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WOTAN 

 

Carl Gustav Jung 

 
(s předmluvou k Esejům o soudobých událostech) 

 
Předmluva 

 
Původně vydáno jako Vorwort to AUFSATZE ZUR ZEITGESCHICHTE , Curych, 1946.  

 

Do angličtiny přeložila Elizabeth Welsh v ESSAYS ON CONTEMPORARY EVENTS, Londýn, 1947  
 
Medicínská psychoterapie se z praktických důvodů musí zabývat celou psýché. Proto je nutno brát 
v úvahu ony všechny faktory biologické, sociální a mentální, které zásadně ovlivňují psychický život. 
 
Žijeme v době velkých zvratů: planou politické vášně, vnitřní otřesy přivedly národy na pokraj chaosu 
a samotné základy našeho světonázoru jsou otřeseny. Tento kritický stav věcí má tak hrozivý  vliv na 
psychický  život jednotlivce, že lékař musí sledovat tyto vlivy pozorněji než obvykle. Bouře událostí 
na něj doléhá nejen venku ve velkém světě; cítí její prudkost i v tichu své ordinace a v důvěrnosti 
lékařské konzultace. Protože má odpovědnost vůči svým pacientům, nemůže si dovolit couvnout na 
poklidný ostrov nerušeného vědeckého bádání, ale musí neustále sestupovat do arény světových 
událostí, aby se přidal do bitvy soupeřících vášní a názorů. Pokud by měl zůstat stranou od vřavy, 
katastrofy jeho doby by  se ho dotýkaly jen vzdáleně a trápením jeho pacientů by se nedostávalo 
sluchu ani pochopení. Byl by na rozpacích, jak s ním mluvit a jak ho vymanit z jeho izolace. Z tohoto 
důvodu se  psycholog nemůže vyhnout konfrontace se soudobými dějinami, dokonce jeho samotná 
duše se krčí před politickým randálem, lživou propagandou a vyřvávanými projevy demagogů. 
Nemusíme zmiňovat jeho občanské povinnosti, které ho konfrontují s podobným úkolem. Jakožto 
lékař má v tomto ohledu k lidstvu větší závazek. 
 
Proto čas od času cítím povinnost překročit běžné hranice své profese. Zkušenost psychologa je 
zvláštního druhu, a připadalo mi, že pro širokou veřejnost by mohlo být užitečné slyšet jeho názor. 
Bylo to skoro  za vlasy přitažený závěr,  protože i nejnaivnější laik samozřejmě nemůže nevidět že 
mnoho soudobých postav a událostí volá po vysvětlení psychologem. Byly snad psychopatické 
symptomy někdy nápadnější než na soudobé politické scéně? 
 
Nikdy nebylo mým přáním se plést do současných politických otázek. Avšak v průběhu let jsem 
napsal několik článků, které reagovaly na aktuální události. Tato kniha obsahuje svírku těchto 
příležitostných esejů, napsaných v letech 1936 až 1946. Je přirozené, že mé myšlenky se týkaly zvláště 
Německa, což byl můj problém již od první světové války. Má prohlášení zjevně vedla ke všem 
možným nedorozuměním, která bezpochyby pramení hlavně ze skutečnosti, že mé názory jakožto 
psychologa mnoha lidem připadají jako nová a tedy zvláštní. Namísto zabředávání do dlouhé 
argumentace ve snaze vyjasnit tato nedorozumění, shledal jsem jednodušším soustředit všechny ony 
pasáže v mých dílech, která se zabývají stejným tématem, a uvést je v doslovu. Čtenář tak bude mít 
možnost si o faktech udělat jasný obrázek sám. 
 
Poprvé vyšlo jako WOTAN, Neue Schweizer Rundschau (Curych). Neurčeno, III  (březen, 1936), 657-

69. 

 

Znovu publikováno v AUFSATZE ZUR ZEITGESCHICHTE, Curych, 1946, 1-23.  

 

Do angličtiny přeložila  Barbara Hannah v ESSAYS ON CONTEMPORARY EVENTS, Londýn, 1947, 

1-16  
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WOTAN  
 

En Germanie naistront diverses sectes,  

S'approchans fort de l'heureux paganisme:  

Le coeur captif et petites receptes  

Feront retour a payer la vraye disme.  
 

Propheties De Maistre Michel Nostradamus, 1555 
 

„V Německu povstane nová sekta  

a přiblíží se ke štěstí pohanství.  

