
Úvod k textu Giorgia Locchiho „Politický výraz a represe surhumanistického principu“ 

Tento text, jeden z mála, které Giorgio Locchi napsal původně italsky, vyšel poprvé ve 

zkrácené (a asi částečně redakčně upravené) verzi ve třetím a posledním čísle časopisu 

Elementi, což byl neúspěšný projekt nakladatelství Il Labirinto vytvořený Marisou Ferrerovou 

a Mauriziem Cabonou na konci sedmdesátých let; měl převzít koncepci a témata 

francouzského časopisu Élements, který tehdy již celé desetiletí představoval (a dosud 

představuje) hlavní oficiální tiskovinu GRECE, Groupement de Recherches et Etudes pour la 

Civilisation Européenne, skupiny, o níž postupně začali všichni mluvit jako o „Nouvelle 

Droite“ (Nová pravice), což je nálepka, kterou jí dala média. 

Při této první publikaci dostal text název Il fascismo ha un cuore antico (Fašismus má 

starodávné srdce), což přivedlo autora v jednom soukromém rozhovoru s autorem tohoto 

úvodu k tomuto, pro něj typickému, vyjádření: „To ukazuje, že nepochopili vůbec nic 

z obsahu mého textu, který hovoří přesně o opaku, totiž o tom, že fašismus má nové srdce.“ 

Tuto „chybu“ redaktorů, či spíše prostě jejich zálibu v citacích a narážkách, ostatně mohl 

omluvit i sám Locchi, který v jiném svém díle (Wagner, Nietzsche e il mito sovrumanista, 

LEdE, Roma 1980) cituje v souvislosti se surhumanistickou tendencí a s novým mýtem, který 

vtěluje, tento Wagnerův verš z Mistrů pěvců norimberských: „Es klang so alt, und war doch 

so neu“ („Znělo to tak staře, a přece to bylo tak nové…“). 

Druhá, rozšířená verze, kterou tu uvádíme pouze s několika typografickými opravami, byla 

následně publikována roku 1981 v janovském nakladatelství Il Tridente jako útlý svazek 

nazvaný L’essenza del fascismo (Podstata fašismu), což je název, který jistě více odpovídá 

obsahu, ačkoli i on je svým způsobem zavádějící, nejen proto, že text pojednává o jistém 

kulturně-politickém proudu, jehož byl fašismus v úzkém slova smyslu, a to i v evropském 

měřítku, pouze součástí, byť součástí nejvýznamnější a v konečném důsledku převládající, ale 

i proto, že odkazuje k aristotelským či tomistickým (totiž „esencialistickým“) kategoriím, 

které jsou ve skutečnosti od autorova myšlení na hony vzdálené, protože autor rezolutně 

vyznává existencialismus, nominalismus a historicismus. O „podstatě“, čili esenci se totiž 

v textu hovoří nikoli ve filozofickém, nýbrž v běžném smyslu, jako když říkáme: „jaká je tedy 

nakonec podstata této věci?“. 

Tato knížka, dnes – nakolik je nám známo – již vyprodaná, byla překvapivě vydána výše 

uvedeným malým nakladatelstvím jako první publikace ediční řady, kterou naplánoval a řídil 

Marco Tarchi, jenž byl tehdy patrně již dost daleko od světonázoru Giorgia Locchiho, byť 

pořád v pestrém milieu takzvané „italské nové pravice“, nicméně evidentně chtěl vydávat 

nějaké publikace a především toužil po tom, aby byl u všeho významného, co se v oněch 

kruzích dělo; ve svých úvodech, předmluvách a veřejných vystoupeních se navíc vždy 

„zodpovědně“ kriticky vymezoval vůči tezím takzvaného „francouzského“ milieu (to v té 

době intelektuálně ale stejně ovládal právě Giorgio Locchi tím, že popularizoval Fayeho, 

Viala, de Benoista atd.), ačkoli toto prostředí pro něj i nadále představovalo bohatou studnici 

argumentů, textů a obecně materiálu k překládání a k inspiraci. 

Tarchiho verze tedy byla doplněna o předmluvu typu, jak jsme se o tom právě zmínili, 

přičemž rovněž avizovala celou – též již zmíněnou – ediční řadu s ambiciózním názvem 

Aletheia, a o rozhovor, který s autorem vedl sám editor; tento doplněk ovšem odpovídal 

hlavně na potřebu „nastavit“ text (jemuž byl v rámci této knížky dán název Historická reflexe 

fašismu), aby bylo dosaženo kýžené délky pro samostatnou tištěnou publikaci, jakož i na 

potřebu tazatele zviditelnit se jakožto „badatel“ i jakožto nezaujatý „pozorovatel“ sporu, který 

tehdy již nějakou dobu panoval mezi Locchim a Alainem de Benoistem. 



