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Abstract

K současné (post)kultuře lze přistupovat jako k zásobárně obrazů, které vznikly v průběhu hry 
s obecně uznávanými kulturními hodnotami zosobněnými umělci a jejich díly. Esej představuje 
obrazy amerického básníka Ezry Pounda, jednoho z ikonických představitelů „vysokého“ moderni-
stického umění, s nimiž se lze setkat nikoli pouze v životopisných a historických prózách, ale rovněž 
v kriminálních, detektivních a konspiračních příbězích, postmodernistických vyprávěních a vědecké 
fantastice. Kulturní a historická kontextualizace má ukázat různé způsoby, jakými současná (post)
kultura zachází s odkazem modernismu

Abstract

Contemporary (post)culture can be approached as a reservoir of images playing on widely acknowl-
edged cultural values and their embodiments in particular works of art and their creators. The essay 
presents images of the American poet Ezra Pound in contemporary prose; images of this iconic rep-
resentative of “high” Modernist art can be found not only in biographical and historical fiction but 
also in crime, detective and conspiracy stories, in Postmodernist narratives and science fiction. By 
providing cultural and historical context the essay aims to show various responses of contemporary 
(post)culture to the legacy of Modernism
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Angloameričtí modernisté ve svých dílech znovu objevovali či (vy)nalézali antiku, 
středověk a ranou renesanci. Za svůj přijali předpoklad Augusta Wilhelma Schlegela 
(1767–1845), že člověku naprosto modernímu se otevírá transcendentální pohled na 
dávnověk (Sperlinger 25). Modernisté v „dávnověku” hledali hodnoty a následování hodné 
vzory, jejichž nová konfigurace měla pomoci vytvořit autentickou protiváhu modernosti. 
Pro představitele současné (post)kultury ovšem stojí modernismus na samotném hori-
zontu kulturní představivosti. Současná (post)kultura vnímá modernismus jako dávnověké 
trosky, pozůstatky čehosi dříve zřejmě významného, k nimž se vydáváme ze zvědavosti 
nebo pro artefakty, jména a obrazy, které vystavujeme v muzeích nebo kabinetech kuriozit.

Mnohé literární postavy v soudobé próze, které jsou osobností Ezry Pounda (1885‒1972) 
inspirovány, nebo ji mají přímo zosobňovat, takové exponáty skutečně připomínají. Pro 
množství a značnou rozmanitost zde budou Poundovy obrazy v současné próze představeny 
prostřednictvím zjednodušené obdoby Poundovy ideogramické metody. Jde o postup spo-
jování konkrétních obrazů do komplexního celku (ideogram)1, který má v tomto textu 
vystihnout soudobou představu o Poundovi v její složitosti, s jejími zásadními rozpory a 
nejasnostmi. Pound ideogramickou metodu popisoval jako „shromažďování nezbytných 
součástí myšlenky“ (Pound, “ABC of Economics“ 239) a zdůrazňoval, že „ideogram je 
v jistém ohledu mnohem určitější […] než nějaká všezahrnující definice“ (Pound, Guide 
to Kulchur 165‒166). Následující stránky nebudou věnovány analýze, jejich záměrem je 
usouvztažňovat a ukazovat, nikoli dokazovat.2     

V Pařížské manželce (Paris Wife, 2011) americké spisovatelky Pauly McLainové 
(*1965), životopisné próze (biographical fiction), v níž Elizabeth Hadley Richardsonová 
(1891–1979) popisuje z „vlastního” pohledu své manželství s Ernestem Hemingwayem 
(1899‒1961), se obraz Ezry Pounda příliš neliší od básníkova portrétu v Hemingwayově 
Pohyblivém svátku (A Moveable Feast, 1964, restaurovaná edice 2009), autorka pouze 
zvýrazňuje modernistovu excentričnost. Poundův obraz výstižně charakterizují slova 
jedné z vedlejších postav: „Pound je ďábel, namyšlený a napůl šílený se svými řečmi o 
knihách a o umění” (McLainová 100). Je to ovšem ďábel neškodný; Ezra Pound v románu 
působí jako zábavná, v zásadě ovšem plochá postava, jejíž úlohou je udělovat Heming-
wayovi užitečné rady a obětavě pracovat jako jeho neplacený literární agent. Autorka v 
„Poznámce ke zdrojům” tvrdí, že „se chtěla zaměřit hlouběji spíše na citové životy postav 
a přinést nový pohled na jednotlivé historické události a zároveň zůstat věrná faktům” 
(McLainová 367). Stěží ovšem uvěřit, že se mohl odehrát např. následující rozhovor:

   „Vytváříš něco nového,” řekl mu jednoho dne Pound ve své garsonce. 
„Nezapomeň na to, až tě to začne bolet.”
  „Bolí mě jen to, že musím čekat.”

  „Čekání ti pomáhá se zklidnit. To je základ. A bolest svým způsobem všemu 
  napomáhá.”
Ernest si jeho moudrost uložil do paměti stejně jako všechno, co kdy Pound řekl.   
(McLainová 151‒152)                

Jelikož jde o životopisný román, nelze autorce vyčítat, že s podrobnostmi nakládá 
mnohdy svévolně. Podstatné ovšem je, že Hadleyin vztah k Poundovi byl mnohem 
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složitější, společensky se s ním kvůli manželovi sice stýkala, ve skutečnosti si ho ale 
nevážila a nedůvěřovala mu (Lynn 216). Samotné manželství Hemingwayových je líčeno 
se značnou naivností, ostatně dobře patrnou v citovaném úryvku. Za věrohodný tento 
román mohou považovat snad pouze čtenářky červené knihovny – pro náročnější z nich 
byl ostatně zřejmě napsán. 

Koncepce rozsáhlého románu irské spisovatelky Orny Rossové (vl. jm. Áine McCa-
rthyová, *1960) Tanec časem (A Dance in Time, 2008) je o poznání složitější. Nosnou část 
knihy představuje životopisná próza o dramatickém životě Iseult Gonneové (1894–1954), 
jejíž matka Maud (1866–1953) byla múzou a milenkou irského modernistického básníka 
Williama Butlera Yeatse (1865–1939). Paralelně vypráví vlastní příběh fiktivní spiso-
vatelka, autorka textu o Iseult, který má zřejmě osvětlovat její vlastní život. Spisovatelčin 
rukopis k vydání připravila její odcizená dcera, jež je autorkou rámcového vyprávění a 
poznámek pod čarou, jimiž si s matkou dosti nevybíravě vyřizuje účty. Složitost narace 
– tři příběhy tří žen ve třech časových rovinách – Rossové bohužel neslouží k práci s 
estetickou distancí, která by mohla posílit dojem autentičnosti, je využita zřejmě pouze k 
tomu, aby román neobsahoval pohnutý příběh jeden, ale hned několik odlišných.
 Podobně jako McLainová, i Rossová zobrazuje Ezru Pounda jako napůl démon-
ickou osobnost, která s oblibou šokuje okolí. Iseult se s básníkem poprvé setkává na lit-
erárním večírku u Yeatse:

„Kočičí chcanky a dikobraz!” říká Ezra Pound. „Lidem musí dojít několik JEDNO-
DUCHÝCH faktů.” Naklání se, aby si vidličkou nabodl bramboru z talíře uprostřed 
stolu. „A měli by si pospíšit, aby nebylo pozdě něco UDĚLAT.” Rozvaluje se v židli, 
aby mohl rozžvýkat svůj úlovek.  (Ross  403)3         

Na sobě má „cizokrajný” pestrobarevný oděv, v uchu náušnici, k manželce Dorothy 
se chová přezíravě, k ostatním pouze nevybíravě. Srší energií, která ho nutí „každých pět 
minut vyskočit ze židle a mávat rukama jako splašený větrný mlýn” (Ross  403). Pound 
se v té době skutečně oblékal nezvykle a sebevědomou energičností pobuřoval úzkoprsou 
britskou společnost (Tytell 51‒53; srov. Moody 69‒70); nešlo ale o samoúčelný projev 
sebestřednosti, snažil se zaujmout a poté upoutat pozornost k obsahu toho, co sděloval. 
V románu Orny Rossové ovšem Pound pouze mluví, aniž by cokoli podstatného vyjádřil; 
jeho obraz zde působí jako – snad nezamýšlená – karikatura.