Uchvácená srdce a malé dary  

otevřou brány k zaplacení skutečného desátku“ 

 

Proroctví Michela Nostradama, 1555 
 
Pokud se podíváme zpět před rok 1914, zjistíme, že dnes žijeme ve světě událostí, který by byl před 
válkou nepředstavitelný. Dokonce jsme začali pohlížet na válku mezi civilizovanými národy jako na 
báj a mysleli si, že taková absurdita by byla v našem racionálním, mezinárodně organizovaném světě 
méně a méně reálná. A co následovalo po válce, byl skutečný čarodějnický sabat. Všude fantastické 
revoluce, mohutné změny map, návrat k politice dle středověkých či dokonce starověkých vzorů, 
totalitní státy, které pohlcují své sousedy a překonávají ve svých absolutistických nárocích všechny 
dosavadní teokracie, persekuce křesťanů a židů, hromadná politická vražda a nakonec jsme byli 
svědky veselého pirátského nájezdu na mírumilovný, polo-civilizovaný lid. 
 
S tímto celosvětovým postupem není přinejmenším překvapivé, kdyby by se podobně nezvyklé 
projevy objevily v menším měřítku i v dalších sférách. V oblasti filosofie musíme nějaký čas počkat, 
než někdo bude schopen zhodnotit dobu, ve které žijeme. Avšak v oblasti náboženství můžeme vidět 
hned, že se dějí důležité věci. Nemusíme být překvapeni, že v Rusku byl malebný lesk východní 
ortodoxní církve nahrazen bezbožným hnutím, skutečně, člověk si s úlevou oddechl, když se vynořil z 
mlhy ortodoxního chrámu s množstvím lamp a vstoupil do  poctivé mešity, kde důstojná a neviditelná 
všudypřítomnost Boha nebyla potlačena nadbytkem posvátného vybavení.  Jakkoli je to nechutné a 
žalostně neinteligentní, a jakkoli ubohá nízká duchovní úroveň „vědecké“ reakce, bylo nevyhnutelné, 
že „vědecké“ osvícenství 19. století jednoho dne započne v Rusku.  
 
Co je však více než zvláštní – do jisté míry opravdu pikantní – že starověký bůh bouře a zuřivosti, 
dlouho nehybný Wotan, procitá jako vyhaslý vulkán k nové činnosti v civilizované zemi, o které se 
dlouho myslelo, že  středověk přerostla. Vidíme ho ožívat v německém hnutí mládeže, a hned na 
počátku byla na  počest  jeho vzkříšení prolita krev několika ovcí. Vyzbrojeni batohem a loutnou byli 
vidět blonďatí mladíci a někdy i dívky jako nepokojní poutníci na každé silnici od Severního mysu až 
po Sicílii, věrní stoupenci putujícího boha. Později, ke konci Výmarské republiky, toulavou roli 
převzaly tisíce nezaměstnaných, které bylo možno potkat všude na jejich cestě bez cíle. Do roku 1933  
již neputovali, ale pochodovali po stovkách tisíců. Hitlerovské hnutí doslova postavilo celé německo 
na nohy, od pětiletých po veterány, a předvedlo podívanou, kdy národ táhl z jednoho místa na druhé. 
Poutník Wotan byl v pohybu. Byl viditelný,  vypadal spíše ostýchavě v modlitebně sekty prostého lidu 
v severním Německu, oblečen jako Kristus na bílém koni. Nevím, zda si tito lidé uvědomovali dávnou 
spojitost Wotana s postavami Krista a Dionýsa, není to však příliš pravděpodobné. 
 
