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Fašismus, my a Ezra Pound:  
Esej o jednom jazykovém hříchu
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Abstrakt

Esej se zabývá užíváním termínu fašismus v soudobém obecném a akademickém diskursu. Tradič-
ním esejistickým přístupem, aniž by byly užity jakékoliv lingvistické methody, zkoumá esej různé 
způsoby znevažování významu tohoto slova. Značná pozornost je věnována společenskému rozměru 
užívání termínu; užití slova fašismus nebo fašista je považováno za výkon „komunitní moci“ na 
označovaném a adresátovi promluvy. Případ Ezry Pounda dokládá, jak byl význam termínu zaml-
žen a jak by snad mohl být znovu ustaven.

Abstract

This essay examines the usage of the term “fascism” in present-day academic and everyday dis-
course. Not using linguistic methods but instead applying a traditional essayistic approach, the 
author outlines the ways in which the meaning of the word has been abused. The essay pays atten-
tion to the social dimension of the usage of the term; using “fascism” or “fascist” is considered an 
exercise of the “community power” which is imposed both on the referent and the addressee. The 
case of Ezra Pound is discussed in detail in order to exemplify how the meaning of the term has 
been destructed and how it can possibly be reconstructed.
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 musíš napsat (řekla): och, musíš napsat,že 
v Pompejích
všichni pomřeli;
 že fašisti jsou zlí;
že čísla nikdy nekončí…

Edoardo Sanguineti (Třikrátník 102)

Určit přesně význam slova fašismus je dnes takřka nemožné. Z části proto, že se změnil 
náš postoj k významu, k významovosti. To slovo se, jako tolik jiných, stalo v naší řeči 
významově promiskuitním: po vůli je kdekomu. Nepřesným užíváním, mnohdy záměr-
ným zneužíváním, jsme ztratili představu o dějinách a hranicích jeho významu: slovo se 
stalo značkou, jeho význam je druhotný. Označkování je signálem ke konvenční reakci, 
vždy více či méně citově nabité. Z kolektivně stvrzované moci těch, kdo právě mají slovo, 
uplatňujeme dohled nad minulým a současným, zároveň prověřujeme postoje svých bliž-
ních. Podobně jako fašismus ztratil právo na přesný význam, označkovanému fašistovi 
odnímáme právo na osobitost. Konkrétní osud jedinečné lidské bytosti v určité dějinné 
situaci je podružný; je nám lhostejné, proč věřila jistým myšlenkám a zastávala určité 
postoje, nebo zda tyto myšlenky a postoje skutečně odpovídaly dané ideologii. Zájem 
o individuálnost označkovaného považujeme za obranu fašisty, mnohdy i za obhajobu 
fašismu. Nevíme sice, kdo a co to je, jsme si ale jisti, že je to zlé. Takový postoj k významu 
považuji za jazykový hřích, jeho různými podobami se budu dále zabývat.

I.
Zneklidněn těmito myšlenkami, vzpomněl jsem si na Danta, který zdůrazňoval nutnost 
pečlivého rozlišování významů a byl přesvědčen, že „znalost definovaného plyne z poznání 
definovaných prvků“ (Dante 157). Přesnost jazykového vyjádření, jasnost definice a útě-
chu, kterou mohou poskytnout jen tyto kvality, jsem hledal ve slovnících. Nehledal jsem 
jednu jedinou určující definici, ale různé způsoby jasného a přesného vyjádření významu 
slova, případně nástin dějin jeho chápání. Čtenáře prosím o trpělivost; listování slovníky 
je sice zdlouhavé a mnohdy nepříliš zajímavé, domnívám se ale, že je nutné, aby touto 
cestou prošel se mnou. 