Iseult Pound svým zápalem přitahuje, básník se stane jejím důvěrníkem a mentorem. 
Poundovy rady spřáteleným autorům, kteří ho požádali o pomoc s literárními texty, byly 
vždy věcné, podrobné a konkrétní4. V tomto románu ovšem modernista Iseult častuje 
pouze obecnými frázemi; veškeré „užitečné pokyny” (Ross 488), s nimiž ji seznámí, 
jsou obsaženy v jediném odstavci. Pound zde není umění a kultuře cele oddaná osobnost, 
ale především manipulátor a lovec, který naivní Iseult svede a zklame (Ross 511–512, 
521–525).

Na rozdíl od životopisných fantasií McLainové a Rossové je román Přestupky (Trans-
gressions, 2011) založen na důkladném studiu pramenů. Jeho autorka, americká univer-
zitní učitelka, kritička a editorka Caroline Zilboorgová (*1948) se v něm rozhodla využít 
svého dlouholetého profesního zájmu o život a dílo americké modernistické básnířky 
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H[ildy].D[oolittleové] (1886–1961). Zilboorgová koncipovala a poznámkami opatřila kri-
tické vydání modernistčina autobiografického románu Pobídni mě k životu (Bid Me to 
Live, 1960, 2011) a připravila k vydání korespondenci Doolittleové a britského modernis-
tického básníka a romanopisce Richarda Aldingtona (1892–1962). Námětem Přestupků je 
právě milostný vztah těchto autorů.

Román, odehrávající se převážně v Londýně mezi lety 1911 a 1916, sleduje životní a 
uměleckou cestu těchto osobností, jež obě výrazně ovlivnil Ezra Pound. Americký bás-
ník se s Doolittleovou přátelil už ve Spojených státech, po jistou dobu s ní byl dokonce 
zasnouben (Moody 34‒39). V Londýně, kam roku 1911 přesídlila, se stala význam-
nou představitelkou imagismu, Poundem iniciovaného avantgardního básnického hnutí 
(Moody 180‒181). Pound, který ji přesvědčil, aby svá díla podepisovala iniciálami, Hildu 
Doolittleovou rovněž seznámil s Aldingtonem.

Zilboorgová vcelku věcně líčí konkrétní události, přičemž odolává pokušení redukovat 
Pounda na výstřední postavičku oživující vyprávění. V Přestupcích je americký básník 
vykreslen jako osobnost spojující protikladné vlastnosti: je dominantní i pokorný, velko-
rysý i ješitný, lehkomyslný i zcela vážný, sebejistý i bezradný, neklidný i soustředěný, 
přitažlivý a zároveň odpuzující. Tento „světaneznalý světák” (Zilboorg 11) působí v době, 
kdy se román odehrává, jako „složená postava, směs Jamese McNeilla Whistlera, Peera 
Gynta a vítězných i poražených hrdinů básní a příběhů Williama Morrise” (Zilboorg 24). 
V nejsvětlejších okamžicích je „zuřivě výřečný, roznícený myšlenkami o poesii, unášený 
poesií myšlenek” (Zilboorg 125), nikdy ale neztrácí jistou důstojnost.

Jako román ovšem Přestupky vyznívají přinejmenším rozporně. Autorka zřejmě příliš 
spoléhala na přitažlivost témat, k nimž patří bolestné hledání sexuální a kulturní iden-
tity a autentického pojetí umělecké tvorby, přátelství, milostných vztahů i manželství a 
život bohémské komunity v Londýně před první světovou válkou a v jejím průběhu. Své 
vyprávění pojala jako prostý chronologický popis událostí a jejich reflexí, který postrádá 
zřetelnou dramatickou stavbu. Život H.D. byl bez pochyb bouřlivý, vzhledem k intro-
spektivnímu zaměření její osobnosti se ale většina konfliktů odehrávala v jejím nitru.5  

Vnitřní sváry a proměny je však konvenční popisné vyprávění schopno zachytit jen stěží, 
což ostatně modernisté dobře věděli. Jelikož text navíc zatěžují časté vsuvky vysvětlující 
většinou literární kontext, připomíná spíše než román převyprávěný akademický životopis.

V Přestupcích sice Pound není věrohodnou literární postavou, jeho obraz je však 
historicky v celku přesný, což nelze tvrdit o románu populárního amerického historika 
a autora bestsellerů Thomase Fleminga (*1927) Dobyvatelé oblohy (Conquerors of the 
Sky, 2003). Záměrem této rozvláčné prózy zřejmě bylo postihnout hlavní události dějin 
amerického letectví ve 20. století prostřednictvím dosti bulvárního líčení propletených 
osudů řady protagonistů, kteří se dělí výhradně na idealisty a chamtivé pragmatiky. Jedna 
z ústředních postav, letecký inženýr Frank Buchanan, se v červnu roku 1914 setkal v 
Londýně s Ezrou Poundem, který se přišel podívat na letecké závody. „Snílek-projektant” 
(Fleming 53) Buchanan se s Poundem spřátelil6 a po jistou dobu ho navštěvoval v jeho 
bytě v londýnském Kensingtonu, kde básníkovým obdivovatelkám vysvětloval principy 
letu. Jejich cesty se sice brzy po začátku první světové války rozdělily, Buchanan ale 
„největšího básníka 20. století” (Fleming 341) dlouhá léta hmotně podporoval a jeho dílo 
mu až do konce života sloužilo jako zdroj síly a inspirace (Fleming 144, 540‒541).
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Ezra Pound se živě zajímal o bouřlivý rozvoj moderní vědy a techniky, v kritických 
esejích často používal analogie např. s fyzikou či biologií (Pound, ABC četby 15, 16, 18, 
19), za „vědecký” považoval i základ své ideogramické metody (Pound, ABC četby 23). 
Proto nepůsobí Flemingova snaha Pounda nalézat literární analogie k Buchananovým aer-
onautickým pojmům (Fleming 50) zcela nepatřičně. V románu, jehož autorem je historik, 
se ovšem kupodivu vyskytuje řada dějinných nesrovnalostí; Pound se v té době svým 
obdivovatelkám příliš nevěnoval, nepobýval v Londýně, ale trávil s manželkou Dorothy 
„pracovní“ líbánky v Sussexu (Moody 250; Wilhelm 154). Nelze se rovněž domnívat, že 
se Pound nasazení v první světové válce umyslně vyhnul, jak naznačuje jedna z postav7; 
modernistický básník se snažil do bojů zapojit jako dobrovolník, byl ovšem odmítnut, 
jelikož měl americké občanství (Moody 261).