Wotan je nepokojný poutník, který působí neklid a podněcuje svár, dnes zde, zítra jinde, a magicky 
působí. Křesťanství z něj záhy udělalo ďábla a přežíval jen v zanikajících místních tradicích jako 
přízračný lovec, který býval vídán se svou družinou,  mihotající se jako bludička rozbouřenou nocí. Ve 
středověku převzal úlohu nepokojného poutníka Ahasverus, bludný Žid, což není židovská legenda ale 
křesťanská. Motiv poutníka, který nepřijal Krista, byl přenesen na Židy stejným způsobem, jakým 
vždy znovu objevujeme obsah naší nevědomé psychiky v druhých lidech. V každém případě je shoda 
antisemitismu s opětovným procitnutím Wotana psychologicky pronikavý a možná stojí za zmínku. 
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Němečtí mládežníci, kteří slavili slunovrat obětováním ovcí, nebyli první, kdo slyšel šelest v prvotním 
lese nevědomí. Předvídal je Nietzsche, Schuler, Stefan George a Ludwig Klages. Literární tradice 
Porýní a kraje na jih od Mohanu má klasické rysy, kterých se nelze jednoduše zbavit; každá 
interpretace opojení a  nevázanosti má sklon se vracet ke klasickým modelům, k Dionýsovi, k puer 
aeternus a kosmogonickému Erótovi. Není pochyb, že zní dobře uším akademiků interpretovat tyto 
věci jako Dionýsa, nicméně Wotan by mohl být správnější interpretací. On je bohem bouře a vzteku, 
rozpoutává vášně a touhu po válce; navíc je vynikajícím mágem a mistrem iluze, jenž je znalý všech 
tajemství okultní povahy. 
 
Nietzscheův případ je jistě nezvyklý. Neměl znalosti o německé literatuře; objevil „kulturního 
Filištína“; a prohlášení „Bůh je mrtev“ vedlo k Zarahustrově setkání s neznámým bohem v nečekané 
podobě, který k němu někdy přistupoval jako nepřítel a někdy ustrojen stejně jako Zarathustra. 
Zarathustra byl také prorok, magik a vichr bouře: 
 
A jako vítr začnu mezi nimi vát a svým duchem vyrazím jejich duchu dech; tak si přeje má budoucnost. 

Vpravdě, silný vítr je Zarathustra všem nízkým; a tuto radu dává svým nepřátelům a všem, co plivou a 

dští: „Pozor na plivání proti větru.“ 

 

A když měl Zarathustra sen, že je strážcem hrobů v „osamělém horském hradě smrti“ a ze všech sil se 

snažil otevřít bránu, náhle  

 

 

Rozrazil vířící vichr její křídla; skřípaje, syče a sípaje hodil mi černou rakev.  

A víříc a syčíc a skřípajíc praskla rakev a vychrlila tisícihlasý smích.  

 

Učedník, jenž sen vyložil, pravil Zarathustrovi: 

 

Zdaž nejsi ty sám oním sípavě syčícím vichrem, který rozráží brány hradům smrti?  

Zdaž nejsi sám onou rakví, naplněnou pestrými zlobami a andělskými pitvorami života? 

 

Roku 1863 či 1864 Nietzsche ve své básni Neznámému bohu napsal: 
 

Mám tě poznat a poznám, Neznámý,  
Který jsi vyhledal hlubiny mé duše,  
A prolétl mým životem jako bouře,  

Nepochopitelný, však přesto můj příbuzný!  
Mám tě poznat a poznám, a budu ti sloužit. 

 
O dvacet let později v Písni mistralu napsal:  

 
Větře mistrálu, honče mraků,  

Zabijáku šera, rozjasniteli oblohy,  
Zuřící vichre bouře, jak tě miluji!  

Nejsme cožpak prvními plody  
Téhož lůna, navždy předurčeni  

K témuž osudu? 
 
V dithyrambu

1
 známém jako Ariadnin nářek je Nietzsche zcela obětí boha-lovce:  

 
Natažený a třesoucí se, 

Jak napůl mrtvý, jehož nohy jsou zahřívány 
A roztřeseny neznámými horečkami,  

Chvěji se při pronikání ledově mrazivých šípů, 

                                                 
1 starořecký chvalozpěv  na Boha - pozn. čes. překl. 
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Tebou uštvaný, ó myšlenko, 
Nevýslovný! Skrytý! Hrozivý! 

Tys lovec schovaný za mrakem.  
Sražen bleskem,  

Tvé oko výsměšně na mne ze tmy hledí!  
Zde ležím.  

Svíjím se, kroutím, zmučen  
Trýzněmi celé věčnosti,  

Posedlý  
Tebou, ukrutný lovče,  
Ty neznámý - Bože! 

