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Tři komiksové podoby modernistického básníka
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Abstrakt

Esej se zabývá simulakry amerického modernistického básníka Ezry Pounda ve třech sou-
dobých komiksech: výtvarném životopisu James Joyce: Portrét Dubliňana (James Joyce: 
Portrait of a Dubliner, 2013) Alfonsa Zapica, parodické Pustině (The Waste Land, 1990) 
Martina Rowsona a Jasonově Partě z levého břehu (The Left Bank Gang, 2006). Kulturní, 
dějinná a literární kontextualisace má ukázat, jak současní umělci utvářejí obraz repre-
sentující jejich pohled na jednu z ikonických postav „vysokého” modernistického umění. 
Obecně se esej vyjadřuje k přístupu post-kulturních umělců k odkazu avantgardy.
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Abstract

The essay deals with simulacra of the American Modernist poet Ezra Pound in three 
works of contemporary graphic storytelling: Alfonso Zapico’s biography James Joyce: 
Portrait of a Dubliner (2013), Martin Rowson’s parody The Waste Land (1990), and Ja-
son’s The Left Bank Gang (2006). Cultural, historical and literary contextualization aims 
to show how contemporary artists shape the images representing their view of one of the 
iconic figures of high Modernist art. In broad terms, it comments on post-cultural artists’ 
approach to the legacy of the avant-garde.    
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Na konci první dekády 21. století si již jen málokdo kladl otázku, zda je ko-
miks plnohodnotnou uměleckou formou. Dlouhá řada tvůrců – takřka namátkou: 
Will Eisner, Harvey Pekar, Bryan Talbot, Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Mc-
Kean, Frank Miller, Art Spiegelman, Eddie Campbell, Chris Ware, Joe Sacco, 
Charles Burns, Chester Brown aj. – dokázala využít charakteristických vlastnos-
tí tohoto media k vytvoření úctyhodného počtu děl nesporných uměleckých kva-
lit, která už nebylo možné dále pomíjet. Přízeň široké čtenářské obce a kritiků 
si získala především výtvarná vyprávění s autobiografickými rysy – v anglofon-
ních zemích např. Art Spiegelman, Chester Brown, Seth [Gregory Gallant], Da-
niel Clowes, Jeff Lemire, Adrian Tomine, Al Davison, Craig Thompson, Alison 
Bechdelová – která dosud dominují komiksovému formátu výtvarného románu 
(graphic novel). Po jejich úspěchu dosáhly značné obliby tzv. výtvarné životo-
pisy (graphic biographies), vycházející rovněž z tzv. vzdělávacích vědeckých 
komiksů (educational science comics; na př. práce Jaye Hoslera) a komiksového 
žurnalismu (comics journalism; např. Joe Sacco, Guy Delisle) (Mazur a Danner 
295–301).

Mnozí tvůrci komiksů si uvědomili, že osudy nekonformních moderních uměl-
ců, zejména stoupenců různých avantgardních hnutí, představují vděčné thema a 
skýtají lákavé umělecké možnosti. Svědčí o tom např. výtvarný životopis tanečni-
ce Isadory Duncanové (1877 nebo 1878–1927), americké výtvarnice Sabriny Jo-
nesové, svérázný portrét avantgardního malíře Julesa Pascina (1885–1930) z dílny 
plodného francouzského výtvarníka, spisovatele a filmového režiséra Joanna Sfa-
ra nebo rozsáhlý výtvarný životopis Kiki de Montparnasse (2007) francouzské vý-
tvarnice Catel Mullerové a spisovatele José-Louise Bocqueta. Životu Ezry Pounda 
zatím žádná podobná práce věnována nebyla, Pound ovšem vystupuje jako důle-
žitá vedlejší postava v díle španělského ilustrátora Alfonsa Zapica (*1981) James 
Joyce: Portrét Dubliňana (2011).

Zapicovi se v celku podařilo vystihnout úlohu, kterou Pound v Joyceově životě 
hrál: spřízněného umělce, jenž v pravou chvíli dílo irského spisovatele ocenil a po 
jistou dobu neúnavně pracoval – slovy Petera Ackroyda – jako Joyceův „nepla-
cený literární agent” (Ackroyd, Pound 44).1 Zapico se při popisu Joyceova živo-
ta přidržuje informací z klasického životopisu Richarda Ellmanna (1959, 1982). 
Ačkoli občas pozměňuje pořadí jednotlivých událostí a upravuje promluvy ně-
kterých osobností, od Joyceova příběhu – jak ho Ellmann podává – se neodchylu-
je. Používá-li např. pro navození dojmu autentičnosti přímé citace z Poundových 
dopisů, nezachovává jejich přesné znění, význam ovšem ano.2 Ospravedlnit jistě 
lze i scény, které pocházejí ze Zapicovy představivosti; zřejmě aby obměnil pře-
vážně městské prostředí, vykresluje cestu redaktorky a Joyceovy mecenášky Ha-
rriet Shaw Weaverové (1876–1961) a Ezry Pounda k venkovskému sídlu britské 
spisovatelky Virginie Woolfové (1882–1941), kterou chtějí přesvědčit, aby knižně 
vydala Joyceova Odyssea (Ulysses, 1922) (Zapico 134–135).3 Ačkoli scéna obsa-
huje několik anachronismů a představa Ezry Pounda za volantem automobilu je 
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úsměvná,4 nepůsobí zcela nevhodně, protože ztvárňuje obětavost a úsilí, s nimiž 
oba aktéři Joyceovo dílo prosazovali.