Flemingovo pojetí Pounda jako básníka je pokřivené, v románu je vizionářským bás-
níkem, jehož „sen o civilizaci vykoupené uměním” (Fleming 53) zničí válka, přikloní se 
proto k estétství a začne „vnímat literaturu a umění nikoli jako vortex přetvářející svět, 
ale úkryt před světem, který zešílel” (Fleming 53). Skutečnosti však odpovídá pravý opak 
tohoto tvrzení; roku 1921 Pound napsal: „Symbolistická pozice, umělecká povznesenost 
nad záležitosti tohoto světa, je teď k ničemu” (cit. in Redman 252; srov. Guziur, Příliš těžké 
lyry 39‒43, 75‒77). Není pravděpodobné, že by Fleming proměnu básníkových názorů, již 
katalyzovala první světová válka, zcela dezinterpretoval neúmyslně. Autor zřejmě zábrany 
vůči svévolnému nakládání s historickou osobností necítí; postava Ezry Pounda v románu 
slouží pouze k tomu, aby Flemingovi pomohla vykreslit Franka Buchanana jako idealis-
tického snílka. 

Podobně, ovšem s jistou elegancí a nesrovnatelně větším literárním umem, použil post-
avu Ezry Pounda známý americký autor kriminálních románů Elmore Leonard (1925–
2013) v románu Pronto (1993)8. Protaganista Harry Arno, stárnoucí miamský bookmaker, 
se před mafiánskými zabijáky i zákonem9 snaží ukrýt v italském městečku Rapallo. Toto 
přímořské letovisko, kam se původně chtěl uchýlit na odpočinek, nezvolil Harry náhodně. 
V různých obdobích svého života zde pobýval Ezra Pound, jehož životem i personou 
je Harry facinován. Básníka poprvé viděl jako americký voják roku 1945 v zajateckém 
táboře u italské Pisy, kde byl Pound v té době držen, znovu roku 1967 v Rapallu, které 
Harry začal navštěvovat zřejmě pouze proto, aby Pounda ještě jednou spatřil (Leonard 77, 
182‒187). Bookmaker se domnívá, že jeho život je s básníkovým jakýmsi těžko popsatel-
ným způsobem spjat. Jak ale naznačuje jeho přítelkyně, bývalá barová tanečnice Joyce, 
sám Harry zřejmě tuší, že jde o pseudoromantický blud (Leonard 188‒189). Pound je pro 
Harryho představa, již si vytvořil s pomocí básníkových životopisů z několika mlhavých 
vzpomínek, a jako takový je coby románová postava zcela přijatelný.

V detektivním románu Amatérský popravčí (The Amateur Executioner, 2013) plod-
ných autorů holmesovských pastišů Dana Andriacca a Kierana McMullena je Ezra Pound 
součástí plejády slavných historických i smyšlených osobností Anglie mezi světovými 
válkami. K protagonistům románu dále patří umělci T.S. Eliot (1888‒1965), W.B. Yeats, 
G. B. Shaw (1856–1950) a Alfred Hitchcock (1899–1980), politikové Lord Balfour (1848–
1930) a Winston Churchill (1874–1965) a četné holmesovské postavy, včetně Sherlocka 
Holmese samotného. Žánrově takřka povinnou řadu podivných vražd se zde snaží objasnit 
americký novinář Enoch Hale, jemuž v tom pomáhá básník T.S. Eliot, který je fascinován 
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vraždami a patří k vášnivým čtenářům detektivek.10 Haleovi se přes veškerou snahu případ 
objasnit nepodaří, nevědomky to však umožní Sherlocku Holmesovi. Zatímco většina 
známých postav této inteligentní a vtipné hříčky, která obstojí i jako nenáročný detektivní 
román, nepůsobí nijak křečovitě, persona Ezry Pounda se pouze v příhodný čas objeví, 
poslušně splní svou úlohu, tj. objevit tělo další oběti a být vyslechnut policií, a odejde 
(Andriacco a McMullen 64‒65, 69‒70). Proslulého básníka připomíná pouze jménem.11 

Poundův život nebyl skoupý na dramatické události; některé z nich nejsou zcela 
objasněny a dodnes podněcují dohady. Vhodnou obětí autorů tzv. konspiračních příběhů se 
básník stal zřejmě i proto, že k zastáncům konspiračních teorií bývá sám řazen. Nekonvenční 
– a mnohdy záměrně provokativní – názory na kulturní, hospodářské a sociální dějiny mu 
vysloužily rozsáhlé heslo v dvousvazkové akademické encyklopedii Konspirační teorie 
v amerických dějinách (2003). Zde se lze dočíst, že „byl šiřitelem konspiračních teorií, z 
nichž některé se týkaly kacířských středověkých náboženských kultů, jiné moderní války 
a mezinárodního peněžnictví, přičemž tento druhý typ často démonizoval Židy. Pound 
nakonec tyto prvky spojil do jednoho velkolepého konspiračního mýtu” (Kimsey 592).

Za představitele konspiračních teorií Pounda považoval i autor kultovních mystifikačních 
románů a odborník na okultismus, tajné společnosti a spiknutí všeho druhu Robert Anton 
Wilson (1932–2007) (Wilson a Hill 5–6, 39, 59, 121, 171, 205, 280, 344–345). Tento své-
rázný myslitel, jehož názory a postoje jsou neoddělitelně spojeny s volnomyšlenkářstvím 
amerických šedesátých let 20. století, Poundovo básnické a kritické dílo celý život studoval 
a byl jím výrazně ovlivněn (Wilson, The Illuminati Papers 66)12. V kultovní Wilsonově 
románové trilogii vydávané pod souborným názvem Illuminatus! (1975)13, na níž se autor-
sky podílel novinář a romanopisec Robert Shea (1933–1994), Ezra Pound jako postava 
nevystupuje, pouze o něm spekulují někteří protagonisté (Wilson, Illuminatus 1 159). V 
trilogii Schrödingerova kočka (Schrödingerʼs Cat, 1979–1981)14 jménem Ezry Pounda 
podepisuje šprýmař Markoff Chaney provokativní vzkazy, jelikož se ale děj odehrává v 
alternativních vesmírech, odkazuje toto jméno k „alternativnímu” Poundovi, básníku a 
folkovému zpěváku, který zřídkakdy opouštěl rodné Idaho (Wilson, Schrödingerʼs Cat 
40–40, 232, 301–302). Wilsona ovšem za autora konspiračních románů považovat nelze, 
byl satirikem, který prostřednictvím výsměchu konspiračním teoriím kritizoval západní 
myšlenková paradigmata.              

Postavou konspiračního románu v běžném slova smyslu se Ezra Pound stal v próze 
investigativního reportéra a spisovatele Jima Hougana (*1942) Přijď království Tvé (King-
dom Come: A Novel of Conspiracy, 1995)15. Pound zde vystupuje jako dobový vůdce 
mocné Magdalénské společnosti (The Magdalene Society), jejímž posláním je ochraňovat 
potomky, které zplodil Ježíš s Marií Magdalénou, a uskutečnit proroctví s nimi spojená. 
V prorockých spisech Magdalénské společnosti se píše o sjednocené Evropě; snahou o 
dosažení tohoto cíle román vysvětluje Poundovy sympatie k italskému fašismu (Hougan, 
Kingdom Come 246‒247). 

Jak známo, Pound byl roku 1945 zatčen italskými partyzány, kteří ho předali americké 
armádě, po výslechu byl držen v armádním zajateckém táboře u italské Pisy, odkud byl 
převezen do Spojených států, kde měl čelit obžalobě z vlastizrady. Jelikož byl shledán 
nesvéprávným, k soudnímu řízení nikdy nedošlo a básník byl internován ve washington-
ské Nemocnici sv. Alžběty pro duševně choré zločince (Tytell 276‒289). Tyto události 
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román vykládá jako plán Magdalénské společnosti zachránit zdiskreditovaného vůdce 
před trestem smrti (Hougan, Kingdom Come 254‒255). V Nemocnici sv. Alžběty se Pound 
vrátil ke své vůdcovské roli a začal koncipovat nové plány, z nichž nejdůležitější bylo 
vytvoření tajné společnosti, která by byla součástí americké špionážní organizace (Hou-
gan 256‒258). Americká Central Intelligence Agency, oficiálně založená roku 1947, tedy 
vznikla jako zástěrka pro poválečnou Magdalénskou společnost (Hougan, Kingdom Come 
259).

