí a to spasí ty, kteří ţijí v řádech, v elitismu, v askezi, v postech. 

V klášteřích, černí mniši, nemnozí, v nesmazatelném tichu, v neměnné pasi-

vitě, proti nimţ by trapisté působili jak derviši. Tam zaţívají konec, půlnoc. 

Tam naplňují funkci propojení a předávání od počátku ţivoucího z jednoho 

cyklu do druhého. Díky nim je Tradice přese všechno přítomná, plamen 

hoří. Jsou probudilí, a kdyţ nadejdou časy, povedou síly vzkříšení. Není to 

míněno obrazně, nýbrţ ve smyslu a se zřetelem na metody tradice reálně. 

Tak zhruba kniha končí. Kdo ji četl, změní se.“  

Gottfieda Benna kniha Julia Evoly změnila, učarovala mu na léta.
53

 Z její 

recenze jiţ jasně vysvítá básníkovo „zklamání dějinami“, totiţ z „mutací“ 

v novém státě. Pod její duchovní záštitou si také uţ chystá návrat do armády 

jako „způsobu aristokratické formy emigrace“: „Co nám dnes zůstává, je jen 

jedno: elitismus, řád a mlčení, tak nějak to učí tato výjimečná, aristokratická 

kniha.“ Některé interpretace vyzdvihují pasáţe o „pretendentovi moci“ jako 

první Bennovu kritiku Hitlerova reţimu. V závěrečném líčení kasty „ne-

známých nadřazenců“, kteří se od druhé poloviny 19. století opakovaně vy-

nořují v hermetické literatuře, Benn vytyčuje vlastní budoucí pozici po svém 

„vystoupení z dějin“. Později ji nazve „Ptolemaiovec“,
54

 vyzdvihne a vy-

kreslí ve stejnojmenné novele z poválečného rozstříleného, vyhladovělého a 

demoralizovaného Berlína. Ony „černé sutany“ jiţ z jeho slovníku nezmi-

zí… 

                                                                                                                                                    
1998, b. p. Dubuffet (1901–1985) se dokonce domnívá, ţe psaní způsobuje mnohem více 

neţ ústní vyjádření ztěţknutí, spoutání myšlení.  

52
 „Pouze organická masa nese transcendenci, transcendenci rané vrstvy“, zdůrazňuje Benn 

ve své „Řeči v Akademii“, v níţ se Dacqué spojuje s Jungem: „Pokus o souvislost mezi 

realitou mýtů, paleontologií a analýzou mozkového kmene.“ Srov. také Dórský svět, s. 71. 

53
 Aţ v dopise z 11. 12. 1938 svému dlouholetému důvěrnému příteli Oelzemu svěřuje: 

„Pak přišel Evola se svým moderním a tradičním světem. Víte, jak jsem ho ctil. Ale ţe ten 

starý dobrý tradiční svět s jeho imperiálními symboly byl tentýţ starý dobrý drek dějinného 

světa, je snad pozvolna jasné.“ Cit. podle: Gottfried Benn, Das gezeichnete Ich: Briefe aus 

den Jahren 1900 – 1956, 1964, s. 57.  

54
 Původně autor přednovověkého, negalileovského obrazu světa, Klaudios Ptolemaios (85–

165). 
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Rekapitulace 

Těţiště člověka je v jeho existenci (Heidegger), ne v nějakém „jiném světě“, 

zásvětí, náš osud se odehrává „zda a teď“, naším imperativem, ať uţ si roz-

kazy udělujeme sami nebo je dostáváme zvenčí, je dát mu výraz (Benn), 

pevnou formu, coţ teprve lidského tvora posouvá z vegetativní roviny, z 

pouhého přeţívání, na vyšší úroveň.
55

 Z této „estetické vůle“, z kultivování 

forem, vzniká styl (sloh), tam kde jeden silný převládne, vymezuje svými 

„tvary a projevy“ (tzn. „morfologií“ podle Spenglera) celou kulturní epochu, 

zhusta přetrvá národy – své tvůrce. Umělecké artefakty přitom z kultur zů-

stávají tím nejtrvalejším a zároveň nejpůsobivějším, v tom je ona metafyzika 

umění, nadřazenost stylu a formy nad existencí, nad aktuálními (momentál-

ně činnými, časovými, dobovými) obsahy. 