Otázky editora, jak si toho všímá i tázaný, ovšem odhalují hluboké nepochopení, s nímž se 

právě v Itálii Locchiho texty v době svého vydání setkávaly, pomineme-li úzký okruh 

nadšenců, kteří ostatně většinou tohoto filozofa osobně znali a navštěvovali v jeho domě v St. 

Cloud na pařížském předměstí; do tohoto domu proudilo po řadu let mnoho mladých 

Francouzů, Italů a Němců spíše na pouť než na návštěvu, v naději – i když předstírali nezájem 

–, že Locchi, kterému se rozhodně nezamlouvala představa být obklopen „učedníky“ podobně 

jako Julius Evola, a který odmítal každou otevřenou pobídku k diskuzi o svých idejích či 

k jejich shrnutí do jakéhosi katechismu, začne ve vhodném rozpoložení věštit jako 

Zarathustra, i když on naneštěstí většinou mluvil o počasí, o svém psu nebo o zcela 

nedůležitých aktualitách.  

Nepochopení, s nímž se Locchi ve své době setkával a které mu často vadilo, není však při 

bližším pohledu ničím překvapivým, protože souvisí s podstatnou a hlubokou „neaktuálností“ 

(což je ostatně nikoli náhodou další nietzscheovský rys) jeho díla. 

Toto dílo se naopak stávalo tím méně aktuálním, čím více docházelo k tomu, že zatímco na 

jedné straně se Locchi zaměřoval na své nejzazší filozofické otázky, na straně druhé byli jeho 

potenciální čtenáři stále ještě vystavováni nejrůznějším představám, které měly s jeho dílem 

pramálo společného: šlo o naděje, že bude snadné obnovit tradiční politický aktivismus a že 

se podaří „infiltrace“ do světa médií i na univerzitní půdu, která slibovala bezprostřední 

úspěchy, o představu trvající opozice mezi Západem a komunismem, o poslední ozvěny 

„generační revolty“ z konce šedesátých let, kterým stále ještě ochotně naslouchali všichni 

„revolucionáři“ s nejrůznějšími požadavky a preferencemi, a koneckonců i o ambivalentní 

literární sugesce spojené s maniakální zálibou v Tolkienovi, v esoterismu či v různých nových 

primitivních módách, které se nepochybně snadno prosazovaly u jistých lidí, kteří propadli 

různým formám tradicionalistického snění a blouznění, čehož počátek lze sledovat již na 

sklonku druhé světové války. 

Z toho všeho je jasné, že Locchi se těšil uznání téměř bezvýhradně v nekonformním prostředí 

jižně i severně od Alp. Přijímat toto uznání pro něj bylo o to jednodušší, že nebyl politicky 

angažovaný, nesnažil se vytvořit si kolem sebe vlastní intelektuální kliku a obecně neměl 

potřebu se vůči komukoli jakkoli vymezovat – i proto vágní vnímání ze strany jeho čtenářů, 

že věci, které říká, jsou „důležité“. Je však též evidentní, že ten, který patřil mezi dva nebo tři 

nejhlubší a nejoriginálnější surhumanistické myslitele celé druhé poloviny dvacátého století, 

byl během svého života obklopen především trapným mlčením anebo ryze formálními 

oceněními, a to i ze strany intelektuálů a politiků, kteří se hlásili k analogickým tradicím a 

zájmům. 

Dnes máme za to, že tento krátký text, který zde publikujeme, může být oceněn a pochopen 

jiným způsobem, a to nejen ve světle lepšího poznání autorových myšlenek, které bylo 

mezitím umožněno i těm, kteří ho neznali osobně (zvláště díky publikaci italské verze jeho již 

zmíněného díla Wagner, Nietzsche e il mito sovrumanista i díky překladům řady dalších textů, 

zejména právě na stránkách tohoto časopisu), ale i ve světle posledních dvaceti let, během 

nichž byly vydány různé studie o surhumanistických proudech a o fašismu, nemluvě o dvaceti 

letech vývoje samotných světových dějin. 

Poslední dějinné pozůstatky druhé světové války se již usadily a jsme svědky „soupeřící 

spolupráce“ zdánlivě rivalizujících bloků – díky tomu všemu vidíme mnohem jasněji, z jaké 

pozice, v následnictví Wagnera, Nietzscheho a Heideggera, Locchi naši epochu interpretuje, 

stejně jako jsou jasnější její hlavní tendence, které v současnosti ostatně potvrzují i ti, kteří 

jsou ve stávajícím systému u moci a kteří se tudíž i nadále právem a otevřeně považují za 

metafyzické nepřátele světa Giorgia Locchiho. 



Dvacet let po jeho prvním vydání věříme, že tento stručný text tak může opravdu uzavřít 

historickou reflexi o tom, co představoval fašismus jakožto první završený politický výraz 

surhumanistického světonázoru. Z tohoto místa bychom se měli podívat zpět na dvacáté 

století, abychom se poté mohli vydat vstříc budoucnosti, kterou chceme vytvořit.  

Stefano Vaj  (v: L’Uomo libero, Nr. 53, 01/03/2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