Zkreslujícím dojmem však působí některé panely, jejichž prostřednictvím Za-
pico dramatisuje nebo dále vykládá Ellmannem popisované události. Na příklad 
kritická reakce Harriet Weaverové a Ezry Pounda na jedenáctý oddíl Odyssea, 
označovaný jako „Sirény”, rozhodně nebyla tak vyhrocená, jak ji Zapico zpo-
dobňuje (Zapico 144; srov. Read 159–161, Ellmann 459–460). Roku 1926 odmítl 
Pound připojit svůj podpis pod veřejný protestní dopis, jehož signatáři – mj. T.S. 
Eliot, Albert Einstein, Havelock Ellis, Benedetto Croce, André Gide, E.M. Fors-
ter, Ernest Hemingway, Paul Valéry, Thornton Wilder, D.H. Lawrence, Hugo von 
Hofmannsthal, Virginia Woolfová, W.B. Yeats – požadovali zastavení pirátského 
vydávání částí Joyceova Odyssea v americkém časopisu Two Worlds Monthly, kte-
rý řídil a vlastnil newyorkský tiskař Samuel Roth (Read 224, Ellmann 585–586; 
srov. Beach 180–182). Podle Richarda Ellmanna se Pound mohl domnívat, že se 
Joyce takto snaží získat nezaslouženou pozornost, protože problém se v té době 
již snažili vyřešit Joyceovi právníci; Ellmann ovšem nezamlčuje vysvětlení, které 
Pound poskytl Joyceovi (Ellmann 586). Modernistický básník byl přesvědčen, že 
protest nebyl namířen správným směrem, spíše než psát stížnosti na nelegální vy-
dávání bylo podle Pounda třeba protestovat proti americkým zákonům, které v té 
době bránily vydat Odyssea legálně (Read 226–227).5 Zapico kontroversní událost 
krátce popisuje a uzavírá následujícím panelem (Zapico 175):
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Ellmannova domněnka, takto vytržena z původních souvislostí, zde vzbuzuje do-
jem, že Pound protestní dopis nepodepsal, protože Joyceovi publicitu záviděl. Jeli-
kož jde o poslední panel, na němž je Pound ve výtvarném životopisu zobrazen, lze 
se domnívat, že postihuje příčinu konce přátelství dvou velikánů modernistické 
literatury.6

Zřejmě největší nedostatek Zapicovy práce spočívá v její stylisaci. Evropa 
první poloviny 20. století, stejně jako osudy jejích obyvatel, zde působí poně-
kud neskutečně, mnohdy nepatřičně malebně. Pound – podobně jako většina jeho 
uměleckých souputníků – žil trvale ve velmi skromných podmínkách; jak známo, 
výdaje na domácnost snižoval tím, že si sám z dřevěných prken vyráběl potřebný 
nábytek (Beach 26–27). Zapico ovšem jeho domov zobrazuje takto (Zapico 113):          

Španělský kreslíř sice příležitostně pracuje s dobovými fotografiemi, zachází 
s nimi ovšem příliš svévolně, jak patrno z následujícího panelu (Zapico 170), 
který vychází ze známé fotografie Pounda, právníka, mecenáše a sběratele mo-
dernistického umění Johna Quinna (1870–1924), prosaika Forda Madoxe Forda 
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(1873–1939) a Joycea, pořízené v básníkově pařížském bytě roku 1923 (Ellmann 
XXXVI). Ford a Joyce sedí na židlích, které stloukl Pound (Moody, obrazová pří-
loha, komentář k fotografii č. 3).

Není podstatné, že se společnost rozrostla o Ernesta Hemingwaye, který v té době 
ostatně v Paříži pobýval a se všemi zúčastněnými se znal. Z Poundovy skromné 
místnosti s prostými dřevěnými palandami se v Zapicově podání stal útulný salon. 
Stolní telefon v pravém horním segmentu snad představuje post-kulturní žert, pří-
padně jeho prostřednictvím autor naznačuje, že ho daná doba ve skutečnosti příliš 
nezajímala. Ani Joyceovy útrapy a chudoba v Zapicově díle nevyznívají tísnivě, 
ale přinejlepším groteskně, místy dokonce komicky. Dramatičnost Joyceova živo-
ta se autorovi tohoto výtvarného životopisu postihnout nepodařilo především pro-
to, že jednotlivé osobnosti zde urputně nebojují za to, aby mohly žít a tvořit podle 
svých představ, působí spíše jako poněkud přerostlé děti, které hrají sice zábavnou 
a zajímavou, ovšem v celku bezstarostnou hru na život a umění.    