Pavel Váša a František Trávníček ve Slovníku jazyka českého z roku 1937 rozumí 
fašismem „politické hnutí v Italii a jeho napodobeniny v cizině“. Vilém Pech ve Velkém 
slovníku cizích slov (1948) chápe fašismus jako „italské politické hnutí protidemokra-
tické a protisocialistické, zdůrazňující svrchovanost státu a vůdcovský princip; jeho napo-
dobeniny jinde, zvláště v Německu.“ Podle prvního svazku Slovníku spisovného jazyka 
českého z roku 1960 je fašismus „(za imperialismu) otevřená diktatura nejreakčnějších 
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a nejšovinističtějších živlů finančního kapitálu.“ Slovník cizích slov Ladislava Rejmana 
roku 1960 fašismus definuje jako „krajně reakční, šovinistické a rasistické hnutí, které 
vedlo v některých kapitalistických zemích k nastolení neobyčejně brutální diktatury vel-
koburžoasie, nejvýrazněji do konce 2. světové války v Itálii a Německu; krajní prostředek 
buržoasie v této imperialistické etapě kapitalismu k udržení třídní nadvlády a k potlačení 
dělnického hnutí; svou diktaturu vykonává nejen složkami státního aparátu, ale i pomocí 
kontrarevolučních masových, namnoze polovojenských organisací.“ Podle masově pou-
žívaného Slovníku cizích slov Lumíra Klimeše je fašismus „za imperialismu otevřená 
militaristická, teroristická diktatura nejreakčnějších a nejšovinističtějších živlů finančního 
kapitálu; jeho zásady, poprvé systematicky vyložené Mussolinim, našly v rozmanitých 
obměnách politické uplatnění v Itálii, v Německu, ve Španělsku a jinde.“1 Slovník cizích 
slov, vydaný roku 1993 Encyklopedickým domem, popisuje fašismus jako „nacionálně 
šovinistické a rasistické hnutí spojené s totalitní formou moci.“ Akademický slovník cizích 
slov nakladatelství Academia2 vymezuje význam slova fašismus takto: „1. politický režim 
původně nastolený v Itálii (B. Mussolinim v roce 1919 [sic!]), založený na diktatuře jedné 
strany, agresivním nacionalizmu, potlačování občanských svobod; totalitní protidemokra-
tické režimy tohoto typu: hitlerovský fašizmus. 2. ideologie tohoto režimu obhajující rasiz-
mus, šovinizmus, násilí.“ Podle Českého etymologického slovníku Jiřího Rejzka z roku 
2001 je fašismus „ultrapravicová, šovinistická a rasistická ideologie.“ Ve Slovníku českých 
synonym Karla Paly a Jana Všianského, který několikrát vydalo Nakladatelství Lidové 
noviny, se lze dočíst, že synonymem fašisty je slovo nacista…3

Domníval jsem se, že po slovníku saháme ve chvíli, kdy se naše představa o významu 
střetne s odlišnou představou, která si nárokuje stejnou platnost. Důvěra, s níž jsem tak 
činil, nebyla odůvodněná: mínění o významu má i zde nad významem jednoznačnou pře-
vahu. Slovníky zřejmě plní funkci důležitější než přesným slovním vyjádřením vymezit 
význam: utvrdit nás v přesvědčení, že význam daného slova určuje jeho soudobé užívání 
„veřejností“. 

Vymezit s určitostí význam fašismu je obtížné i pro vzdělance, akademiky a kritiky, 
kteří jsou do značné míry za tento stav odpovědní: dopustili, aby byl tento termín pou-
žíván, aniž by se shodli na jeho významu, jak poznamenává Claudio Sergè, autor hesla 
„Fašismus“ v Oxfordském slovníku světové politiky (176). Podle Noëla O’Sullivana se 
slovo fašismus „od samého počátku vyznačovalo tím, že bylo termínem velmi sporným 
a nedefinovatelným, a to jak v lidovém, tak i akademickém úzu. V akademických kruzích 
se dodnes nedospělo k jednotnému názoru na podstatu významu tohoto termínu, ačkoli 
máme za sebou již padesát let bádání a úvah“ (13). O’Sullivan se domnívá, že v pocho-
pení podstaty fašismu nám brání „převládající intelektuální nálada naší doby“, především 
„nebezpečně optimistická představa“ (7), že zlo vzniká ve společenských strukturách, 
a proto může být jejich změnou navždy odstraněno (13–14). „Představa, že by moderní 
ideologie mohla být záměrně destruktivní,“ píše O’Sullivan, „naprosto zaskočila liberály, 
socialisty i konservativce“ (7).

Fašismus k politickému myšlení ani praxi nepřispěl ničím novým, jedinečný je pouze 
jakožto svérázná kombinace evropských myšlenek, postojů, ideologií a institucí. Ideolo-
gie fašismu nebyla vymezena přesně; Sergè píše, že mnohdy „bylo snazší pochopit, proti 
čemu fašismus byl, než za čím stál“ (176). Robert Paxton se proto ve vlivné studii Anato-
mie fašismu zabývá převážně jeho praxí; vymezit fašistickou „praxi“ je ale stejně obtížné 
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a problematické jako určit fašistickou „theorii“. Co si počít s různými podobami rasismu, 
od vágně pociťované hrdosti na ethnický původ až k biologickému rasismu, který volá po 
násilné očistě rasy?4 Jak přistupovat k nacionalismu, od pocitu příslušnosti k dějinně, kul-
turně a společensky určovanému státnímu zřízení po apotheosu soběstačného, ale zároveň 
výbojného a rozpínavého státu?

