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Abstrakt 
 

Předkládaná disertační práce Psaný hlas zkoumá, jakým způsobem Walt Whitman a Henry 

Miller knihami, uzavřenými textovými produkty kultury modernity, burcují k vnímavějšímu 

a odvážnějšímu životu, jsou-li čtenáři ochotni opustit hermeneutiku podezření a přistoupit 

k Leaves of Grass (1855) a Tropic of Cancer (1934) s hermeneutikou hladu. Práce vychází 

z jazykového, antropologického a teologického aspektu orální teorie (M. Jousse, M. Parry, A. 

Lord, W. Ong, E. Havelock, J. Assmann, D. Abram, C. Geertz, T. Pettitt, J. Nohrnberg, D. 

Sölle) a zkoumá a srovnává paratexty, styl a genezi obou skladeb, následně obě velká JÁ, 

jejich étos a příběh. Základní teze je tato: Obě skladby napadají nostalgii, posterioritu a 

uzavřenost literatury, rehabilitují tělesnost a přibližují se kinetismu a futuralitě Bible. Oba 

autoři toho dosahují především „nepovinným“ užitím prostředků orální mnemotechniky, 

zejména paralelismu či bilateralismu, dále užitím obscénnosti, přítomného času a přijetím role 

Krista pro svá textová JÁ. Čtenář má hermeneuticky křísit „mrtvá“ vytištěná slova 

v maso/tělo a čin. Práce následně pojednává o dalším vývoji autorských teopoetik: oralita 

pozdějších textů je již výrazně stylizovanější, z divých bardů se postupně stávají literáti. 

V závěru si práce klade otázky nad vitalizující, futurální teopoetikou Leaves of Grass (1855) 

a Tropic of Cancer z pohledu „tekuté modernity“ (Z. Bauman) či „sekundární orality“ 

(W. Ong) dneška. 

 

 

Abstract 
 

The PhD. dissertation Written Voice examines how Walt Whitman and Henry Miller through 

books, confined textual products of modernity, strive to awaken the reader to a more percep-

tive and courageous life, provided that the reader is willing to suspend hermeneutics of suspi-

cion and approach Leaves of Grass and Tropic of Cancer with hermeneutics of hunger. This is 

examined from linguistic, anthropological and theological vantage point of oral theory (M. 

Jousse, M. Parry, A. Lord, W. Ong, E. Havelock, J. Assmann, D. Abram, C. Geertz, T. Pettitt, 

J. Nohrnberg, D. Sölle, etc.). This work thus compares Leaves (1855) and Tropic of Cancer 

examining their paratextual, stylistic features, their genesis, the phenomenology of their I’s, 

their ethos and story across the compositions. By “voluntary” usage of means of oral mne-

monics such as parallelism/bilateralism (Jousse) – along with present tense, imitatio Christi 

and pedagogical usage of obscenity – both authors in their compositions attack the textual 

modern discourse, the posteriority, nostalgia and confinement of literature, restore the body, 

and aim for futurality of biblical kinetics. It is the reader’s task, then, to hermeneutically res-

urrect the dead printed words of the compositions into their own “flesh” and action. The third 

part of the thesis discusses The development of the authors’ theopoetics is also discussed: 

orality of their later texts is markedly more stylized while the savage bards become literati. 

Finally, Whitman’s and Miller’s vitalist and future-oriented theopoetics is discussed from the 

vantage point of “liquid modernity” (Z. Bauman) or “secondary orality” (W. Ong) of today.  
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ÚVOD 

 

0.1 Teze a pojmosloví 

 

The greatest poet [...] drags the dead out of their 

coffins and stands them again on their feet. [...] 

He learns the lesson. 

Walt Whitman
1
 

 

The mission of poetry is to awaken, we ought to have 

been awakened long ago. 

Henry Miller
2
 

 

Ve skladbách Leaves of Grass (1855) a Tropic of Cancer (1934) vábí dvě velká JÁ čtenáře, 

aby spolu s nimi obnovil zázračný kontakt s tím, čemu říkají „skutečnost“. Tyto skladby, jimž 

dominuje prézens, Walt Whitman a Henry Miller za „pouhou literaturu“ s její inherentní 

nostalgií a distancí od skutečnosti nepovažují: jejich textová JÁ se opakovaně připodobňují 

k Ježíši Kristu a své skladby opakovaně přirovnávají k Bibli. Vzbouzí touhu mimisme, jak o ní 

píše Marcel Jousse. Chtějí po čtenáři, aby sám začal tvořit svůj život. Whitman s Millerem 

očekávají, že se jejich slovy čtenář bude sytit: stejně jako četba Bible nemá být pro křesťana 

jenom pouhou četbou, ale sycením duše slovem-tělem Božím, podobné ambice, byť to zní 

pyšně, mají i rané skladby Millerovy a Whitmanovy. Oběma autorům je čtenář nejblíž, když 

je jousseovsky „mandukuje“, když je čte-křísí nahlas, při hlasitém čtení se pak víc nadechuje, 

pohupuje se při tom, následně knihu odloží a mluví o nich družně s jinými, nejlépe nad jídlem 

a pitím a pak se ke knize za čas třeba vrátí. Whitman a Miller chtějí opravdové setkání se 

čtenářem, vyžadují, aby řečeno s Rilkem „změnil svůj život“, a k burcování čtenáře, k tomu, 

aby se jeho duše pohla, používají řadu možných triků, jako inscenování setkání teď a tady, 

prézentní čas a nabídnutí vlastního textového JÁ čtenáři k „obývání“. Samotné jejich texty 

svědčí o vnitřní přeměně autorů samých, jak o ní nepřímo dávají zprávu jejich pozdější texty. 

K této proměně netextových JÁ by nemohlo docházet bez „hrobu textovosti“, tedy textového 

tvaru děl a konstituce jejich textových JÁ v Leaves of Grass (1855) a Tropic of Cancer. 

                                                 
1
 (1855: vi). 

2
 (1955: 39). 
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  Jak naznačuje zvolená metaforika, tertiem comparationis, mapujícím hlediskem pro 

přítomnou komparativní práci díla Walta Whitmana a Henry Millera je antropologická, 

jazyková a teologická kategorie orality. Zvolený locus orální teorie tak není prostou paralelou 

ke konceptům (neo)paganismu, (neo)primitivismu, divokého myšlení („pansée sauvage“), 

mytického myšlení (oproti myšlení filosofickému a historickému), neboť zahrnuje – 

explicitně právě ve vymezení Marcela Jousse a Waltera J. Onga – rovněž oralitu vztahující se 

k hermeneutice Bible, což je pro uchopení Whitmanových a Millerových (teo)poetik klíčové. 

Navíc zůstáváme u modelu jazykového a vůbec široce ústního. Oralita se tak jeví jako 

hermeneutický model, ke kterému vyzývají Whitmanovy a Millerovy texty samy. 

 Je to právě modus existence, který můžeme označit jako ontický modus 

preskripturálních, orálních kultur, k němuž se Whitmanova a Millerova poetika v jednom ze 

svých aspektů přibližuje. Právě v kategorii orality lze totiž slyšet protiklad k modernímu 

vědeckému myšlení, které staví na metafoře zraku. Řecké theoreia coby „zření“, jako i jiné 

vědecké pojmy, jsou metaforami vizuálními. Orální myšlení je jiné: „Jak si všiml Merleau-

Ponty, vidění svět rozpitvává, rozkládá na díly [...] Zvukový vjem, na rozdíl od zraku, tedy 

smyslu, který svět rozčleňuje, má tudíž sjednocující charakter. Pro zrak je typickým ideálem 

jasnost a rozlišitelnost (zřetelnost), tedy možnost rozložit na části. Descartes, který prosazoval 

jasnost a zřetelnost, zaznamenal zintenzivnění zrakových vjemů v lidském senzorickém 

aparátu. [...] Sluchovým ideálem naproti tomu je harmonie, tedy možnost složit věci 

dohromady [...] Pro orální kultury je kosmos neustále pokračující událostí, v jejímž středu 

stojí člověk. Člověk je umbilicus mundi, pupek světa,“ píše Walter J. Ong (2006: 86–87) 

v zatím jedné z mála knih v češtině o problematice orality.
3
 Whitmana s Millerem tak spojuje 

velice problematický vztah ke stavu moderní společnosti budované na karteziánské 

metaforice zraku, jež je sama důsledkem radikalizace písemného vědomí, které přinesl 

knihtisk. (Slovo modernita používá tato práce v širším významu a označuje jím – zhruba 

řečeno – sociologické, psychologické, intelektuální rysy vědomí člověka moderní společnosti, 

jehož fundamentální fungování, vztahování se k sobě, vyměřila kultura tisku: toto moderní 

vědomí pak našlo svůj výraz právě v Descartesově filosofii, protestantismu, novověké vědě 

a industriální revoluci.) V dílech Whitmana a Miller lze naopak sledovat „detechnologizující“, 

„anti-moderní“ pohyb od textově lineárního diskursu modernity k oralitě s jejím kinetismem, 

                                                 
3
 Vedle Ongovy Technologizace slova je česky dostupná Kultura a paměť Jana Assmanna (1997), Kolektivní 

paměť Maurice Halbwachse (2009) a nedávno vyšlo Kouzlo smyslů Davida Abrama (2013). Lévy-Bruhlova, 

Lévi-Straussova, Eliadova, Cassirerova a Geertzova již klasická díla rovněž existují i v češtině. 
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silnou bojovností, stylovou aditivností, formulovostí, kumulativností a s řadou dalších rysů, 

které podrobněji popíšeme. 

 U obou autorů však – zároveň – jde i o pohyb k oralitě „Slova“ v křesťanském smyslu, 

která je integrální součástí Jousseova a Ongova vymezení: „Bůh totiž lidem nepíše, ale 

vždycky k nim ,mluví‘. [...] Mluvené slovo je vždycky událostí, pohybem v čase a naprosto 

postrádá poklid věci, který je typický pro slovo tištěné. [...] Bůh otec nevpisuje svého Syna, 

nýbrž k němu ,hovoří‘. Ježíš, Boží slovo, po sobě nezanechal žádný písemný text, přestože 

číst a psát uměl (L 4,16). ,Víra je tedy ze zvěstování,‘ [...] přichází skrze sluchový 

vjem. ,Litera zabíjí, ale Duch (dech, který přináší mluvené slovo) dává život‘“ (W. Ong 2006: 

88–89). S tímto souzní i Whitmanovo a Millerovo přijetí kristovské role a radikálně 

heterodoxní interpretace Písma a křesťanské zvěsti. Oba odmítají heteronomní etiku, oba 

spoléhají na živý logos a odmítají dusivé společenské normy. 

 Základní teze je tedy tato: Ve Whitmanových a Millerových textech dochází ke 

směřování k oralitě, a to i ve všech výše zmíněných významech – tedy jak v obnovení těla 

a smyslovosti inspirované modem bytí orálních kultur, tak v heterodoxní re-interpretaci 

křesťanského, „mluveného, živého“ slova. Má-li se slovo stát tělem, musí být nejprve 

vysloveno ústy, což předpokládá tělo a dech. 

 Čtenář se ale nesetkává s písemným nebo zvukovým záznamem srbských bardů či 

mississippských bluesmanů, ale s Leaves of Grass (1855) a Tropic of Cancer, které vznikaly 

jako texty, tištěné texty, a to v modernitě. Whitman a Miller umí číst a psát a jejich duše jsou 

technologizovány a kompartmentalizovány kulturou písma. Rozhodli se psát: Právě jenom 

skrze písmo a tisk – a ne orálním provoláváním na Times Square na krabicích od mýdla – si 

reklamují v modernitě roli analogickou didaktické roli barda/rapsóda orálních milieux. Oba 

orální spisovatelé se tak svobodně rozhodli k větší – orálně psychodynamické – participaci 

s fenomenalitou světa, ke které vyzývají a zároveň svými texty svědčí o tom, že se touto 

cestou vydali.
4
 Na rozdíl od rapsódů orálních kultur, neovlivněných skripturalitou Bible, je 

však u obou silný moment „futurality“, vznikající inherentně s „linearitou psaní“ a kulturou 

Bible.   

 Whitman a Miller volí coby spisovatelé prostředky orální mnemotechniky, které lze 

popsat vzájemně se překrývajícími pojmy, jako je opakování, mnemotechnické paralelismy, 

aditivnost, kumulativnost, epiteta constans. Využívají tedy prvků spojených 

                                                 
4
 Whitman i Miller jsou dědici osvícenského projektu emancipace člověka, jakkoli proti jeho lineárnímu, 

technologickému a sekularizovanému narativu volbou orálního stylu brojí, samotná volba orality je totiž 

výsledkem myšlení skripturálního/textového, které otevírá alternativy k statutu quo. Viz zde především 0.3.4. 
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s mnemotechnikou orálních kultur už jako „nepovinné“ stylové volby, neboť Whitman 

a Miller zkrátka píšou. Tyto původně orální prostředky jsou brilantním výrazem jejich kritiky 

lineárního narativu osvícenství. (Předznamenejme, že tyto prostředky skutečně 

i mnemotechnicky fungují – a i s tím zřejmě Whitman a Miller počítají –, poté co jsou 

několikrát zopakovány. Některé výrazy – často vtipné a často vulgární – se v čtenářově paměti 

doslova uhnízdí a čtenář si je pak může vybavit v nejrůznějších situacích, tváří v tvář 

Molochu moderní doby.) 

 S touto kritikou lineární a textové modernity jde ruku v ruce vnitřní obroda, resurekce, 

rituál přechodu jejich textových i netextových JÁ. Právě rity přechodu jsou 

z antropologického hlediska důležitým rysem orálních kultur (M. Eliade 1997, E. Cassirer 

1997 aj.). Orální styl psaní tak formuje i (ne-textovou) duši Whitmanovu a Millerovu. Jak 

uvidíme, Whitmanovo brodění se po kotníky v útržcích textu, z nichž pak skládal pomocí 

provázku podobném ocasu draka své skladby (1.5), i Millerova obsese si vše pamatovat, i 

jejich ustavičné útoky na knihy a kulturu vzniknuvší z textového myšlení naznačují, že nejde 

jen o „nástroj“, pouhou „stylizaci“, kterou vůči oralitě uplatňují James Joyce či Jiří Kolář: na 

rozdíl od nich totiž „orální psaní“ u Whitmana i Millera doprovází rovněž proměna jejich ne-

textových JÁ, jsou v předivu svých textů „zapleteni“ (Max Weber). Rozdíl mezi 

„tkalcem“ a „přízí“ je nicméně třeba zachovat. Nelze se tedy vydat ve stopách badatelů, kteří 

sedli našim autorům na lep a tuto hranici setřeli, ani ve stopách autorů, jimž vypadlo 

z interpretace příliš, protože pohlíželi na naše autory pouze skrze metaforu „fikčního světa“. 

 Je třeba jejich JÁ vzít za slovo a přijmout fakt, že alespoň co se týče prvního vydání 

Leaves of Grass (1855) a Tropic of Cancer (1934) opravdu nejde o „literaturu“, jak jsme ji 

v kompartmentalizované modernitě obyčejně zvykli chápat. Říct, že „Whitman píše 

poezii“ a „Miller píše romány“, by znamenalo vzdát se příliš rychle a jejich skladbám 

neporozumět, jak se často děje. Oba autoři, navazující na profétickou linii psaní, se tomu 

z dobrých důvodů vzpírali. „Camerado, this is no book; / who touches this, touches a 

man“ píše Whitman (2002: 424) skrze své textové JÁ v básni „So long“, jež variuje hlavní 

moment participace už obsažené v závěru „I CELEBRATE myself“. Stejně tak Millerovo 

textové JÁ hned v prvních kadencích Tropic of Cancer křičí, že „literatura od něj už dávno 

odpadla“ a že to, co píše, „není kniha v běžném slova smyslu“ (H. Miller 2005 [1934]: 10). 

  Miller pak odmítá označování svého JÁ jako „hrdiny“: V „Otevřeném dopise 

surrealistům všude“ čteme: „Naivní angličtí kritici svým náležitým, idiotským způsobem psali 

o ,hrdinovi‘ mé knihy (Obratník Raka), jako by šlo o postavu, kterou jsem si vycucal z prstu. 

Je nad slunce jasnější, že v té knize mluvím o sobě. Používám skrznaskrz svoje jméno. Nepsal 
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jsem fiktivní příběh. Napsal jsem autobiografický dokument, lidskou knihu“ (H. Miller 2011: 

83). Ano, pokud čtenář čte Whitmana pouze jako „poezii“ a Millera jako „román“, přestává 

být autorům práv. Whitman ho záhy jako básník-básník začne nudit, ne však jako básník-

prorok („poet-prophet“), jehož nástup uvolnili Robert Lowth a J. G. Herder (viz 0.3.2). 

U „Millera-romanopisce“ nenajde mimo jiné zápletku.
5
 Právě jedním z rysů literatury je pro 

E. M. Forstera v klasickém díle Aspects of the Novel (1927) fakt, že romanopisec zná svoje 

postavy, zatímco v životě žádného dalšího člověka, ani sebe sama, nikdy „zcela“ nepozná.
6
 

U Whitmana a Millera jsou „JÁ“ i další „postavy“ v textech ve svém úhrnu nepoznatelné, 

stejně jako zůstane člověku v úhrnu nepoznatelná vlastní duše. 

 V žánrové mnohoživelností a relativně větší prostupnosti autora s jeho textovým JÁ 

u obou autorů je opět možné hledat moderní analogon žánrové nevyhraněnosti a osobní 

přítomnosti básníka skládajícího před skupinou posluchačů orální kompozici.
 

Je 

nicméně potřeba v jejich (teo)poetikách a jejich vývoji sledovat momenty, kdy autoři 

novodobá žánrová označení explicitně či implicitně odmítnou (to častěji), nebo naopak 

přijmou. Práce uvažuje texty, které oscilují mezi novým evangeliem, autobiografickou 

romancí a memoárem, záznamem či „dramatizací mystické zkušenosti“,
7
 poezií, profétií, 

dopisem, cestopisem, konfesí, deníkem a v případě Millera i historkou a „urážkou“. 

S postupem času se, jak uvidíme ve 3. kapitole, do jisté míry posiluje jejich zakotvení v žánru, 

a snad tedy i jejich poloha „pouhých“ spisovatelů. Nástrojů orální teorie tak práce používá 

v rámci „měkké teorie“
8
 při mapování textových promluv JÁ v Leaves of Grass a Tropic of 

Cancer a to i ve vztahu k JÁ netextovým.  

                                                 
5
 Stejně tak čtenáře neuspokojí ani Miller coby pornograf: jeho erotika funguje často především jako „comic 

relief“ či přímo strategie, jak čtenáře rozesmát; zadruhé Millerově erotismu chybí ona „textová 

distance“ a „utajení“, „dirty little secret“ slovy D. H. Lawrence. Zatřetí, čtenáře, který vyhledává pornografii, 

zřejmě neuspokojí silně poetické, silně společensky kritické a reflexivní party u Millera. A začtvrté, a to se týká 

obou autorů: silný erotismus je spíš upozornění na hlubší rozměr skutečnosti, která je, jak zdůrazňuje mystická 

tradice, svou povahou erotická. Miller pak, jak uvidíme, svými popisy kritizuje i mechanizaci sexu. 
6
 Srov.: „And now we can get a definition as to when a character in book is real: it is real when the novelist 

knows everything about it. He may not choose to tell us all he knows – many of the facts, even of the kind we 

call obvious, may be hidden. But he will give us a feeling that though the character has not been explained, it is 

explicable, and we get from this a reality of a kind we can never get in daily life“ E. M. Forster (1985 [1927]: 

63). 
7
 Takto označuje Whitmanovu „Song of Myself“ (zde „I CELEBRATE myself“) J. E. Miller (1957: 34). 

8
 Na rozdíl od měkké teorie humanitních oborů, jež usilují o mapování, pro Wolfganga Isera tvrdá teorie 

přírodních věd chce „odhalit takové zákony, které [...] dovolí vyvozovat jednotlivé predikce“. Podle Isera 

„[u]mění a literaturu lze posuzovat, nikoli však předvídat, a předvídat nelze dokonce ani mnohočetné vztahy, jež 

umění a literatura obsahují. Předpověď si klade za konečný cíl něco ovládnout, zatímco mapování se pokouší 

rozlišovat“ W. Iser (2006: 18). 
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 Z nastíněné teze vyplývá i pojmosloví. Pojmy text a skladba se ukazují pro přítomnou 

práci výhodnější než pojmy fikce, poezie či román. Text odkazuje k textuře a k předení,
9
 tedy 

k technologiím mrtvého stromu („dead tree technologies“); pojem skladba naznačuje jak 

výsledek, tak samotný proces kompozice, který se odehrává přímo při představení sešíváním 

tradičních paměťových formulí. Naproti tomu pojem fikční svět je sám příkladem důsledků 

krajního distancování se od básnického slova písemným a typografickým uvažováním: je tu 

popřena jakákoli relevance k Lebenswelt, živému světu, v němž žijeme. Takové označování 

by šlo přímo proti poetikám našich autorů. Pojem „verš“ práce uchová, protože stejný pojem 

se používá v češtině rovněž pro popis „řádků“ Bible. O Millerovi a Whitmanovi většinou 

bude mluvit jako o autorech – kde pro teze naší práce svědčí i etymologie od lat. „auctore“
10

 – 

zvětšovat. Stejně se práce vystříhá pojmu „stylizace“: lze vysledovat markantní rozdíl mezi 

našimi autory a Baudelairovou „stylizací“ danou jeho „osobností manýrovanou od 

přírody“ (T. Gautier 1995 [1868]: 16),
11

 který svou autorskou stylizaci vytváří – jednoduše 

řečeno – především pro to, aby svůj život, zevnějšek a poezii odlišil od ubíjející normality 

středostavovské společnosti. Opět se ukazuje jako výhodnější – a ve shodě se situací básníků 

v orálních milieux – v případě Whitmana a Millera spíše než o stylizaci uvažovat o jejich 

novém vyžádání si role básníka-barda či autora-barda v modernitě skrze texty. 

 

 

*** 

 

Ve zbývající části úvodní kapitoly práce nejprve nastíní stav současného whitmanovského 

a millerovského bádání (0.2). Následně rozvine důležité teze orální teorie (0.3), a to 

především její americké větve, která jinak bývá označována jako „Parry-Lord theory“, jejímiž 

hlavními proponenty, vedle Milmana Parryho a Alberta Lorda, jsou Jack Goody, Ian Watt, 

Walter J. Ong a částečně i Eric Havelock. Kořeny této teorie je však třeba hledat v Paříži 

dvacátých let minulého století u Marcela Jousse a jeho Le Style oral (1925) a Jousseova 

                                                 
9
 Srov. poznámku Josefa Vojvodíka nad Erbenovým „Zlatým kolovratem“: „Johann Jakob Bachofen [...] 

rozpoznává ve tkaní a spřádání symbolickou činnost matky přírody jako neúprosné vládkyně nad osudem 

pozemského života, spřádající jeho tkanivo“ J. Vojvodík (2006: 60). 
10

 Online Etymology Dictionary (2013: nestr.). 
11

 Srov.: „Baudelaire byl často obviňován ze strojené podivnosti, z chtěné originality za každou cenu, a 

především z manýrismu. Než budu pokračovat, musím se zastavit u této otázky. Jsou lidé, kteří v sobě mají 

manýrismus od přírody. Prostota byla by u nich čirou přepjatostí a jakoby manýrismem naruby. Musili by dlouho 

hledat a velmi se namáhat, aby dospěli k přirozenosti [...] Tyto básně, tak vybraně zvláštního rázu, nestály ho víc 

než jiné lidi špatně zrýmovaná banalita“ T. Gautier (1995 [1868]: 16). 
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pojmu mimisme, který práce osvítí i z dalších perspektiv (M. Merleau-Ponty, E. Scarry, 

D. Abram; 0.3.1). Práce se potom vrátí ještě hlouběji do minulosti, do 18. století, a zastaví se 

u Roberta Lowthe a vyzdvihne jeho nesmírně důležité, byť nenápadné upozornění na 

mnemotechnickou funkci paralelismu v perspetivě Jousseově i dalších badatelů (J. Kugel, 

C. Guillén, R. Jakobson; 0.3.2). Následně práce upozorní na koncept „sešívání 

formulí“ v Parry-Lordově teorii (0.3.3), homeostatiku orální mnemiky (J. Goody a I. Watt, J. 

Assmann, C. Geertz, D. Abram; 0.3.4) a přiblíží pojem „kuturní encyklopedie“ (E. Havelock; 

0.3.5). Po doplnění americké teorie u W. Onga (0.3.6) poukáže práce na hranice této teorie 

(0.3.7). Následují J. Nohrnbergovy (1974) a Ongovy (1977) poznámky o specifické povaze 

Bible a biblické hermeneutiky, o biblické futuralitě oproti „nostalgičnosti“ literární zápletky; 

o dynamičnosti, kinetičnosti a léčivé povaze biblického slova a o chápání hermeneutiky coby 

vzkříšení „mrtvého“ psaného slova (0.4). I v tomto klíčovém aspektu navazuje Ong na 

Jousseovo chápání „mandukace“, kterému se věnujeme samostatně (0.4.4). Následují teze 

Martina Bubera (0.5.1), feministické teoložky osvobození Dorothee Sölle (0.5.2), která 

postavu Krista v některých ohledech vykládá s podobnou brizancí jako Whitman a Miller, 

a teze Evelyn Underhill a Mircea Eliadeho k mysticismu a šamanismu (0.5.3). Následuje opět 

Havelockova a Abramova kritika Platónova – a potažmo i Derridova – odmítnutí mimesis 

a básníka (0.5.4). V poslední části úvodu nastíním své interpretační východisko, jímž bylo 

čtení obou skladeb primárně nikoli hermeneutikou podezření, nýbrž hermeneutikou hladu. 
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0.2 Současný stav bádání 

 

Není mi známa práce, která by systematicky srovnávala dílo Whitmanovo a Millerovo, pokud 

nepočítám dizertaci Homera Nicholsona z roku 1957 (viz níže). Nejsou mi známy ani 

monografie, které by se z poslechu a okusu orální teorie zabývaly jedním z těchto dvou autorů 

samostatně. 

 Co se týče literatury o Whitmanovi, metrů a metrů hřbetů knih,
12

 byla pro mou 

orientaci v problematice relevantní v prvé řadě dvě nedávná obsáhlá whitmanovská 

kompendia: A Companion to Walt Whitman (2009), v redakci Donalda D. Kummingse, 

shrnuje současný stav bádání z třiceti pěti hledisek. Pro východiska přítomné práce byly 

podnětné především studie pojednávající Whitmanův vztah k náboženství (D. Kuebrich), 

oratoři (J. R. LeMaster) a vědě (H. Aspiz), stejně jako studie o Whitmanově jazyce 

(T. Hoffman), stylu (J. P. Warren), prvním vydání Leaves of Grass (E. Whitley) a jejich 

publikační historii (A. Gailey). Protože je těžištěm přítomné práce systematické srovnání 

prvního vydání Leaves (1855) s Tropic of Cancer, byl důležitý soubor příspěvků z konference 

zaměřené na první vydání Whitmanovy skladby: Leaves of Grass: The Sesquicentennial 

Essays (2007), ed. Ed Folsom, Susan Belasco, Kenneth M. Price, uspořádané právě ke sto 

padesátému výročí Whitmanova vydání knihy vlastním nákladem. Nejpodnětnější se ukázaly 

příspěvky T. Genowayse (objev, že existují dvě verze daguerrotypu) a E. Folsoma 

(typografické úvahy plynoucí z Genowaysova objevu). 

 Dalším nesmírně cenným zdrojem se ukázal The Walt Whitman Archive 

(www.whitmanarchive.org), který řídí Ed Folsom a Kenneth M. Price. Jde o skutečně velký 

projekt, který znamená průlom ve whitmanovském bádání. Tak i nedávná práce Matta Millera 

(2010), na niž navazuje i přítomná práce, když uvažuje o Whitmanově orální mnemotechnice 

na rovině geneze díla (1.5), by bez tohoto bohatého whitmanovského archivu nebyla možná. 

(Lze zde najít a stáhnout všech šest edic Leaves of Grass, stejně jako jeho novinové články, 

                                                 
12

 K pochopení Whitmana a jeho kritické recepce je cenné srovnat původní kritické vydání u W. W. Nortona 

(ed. Sculley Bradley, and Harold William Blodgett) z roku 1973 s jeho revidovaným vydáním z roku 2002 

(ed. Michael Moon) a pozorovat, jak se proměnil obsah četných doprovodných studií. Druhé, novější vydání se 

už nesnaží maskovat Whitmanovu homosexualitu. Ze studií českých badatelů stojí za zmínku studie J. Levého 

(1971) už proto, že jeho východisko je zcela protichůdné tezi této práce. Levý tvrdí, že Whitmanovým přínosem 

je, že objevil poezii „metodu statistiky“ (1971). Vančurova práce (1955) beznadějně zastarala, Jařabův doslov ve 

stopě Ginsbergovy básně „Supermarket v Kalifornii“ vystihuje jeden z paradoxů Whitmanovy poetiky, když píše 

o Whitmanovi, že „i když chtěl být básníkem všech a básníkem demokratického davu, zůstal osamoceným 

pěvcem pro osamoceného čtenáře“ (1998: 269). Whitmanově české recepci jsem se věnoval v diplomové práci, 

viz O. Skovajsa (2007). 
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rukopisy – mimo jiné odkaz na Library of Congress, kde si lze prohlédnout naskenovaný sešit 

předcházející vznik Leaves (1855) –, dále korespondenci, všech šest dílů Traubelových 

rozhorů s Whitmanem, základní biografii,
13

 archiv fotografií – Whitman se fotografoval velmi 

rád a v archivu je celkem 128krát! –, a dokonce prastarou nahrávku starého Whitmana, 

recitujícího báseň „Amerika“ a zřejmě kompletní knižní i časopiseckou
14

 bibliografii. Archiv 

stále roste.
15

 

 Při pokusu vymezit příběh „I CELEBRATE myself“ (1.8) jsem navazoval především 

na již starší studie – v analýze textu ovšem často rigoróznější než současné –, zahrnuté ve 

sborníku Jamese E. Millera Jr. (1971) a „mozaiku interpretací“ zkompilovanou Edwinem 

Havilandem Millerem (1989). 

 Mnoha obecných aspektů orality se ve své pronikavé studii dotýká už R. Bridgman 

(1968), následovně pak M. Bauerlein (1986), jakkoli tato práce nesouhlasí s jeho závěry. 