Autorem zřejmě nejméně uctivých obrazů Ezry Pounda je britský karikaturista, 
výtvarník a spisovatel Martin Rowson (*1959). Jeho první rozsáhlejší prací, která 
měla výrazné výtvarné i literární ambice, byla komiksová parodie Eliotovy Pus-
tiny.7 Modernistovu básnickou sekvenci Rowson považuje za „v nejasnostech si 
libující, nemastný neslaný, zarputile pobožný, elitářský, nesoudržný, ubohý přece-
ňovaný nesmysl”8 a podle toho k ní ve svém stejnojmenném díle přistupuje: jako 
k modle s kladivem. Rowson původně zamýšlel vytvořit Pustinou inspirované po-
směšné omalovánky (Rowson, „Afterword“ 69), později si ale uvědomil, že svého 
záměru – „kopnout si do toho starého sukovitého totemu” (Rowson, „Afterword“ 
69) – dosáhne mnohem lépe, převypráví-li Eliotovu báseň jako chandlerovský 
detektivní příběh, výtvarně vycházející z klasických amerických noirových filmů 
Hluboký spánek (1946) a Maltézský sokol (1941) (Rowson, „Afterword” 69, 70).9

Protagonista Rowsonova příběhu, soukromý detektiv Chris(topher) Marlowe, 
sdílející příjmení s hrdinou všech Chandlerových románů Phil(ip)em Marlowem 
a celé jméno s alžbětinským dramatikem a básníkem Christopherem Marlowem 
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(1564–1593), řeší spletitý případ, v němž důležité úlohy hrají travestie postav 
z Pustiny a několika Eliotových raných básní: záhadná „dívka s hyacinty”,10 ne-
pravá věštkyně madame Sosostris, která Marlowea zdroguje, mafiánský obchod-
ník Eugenides, řidič Flébas, komorník Sweeney11 a úplatní detektivové Burbank a 
Bleistein.12 Jednotlivé postavy parafrasují verše z Pustiny řečí postav detektivních 
románů americké drsné školy. Rowsonovu práci s Eliotovou básní výstižně do-
kládá travestie jejího čtvrtého oddílu „Smrt utopením” (Death by Water), zřejmě 
nejpovedenější část celé komiksové knihy. Eliot:

 Féničan Flébas, mrtvý čtrnáct dní,
 zapomněl na křik racků, na vzedmuté moře,
 na zisky, ztráty.
   Podmořský proud s šepotem
 obíral jeho kosti. Stoupaje a do hlubin se noře,
 ve víru prodělal si výjevy
 z mládí i starších let.
   Ty u kormidla, křesťane či žide,
 ó štíhlý, krásný, který hledíš k návětrné straně,
 pomysli na Fléba, jejž obdivovali tak jak tebe lidé. (Eliot, „Pustina“ 76)

Rowsonův Flébas je zavražděným řidičem Marloweovy klientky, jehož mrtvé 
tělo právě i s autem nechávají policisté vytáhnout z oceánu (Rowson, The Waste 
Land 56–57); scéna nevychází z Chandlerovy předlohy (Chandler, Spánek 42–46), 
představuje výtvarnou citaci její filmové verse Howarda Hawkse.    
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Jelikož má čtenáře zřejmě těšit především sledování intertextuální hry s odkazy 
na klasická i post-kulturní díla a jejich autory,13 jejichž počet bez nadsázky dosa-
huje trojmístného čísla, příběh komiksové knihy není příliš podstatný. Stačí zmí-
nit, že klíčem k vyřešení případu je nalezení odcizeného Svatého grálu. Poté, co je 
grál navrácen původní majitelce a viníci předáni policii, uvědomí si Marlowe, že 
zločiny zosnoval T.S. Eliot s pomocí Ezry Pounda. V závěrečné části komiksové 
knihy, která odpovídá začátku Eliotových autorských poznámek k Pustině, de-
tektiv oba básníky vyhledá, aby se seznámil s jejich pohnutkami. Eliot mu ovšem 
cituje ze svých poznámek a Pound se mu vysmívá. Smyslu Eliotovy básně – „té 
příšerné mantry modernismu” (Rowson, „Afterword“ 73) – se komiksový Mar-
lowe nakonec nedobere.