Jim Hougan vychází z nesporně zajímavého faktu, že jeden ze zakladatelů C.I.A. James 
Jesus Angleton (1917–1987) za studií na Yaleově univerzitě vydával v univerzitním lit-
erárním časopisu Furioso díla radikálních modernistických autorů, včetně Ezry Pounda, s 
nímž se přátelil a jehož roku 1937 navštívil v italském Rappalu (Holzman 10‒32). Podle 
některých spekulací Angleton, který za druhé světové války v Itálii velel tajné americké 
kontrašpionážní jednotce, svého mentora dokonce navštívil v zajateckém táboře u Pisy 
(Holzman 57‒66). Postava Ezry Pounda v románu ovšem působí zcela nehodnověrně, 
Hougana totiž modernistický básník nezajímal jako osobnost a autor, který ostatně k sou-
dobým křesťanským církvím pociťoval silnou averzi a příliš si nevážil ani Ježíše (Pound, 
“Ecclesiastical History“ 61‒63)16, ale pouze jako soubor životopisných údajů.

Podobně absurdní úlohu hraje Ezra Pound v konspiračním thrilleru amerického spiso-
vatele Eda Salvena (*1948) Pátrání po Illuminátech: Román – Památce Ezry Pounda (In 
Search of the Illuminati: A Novel – In Honor of Ezra Pound, 2009), jenž popisuje hledání 
zakázané básníkovy knihy Illumináti (The Illuminati). Pound zde není vůdcem všemocné 
tajné organizace, ale její obětí; autorství textu osvětlujícího praktiky illuminátů modernis-
tovi podle tohoto románu vyneslo dlouholetou internaci v Nemocnici sv. Alžběty (Salven 
108‒109).

S několika postavami jménem Ezra Pound se lze setkat i v současné fantastické literatuře, 
například v románu Michaela A. Armstronga (*1956) Most přes Peklo (Bridge Over Hell, 
2012). Jedná se o v pořadí patnáctou knihu odehrávající se ve sdíleném prostředí (shared 
universe), které původně koncipovala americká spisovatelka a editorka Janet Morrisová 
(*1946) pro sbírku povídek Hrdinové v Pekle (Heroes in Hell, 1986). Základní východisko 
– představa, že známé historické i fiktivní postavy v Pekle pokračují ve svých životech – je 
dále rozvíjeno různými spisovateli; k významným žánrovým autorům některého z příběhů 
Hrdinů v Pekle patřili např. Gregory Benford (*1941), C.J. Cherryhová (*1942) a Robert 
Silverberg (*1935).17

V Armstrongově románu si téměř téměř každý obyvatel Pekla přeje toto místo opustit; 
touží po tom i Washington A. Roebling (1837–1926), stavitel Brooklynského mostu. Podle 
pekelného ombudsmana Jóba mu to bude umožněno, pokud se tři američtí spisovatelé 
– první moderní básnířka Emily Dickinsonová (1830–1886) a modernisté Hart Crane 
(1899–1932) a Ezra Pound – podrobí zkoušce a budou vykoupeni. Úkolem Ezry Pounda je 
obstát v mravně ospravedlnitelné válce a napsat nové dílo, jakýsi protipól k jeho proslulé 
„krvavé” „Sestině: Autafort” (Sestina: Altaforte, 1909), která je v Pekle všeobecně známa 
(Armstrong, Bridge Over Hell 97‒98). Modernista musí coby žakéř vstoupit do služeb 
trobadora Bertrana de Born (zemřel roku 1215), jehož masku si ve své básni na počátku 
20. století nasadil, a složit „nekrvavou” „Sestinu: Ráj” (Armstrong, Bridge Over Hell 



196‒198). Americký básník ve zkoušce obstojí, z Pekla ovšem neodchází do Ráje, ale 
milovaných Benátek (Armstrong, Bridge Over Hell 284)18. 

Pound v tomto románu sice většinou slouží Satanovi, sleduje přitom však vlastní 
pochybné cíle (Armstrong, Bridge Over Hell 102‒103); je líčen jako téměř všehoschopný, 
marnivý a slávychtivý oportunista, který nakonec porozumí hodnotě mravní odpovědnosti 
a povinnosti. V navazující Armstrongově povídce, která je součástí sedmnáctého svazku 
série nazvaného Básníci v Pekle (Poets in Hell, 2014), se však lze setkat s Poundem opět v 
Pekle a v Satanových službách (Armstrong, “All We Need of Hell“ 347). 

Zatímco v Armstrongových prózách působí postava Ezry Pounda pouze nahodile, v 
knize kanadského romanopisce Kanea X. Fauchera (*1977) a amerického spisovatele 
Toma Bradleyho (*1954)  Epigonesie (Epigonesia, 2010) rovnou jako oběť post-modern-
istického znásilnění. Pound zde vystupuje jako brakový zloduch, který prostřednictvím 
okultních věd a moderních technologií oživí pět spisovatelů: Američany Henryho Millera 
(1891–1980), Charlese Bukowského (1920–1994) a Huntera S. Thompsona (1937–2005) a 
Francouze Louise-Ferdinanda Célina (1894–1961) a Antonina Artauda (1896–1948) (Fau-
cher a Bradley 11).19 S jejich pomocí zamýšlí přivést zpět k životu nejnadanější osobnosti 
světových dějin, jejichž přítomnost má zahájit jakousi novou renesanci (Faucher a Bradley 
386‒387). Nápad, dostatečně nosný snad coby základ krátké hříčky, autoři zpracovali jako 
post-modernistické metavyprávění o čtyřech stech stranách, tvořené převážně úmornými 
monology šestice spisovatelů, kteří zde dávají průchod frustraci ze života v digitální době.

Zcela svévolně s Poundovým obrazem nakládá také americký spisovatel Gregory R. 
Hyde v novele Libra Ezry (A Pound of Ezra, 2013).20 Próza, zřejmě zamýšlená jako antiu-
topické podobenství, se odehrává v budoucnosti v blíže neurčené společnosti uspořádané 
podle pravidel fiktivní Poundovy knihy Libra Ezry.21 Obyvatelé této země nevyznávají 
žádné etické hodnoty a neřídí se mravními pravidly, živoří na pokraji smrti, již nezřídka 
dávají přednost před životem. Autoritu si zachovali pouze umělci, znudění a zvrácení 
estéti, kteří své bližní považují doslova za látku uměleckého ztvárnění (Hyde 14‒18). 
Hydeův text, očividně silně inspirovaný snímkem Salò aneb 120 dnů Sodomy (Salò o le 
120 giorgnate di Sodoma, 1975) Piera Paola Pasoliniho (1922–1975), nemá s Poundovými 
myšlenkami společného zhola nic a lze ho považovat za příklad kulturního oportunismu.