Je fašismus, pokoušející se skloubit nacionalismus se socialismem, skutečně pravicové 
hnutí? Fašistický socialismus, který pranýřoval spekulativnost mezinárodního finančnic-
tví, respektoval soukromý majetek a do značné míry bránil zájmy měšťanstva (Paxton 
15). Nepodněcoval třídní nenávist, rozdíly mezi třídami nezdůrazňoval ani neprohluboval, 
snažil se je překlenout prostřednictvím korporací, struktur, na nichž se měli podílet pří-
slušníci všech společenských tříd podle svých hospodářských zájmů. Tato sdružení měla 
vytvořit společnou základnu pro úspěšný rozvoj daného hospodářského úseku (Sergè 117). 
Spekulovat, zda je fašismus odvozen od marxismu nebo zda je marxismus jednou z podob 
fašismu, je jistě zavádějící. (O’Sullivan 10–11) Lze ale oprávněně tvrdit, že – navzdory 
údajné ideologické nesmiřitelnosti – byl vztah fašismu a komunismu především vzájem-
nou nevraživostí konkurentů.

Fašismus nelze vymezit libovolnou kombinací hesel jako „systém jedné strany“, 
„militaristická diktatura“, „totalitní forma moci“, „antiracionální svody“, „potlačování 
občanských svobod“, „antidemokratický režim“, „teatrální forma vládnutí“, „policejní 
stát“, „všemocný diktátor nadaný osobním kouzlem“. Mnohé podoby fašismu byly mezi 
světovými válkami vnímány jako radikální reakce na krisi utilitárního liberálního pojetí 
státu a takto pojímaných politických institucí, jako určitý projev touhy po mravně soudrž-
ném, normativním, „ethickém státu“ (Sergè 176, 177). Domnívám se, že takovýto přístup 
k fašismu je myšlenkově poctivější a plodnější než povinně rozhořčené odsudky, které 
často jen zastírají nevědomost.5 Chceme-li se skutečně o fašismu něco dozvědět, je nutné 
vnímat tuto „ideologii“ jako důležitou součást duchovních dějin Evropy, nikoli jako tra-
gický omyl několika národů. 

Evropa se nikdy zcela nevyrovnala s moderností. Konfrontace s moderností předsta-
vovala příležitost k obrodě hodnotových struktur a vnitřních kulturních forem evropských 
společností, původně vzešlých ze zemědělských společenství. Vytvořit takovou životnou 
strukturu hodnot, která by umožnila se ctí čelit ethickým a mravním dilematům „moderní“ 
doby, se v Evropě nepodařilo.6 Na konci 19. a počátku 20. století v Evropě došlo k hodno-
tové stagnaci, která vyústila ve všeobecně pociťovanou krisi hodnot. Fašismus lze v těchto 
souvislostech chápat jako určitý radikální moderní postoj k evropské hodnotové krisi. 
Takový přístup by snad mohl představovat vhodný počátek úvah nad podstatou a význa-
mem fašismu, který v současné době očividně znovu získává na přitažlivosti.
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II.
Jedna ze současných italských neofašistických organisací se nazývá Casa Pound. „Poun-
dův dům“ o sobě dal poprvé důrazně vědět v Římě, nejde ale o spolek místního významu, 
jak dokládá následující fotografie, pořízená v srpnu roku 2011 v historickém centru Flo-
rencie na Via Ricasoli, několik kroků od Piazza del Duomo.7 

Různá neofašistická sdružení se snaží přivlastnit si Pounda, označkovaného fašistu, 
jako ikonu od počátku padesátých let. Během Poundova pohřbu na podzim roku 1972 
vtrhla do benátského kostela San Giorgio Maggiore skupina neofašistů, provolávali 
fašistická hesla a křičeli, že Pound byl „jejich“ básník. Neofašisty, stejně jako mnohé jeho 
samozvané soudce, nezajímají Poundovy ekonomické a politické theorie ani jejich dobové 
souvislosti, jeho básnické dílo považují za propagaci fašistických myšlenek a postojů – 
osobitost díla není podstatná, jde o jméno, pověst a značku.