Rowsonův odpor k modernismu je zřejmý už z obálky jeho Pustiny, která od-
kazuje na brakovou estetiku obálek brožovaných amerických vydání detektivních 
příběhů, na níž T.S. Eliot ukazuje čtenářce moderní poesie „strach v hrsti prachu” 
(Eliot, „Pustina“ 65) a místo hromu promlouvá Poundův revolver:

Obrazy T.S. Eliota a Ezry Pounda, zpodobující básníky v různých obdobích 
jejich života, jsou v Rowsonově díle všudypřítomné. Vycházejí takřka ve všech 
případech ze známých fotografií nebo malířských portrétů a působí většinou 
samoúčelně – jako karikatury nebo pouhá výplň. Ezra Pound v Rowsonově Pus-
tině vystupuje v několika úlohách. Jako muž před Prufrockovou galerií (Row-
son, The Waste Land 15). Opilec v Sweeneyho baru, který „napodobuje policejní 



116

LITERATURE AND CULTURE

zprávy různými hlasy” (Rowson, The Waste Land 16).14 Dále jako host madame 
Sosostris, který pomůže zdrogovaného Marlowea uložit do dřevěné bedny, v níž 
je detektiv přepraven do Londýna (Rowson, The Waste Land 17, 18). Stetson ze 
závěru prvního oddílu Eliotovy básně, podivná postava s kriminální minulostí a 
vlivnými známostmi, který má na zahradě zakopanou mrtvolu (Rowson, The Was-
te Land 20; srov. Eliot, „Pustina“ 66). Člen umělecké společnosti, jež se sešla v 
jedné londýnské restauraci (Rowson, The Waste Land 27). Návštěvník Britského 
musea (Rowson, The Waste Land 42). Jeden z budhistických mnichů – společně 
s T.S. Eliotem a modernistickým malířem a spisovatelem Wyndhamem Lewisem 
(1882–1957) – kteří parodují Eliotovu citaci z Upanišad (800–400 př. n. l.) v závě-
ru pátého oddílu Pustiny (Rowson, The Waste Land 67; srov. Eliot, „Pustina“ 161). 
Pouze jediná z mnoha podob, kterou Rowson Poundovi ve své Pustině přisoudil, o 
americkém básníku cosi sděluje. Jde o starého domovníka, kterého čtenář spatří na 
chodbě před Marloweovou kanceláří (Rowson, The Waste Land 65).15

Zde se zřejmě autorovi komiksu skutečně daří vyjádřit svůj názor na moderni-
stickou poesii, již považuje za zbytečný, nesrozumitelný pozůstatek nenávratně 
minulé doby.

K dobru je Rowsonovi ovšem třeba přičíst, že spojení T.S. Eliota – a modernis-
mu – s Raymondem Chandlerem není náhodné. Autor komiksu uvádí, že ho inspi-



117

Jakub Guziur • Ezra Pound s bublinou: [...]

rovala následující pasáž z Chandlerova vrcholného románu Loučení s Lennoxem 
(The Long Goodbye, 1953):

 „‚Stáří se hlásí… stáří se hlásí… Kalhoty dole podkasám si.’ Co to 
znamená, pane  Marlowe?”
 „Starou bačkoru. Ale zní to pěkně.”
 Usmál se. „To je z Eliota. Z jeho ‚Písně lásky J. Alfreda Prufrocka’. Nebo 
tenhle verš  ‚Ženy přecházejí sem tam pokojem, zaujaty v řeči Michelange-
lem.’ Říká vám to něco, pane?”
 „Jo, říká, že ten pán toho moc nevěděl o ženách.”
 „Mám přesně stejný dojem, pane. Nicméně T. S. Eliota velmi obdivuji.”
 „Vy jste řek ‚nicméně’?”  (Chandler, Loučení 330)       

Raymond Chandler skutečně hodnotil modernismus a modernisty kriticky16; Elio-
ta a jeho básně ostatně v Loučení s Lennoxem ironisuje ještě na dvou místech 
(Chandler, Loučení 85, 220).17 Tento americký rodák, který ovšem prožil značnou 
část dětství a dospívání v Anglii, se v mládí pokoušel prosadit jako formálně a 
převážně i thematicky dosti tradiční básník. Zanechat této snahy a vrátit se do Spo-
jených států se Chandler rozhodl roku 1912 (Williams 49–51), tedy právě v době, 
kdy modernisté začali získávat uměleckou sebedůvěru. Eliot, který se později roz-
hodl přesídlit z Ameriky do Velké Británie natrvalo, do Anglie přicestoval o rok 
dříve (Hiney 37).

Přinejmenším jedno měl ale Chandler s Eliotem společné – znechucení z hod-
notově vyprázdněného moderního světa18 a s ním spojené rozčarování ze soudobé-
ho stavu západní kultury a umění. Poetiky obou autorů, jež na hodnotový úpadek 
Západu svébytně reagují, byly zásadně odlišné, stejně jako způsob, jímž se je sna-
žili prosadit. Eliot si postupně vydobyl posici nejvlivnějšího básníka své generace 
a po druhé světové válce se mu podařilo nenápadně přimět západní kulturní elity, 
aby přejaly jeho estetické cítění a převzaly hodnoty, které vyznával. Chandlera, 
který se literaturou začal opět zabývat až za hospodářské krise třicátých let 20. 
století (Williams 102), kdy přišel vinou alkoholismu o zaměstnání v ropném prů-
myslu (Hiney 71–73), kulturní elity nezajímaly, uplatnil se jako autor žánrové lite-
ratury. Dokázal ovšem obrodit detektivní žánr, kterému dodal nebývalou hloubku 
a závažnost, aniž by sebeméně ztratil na zajímavosti a zábavnosti.19 Literární a 
myšlenkové kvality Chandlerových románů nakonec oceňovali i sami modernis-
té,20 Eliota nevyjímaje.21