Zřejmě jediným skutečně hodnotným ryze žánrovým dílem, v němž vystupuje postava 
inspirovaná Ezrou Poundem, jsou Hyperionská Cantos (Hyperion Cantos) amerického spi-
sovatele Dana Simmonse (*1948).22 Tento originální a působivý román, který svého času 
obrodil vědeckofantastický subžánr vesmírné opery (space opera), se odehrává staletí po 
zkáze Země, v předvečer konfliktu hrozícího zničit lidskou planetární Hegemonii. Dílo pop-
isuje osudy několika poutníků cestujících na planetu Hyperion k tajemným Hrobkám času 
(Time Tombs), v nichž přebývá vražedná bytost zvaná Štír (the Shrike). Koncepce první 
části románu vzdáleně připomíná Canterburské povídky (The Canterbury Tales, závěrečná 
dekáda 14. stol.) středověkého anglického básníka Geoffreyho Chaucera (1342/43–1400); 
rámcové vyprávění, zahájené prologem a popisující některé události cesty, je přerušováno 
vypravováním jednotlivých poutníků, kteří si navzájem líčí své životní příběhy; podobně 
jako v Chaucerově díle je příběh každého z poutníků stylově výrazně odlišný a spadá do 
jiného dobového (sub)žánru populární literatury.
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Na Ezru Pounda jako historickou postavu odkazují ve svém vypravování dva poutníci. 
V příběhu Brawne Lamiové, jejíž jméno vzniklo spojením příjmení Keatsovy snoubenky 
Frances Brawneové (1800–1865) a jména ústřední postavy známé básníkovy skladby 
„Lamia” (1820) (Keats 414–432), se lze dočíst, že první historickou osobností, kterou se 
vědci pokusili přivést znovu k životu v novém těle, byl právě Ezra Pound: 

Námi vytvořená osobnost byla umíněná až k absurditě, plná předsudků mimo jak-
oukoli racionalitu a z funkčního hlediska šílená. Trvalo nám rok poupravování, než 
jsme zjistili, že ta osobnost byla přesná: byl to originál, kdo byl šílený. Génius, ale 
blázen.  (Simmons, Kantos 285)

Rekonstruované osobnosti jsou používány jako jakési jádro, které je obklopeno vrst-
vami dálkově ovládané umělé inteligence (Simmons, Kantos 285‒286); Poundova osob-
nost byla ovšem příliš svéhlavá a vzdorná, časem se stala zcela lidskou, podařilo se jí silou 
vůle ovládnout implementovanou umělou inteligenci a utéci se svým kybernetickým tělem 
na svobodu (Simmons, Kantos 324).

Poundovo básnické dílo i některé jeho myšlenky v Simmonsově románu zmiňuje Mar-
tin Silenus, básník fascinovaný tvorbou a posedlý touhou dokončit básnickou skladbu o 
zániku lidstva nazvanou Hyperionská Cantos (Simmons, Kantos 191, 198).23 Jeho životní 
dílo ovšem – stejně jako Poundova Cantos – zůstane neúplné. Některé Silenovy názory na 
jazyk i kombinace jeho charakterových vlastností jsou nepochybně inspirovány Poundo-
vou osobností;24 Simmonsův básník však nepůsobí jako Poundova karikatura, je svébyt-
nou a v celku přesvědčivou literární postavou. Poundovské analogie v románu nevy-
znívají nevhodně rovněž proto, že Hyperionská Cantos mají výrazné mýtotvorné ambice, 
vycházejí z antických eposů a středověkých, renesančních a raně novověkých epických 
básní a jsou prostoupena láskou ke klasickým dílům západní literární tradice.
K dílům žánrové literatury má blízko i Král (The King, 1990), román jednoho z 
nejoriginálnějších amerických prozaiků druhé poloviny 20. století Donalda Barthelmea 
(1931‒1989). Tento vlivný povídkář sice vydal čtyři romány, ty se ovšem od jeho kratších 
próz nijak výrazně neodlišují, zpravidla jde o fragmentární texty, vynalézavě si pohrávající 
s očekáváním čtenářů, které často ztvárňují frivolní nebo triviální témata vysoce intele-
ktuálním způsobem (a naopak). Krále lze snad popsat jako jakousi rytířskou fantasii, 
nekonvenční vyprávění o zániku rytířství, velmi volně vycházející ze Smrti Artušovy (Le 
Morte D’Artur, 1485) Sira Thomase Maloryho (nar. 1415‒18, zemř. 1471).25  

Artuš a jeho rytíři se v tomto textu ocitají ve 20. století v prvních letech druhé světové 
války. Věčný král rychle stárne a slábne, tíží ho pocit bezmoci, protože v moderní globální 
válce není coby zosobnění tradičních rytířských ctností příliš platný.26 Modernosti se 
Artuš nemůže přizpůsobit ani postavit, přestává být schopen plnit roli životného mýtu 
a pro mnohé ‒ např. Winstona Churchilla (Barthelme 81) ‒ představuje anachronismus. 
Vítězství ve válce lze zřejmě dosáhnout pouze pomocí moderního Grálu, kterým je jaderná 
bomba.

Artuš a jeho družina se potýkají nejen s všudypřítomnými důsledky modernosti,27  sta-
rosti jim působí i modernisté. Např. Modrý rytíř si stěžuje, že nebyl šťastný ani v lůně, 
protože jeho matka poslouchala modernistické opery rakouského skladatele Albana Berga 
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(1885‒1935) a nahlas předčítala z výbojného časopisu britských avantgardních umělců 
BLAST (Barthelme 73‒74), který vydával malíř a prozaik Wyndham Lewis (1882‒1957) 
a v němž publikoval významné texty Ezra Pound. Americkým básníkem se románové 
postavy zabývají poměrně často, pravidelně totiž poslouchají jeho válečné rozhlasové 
pořady, vysílané italským fašistickým Římským rozhlasem. Z Poundových rozhlasových 
pořadů si Barthelme vybral to nejhorší: napodobuje básníkovy časté antisemitské výpady 
a jedovaté invektivy vůči americkému prezidentu F.D. Rooseveltovi (Barthelme 7, 55, 
63). Modernistův hlas ‒ moderní technologií přenášený z nepřátelského území ‒ v románu 
nejspíše symbolizuje hrozbu naprostého mravního rozvratu28; Guinevere Pounda označuje 
rovnou za „zloducha“ (Barthelme 141).           

Jako hlas je Ezra Pound přítomný rovněž v experimentálním románu španělského 
pozdního modernistického prozaika a kritika Juliána Ríose (1941) Poundemonium (Poun-
demónium, 1986).29  Ríos proslul monumentálním jazykovým dobrodružstvím ‒ rozvíje-
jícím umělecký odkaz Života a názorů blahorodého pana Tristrama Shandyho (The Life 
and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, 1759–1767) Laurence Sternea a především 
Plaček nad Finneganem (Finnegans Wake, 1939) Jamese Joyce ‒ nazvaným Larva: Bábel 
noci svatojánské (Larva: Babel de una Noche de San Juan, 1983), na nějž Poundemonium 
navazuje. Obě prózy mají stejnou strukturu a vystupují v nich totožní protagonisté, kteří 
mají zároveň být autory různých jejich částí; básník Milalias je tvůrcem joyceovských 
textů, které představují páteř románů, tyto prózy opatřil takřka stejně rozsáhlým poznám-
kovým aparátem básníkův mentor Reis (rovněž označovaný jako Herr Vypravěč), fotogra-
fická alba a mapy jsou dílem Milaliasovy přítelkyně Babelle. Tyto tři postavy se různou 
měrou dělí o autorství závěrečných textových fragmentů, jež se organicky ‒ „larválně“ 
‒ vyvíjejí z konkrétních slov či obratů Reisových poznámek k Milaliasovým prózám.