Benn byl přesvědčen, ţe umění, tak jak ho známe od antiky po 19. století, se 

vyčerpalo
56

: „Budu-li dále ještě mluvit o umění, mám na mysli fenomén 

minulosti“, připomíná v „Expresionismu“. A o kus dále: „Politicky raţeno 

uţ nebude umění, nýbrţ druhově nové, jiţ nyní jasně rozpoznatelné pokole-

ní.“ Prostřednictvím eugeniky (Züchtung) a výchovy (Zucht und Zukunft) 

bude tento „nový biologický typ heroické generace mládeţe budoucnosti“ 

(Der neue Staat und die Intellektuellen), s jehoţ vystoupením „historie mu-

tuje“ a „národ se chce pěstit“ (Antwort an die literarischen Emigranten), 

dále formován. V pěstění tohoto „nového člověka“, v projektu z masa a 

krve, úplně splývá umění se životem, jak to postulovaly umělecké avant-

gardy (symbolismus, futurismus, expresionismus), jeţ stály u duchovního“ 

zrodu mutanta“, přičemţ katalyzátorem je nová věda (biologie, antropolo-

gie, analytická psychologie). 
57

 

Těmto „novým Dórům“ zrozeným z preludií  umění (Wagner, Nietzsche, 

George, Marinetti) a moci (nový stát demiurga Hitlera), zápasícím 

s kentaury ze starého světa liberalismu a marxismu, se princip umění (tedy 

formování, opojení a uvolnění) opět stane „primární antropologickou jedno-

tou nordicko-hyperborejského světa“, kdyţ převezme tak, jako tomu bylo na 

samém počátku minulého dějinného cyklu „religiózní, filosofické i politické 

funkce“ (Die Dichtung braucht inneren Spielraum): „Raní Řekové ještě 

neměli umění, to bylo sakrální a politické otesávání kamene, ódy na zakáz-
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 Zda jde o úroveň teprve „opravdu lidskou“ či jiţ „nadlidskou“ záleţí jen na úhlu, z něhoţ 

na „lidskost“ nazíráme. Křesťanství ji kaţdopádně demokraticky propůjčilo kaţdému, i 

kdyţ to „evropské“ zprvu jen ve vlastním kulturním okruhu. 

56
 Právě stylová eklektičnost burţoazního 19. století těţící z minulých velkých epoch, nej-

viditelněji pochopitelně v architektuře (novogotika, novorenesance, novobaroko kasáren, 

činţáků, nádraţí, továren a vil) a jiných výtvarných uměních („akademická“ klasizující 

plastika, malířství), byla kulturním pesimistům jedním z hlavních důkazů „sklonku časů“. 

Jiným byl např. „věk kvantity“ (masifikace všeho, zmasovění), „smrt boha“ (přeměna křes-

ťanství od ţivoucí víry v odumírající konvenci) a z nich plynoucí hmotný chaos a duchovní 

prázdnota – provoz o sobě. 

57
 Viz heslo „bioart“ na s. 4 našeho kolokvia.  
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ku, rituální aranţmá, umění začíná u Aischyla…“ (Expresionismus). Tak 

jako u raných Řeků, i u nových „německých Dórů“ bude rituál stát nejprve 

nikoli kolem umění, nýbrţ kolem pochodní, kolem ohňů. Začne „čtvrtá epo-

cha“: „Připravuje se nový styl“ (ibid). Jak bude jednou vypadat, Benn sa-

mozřejmě vědět nemůţe, natoţ aby znal „umění o sobě“, které z nich snad 

jednou, ve druhé třetí generaci, vzejde.
58

  Co ho tíţí a znepokojuje je, aby 

nový člověk jako „umělecký artefakt“ nebyl sám netvůrčí, aby „biologický 

realismus“ eugenického pěstění v novém státě nerezignoval na „duchovní 

potenciál“ nových pokolení v tom smyslu, ţe géniové, jako vynikající jedin-

ci, kteří enormními výkony svého „konstruktivního ducha“ posouvají náro-

dy a jejich kultury k vyšším sférám, právě i k umění, bývají bionegativní. 
59

 

Individuální fenomén génia se zkrátka vzpírá kolektivní legionářské či ho-

plítské devíze: Ve zdravém těle zdravý duch“ (Der deutsche Mensch; Geist 

und Seele künftiger Geschlechter).  