Postava Phila Marlowea Eliota jistě oslovovala, Chandlerův soukromý detektiv 
bloudí pustinami amerického velkoměsta, obývanými eliotovskými dutými lid-
mi,22 a hledá alespoň z části smysluplný způsob existence v odlidštěné civilisaci. 
Marlowe vyznává takřka rytířské ctnosti, jichž se není ochoten vzdát, přestože 
si uvědomuje, že v moderním světě těžko najde pána, do jehož služeb by mohl 
vstoupit. „Není to rytířská hra” (Chandler, Spánek 140), konstatuje melancholicky 
v Hlubokém spánku. Na svých ryze soukromých a dosti idealistických zásadách 
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ale lpí, závisí na nich jeho sebeúcta, proto je ochoten snášet, že se na něho policisté 
dívají „jako na nějaké podivné zvíře, které uteklo z putovního cirkusu” (Chandler, 
Spánek 185). Marlowe je moralista, který si nasazuje masku cynika, aby mohl 
přežít ve „světě, kde poctivost vyšla z módy” (Chandler, Spánek 182). Své sna-
žení chápe jako marné – podobně jako zatoulaný brouk, kterého v románu Sbo-
hem buď, lásko má přenesl z kanceláře oddělení pro vraždy na květinový záhon, 
i on směřuje „vstříc ničemu, na cestě nikam” (Chandler, Sbohem 181). Chandler 
shrnuje Marloweův úděl následovně: „Jde o boj všech ze zásady poctivých lidí, 
kteří se snaží uživit v prohnilé společnosti. Ten boj je nemožný, nemůže zvítězit” 
(Chandler, „Letters“ 1038).

Rowsonovo pojetí chandlerovského soukromého detektiva působí povrchně. 
Zatímco Chandlerův Marlowe považuje vyřešení případu za věc cti a v pátrání 
pokračuje i v situaci, kdy klient už o jeho služby nemá zájem, Rowsonův detektiv 
je převážně pasivním pozorovatelem, který se nechává unášet událostmi, je to 
resignovaný alkoholik, který se řešení případu dobere náhodou. Ačkoli se Phil 
Marlowe občas chová povýšeně a zatrpklosti dává průchod posměchem, rozhod-
ně není nekultivovaný23 a vyznává pevné mravní zásady, které mu zaručují jis-
tou důstojnost. Rowsonův Marlowe má kultivovanosti a důstojnosti asi tolik jako 
hadrová panenka. Koncept Rowsonova komiksu sice skýtal zajímavé možnosti, 
na příklad ukázat rozdíl v Eliotově a Chandlerově chápání authentické existence 
v moderním světě, ty ovšem autora očividně nezajímaly. Rowson zjevně se sou-
kromým detektivem sympatisuje, jeho chandlerovský pastiš ale nakonec působí 
nejen jako parodie Eliotovy básně, ale i Chandlerových románů. Skýtá pouze sa-
molibý výsměch, který vychází z autorova kulturního cynismu.        

Norský komiksový výtvarník a scénárista Jason (*1965, vl. jm. John Arne 
Sæterøy) se proslavil jako tvůrce stylisovaných příběhů, jež se snaží zaujmout 
ztřeštěnými, případně bizarními, nápady nebo pojetím. Čtenář, který se nechá 
zlákat – např. šachovým westernem V nepravou půlnoc (Low Moon, 2007), 
osudy Dumasova mušketýra ve 20. století Athos v Americe (Athos in America, 
2010) nebo případy chandlerovského detektiva za mimozemské invase Zatou-
laná kočka (Lost Cat, 2012) – zjistí, že jde vždy o existenciálně laděná podo-
benství, více či méně působivě zachycující disharmonické mezilidské vztahy a 
mezní stavy lidské duše – odcizení, frustraci, samotu, citovou závislost, následky 
traumatických zážitků aj.24 Rafinovaná stylisace postav coby antropomorfních 
zvířat, která v lecčems připomíná animované grotesky studia Warner Brothers, 
společně s početnými odkazy na klasické němé filmové grotesky,25 vyvolávají ve 
čtenáři dojem, že se ocitl v důvěrně známém a v celku bezpečném prostředí. O to 
účinnější jsou pak kruté scény psychického a přímočaře zobrazovaného fysické-
ho násilí, podávané navíc s šibeničním humorem. Výsledný dojem z Jasonových 
příběhů, k němuž přispívá autorova poměrně poučená práce s estetickou distancí, 
je charakteristický v soudobém komiksu nepříliš častou lyričností a relativní 
citovou hloubkou.
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Parta z levého břehu (The Left Bank Gang, 2006) je hříčkou vycházející z 
nedokončené vzpomínkové knihy Ernesta Hemingwaye Pohyblivý svátek (A 
Moveable Feast, 1964, restaurovaná edice 2009).26 Její hlavní protagonisté – Ernest 
Hemingway, Pound, James Joyce a F. Scott Fitzgerald (1896–1940) – se v Paříži 
dvacátých let 20. století pokoušejí prosadit jako autoři komiksů. Pound, Heming-
way a Fitzgerald mají podobu antropomorfních zvířat, připomínajících psy (Jason 
1).