Ríosova próza je časově i místně přesně vymezena; 1. listopadu 1972 se tři protagonisté 
dozvídají o Poundově skonu a navštěvují různá místa v Londýně, kde básník pobýval. Nejde 
ovšem o popis konkrétních lokalit, spíše o záznam zkoumání Poundova jazyka. Nesčetné 
poundovské ohlasy a odkazy jsou ostře konfrontovány s dobovým jazykovým vědomím; 
životnost modernistových slov je prověřována mnohdy s tak agresivním zápalem (Ríos, 
Poundemonium 26‒27, 45, 46, 89), až lze nabýt dojmu, že budou rozbita. Poundemonium 
ovšem skutečně představuje poctu Poundovi, byť joyceovsky neuctivou, básníkova slova 
totiž nakonec ve všech zkouškách obstojí. Poundův odkaz podle Ríose zřejmě spočívá 
nikoli v konkrétních myšlenkách, ale specifickém přístupu k jazyku a pojetí tvorby.30

Umělecky nejhodnotnější román, v němž vystupuje protagonista inspirovaný Ezrou 
Poundem, je bez pochyb STITCH (1965) amerického prozaika a kritika Richarda Sterna 
(1928‒2013). Tento autor patřil k silné generaci spisovatelů židovského původu, která se v 
americké literatuře prosadila v padesátých a šedesátých letech 20. století. Ačkoli Sternovy 
prózy nijak nezaostávají za díly jeho kolegů a přátel Bernarda Malamuda (1914‒1986), 
Saula Bellowa (1915‒2005) a Philipa Rotha (*1933), nedosáhly bohužel nikdy tak 
širokého čtenářského ohlasu. Zřejmě pro intelektuální náročnost a vyhraněnost postojů 
jsou Sternovy práce obdivovány zejména jeho kolegy spisovateli a oceňovány především 
kultivovanými čtenáři.

STITCH se odehrává během několika měsíců na počátku šedesátých let 20. století v 
Benátkách; román popisuje život tří amerických protagonistů, kteří do italského města z 
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různých důvodů přesídlili. Umění naprosto oddaná básnířka Nina se potýká s hmotnou 
nouzí, snaží se uhájit také vlastní citovou i uměleckou nezávislost a zároveň rozvrhnout 
své životní dílo. Bývalý obchodník Edward, který podlehl dojmu, že jeho americká exist-
ence postrádá smysl, a proto veškeré rodinné úspory utratil za roční pobyt v Benátkách, 
doufá, že zde pochopí, co v životě a umění má trvalou hodnotu. Sklonek svého života v 
tomto městě tráví i Thaddeus Stitch, světoznámý avantgardní sochař, jenž po čtyřicet let 
přetvářel ostrov na benátské laguně jménem Sant’ Ilario v monumentální dílo, zachycující 
celé kulturní dějiny lidstva. Stitch ‒ osobnost natolik výrazná a významná, že její jméno 
je v názvu knihy uvedeno velkými písmeny (Rowland XI) ‒ se od Ezry Pounda odlišuje 
v několika ohledech. Kromě zvoleného uměleckého média především tím, že sochař 
za své sympatie vůči italskému fašismu zaplatil deseti lety vězení; románové postavy 
proto nemají podezření, že se umělec trestu za své činy vyhnul. Stitch netrpí sklíčeností, 
která od počátku šedesátých let sužovala Pounda, duševně je zcela zdráv, ačkoli ve stáří 
podobně jako modernistický básník dává před slovy přednost mlčení a své dílo považuje 
za pochybené (Stern, STITCH 27, 41). Na rozdíl od Pounda není Sternův sochař posedlý 
touhou prosadit vlastní představy o spravedlivějším hospodářském uspořádání, je zcela 
soustředěný na své osudové téma: vztah života a kultury. Jinak ovšem Stitch představuje 
historicky i psychologicky mimořádně přesný portrét amerického básníka.31          

Stitch je svrchovaný tvůrce, nadaný nepotlačitelnou a všepohlcující vůlí ztvárňováním 
předávat životné myšlenky a hodnoty. Jeho tvůrčí i životní síly jsou téměř vyčerpány, 
proto může své životní dílo hodnotit s kritickým odstupem. Je velikán ‒ jeho umění je 
stejně veliké jako jeho mravní selhání a omyly; Stitchova zpupnost a povýšenost je stejně 
upřímná a pravdivá jako jeho lítost a pokora. Život a umění nelze rozdělit; obludnost 
některých sochařových ‒ a Poundových ‒ činů podle Sterna pochází ze stejného zdroje jako 
mravní vznešenost jeho díla: z nadání utvářet svět podle vlastních uměleckých představ.

Nina si hodnotu Stitchova díla i závažnost jeho chyb uvědomuje, nedomnívá se ovšem, 
že je pro ně nutno zavrhnout ani sochaře jako osobnost, ani jeho práci. Setkání se Stitchem jí 
umožní umělecky dospět, nestane se ale poslušnou mistrovou žačkou, spíše jeho kritickou 
pokračovatelkou. Převezme jeho všezahrnující umělecký záměr a sochaře s jeho dílem 
učiní součástí své vlastní práce, stejně jako to kdysi udělal Stitch se svými předchůdci. 
Ačkoli si starý umělec její práce považuje, vytýká jí nedostatek přirozené lásky, která jako 
jediná podněcuje přirozené předávání hodnot (Stern, STITCH 158); Nininy básně se podle 
Stitche vyznačují převahou racionality a vůle. I básnířka proto musí žít a tvořit s vědomím, 
že samotný základ jejího díla obsahuje zřejmě neopravitelnou vadu.

Pro Edwarda, vůči němuž pociťuje Stitch silnou averzi, je charakteristická převaha 
citů, které jsou ovšem velmi nestálé. Není nekultivovaný, je schopen rozpoznat hodnotné 
v životě i umění; uvědomuje si závažnost hodnot, nikoli ale jejich závaznost. Benátkami 
i životem prochází jako věčný turista, který pro horečnou touhu uvidět a zažít všechno 
nakonec skutečně nespatří a neprožije nic. Během svého italského pobytu neustále vyhlíží 
Rubikon, když ale řeku nakonec překračuje, mine ji bez povšimnutí.32 Setkání se Stitchem 
vnímá Edward jako návštěvy muzea, kam se chodívá za pozůstatky dávno minulých dob, 
které s dnešním životem souvisejí jen vzdáleně. Nepříjemné „poučení“ o podstatě umění 
a povaze lidského života a rovněž příkré hodnocení jeho osobnosti, kterých se mu od 
Stitche dostalo, není schopen či ochoten pochopit. Představu o sobě samém se Edward 
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snaží uhájit osobními útoky na Stitche, k nimž využívá také sochařova antisemitismu a 
údajného fašismu, o nichž se dozvěděl ze sochařových životopisů.33 Nina je sice pohlcena 
vnitřním životem, naučí se ho ale ztvárňovat v díle; Edward zůstane rozptýlen vnějším 
životem a světem, příležitosti k duševnímu přerodu promarní, a nakonec přijde o všechno, 
na čem mu alespoň částečně záleželo.

Stitch chápe sám sebe jako posledního představitele určitého pohledu na svět, svědka 
zániku kultury založené na rozlišování, uchovávání a předávání,34 která ryze lidským 
způsobem doplňovala a rozvíjela přírodu (Stern, STITCH 49). O zvonici na benátském 
Náměstí sv. Marka, jež byla mnohokrát vážně poškozena, ale pokaždé znovu vystavěna, 
Stitch říká, že „byla nezničitelná, dokud měla Evropa paměť. Dokud byla Evropou“ (Stern, 
STITCH 26). Nině sochař připomíná, že „skutečně záleží na lásce k tomu, co si pamatu-
jeme. Paměť je láska. Nenucený přenos“ (Stern, STITCH 158). 