Pound měl k italskému fašismu blízko, zároveň mu ale byl vždy velmi vzdálený.8 Byl 
kosmopolita potírající provinčnost prostorovou i časovou9; jeho pojetí kultury rozhodně 
nebylo evropocentrické nebo rasově podmíněné. Zdůrazňoval potřebnost estetického 
a společenského řádu10 a jejich souladnosti; model takového řádu představují Poundova 
Cantos – struktura otevřená básnicky a do značné míry i hodnotově, rozvrh řádu, který měl 
být schopen dynamicky reagovat na proměny kulturní, společenské a politické situace.
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Poundovo dílo z třicátých a první poloviny čtyřicátých let 20. století sice sympatie 
k Mussoliniho režimu neskrývá, rozhodně je ale nelze považovat za propagaci italského 
fašismu. Pound vždy hájil své názory a postoje, k jejich prosazování však často využíval 
jiných osobností a jejich díla. Ačkoli se rozsáhlý esej Antheil and the Treatise on Har-
mony (Antheil a pojednání o harmonii, 1924) zabývá převážně dílem amerického skla-
datele, Pound zde především představuje vlastní pojetí „horisontální“ hudby, svérázně 
rozvíjející odkaz J. S. Bacha. Antheil ke svému „obrazu“ v Poundově knize poznamenal: 
„Nikdo nemohl být ani z desetiny tak dobrý, jak mě Ezra vylíčil“ (120). Podobně přistu-
poval Pound k Mussolinimu, navzdory zcela zřejmým rozporům shledával četné analogie 
s Thomasem Jeffersonem (1743–1826) a Sigismundem Malatestou (1417–1468).11 Píše-li 
Pound o Mussolinim, neodkazuje ke skutečné osobě italského diktátora, ale k ideálnímu 
zosobnění svých představ a nadějí – nikoli dějinný Mussolini, ale Poundův „Ben“, pomy-
slný yankeeský Malatesta obeznámený s konfuciánstvím.12 Pound byl mythotvůrce, kon-
krétní skutečnost vždy přetvářel ve vzor.13 

Mussoliniho smrt Pound v úvodní sekvenci prvního z Pisan Cantos (Pisánská Cantos, 
1948) zobrazuje jako událost mythických rozměrů:

 
Nesmírná tragedie snu v ohnutých zádech rolníka
Mání! Máního opálili a vycpali,
Tak Ben a la Clara a Milano
  za kotníky v Miláně
Aby mrtvého býka sežrali červi
DIGONOS, Δίγονος, ale dvakrát ukřižovaný
  kde v dějinách to najdeš?

(„LXXIV.“ 3; ineditní překlad Anny Kareninové)

Tragický konec snu, nikoli Mussoliniho snu o fašistické Itálii, konec Poundova snu.
Na italském fašismu přitahovala Pounda – mimo zdánlivé porozumění avantgardnímu 

umění, důraz na činy, výrazné posílení regulačních funkcí státu a zmíněnou nenávist k pro-
spěchářství nadnárodních finančníků – především kritika utilitárního liberalismu. Ve dva-
cátých, třicátých a čtyřicátých letech 20. století Pound napsal desítky popularisačních a 
odborných článků, v nichž se zabýval alternativami k liberálnímu pojetí ekonomie jako 
hodnotově neutrální vědy. Ekonomií a hospodářstvím by se měl zabývat každý, začít je 
nutno základními otázkami: na př. „Co jsou peníze?“ Je třeba překonat hodnotové odcizení 
– jednotlivec by měl ve společenských a politických institucích i v hospodářství být čin-
ným podmětem, nikoli trpným předmětem.14 Poundův „fašismus“ je nedílně spjat s jeho 
úvahami o spravedlivějším a zároveň lidštějším společenském uspořádání.