Stejně tak i pozdější Bauerleinova whitmanovská monografie (1991) vyvedená spíš 

z demannovských pozic je již východiskům přítomné práce protichůdná. K vyhranění 

teoretické pozice mi pomohla již zmíněná podnětná studie J. LeMastera (2006). Co se týče 

prací o Whitmanovi, které mají blízko oralitě v antropologickém a teologickém smyslu, 

z pozice šamanismu mapuje Whitmanovu cestu George B. Hutchinson (1986) v monografii, 

jež usiluje o celkové uchopení Whitmana: Whitmanovo vystoupení vykládá právě jako 

moment, kdy chtěl jako šaman zachránit „duši“ jak svoji a svého čtenáře, tak i komunity: 

„pročistit krev“ občanům Spojených států, které mílovými kroky směřovaly k občanské válce. 

Jak dokládají i jiné zdroje (M. Zwonitzer 2008), Whitman neočekával od prvních tří vydání 

Leaves of Grass nic míň než ukončení politické krize Unie. Hutchinson upozorňuje na 

moment osobní krize Whitmanovy i Unie, na erotismus šamana, na jeho sebeobětování i na 

Whitmanovu víru ve vlastní poselství. Především v angažovanosti JÁ se Hutchinson shoduje 

s hlavními tezemi také této práce, která je však pojata komparativně a šířeji; navíc je chápání 

Whitmanova vystoupení pouze z pozice šamanismu značně reduktivní (viz 0.5.3, 1.6).  

 Další cennou prací je knižní studie Davida Kuebricha Minor Prophecy (1989), která 

rovněž bere Whitmanovo poslání coby básníka-proroka (poet-prophet) vážně a dopodrobna 

zkoumá historické pozadí Whitmanovy doby i širší kulturně-historické pozadí (diskurs 

                                                 
13

 The Solitary Singer (1955), již starší životopis z pera Gaye Wilsona Allena, nahradily dvě nedávné biografie: 

První je šíře kulturně-historicky pojatá práce Davida S. Reynoldse Walt Whitman’s America (1995), druhou je 

podrobný životopis Jerome Lovinga, Walt Whitman: Song of Himself (1999). 
14

 O Whitmanovi vychází Walt Whitman Quarterly Review (University of Iowa), založený v roce 1983 jako 

nástupce Walt Whitman Review. Články starší než jeden rok jsou dostupné bezplatně online. 
15

 Ed Folsom a Kenneth Price, spjatí s The Walt Whitman Archive, a další přední whitmanologové jako Betsy 

Erkkila (zabývala se Whitmanovým vztahem k francouzské lyrice) a jeho životopisec David Reynolds hovoří 

v nedávném dokumentu PBS „Walt Whitman: An American Experience“ (2008), režie Mark Zwonitzer. 
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osvícenství, Carlyle, Emerson), jež otevřelo možnost tak radikální interpretaci křesťanské 

zvěsti, jak ji učinil Whitman. Svá východiska pak Kuebrich sumarizuje i v již citovaném 

kratším eseji (2006). Cenné je mj. Kuebrichovo upozornění na Whitmanovu nauku 

o nesmrtelnosti duše, již nesdílí s Emersonem. Nelze však souhlasit s třetím svorníkem 

Kuebrichovy teze, tedy že Whitman spojuje náboženství nejen s demokracií, ale též s vědou. 

Tato práce naopak dokládá, že JÁ „I CELEBRATE myself“ (1855) chce zjednat nápravu 

právě předvědeckým vnímáním druhých a přírody. Z teologického pohledu byly pro tuto práci 

cenné již starší studie dokládající vliv kvakerismu na Emersona (F. Tolles: 1938) a přímo na 

Whitmana (L. Templin: 1970; podobně i nověji M. Putna 2010). 

  Nelze opomenout vášnivé čtení Whitmana u D. H. Lawrence (1985 [1923], 1.8.1) 

a především Millerovy poznámky k Whitmanovi: Necháme-li na tomto místě stranou narážky 

na Leaves of Grass v Tropic of Cancer, je třeba zmínit Millerovu pozdní studii „Walt 

Whitman“ (1957, č. 2011), kde barda velebí do výšin. Pro Millera byl Whitman celoživotním 

průvodcem, a proto píše-li následující, ví, o čem mluví: „Chtěl lidem otevřít oči, vést je do 

středu prázdnoty, aby odtud nalezli vlastní směr“ (2011 [1978]: 300).
16

 

                                                 
16

 Právě proto, že se tato práce nesnaží sledovat přímo Whitmanův vliv na Millera, dovolím si aspoň ještě 

několik citací z uvedeného textu: „Citací z Whitmana může svůj názor zaštítit každý. Po něm však nepřišel nikdo, 

kdo by jeho myšlenky přijal a překročil je. ,Zpěv silnice‘ je a bude nepřekonatelný. Transcenduje lidský pohled, 

nutí člověka zahrnout do vlastního bytí vesmír. Mnohem víc mě Whitman zajímá jako vizionář než jako básník. 

Snad jediný básník, se kterým jej lze srovnávat, je Dante. Víc než kterákoli jiná osobnost symbolizuje Dante svět 

středověku. Whitman je ztělesněním moderního člověka, o kterém mám zatím jenom matné zdání. Moderní život 

ještě nezačal. Povstalo několik lidí, kteří nám dali zahlédnout záblesky světa, jenž přijde. Whitman nejenže 

propůjčil hlas rodícímu se životu, ale jednal, jako by už nastal. Je zázrak, že ho neukřižovali. Ale tady se 

dotýkáme tajemství, do nějž se halí celý jeho život, zdánlivě otevřený dokořán. [...] Jakési magické brnění ho 

chrání před svévolným vyrušením zvenku, před znesvěcením jeho bytí. V mnohém tak 

připomíná ,vzkříšeného‘ Krista. [...] Tento pohled, tak naprosto cizí takzvanému modernímu světu, je skrz naskrz 

polynéský. A právě tam Whitman patří, daleko za nejzazší hranice západního světa, ani na Západ, ani na Východ, 

ale vládne království pomeznímu, je plujícím souostrovím míru, štěstí a radosti z prostého tady a teď. [...] Mezi 

raným Whitmanem a ,probuzeným‘ Whitmanem není vůbec žádná spojitost. [...]Můžete o něm říct stejně jako 

o Tolstém, že dělá z umění propagandu. Neznamená to však spíš, že umění ztrácí veškerý smysl, pokud ho není 

užito k životu, pokud není ve službách života? Whitman nikdy nebyl moralista ani pámbíčkář. Chtěl lidem 

otevřít oči, vést je do středu prázdnoty, aby odtud pak nalezli svůj vlastní směr. Nekáže, ale vyzývá. Nestačí mu 

své názory jenom říkat, on je zpívá, triumfálně je křičí. Když se ohlédne, pak jenom proto, aby ukázal, že 

minulost a budoucnost jedno jsou. Zlo nevidí nikde. Vždy vidí skrz a dál. [/] Říká se o něm, že je panteista. 

A ještě častěji se říká, že je velký demokrat. Mluví se o jeho kosmickém vědomí. Všechny pokusy ho nějak 

onálepkovat a zařadit však nakonec selžou. Proč ho nepřijmout jako ryzí jev? Proč nepřipustit, že nemá sobě 

rovného? Nesnažím se z něj dělat boha. Jak bych mohl, když byl tak strašně lidský? Trvám-li tolik na jeho 

jedinečnosti, není to snad proto, abych naznačil cestu, jak poodhalit skrytý nárok demokracie? ,Uvolněte člověku 

prostor‘, tak pojmenoval svou báseň jeho věrný přítel a životopisec Horace Traubel. Co stojí v cestě člověku? 

Jenom člověk. Whitman bourá všechny vetché přepážky, za nimiž se lidé snaží ukrýt. Vyjadřuje absolutní důvěru 

v člověka. [...] A kolébka se zatím věčně houpá...“ H. Miller (2011: 297–301). 

Zajímavé biografické informace ke vztahu Whitman–Miller podává vynikající životopis Jay Martina (1980).  

Miller četl Whitmana vedle Jacka Londona od dětství, že přečetl první tři tlusté svazky With Walt Whitman in 

Camden (1906, 1915, 1914) z pera Whitmanova „Eckermanna“ Horace Traubela, že poté, co odešel z práce, aby 

se věnoval pouze psaní, dal namnožit Whitmanovu báseň „Native Moments“, kterou se jeho žena June pokoušela 

prodávat (J. Martin 1980: 101), že do Paříže v roce 1930 odjížděl s Leaves of Grass v kapse – vedle hotového 

rukopisu Molocha a rozepsaného Crazy Cock – a že rukopis Air Conditioned Nightmare (1945) psal právě do 
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Literatura o Millerovi se pohybuje spíš v jednotkách decimetrů. Millerovu kritickou 

recepci vcelku dobře mapují dva obsáhlé výbory z kritik a studií o něm, první editoval E. B. 

Mitchell – Henry Miller: Three Decades of Criticism (1971), zahrnující texty od G. Orwella, 

P. Rahva, A. Huxleyho, K. Shapira, F. Kermodeho aj.
17

 A druhý, který editoval R. Gottesman 

– Critical Essays on Henry Miller (1992) doplňuje novější vývoj, tedy například feministická 

čtení Millera.
18

 Přehled americké recepce Millera až do konce tisíciletí podává T. Nesbit 

(2007: 13–25), současné millerovské dění mapuje Nexus: The Intenational Henry Miller 

Journal, který edituje James M. Decker, v roce 2013 vyšlo desáté číslo. 

 Z řady biografií vyniká interpretačně i faktograficky nesmírně cenný životopis Jaye 

Martina Always Merry and Bright: The Life of Henry Miller (1980). Z vlny millerovských 

životopisů devadesátých let (M. V. Dearborn [1991], R. Ferguson [1991]) je třeba 

vyzdvihnout brilantní životopis Ericy Jong, která se už se starším Millerem spřátelila (1993) 

a na niž tato práce vedle životopisu Martinova v některých partech navazuje. Kniha F. Turnera 

se slibně pro tuto práci znějícím titulem Henry Miller And the Making of Tropic of Cancer 

(2012), soustřeďující se na Millera ještě ve dvacátých a třicátých letech v Brooklynu a na 

Manhattanu a pak v Paříži, platí daň za popularizující tendenci a moc nového nepřináší. 

 James M. Decker je autorem pronikavé millerovské monografie Henry Miller and 

Narrative Form (2005). Zde reaguje na častou výtku adresovanou Millerovi, jíž je „absence 

formy“. Decker právě ukazuje, že Miller používá jedinečnou digresivní formu vyprávění 

                                                                                                                                                         
specifického zápisníku s deskami Leaves of Grass: s prázdnými listy,  jež si vyzvedl v tiskárně Doubleday a 

které před vytištěním tohoto vydání používali tiskaři jako vzor vazby (J. Martin 1980 : 376), a že na novoroční 

přání v roce Miller 1961 dal citát, který Traubel zvedl u Whitmana na podlaze a jejž cituje v prvním svazku 

svých whitmanovských rozhovorů. Jde o citát pro čtenáře Democratic Vistas nepřekvapivý: „Go on, my dear 

fellow Americans, whip your horses to the utmost – excitement! money! politics! ... You are in a fair way to 

create a whole nation of lunatics“ J. Martin (1980: 467). 
17

 Dále je třeba vyzdvihnout studii básníka a dobrodruha K. Rextrotha (1955) a studii Lawrence Durrela (1959). 

Cenné jsou pak Millerovy rozhovory, jako je interview pro Paris Review s Georgem Wickesem (1961) či 

nahrávky rozhovorů s reportérkou Folkways Records (1964, Smithsonian Center for Folklife and Cultural 

Heritage), Georgem Belmontem (1971), Ben Grauerem (1956) z filmových projektů Henry Miller Asleep and 

Awake z roku 1975 dostupný na Youtube.com a řada dalších kratších filmů. Je třeba zmínit i cennou studii Jiřího 

Němce a Jiřího Válka (1963), českou recepci Millera načrtávám v doslovu k českému výboru Millerovy 

esejistiky (2011). 
18

 Stejně jako Whitmanovy a Millerovy katalogy kumulativního efektu dosahuje kapitola o Millerovi v knize 

Kate Millett: Sexual Politics (1970), z něhož část přetiskuje i R. Gottesman (1992). Millett vytrhává výroky 

z kontextu, neproblematizuje vztah mezi autorem Henry Millerem a jeho textovým JÁ a přiřkává obecnou 

platnost výrokům, které JÁ adresuje situačně, například vulgárnímu kumpánovi Van Nordenovi. Kumulativním 

vršením invektiv z Milleových textů chce kniha utvrdit čtenáře v tom, že Miller byl velký misogyn a antisemita. 

Nezmiňuje však, že stejně nevybíravý je Miller i ke svým kumpánům, novinářům, Indům, Angličanům, Němcům 

i sám k sobě. Kritický přístup podobný Millettové uplatnil v českém prostředí Vladimír Mináč v kritice 

Škvoreckého Zbabělců (1958). Ve stejné stopě jde pak bohužel i recenze nedávné millerovské monografie 

(F. Turner 2012) z pera Jeanette Winterson (2012). Na Millerovu obranu proti Millett a dalších vystoupila E. 

Jong (1993), i biografie M. V. Dearborn, „second wave“ feministky je mnohem zajímavější a vykládá Millerova 

traumata z psychoanalytických pozic. Neméně inspirativní je čtení Alisson Palumbo (2010), která čte Millerovy 

texty v rámci écriture féminine Hélène Cixous. 
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„a radically digresive style that shifts between realism and the fantastic“ (J. Decker 2005: 2), 

tuto formu nazývá „spirální“ či „fugální“ a přesně dokazuje, že tato forma je součástí 

Millerovy kontinuální kritiky moderního spirituálního rozkladu. Ve svém výkladu formy 

vedle teoretiků autobiografie (J. Olney 1972, P. Wald 1995) zmiňuje Decker i W. Onga 

(J. Decker 2005: 19) a je si vědom podílu orality v Millerově psaní, jakkoli dynamiku 

Millerovy „spirální“ formy – i v tematické rovině coby „sense of non-linear time“ – vykládá 

především z pozic tří klíčových postav – zde vychází z pozic blízkých Millerově vlastním 

výkladům, jde o Henri Bergsona, Oswalda Spenglera a estetika Élie Faura. Cenný je rovněž 

i pokus o žánrovou analýzu Tropic of Cancer, na kterou navazuje i přítomná práce (viz 2.5.7). 

Po brilantním úvodu tři analytické kapitoly Deckerovy práce (Brooklyn Dawn, Parisian 

Tempest, Californian Tranquility) sledují nejprve Millerovy newyorské začátky (texty Moloch, 

Crazy Cock), pařížské období zrodu (Tropic of Cancer, Black Spring, Tropic of Capricorn) 

a Millerovu trilogii Růžové ukřižování (Sexus, Plexus a – nedokončený – Nexus), kterou psal 

z větší části v kalifornském Big Suru poté, co se před nástupem nacismu vrátil do Ameriky. 

Decker tak pojednává Millerovo dílo rovnoměrně a v jednom celku, v závěru vymezuje 

Millerovo postavení v americké tradici, jejím spirituálním (A. Bradstreet, E. Taylor, 

J. Edwards, a pak především transcendentalismus: R. W. Emerson, H. D. Thoreau, Whitman 

a volněji i E. Dickinson) a pikareskním proudu (J. Smith, S. K. Knight, W. Byrd, H. H. 

Beckenbridge, R. Tyler, C. Lennox
19

) a zdůrazňuje, že neměl problém obě strany spojovat – 

díky své spirální formě – stejně jako John Donne či Whitman před ním. Millerovu spřízněnost 

s jeho „hrdinou“ Whitmanem komentuje přesně, byť jakkoli stručně.
20

 

 Pro interpretaci Millera mělo rozhodný vliv setkání s Thomasem Nesbitem, jehož 

pražský seminář na FF UK jsem v roce 2005 navštěvoval, a Nesbitovou monografií Henry 

Miller and Religion (2007). Nesbit v textu mj. dokládá, jak Miller ve svých poznámkách 

spojuje omofagio se svatým přijímáním, a překládá tak antické mýty do křesťanského 

schématu, aby sám „fikcionalizoval svůj život jako Růžové ukřižování“ (T. Nesbit 2007: 36). 

Zde Nesbit navazuje na starší práci Bertranda Mathieu Orpheus in Brooklyn (2003 [1976]), 
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 Deckerův výčet stojí za to doplnit o jméno renesančního dobrodruha Thomase Mortona (1579–1647), hodně 

millerovského střihu, kterého John Endecott vyhnal z Nové Anglie a jeho osadu Mare-Mount srovnal se zemí. 

Morton svým otevřenějším vztahem k domorodým obyvatelům, sexualitě a veselí zkrátka puritány pobuřoval, 

jak o tom podává zprávu i slavná povídka Nathaniela Hawthorna The May Pole of Marry Mount (1837). 
20

 Srov.: „Whitman, perhaps, offers the most obvious connection to Miller, especially in his celebrations of 

sexuality and his refusal to turn away from the squalid side of life. Straining Emerson’s notion of organic form to 

tis limits, Whitman’s style overflows the page with catalogs, sensuous language, and startling juxtapositions. 

Like Whitman, Miller embraces filth as equally as he does the sublime, and his spiral form, with its breathless 

catalogs, delirious reveries, graphic sexual scenes, and egoistic apostrophes, also bursts rhetorical conventions to 

their limits“ J. Decker (2005: 153). 
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sledující kristovsko-orfickou tematiku především na Millerově Colossus of Maroussi (1941), 

Mathieuovy teze rozvíjí a aplikuje na Millerovo dílo jako celek a koncept resurekce ilustruje 

především na obou Obratnících a trilogii Růžové ukřižování. Nesbitovo důležité kristovské 

čtení Millera, jakkoli s ním nesouhlasím v dílčích aspektech, mě pak inspirovalo 

k podobnému čtení Whitmanových Leaves (1855), respektive k odvaze některé 

„drzé“ Whitmanovy verše domyslet, což je jeden z půvabů komparativní práce. 

 Podobným směrem vzájemných zrcadel se vydává Katy Masuga Henry Miller and 

How He Got That Way (2011), kde autorka v jednotlivých kapitolách zkoumá intertextové 

vztahy mezi Millerem a Fjodorem Dostojevským, Lewisem Carrollem, Arthurem Rimbaudem, 

Marcelem Proustem, D. H. Lawrencem a v první kapitole „Leaves of Letters“ samozřejmě 

Whitmanem (K. Masuga 2011: 19–41). Masuga nad Millerovým Whitmanem zkoumá přímé 

aluze na Whitmana, vlastní Millerův nevědomý whitmanovský styl, který se pak přehoupne 

do chápání sebe sama jako „nositele pochodně“, již mu předal Whitman.
21

 Masuga 

interpretuje citlivě i další whitmanovskou narážku v Tropic of Cancer.
22

 Na konci studie 

zkoumá vztah mezi Whitmanovým „Crossing Brooklyn Ferry“ (1856), „The 
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 Srov.: „With Macha gone our evenings took on a different character. Often we sat by the fire drinking hot 

toddies and discussing the life back there in the States. We talked about it as if we never expected to go back 

there again. Fillmore had a map of New York City which he had tacked on the wall; we used to spend whole 

evenings discussing the relative virtues of Paris and New York. And inevitably there always crept into our 

discussions the figure of Whitman, that one lone figure which America has produced in the course of her brief 

life. In Whitman the whole American scene comes to life, her past and her future, her birth and her death. 

Whatever there is of value in America Whitman has expressed, and there is nothing more to be said. The future 

belongs to the machine, to the robots. He was the Poet of the Body and the Soul, Whitman. The first and the last 

poet. He is almost undecipherable today, a monument covered with rude hieroglyphs for which there is no key. It 

seems strange almost to mention his name over here. There is no equivalent in the languages of Europe for the 

spirit which he immortalized. Europe is saturated with art and her soil is full of dead bones and her museums are 

bursting with plundered treasures, but what Europe has never had is a free, healthy spirit, what you might call a 

MAN. Goethe was the nearest approach, but Goethe was a stuffed shirt, by comparison. Goethe was a 

respectable citizen, a pedant, a bore, a universal spirit, but stamped with the German trade-mark, with the double 

eagle. The serenity of Goethe, the calm, Olympian attitude, is nothing more than the drowsy stupor of a German 

bourgeois deity. Goethe is an end of something, Whitman is a beginning“ H. Miller (2005: 240). 
22

 Srov.: „Salut au monde! Salute of twenty-one guns bombinating from the rectum. ,I wear my hat as I please, 

indoors or out,‘ said Walt. That was a time when you could still get a hat to fit your head. But time passes. To get 

a hat that fits now you have to walk to the electric chair. They give you a skull cap. A tight fit, what? But no 

matter! It fits. You have to be in a strange country like France, walking the meridian that separates the 

hemispheres of life and death, to know what incalculable vistas yawn ahead. The body electric! The democratic 

soul! Flood tide! Holy Mother of God, what does this crap mean? The earth is parched and cracked. Men and 

women come together like broods of vultures over a stinking carcass, to mate and fly apart again. Vultures who 

drop from the clouds like heavy stones. Talons and beak, that's what we are! A huge intestinal apparatus with 

a nose for dead meat. Forward! Forward without pity, without compassion, without love, without forgiveness. 

Ask no quarter and give none! More battleships, more poison gas, more high explosives! More gonococci! More 

streptococci! More bombing machines! More and more of it – until the whole fucking works is blown to 

smithereens, and the earth with it!“ H. Miller (2005: 266). Masuga tento úryvek komentuje s tím, že Miller zde 

záměrně odmítá tyto Whitmanovy fráze, a to netoliko proto, že by odmítal Whitmana (ostatně četl i jeho kritické 

Democratic Vistas), ale spíš je zklamán strašlivou historií let chladného molocha zabíjení a krutosti, která jej od 

Whitmana a jeho doby dělí. H. Miller (2011: 25). 
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Bridge“ Stephena Cranea a Millerovým Black Spring a Tropic of Capricorn, který vykládá 

z hlediska estetického konceptu ekphrasis. 

 

I když až tato práce cílí na novější a systematičtější srovnání Whitmanovy a Millerovy 

teopoetiky s důrazem na jejich začátky, téměř každý millerovský text vede paralely 

s Whitmanem, počínaje Orwellem a jeho problematickým esejem „Inside the Whale“ (1940, 

č. „V břiše velryby“), kde mluví o Millerovi mluví coby o „naprosto negativním, 

nekonstruktivním, amorálním spisovateli, pouhým Jonášem, který pasivně přijímá zlo, 

jakýmsi Whitmanem mezi mrtvolami“ (1971[1940]: 25).
23

 Pro tuto práci bylo cenné setkání 

s jakkoli již historickou, nepublikovanou dizertací Homera K. Nicholsona O Altitudo: 

A Comparison of the Writings of Walt Whitman, D. H. Lawrence a Henry Miller obhájená na 

Vanderbilt University v roce 1957.
24

 Práce je důsledně komparativní, nezabývá se vzájemným 

vlivem. Nejvýše staví Lawrence, jehož práce až nekriticky adoruje a přejímá v lecčems 

Lawrencovu axiologii, což je problematické a Millera naopak cení nejníže. 

Nejproblematičtější je fakt, že Nicholson opomíjí vývoj autorských poetik a že srovnání 

rovněž neprovádí z předem důkladněji teoreticky reflektovaných pozic. Přesto se dotýká 

důležitých témat, jako je mystika, problém formy a anti-intelektualismus těchto tří autorů. 

Zajímavé je kromě jiného upozornění na afinitu mezi Millerem a dalším, dnes bohužel 

polozapomenutým modernistou, Thomasem Wolfem (1900–1939). 

 Další důležitou knihou o whitmanovské tradici je rovněž starší, ale velmi živá sbírka 

esejů předních amerických kritiků blízkým archetypální kritice s lawrencovským titulem: 

Start with the Sun, Studies in the Whitmanesque Tradition (1960), kam zařadil Karl Shapiro 

ranou verzi své vlivné studie „The Greatest Living Author“, která otevírá první americké 

vydání Tropic of Cancer v Grove Press (1961), zde ještě pod názvem „The Greatest Living 

Patagonian“, kde už v samotném názvu aluduje, co tato přítomná dizertace zkoumá 

systematičtěji. Cenná je studie „Democratic Vistas of Henry Miller“ (1971) z pera Harolda 
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 Orwellova studie je ambivalentní a v mnohých soudech lichá. Orwell na jedné straně naznačuje, že Miller se 

svou „vynikající prózou“ je jediným současným anglofonním spisovatelem, „který za něco stojí“ G. Orwell 

(1971 [1940]: 25). Problematická je však už Orwellova výtka z „pasivity“, jež zahrnuje i pasivitu morální, kterou 

se má Miller údajně přibližovat „obyčejnému člověku“. Není však nesmyslné mluvit o pasivitě u autora, který 

chce svým psaním i svou radikální kritikou modernity i svou obscenitou skrze své texty a své textové JÁ právě 

z pasivity probouzet? Orwell pak mimochodem sám sebe usvědčuje z toho, že nečetl Whitmanovy ke Spojeným 

státům profeticky kritické Democratic Vistas (1871), které opakovaně cituje, když píše, že mohl-li si takové 

přijetí dovolit Whitman, u Millera je to rezignace na morálku. Už v mnohých partech Democratic Vistas se totiž 

zdá, že demokracie končí také pro Whitmana „v ostnatém drátu“ G. Orwell (1971 [1940]: 13). Orwell Millera čte 

podobně jako v Democratic Vistas četl Whitman Poea – jako symptom nemocné doby. 
24

 Příznačná pro klima padesátých let je Nicholsonova omluva v prvním odstavci, že nemůže citovat obscénnosti. 
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McCarthyho, mapující Millerův vztah k Americe a americké kulturní tradici, především 

transcendentalistům, Jamesovi a samozřejmě Whitmanovi. Miller, „101 procentní 

Američan“ podle McCarthyho do Paříže „neutíká“, ale jde za hledáním uskutečnění plného 

života, za uskutečněním „timeless democratic vistas“ (H. McCarthy 1971: 235). Amerika 

vznesla prostřednictvím svých nejlepších autorů, jako byl Whitman a Thoreau, nárok na 

celostné naplnění života člověka a Miller se vydává jejich cestou – ale na jiném kontinentě. 

Amerika se tomuto nároku totiž definitivně zpronevěřila, reálně už nabízí jen konzumistické 

a industriální peklo. 
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0.3. Hlavní teze orálních badatelů, limity „americké teorie“,  

textovost Bible 

 

 

0.3.1 Mimodramata a mimisme Marcela Jousse 

 

Antropolog, pedagog, biblista, lingvista a básnickou avantgardou ovlivněný badatel Marcel 

Jousse (1886–1961)
25

 je jedním z otců zakladatelů myšlení o oralitě. Jousseova celoživotní 

práce tak spojuje antropologii s biblistikou – a pedagogikou a lawrencovskou snahou napravit 

svět. Na vině je i sám dualismus západní pedagogiky, která šla v karteziánské stopě: Jousse 

napadá jak pozitivistickou výuku, kde ve třídě „musí být slyšet, když spadne 

špendlík“ (M. Jousse 2010: 18), a na druhé straně gymnastiku, kterou charakterizuje jako „un 

trémoussement absurde“ (cit. podle E. Sienaert 1990: 98). Ve svém úctyhodném díle Jousse 

předznamenal většinu toho, co bylo o oralitě následně řečeno, a tak je dobré začít právě jím. 

 

 

Le Style oral (1925) 

 

Jousseova první kniha, Le Style oral rythmique et mnémotechnique chez les Verbo-moteurs, 

která poprvé vyšla v roce 1925 a pod titulem The Oral Style v roce 1990 i anglicky, je 

pozoruhodnou verifikací Jousseovy všeobsahující teorie. Kniha – a především tedy její první 

polovina – je „sešitá“ z úryvků z pěti set knih z celkových pěti tisíc, které Jousse údajně 

přečetl a uchoval ve své paměti. Jousse uvádí přesné citace a v první části knihy jsou jeho 

vlastní vsuvky naprosto minimální: v úvodu ke knize upozorňuje, že si „nikdy nedělal 

výpisky“, že si přesně akrobaticky pamatoval „celým tělem“ (M. Jousse 1990: xxvii). Jousse 

přebírá tezi svého učitele a slavného filologa Antoina Meilleta o „sešívání“ homérských 

formulí (1923). Tuto teorii však zároveň aplikuje na formát vědeckého díla – a tato činnost 

tvoří zajímavou – ovšem mnohem živější – paralelu ke slavným tezím Michela Foucaulta 

                                                 
25

 Marcel Jousse vyrostl v reziduálně orálním prostředí a jeho pologramotná matka a negramotná babička jej  

naučily nazpaměť evangeliím. Později Jousse vstoupil do jezuitského řádu. O Jousseovi existuje korpus 

literatury většinou ve francouzštině, tato práce vychází v diskusi Jousse ze studií Edgarda Sienaerta (1990, 2012), 

předmluvy Jousseovy žačky Gabriele Baron (1990) a především z Jousseových textů, Le styl oral rythmique et 

mnémotechnique chez les Verbo-moteur (1925) a Sienaertova anglického vydání L’Antropologie de Geste (1974–

1978) s anglickým názvem The Anthropology of Geste and Rhythm, která vychází z Jousseových přednášek na 

francouzských univerzitách (2010). 
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v textu „Co je autor“ (1994 [1969]), kde Foucault problematizuje představu autora jako 

původce textu.
26

 Kniha obsahuje citace z řečtiny, aramejštiny a hebrejštiny, čínštiny 

a fascinující paprskovité spojnice, což vedle faktu, že je její první polovina doslova celá sešitá 

z citací – a i v druhé polovině a v pozdějším Jousseově psaní je citací a autocitací víc, než 

bývá zvykem
27

 – ji odlišuje od běžného akademického psaní a nese taktéž avantgardní rysy 

epatování měšťáka. Styl oral pak zřejmě sehrál důležitou roli také jako katalyzátor přijetí 

Meilletovy teze o sešívání homérských formulí i pro Parry-Lordovu teorii (0.3.7). 

 

 

Snaha o rekonstrukci evangelií: Jousse et Joyce 

 

Jousse po celý život usiloval o rekonstrukci původní, orální podoby evangelií, kdy se snažil 

na základě své teorie rekonstruovat jejich prapůvodní podobu. Dochovanou řeckou podobu 

evangelií chápal Jousse jako palimpsesty, pod kterými leží dlouhá orální tradice. Pod řeckými 

fonémy rekonstruuje „aramejské fonémy a antropologické mimémy, které odkrývají původní 

gestickou logiku palestinské etnické oblasti, její mysl a expresi“,
28

 jak poznamenává jeho 

vykladač a překladatel Edgard Sienaert a používá při tom Jousseovu vlastní terminologii, jež 

do jisté míry měla podíl na tom, že vědecký svět na Jousse pozapomněl (E. Sienaert 1990: 97). 