 
Tento pozoruhodný obraz boha-lovce není pouhou dythirambickou řečnickou figurou, ale je založen 
na zkušenosti, kterou měl patnáctiletý Nietzsche ve Pfortě. Je popsána v knize Nietzscheovy sestry 
Elizabeth Foerster-Nietzscheové. Když se v noci toulal  ponurým lesem,  vyděsilo ho „ hrůzostrašné 
zaječení ze sousedního blázince“, a brzy potom se tváří v tvář setkal s lovcem, jenž „měl divoké a 
zlověstné rysy“. Lovec přiložil ke rtům píšťalku „v údolí obklopeném divokými křovisky“ a  „tak 
pronikavě zapískal“, že Nietzsche ztratil vědomí – a procitl až v Pfortě. Byla to noční můra. Je 
příznačné, že Nietzsche, který ve skutečnosti zamýšlel jít do Eislebenu, Lutherova města, místo toho 
ve snu probíral s lovcem otázku odchodu do „Teutschenthal“ (Údolí Němců). Nikdo, kdo má uši, 
nemůže přeslechnout pronikavý pískot boha bouře v nočním lese.  
 
Byla to jen klasická filologie v nitru Nietzscheho, která ho přivedla k bohu jménem Dionýsos, namísto 
Wotana – nebo to bylo kvůli jeho osudovému setkání s Wagnerem? 
 
Ve své knize REICH OHNE RAUM, která byla poprvé vydána roku 1919,  spatřuje Bruno Goetz 
tajemství budoucích událostí v Německu v podobě velice zvláštní vize. Nikdy jsem na tuto malou 
knížku nezapomněl, protože na mne tehdy udělala takový dojem jako předpověď počasí v Německu. 
Předvídá konflikt mezi sférou idejí a života, mezi Wotanovou duální podstatou boha bouře a boha 
tajemného uvažování. Wotan zmizel, když jeho dub padl, a znovu se objevil, když se křesťanský Bůh 
ukázal příliš slabým, aby zachránil křesťanstvo před bratrovražedným krveproléváním. Když Svatý 
otec dokázal před Bohem jen bezmocně naříkat nad osudem grex segregatus, jednooký lovec se na 
kraji německého lesa jen smál a sedlal Sleipniho. 
 
Jsme stále přesvědčeni o tom, že moderní svět je svět rozumný, založený na našem úsudku o 
ekonomických, politických a psychologických faktorech. Pokud však na chvíli opomeneme, že žijeme 
v roce L. P. 1936, a odložíme stranou naši dobře míněnou a vždy humánní racionalitu, a namísto 
člověka zatížíme odpovědností za současné události Boha či bohy, zjistíme, že Wotan je docela 
vhodný jako přibližná hypotéza.Vskutku se odvažuji ke kacířské myšlence, že nevyzpytatelné hlubiny 
Wotanova charakteru vysvětlují nacionální socialismus lépe než všechny tři racionální faktory 
dohromady. Není pochyby, že každý z těchto faktorů vysvětluje důležitý aspekt toho, co se děje v 
Německu, avšak Wotan vysvětluje ještě více. Zvláště osvětluje obecný fenomén, který je tak cizí 
každému, kdo není němec, že zůstává nepochopitelný i po hluboké úvaze. 
 
Možná můžeme tento obecný fenomén označit jako Ergriffenheit – stav zachvácení či posednutí. 
Výraz postuluje nejen Ergriffener (kdo je zachvácen), ale i Ergreifer (kdo zachvacuje). Wotan je 
Ergreifer lidí, a pokud si někdo nepřeje zbožšťovat Hitlera – což se ve skutečnosti vlastně děje – je 
Wotan jediným vysvětlením. Je pravda, že Wotan sdílí tuto přednost se svým bratrancem Dionýsem, 
avšak ten se zdá uplatňovat vliv hlavně na ženy.  Maenády byly jakýmisi ženskými údernými 
jednotkami a dle zpráv z mýtů byly dost nebezpečné. Wotan se omezoval na berserky, kteří nalezli své 
povolání jakožto černokošiláči mýtických králů.  
 
Mysl, která je ještě dětská, uvažuje o bozích jakožto metafyzických entitách přímo existujících, nebo 
na ně pohlíží jako na žertovné a pověrečné výmysly. Z obou hledisek by mohla paralela mezi  
znovuzrozeným Wotanem a sociální, politickou a psychickou bouří, jež otřásá Německem, mít 
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hodnotu přinejmenším jako alegorie. Protože bohové jsou však bez pochyby personifikacemi 
psychických sil je prosazování jejich metafyzické existence stejnou intelektuální domněnkou jako 
názor, že mohli být kdykoliv vymyšleni. Ne že „psychické síly“ mají něco společného s vědomou 
myslí, když si tak rádi pohráváme s myšlenkou, že vědomí a psýché jsou identické. Toto je jen další 
příklad intelektuální domněnky. „Psychické síly“ mají více společného se sférou nevědomí. Naše 
posedlost racionálními výklady zřejmě pramení ze strachu z metafyzična, protože ti dva si byli vždy 
nepřátelskými sourozenci. Proto vše neočekávané, co se k nám přiblíží z temné říše, je považováno za 
něco, co přichází z vnějšku, a proto za něco reálného, nebo za halucinaci, a proto něco neskutečného. 
Myšlenka, že by mohlo být skutečné a pravdivé něco, co nepřichází z vnějšku, by soudobého člověka 
stěží napadla. 
 