V první části komiksu si Jason pohrává s některými postavami a událostmi z Po-
hyblivého svátku. Pojetí práce i autorovy stylistické dovednosti dobře ukazuje ná-
sledující variace (Jason 10) na známou pasáž, v níž se Jasonovi podařilo zachovat 
posmutnělé kouzlo výchozího textu.27
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Jasonův Hemingway je unaven stálou nouzí, povýšeným poučováním Gertru-
de Steinové (1874–1946), nezájmem vydavatelů a jinými obtížemi začínajících 
umělců, navrhne proto kolegům, aby svou hmotnou situaci vylepšili vyloupením 
peněžního ústavu. Druhá část komiksu je pojata jako fragmentární sled obrazů 
zachycujících opakovaně události během loupeže z pohledu jednotlivých prota-
gonistů. Příčiny, z nichž se po zločinu nikomu nepodařilo s penězi uniknout, stej-
ně jako okolnosti násilné smrti Jamese Joyce, Zeldy Fitzgeraldové a neznámého 
Francouze, žádná z postav nezná. Rekonstruovat je musí ze zkušeností jednot-
livých postav čtenář sám. Není jistě náhodné, že jde o vyprávěcí postup, který 
k dokonalosti dovedli a prosadili právě modernisté.

Ezra Pound je sice – společně se Zeldou Fitzgeraldovou – zápornou postavou 
příběhu, příliš na tom ale nezáleží. Kromě jména nemá nic společného ani se sku-
tečným Poundem, ani jeho laskavým portrétem v Hemingwayově knize. Pouze do-
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tváří přitažlivé kulisy dalšího z Jasonových příběhů o zradě, věrnosti, odpovědnosti 
a citové nejistotě. Zapico, Rowson a Jason k Poundovi přistupují jako k barvité – 
ovšem pouze částečně skutečné – postavě, kterou si čtenáři jejich komiksů mohou 
mlhavě pamatovat z učebnic. O modernistického básníka se ve skutečnosti příliš 
nezajímají, nakládají s ním podle potřeb vyprávění. Práce těchto umělců podává 
výmluvné svědectví nejen o vztahu post-kultury k minulosti a kulturnímu dědictví, 
ale rovněž o důsledcích globalisace vzdělávání, která vytvořila podmínky, v nichž 
mohou mít podobná díla úspěch u čtenářů. 

Poznámky
1 Ackroyd rozhodně nepřehání, když tvrdí, že „Pound ve skutečnosti vytvořil vkus celé 

literární generace; bez jeho úsilí mohlo Eliotovo a Joyceovo dílo zůstat v celku neznámé” 
(Ackroyd, Pound 50). Vychází ostatně ze slov Joycea samotného, který roku 1932 při-
znal: „Je naprostá pravda, že [Poundovi] jsme všichni velmi zavázáni. Já ale jistě nejvíce. 
Od doby, kdy zahájil energické tažení v můj prospěch, uplynulo téměř dvacet let a je 
pravděpodobné, že bez něho bych zůstal neznámým nádeníkem, kterého objevil – pokud 
tedy skutečně šlo o objev” (cit. in Ellmann 661–662).

2 Viz např. Poundův dopis Joyceovi (Zapico 174) (Srov. Read 228).
3 Woolfová se setkala pouze s Harriet Weaverovou, Pounda nesnášela (Wilhelm 170–

171, srov. Ellmann 443). 
4 Pound je v Zapicově díle nejen řidičem, ale i silný kuřákem, kterým ve skutečnosti 

nebyl, na rozdíl od T.S. Eliota, Joyceovy vydavatelky Sylvie Beachové (1887–1962) nebo 
právě Jamese Joyce.

5 Forrest Read dále popisuje konkrétní právní kroky, které Pound později proti Samu-
elu Rothovi podnikl (Read 227).

6 Důvodů, proč jejich přátelství nebylo tak intensivní a vřelé jako dříve, bylo vícero. 
Irský spisovatel během dvacátých let 20. století nabyl značného renomé a nebyl již nato-
lik závislý na Poundově podpoře. Od počátku dvacátých let žil Joyce s rodinou v Paříži, 
Pound, který navíc příliš neoceňoval Joyceovo pozdní dílo, se ale roku 1925 natrvalo pře-
stěhoval z Paříže do italského Rapalla a svou pozornost soustřeďoval na vlastní básnickou 
a esejistickou tvorbu. Jak dokládá Forrest Read, jejich přátelství ukončily až v druhé polo-
vině třicátých let stále se prohlubující názorové rozdíly, nejen v problémech politických, 
ale i estetických (Read 258–259).