Život věnoval tvorbě děl, jež měla utkvět v paměti; v poválečném světě, v němž převládá 
(post)kulturní amnézie, je ovšem jeho práce zbytečná. Stitch si uvědomuje, že se jeho dílo 
stalo nesrozumitelným; sám k sobě poznamenává: „Nastal konec Evropy. Nad mojí prací 
se tiše zavře voda. Jako by na tom záleželo. Jenže na tom záleží. Nejsou-li přeživší, nikdo 
si nepamatuje“ (Stern, STITCH 50). Jako by se zde naplňovala slova, jež Pound napsal v 
mládí své matce: „Krásná literatura zanikne před rokem 2000. […] Přetrvám jako kuri-
ozita“ (cit. in. Carpenter 913).

Poznámky
1 Poundovým pojetím ideogramu, který pro něho představoval ideální estetický i noetický 

model, jsem se podrobně zabýval v eseji „Obrazy dění, dění obrazů ‒ Poundův ideogram a jeho 
analogie“ (Guziur, „Bob Dylan mezi obrazy“ 11‒25).

2 „Z těchto vět se nesnažím vytvořit monolineární sylogismus, nehodlám na čtenáře ušít tu 
starou známou boudu, žádného čtenáře nezamýšlím přesvědčovat, že jsem něco dokázal, nebo že 
po přečtení jednoho mého odstavce bude VĚDĚT něco, co se může DOZVĚDĚT pouze pečlivým 
zkoumáním jednoho nebo dvou tuctů faktů, které shromáždí a uspořádá“ (Pound, Jefferson and/or 
Mussolini 28).

3 Je pravděpodobné, že McLainová i Rossová znaly vzpomínkové prózy anglického prozaika a 
básníka Forda Madoxe Forda (1873‒1939); Poundův přítel a mentor mladšího básníka barvitě líčí 
jako talentovanou, energickou a výstřední osobnost, „romanticky“ posedlou dobrým uměním (Ford 
206‒208, 219‒221).   

4 Například Hemingway jeho rady považoval za nejužitečnější, jaké kdy dostal (Lynn 165–167).
5 Není jistě náhodné, že Pound o Doolittleové mluvil jako o „Dryádě” (Moody 35; Zilboorg 39).
6 I v tomto románu má Ezra Pound ďábelské rysy, konkrétně „ohnivý pohled mladého 

Mefistofela” (Fleming 48).
7 Flemingův Pound se tomuto nařčení nijak nebrání (Fleming 53).
8 Roku 1997 vznikla stejnojmenná televizní adaptace s Peterem Falkem v hlavní roli. 
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9 Jde o první Leonardův román, v němž vystupuje postava šerifa Givense, jíž byl věnován 
oblíbený kriminální televizní seriál Justified (2010–2015, česky jako Strážce pořádku). Z románu 
Pronto ovšem seriál nevychází.

10 Bylo tomu tak i ve skutečnosti; kromě románů Raymonda Chandlera (1888‒1959) měl Eliot 
v oblibě díla Georgesa Simenona (1903–1989), Agathy Christieové (1890–1976), Dorothy L. Say-
ersové (1893–1957) a Petera Cheyneye (1896–1951) (Chinitz 155). K obveselení hostů Eliot s obli-
bou na večírcích přednášel zpaměti dlouhé části slavných děl Arthura Conana Doylea (1859–1930) 
o Sherlocku Holmesovi (Ackroyd 167).

11 Autoři detektivních a kriminálních příběhů se v současnosti předhánějí v neotřelosti prostředí 
a postav. V románu amerického spisovatele Barta Schneidera Bezejmenná dáma (Nameless Dame, 
2012) se jedna z vedlejších postav, úspěšný policejní detektiv rozhodne po teroristických útocích 
11. září 2001 zanechat svého zaměstnání, přestěhovat se na kalifornský venkov a věnovat se poesii, 
kterou zcela poblázní místní obyvatelstvo. Protagonista románu, soukromý detektiv Augie Boyer 
se během vyšetřování vraždy setkává s transsexuálním masérem, který si při práci nasazuje masku 
Ezry Pounda a recituje modernistovy básně (Schneider 1–8, 128–133). 

12 Wilson dospěl k následujícímu názoru: „V Mussolinim se Pound samozřejmě mýlil; když psal 
o ‚židech’ (nebo ‚xesťanech’) kolektivně, dělal ze sebe naprostého hlupáka; nemýlil se ale ohledně 
měny. Jeho ekonomické představy se podobají myšlenkám R. Buckminstera Fullera a vzrůstajícího 
počtu postindustriálních myslitelů” (Wilson, The Illuminati Papers 109).

13 Jednotlivé díly – The Eye in the Pyramid, The Golden Apple, Leviathan – byly napsány mezi 
lety 1969 a 1971, knižně vyšly všechny roku 1975, souborně poprvé v roce 1984. Česky je vydalo 
nakladatelství Maťa, první dva v překladu Tomáše Hrácha pod názvy Oko v pyramidě (1998) a 
Zlaté jablko (2000), závěrečný díl Leviathan (2003) v překladu Petra Pálenského.

14 První svazek – The Universe Next Door – byl samostatně vydán roku 1979, zbývající – The 
Trick Top Hat a The Homing Pigeons – vyšly o dva roky později, souborně vycházejí od roku 1988. 

15 Po celosvětovém úspěchu Šifry mistra Lonarda (The Da Vinci Code, 2003, česky roku 2003 a 
2005 pod názvem Da Vinciho kód) Dana Browna (*1964) byl Houganův román znovu vydán jako 
Magdalénská šifra (The Magdalene Cipher, 2006).

16 Roku 1917 napsal: „Myslím, že svět se může dobře obejít bez křesťanského náboženství a 
zcela jistě bez všech placených duchovních. Rovněž si myslím, že ‚Kristusʼ, jak je vykreslen v 
Novém zákoně (skutečný nebo fiktivní, na tom nezáleží), je nejhlubší filosofický génius, navíc v 
daném prostředí věrohodný; intuitivní, nezkušený člověk, který zemřel dříve, než dosáhl středního 
věku. Záležitosti, o nichž se v jeho filosofii nepřemýšlí, jsou právě těmi záležitostmi, o kterých by 
se nepřemýšlelo ve filosofii provinčního génia, člověka podrobeného národa. Schází zde jakýkoli 
smysl pro společenské uspořádání” (Pound, “Provincialism“ 193).   

17 Silverbergovy příspěvky o mytickém hrdinovi Gilgamešovi, z nichž první získal 
nejvýznamnější žánrovou cenu Hugo, autor roku 1989 vydal v přepracované podobě knižně pod 
názvem To the Land of the Living; v českém překladu vyšly v jednom svazku dva z nich: „Návrat 
domů“ a „Gilgameš v pustinách“.     

18 Armstrong se zřejmě skutečně seznámil s několika modernistovými díly a životopisem, 
dopouští se ovšem zbytečných chyb, z nichž některé působí úsměvně, zaměňuje např. přídavné 
jméno za podstatné a místo o italské Pise píše o „Pisanu” (Armstrong, Bridge 213).  

19 Faucher je autorem textu, který Bradley opatřil rozsáhlým pseudoakademickým komentářem.  
20 Název představuje lacinou slovní hříčku odkazující na Shylockovu „libru masa” (pound of 

flesh) ze Shakespearova Kupce benátského (I.3, 1596).
21 Tento tento text – v novele označovaný za „šílencovy zápisky” – byl objeven v depozitáři 

jedné knihovny v polovině 21. století (Hyde 12, 51).
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22 Jde o dvoudílný román, první svazek nazvaný Hyperion vyšel anglicky roku 1989, druhý s 
názvem Pád Hyperionu (The Fall of Hyperion) o rok později; oba díly dále vycházejí samostatně 
i souborně. Obě části jsou nazvány podle dvou verzí básnické skladby britského romantika 
Johna Keatse (1795–1821) „Hyperion” (1818–1819) a „The Fall of Hyperion” (1819). Česky 
byl Simmonsův Hyperion vydán v překladu Jana Pavlíka roku 1996, Pád Hyperionu roku 1997 v 
překladu Davida Záleského a Tomáše Zábranského; roku 2010 vyšly české překlady souborně pod 
podivně počeštěným názvem Kantos Hyperionu. I v tomto, výrazně upraveném vydání se bohužel s 
poundovskými narážkami zachází poněkud svévolně; na př. slovo „cantos”, které znamená „zpěvy”, 
je používáno, jako by šlo o podstatné jméno v jednotném čísle, a skloňováno. V této eseji používám 
dle mého názoru přesnější překlad Hyperionská Cantos. 