Pro lepší chápání a zamezení předsudků bychom se samozřejmě mohli zříci jména „Wotan“ a mluvit 
místo toho o furor teutonicus. Ale jen bychom tím ušetřili totéž a ani to ne, protože furor je v tomto 
případě pouhá psychologizace Wotana a neříká to nic víc, než že Němci se nachází ve stavu 
„zuřivosti“. Ztrácíme tudíž ze zřetele nejcharakterističtější rys celého tohoto fenoménu, jmenovitě 
dramatický aspekt Ergreifer a Ergriffener. Na germánském fenoménu je působivé to,  že jeden muž, 
jenž je zřejmě „posedlý“, nakazil celý národ do té míry, že vše je uvedeno do pohybu a začalo se řítit 
vstříc záhubě. 
 
Připadá mi, že Wotan jako hypotéza uspěl. Patrně jen spal v hoře Kyffhauser, než ho navštívili havrani 
a ohlásili úsvit dne. On je základním atributem germánské psýché, iracionální psychický faktor, který 
jako cyklón působí silným tlakem na civilizaci a odfoukává ji stranou. Zdá se, že ctitelé Wotana 
navzdory své svéhlavosti posuzují věci správněji než ctitelé rozumu. Patrně všichni zapomněli, že 
Wotan je germánská veličina prvotní důležitosti, nejpravdivější vyjádření a nepřekonané zosobnění 
základní kvality, která je charakteristická zvláště Němcům.  Houston Stewart Chamberlain je 
symptom, který vzbuzuje podezření, že možná někde dřímají ostatní skrytí bohové. Důraz na 
germánskou rasu – běžně nazývanou „árijská“ – germánské dědictví, krev a půdu, písně Wagalaweia, 
jízdu valkýr, Ježíše jako blonďatého a modrookého hrdinu, řeckou matku sv. Pavla, ďábla jako 
mezinárodního Albericha v hávu žida či zednáře, nordickou auroru borealis jako světlo civilizace, 
méněcenné středomořské rasy – to vše tvoří nezbytnou scénu pro drama, které se odehrává, a ve 
skutečnosti všechno znamená jedno: bůh se zmocnil Němců a jejich dům naplnil „silný neklidný vítr“. 
Pokud se nemýlím, brzy po uchopení moci Hitlerem se objevila v časopise Punch kresba vzteklého 
berserka, který trhá své okovy. V Německu se uvolnil hurikán, zatímco my ještě věříme v pěkné 
počasí. 
 
Ve srovnání s tím je ve Švýcarsku klid, i když ze severu či jihu občas zavane vítr. Někdy zní trochu 
zlověstně, někdy jen šeptá tak neškodně či dokonce idealisticky, že to nikoho neznepokojuje. „Nehas, 
co tě nepálí“ – umíme se řídit tímto příslovím dost dobře. Někdy je smutné, že Švýcaři mají nezvyklý 
odpor k dělání si problémů. Musím toto obvinění vyvrátit: Švýcaři mají své problémy, ale za nic na 
světě by to nepřiznali, i když vidí, odkud vítr vane. Vzdáváme tedy hold německému období bouře a 
nepokoje, ale nikdy o tom nemluvíme, a to nám dodává pocit ohromné nadřazenosti. 
 