7 Práce vyšla roku 1990 v anglickém nakladatelství Penguin Books; jelikož ovšem 
držitelé autorských práv k Eliotovu dílu Rowsonovi zakázali modernistickou báseň cito-
vat, je komiksová kniha takřka nesrozumitelná. V tomto textu bude citováno americké 
vydání z téhož roku, které těmito zásahy nebylo poznamenáno. Později Rowson vydal 
dvě svérázné komiksové adaptace klasických děl anglické literatury: Života a názorů 
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blahorodého pana Tristrama Shandyho (1759–1767) Laurence Sternea (1713–1768) 
a Gulliverových cest (1726) Jonathana Swifta (1667–1745).

8 Takto svůj postoj Rowson vyjádřil v doslovu k druhému britskému vydání svého díla 
(Rowson, „Afterword“ 73). 

9 Režijní debut Johna Hustona (1906–1987) The Maltese Falcon je adaptací stejno-
jmenného románu Dashiella Hammetta (1894–1961) z roku 1930, film Howarda Hawkse 
(1896–1977) zpracováním prvního románu Raymonda Chandlera (1888–1959) The Big 
Sleep (1939).

10 Eliotovu Pustinu cituji v překladu Jiřího Valji. „Dívka s hyacinty” (Eliot, „Pustina“ 
65) z prvního oddílu „Pohřbívání mrtvých” (The Burial of the Dead) v Rowsonově Pus-
tině eliotovsky splyne s písařkou z třetího oddílu „Kázání ohně” (The Fire Sermon) (Row-
son, The Waste Land 44). 

11 Postava Sweeneyho vystupuje hned v několika Eliotových básních, kromě Pustiny 
jde o texty „Sweeney Among the Nightingales” (1918), „Mr. Eliot’s Sunday Morning 
Service” (1918) a „Sweeney Erect” (1919). 

12 Srov. Eliotovu báseň „Burbank s bedekrem: Bleistein s doutníkem” (Burbank with 
a Baedeker: Bleistein with a Cigar, 1919) (Eliot, Collected Poems 42–43).

13 Rowson tvrdí, že se „mu podařilo vytvořit první a jedinou skutečně postmodernistic-
kou komiksovou knihu” (Rowson, „Afterword“ 69).

14 „He Do the Police in Different Voices” byl původní název Eliotovy básnické sek-
vence, jde o citaci z románu Charlese Dickense (1812–1870) Náš společný přítel (Our 
Mutual Friend, 1865) (Eliot, Facsimile 5, 125). 

15 Zdánlivě nesmyslná slabika, kterou Pound opakuje, rytmuje – jako zvuk hromu – 
závěr páté části Eliotovy básně; Jiří Valja doplňuje Eliotovy poznámky o informaci, že 
představuje kořen sanskrtského slova „datta”, tj. dávej (Eliot, „Pustina“ 161).    

16 Modernistickou literaturu Chandler pozorně sledoval (Williams 48–49). 
17 Podobně si v románu Sbohem buď, lásko má (Farewell, My Lovely, 1940) Chandler 

Marloweovými ústy dělá legraci z Ernesta Hemingwaye: „‚Co je to vůbec zač, ten Hemin-
gway?’ / ‚To je chlápek, který tak dlouho opakuje pořád totéž, až člověk nakonec uvěří, že 
na tom něco je’” (Chandler, Sbohem 140).

18 Před odjezdem do Spojených států psal Chandler v básnickém textu o „rozpadající 
se civilisaci” (Chandler, Papers 8). Roku 1940 napsal: „Divná věc, ta civilisace. Tolik 
slibuje, a co dává. Masovou výrobu aušusového zboží a aušusových lidí” (cit. in. Hiney 
39).

19 „To jediné, co jsem chtěl, když jsem začínal, bylo pohrávat si s fascinujícím novým 
jazykem a snažit se, aniž by si toho kdo všimnul, zjistit, jak se projeví jako prostředek 
vyjádření, které může zůstat na úrovni neintelektuálního přemítání, ale současně získat 
sílu k postižení věcí, o nichž se zpravidla mluví výhradně v literárním duchu” (Chandler, 
Letters 1023). 
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20 K jeho obdivovatelům z řad modernistů patřili na př. W.H. Auden (1907–1973) 
a Stephen Spender (1909–1995) (Hiney 71–73).