Jousseovi se nakonec opravdu podařilo rekonstituovat šestapadesát recitativů z evangelií, 

které potom ve dvacátých letech v Paříži spolu se svými žáky opravdu pantomimicky 

přehrával a sám vystupovat v pozici Jehošuy z Nazaretu! Jedno takové „mimodrama“ shlédl 

James Joyce a jousseovská postava tak našla cestu do Finnegans Wake, opusu, který bývá 

v souvislosti s oralitou často diskutován.
29

 Existuje i tangibilní záznam v podání pozdějších 

Jousseových žáků jeho Laboratoire d’Anthropologie Rythmo-pédagogique.
30

 Toto celoživotní 

úsilí nad rekonstrukcí evangelií je tak výrazem Jousseovy snahy obnovit kontinuitu mezi 
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 Srov. Foucaultovu (1994) slavnou větu o autorovi coby principu úspory při šíření významu. Jde však jen 

o povrchovou shodu, Jousse a Foucault jsou jinak autorské osobnosti zcela odlišné. Zhruba řečeno, zatímco pro 

Jousse se moderní lidstvo samo internalizací textovosti blokuje od pravého poznání řadu světa, k více 

skutečnému pre-skripturálnímu stavu bytí je třeba se alespoň cvičně a terapeuticky navracet, pro Foucaulta je 

„skutečnost“ toliko diskurzivní kategorie. Foucaultovo myšlení lze pak uvažovat jako produkt radikální 

textovosti. Připomeňme v tomto kontextu i textovost genetiky a teze Richarda Dawkinse o memech, jimiž jsme 

údajně kolonizováni. K Jousseově verifikaci v Le Style oral viz O. Skovajsa (2011) a E. Sienaert (2012). 
27

 I Walter Ong všívá do textu více citací, než je obvyklé. 
28

 O něco velmi vzdáleně podobného se pokouší v nedávné době – jakkoli jen v médiu textu – Neil Douglas-

Klotz v knize Aramejský otčenáš (1990, č. 2001). Douglas-Klotz se pokouší o jakousi biblistickou rekonstrukci 

modlitby Otčenáš a jiných kanonických textů křesťanství. Knize však chybějí solidnější pramenné doklady. 
29

 O Jousseově vlivu na Joyce viz (L. Weir 1977). Srov i W. Ong (2006: 121); časté jsou citace Finngans Wake 

u M. McLuhana (1968) a jinde. 
30

 Srov. E. Sienaert (1990: 99). Některá pozoruhodná videa „Jousseovy školy“ lze najít na serveru Youtube.com 
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„orálním“ a „skripturálním“, a tím odstranit – v Jousseově chápání – arbitrárně konstituovaný 

dualismus skripturální a orální mysli.
31

 Jde mu o to, filologickou prací objevit pod psaným 

slovem původní živé, mluvené slovo, o to, vlastními ústy, spojenými rytmickými pohyby 

vlastního těla dát slovu evangelií znovu zaznít a rozhýbat je, učinit slovo opět tělem. 

V současné psané podobě evangeliím podle Jousse totiž nerozumíme: „The words of the 

Gospel are all pregnant with a world of meaning that we do not understand. We can 

comprehend this wealth of meaning only as a function of its interdependence between the 

World-from-on-High and the World-from-Below, a comprehension which was omni-present 

in the muscles of the children of Israel“ (M. Jousse 2000: 568). Jousse se tedy snažil 

rekonstruovat původní orální milieu, v němž žil Ježíš Kristus, který ačkoli uměl číst a psát, se 

rozhodl své učení předávat tak, že mluvil, gestikuloval a chodil. Jousse se pak svým 

intuitivním přístupem pokusil obnovit a znova „odehrát“ původní aramejské Kristovy výroky, 

zrekonstruovat i původní gesta rabbiho Jehošuy – vycházeje z fyziologické interpretace 

paralelismu (viz níže). Tato filologická práce pak vyvrcholila tím, že Jousse ve dvacátých let 

v Paříži inscenoval se svými žáky mimodramata, kde sám hrál hlavní postavu Krista. V tomto 

úsilí tak Jousse předjímá Ongovy teze o resurekci jako hermeneutice Slova (0.2.6), což je 

moment naprosto klíčový pro skladby „I CELEBRATE myself“ a Tropic of Cancer. 

 Ve své kritice modernity i Whitmanovo JÁ a Millerovo JÁ používají 

„nepovinně“ právě rysů spojovaných s orální mnemotechnikou jak pro to, aby terapeuticky, 

sobě i čtenářům, obnovili kontinuitu mezi tělem a duší a člověkem a vesmírem, ale v této anti-

moderní výpravě často aludují právě i bilaterální mnemotechniku a adoptují roli básníka-

proroka, zakladatele či obnovitele nového učení a víc: inscenují – jakkoli jen v textech – 

jousseovská mimodramata a vystupují zde v rolích „mladších bratrů“ rabbi Jehošuy 

z Nazaretu. 
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 Více o tomto E. Sienaert (1990: 93): „He consistently believed in and stressed a human, an anthropological 

continuity, refusing to see writing as a dividing invention in the history of humanity. To him, writing had not 

created a hiatus between oral- and written-style man, between orality and literacy, but the civilization of writing 

was preceded and shored up by an oral-style civilization. And as style implies laws of expression, it was his aim 

to unearth these stylistic laws from under written texts or to discover them wherever the absence of writing had 

left them intact.“ 
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Mimisme Marcela Jousse 

 

Dazzling and tremendous how quick the sunrise 

 would kill me, 

If I could not now and always send sunrise 

 out of me. 

 Walt Whitman
32

 

 

Vnímání podobností je tedy pozdní, odvozené 

chování. Prvotní je zasaženost podobností, jež se 

uskutečňuje v aktu připodobnění. 

Walter Benjamin
33

 

 

Klíčový pro tuto práci je pojem mimisme. V L´Anthropologie cituje Jousse část Aristotelova 

vymezení mimesis v Poetice: „Předně se u lidí projevuje od malička vrozený sklon 

k nápodobě, a člověk se liší od ostatních živých bytostí právě tím, že má největší schopnost 

napodobovat a že se učí napodobováním“ (1996: 1448b). Jousse sice necituje následující větu, 

kde Aristoteles mluví o tom, že „všichni lidé mají z napodobování radost“, ale jako by přesně 

v jejím smyslu byla Jousseovým hlavním vodítkem – při odhalování často obtížně 

verifikovatelných antropologických fundamentů – právě radost z intuice principu mimisme. 

 Jousseův mimisme je totiž dynamičtější než Aristotelova mimesis a tvoří vůbec základ 

Jousseova antropologického systému, který koncizně shrnuje E. Sienaert (1990: 95) coby 

dynamický vesmír, v němž veškeré části interagují a neustále se „obtiskují“ na člověka, jde 

o neustálý proces „činnosti“, který má u Jousse triadickou strukturu: „Agent – agissant – agi“: 

jde o kosmos, jehož esencí je „činnost činící činnost“. „Being part of reality and being 

globally subjected to its actions, prior even to any awareness, man apprehends the reality that 

reverberates in him. He is fashioned, sculpted by things, by the ambient world that impresses 

itself on him, plays itself out in a through him“ (E. Sienaert 1990: 94–95). 

 V Jousseově antropologii je však člověk na rozdíl od zvířat obdařen pamětí. 

„Vtisky“ („mimemes“) ukládá do paměti a může tyto „vtisky“ znovu nově 

„mimovat“ pohyby-gesty. Člověk je tak pro Jousse především paměť těchto prvotních, 
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 (1855: v. 562–563). 
33

 (2011a [1933]: 114). 
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rytmických gest. Tyto mimémy se v Jousseově antropologii „vchlipují“ a Jousseův pojem 

intussuscepce („intussusception“)
34

 v něčem připomíná chiasmus Merleau-Pontyho (viz níže). 

 V jiném textu Sienaert ukazuje, že Jousseova patická antropologie přesahuje i do 

pedagogiky a psychofyzioterapie. Děje se tak v momentech, kdy nedošlo k „harmonickému 

vtiskování těchto mimů v dětství“ a je zapotřebí je znovu fyzio-terapeuticky uskutečnit.
35

 Zde 

je silná paralela s Whitmanem a Millerem a jejich až korporálně „terapeutickým“ psaním 

směrem ke čtenářům, rovněž „mučedníkům moderního pokroku“ (H. Miller 1934:166). 

 Mimisme, který často označuje jako rhytmo-mimisme, je tak pro Jousse základním 

principem jazyka, který v Jousseově koncepci začíná u „rytmicko-mimického gesta“, jeho 

dalším stupněm je v lidské fylogenezi i ontogenezi gestikulace celým tělem („corporage“) 

přes manuální gesta („manuelage“) k jazyku („language“), tedy laryngo-bukálnímu 

„mimismu“, hrtanově ústní artikulaci, jíž vládnou rukám a nohám analogické 

„svalové“ rytmické zákony uvolnění a stažení mluvidel. 

 I v psaní – ve vzácných inspirovaných případech – může být zachována kontinuita 

mimismu. Jousse všívá do Le Style oral citaci z Arréata, jenž nachází analogii mezi biblickou 

recitací, která navazuje na rytmický impuls předchozích vět, a mezi spontánním psaním 

v momentě, kdy se autora zmocní rytmus. Básníka se zde zmocňuje gesto a rytmus psaní: 

„Mirabeau [...] ne sait pas écrire. À tête reposée, la plume lui tombe des mains. S'il n'est pas 

emporté par un élan passionné [qui déclenche les automatismes et qui dicte véritablement les 

propositions toutes faites], il ne la ressaisit que pour tracer péniblement des lignes qui 

n'expriment pas sa pensée“ (M. Jousse 1925: 64). V Jousseově organickém systému je tedy 

částečně zachována – možná, ale vzácná! – kontinuita mimismu i na poli skripturality a Ong 

na něj v tomto částečně naváže.
36

 Toto je důležité, uvážíme-li samu strukturu Whitmanových 

binárních paralelismů vycházejících z bilaterální struktury a rytmů těla (1.4.4) a Millerem 

často i explicitně formulovanou radost z psaní do psacího stroje (2.5.1). 
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 „We cannot put too much emphasis on the all-pervasive power of mimismological interactions. Indeed, once 

elementary gesticulation has acquired sufficient richness, Mimemes are never intussuscepted or replayed 

in isolation, as are the artificial words of a dictionary; instead they are always replayed under a dynamic, 

extremely complex form of interactions. Interaction is the unit of mimismological re-play“ M. Jousse (2000: 81). 
35

 „The Human thus is but Memory. If the build-up of the Human through mimemes has been harmonious, a 

balanced being will ensue; if not, the imbalance must be rectified by doing anew, correctly, the original 

interaction or geste. This is why Jousse’s anthropology is by nature an applied anthropology intersecting with 

pedagogy (mounting the correct gestes in the child), pathology (detecting incorrectly mounted gestes) and 

psycho-physio-therapy (reconstructing incorrectly mounted gestes)“ E. Sienaert (2012, nestr.). 
36

 Ong s odvoláním na Žalm 45 připouští, že i psaní může být vnímáno nejenom jako ztuhlý, pevný monument, 

ale jako rychlý pohyb „calamus scribae velociter scribentis“. Poznamenává však, že psaní za sebou zanechává 

psanou stopu, kterou mluvená řeč nezanechává. Tato „stopa je pak klíčovým konceptem dekonstrukce. 

„Attended to, in perspectives different from ours here, in Edmund Husserl’s and Jacques Derrida’s concept of the 

‚trace‘“ W. Ong (1977: 426). 
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 Co je tedy (rhytmo) mimisme? „Gesto vesmíru“, něco nesmírně živého, intuitivního, 

rytmického, aktivního, co vyžaduje další „nápodobu“ od člověka. Nejde o nápodobu 

mechanickou, pouze reaktivní jako u zvířat, nýbrž volní. Jousseův mimisme na rozdíl od 

Platónovy mimesis – již Platón většinou tvrdě odmítá (viz 0.5.4) – však zřetelně překračuje 

pouze afektivní, emotivní mimesis, byť zahrnuje i ji. A zatímco Aristotelovo vymezení se týká 

umění, Jousse se záměrně vyhýbá pojmům poetiky a estetiky. U Jousse je mimetické 

dynamické gesto v samém středu jeho antropologie, kterou pak doplňují dalšími pojmy jako 

je bilateralismus, formulismus a mandukace, jež práce záhy vymezí. Mimisme je nejširší 

možný antropologický princip, který je klíčový i pro hermeneutiku našich autorů, jejichž 

specifikem je „nakazit“ čtenáře radostí, vyklopit je ze židle, přinutit je knihu odhodit. „I dilate 

you with tremendous breath .... / I buoy you up!“ (W. Whitman 1855: v. 1009). 

 

 

Teze Davida Abrama a Maurice Merleau-Pontyho pro dokreslení Jousse 

 

Pro Davida Abrama (1997) jsme se zavedením fonetického alfabetického písma ztratili 

schopnost naslouchat jazyku krajiny a jejích obyvatel. Jazyk hláskové fonetické abecedy 

prohlásil za nástroj, který je exkluzivně jeho – přičemž v orálních kulturách jím disponuje 

i krajina a její obyvatelé. Pro Abrama jsme tak původní animismus nahradili novým 

animismem čtení. Nejde jen o poetickou metaforu! Abram vychází z analýz Merleau-Pontyho, 

včetně pozdního, nedokončeného díla, Viditelné a neviditelné (1998 [1964, angl. 1968]). Pro 

Merleau-Pontyho je skutečnost popsána metaforou „těla“ (flesh“) coby tkáně vzájemně 

propojených jevů. Jazyk je něčím hmatatelným, „gestem“. „Učíme se jazyk ne myslí, ale 

tělem“ (We thus learn our native language not mentally but bodily“, [cit. podle D. Abram 

1997: 75]); mluvíme „jazykem tkaným z ticha těmi, kteří mluví“ (Ibid.: 84). „Only if words 

are felt, bodily presences, like echoes or waterfalls, can we understand the power of spoken 

language to influence, alter and transform the perceptual world“ (Ibid.: 89). Pokud pozdní 

Husserl prohlásil, že se Slunce otáčí kolem nehybné archy Země, pak pozdní Merleau-Ponty 

stejně statečně čelí evropskému dědictví skripturálního myšlení, které staví pravé bytí někam 

„za“, mimo tento svět. V pozdním Merleau-Pontym „je krajina plná slov“, „krajina je varietou 

řeči“ („the whole landscape is overrun with words as with an invasion, it is henceforth but a 

variant of speech before our eyes“; Merleau-Ponty 1968: 155). David Abram pak s odvoláním 

na Valéryho uzavírá, že jazyk je „jazyk všech“, „protože není nikoho“, „jazykem věcí, vln a 
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lesů“: „Language is everything, since it is the voice of no one, since it is the very voice of the 

things, the waves and the forests“ (D. Abram 1997: 155). 

 V Abramově interpretaci fakt, že už neumíme slyšet mluvit jazyk přírody, souvisí s tím, 

že magický proces, který to doprovází, se transferoval ve skripturálních kulturách na čtení. Při 

čtení dochází k splývání zvuku a zraku, při nejběžnějším čtení pro Abrama dochází 

k synestézii. Je to proces o nic méně magický než naslouchání krajině. Aby si člověk uchoval 

v dnešní post-industriální době lidskost, je podle Abrama nezbytné naučit se vnímat krajinu a 

její ne-lidské obyvatele a učit se družnosti s nimi. Merleau-Ponty a Abram tak v něčem silně 

připomínají mimismus univerza u „paysana“ Marcela Jousse. Nejde jenom o pojem „gesta“ a 

„učení se celým tělem“, ale též o navrženou terapii.  

Divoká krajina tvoří důležitou část Whitmanových skladeb, JÁ prvních Leaves mluví 

a oslovuje zvířata velice často, rozmlouvá s jestřábem a divokým houserem. „Ya 

honk!“ (v. 239), u Millera takovýto příklon k ne-lidské divoké krajině naznačuje závěr Tropic 

of Cancer (1934), text Colossus of Maroussi (1941), stejně jako Big Sur and the Oranges of 

Hieronymus Bosch (1957), psané uprostřed divočiny Big Suru, kde Miller po návratu 

z Evropy strávil v partyzánských podmínkách více než jedno desetiletí. 

 

 

„Akt zmnožení“ u Elaine Scarry 

 

Zajímavou paralelu k Jousseově konceptu mimismu nabízí Elaine Scarry, byť z pohledu 

estetiky, a ne orální teorie. Ve své knize On Beauty and Being Just (1999) už na úvodní 

stránkách mluví o tom, že „poznání, které zakoušíme v okamžiku, kdy se ocitáme 

v přítomnosti“ něčeho nebo někoho krásného, nás „vybízí“, či „dokonce požaduje akt 

zmnožení“ (E. Scarry 1999: 3).
37

 Scarry následovně sleduje tento moment množení/plození 

                                                 
37

 „What is the felt experience of cognition at the moment one stands in the presence of a beautiful boy or flower 

or bird? It seems to incite, even to require, the act of replication. Wittgenstein says that when the eye sees 

something beautiful, the hand wants to draw it. Beauty brings copies of itself into being. It makes us draw it, take 

photographs of it, or describe it to other people. Sometimes it gives rise to exact replication and other times to 

resemblances and still other times to things whose connection to the original site of inspiration is unrecognizable. 

A beautiful face drawn by Verrocchio suddenly glides into the perceptual field of a young boy named Leonardo. 

The boy copies the face, then copies the face again. Then again and again and again.“ E. Scarry (1999: 3). Kde 

pak Jousse rozvádí svůj organický systém a jeho možné terapeutické aplikace, Scarry rozvádí svou tezi 

o „pressure of beauty toward the distrubutional“ tedy „tlaku krásy k tomu, aby „se dělila“ ve smyslu „rozděl se!“. 

Zdůrazňuje, že novum je pouze slovo „distribution“: nalézá paralely mezi Platónovým požadavkem pohybu od 

erotu pociťovanému k jedné osobě, k charitas, pociťované ke všem lidem, s texty, které tematizují podobný 

pohyb, jako je Božská komedie: „Dante is counseled by Virgil to listen only to a song whose sensory surface will 

let one move beyond its own compelling features to a more capacious sphere of objects” (Ibid.: 81-82). Pro svou 

nejvyšší důležitost pak po nás vyžaduje ochranu: „Beauty seems to place requirements on us for attending to the 



33 

u Platóna, Tomáše Akvinského a Danta vyvolává ideu Věčnosti, „neustálé duplikace 

okamžiku, který nekončí“ a zároveň tento fenomén ručí za „ideu pozemské hojnosti 

a distribuce“, která chce „víc a víc“, aby konečně bylo „dost“ (Ibid.: 5). Krása zde 

„naléhá“ stejně jako Jousseův vesmír. 

 Hlavním argumentem textu je, že vnímání krásy nás podněcuje ke spravedlnosti. 

Upozorňuje už na paralely mezi těmito dvěma koncepty, které naznačují pojmy jako 

„symetrie“, uplatňované jak v říši estetiky, tak etiky. Pro Scarry však krása a pravda nejsou 

identické, ale právě setkání s „krásou básně, obrazu či palmy“ v nás „rozkřesává touhu po 

pravdě s elektrickou jasností, jež nemá rovné v žádné jiné perceptuální události“ (Ibid.: 52).
38

 

 Dynamické pojetí krásy v teorii Scarry je podstatné nejen k přiblížení Jousseovy teorie 

mimismu a vůbec základních rysů orálních skladeb, jako je kumulativnost. Rozvíjí tak 

možnost konceptualizace teopoetiky Whitmanovy a Millerovy coby radikálního 

„napodobování“, jakož i „rozdávání“ vycházející u obou v klíčových momentech právě 

z vnímání. U Whitmana je podstatná i pro pochopení demokracie, které se nezakládá na 

společenské smlouvě, ale právě na prožitku krásy a důstojnosti plynoucí z vznešenosti každé 

lidské bytosti: každá bytost má v sobě Boží jiskru. Miller pak třeba v knize o jeho setkávání 

s knihami Books in My Life přesně v intencích Jousseova mimismu či „zmnožení“ prožitku 

u Elaine Scarry píše o „základním neudusitelném impulsu“ druhému vášnivě doporučit 

„živou“ přečtenou knihu: „A book lives through the passionate recommendation of one reader 

to another. Nothing can throttle this basic impulse in the human being“ (H. Miller 1969: 22). 

Další zajímavou analogii k Jousseově mimismu nabízí Coleridgovo vymezení „primary and 

secondary imagination“, jak o něm bude řeč v diskusi Whitmanova JÁ (1.6). K problematice 

mimisme vis à vis Platónově mimesis se ještě práce vrátí v předposlední kapitole úvodu (0.5.4). 

 

 

 

                                                                                                                                                         
aliveness or (in the case of objects) quasi-aliveness of our world, and for entering into its protection“ (Ibid.: 90). 

Když se díváme na krásné (tady cituje Iris Murdoch), tak nemyslíme na sebe, ale „we unself“, „radikálně se 

decentrujeme“, ocitáme se ve vztahu „opiátové laterárnosti“: „[W]hen we feel ourselves or be merely adjacent, 

or lateral (or even subordinate), we are probably more closely approaching a state of equality“ (Ibid.: 113). 

„Radical decentering may also be called an opiated adjacency“. Krása je pak, a to je důležité pro tezi této práce, 

akustická: Krása „volá“: „ancient and medieval philosophers always referred to it acoustically: beauty is a 

call“ (Ibid.: 114). 
38

 Jako příkladem takového zmýlení uvádí autorka příklad z vlastního e(ste)tického života: dřív nenáviděla palmy, 

„skoro je nepovažovala za stromy“ a milovala hlavně kaštany, až pak jednou spatřila v koruně palmy sovu a vše 

se změnilo. E. Scarry (1999: 19). 
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0.3.2 Paralelismus/bilateralismus 

 

Lowthovy Praelectiones Academicae de Sacra Poesi Hebraeorum (1753) 

 

Základní axiomy orální teorie už předesílá Robert Lowth ve svých brilantních Praelectiones 

Academicae de Sacra Poesi Hebraeorum. První vydání této knihy vyšlo latinsky v roce 1753, 

druhé – zrevidované – o deset let později v roce 1763. Překlad G. Gregoryho vyšel v roce 

1835 pod titulem Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews a z tohoto anglického vydání 

vychází i následující poznámky k problému. 

 Lowthův počin v mnohém katalyzoval přelom od osvícenského diskursu 

k romantickému: Lowth Bibli zkoumal literárně, z hlediska stylu, v tom, jak určité figury 

působí na čtenáře, a vytvořil termín „paralelismu částí“ („parallelism membrorum“) pro popis 

biblického verše, který se z pohledu nástrojů tradiční metriky jevil jako „nepoetický“.
39

 Tím, 

že Lowth spojil profétii a poezii, otevřel cestu též chápání lidové poezie jako božsky 

inspirované – demokratizoval inspiraci, což mělo dopad na Shelleyho, Carlyla, Emersona 

a odtud vede cesta také k teopoetice Whitmanově a Millerově, proto je třeba se zde chvíli 

zastavit. 

 Klíčová je, domnívám se, Lowthova čtvrtá přednáška „Of the Parabolic and 

Sententious Style“. Zde totiž připisuje Robert Lowth „básníkům“ („poets“) roli tradentů 

kulturní paměti národů bez písma. Podotýká, že tito „moudří muži“ („wise men“; R. Lowth 

1835: 40) byli vysoce ceněni a Lowthovo pozorování o kulturních hodnotách, které tradovaná 

poezie v orálních kulturách zprostředkovává,
40

 předznamenává už Havelockův pojem kulturní 

encyklopedie (0.3.5)! Lowth tak píše o potřebě hledat v těchto kulturách „poklad 

                                                 
39

 Rabíni naopak z velké většiny odmítali číst i části Tanachu jako Píseň písní coby pouhou „poezii“, poněvadž 

by se tím ohrozila svatost Knihy knih. K problému viz např. A. J. Heschel (1975), J. Kugel (ed., 1990), P. Sládek 

(2006), O. Skovajsa (2009). 
40

 Srov.: „Poetry [...] was found capable of interesting and affecting the senses and passions, of captivating the 

ear, of directing the perception to the minutest circumstances, and of assisting the memory in the retention of 

them. Whatever, therefore, deserved to be generally known and accurately remembered, was (by those men who 

on this very account were denominated wise adorned with a jocund and captivating style, illuminated with the 

varied and splendid colouring of language, and moulded into sentences comprehensive, pointed, and 

harmonious. It became the peculiar province of poetry to depict the great, the beautiful, the becoming, the 

virtuous; to embellish and recommend die precepts of religion and virtue ; to transmit to posterity excellent and 

sublime actions and sayings ; to celebrate the works of the Deity, his beneficence, his wisdom ; to record the 

memorials of the past, and the predictions of the future. In each of these departments poetry was of singular 

utility, since, before any characters expressive of sounds were invented, at least before they were commonly 

received and applied to general use, it seems to have afforded the only means of preserving the rude science of 

the early times, and, in this respect, to have rendered the want of letters more tolerable : it seems also to have 

acted the part of a public herald, by whose voice each memorable transaction of antiquity was proclaimed and 

transmitted through different ages and nations“ R. Lowth (1835: 40–41). 
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vědění“ u múz: „Thus all science, human and divine, was deposited in the treasury of the 

Muses and thither it was necessary on every occasion to resort“ (R. Lowth 1835: 43). 

 Lowth pak navíc paměťovou – kulturně uchovávací funkci „básníka“ spojuje se 

základní strukturou „biblické metriky“, kterou jen o něco později v přednáškách nazve 

paralelismem. Toto spojení paralelismu s mnemotechnikou Lowth dostatečně nepodtrhuje, 

jeho postřeh je nicméně skutečně revoluční. Lowth píše, že mají-li básníci orálních kultur 

„instruovat“, musí zaujmout „ucho a vášně“, které „asistují paměti“, jež – jak ongovsky 

dodává – „není doručena do ruky“ (jako popsaný list papíru!) – ale „vlita do mysli a 

srdce“ (Ibid.: 43).
41

 Hned v dalším odstavci Lowth pokračuje, že „toto platí i v případě 

Israelitů“, že „poezie“ – zde ve smyslu „orální poezie“ – „se u nich od věků těšila celkové 

přízni“ a analogii nachází „ve spisech Mojžíšových“ (Ibid.: 43). Jako příklad uvádí chlubivé 

zvolání Lamecha svým ženám ve čtvrté kapitole Genesis, tento popěvek pak Lowth revolučně 

nepíše prózou, ale rozepisuje podle „distich“ (!), aby tak mimo jiné ovlivnil budoucí 

typografické odsazení žalmů a písní v Bibli. 

 

Ádo a Silo, poslyšte můj hlas 

ženy Lámechovy, naslouchejte mé řeči: 

Zabil jsem muže za své zranění, 

pacholíka za svou jizvu. 

Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, 

tedy Lámech sedmdesátkrát a sedmkrát. 

      Gn (4,23–24)
42

 

 

Nenechme se však Lámechovou bojovností odvést od jádra Lowthova objevu. Opakuji: 

V komentáři k uvedenému textu Lowth poprvé naznačuje spojení mezi textovou strukturou 

hebrejské Bible a skladbami pohanských národů (orálních kultur): obojí spojuje právě 

distich/paralelismus se svou původně mnemickou funkcí. Lowth píše o „přesné distribuci 

periody mezi třemi distichy“ a „dvou paralelních a korespondujících emocích v každém 

                                                 
41

 Srov.: „The only mode of instruction, indeed, adapted to human nature in an uncivilized state, when the 

knowledge of letters was very little if at all diffused, must be that which is calculated to captivate the ear and the 

passions, which assists the memory, which is not to be delivered into the hand, but infused into the mind and 

heart“ (1835: 43). 
42

 Překlad cituji v ČEP, který je na rozdíl od Bible kralické již poučen Lowthovým upozorněním právě na 

paralelismy a tuto pasáž cituje v písňových verších, na rozdíl od Bible kralické. Bible kralická úvodní oslovení 

vztahuje na předchozí, uvozovací verš, tedy: „I řekl Lámech ženám svým, Adě a Zille: Slyšte hlas můj, ženy 

Lámechovy, poslouchejte řeči mé […].“ Samotnou volbou úryvku a důrazem na vášně tak Lowth en passant 

předjímá další rys orální literatury, a to je (Lámechova) chlubivost, Ongův „agonistický tón“! 
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distichu“, které stvrzují „nezpochybnitelný vzorek poezie nejstaršího věku“ (R. Lowth 1835: 

43–44).  

Ke konci kapitoly Lowth distichy – zde je nazývá zatím právě jen „distichs“ nebo 

„modes of ornament“ (R. Lowth 1835: 49) – rozliší na tři typy. Až o patnáct kapitol dál pak 

však uvedený typ struktury mezi dvěma řádkami jako paralelismus („parallelism“) pojmenuje 

a rozdělí jej na „synonymický“,
43

 „antitetický“
44

 a „syntetický“;
45

 a celkově určuje 

paralelismus především jako binární strukturu, ale nachází příklady i terciární
46

 struktury. 

V devatenácté kapitole však už Lowth nenaznačuje korespondence mezi paralelismem 

a komunální pamětí, jak je byl podal právě v kapitole čtvrté, nicméně spojitost je zřejmá. 

 Lowth dále spojuje „parabolický“ (čímž míní „paralelistický“) půdorys biblické 

„poezie“
47  

se stylem, který Lowth nad Biblí označuje slovem „sententious“,
48

 což lze 

překládat jako „jadrný“, „energický“, „výstižný“, „strohý“, „koncizní“, „pregnantní“, 

„aforistický“. Pro Lowthe hebrejští básníci často vyjadřují své emoce „s maximální střídmostí 

                                                 
43

 „Synonymous parallelism“, Lowth vymezuje jako „the same sentiment is repeated in different, but equivalent 

terms“, stejná emoce je tedy vyjádřena „rozdílnými, byť ekvivalentními pojmy“ R. Lowth (1835: 205). Za 

příklad uvádí z knihy Žalmů:„Když vyšel Izrael z Egypta, / Jákobův dům z lidu temné řeči, / Stal se Juda Boží 

svatyní, / Izrael Božím vladařstvím. / Moře to vidělo a dalo se na útěk, / Jordán se nazpět obrátil, / Hory 

poskakovaly jako berani / a pahorky jako jehňata. / Moře, co je ti, že utíkáš, / Jordáne, že se zpět obracíš? / Hory, 

proč poskakujete jako berani, / a vy, pahorky, jako jehňata? / Chvěj se, země, před Pánem, / před Bohem 

Jákobovým! / On proměňuje skálu v jezero, / křemen v prameny vod“ (Ž 114, 1-8). 
44

 „Antithetic parallelism“ platí pro případy, kdy „a thing is illustrated by its contrary being opposed to it. This is 

not confined to any particular form; for sentiments are opposed to sentiments, words to words, singulars to 

singulars, plurals to plurals“ R. Lowth (1835: 210). Jde tedy o opozici „věcí, slov, emocí, singuláru, plurálu“. 