Jsou to především Němci, kdo má příležitost, možná v dějinách jedinečnou, nahlédnout do svých srdcí 
a poznat, co byla ta duševní nebezpečenstva, před nimiž se křesťanství snažilo zachránit lidstvo. 
Německo je zemí duchovních katastrof, kde se přirozenost nezmůže na víc než na předstírání míru 
s pohnutkou vlády nad světem. Narušitel míru je vítr, který vane do Evropy z rozlehlé Asie, a jeho 
široká fronta se táhne z Thrákie k Baltu,   rozfoukává národy jako suché listí či inspiruje myšlenky, 
které do základů otřásají světem. Je to živelný Dionýsos pronikající do apollónského řádu. Ten, kdo 
tuto vichřici vyvolává, se jmenuje Wotan, a můžeme se o něm hodně dozvědět z politických zmatků a 
převratů, které v dějinách způsobil. Pro detailnější rozbor jeho charakteru se však musíme vrátit do 
věku mýtů, který vše nevysvětloval termíny člověka a jeho omezenými schopnostmi, ale snažil se 
hledat hlubší příčinu v psýché a jejích nezávislých silách. Tyto síly byly ztělesňovány nejranějšími 
lidskými předpisy. Nejranější lidské předpisy představovaly tyto síly jakožto bohy a popisovaly je 
v mýtech s větší péčí a přesností dle jejich různých charakterů. Bylo to snadnější díky pevně platným 
prvotním typům či obrazům, jež jsou vlastní nevědomí mnoha ras a ty jsou jimi přímo ovlivňovány. 
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Protože chování rasy na sebe bere specifický charakter z výchozích obrazů, můžeme mluvit o 
archetypu „Wotana“. Jakožto nezávislý psychický faktor Wotan vykonává vliv na kolektivní život lidu 
a takto vyjevuje svou vlastní podstatu. Protože Wotan má vlastní svébytnou biologii, zcela odlišnou od 
lidské. Jen čas od času se jedinci dostávají pod jeho neodolatelný vliv tohoto nevědomého faktoru. 
Když je v klidu, nikdo si již není archetypu Wotana vědom více, než je tomu v případě latentní 
epilepsie. Mohli v roce 1914 dospělí Němci předvídat, čím budou dnes? Takové ohromující přeměny 
jsou efektem boha větru, který „kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam jde“ 
[citace z Evangelia sv. Jana 3:8. - pozn. čes. překl.]. Bere si vše, co mu stojí v cestě, a poráží vše, co 
nemá pevný základ. Když vane vítr, lomcuje vším, co je vratké, ať už venku nebo uvnitř. 
 
Martin Ninck nedávno vydal monografii, která je nejvítanějším příspěvkem k naší znalosti Wotanovy 
podstaty. Čtenář se nemusí bát, že tato kniha je jen vědeckou studií, napsanou  s akademickým 
odstupem od subjektu. Rozhodně je právo na vědeckou objektivitu plně zachováno a materiál byl 
shromážděn s neobyčejnou důkladností a presentováno neobvykle jasnou formou. Člověk nadto cítí, 
že autor má živý zájem, že v něm také vibruje souzvuk s Wotanem. To není kritika – naopak,  je to 
jedna z hlavních předností knihy, jež by se bez tohoto nadšení mohla snadno zvrhnout v nudný soupis. 
Ninck načrtává skutečně velkolepý portrét germánského archetypu Wotana. Popisuje ho v deseti 
kapitolách a používá všechny dostupné zdroje, jako je berserk, bůh bouře, poutník, bojovník, Wunsch- 
a Minne-bůh, pán mrtvých a einherjerů, mistr tajného vědění, magik a bůh básníků. Nejsou opomenuty 
ani valkýry či Fylgja, protože tvoří součást mytologického pozadí a mají pro Wotana osudový 
význam.  Zvláště poučné je Ninckovo zkoumání jména a jeho původu. Ukazuje, že Wotan není jen 
bohem hněvu a zuřivosti, který ztělesňuje instinktivní a emocionální aspekt nevědomí. Projevuje se 
v něm i intuitivní a  inspirující stránka, protože rozumí runám a umí říci osud. 
 
Římané ztotožňovali Wotana s Merkurem, avšak jeho charakter ve skutečnosti neodpovídá žádnému 
římskému ani řeckému bohu, i když jisté podobnosti existují. Je např. jako Merkur poutníkem, vládne 
mrtvým jako Pluto a Kronos, a je spojen s Dionýsem citovou zuřivostí, zvláště v jejím mantickém 
aspektu. Je překvapivé, že Ninck nezmiňuje Herma, boha zjeveného, který je jakožto duch a rozum 
spojován s větrem. Byl spojovacím článkem s křesťanským duchem a zázrakem o letnicích. Stejně 
jako Poimandres (pastýř lidí) je Hermes Ergreifer, tak jako Wotan. Ninck správně poznamenává, že 
Dionýsos a ostatní řečtí bohové vždy zůstávali pod svrchovanou autoritou Dia, což naznačuje 
elementární rozdíl mezi řeckou a německou povahou. Ninck předpokládá vnitřní vztah mezi Wotanem 
a Kronosem, a porážka posledně zmíněného může být znamením, že Wotan-archetyp byl kdysi 
překonán a  v prehistorických dobách se rozdělil. Při všech událostech představuje germánský bůh 
totalitu na velmi primitivní úrovni, psychologický stav, v němž lidská vůle byla téměř identická s boží 
a zcela mu vydána na pospas. Nicméně Řekové měli bohy, kteří člověku pomáhali proti jiným bohům; 
skutečně, všeotec Zeus není vzdálen ideálu dobrotivého, osvíceného despoty. 
 