Podobu italského fašismu i Poundova „fašismu“ zásadním způsobem určila první svě-
tová válka. „Armageddon“, jak Pound nazýval Velkou válku („Henry James“ 300), smrtel-
nou křeč evropského řádu, přečkal americký básník v zázemí. Jeho přátelé a spolupracov-
níci, na příklad vlivný myslitel a básník T. E. Hulme (1883–1917) a Poundovi velmi blízký 
vorticistický sochař Herni Gaudier-Brzeska (1891–1915), kteří pro něj představovali pří-
slib hodnotové obrody evropské kultury a civilisace, zatím umírali na bojištích. V první 
světové válce, slovy George Steinera, zahynula budoucnost Evropy (In Bluebeard’s Castle 
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33). Zamýšlíme-li se nad důvody Poundova vytrvalého odmítání – dokonce popírání – 
druhé světové války, je třeba vzít v úvahu možnosti a příležitosti, které první světová válka 
zmařila, její dopad na život evropských společností a jejich kulturní identitu a kontinuitu.15 
Pound byl přesvědčen, že Velká válka odvedla pozornost od zásadních hodnotových pro-
blémů, jež ji zapříčinily, že syndrom zaměňujeme za nemoc. Řešit celoevropskou hodno-
tovou krisi dalším globálním válečným konfliktem považoval Pound za velmi nešťastné. 
S traumatickou zkušeností první světové války se nikdy nevyrovnal; esejistické práce 
o obecně kulturních, ekonomických, společenských a politických problémech, které začal 
Pound po válce psát, svědčí o nově nabytém pocitu „světoobčanské“ odpovědnosti. „Sym-
bolistická posice, umělecká povznesenost nad záležitosti tohoto světa, je teď k ničemu,“ 
napsal Pound roku 1921 (Cit. in Redman, “Pound’s Politics“ 252). Odmítl postoj prokle-
tého básníka, který se v „moderní“ společnosti spokojuje s životem na jejím okraji, pokou-
šel se překlenout „moderní“ rozpor mezi ethikou a estetikou a znovu umělcům vydobýt 
místo v jejím středu.

Na Mussolinim Poundovi jistě imponovalo, že byl literát, který se rozhodl své myš-
lenky uskutečnit – napřel svou vůli, chopil se moci a začal společnost přetvářet podle svých 
představ. Pound politické ambice neměl. Své úvahy o ekonomii považoval za pokusy pře-
mýšlet jinak: v dějinných a kulturních souvislostech, s ohledem na jednotlivce i celek 
společnosti. Pound nebyl původní myslitel, dobové „alternativní“ ekonomické myšlenky, 
přístupy a modely promýšlel a snažil se je kombinovat; přílišnou dogmatičnost Poun-
dovi vyčítat nemůžeme, během třicátých let 20. století mnohé své ekonomické názory 
a postoje výrazně změnil. Za spasitele se Pound nepovažoval, chtěl ale sloužit, nalézt 
vládu, která by byla ochotná „alternativní“ ekonomické modely vyzkoušet v celospole-
čenském měřítku.16 Na jaře roku 1939 se Pound, po osmadvacetiletém pobytu v Evropě, 
vrátil do Spojených států, aby přesvědčil americké politiky, že by měli změnit svůj pří-
stup k ekonomii a vyzkoušet některý z jím doporučených hospodářských modelů (Tytell 
251–253). President Roosevelt a většina členů kongresu Pounda vyslechnout odmítli, na 
rozdíl od Mussoliniho, který Pounda přijal roku 1933, převzal souhrn jeho ekonomických 
theorií a pochválil mu Cantos.17 Při návratu do Itálie zdvihl Pound pravici ve fašistickém 
pozdravu.18

Za zásadní příspěvek Mussoliniho režimu považoval Pound své překlady Konfucia do 
italštiny – překlad Velkého učení (Ta Suë) vyšel roku 1942, Učení o středu (Čung jung) 
v roce 1945.19 Věřil, že model spravedlivějšího, přiměřenějšího a přirozenějšího spole-
čenského uspořádání musí být – na základě své vnitřní hodnoty – okamžitě vlivný. Pří-
kladnost přirozeně podněcuje uskutečnění: Kdo by dal přednost horšímu řešení? Pound 
byl přesvědčen, že vztah mezi ethikou a estetikou je osmotický – vytvoří-li z Mussoliniho 
estetickými prostředky vzor hodný následování, promítnou se jeho rysy i do reálně existu-
jícího Mussoliniho. Během roku 1942 se Poundovy pořady vysílané Římským rozhlasem 
(Radio Roma), vyzdvihující určité umělecké, obecně kulturní, společenské a politické hod-
noty a postoje a svérázné pojetí ekonomie, které se jinak nijak podstatně nelišily od jeho 
esejů, změnily v zuřivou obhajobu Mussoliniho režimu, Poundova chápání tohoto režimu. 
Před kritikou přátel hájil Pound italský fašismus už před válkou; William Carlos Williams 
(1883–1963), americký modernistický básník a jeden z jeho nejstarších přátel, před nímž 
Pound obhajoval na příklad italský vpád do Habeše a Mussoliniho pomoc Francovi ve 
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španělské občanské válce, s ním proto zcela přerušil styky (Selected Letters 172).20 Sle-
potu ke skutečné podobě italského fašismu si Pound zvolil dobrovolně a snad i úmyslně.