21 Modernistický básník Chandlerovy romány časopisecky recensoval a s oblibou 
o nich diskutoval s přáteli. (Ackroyd, Eliot 167; srov. Chinitz 155) V obecném povědomí 
sice přetrvává obraz T.S. Eliota jako vážného autora skličujících děl, není ovšem zcela 
přesný. I Eliot se domníval, že literatura musí být zábavná (Chinitz 56) a oslovovat co nej-
širší obecenstvo; snad z tohoto důvodu se v závěru svého života věnoval převážně psaní 
divadelních her. Bez zajímavosti rovněž není, že Eliot – stejně jako ostatní modernisté 
– měl v oblibě mnohá díla populární kultury. Cenil si nejen zábavných pros Jamese Thur-
bera (1894–1961) a P.G. Wodehouse (1881–1975), ale i kreslených seriálů George Herri-
mana (1881–1944) Krazy Kat a Walta Kelleyho (1913–1973) Pogo a filmů bratrů Mar-
xových (Chinitz 56, 155–156). Jak výstižně shrnuje David. E. Chinitz, „jeden z mnoha 
paradoxů Eliotovy dráhy spočívá v tom, že se veřejně proslavil jako strohý a povznesený 
elitář, nikoli jako milovník pokleslé komedie a fanoušek Raymonda Chandlera” (Chinitz 
174–175). Pro zajímavost: když přijal komik Groucho Marx (1890–1977) pozvání svého 
slavného obdivovatele k večeři, byl zklamán, že Eliot nechce hovořit o poesii, ale jeho 
filmech (Kanfer 361; viz Marxovu a Eliotovu korespondenci a popis návštěvy u Eliota, 
Marx 91–101).

22 V románu Sbohem buď, lásko má vypráví Marlowe: „Zavěsila a nechala mě s podiv-
ným pocitem, že jsem hovořil s někým, kdo vůbec neexistuje” (Chandler, Sbohem 233). 
Příkladem podobně neexistujícího člověka je – jak naznačuje už jeho jméno – poručík 
Nulty z téhož díla (Chandler, Sbohem 15–36).  

23 Když se v Hlubokém spánku Marlowe představuje Generálu Sternwoodovi, přiznává, 
že „kdysi studoval” (Chandler, Spánek 10); tento soukromý detektiv pozná modernistický 
design a Rembrandtovu vlastní podobiznu, když vidí její reprodukci (Chandler, Sbohem 
36), a příležitostně cituje zločincům Shakespearea (Chandler, Sbohem 154).  

24 Jasonovo zřejmě umělecky nejhodnotnější dílo Hele, počkej… (Hey, Wait…, 2001) 
zobrazuje život protagonisty, trvale poznamenaný vzpomínkou na smrt nejlepšího kama-
ráda, jíž byl v dětství svědkem. Česky dosud vyšel soubor existenciálních črt Pšššt! 
(Sshhhh! 2000) a příběh nájemného vraha, jemuž zkomplikuje život cesta časem Zabil 
jsem Adolfa Hitlera (I Killed Adolf Hitler, 2006).    

25 Jason byl očividně ovlivněn personou Bustera Keatona (1895–1966), i jeho komik-
sové postavy si zachovávají kamennou tvář, ať už se ocitnou v jakékoliv situaci.  

26 Hemingwayův text spojení „parta z levého břehu” neobsahuje, je ale možné, že 
Jasona rovněž inspirovala četba vzpomínkové knihy Sylvie Beachové, jejíž knihkupec-
tví Shakespeare & Company, které sídlilo na „bohémském” levém břehu Seiny, předsta-
vovalo jedno z kulturních center anglofonní komunity: „Ezra Pound, velký propagátor 
a vůdce party, která se potloukala kolem časopisu The Egoist a zahrnovala tak pode-
zřelé osoby jako Richard Aldington, H[ilda]. D[oolittleová]., T.S. Eliot, Wyndham Lewis 
a další, skoro stejně špatné” (Beach 45). Zvýraznil JG.  

27 „Byla to příjemná kavárna, teplá, čistá a vlídná, a tak jsem starý plášť pověsil 
oschnout na věšák, obnošený a omšelý plstěný klobouk jsem odložil na poličku nad sebou 
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a poručil si bílou kávu. Vrchní ji donesl a já jsem z kapsy kabátu vytáhl poznámkový sešit 
a tužku a začal psát. […] / Do kavárny vešla dívka a posadila se sama ke stolku u okna. 
Byla moc hezká, obličej měla svěží jako čerstvě raženou minci, kdyby se mince razily 
do hladkého masa s pletí osvěženou deštěm, a vlasy černé jako vraní peruť, zastřižené 
do špičky šikmo přes tvář. / Díval jsem se na ni, uváděla mě do rozpaků a moc mě vzrušo-
vala. Byl bych ji rád dostal do té povídky nebo kamkoliv, jenže se usadila tak, aby viděla 
na vchod i na ulici, a tak mi bylo jasné, že na někoho čeká. Psal jsem tedy dál. / […] 
A pak byla povídka hotová a byl jsem hrozně unavený. Přečetl jsem si poslední odstavec 
a potom jsem zvedl hlavu a rozhlédl se po té dívce a ta už byla pryč. Doufám, že s něja-
kým slušným chlapem, říkal jsem si. Ale bylo mi smutno” (Hemingway 13–14).
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