Wotan neměl v povaze přežívat a dávat na sobě znát příznaky stáří. Jednoduše zmizel, když se čas 
proti němu obrátil, a zůstával neviditelným po více než tisíc let, zatímco působil anonymně a nepřímo.  
Archetypy jsou jako řečiště, která vyschnou, když je opustí voda, ale která se může kdykoliv objevit. 
Archetyp je jako staré koryto, podél něhož staletí proudila živá voda a sama si vytvořila vlastní 
hlubokou stružku. Čím déle proudila v této stružce, tím je pravděpodobnější, že se dřív nebo později 
vrátí do svého starého koryta. Život jedince jakožto součásti společnosti a zvláště součásti státu lze 
přizpůsobovat jako kanál, ale život národů je velká spěchající řeka, která je zcela mimo lidskou 
kontrolu, v rukou Toho, jenž byl vždy silnější než člověk. Ligu národů, o níž se myslelo, že bude mít 
nadnárodní autoritu, jedni považují za dítě, jež potřebuje péči ochranu, druzí za potracený plod.  Život 
národů se tedy odvíjí nekontrolovaně, bez vedení, bez vědomí toho, kam směřuje, jako kus skály řítící 
se po svahu kopce, než ho zastaví překážka silnější, než je sám. Politické události se stěhují z jedné 
slepé uličky do druhé jako proud chycený v strouze, bystřině a bažině. Veškerá lidská kontrola končí, 
když je jedinec chycen masovým hnutím. Pak začnou fungovat archetypy, a to, jak se stává, i 
v životech jedinců, kteří čelí situacím, jež nelze zvládnout zaběhnutým způsobem. Co však dělá 
takzvaný Vůdce s masovým hnutím, lze jasně vidět, pokud obrátíme zrak na sever či jih od naší země.  
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Vládnoucí archetyp nezůstává navždy stejný týž, jak je evidentní z dočasných omezení, jež byly 
nastaveny očekávané vládě míru, „tisícileté Říši“.  Středomořský otcovský archetyp spravedlivého, 
pořádek milujícího, benevolentního vládce byl roztříštěn v celé severní Evropě, jak to dosvědčuje 
nynější osud křesťanských církví. Fašismus v Itálii a občanská války ve Španělsku ukazují, že 
politický převrat byl mnohem větší, než se očekávalo. I katolická církev si již nemůže dovolit zkoušet 
stabilitu.  
  
Nacionalistický Bůh v široké frontě zaútočil na křesťanství. V Rusku je nazýván vědou a technikou, 
v Itálii Duce, a v Německu „Německá víra“, Německé křesťanství“, či Stát. „Němečtí křesťané“ jsou 
vnitřním rozporem a raději by se měli  připojit k Hauerově „Hnutí německé víry“. Jsou to  decentní a 
dobří lidé, kteří upřímně přiznávají své Ergriffenheit a snaží se smířit s touto novou a nepopiratelnou 
skutečností. Aby vypadala méně znepokojivě,  způsobují si velké množství nepříjemností tím, že se 
oblékají do smířlivě historických oděvů a nabízí nám utěšující pohled na významné postavy, jako je 
Mistr Eckhart, který byl také Němec a také ergriffen. Takto je nepříjemná otázka, kdo je Ergreifer, 
obejita. Byl vždy „Bohem“.  Nicméně čím víc Hauer omezuje celosvětovou sféru indo-evropské 
kultury obecně na „nordickou“ a zvláště na Eddu, a čím víc „němečtější“ se tato víra stává projevem 
Ergriffenheit, tím příšerněji je zřejmé, že „germánský“ bůh je bohem Němců. 
 