Příklady uvádí z knihy Přísloví: „Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, / ale záludné jsou polibky 

nenávidějícího. / Sytý šlape i po plástvi medu, / kdežto hladovému je každá hořkost sladká“ (Př 27, 6–7). 
45

 Třetí typ, „Synthetic or Constructive Parallelism“, vymezuje jako vztah, kde „nejde ani o iteraci stejného či 

o opozici protikladů“, „nejde o první dva typy“, dvě klauze spojuje pouze „konstrukce“ R. Lowth (1835: 211), 

a podotýká, že často jednotlivé klauze jsou „delší než obvykle“ (Ibid.: 212), jeho variantnost je veliká, „stupně 

podobnosti skoro nekonečné“. Kugel tento typ charakterizuje jako „sort of catchall“ (Ibid.: 12), nicméně 

„obskuritu“ a „almost infinite degrees of resemblance“ (Ibid.: 213) připouští u tohoto typu už Lowth. Ovšem 

příklady, kterými své vymezení ilustruje, v mnohém napovídají: „Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při 

životě. / Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.“ (Ž 19, 8–9). „Budu Izraeli rosou, / 

rozkvete jako lilie, / zapustí kořeny jako libanonský cedr. / Jeho ratolesti se rozloží, / ve své velebnosti bude 

podoben olivě / a jeho vůně bude jako vůně Libanónu.“ (Ž 14, 6–7). 
46

 „Sometimes there are triplet parallelisms“ R. Lowth (1835: 208)“ Následující příklad řadí k „syntetickému 

paralelismu“: Z oblaků se lily proudy vod, / hrom duněl v mračnech, / rozletěly se tvé šípy. // Přivalilo se tvé 

hromobití,/ nad světem se rozsvítily blesky, / země se pohybovala a třásla. (Ž 77, 18–19). 
47

 Tedy těch nejstarších vrstev Bible, jako jsou Žalmy, Přísloví, Job, Píseň písní, ale i „zadní“ Proroci. 
48

 Srov.: „The sententious style, therefore, I define to be the primary characteristic of the Hebrew poetry, as being 

the most conspicuous and comprehensive of all. For although that style seems naturally adapted only to the 

didactic, yet it is found to pervade the whole of the poetry of the Hebrews. There are indeed many passages in 

the sacred writings lightly figurative, and infinitely sublime, but all of them manifestly assume a sententious 

form. There are some too, and those not inelegant, which possess little more of the characteristics of poetry than 

the versification, and that terseness or adaptation of the sentences which constitutes so important a part even of 

the harmony of verse. This is manifest in most of the didactic psalms, as well as in some others, the matter, order, 

diction, and thoughts of which are clearly historical, but the conformation of the sentences wholly poetical“ či 

v závěru: „Frequent and laconic sentences render the composition remarkably concise, harmonious, and 

animated ;the brevity itself imparts to it additional strength, and being contracted within a narrower space, it has 

a more energetic and pointed effect“ R. Lowth (1835: 49–50). 
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a prostotou“, nepoužívají žádné „okolnosti k ilustraci“, „nepoužívají epiteta“ (Ibid.: 48). 

Paralelismus Lowthovým uším přináší koncizní a zároveň vznešený („sublime“; Ibid.) stylový 

tón. Tato teze je relevantní pro vážnost promluv Whitmanova JÁ: právě „kazatelské“ party 

„I CELEBRATE myself“ jsou protkané paralelismy nejhustěji (1.4, 1.8.1). Je třeba na tomto 

místě poznamenat, že Lowthem – a později i Nohrnbergem (0.4) – popsaná konciznost 

paralelismů není v rozporu s jejich přírůstkovou repeticí, jejich opakováním, sešíváním, tedy 

tím, co Ong označuje kumulativností a redundantností orálního stylu (0.3.6). 

 Nyní se vraťme krátce k širším kulturně-histickým důsledkům Lowthova objevu. A. J. 

Heschel (1975 [1962]) a M. H. Abrams (2001 [1953]) se ve svých klasických dílech shodují 

na důležité roli, kterou sehrál Lowthův zásah v dějinném procesu sekularizace Bible a 

sakralizace poezie. Podle Heschela je hlavní zásluhou Lowthe, že ukázal, že na Písmo lze 

pohlížet jako na poezii a že je lze zkoumat tradičními nástroji literární kritiky: cestou za 

nalezením metrického schématu hebrejštiny
49

 Lowth doložil, že biblická proroctví jsou 

i poezií a došel Lowth k revolučnímu závěru, že poezie a profétie mají „stejný původ, 

stejného autora, a tím je Duch svatý“: „Furor poetarum“ a prorocká inspirace pocházejí ze 

stejného zdroje (A. Heschel 1975: 155). M. H. Abrams ve své klasické práci o teoriích 

romantismu zdůrazňuje u Lowthe především fakt, že poukázal na primárnost poezie: prvotní 

genetickou formou jazyka byl Lowthovi projev básnický a citový, spojený s náboženskou 

zkušeností: „Biblická poezie se podle Lowthe sice nápadně odchyluje od mnoha hledisek 

a norem zděděných z řecké a římské poezie a kritické praxe, avšak to, že má božský původ 

a tematiku, současně vyžaduje její nejlepší hodnocení jako literatury, která je zároveň 

zjevením náboženské pravdy“ (M. Abrams 2001: 88). 

 Pokud tedy pro Lowthe poezie a profétie pocházejí ze stejného, božského zdroje, 

dalším krokem bylo vnímat proroky exkluzivně jako básníky: vnímat profetickou inspiraci 

stejně jako poetický entusiasmus a nečíst biblické texty „jako studnice božské pravdy, ale jako 

božskou pravdu ve formě lidských produktů“, jak shrnuje A. J. Heschel (1975: 156) zásah 

Lowthova pokračovatele J. G. Herdera, který ve svém eseji Die älteste Urkunde des 

Menschengeschlechts (1776) rozpracovává ideu, „že nejstarší biblické básně – příběh 

o Stvoření, Potopě a Mojžíšovi je třeba považovat za národní písně“ (A. Heschel 1975: 156). 

Následuje složitý a dobrodružný proces nového přerozdělování panství a pravomocí mezi 

uměním, vědou a náboženstvím: dějinná víra nabírá v dějinných etapách nové obsahy. 

V okruhu anglické literatury tento posun pregnantně vystihuje v závěru své knihy M. H. 

                                                 
49

 Míněn je právě paralelismus. 
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Abrams: „Teprve v raně viktoriánské době se všechny protimluvy začaly shrnovat do dvou 

vyčerpávajících kategorií obrazného a rozumového, výrazu a tvrzení. Tehdy se náboženství 

ocitlo spolu s poezií v protikladu k vědě. V důsledku toho se změnilo v poezii a naopak poezie 

se stala svého druhu náboženstvím“ (M. Abrams 2001: 352). 

 Tento proces ústí v romantické čtení Bible jako inspirovaného souboru textů, se 

kterým je možno začít nakládat jako s každým jiným textem, jenž zbavuje Bibli jejího 

výsadního postavení a otevře prostor národním literaturám, a tedy i jejím bardům národním 

básníkům, kteří nyní zaujmou roli „proroků“ a tlumočí zjevení Ducha. Národní literatury jsou 

pak stejně jako Bible chápány jako inspirovány Duchem svatým a básníci si reklamují 

charisma proroctví. Klíčovou úlohu v tomto novověkém procesu sehrál právě Lowthův pojem 

paralelismu. Svými paralelismy Whitman potvrdí jednak afinitu k Lowthově vymezení 

básníka-proroka, ale učiní z paralelismu zároveň konstitutivní princip nové americké poetiky. 

Dvě stě let a čtvrtstoletí po Johnovi Winthropovi, který z Arbelly v roce 1630 promlouval 

o Američanech jako o nových Izraelitech, vtiskává Whitman svým Leaves – a potažmo 

i moderní americké i světové poezii – biblické „metrum“! 

 

 

Jousseův paralelismus coby výraz bilateralismu a fyziologické spojnice 

 

Hledal-li Lowth biblickou „poetiku“ a na cestě se letmo dotkl mnemotechnické funkce 

paralelismu, pro Marcela Jousse o víc než půldruha staletí později je spojení paralelismu 

a mnemotechniky základním klenákem jeho systému. Na rozdíl od Lowthe se však Jousse 

striktně vyhýbá poetice a formuluje po celý život svébytně pojatou antropologii a terapii. 

Zdůrazňuje, až s prorockým hněvem, že „rytmus“ není pouze věcí estetického požitku: 

„Unlike our present-day plumitive milieu, rhythm is not a matter simply of aesthetic 

gratification“ (M. Jousse 2000: 261) a z tohoto důvodu volí i vlastní terminologii: „oral 

style“ místo „poezie“, „parallel balancing“, a nikoli „verš“, „recitativ“ místo 

„strofa“ (M. Jousse 2000: 261), a zavádí pojmy nové. Vedle (rytmo) mimismu je pro nás 

nejdůležitější bilateralismus. 

 Svou tezi o jeho mnemonické funkci bilateralismu ilustruje v přednášce „On Scientific 

Discovery“
50

 z roku 1931: Jousse líčí situaci, kde se jeho spolužák špatně naučil básničku. Ale 

stačilo, aby mu další ze spolužáků – Jousse vtipně nepíše „spolužák“, ale „Duch svatý“ – 

                                                 
50

 Tuto přednášku zahrnula Gabriele Baron na úvod pozdějšího francouzského vydání Le Style oral, z něhož 

vychází i anglický překlad z roku 1990. 
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zašeptal začátek nadcházejícího verše a žák před tabulí už si zbytek řádky vybavil a učitele 

obelstil. Principem a funkcí paralelismu je tak snadnější mnemotechnika: jenže zde si již 

recitující podle Jousse „napovídá sám“ právě paralelní strukturou a uvádí příklad paralelismů 

v evangeliu sv. Jana: 

 

Na počátku bylo Slovo 

a to Slovo bylo u Boha 

a to Slovo byl Bůh. 

To bylo na počátku u Boha.  

     (J 1,1–2) 

 

 Tyto čtyři verše ilustrují fakt, kterého si byl Jousse vědom od dětství, kdy mu 

negramotná babička a pologramotná matka zpívaly v tenkrát ještě silně reziduálně orálním 

regionu Sarthe jihozápadně od Paříže. Jednotkou rytmu není slovo, ale propozice, a každá 

propozice konstruuje celek. Pak už lze podle Jousse v předávání textu pokračovat dál a dál: 

„It is not the word, but the proposition that is the unit of rhythm. So once beginning is given, 

one can go on automatically to the end“ (1990: xxii).
51  

Na prvních verších Janova evangelia tak Jousse ilustruje bilateralismus či „bilaterální 

balancování“ a s ním spojenou mnemotechniku kultur orálních, jimž Jousse říká kultury 

verbomotorské. (Moderní poetiky, jako například M. H. Abramsova (1999) tento rys ústní 

slovesnosti označují jako „přírůstkovou repetici“ [„incremental repetition“], kdy se „verš nebo 

sloka opakují, ale s doplněním, které posunuje děj dopředu“ [1999: 18].) Mnemotechnika 

verbmotérských/orálních kultur je pro Jousse integrálně spjata s bilaterální, symetrickou 

strukturou lidského těla, dvou nohou, rukou, nádechu a výdechu. Jedna z Jousseových definic 

biliteralismu je velmi živá: Jousse jej vymezuje coby „portage“, jako „nošení významu“, 

a podotýká, že nosíme-li něco, je k tomu zapotřebí „dvou uch“ – Jousse zde odkazuje právě 

na Šalamouna, který prý svými „mašaly“ dal možnost lidem si do vlastního života 

„transportovat“ poučení z Tóry tak, že se je naučili nazpaměť. „It was because he was savant 

and made his people savant. The meaning of the Torah was difficult to carry, but Solomon 

made mashals the English translation of which is handles“ (M. Jousse 2000: 567). Po svém 

pak graficky naznačuje jednotlivá „balancování“ na aramejských targumech, aby se přiblížil 
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 Dále Jousse srovnává mimo jiné pohupování ortodoxních Židů u Zdi nářků doprovázené modlitbou a tím, že 

něco podobného dělají při recitaci děti. Jousse se pozastavuje nad signifikantním faktem, že to byl právě 

židovský národ, znalý písma, který se po staletí a staletí rozhodl nepsat. Cena za skripturalitu byla, jak Jousse 

implikuje, příliš vysoká. 
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původní situaci Kristova „předávání“ evangelií. Jeho rozdělení do jednotlivých formulí však 

bývá do značné míry arbitrární – což je spolu s někdy zbytečně bizarní terminologii 

a ambicemi „vysvětlit vše“ Jousseově intuitivnímu přístupu třeba odpustit. 

 Fyziologický aspekt bilateralismu v Jousseově organické teorii podtrhuje i další 

význam francouzského „portage“: přenášení lodí mezi dvěma moři. Jousse tak nachází 

spojitost mezi binárností „balancování“ a symetrií lidského těla: „If man expresses himself in 

ballancings, it is because he has two symmetrical sides.“ (Ibid.: 243) Člověk má pravou 

a levou část, část přední a zadní a pohybuje se nahoru a dolů. Bilateralismus se pro Jousse 

v nejúctyhodnější míře projevuje v údech těla, a to nejvíce v „nohách“; komentuje 

pohupování Židů v synagoze při čtení Tory (Ibid.). Vzpomeňme na Whitmanovo vstávání 

a sedání a dýchání, Millerovo chození. Bilateralismus souvisí také s rytmem a délkou dechu, 

pro chápání Whitmanova verše je důležité Jousseovo vymezení počtu slabik pro běžný dech, 

které stanovuje na šestnáct až sedmnáct (1.4). 

 Mimismus, tedy tendence mimovat vnější svět a znovu jej „přehrát“, tak nachází 

podklad v bilaterální struktuře lidského těla. (Automatizací bilateralismu je další 

„sloup“ Jousseova systému, a to je formulismus: Sienaert jej v Jousseově systému popisuje 

jako „zvyk“, který umožňuje přehrávání jednotlivých „gest“: „The biological tendency 

towards the stereotyping of gestures creates habit, which ensures immediate, easy and sure 

replay [...] Formulism is a storehouse liking up with memory in order to maintain firm 

teaching, founded on faithful tradition“ [E. Sienaert 1990: 97]). 

Termínem paralelismus Jousse označuje řečový a textový výraz bilaterální 

mnemotechniky v návaznosti na Lowthe. 

 Jousseův (rytmo)mimismus a paralelismus/bilateralismus mají vysokou relevanci pro 

techniku Whitmana a Millera: oba autoři používají paralelismů/bilateralismů ve svých 

psaných skladbách v intencích terapeuticky obnovit mimetický vztah čtenáře k organické 

skutečnosti. 

 

 

„Literární“ vymezení paralelismu u Kugela, Guilléna a Jakobsona 

 

Na Lowthovo vymezení paralelismu o téměř čtvrt tisíciletí později navazuje James Kugel 

v monografii The Idea of Biblical Poetry: Parallelism and Its History (1981), aby Lowthovo 

rozlišení tří typů paralelismů zproblematizoval a naprosto odstavil mimo bádání otázku orální 

mnemotechniky. Termonologicky na rozdíl od Lowthe uvažuje „paralelismus“ jako celek, ne 
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tedy jako „dvě řádky“ spojené nějakým vztahem, ale jako jednu „řádku“ („line“) se dvěma 

částmi: 

 

    __________/__________// 

 

 

 První část (A) je od druhé (B) oddělena pauzou a za koncem jednotky následuje pauza 

delší, která ji odděluje od dalšího paralelismu v textu. Podstatný je pro Kugela právě 

„emfatický“, „sekundující“ charakter druhé části (J. Kugel 1981: 51), jež předchozí část 

„kryje“, „kompletuje“, „přesahuje“ (Ibid.: 52). Rozdíl mezi binární a terciární strukturu stejně 

jako Lowth nebo Jousse nepovažuje za klíčovou (Ibid.). Nejtypičtější strukturou biblického 

verše je pro Kugela struktura „A, and what´s more, B“ (Ibid.: 54), tedy Lowthův třetí typ, ale 

Kugel přesvědčivě dokazuje, že Lowthova klasifikace neobstojí s tím, že B je velice zřídka 

„synonymní s A“ a že mezi ním a „antitetickým paralelismem“ není de facto žádný rozdíl. 

Smyslem paralelismu je pro Kugela ustanovit „spojitost“ mezi syntakticky oddělenými 

entitami, „podspojit“ („to subjoin“; Ibid.: 56). V další kapitole Kugel připouští, stejně jako 

Jousse a Lowth, že ačkoli je „nejkoncentrovanější v tzv. poetických knihách“, lze ho najít 

v Bibli téměř kdekoli (Ibid.: 59). Kugel ve své knize, na rozdíl od Lowthe a Jousse, neuvažuje 

– a ani nezmiňuje – paralelismus jako mnemotechnický prostředek a tvrdě napadá aplikaci 

americké orální teorie na biblickou poezii. 

 „Intenzifikační funkce“ paralelismu nad Whitmanem si všímá komparatista Claudio 

Guillén (2008). V souladu s Kugelovou tezí o „podspojení“ Guillén poznamenává, „[...] jako 

by opakování slov a témat nahrazovalo nepřítomné formy propojení“ (C. Guillén 2008: 88). 

Guillén rovněž poukazuje – na rozdíl od Kugela – na mnemotechnickou funkci paralelismu,
52

 

a také na to, že „ústup rýmu a kvantitativního počítání v proudu moderní poezie od Walta 

Whitmana po Majakovského s sebou přináší posílení paralelního principu“ (Ibid.: 86). To jsou 

cenné postřehy, ale pro potřeby této práce stále příliš „literární“. Zde musíme opustit 

v Jousseově stopě vymezení paralelismu coby nástroje poetiky, jak jej překládá Kugel 

a Guillén, jakkoli jejich dílčí upozornění jsou pro nás cenná. Podobně je tomu i s interpretací 

paralelismu u Romana Jakobsona. 
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 Srov.: „Gramatický rámec funguje jako mnemotechnická pomůcka, nastartování slovního motoru, 

připraveného vyvolat opakování různého druhu s řadou variant“ C. Guillén (2008: 80). 
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  Jakobson, který ve své důležité, byť v lecčems konfuzní studii „Grammatical 

Parallelism and Its Russian Facet“ (1966)
53

 ani v Dialozích neakcentuje význam paralelismu 

pro kulturní paměť orálních kultur, ani napětí mezi psaností a oralitou a zůstává stále 

v prostoru „literatury“ a formalistického „ozvláštnění“, jež paralelismus a jeho různé varianty 

přináší. 

 Paralelismus pro Jakobsona (1966: 427) je – stejně jako u Lowthe a Jousse i Kugela –
 

binárním principem – jen výjimečně principem terciárním –, který tvoří, pokud vyvozuji 

správně, jakýsi půdorys básnické skladby a má silný vztah k orální tradici 

a „aktivuje“ všechny roviny jazyka. Nejblíž popisu, ale daleko od „definice“ paralelismu je 

Jakobson zde: 

 

Any form of parallelism is an apportionment of invariants and variables. The stricter the 

distribution of the former, the greater the discernibility and effectiveness of the variations. 

Pervasive parallelism inevitably activates all the levels of language – the distinctive features, 

inherent and prosodic, the morphologic and syntactic categories and forms, the lexical units 

and their semantic classes in both their convergences and divergences acquire an autonomous 

poetic value. This focusing upon phonological, grammatical and semantic structures in their 

multiform interplay does not remain confined to the limits of parallel lines but expands 

throughout their distribution within the entire context; therefore the grammar of parallelistic 

pieces becomes particularly significant. The symmetries of the paired lines in turn vivify the 

question of congruences in the narrower margins of paired hemistichs and in the broader frame 

of successive distichs. The dichotomous principle underlying the distich may develop into 

a symmetrical dichotomy of much longer strings, like the two paragraphs of Kirša’s song 

(R. Jakobson 1966: 423–424). 

 

Jde o podobně abstruzní vymezení, jako je Jakobsonova slavná definice poetické 

funkce coby „projekce principu ekvivalence z osy výběru na osu kombinace“: Z obou 

promlouvá poezie vědy. Ani pozdější Jakobsonovo vymezení v Dialozích není o moc 

přesnější: Jakobson naznačuje, jak systém souvztažností „korespondencí“ na všech rovinách 

jazyka (syntaktické, gramatické, lexikální, zvukové a prozodické) „udílí [...] jednolitost 

i různorodost [...] integrální matrici paralelismu“.
54

 Z čeho plyne abstruznost definice? 

                                                 
53

 Jakobson zde ukazuje historii bádání o problému a dokládá příbuznosti mezi paralelismy hebrejské, ruské, ale i 

čínské, skandinávské, finské, turecké literatury. Indická metrika Jakobsonovi příznačně v souladu s Ondračkovou 

(2007) tezí o oralitě z koncepce vybočuje:
 
je příliš pravidelná! (R. Jakobson 1966: 403). 

54
 „There is a system of steady correspondences in composition and order of elements on many different levels: 

syntactic constructions, grammatical forms and gramatical categories, lexical synonyms and total lexical 
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Definovat vědeckou terminologií „praprincip“ poezie je obtížné; a Jakobson odmítá znít 

„nevědecky“. Další zásadní komplikace, jak přiznává Jakobson, nastává právě ve chvíli, 

chceme-li jej aplikovat na (za)psaný text: „[...] parallelism itself is difficult to determine in 

newer, particularly poetic, texts. In contradistinction to folklore, these texts have no 

continuous system of couples, and the inquierer is sometimes condemned to intuitive surmises 

in determining paired equivalents“ (R. Jakobson 1966: 408; srov. i R. Jakobson 

a K. Pomorská 1988: 100). Nicméně Jakobsonovo upozornění na „symetrickou dichotomii 

mnohem delších vláken textu“ („symmetrical dichotomy of much longer strings“) je pro tuto 

práci podstatné, jakkoli Jakobson na rozdíl od Jousse pomíjí jeho mnemotechnickou funkci. 

I s takovýmito širšími paralelními strukturami se totiž setkáme v krajině Whitmanových 

a Millerových skladeb. 

 

 

*** 

 

Zdá se tedy, že paralelismus se ukazuje vhodnou kategorií pro popis skladeb orálních kultur či 

skladeb, jejichž zapsaná forma je velmi blízko původně orálně tradovaným skladbám. Tato 

práce neusiluje o to, navíc poučena Kugelovou kritikou Lowthe, klasifikovat paralelismy 

u našich autorů. Její směřování je jiné: nejde stopou Jakobsona, nebude se snažit hledat 

„poetickou funkci“, ale právě naopak sledovat, jak autoři píšou hlas, se všemi terapeutickými 

důsledky, které s tím souvisí. Vydá se víc na pole důsledků, jež rozvinul Marcel Jousse, 

spojených „nepovinným“ užitím paralelismu coby původně výrazu tělesného, bilaterálního, 

mnemotechnického prostředku. Samotné záměrné použití těchto prostředků orální 

mnemotechniky je spojeno s reklamací těla a duše, jež jde v Leaves of Grass (1855) a Tropic 

of Cancer ruku v ruce s kritikou panství textu a textovým diskursy logiky, vědy, hierarchie. 

 Na druhou stranu ovšem brilance, kterou oba autoři sugerují orální mnemotechniku, 

svědčí rovněž o literární dovednosti Whitmana a Millera, jak to dokládají už první stránky 

obou skladeb, obsahující velké množství paralelismů i složitých korespondencí, jež jsou 

možné jen na papíře a mají silný „poetický ráz“. Jak práce doloží, s vývojem poetiky se jejich 

literární poloha stále posiluje. 

                                                                                                                                                         
identities, and finally combinations of sounds and prosodic schemes. This system confers upon the lines 

connected through parallelism both clear uniformity and great diversity. Against the background of the integral 

matrix, the effect of the variations of phonic, grammatical, and lexical forms and meanings appears particularly 

eloquent“ R. Jakobson (1983: 103). 
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 Přesto platí, že právě Whitman i Miller, a to v největší míře ve svých raných skladbách, 

tím, že používají „nepovinně“ – v textu – orální styl, tedy styl, který vzešel z orální 

mnemotechniky, a je tedy velice „nelineární“, hýří mnemotechnicky, resp. symetrickou 

strukturou lidského těla podmíněnými paralelismy a opakováním. Oba autoři tak sugerují 

odklon od lineárně textové modernity a usilují o to zrušit karteziánské rozdělení na res 

extensa a res cogitans a pevnou konstituci identity (jež je rovněž spojena s kulturou písma, jak 

uvidíme v 0.5.4), a napadnout tak slavné dualismy tělo vs. mysl, člověk vs. vesmír, člověk vs. 

Bůh, (s)tvořitel vs. (s)tvořený, člověk vs. zvíře, kultura vs. příroda, subjekt vs. objekt. Whitman 

a Miller používají techniky orální mnemotechniky v textu, aby napadli textové myšlení zevnitř 

a ukázali, že je třeba chápat tělo a duši stejně jako člověka a svět jako kontinuum, ne jako dvě 

oddělené složky. Jak uvidíme, Whitman nejenže deklaruje na exponovaných místech, že je 

„básník těla a básník duše“ a že jsou tyto věci rovnocenné, ale činí tak opakovaně a ve 

struktuře paralelismů vycházejících, jak dokázal právě Jousse, z rytmu a symetrické povahy 

lidského těla. 

 S tím jde ruku v ruce důležitý – terapeutický – důsledek: Whitman a Miller se zkrátka 

neobrací jen na oči či mysl čtenáře, ale očekávají mimetickou odpověď od čtenářů celým 

tělem. Hlasitá četba Whitmanových a Millerových textů má pro čtenáře tělesné dopady, chtějí, 

aby mimo jiné začal lépe dýchat, stál rovněji a hrději. Než o osobní zkušenosti je na tomto 

místě průkaznější Whitmanova recepce. Walter Grünzweig (1995: 199–202) tak dokumentuje 

Whitmanův vliv na hnutí Wandervogel a německý nudismus počátku dvacátého století: mladé 

Němce tak nahé „Ich“ prvních veršů Grasshalme inspirovalo k tomu, aby šli a chodili se nazí 

procházet u řeky, eventuálně se do ní i krátce ponořili. 

 

 

0.3.3 Parry-Lordova teorie a její teze o sešívání „hotových“ formulí v momentu 

přednesu 

 

Parry-Lordova teorie, jakkoli o ní nepanuje vědecký konsensus, znamenala v něčem důležitý 

obrat nejen v homérském bádání, ale především v pochopení mnemotechniky orálních kultur. 

Její kořeny je však třeba hledat ve Francii, u Antoine Meilleta a Marcela Jousse, přičemž oba 

rozhodným způsobem ovlivnili Parryho východiska. 
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  Teze o homérské mnemotechnice je třeba připsat francouzskému filologovi 

a Saussurovu žákovi Antoine Meilletovi.
55

 Právě Meillet ve své práci z roku 1923 psal, že 

„homérské eposy jsou zcela složeny z formulí předaných od básníka k básníku“ a že 

„průzkum jakékoli části textu doloží, že je vytvořen z vět a fragmentů vět, které se opakují 

v pasážích jiných“ (A. Meillet 1923: 61) a pak od roku 1924 v Paříži vedl disertační práci 

Milmana Parryho. Vedle Antoine Meilleta byl pro Parryho formativní právě Jousseův Le Styl 

oral (1925): ten totiž jednak ukázal na možné analogie napříč kulturami ve svém 

univerzálním systému a jednak podobně jako Lucien Lévy-Bruhl (1999 [1922]) poukazoval 

na odlišnou kognitivní strukturu mentalit orálních kultur, v Jousseově vlastní terminologii šlo 

o rytmo-mimetiky (0.2.1) či skoro synonymně „verbomotéry“.
56

 Další důležitou roli pro 

formulaci Parry-Lordovy teorie sehrála analogie mezi srbskými guslary a homérskými eposy, 

kterou poprvé formuloval Matthias Murko, badatel působící v Praze.
57

 Toto byly kroky, které 

Parry potřeboval do své teorie, se svým žákem Albertem Lordem absolvoval dvě cestu do 

Srbska, kde „singers“ nahrál na magnetofonový pásek. Projekt po Parryho tragické smrti
58

 

dokončil jeho žák Albert Lord a publikoval jako The Singer of Tales v roce 1960. 

 Co je tedy základem Parry-Lordovy teorie a jak tato teorie souvisí s texty 

Whitmanovými a Millerovými? Parry a Lord dokládají na homérských eposech i písních 

srbských guslarů, že rapsód, neznalý psaní, vždy na místě před publikem „sešívá“ v situačním 

kontextu, teď a tady, formulová vyjádření, které se naučil od jiného rapsóda, a tedy „že pro 

orálního básníka se kompozice odehrává přímo při vystoupení“ (A. Lord 1971: 13).
59

 Tato 

                                                 
55

 „Notre grand linguiste, M. Meillet, nous dira plus loin la même chose à propos des Récitations homérique 

,toutes faites de formules apprises [...] Qu’on prenne un morceau quelconque, on reconnaît vite qu’il se compose 

de vers ou de fragment de vers qui se retrouvent textuellement dans un ou plusieurs passages‘.“ M. Jousse (1925: 

66). W. Ong (2006) klíčový Meilletův vliv na Parryho nezmiňuje. 
56

 Srov. T. de Vet (2005: 272), W. Ong (2006), O. Skovajsa (2012: nestr.). Uvažme i časté Jousseovo 

„všívání“ citací z Lévy-Bruhlových Les fonctions mentales danse les sociétés inférieures. Jousse je však velice 

dalek Lévy-Bruhlovy teleologie, kdy sociétés inférieures směřují k vyššímu stupni vývoje. U Jousse se naopak 

naše západní civilizace má od verbomotérů učit. 
57

 Srov. T. de Vet (2005: 268–270). 
58

 Byl zastřelen v Los Angeles. 
59

 Srov.: „[O]ral epic song is narrative poetry composed in a manner evolved over many generations by singers 

of tales who did not know how to write; it consists of the building of metrical lines and half lines by means of 

formulas and formulaic expressions and of the building of songs by the use of themes. This is the technical sense 

in which I shall use the word „oral“ and „oral epic“ in this book. By formula I mean ,a group of words which is 

regularly employed under the same metrical conditions to express a given essential idea.‘ This definition is 

Parry´s. By formulaic expression I denote a line or half line constructed on the pattern of the formulas. By theme 

I refer to the repeated incidents and descriptive passages in the songs“ A. Lord (1971: 4); ,,Oral epics are 

performed orally, it is true, but so can any other poem be performed orally. What is important is not the oral 

performance but rather the composition during oral performance.“ (Ibid.: 5); „For the oral poet the moment of 

composition is the performance. In the case of a literary poem there is a gap in time between composition and 

reading or performance; in the case of the oral poem this gap does not exist, because composition and 

performance are two aspects of the same moment. Hence the question ,when would such and such an oral poem 
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formulová mnemotechnická vyjádření jsou podmíněna samotným metrem orální epiky, jímž 

byl hexametr.
60

 Homér neuměl číst a psát: jeho vystoupení zapsal někdo další. 