Genové, „animální kvality“ jsou zajisté prvotní: ty strukturují mysl, zakláda-

jí charakter a vymezují duchovní potenciál, z nichţ prýští energie – bojový i 

objevitelský elán. (Benn byl na rozdíl od ryzího platonika Evoly přesvěd-

čen, ţe něco jako duchovní struktura sui genesis nemůţe existovat odděleně 

od lidského typu/druhu, který ji nese.) Světonázorové představy, od nábo-

ţenských po ideologické, naplňující a kultivující duchovní potenciál jsou 

tedy aţ druhotné, a jako takové jsou i mnohem více ovlivnitelné, pomíjivé, 

časové, právě ony však podstatně dotvářejí naše identity, zákony, společen-

ství. Problém je, ţe z eugenického hlediska, dnes jako před 80 lety, předsta-

vuje to, z čeho tyto „druhotné kvality“ vycházejí – tedy lidský mozek – ještě 

mnohem nečitelnější výzvu neţ zbytek lidské přirozenosti (fysis).
60

 

Tuto otázku tedy Benn nechává otevřenou a oslavuje umělecký princip, jenţ 

formoval a rozčlenil náš „moderní svět“, „přes helénské architekty po futu-

risty“, do různých období. Vyzdvihuje přínos uměleckých avantgard na 

konci jednoho dějinného cyklu pro zrod nového člověka, čímţ je v rozporu 

s hlavní stranickou linií i lidovým míněním, zato se na počátku „čtvrtého 

                                                           
58

 Benn je „halucinuje“ v eseji o expresionismu: „ Splyne architektura Jihu a lyrika mlha-

vých končin; vysoký vzrůst Atlantů; jejich symbolickými díly budou velké zpěvy, oratoria 

v amfistadiích, pláţové sbory mořských rybářů, symfonie hrané na mušle ve vápenných 

halách a rohy pravěkých lovců.“ 

59
 Etnografie ostatně ukazuje, ţe tato „bionegativita“ je znakem i mnoha „šamanů“, pro-

středníků mezi animálním světem a lidským duchem z přeţívajících primitivních kultur. 

60
 Póly „konstruktivního ducha“ a „ţivota“, kolem nichţ se točilo tolik Bennových úvah, si 

lze ilustrovat např. i na situaci dnešních ukrajinských nacionalistů. Jejich romantický, cito-

vý nacionalismus, přirozená láska k rodnému jazyku a k rodné půdě vlasti, je pólem proudu 

ţivota, jemuţ je protipólem např. umělé geopolitické, imperiální uvaţování „konstruktivní-

ho ducha“. Srovnej, co k tomu říká José Antonio, zakladatel Falangy: 

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wp-content/uploads/2010/12/Vudci-a-mucedníci-

PDF.pdf, s. 13–14. 
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věku“ smiřuje s – dočasným – „návratem rituálu“ v novém státě (Gruß an 

Marinetti, Rede auf Stefan George, Expresionismus). Poté, zklamán ze své-

ho veřejného působení, dotčen ve své ješitnosti, kdyţ neprosadil své vize, 

znaven z kaţdodennosti profesní nejistoty, přechází zvolna od „dělání dějin“ 

opět k dělání poesie“, lne ještě k aristokratickému „tradičnímu světu“ Julia 

Evoly (Sein und Werden), přestoţe v něm umění jako pouhá nápodoba (mi-

mesis) „pravého” na rozdíl od burţoazních i revolučních reţimů hraje ještě 

menší úlohu.
61

 Opájí se absolutnem.  

Z Gottfried Benn, Essays und Reden in der Fassung der Erstdrucke, Frank-

furt am Main 1989, pro edici Fascikly přeložil a převyprávěl K. Veliký. Ti-

tulku nakreslil Aeitus. TB 2014. 
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 Příleţitost připomenout si, ţe nietzscheánská „nová kultura“ je artistní, prométheovská, 

faustovská, biologizující, tedy ještě víc titánská neţ solárně-apolinská, a jako taková chce 

také absurditě dějin dávat svůj smysl, formu, styl, obsah. Neboť svoboda je strategie, jak 

podřídit „náhodu a nutnost“ lidskému záměru! 

 