23 Silenus se často odvolává na názory známých literárních autorit, které cituje vcelku přesně. 
Parafrázuje-li však myšlenky Ezry Pounda, jejich původce neuvádí; jeho interpretace jistého 
čínského znaku (Simmons, Kantos 162), je totožná s Poundovou (Pound, “Mang Tsze” 85). 

24 V jedné diskusi se čtenáři Simmons dokonce nepopřel ani názor, že Silenus „je” Ezra Pound. 
S přepisem debaty se lze seznámit na stránkách internetového časopisu Event Horizon: Science Fic-
tion, Fantasy, and Horror (http://astralgia.com/webportfolio/sfzine/chats/transcripts/022599.html). 
Simmonsův zájem o Poundovo dílo zřejmě není nijak povrchní; jeho vůbec první publikovaná 
povídka „Řeka Styx teče proti proudu” (The River Styx Runs Upstream, 1982) představuje 
polemiku se slavnými Poundovými verši z „LXXXI.” oddílu Pisánských Cantos, které textu slouží 
coby motto (Simmons, Styx 13–23; srov. Pound, Pisan Cantos 98–99). V předmluvě ke své druhé 
sbírce povídek píše Simmons obdivně o Poundově básnické sekvenci „Hugh Selwyn Mauberley” 
(1920), již pokládá za „podobenství vystihující nejen hrůzu první světové války, ale rovněž tra-
gédie, již Amerika prodělala ve Vietnamu” (Simmons, Lovedeath 9). Obě povídkové sbírky vyšly v 
českém překladu, který je však natolik nekvalitní, že Simmonsovy texty zcela znehodnocuje.

25 Česky vyšlo vyprávění nejprve zkráceně v překladu Jana Cahy pod názvem Artušova smrt 
(1960), kompletní dílo pod totožným názvem přeložil Ivory Rodriguez (první dva svazky 1997, 
závěrečný 1998).

26 Jak shrnuje královna Guinevere: „Tato válka nepatří k mým oblíbeným. […] Je zde příliš 
mnoho soupeřících zájmů. Nic není jasné. […] Pro Pána, ty intriky! V dřívějších dobách muži vyr-
azili, den a půl se mlátili po hlavách a to bylo všechno. Dnes jsou tu i onde vyslanci, tajné dohody 
s ještě tajnějšími dodatky, zrady, náhlé obraty, rány do zad ‒“ (Barthelme 4).

27 „‚Nakupili hromadu mečů po padlých,’ pravil Sir Kay. ‚Sahá do výše sedmi chladniček 
navršených jedna na druhé.’ ‚Sedm chladniček,’ poznamenal Artuš, ‚Váš obrat zní znepokojivě 
moderně.’ ‚S tím se nedá nic dělat. Meče překovávané v chladničky, chladničky v meče ‒ tak to 
dnes chodí.’“ (Barthelme 131)

28 Barthelme dokonce naznačuje, že Pound své pochybnosti o hodnotě vlastního díla a celkovou 
sklíčenost, které poznamenaly sklonek jeho života, předstíral, aby se po válce vyhnul trestu za 
vlastizradu. (Barthelme 67)

29 Próza byla nejprve vydána s podtitulem Homenaje a Ezra Pound, tj. Pocta Ezru Poundovi, 
další španělská vydání ovšem podtitul vypouštějí, stejně jako anglický překlad, s nímž se zde 
pracuje. 

30 Ríos je zřejmě jediným prozaikem, který dokázal úspěšně navázat na umělecké podněty Joy-
ceova pozdního díla; ačkoliv se životní cesty Ezry Pounda a Jamese Joyce ve dvacátých letech 20. 
století rozešly a ani jeden z umělců pozdějšímu dílu toho druhého nevěnoval příliš pozornosti, při 
četbě Poundemonia si lze uvědomit, že pozdní Joyce i zralý Pound se ‒ každý jinými prostředky 
‒ snažili ukázat, jakým způsobem je možné používat jazyka jako jedinečného, specificky lidského 
smyslu, který slouží ke ztvárňování světa.
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31 Stern se s Poundem stýkal poměrně často roku 1962, kdy pobýval jako hostující profesor na 
benátské univerzitě. Návštěvy u Pounda a jeho družky Olgy Rudgeové později popsal v několika 
esejích (Stern, “Remembering Pound” 13‒22; Stern, “A Memory or Two of Pound” 8‒12; Stern, 
Sistermony 102‒103). 

32 Není jistě náhodné, že Edward připomíná některé postavy amerického spisovatele Henryho 
Jamese (1843‒1916), zřejmě nevýrazněji Johna Marchera z proslulé psychologické novely „Šelma 
v džungli“ (The Beast in the Jungle, 1903). Richarda Sterna, společně s jižanskými autory Peterem 
Taylorem (1917‒1994) a Elizabeth Spencerovou (*1921), lze ostatně považovat za jedny z mála 
poválečných amerických prozaiků, kteří Jamesův umělecký odkaz tvůrčím způsobem rozvíjeli.

33 Lze se domnívat, že Edward a Nina zosobňují takřka neslučitelné podoby Sternova ambiva-
lentního vztahu k Poundovi. Výmluvně v tomto ohledu působí komentáře obou postav k odlišným 
názorům té druhé (Stern, STITCH 133). V souvislosti s Poundovou podporou italského fašismu se 
Stern zamýšlel především nad následujícím problémem: „Jak by se Pound choval, pokud by žil v 
totalitním státu, a nikoli jako ctěný host? Doufám, že by statečně protestoval, dokonce s nerozum-
nou statečností. To se ovšem nikdy nedozvíme.“ (Stern, “Remembering Pound” 21‒22; srov. Stern, 
Sistermony 102‒103)

34 Jak napsal sociolog a kulturní kritik Zygmunt Bauman (1925‒2017): „Lhostejnost vůči trvání 
transformuje nesmrtelnost z pouhé ideje v životní zkušenost a činí z ní předmět okamžité spotřeby: 
způsob, jakým žijete pro daný okamžik, z něho dělá ‚nesmrtelnou zkušenost‘. […] ‚Dlouhodobost‘, 
která je ze zvyku stále ještě zmiňována, je pouhou prázdnou skořápkou, jež neobsahuje žádný 
význam […]. […] Devalvace nesmrtelnosti nemůže znamenat nic jiného než předzvěst kulturního 
převratu, pravděpodobně toho nejzásadnějšího bodu obratu v dějinách lidské kultury. […] Opravdu, 
v průběhu lidských dějin se civilizační úsilí stalo proséváním a usazováním tvrdých jader trvalosti v 
prchavých lidských životech a pomíjivých lidských činech, ve snaze proměnit pomíjivost v trvalost, 
diskontinuitu v kontinuitu, a tudíž transcendovat limity vnucené nám smrtelností tím, že smrtelní 
muži a ženy se dali do služby nesmrtelného lidského druhu“ (Bauman 200, 202‒203).
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