 Zatímco Jousse zdůrazňuje, že byť orální básník vstřebal všechna „klišé“, je 

u orálního básníka vždy přítomen nejen pasivní moment, ale i moment kompozice, který nese 

„otisk Božského“ a je „znakem génia“: „No, jamais homme ne parla comme a parlé cet 

homme-la!“ (M. Jousse 1925: 67) či: „A collective has never created anything“ (M. Jousse 

2010: 572). Walter J. Ong provokativně vyhrocuje tuto tezi a přirovnává práci orálního barda 

biblické či řecké tradice k práci u běžícího pásu: „Řecký výraz rhapsōdein (‚básnit‘), doslova 

‚sešívat píseň‘ [...] tak začal mít poněkud zlověstný význam. Homér sestavil dohromady 

předem připravené součástky; místo stvořitele tu najednou byl dělník u montážní 

linky“ (W. Ong 2006: 32). 

 Whitman i Miller po dlouhém hledání nacházejí svůj orální styl, svůj psaný hlas, pro 

který se oba nechali inspirovat v mluvě ulice, v orálním stylu Bible a jinde.
61

 Co rozumí tato 

práce jejich kumulativní formou psaní? Pro Whitmana je to především objev „volného 

verše“ (1.4.4) s jeho paralelní/bilaterální strukturou s přírůstkovou repeticí a častým 

mnemickým opakováním v rámci celé skladby. Pro Millera je to nalezení kumulativního 

a orálního, „krabího“, digresivního stylu, opět s výrazným přírůstkovým opakováním 

jednotlivých formulí  paralelismů/bilateralismů (2.4.4). Oba tak v jistou chvíli objevili na 

papíře formu analogickou té, kterou se orální řecký rapsód či srbský guslar naučil od svého 

předchůdce–sešívače. Od chvíle objevu formy budeme u obou autorů svědky momentu 

sešívání, radikálního „přešívání“ – či autokanibalizace – či vkládání dřívějších deníkových 

textů do nově nalezené, objevené, aktualizované svébytné orální formy fixované na papíře 

(1.5, 2.5); Whitmanův volný verš, jak uvidíme, požírá vše, dřívější prozaické poznámky, ale 

dokonce i atlas ptáků, Millerův styl je obdobně omnivorní. Oba pak přepisují své dřívější 

poznámky z třetí osoby do první, spolu s aktualizací rytmu těla v nově objeveném stylu. 

 Akcentovaná spontaneita tvorby u Leaves (1855) a Tropic of Cancer, jedním z jejíchž 

výrazů je dominantní prézens, je tak do jisté míry analogonem orální performance rapsóda, 

skládané teď a tady z předem hotových formulí v momentu představení. Není to tak, že by 

                                                                                                                                                         
be performed has no meaning; the question should be´ when was the oral poem performed?´ An oral poem is not 

composed for but in performance“ (Ibid.: 13). 
60

 „Již Dünzer si povšiml, že všechna homérská epiteta spojená s vínem se od sebe rytmicky liší a že použití 

daného epiteta není určeno jeho přesným významem, nýbrž metrickými potřebami toho úseku básně, v němž se 

objevuje“ W. Ong (2006: 30 [s odvoláním na A. Parryho, 1971]). 
61

 Pro Whitmana jsou důležité i homérské eposy, které podle Thoreauova svědectví recitoval, když jezdil 

newyorskými omnibusy a setkání s americkým vydáním Proverbial Philosophy (1848) M. F. Tuppera. Pro 

Millera, zůstaneme-li u vlivu textem zprostředkované orality, zmiňme vedle Whitmana alespoň Françoise 

Rabelaise a D. H. Lawrence. I Lawrencův styl je silně napájen orálním stylem King James Version. 
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Whitman a Miller „nevybírali“, co napíšou: nicméně zdá se, že setrvačnost a hybnost 

mnemotechnické tělesnosti promítané do rytmu je pro ně v Leaves of Grass (1855) a Tropic of 

Cancer důležitější či aspoň v tvorbě akcentovanější než „osa výběru“, je třeba si uvědomit, že 

například výše uvedená slavná Jakobsonova definice poetické funkce (0.3) je radikálně 

textově analytická a se skladebným procesem u Whitmana a Millera má málo společného, 

vhodnější je uvažovat o zvláštní analogii k tvorbě orálních rapsódů a guslarů. 

  W. Thomas (2011; viz 1.5) předkládá obraz šťastného Whitmana, který se po kotníky 

brodí v útržcích textů a z nich na provázku, připomínajícím ocas papírového draka, posouvá 

jednotlivé útržky do finální podoby skladby. Spojuje se zde moment spontaneity a volby: 

u Whitmana lze v tomto případě mluvit o jakési exteriorizaci paměti, o jakési exteriorizaci 

duše, o jakémsi papírovém moři nevědomí. Třebaže také zde dochází k momentu selekce, 

samotné tělesné brodění a nahodilé „vynořování“ i „výlov“ fomulových spojení z moře 

papírového nevědomí je velice spontánní, intuitivní a tělesné, v něčem připomínající tvorbu 

akčního malíře Jacksona Pollocka či Vladimíra Boudníka. Whitman nevěděl, co z moře 

papírového nevědomí „vyplave“. U Millera je třeba sledovat rovněž samotný proces psaní, 

rytmické bušení do psacího stroje, o kterém mluvím jako o skripturální poloze Jousseova 

mimisme, a o radikálni inkorporaci situace psaní do textu, podobně jako rapsód 

„sešíval“ situačně při představení, ne před ním, v izolaci (2.5). 

 

 

0.3.4 Homeostáza orálních kultur a kulturní paměť: Teze Goodyho a Watta 

o „lhaní divochů“, teze Jana Assmanna a Clifforda Geertze 

 

V orálních kulturách neexistuje nic jako pevný, zaznamenaný fakt, jak to z důsledně 

empirické perspektivy ve slavné studii „The Consequences of Literacy“ popsali Jack Goody 

a Ian Watt (1963) a pokusili se rovněž vyvodit důsledky gramotnosti. Všímají si zde kromě 

jiného střetu koloniálních úředníků s nativními „negramotnými“ kulturami, jejichž genealogie 

se neustále měnily v závislosti na prézentních potřebách. Z pohledu koloniálních úředníků, 

kteří „nové“ genealogie srovnávali s genealogiemi, jež dříve písemně zaznamenali, ovšem 

„divoši“ bohapustě lhali. Tuto tendenci kmenových kultur pojmenovávají jako 

„homeostatickou“ a dodávají, že člen orální kultury „has little preception of the past except in 

the terms of the present“ (J. Goody a I. Watt 1963: 310). Genealogie v orálních kulturách 

vždy znamenají sílu a jako takové se mění v požadavcích přítomnosti. Nelze tedy rozhodně 
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mluvit o lži, definujeme-li lež jako záměrné tvrzení něčeho, co mluvčí považuje za 

nepravdivé.
62

 Stejně tak je tomu i s nadbytečným věděním, které se přímo nevztahuje 

k „sociálním potřebám kmene. Co je nepotřebné pro přítomnost, je zapomenuto.
63

 Není zde 

technologie tisku, která by tuto znalost uchovala.
64

 

  Úvahy o kulturně-sociologickém dopadu písma na mnemotechniku kultur Jana 

Assmanna (2001) pak rozvíjí výše uvedené postřehy. Orální kultury Assmann označuje jako 

preskripturální či kultury paměti. Rapsódům říká bardi a preskripturálními soustavami zápisu 

v následující delší citaci myslí Assmann takové vynálezy, jako je provázkové písmo či 

počítací kamínky: 

  

Během stadia čiré kultury paměti anebo v preskripturálních soustavách zápisu zůstává 

prozatímní a vnějškové úložiště komunikace těsně spjato s komunikačním systémem. Kulturní 

paměť se z naprosté většiny kryje s tím, co uvnitř skupiny cirkuluje jakožto smysl. Teprve se 

vznikem písma se vytváří paměť, která více či méně zachází za horizont smyslu tradovaného 

a sdělovaného v té či oné epoše a která překračuje oblast komunikace právě tak, jako 

individuální paměť překračuje oblast vědomí. Kulturní paměť uchovává tradici a komunikaci, 

avšak tím se nevyčerpává. Jen tím lze vysvětlit výskyt zlomů, střetů, inovací, obnov, převratů. 

Jde o intervence z říše mimo smysl, který se v danou chvíli aktualizuje, o návraty 

k zapomenutému, o očistu tradice, návrat potlačeného – o typickou dynamiku písemných 

kultur […] (J. Assmann 2001: 25–26). 

  

 Assmann přesně popisuje, že na rozdíl od homeostatiky paměti orálních kultur ve 

skripturálních kulturách dochází k dynamickému vztahování mezi písemnou vzpomínkou 

a vzpomínkou orálně-homeostatickou. Také v písemných kulturách totiž zůstává silná vrstva 

orální. Právě toto napětí vede ke kulturním převratům a přeryvům. Tento krajní typ tohoto 

                                                 
62

 Střet Goodyho a Wattových koloniálních úředníků s nativními kulturami je poučný také pro vztah majoritní 

skripturální kultury s reziduálně orální romskou kulturou v České republice. Uvědomění si těchto odlišností 

může vést k prohlubování vzájemného rozumění. 
63

 Srov.: „What the individual remembers tends to be what is of critical importance in his experience of the main 

social relationships [...] The language is developed in intimate association with the experience of the community, 

and it is learned by the individual in face-to-face contact with the other members. What continues to be social 

relevance is stored in the memory while the rest is usually forgotten: and language – primarily vocabulary – is 

the effective medium of this crucial process of social digestion and elimination of the human body by means of 

which it attempts to maintain its present condition in life“ J. Goody a I. Watt (1963: 307–308). 
64

 Už Albert Lord poznamenává, že orální básník-rapsód neví, „co jsou jednotlivá slova a řádky“, takové 

rozlišení přichází až se zavedením kultury písma. Jeho rolí je „konzervovat“ orální tradici, nesnaží se 

zdůrazňovat kreativitu. Lord používá spojení, že „pěvec je zde historikem, a ne umělcem“. Tímto trochu 

matoucím pojmovým spojením Lord naznačuje, že „pěvec chápe roli historika jako strážce legendy“ A. Lord 

(1971: 28). 
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prostoru vzpomínky, „který se může dostat do sporu se společenskou a politickou realitou 

přítomnosti“, označuje Assmann s odkazem na Gerda Thiessena jako „vzpomínku 

kontraprézentní“ (J. Assmann 2001: 27): zavedení písma pro Assmanna vytváří nový hiát 

mezi „minulostí“ a „přítomností“, a mění tak tvář kultury ve vztahu k času: „Nejedná se tu 

o pra-čas, který si vůči vpřed postupující přítomnosti uchovává stále stejný odstup, jenž není 

časový, nýbrž ontický; jedná se o historickou minulost, jejíhož rostoucího odstupu 

k přítomnosti si je člověk plně vědom“ (Ibid.: 83).
65

 

 Pro potřeby této práce je nejzajímavější Assmannovo uvedení litanie „prvního 

trýzněného spisovatele“ jménem Chacheperrésenebu z egyptské Střední říše, který v textu 

touží po tom mít k dispozici „neznámé výrazy, neobvyklé výroky nebo nová slova“. Jak 

podotýká Assmann, jde o žalozpěv o „inovačním a variačním tlaku, který je vnitřním rysem 

skripturální kultury“. „S tímto problémem se může potýkat pouze spisovatel“ (J. Assmann 

2001: 87–91). A zatímco „[od] barda publikum očekává věci důvěrně známé, od autora věci, 

které nezná. Ve světě ústního podání rozhoduje o pozici pěvce výhradně rozsah jeho znalostí, 

tedy to, zda umí vyprávět sedm, dvacet nebo tři sta historek“ (Ibid.: 88). Čím rozsáhlejší má 

repertoár, tím má pěvec/básník/rapsód orální kultury větší prestiž. Opakování je „strukturní 

nutností. Bez opakování se proces předávání zhroutí. Inovace by znamenala 

zapomnění“
 
(Ibid.). Z Chacheperrésenebua však pro Assmanna „promlouvá hlas autora, který 

tradici vnímá jako cosi vnějšího, cizího a přemáhajícího a zoufá si nad úkolem stvrdit svoji 

řeč oproti této tradici jako cosi vlastního a nového. Pro orálního básníka se tradice nenachází 

‚vně‘, nýbrž prochází jím a naplňuje ho zevnitř“ (Ibid.). 

 Důležité pro diskusi našich autorů jsou rovněž postřehy antopologa Clifforda Geertze 

(1973), který nad javánskou orální kulturou v návaznosti na Maxe Webera a Kennetha 

Burkeho hovoří o užitečnosti náboženského symbolu při pořádání zkušenosti, při jejím 

osmyslování: „[...] the power of the symbol [...] clearly rests on its comprehensiveness, on its 

fruitfulness in ordering experience“ a „[t]he drive to make sense of experience, to give it form 

and order, is evidently as real and as pressing as the more familiar biological needs“ 

(C. Geertz 1973: 128, 140). 

 

*** 

 

                                                 
65

 Je legitimní udělat ještě další krok jako W. Godzich (1993) a říct, že v orálním vědomí není prostor pro – 

z dnešní perspektivy – chápané „svobodné rozhodnutí“, že v prostředí primární orality jsou jednotlivé role 

jednou a provždy rozdělovány „osudem“? Obávám se, že takováto historizace je příliš textová a venkoncem 

zřejmě nepravdivá. 
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Napětí mezi skripturalitou a orální tradicí se pak zostřuje v duši autorů moderních. Nová 

verze Chacheperrésebuovy úzkosti přechází po několika tisíciletích i na Whitmana a Millera 

a jejich reakce není prosta ambivalencí. Whitman paradoxně nachází formu, která vizuálně 

působí na potištěné stránce extrémně nově, sluchově však navazuje na tradiční orální formy 

Bible a s recitovanými party Bible se Whitman na Mannahattě i na Paumanoku setkával na 

každém rohu. Whitman tak stvrzuje zároveň tradici a vlastní stylovou novost, jeho verš se na 

první pohled výrazně liší například od veršů svých současníků Henry W. Longfellowa 

a Williama C. Bryanta, na první poslech se však tolik neliší od některých partů Bible. 

Obdobné napětí formy lze sledovat u Millera. Právě radikálně digresivní forma jeho textů, 

plná opakování a odboček, je na první poslech velice blízká mluvené promluvě pronášené 

kamarádovi: v prostoru vytištěného textu je tato nelineární, krabovitá, spirální forma něčím 

radikálně novým, chacheperresebuovským strvzením vlastního psaného hlasu. 

 Kolektivní homeostáza paměti orálních kultur, popsaná Wattem, Goodym a nověji 

Assmannem a Geertzem je v něčem analogická soukromé homeostázi autobiografie. Pro 

teoretika autobiografie Jamese Olneyho (1973) každý autobiografický záznam vypovídá více 

o chvíli psaní biografie než o „skutečné pravdě“. Orálnímu, bardickému, pre-

chacheperresebuovskému myšlení Millera přibližuje to, jak vzpomíná svou zkušenost věci 

stále znovu a – v závislosti na situaci JÁ – znovu podává zprávu o relativně stejných věcech, 

o kterých už psal (3.2.4), u Whitmana toto není tak silné jako u Millera, nicméně i Whitman 

stále vydává své Leaves of Grass, upravuje staré básně, doplňuje nové a dohlíží na typografii 

a tisk jednotlivých vydání, nevzpomíná na svou minulou zkušenost však se stejnou intenzitou 

jako Miller. S každým ze šesti vydání nicméně nově „sešívá“ své Leaves of Grass v závislosti 

na potřebách chvíle. Jak píše Folsom: „Whitman did not just write his book, he made his 

book, and he made it over and over again, each time producing a different material object that 

spoke to its readers in different ways“ (E. Folsom 2005: nestr.). Whitman než zemřel, spálil 

všechny texty, které nechtěl, aby se dostali do rukou jeho budoucích životopisců, Miller na 

přející a více než pětisetstránkový životopis (1980) velkého formátu z pera Jay Martina 

reagoval s nelibostí. Decker mluví o Millerově „obsesi si všechno o svém životě 

pamatovat“ (J. Decker 2005: 16). Hlavní technikou obou je technika „sešívání“, která – byť 

v prostoru soukromé paměťové organizaci zkušenosti –, je analogická „sešívání“ paměťových 

formulí u rapsódů („sešívačů“) orálních kultur. Whitman a Miller odmítají skripturální, pevná, 

izolovaná „fakta“, která orální myšlení nezná. 

   Obě textová JÁ se zapsáním obou skladeb v textech (cruci)fixují. Whitmanovo 

textové JÁ se poprvé ustaluje v Leaves (1855), aby se v závěrečném partu „I CELEBRATE 
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myself“, centrální skladbě Leaves of Grass (1855) spojilo listy trávy s listy knihy, 

participovalo v nich a rozpustilo se napříč časem „pod nimi“. Millerovo textové JÁ se fixuje 

v Tropic of Cancer poslední větou: „Its course is fixed“ (H. Miller 2005 [1934]: 318). Z JÁ 

fixovaného papírem se stává „skála“, na kterou v závěru Cancer Millerovo JÁ vyšplhá, aby se 

jeho tělo prolnulo s tělem krajiny, kdy se ze Seiny stane žíla, jež jím protéká. Těžko si 

představit lepší moderní variaci na výše uvedený Assmannův (2001) popis orálního básníka, 

kterým tradice „prochází a naplňuje jej zevnitř“. Whitmanův a Millerův vztah k moderní době 

a modernímu času je „kontra-prézentní“, ale jinak než v mnemotechnice starých Izraelitů, 

kteří poměřovali homeostatickou současnost plynule měnící minulost právě pevnou, 

fixovanou vzpomínkou Tóry. V moderní době nasycené textovostí oba autoři používají 

nepovinně techniky analogické k tradičním prostředkům orální mnemotechniky, jako je 

paralelismus. Whitman i Miller se pak v intencích Geertzových zmocňují náboženské 

symboliky, aby ve svých textech propůjčili své minulosti smysl. U Whitmana je kristovská 

symbolika silná v „I CELEBRATE myself“ v klíčových verších o nahlédnutí obvyklé chyby 

(1.8.1); Miller interpretací Krista jako umělce (viz 2.6) vede homologii se sebou a zpětně 

interpretuje svůj život v návaznosti na evangelijní příběh růžového ukřižování (Rosy 

Crucifixion) a několika zmrtvýchvstání, přičemž to nejdůležitější je pařížské vydání Tropic of 

Cancer. 

 

 

0.3.5 Homér jako encyklopedie kulturní a sociální, ale nikoli „technická“ 

 

Již před Assmannem se problematikou kulturní paměti zabýval klasický filolog Eric 

A. Havelock. Ve své slavné knize Preface to Plato (1963) ukazuje, že před písemným 

záznamem textu Iliady a Odysseie byly tyto „kulturní encyklopedie“ uloženy v orální paměti 

společnosti pečlivě tradované z generace na generaci, ve strachu ze zapomnění. V mezidobí 

mezi Homérem a Platónem se toto kulturní úložiště začalo měnit, „information became 

alphabetized,“ oko nahradilo ucho a pěvce-tradenty písemný záznam (E. Havelock 1963: 

vii).
66

 K Havelockově průlomovému poukázání na Platónovy ambivalence práce poukáže 

v předposlední kapitole úvodu (0.5.4), na tomto místě se zastavme u Havelockova označení 

                                                 
66

 Situace se podle Havelocka začala měnit už s presokratiky: Přestože byli stále hluboce zakořeněni v orální 

tradici, už vědomě usilovali o to vytvořit takovou slovní zásobu a syntax pro novou budoucnost, „for a new 

future, when thought should be expressed in categories organized in a syntax suitable to abstract 

statement“ (1963: viii). 
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Iliady a Odysseie právě jako kulturních, ba dokonce „sociálních encyklopedií“ (Ibid.: 31).
67

 

Havelock přesně pojmenovává fakt, že orální tradice traktovala především didaktické pokyny 

– jak žít a fungovat ve společnosti –, a to v hávu příběhu.
68

 Ilias nabízí „techniky sociálního 

chování“ a Havelock ukazuje, že ve světě orálního Řecka byla hranice mezi chováním daném 

zručností a chováním morálním velmi tenká: „It is a piece of preserved know-how. An oral 

culture felt it needed ritual conservation of such procedures“ (Ibid.: 80). Hlavní úlohou 

rapsóda tak bylo vzdělávání a skladby byly především morální a sociální instruktáží. 

Řemeslné instruktáže se předávaly zřejmě téměř beze slov, nápodobou mistra.
69

 

 Platónova kritika v Ústavě, že u Homéra se nám nedostává „pravé znalosti věci“, 

a tedy ani potřebný popis, jak přesně vyrobit židli, se zdá být z dnešního pohledu absurdní, ale 

je symptomatická pro kulturní hiát, vznikající s kulturou písma: Takový požadavek se může 

rodit až s kulturou psaní, z jejíž pozice, byť nevědomky, Platón váží svůj útok na poezii (srov. 

0.5.4). 

 Jak je pojem „kulturní a sociální encyklopedie“ relevantní pro oba diskutované autory? 

Whitmanovo a Millerovo JÁ tak předně ve svých razantních prvních klíčových fixacích, 

v Leaves (1855) a Cancer odmítají „pouhou literaturu“, nechtějí ani docílit „iluze“ orálního 

bezprostředního kontaktu jen tak, pro literární efekt. Dostalo se jim většího kusu skutečnosti 

a chtějí skrze technologii písma a sazby své poznatky předat dál. Pro sebe i pro ostatní 

s touhou přijít s novým, zdravějším a „skutečnějším“ přístupem k životu, než je reduktivní 

způsob života, postavený na „rozdělené reprezentaci“ (D. Veselý), abstrakcích dualismů duše 

a těla, subjektu a objektu, rozumu a citu, na architektonické a skripturální metaforice 

Descartově. Oba si museli své Učení či étos na moderní kultuře vyvzdorovat. 

 Havelockův postřeh o didaktické úloze kulturních encyklopedií uložených v orální 

paměti nestačí, pokud chceme porozumět étosu Whitmanových a Millerových skladeb a bude 

jej třeba ho záhy doplnit o kinetiku a futuralitu Bible (0.4). Předtím se však chvíli zastavme 

ještě u slavného výčtu Waltera J. Onga. 

 

                                                 
67

 I toto upozornění je v zárodku už u R. Lowthe (0.3.2). 
68

 „We shall deliberately adopt the hypothesis that the tale itself is designed as a kind of convenience, that it is 

put t use as a kind of literary portmanteau which is to contain a collection of assorted usages, conventions, 

prescriptions, and procedures“ E. Havelock (1963: 66). 
69

 „Řemesla se předávala z generace na generaci výchovou učedníků (jako je tomu do značné míry 

i v technologicky vyspělých kulturách), tedy pozorováním a výcvikem s minimem slovního vysvětlování. [...] 

Primárně orální kultura má pramalý zájem na tom, aby uchovávala znalosti o jednotlivých dovednostech 

v podobě abstraktního a soběstačného korpusu.“ W. Ong (2006: 55). 
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0.3.6 Z Ongova výčtu v Technologizaci slova: konkrétnost, chlubivost, 

kumulativnost, redundantnost, niternost hlasu 

 

Bestseller Waltera J. Onga, SJ, Technologizace slova (2006 [1982]) je především brilantní 

syntézou. Ong „sešívá“ výsledky desítky předchozích badatelů, včetně zde diskutovaného 

Marcela Jousse, Alberta Lorda, Erica Havelocka, Jacka Goodyho a Iana Watta. V třetí kapitole 

knihy řadí celkem bez ladu a skladu hlavní rysy fungování orálních kultur. Protože je Ongova 

kniha dostupná v češtině a řadu tezí o orální mnemotechnice už přítomná práce nastínila nad 

jinými autory, podtrhneme z Onga jen to nejdůležitější pro porozumění skladbám 

Whitmanových a Millerových. 

 Klíčový je Ongův poukaz na nižší míru abstrakce u orálních kultur. Každé myšlení 

musí sice nutně být do jisté míry abstraktní: „Konkrétní pojem strom, jako je 

‚strom‘ neodkazuje pouze ke konkrétnímu stromu [...] ale platí pro všechny stromy,“ nicméně 

orální kultury se v použití pojmu, v Ongově shrnutí, „nevzdalují od lidského přirozeného 

světa“ (W. Ong 2006: 61). Toto Ong vtipně dokumentuje průzkumy ruského badatele Luriji, 

kdy negramotné osoby například kruh neoznačily jako geometrický obrazec „kruh“, ale 

pojmenovaly ho jako „talíř, cedník, vědro, hodinky nebo Měsíc“ (Ibid.: 63). S abstrakcí 

souvisí i jiný bod v Ongově výčtu, a to podkapitola „Blízkost přirozenému světu“. Ong 

v návaznosti na předchozí badatele, především Jousse a Havelocka, mluví o tom, že orální 

myšlení nezná nic jako neutrální seznam, produkt kultury písma. V této souvislosti poukazuje 

na Homérův slavný katalog lodí v druhé knize Iliady a podotýká, že nejde o abstraktní, 

neutrální seznam, že výčet „sice shrnuje jména řeckých vládců a oblastí, avšak vždycky 

v celkovém kontextu lidského jednání – jména osob a míst se zde objevují v celkové 

souvislosti s určitými událostmi a skutky“ (Ibid.: 54). Ong následně zmiňuje nedůvěru 

orálních kultur k analýze: „[...] V orálních kulturách se tradiční výrazy nesmí rozebírat na 

jednotlivé součástky. Celé generace totiž vynaložily značné úsilí, aby je složily dohromady, 

a kromě samotné mysli neexistuje místo, kde by bylo možné je uchovat. [...] Jakmile 

vykrystalizuje nějaké formální vyjádření, je nejlepší ho uchovat v nedotčené formě. Bez 

systému psaného jazyka je rozbíjení myšlení – tedy analýza – velmi riskantním 

postupem“ (Ibid.). Analogonem u raných Whitmanových a Millerových skladeb je jejich 

návrat k orálnímu kontextu, nedůvěra ke vědě a abstrakcím (1.7, 2.7), ba jistý 

tradicionalismus obou autorů, jakkoli na první poslech to slovo zní divně: Whitman a Miller 

se drží věcí, které se jim osvědčily v životě, oba jsou velice skeptičtí vůči systémům idejí. 
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 Důležitý je též Ongův poukaz na chlubivost, vypjatou afektivitu a bojovnost orálních 

kultur, na kterou práce narazila už u Lowthe (0.3.2). Jak píše Ong, „psaní pomáhá člověku 

rozvíjet abstraktní úvahy, které vysvobozují vědění z arény, v níž se lidé vzájemně 

utkávají“ (W. Ong 2006: 55). Whitman tak zápasí s předchozími zakladateli náboženství, 

Miller s řadou svých literárních souputníků. S tím souvisí důležitost „těžkých hrdinských 

postav“ a „bizarních prvků“ pro mnemotechniku: „Paměť v orální tradici funguje velmi 

účinně díky ‚těžkým‘ postavám, tedy postavám, které jsou spojovány s velkolepými, 

nezapomenutelnými a většinou také veřejnými skutky [...] Bezbarvé osobnosti nemohou 

orální mnemotechniku přežít“ (Ibid.: 83). Stejně tak sem Ong zahrnuje jako další 

mnemotechnickou pomůcku nutnou bizarnost postav: „Je totiž snazší si pamatovat Kyklopy 

než nějakou dvouokou příšeru a spíše si člověk vzpomene na Kerbera než na obyčejného psa 

s jednou hlavou“ (Ibid.). Tato bizarnost Ongovi souvisí s „kumulativností“: „Především ve 

formální promluvě použije člověk žijící v orální kultuře raději výraz ‚statečný voják‘ než 

prostě ‚voják‘ [...] Orální vyjadřování tak s sebou nese břímě epitet a jiných formálně 

předepsaných prvků, které vyspělá gramotnost považuje za těžkopádné, nudné a nadbytečné 

a odmítá ho pro nahromaděnou tíhu“ (Ibid.: 50). Zde je analogie v některých Whitmanových 

a Millerových kolokacích a epitetech constans, které se v mysli čtenáře doslova uhnízdí (1.4, 

2.4). 

  S kumulativností v Ongově shrnutí souvisí redundantnost či mnohomluvnost ústního 

vyprávění. Ong mluví o tom, že „střídmé“ lineární, textové myšlení je umělým výtvorem, 

který vyprodukovala technologie psaní. V psaném projevu může mysl „soustředit veškerou 

svou energii na pohyb kupředu, protože to, k čemu se svým předmětem vrací, leží zcela 

v klidu někde mimo ni a vždycky je část po části k dispozici na popsané stránce“ (W. Ong 

2006: 51). V orálním diskursu však nastává odlišná situace: 

 

Mimo lidskou mysl neexistuje nic, k čemu by se bylo možné vrátit, neboť ústní promluva mizí 

okamžitě poté, co ji řečník pronese. Mysl se tedy kupředu pohybuje pomaleji a nesmí příliš 

odvést svou pozornost od toho, čím se již zabývala. Redundantnost, opakování toho, co bylo 

právě řečeno, udržuje mluvčího i posluchače ve správné stopě. Nadbytečnost charakterizuje 

orální myšlení, a tudíž je v hlubším smyslu pro myšlení a řeč přirozenější než střídmější 

linearita. Střídmé lineární či analytické myšlení a řeč jsou umělými výtvory, jejichž struktura 

je dána technologií psaní. […] [řečník] musí neustále pokračovat v projevu a zároveň pátrat 

v mysli, co říct dál. Odmlky mohou být v proslovu účinné, nicméně váhání ho vždy oslabuje. 
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Když člověk hledá nějakou myšlenku, je lepší něco pokud možno obratně zopakovat než se 

úplně odmlčet (W. Ong 2006: 51–52). 