III.
Mravní rozhořčení nad „padlými“ autory možná rozněcuje především zklamaná touha po 
souladnosti díla a osobnosti, která je v „moderní“ kultuře dosažitelná jen těžce. Pobuřuje 
nás, že velcí umělci lidsky selhávají stejně jako my. Máme pocit, že zrazují nikoli sebe, ale 
nás, že nás připravují o dokonalé vzory. 

Poundovo dílo bývá zavrhováno na základě přesvědčení, že pokud autor mravně 
selhal, musí nutně být mravně závadné i jeho dílo. Pound byl přesvědčen, že umělec je 
jako umělec mravně odpovědný pouze vůči svému dílu. Dílo je umělecky poctivé, prav-
divé a mravné, pokud funkčně přesně ztvárňuje svůj předmět. V knižní eseji ABC of Rea-
ding (ABC četby, 1934) napsal: 

Literatura neexistuje ve vzduchoprázdnu. Spisovatelé mají jako spisovatelé určitou 
společenskou úlohu, která je přímo úměrná jejich SPISOVATELSKÉMU nadání. 
Tím jsou nejvíce prospěšní. Všechen ostatní užitek je relativní a dočasný a lze jej 
posoudit jen ve vztahu k názorům toho, kdo je posuzuje. […] Dobří spisovatelé jsou 
ti, kteří s jazykem zacházejí účinně. To znamená přesně a jasně. Nezáleží na tom, 
jestli dobrý spisovatel chce být prospěšný nebo jestli špatný spisovatel chce způsobit 
škodu.  (ABC četby 29)

V kontextu těchto výroků bychom měli vnímat jeho tvrzení, že „spisovatelé selhávají spíš 
z nedostatku charakteru než z nedostatku inteligence“ (ABC četby 231). Z tohoto pohledu 
jeho dílo – přesto, že Poundův Mussolini nemá s italským diktátorem mnoho společného – 
bezpochyby je umělecky pravdivé, upřímné a mravné.

Pound za své mnohé hříchy pykal do konce života, bez nadsázky lze říci, že za některé 
z nich platí dodnes. Následuje-li po každém provinění trest – a doufejme, že tomu tak sku-
tečně je – je na místě se zamyslet, jak a čím za své hříchy, jichž se dopouštíme na jazyku, 
platíme my. 

Poznámky
1 Cituji 2. vydání z roku 1983. Pro „zásadně přepracované vydání“ svého slovníku, které vyšlo 

roku 1998, Klimeš heslo fašismus upravil; nyní jde o „otevřeně militaristické a šovinistické hnutí 
ideově i v praxi nahrazující parlamentarismus diktaturou, navenek zaměřené proti levicovým 
a socialistickým proudům, ve skutečnosti proti demokratickým ústavním institucím a svobodám; 
jeho zásady, poprvé systematicky vyložené Mussolinim, našly v rozmanitých obměnách politické 
uplatnění v Itálii, v Německu, kde bylo spojeno s agresivní a rasistickou ideologií, ve Španělsku 
a jinde.“ Význam fašismu podle profesora Klimeše zřejmě určuje jeho rozpornost s právě přijí-
manou ideologií. Demokracie je, stejně jako fašismus, dnes značkou, konvenční reakce je ovšem 
povinně kladná.
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2 Jde o jednu z inkarnací souhrnu definic, pravidelně se na českém trhu od devadesátých let 
20. sto letí objevujícího v různých obměnách pod odlišnými názvy (na př. Akademický slovník cizích 
slov, Nový akademický slovník cizích slov, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost). Významy 
jednotlivých slov zde mnohdy nejsou rozlišovány, ale do značné míry svévolně spojovány – srov. 
na př. hesla etika a morálka.