Nikdo nemůže číst Hauerovu knihu bez emocí, pokud ji považuje za tragickou a vskutku heroickou 
snahu svědomitého učence, který, aniž by věděl, jak se mu to stalo, byl násilně povolán neslyšným 
hlasem Ergreifera a nyní se ze všech sil , celým svým věděním a umem pokouší postavit most mezi 
temnými silami života a zářivým světem historických idejí. Co však všechny ty krásy minulosti 
z naprosto rozdílných kulturních úrovní  znamenají pro dnešního člověka, konfrontovaného 
s živoucím a  nezměrným kmenovým bohem, jehož dosud nepoznal? Ony krásy jsou jako suché listí 
vsáty do zuřivé vichřice a rytmické aliterace Eddy se neoddělitelně smísily křesťanskými mystickými 
texty, germánskou poezií a moudrostí Upanišád. Sám Hauer je ergriffen hloubkou svého mínění, jehož 
původní slova sahají až ke kořenům germánských jazyků do té míry, že on sám je předtím jistě neznal. 
Ideolog Hauer tím není vinen, ani Edda; je to spíše chyba Kaira – nynější okamžik v čase – jehož 
jméno se při bližším zkoumání ukazuje být Wotanem. Proto bych radil Hnutí německé víry, aby 
odložili zábrany. Inteligentní lidé si je nebudou plést se surovými uctívači Wotana, jejichž víra je 
pouhá přetvářka. V Hnutí německé víry jsou lidé, kteří jsou dost inteligentní na to, aby nejen věřili, ale 
aby i věděli, že bohem Němců je Wotan, a ne křesťanský Bůh. Je to tragická zkušenost a žádná hanba. 
Vždycky bylo strašné upadnout do rukou živoucího boha. Jahve nebyl výjimkou z tohoto pravidla, a 
Filištíni, Edomité, Amorité i ostatní, kteří se nacházeli mimo zkušenost s Jahvem, ji určitě shledávali 
mimořádně nepříjemnou. Semitská zkušenost s Alláhem byla pro celé křesťanstvo dlouho mimořádně 
bolestnou záležitostí. My, kdož stojíme stranou, příliš soudíme Němce, jako by byli zodpovědnými 
činiteli, ale spíše by bylo blíže pravdy považovat je také za oběti. 
 
Pokud nesporně svébytné hledisko uplatníme důsledně, jsme nuceni dovodit, že Wotan musí časem 
vyjevit nejen neklidnou, násilnou, bouřlivou stránku svého charakteru, ale také své extatické a 
mantické kvality – velice odlišný aspekt své podstaty. Pokud je tento závěr správný, nebyl by 
nacionální socialismus  tím posledním slovem.Věci, které si v současnosti neumíme představit, jsou 
jistě skryté v pozadí, ale můžeme očekávat, že se objeví v průběhu příštích několika let či desetiletí. 
Wotanovo  probuzení je krokem zpět do minulosti; proud byl zatracen a pronikl do svého starého 
koryta. Překážka však nevydrží navždy; je to spíše reculer pour mieux sauter,  a voda překážku 
přesáhne. Pak konečně poznáme, co říká Wotan, když „mluví s Mímiho hlavou“. 
 
 

Vzrušeni jsou Mímiho syni, 
hlas Gjallarnornu hlásí zkázu, 
třeskně troubí Heimdallův roh, 
Ódin mluví s Mímiho hlavou. 

 
Co je s Ásy, co je s álfy? 

Hřmí říše obrů, Ásové sněmují, 
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sténají skřítci před skalní branou, 
vládci slojí. Ví někdo víc? 

 
Garm hrozně vyje před Gnipskou slují, 

pouta pukají, prchá Fenri. 
Spoustu ví zvěstí, do dálek zřím, 
přehrozný pád vidím vlády bohů. 

 
Hrym jede z východu se zdviženým štítem, 

obrovský had hýbe mořem, ocasem bije. 
Orel se těší vrhá se na mrtvé 

Vyplouvá Naglfar. 
 

Loď pluje z východu s lidmi z Múspellu, 
přes řvoucí moře, Loki ji řídí. 

Se strůjcem zla jdou síly hrůzy, 
s nimi se Býleifův žene bratr. 

 
 
 
Do češtiny přeložil Wolf s použitím překladů Otokara Fischera (Tak pravil Zarathustra, Praha 1920) a 
Ladislava Hegera (Edda, Praha 2004) 
 
 