 

 Redundantnost a „nestřídmost“ je příznačná pro styl obou autorů, který sešívá 

jednotlivé – koncizní – formule často opakovaně za sebou (0.3.2, 1.4, 2.4). Takováto 

nestřídmost v opakovaní podobného – jako další prvky v jejich organické tvorbě – je výrazem 

mimisme jejich tvorby. Oba autoři chtějí reprezentací zmnožovat bytí (H. G. Gadamer
70

) 

a odmítají dietetičnost stylu i života. Whitmanovo i Millerovo JÁ vyhladověla kapitalistická 

modernita, již formovaly píle, střídmost a vnitrosvětská askeze protestantismu (M. Weber 

2009) a oproti nim staví opět nárok a právo na důstojnost, „neužitečnost“, lenošení a hýření: 

„Who has lavish’d all? For I lavish constantly the best I have,“ píše Whitman v básni 

„Excelsior“ (1973: 478). Karl Shapiro má pravdu, když píše, že „Germanic-American Miller 

reintroduces good food and decent wine into our literature“ (K. Shapiro 1980: xiv). 

 Orální kultury totiž podle Onga spíše přidávají a řetězí, než syntakticky podřazují. 

V textu chybí situační kontext, proto je třeba složitější syntaxe. „V psaných projevech se 

rozvíjí mnohem složitější a ustálenější gramatika, než tomu je u projevů ústních, protože při 

zprostředkování významu jsou tyto projevy jednoduše ve větší míře závislé na struktuře 

jazyka. Postrádají celkový existenciální kontext, který běžně obklopuje ústní promluvu a který 

ústní promluvě pomáhá sdělovat význam do jisté míry nezávisle na gramatice“ (W. Ong 2006: 

49). Ong jako příklad aditivnosti orálního stylu celkem klasicky uvádí vyprávění o stvoření 

světa Gn 1.1–5, „které je sice ve skutečnosti textem, ale uchovává si orální schéma“ (Ibid.: 

47). Zatímco některé překlady Bible uchovávají biblickou parataxi, jiné ji nahrazují 

hypotaktickými spojkami, i to se ukáže relevantním v popisu Whitmanova stylu (1.4). 

  Dalším, a to velice podstatným vymezením pro naše zkoumání v Ongově výčtu je 

jeho teze o harmonizující „niternosti zvuku“,
71

 kterou vymezuje vůči „izolaci zraku“: 

„Zvukový vjem, na rozdíl od zraku, tedy smyslu, který svět rozčleňuje, má tudíž sjednocující 

charakter. Pro zrak je typickým ideálem jasnost a rozlišitelnost (zřetelnost), tedy možnost 

rozložit na části (Descartes, který prosazoval jasnost a zřetelnost, zaznamenal zintenzivnění 

zrakových vjemů v lidském senzorickém aparátu [...]). Sluchovým ideálem naproti tomu je 

                                                 
70

 Srov. „Znázornění tedy v jednom bytostném smyslu zůstává trvale vztaženo k praobrazu, který v něm dospívá 

ke znázornění. [...] Znázorněné prostřednictvím znázornění zakouší přírůstek bytí. Vlastní obsah obrazu je 

ontologicky určen jako emanace praobrazu“ H. G. Gadamer (2010: 134). 
71

 Ong zde mluví o niternosti zvuku, a ne o „niternosti“ osobnosti, tedy modu moderní existence, která 

v závislosti na technologii písma deklaruje ostřeji rozpor mezi vnitřním a vnějším, vlastním a sdíleným, 

stvořeným a stvořením a která se stále silněji uzavírá do „obálky“ svého těla. Niternost osobnosti v modernitě je 

pak jedním z východisek Ongovy knihy. 
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harmonie, tedy možnost složit věci dohromady“ (Ibid.: 86). Tato pre-skripturální koncepce 

světa, která nestaví ostré hranice mezi já a zbytkem světa a mezi vnějším a vnitřním, se 

u Onga shoduje i s „humánním uspořádáním znalostí, které se soustředí kolem jednání 

lidských a antropomorfních bytostí, interiorizovaných osob než kolem neosobních věcí 

[...]“ (Ibid.). Člověk orálních kultur je u Onga „umbilicus mundi, pupek světa“ [...]„Až po 

vynálezu knihtisku a po četných zkušenostech s mapami, které knihtisk umožnil, začali lidé 

přemýšlet o kosmu, vesmíru či světě primárně jako o něčem, co se jim rozprostírá před očima, 

stejně jako tomu je v moderním atlase – jako o rozlehlém povrchu nebo seskupení povrchů 

(Ibid.: 87)“. To je důležité upozornění právě pro samotnou ontologii Whitmana a Millera: 

v centru vesmíru, samými „umbilica mundi“ jsou jejich velká JÁ. S primárností hlasu souvisí 

jak Ongova polemika s Derridou, jíž se bude práce věnovat o něco později, tak již výše 

zmíněná teze o logu pro křesťana, o které pojednává Ong důkladněji ve studii 

„Maranatha“ (1977) v návaznosti na teze Nohrnbergovy a Jousseovy (0.4.3). 

 

 

0.3.7 Ohlédnutí: Americká orální teorie je jenom jednou z teorií   

   

Lordova a Ongova argumentace vypadá na první pohled neprůstřelně. Ale už co se týče 

homérské otázky, například německá jazykověda byla a je vůči tezi o negramotném skladateli 

Iliady a Odysseie skeptická. Jak upozorňuje Thérèse de Vet (2005), v šedesátých 

a sedmdesátých letech minulého století měla Parry-Lordova teorie v Americe hegemonní 

postavení a první antropoložkou, která její univerzálnost napadla, byla Ruth Finnegan v práci 

Oral Poetry (1977), kde sice uplatnila axiomy Parry-Lordovy teorie, ale zaměřila se na orální 

kultury strictu sensu. V závěru práce Finnegan dokládá, že „oral formulaic school“ je pouze 

jedním z mnoha modelů, ale všeobecnou platnost této teorie zpochybňuje.
72 

I pro samotnou 

de Vet (2005) je jádrem problému příliš rychlá analogie, již vedou Parry a Lord mezi 

srbskými guslary a homérskou epikou. 

 Ze zmíněných badatelů aplikabilitu této teorie na biblickou poezii napadá James Kugel. 

Zřejmě po právu odmítá plošnou aplikaci Parry-Lordovy teorie na biblický styl. Odmítá 

především tezi o kompozici „sešívání“ z mnemotechnických formulí přímo při představení. 

Kugel sice připouští, že některé „parallelistic passages“ byly komponovány právě při 

vystoupení, ale že paralelismus je podle Kugela mnohem „nepřesnější“ než řecké metrum. 
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 Srov. T. De Vet (2005: 274). 
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Vliv „conditions of oral poetry“ na biblickou poezii však odmítá (J. Kugel 1981: 34–35). Zde 

je však třeba se zastavit. Ano, Parry-Lordovou teorií nelze zdůvodnit vše a je značný rozdíl 

mezi hexametrem a relativně vágním prostředkem paralelismu. Na druhou stranu fakt, že 

Parry-Lordovu teorii nelze jako celek aplikovat na biblickou oralitu, nevyvrací, že 

paralelismus je jednou z pomůcek orální mnemotechniky, jak na ně poukazuje Lowth a Jousse. 

 Z českých badatelů
73

 zpochybňuje „formulovou teorii“ v kontextu indických literatur 

Lubomír Ondračka (2007). Ondračkovu snahu „o popperovskou falzifikaci“ Ongových tezí 

z hlediska indické orality však nelze přijmout: I kdyby odpadla hlavní Meilletova/Jousseova/ 

Parry-Lordova teze – tedy užití „sešívací” mnemotechniky Homérem – platnost dalších tezí 

o oralitě se tak nezpochybňuje. To dokazuje zmíněná studie Jacka Goodyho a Iana Watta, 

která hlavní teze nevyvozuje z analýzy homérských formulí jako Parry s Lordem, ale vychází 

z empirických průzkumů kmenových kultur. Jak upozorňuje Eric Havelock (1986: 28), byl 

Watt coby válečný zajatec nucen žít několik let v singapurském zajateckém táboře „v uměle 

vytvořených pre-gramotných podmínkách“, Goody zase v Africe navázal kontakty 

s negramotnými kmeny a pozoroval a popisoval jejich chování. Vycházejí tedy z popisu 

reziduální orality v našem textovém moderním světě a teprve následovně modelují vztah 

orality a gramotnosti ve starověkém Řecku. Ač nejsem klasický filolog, považuji argument 

T. de Vet a R. Finnegan za přesvědčivý a souhlasím, že „formulová teorie“ ve svém celku 

aplikovatelná jen na negramotné pěvce orálních etnik a že Odyssea a Ilias vznikaly částečně 

i s psacím náčiním. Zmiňovaná tvrzení Lowthova, Goodyho a Wattova, Havelockova, 

a Assmannova, stejně jako analýzy Davida Abrama, jsou však na Parry-Lordově teorii 

nezávislá. Protože se navíc pohybujeme v rámci výše zmíněné „měkké teorie“ (0.1) – tato 

práce chce spíš mapovat než explikovat –, byla by proto chyba nevyužít pronikavých vhledů 

Marcela Jousse, W. Onga, stejně jako právě Parryho a Lorda pro popis mimisme skladeb 

Walta Whitmana a Henry Millera. Nyní je třeba uvážit dynamičnost biblické textovosti, jež 

úzce souvisí s problémem orality a pro Whitmanovu a Millerovu teopoetiku je určující. 
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 Z českých recenzí je negativní rovněž stať Tomáše Dvořáka, který Onga napadá za údajnou křesťanskou 

ideologičnost. Recenze Richarda Müllera, Jana Lukavce a doslov Petra Bílka vyznívají v Ongův prospěch. 
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0.4 Živení se slovem: Nohrnberg a Ong o tom, že Bible není literatura 

 

My understanding of the meaning of a book is 

 that the book itself disappears from sight, 

 that it is chewed alive, digested  

and incorporated into the system as flesh and blood 

 which in turn creates new spirit and reshapes the world. 

Henry Miller
74

 

 

Rozdíl mezi literaturou a Biblí shrnuje James Nohrnberg ve své rozsáhlé studii „On Literature 

and the Bible“ (1974), na kterou pak navazuje Walter J. Ong ve studii „Maranatha“ (1977). 

V následujících odstavcích se zastavíme nad jejich ostře formulovanými tezemi, jako je 

absence žánrového vymezení v Bibli, dynamická/kinetická poloha biblického slova 

směřujícího „ven“ oproti „odstupu, uzavřenosti a ironičnosti“ literatury; posedlost 

pojmenováváním v Bibli, futurální směřování Bible oproti literární 

„nostalgičnosti“ a „minulostnosti“ literatury; biblická absence zápletky oproti literární 

zápletce komponované „od konce“; textovost jako „pomník“, specifický vztah mezi 

textualitou a smrtí a venkoncem Ongova představa resurekce jako hermeneutiky.
75
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 (1961: 216–217). 
75

 Některé Nohrnbergovy poznámky jsou problematičtější, ale přesto cenné: „Monotheism is conceivably a force 

making for canon [...] Literature is potentially identical with its own sub-category, fiction; fictions are multiple; 

and there is a broken analogy between polytheism and multi-fictionality“ (1974: 7). Dále zde uveďme důležité 

Nohrnbergovy teze o fiktivnosti literatury vs. inspirovanosti Bible: Biblický prorok neslyší jen nějaká „slova“. 

Biblická inspirace je přímo od Boha, poetická od „múz“. (K této složité problematice viz mj. A. J. Heschel 

[1975], E. R. Curtius [1998: 234–266], S. Fišerová [2006], O. Skovajsa [2011].) Ve shodě s A. J. Heschelem 

odpovídá Nohrnberg na otázku po konci tvorby Bible, který je spojen s koncem izraelské profétie: „The Word 

fell silent“ (1974: 22). S odvoláním na I. A. Richardse kvalifikuje Nohrnberg literární promluvy jako „pseudo-

statements“ (30), podstatnější je však jeho upozornění, že „fiction’s authority is placed in our suggestibility, in 

contrast to faith-literature, where more unqualified subscription is wanted“ J. Nohrnberg (1974: 30). Zatímco 

Bible je pro něj zakořeněna ve víře a naději, literatura kotví v nostalgii, snivosti a přání („wish“). Literatura 

může ale splnit přání více než sen, ba dosnívá sny snu: nepomíjí tak jako sen, neopouští spáče, její „autismus“ je 

sdělitelný, umožňuje experimentovat s dovoleným a nedovoleným a iterabilita literatury znamená „přírůstek 

smyslu“: „Fiction improves upon the dream by answering to the one set of wishes that dreams, by definition, 

cannot satisfy: namely, those wishes concerning the dream itself. – That it be more than a mere temporization of 

desire; that it not abandon the dreamer; that it be a less oracular form of self-communing; that its autism is 

sharable; that it be less narrowly fixated on permissible and impermissible, and be rather more free to explore the 

possible and the impossible for their own sakes; that its iteration eventuate in an increment of meaning; that it 

end well, or coherently; and that its suggestibility not cease with our inability of unwillingness to repeat or 

recover the dream“ (31). Zde se dotýkáme bodu, kdy by se na rozdíl od předchozích Miller s Whitmanem jevili 

spíš stát na straně „pouhé literatury“. Jenže: jak Whitman, tak Miller ke svým snům přistupují s absolutní 

vážností, skoro spojené s vatickou platností „snů“, u Millera je zjevný vliv surrealismu. Právě sen je však pro 

Millera prostředkem, jak se přiblížit co nejvíc realitě. Důležitou skladbu prvních Leaves (1855) tvoří text později 
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 Je třeba předeslat, že axiologická pozice Nohrnberga i Onga je teologická, nikoli 

literární: oba jsou vůči literatuře, jak ji vymezují, „shovívavě“ nekompromisní. Nohrnberg 

v závěru trefně uplatní svou teorii na Miltonův Paradise Lost a Ong na Finnegans Wake 

a další knihy, ani jeden však neuvažuje profétickou linii „literatury“, tedy mezi jinými S. T. 

Coleridge, H. D. Thoreaua, J. A. Rimbauda, F. M. Dostojevského, Vladimíra Majakovského 

a nakonec ani D. H. Lawrence, Ezru Pounda, Allena Ginsberga, Denise Levertov, 

a samozřejmě ani Whitmana a Millera. Přesto jsou pro tuto práci Nohrnbergova a Ongova 

vymezení cenná: popisují totiž to, co Millerovo JÁ v prvních odstavcích Tropic of Cancer 

odmítá jako „literaturu v běžném slova smyslu“ a vůči níž se vymezuje; JÁ Whitmanova 

„I CELEBRATE myself“ (1855) odmítá en block všechny knihy kromě Leaves.
76

 Pokusíme se 

zde ukázat, že Leaves of Grass (1855) a Tropic of Cancer disponují kvalitami, které 

Nohrnberg a Ong přisuzují Bibli. 

 Nohrnbergovi se literatura se rodí z kolapsu Bible. Tento vztah ilustruje hned ve 

druhém odstavci v astronomických termínech, jako vztah literatury coby „chladnoucího 

rudého obra“ a Bible coby „zhrouceného bílého trpaslíka“. Bible není literatura, Bible je Bible 

a literatura je literatura. Biblický kánon je uzavřen, literární je otevřen (J. Nohrnberg 1974: 

6).
77

 Jednotkou Bible je Bible, jednotkou literatury literární dílo. Za další důležitý rys Bible 

pokládá Nohrnberg „stretto“ („sevřenost“; srov. 0.3.2) a typologickou interpretaci textu Bible. 

Hledá-li Nohrnberg pro Bibli žánr, pak neúspěšně: Bible je pro něj „pastiš“, jako nevyhovující 

se ukáže jak „epos“, tak „prose fiction“, jak „dějiny“, tak „dějiny spásy“. Bible se vzpírá 

žánrovému vymezení (Ibid.: 14) a nezná ostrý rozdíl mezi 

„výrobcem“ a „konzumentem“ (Ibid.: 21). Také Whitmanovy a Millerovy texty se vzpěčují 

žánrovému vymezení a na dnešní konzumenty literatury vznášejí Leaves a Cancer nárok – 

mimo jiné i stíráním hranice mezi „výrobcem“ a „konzumentem“ (1.5, 2.5) –, aby přestali 

konzumovat a místo toho začali sytit tělo a duši kvalitními živinami. 

 

 

                                                                                                                                                         
nazvaný „The Sleepers“ a sen i reflexe Freudova teorému, snu jako splněného přání, figuruje silně v Tropic of 

Cancer a esejích vznikajících paralelně s psaním knihy. 
76

 Toto gesto pak variují avantgardy dvacátého století, jejich skupinovost a „program“ je však zřetelně odlišují od 

našich autorů. 
77

 Je třeba zmínit rozdíl kanonicity mezi hebrejskou Biblí a křesťanskou Biblí. Je-li pak pravoslavný kánon 

stejný jako katolický, Lutherova Bible je jiná. To připouští rovněž Nohrnberg: „[T]he unity of the Bible is not 

precisely doctrinal. It would be wrong to derive its authority from its consistency, in contrast to the Constitution. 

There is one state, but there are many Churches, and many versions of the Bible as well. The Bible preserves my 

ideological traditions, not all of them in very much agreement. Only the faith of the compilers is there to tell us 

that these traditions are not ultimately contradictory. We cannot wish this conviction upon the compilation 

itself“ J. Nohrnberg (1974: 6). 
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0.4.1 Dynamická, kinetická, dobrá, léčivá a sytící povaha biblického slova 

 

Pro tuto práci důležitý rys Bible v Nohrnbergově vymezení se týká dynamické či kinetické 

povahy slova (Ibid.: 23). „The biblical word is not [...] secondary to the creation, nor is it 

detached from it. It is in fact prior to the creation, and the creation is something not far 

removed from a deutero-word“ (Ibid.). Nohrnberg odkazuje na von Radovu starozákonní 

teologii (1962), ale tato teze o dynamismu či kinetismu biblického slova souhlasí 

s názory řady židovských a křesťanských myslitelů
78

a stojí velmi blízko Jousseově mimisme 

a Ongově psychodynamismu, a jak uvidíme, rovněž chápaní slova u Whitmana a Millera. Jde 

o živé, mluvené slovo, a to slovo předcházející činu, slovo chápané jako oslovení, „vokativ“, 

jako „výzva na cestu“ (M. Balabán 1996: 99). 

 
Dynamismus/kinetismus pak doprovází nutně atribut „dobrý“: tedy léčící, sytící, 

napájivá moc biblického slova, protože stvoření světa a člověka je v biblickém myšlení 

„dobré“ (Gn 1). Na rozdíl od kinetismu/dynamismu biblického slova je literatura pro 

Nohrnberga „kontemplativní“ (J. Nohrnberg 1974: 23) a „ironická“ (Ibid.). Literatura podle 

Nohrnberga vzbudí emoce, ale nepřivede nás k extázi, literatura inscenuje, ale neléčí, nežehná, 

nevymítá démony.
79

 Literatura, jak píše Nohrnberg, „ulupuje“ slovům jejich dynamickou 

událostnost, zbavuje je kinetismu, v literatuře se u Nohrnberga dotýkáme už jen fosilií slov.
80

 

Biblický diskurs naopak podle Nohrnberga směřuje „ven“, mimo čistě textový literární 

diskurs. Tento rys můžeme pojmenovat nasycování se biblickým slovem, zažívání tohoto 

slova, jakkoli Nohrnberg tyto metaforické pojmy nepoužívá a místo nich volí termín 

„efficacious“, tedy „efekt činící“. Odvolává se však na knihu Izajáš 55, 10–11,
81

 kde déšť 

a sníh „napájí“ a „živí“ zemi, stejně tak jako slovo prospívá těm, kterým je posláno. 
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 Namátkou A. J. Heschel, Martin Buber, Paul Tillich, Cornel West, Milan Balabán, Claude Tresmontant, Lev 

Šestov, Mathew Fox, Dorothee Sölle aj. 
79

 Srov.: „[W]hile literature may move us through tragedy, it does not extinguish consciousness in the dithyramb. 

It may conjure up the wonders of romance, but it does not summon the daemons of actual incantation. It may 

provide the release of comedy, but it does not exorcise an actual evil spirit, or bless a field or a marriage with 

fertility. It may tax us through satire, but it does not blight and blast its victims with literal curses. Thus all 

literature is ironic, in its remove from, or surrender of those functions of the word which relate the word to 

events kinetically, rather than reflectively or allegorically. This attenuation is in direct contrast to the biblical 

word. Indeed, literature minimizes even the word’s normal extrinsic referentiality, by maximizing its reference to 

words of its own kind. All ‚poetic diction‘ creates such a privileged speech, a speech privileged to invoke the 

completion of its own verbal patterns as its telos or end“ J. Nohrnberg (1974: 23). 
80

 „[W]e think of words as dianoetic in character, to be defined as words by virtue of their being merely words, 

or possessed of a kind of non-being. Literature is the studied use of such words, the language where words are a 

second time robbed of their event-makingness as tools, to regain a restricted usefulness as speculative instrument, 

or toys, or models, or game-counters. In a more intense way than ordinary language, the re-presentational 

language of literature conveys both presence and absence“ J. Nohrnberg (1974: 30). 
81

 V překladu Bible kralické: „Nebo jakož prší déšť neb sníh s nebe, a zase se tam nenavracuje, ale napájí zemi, a 

činí ji plodistvou a úrodnou, tak že vydává símě rozsívajícímu, a chléb jedoucímu, tak bude slovo mé, kteréž 
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 JÁ „I CELEBRATE myself“ pak vábí čtenáře na to, že se s ním už „nebude sytit 

strašidly z knih“ (W. Whitman 1855: v. 27), JÁ Tropic of Cancer zdůrazňuje, že „všechno, co 

je literatura, z něj odpadlo“ (H. Miller 2005 [1934]: 10). Obě JÁ tak disponují událostností, 

sytivostí, napájením, léčivostí, kinetismem/dynamismem biblické textovosti. Tento rys je 

naprosto klíčový pro jejich dynamické skladby, nelze jej dost zdůraznit. Whitman a Miller 

tento biblický, kinetický a léčivý aspekt slovu ve svých skladbách vrací, k dynamické 

nápodobě dokonce vyzývá v „I CELEBRATE myself“ i divoký kačer: „Ya-honk! he says, and 

sounds it down to me like an invitation“ a JÁ slibuje čtenáři, že mu „profiltruje krev a dodá do 

ní vlákninu“ (W. Whitman 1855: v. 239 a v. 1333). Millerovo JÁ hned v úvodních kadencích 

Tropic of Cancer pomáhá čtenáři „umřít“ dosavadnímu bezživotnému životu, aby mohl začít 

žít pro duši: „I will sing while you croak, I will dance over your dirty corpse“ (H. Miller 2005 

[1934]: 10). 

 

 

0.4.2 Futuralita Bible vs. minulostnost a nostalgičnost literatury 

 

Výše zmíněné vlastnosti biblického slova klade Nohrnberg do souvislosti s futurální orientací 

Bible: „Biblical words, summarily speaking obtain a purchase upon the future, which is to say, 

a future audience. They are the kind of signposts that have a pointer at one end“ (J. Nohrnberg 

1974: 25). Zde zřejmě Nohrnberg naráží i na etymologii slova Tóra, jež lze překládat jako 

„příkazy“ či „směrovky“.
82

 Či na jiném místě píše o tom, že biblické dějiny nejsou nikdy 

jenom pouhé dějiny, jako spíše prorocký „závdavek“ („prophetic earnest“), kterým Bůh 

zjevuje část své vůle a zároveň je to „splátka“ („installment“) toho, co ještě přijde (Ibid.: 26). 

Též samotný závěr Bible je pro Nohrnberga zároveň ukončený a neukončený: Začátek Bible 

koresponduje se začátkem světa a Bible má i svůj literární „konec“. Jenže, jak píše Nohrnberg, 

porozumění Bibli musí tomuto konci předcházet: „And yet, understanding of the Bible must 

anticipate this end, and hence becomes identified with faith“ (Ibid.: 27). 

 Tuto futuralitu Bible Nohrnberg dává do kontrastu s „hlubokou minulostností“ („deep 

posteriority“) literatury: „When the story ends, it ends ever after, just as it began once upon 

a time“ (Ibid.). Bible, jak poznamenává Nohrnberg, si však uchovává participační vztah 

s kulturou, která ji čte. Ačkoli je kánon uzavřen, píše Nohrnberg, nechce skončit „ever 

                                                                                                                                                         
vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mně prázdné, ale učiní to, což mi se líbí, a prospěšně to vykoná, k čemuž je 

posílám.“ 
82

 K příkazovému charakteru hebrejského myšlení viz např. Z. Neubauer (2007). 
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after“ (Ibid.: 29; českým pohádkovým ekvivalentem je „... a jestli neumřeli, tak tam žijí 

dodnes“.) Právě vystoupení Ježíše Krista je pro Nohrnberga napadením tohoto „předčasného 

uzavření smyslu textu“ („premature foreclosure of the purposiveness of the text“; Ibid.). Právě 

biblické myšlení se vzpírá takovéto stázi a znehybnění. Pro biblické myšlení a stejně tak pro 

Leaves (1855) i pro raného Millera je příznačný pohyb a otevřenost, jak v prostém fyzickém 

významu slova – obě JÁ neustále chodí, Whitmanovo v jedné ze svých rolí létá –, tak ve 

smyslu pohybu duše, e-motio. Strnulost moderních institucí a moderního života je totiž třeba 

rozhýbat: „Všechno, co píšu, je napěchované dynamitem, který jednou vyhodí do povětří 

všechny ty zdi vystavěné kolem mě“ (H. Miller 2011: 81). 

 

 

0.4.3 Ong rozvíjí Nohrnberga: literární zápletka a její absence v Bibli 

 

I write circularly and spirally, if I could describe it, 

I want one to be [able to]open the book anywhere 

and read – as one does with the Bible. 

 Henry Miller
83

 

 

V návaznosti na Jamese Nohrnberga i Walter J. Ong chápe textualitu Bible jako futurální. 

Dále však Ong některé momenty rozvíjí: jednak propracovává problematiku syžetu, jejž 

spojuje s determinovaností a smrtí, jednak postuluje tezi o „resurekci živého slova z mrtvého 

hrobu textu“, přičemž tento moment vyhrazuje exkluzivně textu Bible. Ong sice oceňuje 

literaturu, nicméně ke vzkříšení mrtvých textových slov do živých žitých slov dochází podle 

Onga jen při čtení Bible, a to nejlépe čtení hlasitém. Ongova „Maranatha: Death and Life in 

the Text of the Book“ (1977) je v češtině nedostupná, a proto také jí je zde třeba věnovat více 

prostoru.
84

 

 U Onga jdoucího v Nohrnbergových stopách je textový záznam na rozdíl od přednesu 

písně vždy mnohem více ponořený v minulosti. Všechny texty „přicházejí“ z minulosti. 

Typický narativ je tak podle něj organizován retrospektivně: příběh je organizován od konce 

(typickým příkladem je Poeova „Filosofie básnické skladby“ z roku 1846). U Onga – možná 

problematicky (!) – je literární radost („enjoyment“) spíš retrospektivní než „anticipační“ či 

„participační“ (W. Ong 1977: 427). Ong tvrdí, že zatímco života člověk užívá v jeho průběhu, 
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 Cit. podle T. Nesbit (2007: 95). 
84

 Vyšlo pak i v Ongově knize Interfaces of the Word (1977). 
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jeho dění, u příběhu je tomu jinak. Z knihy naopak, podle Onga, „na rozdíl od života či 

fotbalu“ máme největší požitek, když je dočtena. Syžet je splétán od konce, čtenář má chuť 

přeskakovat a dostat se nakonec, největší váha příběhu je na jeho rozuzlení. „The story hangs 

back into time from its conclusion.“ Tuto „organizovanost“ či strukturovanost literárních textů 

od konce označuje pak Ong jako jejich „vnitřní retrospektivitu“ (Ibid.).
85

 Whitmanovy 

a Millerovy v duchu specifické futurality Bible právě tuto „organizovanost od konce“ a z ní 

plynoucí „minulostnost“ překračují. Z Whitmana lze číst náhodně verše v rámci jedné skladby, 

i Millera je možno číst podobně jako Bibli ne-lineárně a náhodně.
86

 K podobnému čtení 

Millera vyzývá Karl Shapiro (1980: v), který ostatně Millera připodobňuje k mudroslovným 

knihám („Wisdom Literature“),
87

 a sám Miller v mottu k této podkapitole. Také moje první 

setkání s oběma autory se neslo v duchu takovéhoto nelineárního a silně participačního čtení. 

Texty těchto autorů jsou natolik nabity energií, že člověk, podobně jako v analýze Elaine 

Scarry, má tendenci neustále knihu odkládat a „jít žít“, tvořit anebo aspoň někomu říkat, že by 

si tu knihu měl taky číst (i když ne nutně přečíst!). Jak uvidíme, Leaves (1855) a Tropic of 

Cancer mají silné závěry, ačkoli mluvit o „závěrech“ je u textů spíše bez zápletky poněkud 

nepřesné. Lze si představit též zakončení jiná, a to ne nutně na úkor hlavní futurální dynamiky 

textů. V interpretační části (1.8, 2.8) přesto budeme sledovat příběhy obou velkých JÁ. 
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 K této inherentní „vnitřní retrospektivitě“ většiny literárních děl Ong přidává ještě „exteriorní 

retrospektivitu“ klasických děl, která přicházejí ze vzdálené minulosti a jež bývala upřednostňována před 

literaturou moderní a současnou. „The feeling for literature as a matter of nostalgic recollections about a well-

known shared past, recollections called up before a fireplace with a flagon of ale and a hot poker [...] was one of 

the things which set on edge the teeth of F. R. Leavis and with less querulous, more boisterous reactions, the 

teeth of Ezra Pound“ (W. Ong 1977: 428). Byla to, podle Onga, právě nová kritika (New Criticism), jež 

způsobila jistou změnu paradigmatu, a to i na univerzitách, a která ve jménu literatury jako „reorganization of 

human experience“ se pokoušela oslabit, ba zbavit se jak „exteriorní retrospektivity“, tak „vnitřní 

retrospektivity“ děl, včetně zápletky („plot“). Přesto však podle Onga ani z experimentálních děl, jako jsou 

pozdější díla Joyceova či Robbe-Grilletova však zápletka zcela nezmizí, zmizí pouze „zřejmá zápletka“, i ona 

díla totiž podle Onga „visí od konce“ a je z nich cítit „dech nostalgie“, často silnější než u jiných děl (Ibid.: 428). 
86

 Bibli je sice možno číst lineárně, začít 1,1 Genesis a skončit 21 veršem 22. Kapitoly Janova Zjevení, ale to je 

čtení příznakové. 
87

 Srov.: „If one had to type him one might call him a Wisdom writer, Wisdom literature being a type of literature 

which lies between literature and scripture; it is poetry only because it rises above literature and because it 

sometimes ends up in Bibles“ (1980: v). Shapiro tak naráží na „mudroslovnou“ literaturu biblických knih, jako je 

Kazatel, Job, Píseň písní. 
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0.4.4 Život vs. literatura? 