3 Účel synonymických slovníků popisují autoři názorně: „Každý, kdo se ve své každodenní 
práci setkává s češtinou, cítí jistě potřebu mít k dispozici slovník, ve kterém by mohl najít potřebné 
slovo či výraz, inspirovat se příbuzným nebo podobným výrazem a tak oživit svou – vždy do jisté 
míry omezenou – slovní zásobu“ (Předmluva, str. 5). Proč se snažit říci přesně to, co říci chceme? 
Vždyť stejně dobře můžeme říci něco jiného.

4 Za jeden ze znaků fašistických „ideologií“ se zpravidla považuje nedůvěra vůči racionalitě. 
Britský spisovatel D. H. Lawrence (1885–1930) vyznával „víru v krev a tělo, v to, že jsou moud-
řejší než intelekt“ (cit. in Paxton 49). Budeme pro to považovat Lawrence za fašistu, případně 
„protofašistu“ nebo „raného fašistu“?

5 Jeden příklad za všechny: důležitou součástí argumentace Michaela Coylea v bezpochyby 
přínosné práci Ezra Pound, Popular Genres, and the Discourse of Culture (Ezra Pound, populární 
žánry a kulturní diskurs) je konstatování obsahové neurčitosti pojmu kultura; nad bezobsažností 
termínu fašismus se ovšem autor nepozastavuje, v úvodu své práce (6–7) ovšem považuje za nutné 
čtenáře ujistit, že i on považuje Pounda za fašistu.

6 Tímto thematem jsem se podrobně zabýval v práci Slepnoucí Apollon, kastrovaný Dionysos 
(na př. 18–27).

7 Foto J. G.
8 Poundův postoj (a jeho proměny) k italskému fašismu důkladně popsal Tim Redman v práci 

Ezra Pound and Italian Fascism (Ezra Pound a italský fašismus).
9 Na tento „moderní“ druh provinčnosti upozorňoval T. S. Eliot: „Slovem ‚provinciální‘ mys-

lím také zkreslování hodnot, jejich potlačování či naopak povyšování, které nepramení z nedosta-
tečně širokého geografického rozhledu, ale z toho, že měřítka získaná ve velice omezené oblasti 
aplikujeme na celou lidskou zkušenost. V důsledku toho pak dochází k směšování podružného 
a podstatného, pomíjivého a stálého. V naší době, kdy lidé čím dál tím častěji řeší problémy života 
prostřednictvím techniky, vzniká nový druh provincialismu, který si snad zaslouží nového jména. 
Je to provincialismus ne prostoru, ale času, provincialismus, v němž se lidské dějiny proměňují 
v pouhou kroniku lidských vynálezů, které jsou odepsány, jakmile splní svůj účel, provincialismus, 
podle něhož svět je pouze vlastnictvím živých, vlastnictvím, na němž mrtví nemají žádný podíl. 
Nebezpečí tohoto druhu provincialismu spočívá v tom, že pak všichni, všechny národy zeměkoule, 
mohou být provinciální společně. A ti, kdo se nechtějí stát provinciálními, mají jedinou volbu: stát 
se poustevníky. Kdyby tento provincialismus vedl k větší toleranci ve smyslu shovívavosti, snad 
by se dalo něco říct na jeho obranu. Daleko pravděpodobnější však je, že povede k naší lhostejnosti 
v těch záležitostech, v nichž bychom si měli udržet nějaké rozlišující dogma nebo měřítko, a k naší 
netolerantnosti v záležitostech, které by mohly zůstat otázkou lokální či osobní volby“ (70–71).

10 Na př.: „Velikáni jsou naplněni velmi odlišnou vášní, vůlí k řádu“ (Jefferson and/or Mussolini 
99; přeložil JG).

11 Možným analogiím „Mussoliniho“ a Jeffersona věnoval Pound knižní esej Jefferson and/
or Mussolini (Jefferson a nebo Mussolini, 1933). Pound renesančního kondotiéra Malatestu, který 
vládl v Rimini od roku 1432 až do své smrti, považoval za příkladného vůdce, jeho působení věno-
val canta „VIII.“–„XI.“

12 Dalšími souvislostmi Poundova přístupu k Mussolinimu se zabývám v eseji Příliš těžké lyry 
(srov. str. 100–101).

13 Výmluvný příklad jeho přístupu k Mussolinimu představuje následující úryvek z Poundova 
ABC of Economics (ABC ekonomie, 1933): „Mussolini jako inteligentní člověk je zajímavější než 
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Mussolini politický předák. Duceho aforismy a postřehy mohou být studovány nezávisle na tom, 
jakými prostředky je uvedl v činnost“ (ABC of Economics 261; citováno z ineditního překladu 
Anny Kareninové). 