 

Ong si vzápětí pokládá fundamentální otázku: jak se liší život od literatury? Pro Onga – 

podobně jako pro Clifforda Geertze či Kennetha Burkea – je narativ prvotní způsob 

uspořádání života, „primal way in which the human lifeworld is organized verbally and 

intellectually“ (W. Ong 1977: 429). Dokonce i „lyrickou báseň“, „dětskou říkanku“ a vědecký 

diskurs spojuje touha po tom, zjistit smysl kontingentních událostí: „All knowledge is 

grounded in experience; experience is strung out in time; time sequence calls for 

a narrative“ (Ibid.). Báseň, říkanku i vědu – dořekneme-li, co Ong jenom naznačuje – spojuje 

zápletka, syžet, „plot“. 

 Jsou rovněž narativy, Ong uvádí Sofoklova Krále Oidipa, kde je samotná 

„zápletka“ (rozuměj determinace!) tématem spolu s dějem. Hned v úvodu nastane konflikt, 

který je „enigmatickou předzvěstí“ toho, co přijde (Ibid.: 430). Vše je předurčeno a věštba je 

součástí narativu.
88

 

 Naše životy jsou však neuzavřené a jsou žity v kontingencích, které nemají jasné 

důsledky. Tyto kontingence jsou podle Onga „,if‘s‘ in the context of other ,if’s‘“. Budoucnost 

je nejasná, ale právě narativ potřebuje spojitost (Ibid.: 429). Budoucnost není předem dána: 

Ongovo křesťanské myšlení je otevřeno budoucnosti. Syžet („plot“) je pro Onga vždy 

paradoxní, dodává narativu psychologickou „pravdivost“, ale je to právě přítomnost syžetu, 

která odlišuje literaturu od života. Syžet, protože je psaný „od konce“, vyžaduje tvrdou 

selekci, autor nepoužije nic, co mu nevyhovuje. Náš život je naproti tomu pro Onga „spotty“, 

„stringy“ a „dense“ (Ibid.: 431): „It includes all the myriads of things and events, ‚too 

numerous to be enumerated,‘ as James Joyce puts it, that the narrator must leave out to make 

his story, in which everything bears on the final recognition. Our lives are cognized, not re-

cognized; known, not re-known“ (Ibid.). 

 Pro Onga se však „syžetu“ a „nostalgii“ nevyhne ani ta část moderní literatury, jež 

„syžet“ popírá, zde nepřímo odkazuje právě k Joyceovi. Jeho pozdní díla mají pro Onga „anti-

syžet“, tedy cosi, co není syžet, ale definuje se vymezením právě k syžetu: „Plot is very much 

still with us, only now displayed under wraps.“ (Ibid.: 430) A právě ve Finnegans Wake 

nalézá Ong silný element nostalgie. „Syžet“ pro Onga znamená pohyb a pohyb ve Finnegans 

Wake nalézá, ale pohyb kruhový. Finnegans Wake je pro Onga uroboros, had požírající svůj 

vlastní ocas. „The last sentence of Finnegans Wake trails of incomplete because the reader is 
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 Podobný příklad determinace jako Ong pod pojmem „overdetermination“ uvádí E. M. Forster na příkladu 

románů Thomase Hardyho, například Neblahého Judy; E. M. Forster (1927: 93–94). 
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to feed it back into the first sentence of the work: in one of the most beautifully sad and 

profoundly nostalgic passages of all literature“ (W. Ong 1977: 432). Dále poznamenává, že 

tento pohyb neznamená „new newness“, ale „old newness, repetition of the past.“ Znamená 

návrat k nevědomí: „Its archetypal images carry us to the beginning of existence, not to where 

existence is going“ (Ibid.). Kniha Finnegans Wake je tedy pro Onga hluboce syžetová, 

determinovaná, „motivovaná“, byť samozřejmě velmi netradičně. Ong to pregnantně shrnuje: 

„In the beginning is my end. That is not the same to say, in my end is my beginning – the 

latter is a statement not of fatalism, but of hope“ (Ibid.).
89

 

 

 

0.4.5 Pomník textu a „obálka těla“ 

 

Tato minulostnost, syžetovost a „krbovost“ literatury je podle Onga také dědictvím orálních 

skladeb, ve kterých, jak už bylo několikrát řečeno, šlo hlavně o to uchovat kulturní paměť, 

děje se tak – jak jsme již viděli nad Goodym, Wattem a Assmannem (0.3.4) – nicméně 

homeostaticky, na základě prézentních potřeb komunity: Proto je též pro Onga minulostnost 

(„posteriority“) orálních skladeb s minulostí spjata míň než minulostnost skladeb literárních.
90

 

Stejně je to i se syžetovostí, která s minulostností, jak Ong dokázal, přímo souvisí: syžet bude 
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 Je fascinující, do jaké míry odráží Ongova kritika Finnegans Wake Millerův tvrdý (a částečně i úzkostí z vlivu 

podmíněný) odsudek Joyceova Ulysses v eseji „Universe of Death“ (1939, 2011). Ongova věta o fatalismu vs. 

naději, obráží Millerovu vlastní mytologii smrti a vzkříšení, a pokud je snad příliš ostrá pro vyložení rozdílu 

poetik těchto dvou velkých modernistů, aspoň dobře shrnuje Millerův vztah k Joyceovi.
 
Ong svým soudem nad 

Joycem také kontruje svému učiteli Marshallovi McLuhanovi, který z Joyce ve svých textech kompulzivně cituje, 

srov. např. M. McLuhan (1968: 86–97). Joyce používá všechny prostředky orality, sám je navíc ovlivněn 

mimodramaty Marcela Jousse. Jousseovská postava dokonce našla cestu do Finnegans Wake (L. Weir: 1977). 

Přesto už radikální atomizace jazyka naznačuje literárnost, máme co činit s něčím jiným, než je hlas a étos 

syntetizujících, teopoetických skladeb Whitmana a Millera. Je třeba vzpomenout i radikální 

„nesomatičnost“ Joyceova Ulysses: Málokteré dílo generuje tolik myšlenek, ale jde o myšlení odtržené od 

patičnosti těla. Jistou joyceovskou paralelu v Čechách lze hledat u Vladislava Vančury, Bohumila Hrabala a 

Jiřího Koláře: kteří rovněž oralitu inscenují do literatury, „kinetičnost“ či účinnost („efficacy“) zde chybí. 

V dynamickém posunu od literatury směrem k „životu“ má snad nejblíž k dílu Henryho Millera dílo Jakuba 

Demla. 
Millerův odsudek Joyce nelze číst primitivním způsobem jako Sam Bluefarb (1999), který neuvažuje ani koncept 

„anxiety of influence“, ani explicitně joyceovské aluze v Tropic of Cancer, kde na Joyce odkazuje Miller 

větou: ,,,I love everything that flows,‘ said the great blind Milton of our times“ H. Miller (2005: 258). V Cancer 

není tedy Millerovo hodnocení zdaleka tak jednoznačné jako v „Universe of Death“ (1939), eseji vznikajícím 

ještě před publikací Cancer a katalyzovaném extenzivní několikaletou četbou velkého anti-literáta prorocké linie 

D. H. Lawrence. Joyce v tomto eseji zůstává geniálním spisovatelem, ale pro Millera pouhým spisovatelem, 

jehož hlavní metodou je vědecká, skripturální analýza a který pro svou učenost nenávidí svět. Oba autory 

postihla i cenzura. Na rozdíl od Joyce, který na vydání Odyssea čekal deset let, musel Miller na legální americké 

a anglické vydání počkat od dopsání rukopisu téměř celá tři dekády. 
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 [...] Zatímco ve skripturálních kulturách je pro Onga příběh „luxus“ („luxury“, 1977: 433), pro orální kultury 

jde o „věc života a smrti“: „Narrative and other verbal art forms tended to be concerned with the past – ‚tell us 

a story of the days of old‘ – because of the need for an oral culture to keep verbalizing its past in order to not 

have it slip completely out of consciousness“ (428). 



66 

vždy silněji propracován na papíře. Orální skladba je vždy performancí: „It is not really work, 

but an action“ (W. Ong 1977: 433). 

 Psaný text pak Ong srovnává s pomníkem („monument“): text ustanovuje specifický 

vztah mezi „diskursem“ a „smrtí“. V orální komunikaci musí být oba partneři naživu, text 

ovšem uchovává svou „message“ stejně dobře, je-li její autor naživu, či po smrti. Text 

„fixuje“ na stránce to, co orální kultury „fixují“ kontinuálně opakovanými formulemi (Ibid.: 

421). Ale text „přežije“ jenom tehdy, pokud mu „živí“ věnují pozornost. „Každá psané dílo je 

autorův vlastní epitaf“ (Ibid.: 425). Tisk má pro Onga ke smrti ještě blíž než psaní („Print 

comes in after death – that is, writing – has been accomplished“; Ibid.). Podnětná je i Ongova 

analýza západního locus classicus, který ukazuje na Horatiově ódě uzavírající první tři knihy 

Ód. Horatius zde říká: „Exegi monumentum aere perennius“ („Vztyčil jsem zde pomník 

věčný“). Ong podotýká, že takováto promluva je „pravdivá“ jen v písemném diskursu: orální 

promluva by podle Onga nikdy nemohla být „pomníkem“, protože slova „zmizí“, hned jak 

jsou vyřčena. „Horace’s statement is true of itself only if it is made in writing“ (Ibid.: 424). 

Whitmanovo JÁ v „I CELEBRATE myself“ tak v závěru své skladby staví mnohem pomník 

z listů trávy/knihy!
91

 Napříč svým dílem staví Miller své múze Moně/Maře/June pomník, aby 

ji oslavil, ale zároveň aby ji i s ní spjaté své dřívější JÁ zavřel do této hrobky textu. 

Akcentovaná orální spontaneita, fragmentárnost a digresivnost Tropic of Cancer nakonec sice 

snad pozře tuto textovou strategii, stále silněji se ale u Millera uplatňuje v pozdějším díle 

(Tropic of Capricorn a Rosy Crucifixion). 

 Ongův pohled cenně rozšiřuje například Thomas Pettitt (2009; 2010), který uvažuje 

v širších diskursivních změnách, jež přivodila kultura tisku a čtení. Například představa textu 

coby „uzavřené nádoby na význam“ podle Pettitta vedla k disciplinačnímu uzavření subjektu 

„dovnitř“ kůže těla. Tato „obálka“ má být uzavřena, nemá z ní nic vyčuhovat – proto se v 18. 

století podle Pettitta rodí i etiketa. V tomto kontextu – coby kritiku modernity – je třeba číst 

verše o čichání k vlastních podpažním jamkám (W. Whitman 1855: v. 527), o tom, že není 

obsažen mezi kloboukem a botami (Ibid.: v. 124), a plivance a kopání zpívajícího JÁ 

v úvodních kadencích Cancer (H. Miller 2005 [1934]: 10). 
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 Zde je relevantní i Ongovo upozornění na další klasický topos básně jako květiny: Latinské florilegium 

a řecké anthologia znamenají podle Onga „collection of flowers“ a přeneseně i sbírku básní. (Utržené) květiny 

jsou fragilní, „žijí smrt za živa“:„Flowers, as just noted, are in fact symbols of full but fragile life, of death-in-life 

life. Its obviously coming death is what makes the living rose the haunting symbol that is“ (425). Zde se přímo 

nabízí paralela s Leaves of Grass. Utržená květina, kvetoucí v interiéru a ve váze, tedy „žijící smrt za živa“, 

nachází svůj moderní výraz v Baudelairových Fleurs du Mal. Whitmanova skladba začíná jeho pozorováním 

„čepele letní trávy“, která je ovšem zakořeněná v zemi a Whitmanovo JÁ ji netrhá: list trávy je individualizován, 

je jedinečný, ale zároveň jeden z mnoha a symbolizuje cyklus, který je pereniální. 
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0.4.6 Hermeneutika jako resurekce: pozření, žvýkání a vstřebání slova 

 

Závěrečná část ,,Maranathy“ je klíčová. Ongovo chápání hermeneutiky coby resurekce živého 

slova z textového ,,hrobu“ textu je svébytné a Ong tímto překračuje svou úlohu brilantního 

rapsóda/sešívače tezí předchozích badatelů, především Marcela Jousse. V druhé části této 

podkapitoly Ongovu tezi doplníme o Jousseovo pojetí mandukace. 

 Smrt je Ongovi spojena s „vykoupením, osvobozením a radostným životem“: „The 

Bible itself [...] associates writing not only with death but also quite explicitly with 

redemption, liberation, and exuberant life“ (W. Ong 1977: 435). Smrt je úrodná („fecund“; 

Ibid.: 436). Člověk musí „zemřít“, aby prošel z jedné fáze existence do další. I pro dítě, které 

jde do školy, je tato změna bolestná. „Without the mourning, the sadness, the death, there 

could be no growth“ (Ibid.), stejně jako Ong, když vstoupil do noviciátu. „Death in these 

cases is not only sad, it is also strengthening, invigorating [...] it is the gate to something 

new“ (Ibid.). Odvolává se tu na verš Janova evangelia: „Amen, amen pravím vám: Zrno 

pšeničné padna v zemi, neumře-li, onoť samo zůstane, a pakliť umře, mnohý užitek 

přinese“ (J 12,24). 

 Ong píše, že jakmile slovo vstoupí do smrti textu, stane se nekonečně 

„versatilnějším“ než čistě vokální, živé slovo. Může být „osvobozeno 

z povrchu“ a všemožným způsobem „vzkříšeno“. Psané/tištěné slovo může vstoupit do 

radikálně nového „labyrintu souvislostí“, což kontextuální orální milieu neumožňuje (W. Ong 

1977: 437). Analogii s pomníkem, biblickým textem a smrtí naznačuje samotné latinské 

(a anglické) označení první a druhé části Bible jako „testament“: „A testament is an 

agreement providing stabilization for life and growth because it has passed through 

death“ (Ibid.: 441). Analogie s křtem jako „malou smrtí“ je obecně známá, proto ji Ong 

nezmiňuje, byť ji naznačuje, když mluví o příběhu Noemově, kde Bůh ustavil s Noemem 

smlouvu („orální antecendent smlouvy zapsané“): „Death was dead, at least on such 

catastrophic scale“ (Ibid.). 

 Ong však trvá na tom, co řekl už předtím: textové slovo je v porovnání s mluveným 

„mrtvé“. Mluvené slovo musí zemřít, zcela a plně, aby se mohlo stát textem a být 

interpretačně, hermeneuticky „vzkříšeno“ a ožilo opět v mluvené slovo (Ibid.: 437): „The 

word must die and be resurrected if it is to come into its own“ (Ibid. 436). Tento moment je 
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rovněž klíčový pro tuto práci: Whitman a Miller jako spisovatelé vytvářejí artefakty, záznamy 

svého spirituálního vývoje. Jak už práce naznačila, Whitmanovo a Millerovo textové JÁ se 

poprvé konstituuje v Leaves (1855) a Tropic of Cancer. Miller toto opakovaně tematizuje jako 

smrt. Nedokončená trilogie Sexus, Plexus, Nexus, pak nese podtitul „Růžové ukřižování“. 

 Důležité je rovněž Ongovo uvážení křesťanského učení v kategoriích skripturality 

a orality, jeho pokus o hermeneutiku vstupu Božího Slova do světa v souvislostech s mody 

mluvené a psané řeči. Pro Onga nejde o dva různé druhy „vozíků“ na slovo, ale dva naprosto 

odlišené mody vztahování se ke Světu, oba ovšem potřebné.
92

 Zopakujme kérygma 

křesťanské víry v Ongově chápání: 

 

When the Christian thinks of the Word made flesh, in accordance with the indications in the 

Bible, he or she thinks of the Word of God by analogy with our own spoken word, not our 

own written word. The father utters the Word, the Son. Nowhere do we find that he writes him. 

The Word of God become flesh in Jesus Christ is thus conceived of as what God the Father 

says to man, utters or ,outers‘ to humankind, a Word who is also a living Person, the Son, 

distinct from and yet one with the Father, and now become man, entered into human history 

(Ibid.: 442). 

 

 Bůh Syn je tedy pro křesťana mluveným slovem, a ne slovem psaným. Navíc je 

v Ongově teologii mluveným slovem, které Bůh Otec „řekl“ či „dal ven“ lidstvu a tento živý 

Syn, z něhož se stal člověk, tak vstoupil do lidských dějin. Ong považuje za podstatné právě 

to, že Kristova slova i jeho život („the words that he spoke and his life itself“; Ibid.) vstoupily 

právě do zapsaných evangelií, a ne do orální paměti komunity. Ong nepopírá, že inkarnace 

Slova byla právě událostí ve hmatatelném světě okolo nás („physical world around us“; Ibid.: 

442), ale toto Slovo nevstoupilo jen do orálního milieu, nýbrž rovněž do psaného textu, „aby 

se tak ustavilo i v životě a evoluci lidského ducha a vědomí“ (Ibid.). Text, do něhož toto Slovo 

vstoupilo, je něčím fixovaným, a tedy mrtvým, a přístup, který máme k živému, je skrze 

„přítomnost“. Jenom v přítomnosti, píše Ong, může být slovo „vzkříšeno“ do pravé „mluvené 

řeči“ („speech“), „aby zněly v našem lidském světě“ (Ibid.). Je třeba je vztáhnout k tomuto 

světu, udělat z nich opět živá slova, která promlouvají teď a tady a v dnešním světě. Bible 

podle Onga navíc nejenže vyzývá k interpretaci, ale přímo k interpretaci přikazuje! „Like all 

texts, the Bible must be interpreted. It must be interpreted in terms of an intimate knowledge 

                                                 
92

 Bez psaní by podle Onga nemohly existovat vědy o člověku, které vymezuje jako disciplíny, jež nemají co do 

činění s pouhým fyzickým bytím člověka jako organismu, ale s člověkem jako „sebe-vědomým subjektem s 

životem mysli a svobodou“ (W. Ong 1977: 436). 
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of the past where it came into being, but of the past related to the present. Purely antiquarian 

knowledge is useless. Like any text, the biblical text must be given meaning by being 

completed in actual discourse now“ (Ibid.). Křesťan má Boží slovo „zvnitřnit“. K tomu je 

podle Onga zapotřebí umění hermeneutiky, jež reflektuje současný horizont čtenáře i horizont 

textu. Jak ukazuje citát, pouze historické („antikvární“) čtení Ong odmítá. V těchto intencích 

lze interpretovat také naléhání Whitmanova JÁ: „I am not to be denied... 

I compel...“ (W. Whitman 1855: v. 995). V samém závěru pak klade Ong radikálně teologické 

otázky související právě se zapsáním Kristových slov a jeho ukřižováním a smrtí a Ježíšovým 

vzkříšením a jejím hermeneutickým analogonem, vzkříšením slova „teď a tady“. „The Bible 

has regularly seemed to the Christian to be much more simpler than all we have said here: it is 

God speaking to man, here and now. And it is so, of course. However, to say this is not to do 

away with questions, but to create them“ (W. J. Ong 1977: 444). Co znamená „se neptat“? 

Paralela mezi kříšením a hermeneutikou může dobře osvítit (křesťanský) fundamentalismus, 

který chápe mrtvá textová slova v Bibli jako slova živá a přeskakuje fázi vzkříšení, tedy 

hermeneutiky. Otročí „mrtvole v hrobu“, a ne živému Bohu. 

 Ongův důležitý teologický příspěvek o kříšení psaných slov, je podstatný pro texty 

našich autorů, počínaje přijetím kristovské role (1.6 a 2.6) a potom především Whitmanovou 

výzvou čtenáři, aby se podíval pod vlastní podrážky v posledních řádcích „I CELEBRATE 

myself“ (1.8), a Millerovým (cruci)fixováním JÁ v posledních řádcích Tropic of Cancer (2.8). 

S touto křísící „hermeneutikou hladu“ (D. Sölle 2001),
93

oba autoři přistupují i k textům jiných 

autorů (Miller k Leaves!) a samotné Bibli. Zbývá říct pár slov o hermeneutice pozření, 

žvýkání a vstřebání slova. 

 

  Jousseův pojem mandukace coby aide mémorie tvoří logické vyústění předchozích 

podkapitol. V Antropology of Geste and Rhythm (2000 [1974–1978]) popisuje Jousse 

„manducation“ coby žvýkání jak slov, tak potravy, obojí se odehrává v dutině ústní. Žvýkání 

potravy je spojené právě s orální memorizací předávaného učení. Jousse upozorňuje na 

spojení jedení a mnemotechniky u verbomotérů: v Jousseově svébytné terminologii jde 

o pojem označující právě (reziduálně) orální kultury. 

                                                 
93

 Dorothee Sölle (0.5.2), která otázku, již Whitman, Miller, Jousse a Ong kladou v intencích psanost-doslovnost-

smrt vs. oralita-vzkříšení-život, klade v knize Fantazie a poslušnost (2008) v pojmech poslušnost vs. fantazie. Ve 

svém mistrovském díle The Silent Cry: Mysticism and Resistance (2001, něm. 1997), pak Sölle naznačuje 

kontury „hermeneutiky hladu“ coby živení duše, ocitajíc se tak blízko hermeneutice Whitmanově, Jousseově 

a Millerově. 
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 Mandukaci popisuje na třech instancích. První je spojení „jedení“ a „nabytí 

rozumnosti“ ve 3. kapitole Genesis: „Vidouci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný 

očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také muži svému 

s sebou, a on jedl“ (Gn 3,6). Jablku poznání říká Jousse trochu gnosticky, „teaching 

fruit“ (M. Jousse 2000: 436). 

 Druhá je „mandukace-memorizace“ Tóry, přičemž Tóru označuje coby Tóru-manu, aby 

zdůraznil sycení duše jejím slovem během čtyřiceti let na poušti (Ibid.: 443). Jousseův výklad se 

záhy přesune k interpretaci Kristova učení a vrcholí výkladem svatého přijímání. Zatímco 

Kristus jako učitel, rabbi, nejprve učil své Učení jako opravdový „pastýř“, „ten dává svým 

ovcím pást“ („the one who makes to eat“; Ibid.: 447), tedy ten, kdo jim dává rozumět „z úst do 

úst“. Právě tím, že je s učedníky v každodenním kontaktu a předává učení před nimi a celým 

svým tělem „rytmo-melodizuje“ (Ibid.) a „binárně balancuje“ v část svého učení. Slavné 

Kristovo diktum z Kázání na hoře: „Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti zákona aneb proroků. 

Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti,“ (Mt 5,17) překládá Jousse do svého „mimografického 

diagramu“ podle jednotlivých propozic (tedy „laryngo-bukálních gest“) – sestavených v rámci 

teorie bilateralismu a formulismu – následovně: 

 

     I have come 

Not to do away with      but render materially concrete. 

         (M. Jousse 2000: 447) 

 

 Toto učení završuje, zatřetí, „tragické gesto“ (Ibid.: 448) poslední večeře, které Jousse 

rovněž přepisuje do svého mimodramatu. Učitel Kristus zde pro Jousse zvěčňuje „momentální 

gesto“: právě samotné toto gesto završuje „učení“: stane se pro křesťany centrálním „aide-

mémoire“ celého Učení: „That / Every time that you again do it / As an aide-mémoire of me do 

it“ (Ibid.: 448). Ve chvíli, kdy učitel Kristus prohlásí, že jde o „jeho krev“ a „jeho tělo“, 

„analogie se stane skutečností“. „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já 

v něm“ (J 6, 56) (Ibid.).  

Jousseovsky mandukovat lze i skladby „I CELEBRATE myself“ a Tropic of Cancer: 

klíčové jsou jejich závěry, kdy se rukopisy (cruci)fixují (1.8, 2.8). Oba „mrtvé“ texty nemají být 

jen „čteny“, ale vyžadují, aby jejich slova čtenář při hlasitém čtení mandukoval a hermeneuticky 

křísil, aby se „slova stala tělem“, aby je čtenáři absorbovali, jako vstřebává tělo živiny. Takto lze 

číst slavnou závěrečnou větu Whitmanovy předmluvy k Leaves (1855): „The proof of a poet is 

that this country absorbs him as affectionately as he has absorbed it“ (W. Whitman 1855: xii). 
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0.5 Další pohledy 

 

0.5.1 Buberovo rozlišení mezi biblickými proroky a apokalyptiky 

 

V návaznosti na Nohrnbergovy, Ongovy a Assmannovy analýzy se vyplatí uvážit i rozvedení 

biblického humunismu Martina Bubera. V důležité studii „Prophecy and the Historical 

Hour“ (1954) rozlišuje Buber ostře mezi prorokem
94

 a apokalyptickým spisovatelem. Prorok 

(„nabi“) je „ten, který mluví řeč Nebes,“ budoucnost je mu otevřená a může ji ovlivnit
95

 

(M. Buber 1954: 175). Apokalyptický spisovatel je pro Bubera naopak spíše podobný věštci 

(„mantis“), pro kterého je svoboda amor fati a pro nějž je běh věcí nevyhnutelný, už „ví“, co 

budoucnost přinese, jeho vztah ke světu je v základovém slově Já-Ono, neprozářeným Já-Ty, 

jeho názor na svět je fatalistický: „There exists for him no possibility of a change in the 

direction of historical destiny that could proceed from man, or be effected or coeffected by 

man. The prophetic principle of the turning is not simply denied in its individual form, but 

a turning on the part of the community is no longer even thought of“ (Ibid.: 182). 

 Klíčové je Buberovo rozlišení na základě dichotomie mluvení versus psaní: biblický 

prorok („nabi“) většinou mluví ke skupině lidí v daný historický okamžik, oslovuje je, aby 

„změnili své cesty“. I pokud prorok svá slova píše, vždy oslovuje specifickou skupinu lidí, 

aby je „oslovil, aby vyslechli volání situace a uskutečnili volbu“ (Ibid.: 180). Apokalyptický 

spisovatel na rozdíl od proroka nemá žádné publikum, neobrací se ke konkrétním Ty, ale 

„pouze si píše do sešitu“ (Ibid.), vzdává se tak své možnosti cokoli v dějinách změnit a v této 

pozici utvrzuje ostatní.
96

 Apokalypticismus souvisí s textovostí a profétismus souvisí 

s mluveným, živým kontextuálním slovem. Buberovo rozlišení je podstatné především pro 

doplnění předchozích Nohrnebergových a Ongových analýz (0.4). 
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 V češtině, stejně jako v jiných jazycích, má slovo prorok dva významy. „Prorok“ je tady biblickým 

„nabi“ tlumočícím Hospodinovo přání, je tedy přímým protikladem „věštce“. 
95

 Dodávám, že i Hospodin může paticky, „vášnivě“ změnit svůj názor, jak vidno v biblické knize Jonáš, kde 

nakonec Bůh ušetří Ninivany. 
96

 Toto rozdělení dvou přístupů k věci je pro Bubera příznačné a táhne se jako červená nit celým jeho dílem, 

počínaje Já a Ty až po Obrazy dobra a zla a Temnotu Boží. Napříč dějinami hledá Buber projevy 

„profétismu“ a „apokalypticismu“, druhé je pro něj blízké projevům amor fati a gnóze – proto také polemizuje 

s C. G. Jungem (2002: 161–166). Důležité je, že tady Buber de facto spojuje mluvené slovo s bezprostředním 

základovým slovem Já-Ty, které dává vyvstát „bezčasí“ žité přítomnosti. Psané slovo by se pak ocitalo u Bubera 

blízko vědeckého, distancovaného postoje Já-Ono, postoje nutného pro život, ale postoje, který musí být pro 

Bubera iluminován vzácným zázračným vztahem Já-Ty, jenž vzácně vyvstává právě z konkrétního setkání a ke 

kterému má člověk orální kultury často blíž než člověk moderní (viz 1.7.6 ). 
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0.5.2 Šťastný Kristus Dorothee Sölle 

 

Teoložka Dorothee Sölle v mnohém navázala na myšlenky Martina Bubera. V knize Fantazie 

a poslušnost
97

 Sölle nejprve vrší argumenty proti poslušnosti: odmítá strnulou poslušnost 

církevním dogmatům, kritizuje křesťanský masochismus spojený se ztrátou vlastní vůle 

a vlastní osobnosti v poslušnosti církevním dogmatům: „Je-li poslušnost považována za 

hodnotu o sobě, je-li cílem ztráta vlastní vůle, mohou takto porobené duše dosáhnout dokonce 

jistého stupně masochistického sebeuspokojení. Je jim pak docela jedno, proč poslouchají 

i koho poslouchají“ (D. Sölle 2007: 34). Odpor k poslušnosti dogmatům, ať už církevním či 

společenským, Whitman a Miller se Sölle sdílejí. Sölle s nimi má i chuť provokovat, když 

hned zkraje cituje z pamětí člověka, který se hlásil k tomu, že byl už jako malý chlapec 

bezvýhradně poslušen vůli dospělých: cituje z pamětí Rudolfa Hösse, velitele koncentračního 

tábora v Osvětimi. 

  Celá Fantazie a poslušnost se u Sölle implicitně nese v duchu kritiky největšího 

filosofa protestantismu. Pro Kanta je etické jednání vždy spjato s povinností, odmítá jakoukoli 

spojitost s citem, tedy s celostným „myšlením srdce“: „Pravé morality se dosáhne teprve 

tehdy, je-li zákon naplněn výlučně kvůli sobě samému, jsou-li všechna jednání konána jen 

z povinnosti a úcty k zákonu, nikoli z lásky a náklonnosti k tomu, co mají ta jednání 

způsobit“ (E. Coreth 2002: 224). Pro Sölle je rozhodujícím momentem pravý opak: pocit 

štěstí, spontánní, ze srdce prýštící radost – ta se zdá být hlavním „kompasem“ i pro naše dva 

autory.
98
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 Část shrnutí myšlení Dorothee Sölle přebírám ze svého textu „Lawrencovo setkání s Whitmanem“ (2011). 
98

 Sölle se však ve své genealogii špatně uchopeného štěstí vrací daleko před Kanta. Problém vidí v antické 

tradici uchopení štěstí, která k němu přistupuje jako k čemusi jednak naprosto nahodilému, jednak 

„ukořistěnému“ na úkor druhých – tedy jako ke zboží, o něž můžeme dalším otočením kruhu fortuny okamžitě 

přijít. „Polykratovský strach ze závisti bohů se mění ve strach z pomsty ošizených, které jsme připravili o jejich 

možnosti“ D. Sölle (2007: 68).Vedle toho staví Sölle možnost „nenahodilého štěstí“, možnost o štěstí usilovat. 