14 „Přesto je povinností jednoho každého snažit se vymyslet rozumné hospodářství a snažit se ho 
vnutit tím nejnásilnějším ze všech možných způsobů: přimět lidi myslet“ (ABC of Economics 246; 
citováno z ineditního překladu Anny Kareninové).

15 V této souvislosti zní velmi výmluvně slova italského diplomata Carla Sforzy, která tento 
přední odpůrce fašismu napsal roku 1936: „Ze všech příčin, které způsobily duchovní a morální 
úpadek evropského ovzduší, zdá se mi hlavní tato: že během čtyř let nejkrvavější z válek, padli 
na obou stranách zákopů duchové největší a nejčistší. Kdokoliv z nás, kdo přežil válku, nemůže 
necítiti, že to bylo na Krasu nebo Alpách, na francouzském bojišti, jako na močálovitých pláních 
Makedonie, kde zemřeli nejlepší z našich přátel, na které myslíme v r. 1913 či 1914 jako na nejkrás-
nější a nejčistší naděje vědeckého a morálního života naší země. Kolikrát, pokud jde o mne, jsem 
později hledal marně jejich stíny, ať již na lavicích italského parlamentu, či v řadách diplomacie. 
Tentýž dojem mne postihoval později jako vyslance v Paříži, nebo člena Nejvyšší rady v Londýně, 
když jsem sledoval s výše diplomatické tribuny parlamentní debaty“ (Evropa a Evropané 20–21).

16 Pound ve třicátých a první polovině čtyřicátých let 20. století živě cítil analogii mezi svými 
snahami a Konfuciovým životem — jeho vyhnanstvím, blouděním po světě, hledáním vladaře, 
který by mu naslouchal a uskutečnil jeho myšlenky; „Pravil Mistr: Kdyby jen někdo chtěl mne 
užít, třebas jen na jediný rok, dovedl bych vykonat mnoho; a za tři léta bych mohl dokončit celé 
dílo.“ „Pravil C’-kung: Dejme tomu, že někdo má krásný drahokam, má jej zabalit, dát do krabice a 
uschovat, nebo by se měl pokusit dostat za něj dobrou cenu? Pravil Mistr: Prodej jej! Zcela určitě jej 
prodej! I já čekám na nabídku“ (Rozpravy 140, 120). Životy Konfucia a Pounda byly prostoupeny 
stejným pocitem obecné občanské odpovědnosti.

17 Mussolini tehdy prohlásil, že Cantos jsou „divertente“, zábavná, což Pound považoval za 
doklad diktátorových kritických schopností a umělecké citlivosti (Tytell 229).

18 Fašistický pozdrav – jako výraz sympatií k Mussoliniho režimu – Pound používal už dříve. 
Srov. na př. fotografii z roku 1938 reprodukovanou na předsádce knihy The Salò Cantos.

19 Ve třicátých letech vydal Pound dvě popularisační studie: „Okamžitá potřeba Konfucia“ 
(1937) a „Meng-c’“ (1938). První vyšla v indickém theosofickém časopisu The Aryan Path (Arijská 
cesta); druhou vydal britský literární časopis The Criterion.

20 Pound Williamse ve svých válečných rozhlasových pořadech několikrát zmínil; poté, co ame-
rické Ministerstvo spravedlnosti (Department of Justice) vydalo pokyn k přípravě obvinění z vlas-
tizrady, vyšetřovala Williamse FBI (Williams 316–318).
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Podstatně zkrácená podoba eseje byla roku 2011 publikována jako součást bloku textů „Ezra 
Pound – jeho vztah k Itálii a Mussoliniho fašismu v letech 1922–1945 a jeho tehdejší postavení vůči 
Spojeným státům“ v 83. čísle Revolver revue (s. 173–178). 

Pravopis eseje není „jednotný“; na rozdíl od běžné české ediční praxe považuji samotné tvary 
slov za významuplné. Redakci časopisu děkuji, že respektovala právo autora určovat podobu své 
práce. 

Adresa:
Ostravská univerzita 
Filozofická fakulta
Katedra anglistiky a amerikanistiky 
Reální 5
701 03 Ostrava
Česká republika
Jakub.Guziur@osu.cz