Štěstí tak pro Sölle není pouze nahodilým a proměnným „vlastnictvím“, jak je pojímáno v antice, ale štěstí lze 

vytvářet, respektive štěstí je „věcí naší svobody, našeho osvobození“ (Ibid.: 70). Pro Sölle je pojetí štěstí blízko 

„spontánní chuti k činu a radosti z činnosti“ (Ibid.). Aby mohl být člověk šťastný, tvrdí Sölle, je k tomu 

zapotřebí spontánní fantazie. Sölle zde rozšiřuje tradiční pojetí fantazie coby obrazotvornosti na spontánní 

schopnost hledat řešení, hledat nové svébytné cesty, ozkoušet jejich pravost sám na sobě, a pokud se – jakože 

stále budou – i nadále ukazovat jako nepravé a nepřesné, neustále fantazijně hledat dál: „Fantazie si nedopřeje 

oddechu, dokud ji nenapadne nějaké vhodné řešení, je neúnavná v hledání nových cest a lepších způsobů. Je to 

tvořivé nekonečno pro druhé“ (Ibid.: 90). Sölle zdůrazňuje nutnost zřeknout se něčeho pro druhého: ale vždy jen 

něčeho, nikdy ne všeho, nikdy ne celého vlastního života – to podle Sölle vede k masochismu, sadismu a nemoci. 

Člověk se nemůže kvůli druhým vzdát své podstaty, své vlastní osobnosti, vlastního já. Sölle tvrdí, že je možná 

pouze oběť „částečná“, člověk se zříká vždy naplnění konkrétního přání: „Muž, který si vezme ochrnutou dívku, 

se spolu s ní zříká možnosti tancovat a společně sportovat. Matka se zříká vycházek a výletů, dokud jsou děti 

malé. Kdyby však chtěla udělat z této oběti něco jako zvyklost, chtěla jí dát rys trvalosti, jakmile by začala svou 
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 Fantazie je pro Dorothee Sölle hledáním možností, jak může každý člověk „vstát 

z mrtvých“ (D. Soelle 2007: 81). Což znamená objevit svůj vlastní cestu, vydat se jí a žít 

naplněným životem. Sölle s našimi autory spojuje rovněž její teze o Ježíši Kristu jako 

o nejšťastnějším člověku pod Sluncem: „Já považuji Ježíše Krista za nejšťastnějšího člověka, 

který kdy žil. Domnívám se, že zdroj síly jeho fantazie musíme hledat právě v jeho 

štěstí“ (Ibid.: 82). Právě moment „ukřižování“ a zmrtvýchvstání je klíčový v teopoetikách 

obou našich autorů: Stejně jako pro Whitmana a Millera je také pro Sölle Kristus právě rabbi-

učitel. Sölle – v návaznosti na Nietzscheho – odmítá stejně jako Whitman a Miller upnout se 

na budoucí život po odtrpěném životě zde, vnímá Ježíše Krista jako učitele, který pomáhá 

i dalším lidem, aby se stali sami sebou, aby dosáhli pravé svobody, aby s ním vstali z mrtvého 

pohodlí bezživotí. Následně mohou svým štěstím „infikovat“, stát se sami učiteli: „Právě 

šťastný člověk, který má odvahu říct ‚já‘, bude působit osvobodivě na všechny lidi, kteří 

s ním přijdou do styku, zcela jinak než člověk, jehož vztah k ostatním je určován jakýmsi 

‚nad-já‘“ (Ibid.: 91). Whitmanovo a Millerovo štěstí je nakažlivé a velká JÁ „I CELEBRATE 

myself“ a Tropic of Cancer už v úvodních kadencích radostně a divoce vstávají z mrtvých 

(1.3, 2.3).   

 

 

0.5.3 Šamanismus a mysticismus 

 

Nyní se v krátkosti zamysleme nad šamanismem – přímo spojeným se spiritualitou orálních 

kultur – a následně mysticismem a prozkoumejme platnost těchto výkladových modelů pro 

Leaves (1855) a Tropic of Cancer. Mircea Eliade (1997) chápe „šamana“ jako „velkého mistra 

extáze“ a „šamanismus“ jako „techniku extáze“ objevující se vedle jiných forem magie 

a náboženství (M. Eliade 1997: 25) napříč kulturami. Eliade zdůrazňuje důležitost šamana pro 

zdraví kmene, šaman „uzdravuje“, „doprovází mrtvé do Říše stínů“, slouží jako prostředník 

mezi kmenem a Bohy, pečuje o „osud duše“ členů společenství i společenství jako celku 

                                                                                                                                                         
oběť glorifikovat, dávala by vlastně průchod svému nezdravému přání, aby děti zůstaly stále malé a stále ji 

potřebovaly. Jinými slovy: Fixovala by děti jako bytosti, které jí užírají života, a sebe samu jako jejich 

oběť“ (Ibid.: 61). Důležitá je její situační etika: „Člověk se rozhoduje, teprve když začne něco dělat, ne předem; 

teprve v akci poznává Boží vůli. Sám se musí rozhodnout, co má dělat, není jen vykonavatelem uložených 

rozkazů. [...] Boží vůle nepřichází s heteronomními požadavky, není předem stanovena […] Každá situace 

znamená pro člověka nový, předem nevypočitatelný podnět, nové východisko. Poslušnost člověka nevyžaduje 

Bůh jako všeobecná a nadčasová veličina; mou odpověď žádá vždy určitá konkrétní situace a jen jejím 

prostřednictvím mě volá Bůh (Ibid.: 44). 
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(Ibid.: 28). „Stejně jako všude jinde na světě je šamanovou hlavní a přísně osobní úlohou 

uzdravování nemocných“ (Ibid.: 274). 

 Zatímco „velká část náboženského života se obejde bez něho“ (Ibid.: 28), jako 

například obětování, svatby a pohřby (Ibid.: 166), šaman je nepostradatelný ve chvílích, kdy 

„se stane něco neočekávaného“, ve chvílích krize: „Šaman je např. zavolán v případě 

neplodnosti nebo obtížného porodu“ (Ibid.). Přítomnost šamana je podle Eliadeho nutná 

 

[...] při všech obřadech, které se týkají zkušenosti lidské duše jako takové, pomíjivého 

duchovního útvaru, tíhnoucího k opouštění těla, a snadné kořisti démonů a čarodějů. Proto 

také v celé Asii a Severní Americe ale i jinde (v Indonésii atd.) plní šaman funkci lékaře 

a léčitele – stanovuje diagnózu, vyhledává prchající duši nemocného, zmocňuje se jí a přiměje 

ji k návratu do těla, které opustila. Rovněž on odvádí duši mrtvého do posvětí, protože je 

psychopompem [průvodcem duše do zásvětí, O. S.] par excellence (Ibid.).
99 

 

 Některé aspekty především Whitmanova JÁ, ale i Millerova JÁ lze pochopit právě 

v souvislosti s Eliadovým vymezením šamanismu. Jde především o iniciaci šamana v krizi – 

u Whitmana se schylovalo k občanské válce, Miller dával Tropic of Cancer do tisku rok po 

nástupu Hitlera k moci, u Whitmana leccos vysvětlí jeho „let“ v „I CELEBRATE myself“. 

Důležitý je tento moment také v souvislosti s aspektem šamana coby lékaře čtenářovy duše 

i duše společenství: tento moment lze sledovat jak v Leaves, tak v Tropic of Cancer. Pojem 

šamanismu se ukazuje někdy jako výhodný doplněk pro uchopení Whitmanových 

i Millerových extází: jak podotýká George Hutchinson nad Whitmanem, u šamanismu vede 

cesta k extázi skrz „bombardování smyslů v rámci rituální činnosti“ a navíc je „sdílený 

s ostatními“, zatímco mysticismus je blíže cvičení a ovládnutí smyslů (G. Hutchinson 1986: 

70–71; 0.2, 1.6.3). 

 Celkově se však šamanismus coby model uchopení Whitmanovy a Millerovy poetiky 

ukazuje jako neproduktivní. Whitman o sobě mluví jako o básníkovi, ne jako o šamanovi, 

zdůrazňuje „sympathy“, vystupuje spíš jako ten, který čtenáře vyzývá, aby žil plně svůj život. 

A především: Whitman své textové JÁ – jak uvidíme – konstituuje v Leaves of Grass (1855) 

jako do historie vstupující a realitu nově posvěcujícího nového Krista. Kruhový čas 

šamanismu je tak Whitmanovi – vzato z celkového pohledu – cizí, stejně jako „ontologická 

                                                 
99

 Člověk může zabloudit, proto je tu šaman, aby jej doprovodil. Šaman totiž „z vlastní extatické zkušenosti zná 

cesty mimozemskými oblastmi. Může sestoupit do podsvětí a vystoupit na nebesa, protože tam už byl. 

Nebezpečí, že člověk v těchto zakázaných končinách zabloudí, je vždy veliké, ale šaman, posvěcený iniciací 

a mající své strážné duchy, je jedinou lidskou bytostí, která tomuto nebezpečí může čelit a vydat se do 

mystických krajů“ (Ibid.: 167). 



75 

nostalgie“ (M. Eliade 2006: 72) člověka tradičních kultur, podobně odmítá takovou nostalgii 

po plnosti bytí odmítá JÁ Tropic of Cancer (1.7.3). Pojem psychopompa, coby průvodce duše 

do zásvětí, je pro výklad JÁ Cancer nevhodný, pro Whitmanovo „I CELEBRATE myself“ je 

takováto hermeneutika inspirativní, ale ne nutně zcela přesvědčivá. 

 Plodnější se zdá být uvážení mysticismu.
100

 Evelyn Underhill v klasické Practical 

Mysticism (1915) definuje mysticismus jako „umění spojení se skutečností“. Mystikem je ten, 

kdo „tohoto spojení více méně dosáhl, usiluje a věří v něj“: „Mysticism is the art of union 

with Reality. The mystic is a person who has attained that union in greater or less degree; or 

who aims at and believes in such attainment“ (E. Underhill 1915: 12). Pro Mirceu Eliadeho 

„[...] náboženský člověk může žít jenom v posvátném světě, protože jenom takový svět 

participuje jeho bytí, existuje skutečně. Tato náboženská potřeba vyjadřuje neuhasitelnou 

ontologickou žízeň. Náboženský člověk žízní po bytí. [...] Tato ontologická žízeň se projevuje 

nejrůznějšími způsoby. Tím nejnápadnějším speciálně ve vztahu k prostoru je vůle 

náboženského člověka zaujmout místo v srdci skutečnosti, ve středu světa: tam, kde kosmos 

začal vznikat a rozestírat se do čtyř horizontů, tam, kde také existuje možnost spojení s bohy; 

zkrátka tam, kde je nejblíže bohům. [...] Tím, že na sebe vzal odpovědnost za ,stvoření‘ světa, 

který se rozhodl obývat, náboženský člověk nejenom ,zkosmizoval chaos‘, nýbrž také posvětil 

své malé univerzum, učiniv je podobné světu bohů“ (M. Eliade 2006: 46–47). Jak Whitman, 

tak Miller doslova žízní po realitě a opakovaně to oba zdůrazňují. „My words are words of 

a questioning, and to indicate reality“ (W. Whitman 1855: v. 1082); „Důvodem je probouzet, 

dotknout se skutečnosti“ (H. Miller 2011: 282). Co se týče „prostoru“, byli Whitman i Miller 

v době skladby svých Leaves (1855) a Tropic of Cancer v bezdomoví: příbytek si utváří právě 

svými texty: v nich se ocitají v axis mundi, právě v nich a při samotném jejich skládání 

participují na posvátném. 

 Mystikovu otevřenost ven, angažovanost či v termínech této práce „kinetičnost”, 

„dynamičnost“, „futuralitu“ (0.4) a spolu-tvoření spojené s via unitiva zdůrazňuje i zmíněná 

Dorothee Sölle v knize Mysticism and Resistance (2001). Sölle (2001: 93) v návaznosti na 

teologii stvoření a především na Original Blessing (1983) Mathew Foxe, načrtvá mystickou 

cestu, její první část, via positiva, začíná „údivem“ („radical amazement“) ze (s)tvořeného 

světa a vede k via negativa, vzdálení se a negace vlastního ega – podobném i decentrování 

subjektu před krásným u Elaine Scarry (0.3.1)! –, mystikově temné noci, jež nakonec vyústí 
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 Dělení na „od světa odříznutou“ mystiku a do světa obrácený šamanismus je nepřesné, už právě Evelyn 

Underhill (1915) podotýká, že píše svou knihu, aby posílala mravní sílu svého národa za první světové války, 

i Hildegarda z Bingenu, Bernard z Clairvaux a František z Assisi se silně angažovali v tomto světě. 



76 

ve via tranformativa: pro Sölle žít s Bohem znamená se aktivně podílet na probíhajícím 

(s)tvoření, spolu-tvořit vesmír a usilovat o dobro a spravedlnost i pro druhé, což musí jít se 

vzdorem k panujícím autoritám našeho světa; zde je paralela s Whitmanovým a Millerovým 

kinetickým psaním silná, jejichž cestu budeme sledovat v 1.8 a 2.8. 

 

 

0.5.4 Eric Havelock o Platónově odmítnutí mimesis 

 

Vraťme se nyní k Preface to Plato Erica Havelocka (1963), jehož tezi o homérských eposech 

coby orálně tradovaných kulturních a sociálních encyklopediích jsme již uvedli výše. Nyní je 

třeba upozornit na Havelockovy výtky vůči Platónovi, mysliteli, který se ocitá právě 

„uprostřed revoluce“, kdy původní orální vědomí nahrazuje vědomí písemné (E. Havelock 

1963: 22). 

 Havelock shrnuje Platónovy námitky vůči poezii v Ústavě: poezie je pro Platóna 

„mentální jed“, „nepřítel pravdy“. Havelock upozorňuje, že takováto animozita vůči poezii, 

kterou přirovnává k boji apoštola Pavla vůči křesťanům a po konverzi pohanům, je podezřelá. 

Havelock připomíná, že Sókratés na prahu kultury písma snaží vystavět čistou, abstraktní 

morálku, je s to existovat mimo kontextuální orální myšlení, která by fungovala jako morální 

imperativ. „It is to be defined and defended for its own sake [...] it is to be demonstrated that 

this kind of morality is the happiest human condition“ (Ibid.: 12).
101

 Jak však Havelock 

podotýká, nic takového, žádná taková „čistá definice“ v orálních kulturách neexistovala. 

 Platónova kritika nápodoby dobře funguje coby kontrastní pozadí pro naše mimující 

autory. Mimesis totiž podle Platóna vede k „patologické“ identifikaci mluvčího s postavou, 

kterou představuje.
102

 Ve třetí knize Ústavy jde Platón dokonce tak daleko, že přepisuje part 

skladby z první osoby do třetí. V první osobě totiž podle Platóna „Homér“ sám mluví tak, 

„jako by byl Chrýsem“, a pokouší se „co nejvíc vyvolat zdání, že zde nemluví Homér, ale že 

mluvčím je ten starý kněz“ (Platón 1996a: 393a). Samo toto přijetí jiné identity vypravěče je 

pro Platóna špatné a je třeba se jej vyvarovat. Platón tak přepsal kus Homérovy skladby z ich-

formy do er-formy, aby načrtl v Ústavě vhodnější stav státu, kde funguje „vyprávění bez 

napodobování“ (Ibid.: 393c)! 
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 Tento posun lze chápat i jako posun mezi kulturou „hanby“ a kulturou „viny“, srov. E. Havelock (1963: ix). 
102

 I když zde Platón mluví v Ústavě 392 o básníkovi a Havelock poukazuje na problém argumentu, protože tím 

myslí de facto recitátora básně, a nikoli vlastního tvůrce básně. Kdyby se do postavy nevžil, komentuje Havelock, 

odezva by byla vlažná (Ibid.: 22). V tom duchu ostatně mluví i Platón v ranějším dialogu Ión. 
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 Tato mimesis, kterou Platón tak radikálně odmítá, je to, co je základním kamenem 

systému Marcela Jousse a co Walter Ong popisuje jako „účastenství“ orálních kultur. Pro 

Onga Platón vylučuje z ideálního státu básníka právě proto, že „studovat je znamenalo naučit 

se reagovat ,duší‘, ztotožnit se s Achillem či Odysseem“ (W. Ong 2006: 58). I Whitmanovo a 

Millerovo velké JÁ maximálně stojí o takto Platónem odmítnutou mimesis! Vzpomeňme 

převtělování JÁ v Leaves of Grass (1855), Robert Nye pak lapidárně popisuje Millerovu 

schopnost nakazit čtenáře vlastní emocí: „Miller is one of the few modern writers who can 

move a reader to tears, quite simply, by the pressure of his own feeling“ (R. Nye 2005: 6). 

 Nad desátou knihou Ústavy se pak Havelock ptá, proč Platón soudí a odsuzuje poezii, 

jako by to byla věda či filosofie, matematika nebo technologie“ (E. Havelock 1963: 27), 

a proč soudí Homéra, jako by byl výrobce manuálů na výrobu židlí a špatných židlí (Ibid.: 30). 

Odpovídá, že klíčový je právě Platónův důraz na dialektiku. Jde mu o to, aby svobodní 

občané přemýšleli nad tím, co říkají, aby hodnotili situaci a vystříhali se pouhé reprodukce 

toho, co slyšeli (Ibid.: 47). Platónova mimesis je podle Havelocka označením pro „over-all 

lingustic medium of the poet“ a jeho moci, mimesis je esenciálně v Havelockově interpretaci 

pro Platóna právě hrou stínů na stěně jeskyně, „[a] shadow-show of phantoms, like those 

images seen in the darkness on the wall of the cave“ (Ibid.: 25). 

 Nad Platónovým mimořádně tvrdým atakem na básníky v Ústavě – v něčem 

předznamenávající cenzorské tlaky na Millera i Whitmana – Havelock dokazuje, že hlavním 

nepřítelem Platóna jako filosofa je orální (mytické) myšlení a především jeho mimesis jako 

participace a identifikace. „Když zavrhuje básníky [...], činí tak proto, že jak ukázal Havelock, 

zastupují starý orální, mnemotechnický svět napodobování, který se vyznačuje kumulativností, 

redundantností, mnohomluvností, tradicionalismem, lidskou vřelostí a účastenstvím – tedy 

svět nepřátelský analytickému, řídce osídlenému, exaktnímu, abstraktnímu, vizualistickému, 

nehybnému světu ,idejí‘, který Platón nabízel“ (W. Ong 2006: 187). Whitman a Miller svými 

ranými skladbami reklamují zpět orální účastenství spojené s pojmem mimesis, ukazují, jakou 

chybu stát udělal, že své básníky vyloučil, a v modernitě si nárokují tradiční roli básníků. 

 Zatímco Havelock se drží především Ústavy, kde je Platónův atak na orální myšlení 

nejdůslednější, Derrida a Ong mezi jinými upozorňují na známou Platónovu ambivalenci
103

 

vůči psaní, potažmo i básníkům: a upozorňují na dialog Faidros a Sedmý list, kde Platón 

explicitně napadá psaní a písemný diskurs. Ve Faidrovi Sókratovými ústy vrší Platón různé 

námitky proti psaní. Psaní mimo lidskou mysl ustavuje něco, co může existovat jen v ní; psaní 
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 Z pozice dionýská flétna vs. apollinská loutna upozorňuje na Platónovu ambivalenci Cornel West, viz 

A. Taylor (2010). 
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ničí paměť, proto ho král Thamus v báji, kterou v závěru dialogu Sókrates vypráví, od 

vynálezce Theutha odmítá; psaní nereaguje, nelze s ním vést dialog, je pasivní, nemůže se 

bránit a nelze ho použít při výchově; může být též pokrytecké, sloužit k sofistickým cílům.
104

 

 Příznačně však Platón používá skripturální metaforiku i pro popis mysli. V Sedmém 

listě Platón píše o tom, že „nejvážnější myšlenky spisovatelovy dlí kdesi v nejkrásnějším 

místě jeho nitra“ a že je výrazem pošetilosti je svěřovat papíru (Platón 1996: 344d). Mluví-li 

pak Platón o niternosti, jde o specifickou skripturální niternost, neběží už 

o „niternost“ šamana orální kultury. Tato „nová“ niternost je kategorií umožněnou 

internalizací písma. „Psaní [...] odděluje člověka, jenž něco zná, od věci, kterou zná, a tvoří 

mezi nimi odstup, čímž zavádí objektivitu“ (W. Ong 2006: 187). Samotné komplexní 

Platónovo dílo není myslitelné bez možných náčrtů, přepisů, záznamů. Jak shrnuje Ong, 

„Platón vědomě neuvažoval o tom, že jeho antipatie vůči básníkům je vlastně zaměřena vůči 

dřívější, orálně-poetické ekonomii, nicméně dnes můžeme rozpoznat, že tomu tak bylo. Platón 

toto nepřátelství cítil proto, že žil v době, kdy poprvé došlo k dostatečnému zvnitřnění 

hláskové abecedy, jež začala ovlivňovat myšlení Řeků, včetně myšlení Platóna samotného. 

Byla to doba, kdy poprvé vznikaly trpělivé, analytické, obšírné a souvislé myšlenkové 

procesy díky způsobům, jimž gramotnost umožnila myšlení zpracovávat data“ (Ibid.). 

  Celkovou ironii Faidra v kontextu Platónova skripturálního myšlení rozkrývá 

a zároveň zakrývá Jacques Derrida v textu „Plato’s Pharmacy“ (1981 [1968]). Paradigma 

Platónova myšlení – jak ukázal už před Derridou Havelock (1963) a najčerstvěji David Abram 

(1997), – je už radikálně skripturální a Derrida na tyto rozpory poukazuje, stejně jako 

poukazuje i na další paradoxy Platónova myšlení. Platón je rozporuplný, „vylučuje“ jak orální 

básníky, tak texty; celé jeho psaní podbarvuje textová ambivalence. Na rozdíl od Havelocka 

se však Derrida nezaměřuje na vyhnání básníka, ale na vyloučení textovosti: nezastává se 

živého básníka, ale mrtvého textu.
105 
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 Jako je text, který od Lýsia „slovo od slova“ nazpaměť naučil Faidros. Při memorování „slovo od slova“ však 

jde snad už spíš o skripturální, a ne orální, formulovou mnemotechniku! 
105

 Je však zde třeba naznačit pár námitek vůči platnosti Derridovy kritiky, pokud jde o orální kultury. Samotný 

pojem metafyziky, jak známo, pochází z přesunutí některých Aristotelových spisů, která sám nazýval „první 

filosofie“, za Aristotelovy knihy o fyzice. Jde tak o projev kultury písma a knihovnictví – tento pojem je tedy 

kontradiktorní orálnímu milieu a je přinejmenším nevhodný a konfuzní. Důležitější je fakt, že orální milieu 

nezná nic jako pevně konstituovanou Pravdu s velkým P za skutečností. A tou není ani Aristotelův „nehybný 

hybatel“, i samotné „strnulé“ Platónovy ideje „za“, které jsou až produktem skripturálního 

„strnulosti“ skripturálního myšlení! (Viz W. Ong 2006, M. Eliade 1997, D. Abram 1997). 

 Stejně problematický jako „metafyzika“ je vis à vis orálním kulturám pojem „znaku“: i ten, jak ukazuje Ong 

(2006), orální kultury neznaly. Z toho, co víme o fungování orálních kultur, neznaly orální kultury 

„znaky“ (tento pojem, stejně jako metafyzika, vzniká až s kulturou tisku), ale „slova“. Jak upozorňuje Ong, „ani 

mluvené slovo nepřenáší realitu jakoby skrz průhledné sklo. Jazyk je struktura, která není totožná se strukturou 

extramentálního světa“ (2006: 186). Derrida se ahistoricky, či přesněji, bez znalosti psychodynamiky orálních 
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0.6 Sázka důvěry a výhledy 

 

Jak naznačuje sám výraz, emoce uvádí do pohybu. 

Thomas Moore
106

 

 

Is suspicion our only lens? 

Dorothee Sölle
107

 

 

Proč tento dlouhý úvod? Práce usilovala o to, načrtnout model pro uchopení Leaves of Grass 

(1855), Tropic of Cancer i následných proměn Whitmanova a Millerova psaní. Textualismus, 

ať už formalismus, pražský strukturalismus či dekonstrukce, opakují do jisté míry Platónovu 

nedůvěru k básníkům v Ústavě: zakazují si otázku možné „pedagogiky“ skrze text, jsou 

                                                                                                                                                         
kultur snaží vyvrátit tuto tezi o přísné korespondenci, která je však orálním kulturám cizí. Často pak Derrida ve 

svých studiích opakuje stejnou strategii: Nad ambivalentními texty autorů, živenými ambivalencí písma, 

dokazuje Derrida právě vládu písma (vedla Platóna srov. např. Derridovy studie o Rousseauovi a Saussurovi). 

Slovo je pro orální kultury něco mnohem živějšího, mocnějšího, pohyblivějšího, nebezpečnějšího, k jeho 

pochopení se však nelze dostat přes například Platónův text, plný textových ambivalencí. 

 Byť zdánlivě „nestranná“ (např. i pro George Steinera se dekonstrukce coby meta-teorie nesnaží někoho 

„obhajovat“ či „vést“ [1989: 117]), dekonstrukce je přesto obhajobou textovosti, která – v Derridově chápání – 

byla počínaje Platónovým totalizujícím gestem vyhoštěna a marginalizována. Derridovo na první pohled etické 

gesto, kdy se zastává „vyloučeného slabšího“, tedy „textovosti“, je však podivné, pokud právě textovost, jak 

Derrida v průběhu studie ukazuje, je hegemonem Platónova diskursu! Právě textovost jako textovost – ve 

filosofických textech, které Derrida zkoumá především – se paradoxně legitimuje právě explicitní marginalizací 

sebe samé a vyzdvižením orality. 

Nad Platónem lze mluvit, po přečtení Derridovy studie, o metafyzice přítomnosti, 

i o „fonocentrismu“ (chápeme-li fonocentrimus jako explicitní, deklarované gesto vyhoštění textu) 

a „logocentrismu“. Každopádně tyto pojmy však nelze uplatnit na orální kultury. Nejde jen o to, že orální kultury 

nepíšou, neznají pojem autorství, a nemohou tedy uplatnit tyto vylučovací, totalizující strategie textovosti, ale 

spíš proto, že tyto pojmy jako „metafyzika“ jsou – stejně jako Platónovy „strnulé ideje“ určené kulturou písma. 

Ong tak přesně poznamenává, že „Platónovy ideje byly možná vůbec 

první ,gramatologií‘ [...] ,logocentrismus‘ nachází podporu právě v textovosti a stává se ještě výraznějším poté, 

co chirografickou textovost posílí tisk“ W. Ong (2006: 187). 

Argument, že orální kultury nejsou „fonocentrické“, je nutný pro vytyčení jistých hranic pro metodu 

dekonstrukce. Derridu lze přijmout jako kritika západního myšlení, který poukazuje na skrytý pohyb 

a ambivalenci důležitých filosofických textů západní tradice. Nicméně vágní pojmy jako „metafyzika 

přítomnosti“, „není nic kromě textu“ či „fonocentrismus“ a „logocentrismus“ se však nezdá být rozumné 

aplikovat šířeji. Derrida takové ambice naznačuje i tím, že mezi literaturou, filosofií a kritikou stírá rozdíl. Nutno 

se i ohradit vůči vymezení „logocentrismu“ vis à vis pojetí posvátna, tedy „skutečnosti“ u Whitmana a Millera, 

či třeba u Coleridge a jeho pojmu „joy“. Píše-li Whitman „[a]nd a mouse is miracle enough to stagger sextillions 

of infidels“ W. Whitman (1855: v. 668) a píše-li Miller, že jeho „psaní směřuje stále více k realitě“ H. Miller 

(2011: 314), nemají na mysli nic podobného tomu, co Derrida označuje (pro něj i pro ně!) hanlivým pojmem 

„logocentrismus“. Nezbývá než souhlasit s Ongem (2006), který s odvoláním na Geoffreye Hartmana píše 

o Derridově inherentní textové ideologičnosti v souvislosti s Derridovým zanedbáním primární orality: 

„V Derridovi chybí jakékoli vysvětlení přechodu z (orálně založeného) světa ,napodobováním‘ k pozdějšímu 

světu ,diseminace‘ (který má svůj základ v tištěných textech). Pokud toto vysvětlení chybí, může se zdát, že 

textualistická kritika textovosti, která je bezesporu brilantní a do jisté míry koná dobrou službu, se sama 

překvapivě váže na text. Dokonce se váže na text víc než jiné ideologie, protože si pohrává s paradoxy textovosti 

a činí tak v historické izolaci, jako by texty byly uzavřeným systémem“ W. Ong (2006: 188). 
106

 (2011 [1990]: 53). 
107

 (2001: 47). 
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nedůvěřivé vůči mimesis jako participaci čtenáře. Přítomná práce k textům přistupuje jinak, 

tvrdíc, že Whitmanova a Millerova textová JÁ jsou pedagogická a že vzbuzují ve čtenářích 

touhu nápodoby, chtejí, aby čtenáři absorbovali těla jejich textů ve svých tělech 

a participovali v důsledku plněji na skutečnosti. Tato mimesis překračuje pouhý rámec 

afektivity a přesahuje do Jousseova mimisme gesta a Jousseovy mandukace: Obě textová JÁ 

nutí čtenáře vstát ze židle, „jít ven“ a v otevřeném prostoru se léčit z modernity. Ale je-li 

v sázce léčení či sycení duše, musí tato práce především uzavřít sázku, kterou uzavřely na sta 

tisíce čtenářů před ní. Chce-li čtenář přistoupit k textům s hermeneutikou hladu, musí textům 

i „autorovi“ textového JÁ důvěřovat: hermeneutika podezření totiž živiny nepropouští.
108

 Co 

je tím myšleno, se pokusím vysvětlit nad Whitmanem. 

 „I CELEBRATE myself“ (pozdější „Song of Myself“) hýří otázkami a odpověďmi, 

a jednou z hlavních rolí textového Whitmanova JÁ je učitel (rabbi), jenž svého čtenáře-žáka 

přímo oslovuje na sluncem zalité pláni a nabízí mu, že ho vyléčí a nasytí. JÁ o sobě tvrdí, že 

se mu dostalo širšího prozření věcí a o své nově nabyté poznání se chce podělit. Whitman 

skrze textové JÁ sugeruje tělesnou blízkost, synchronní komunikaci, exkluzivitu iniciace:
109

 

„This hour I tell things in confidence, / I might not tell everybody, but I will tell you“ (1855: 

v. 386–387). Jde o blízkost textovou a právě jenom textovými strategiemi může Whitman 

dosáhnout blízkosti svých čarodějných kousků. Například může deiktikum JÁ nabídnout 

k obývání čtenáři, což by v reálném prostoru možné nebylo. 

 Postmoderní čtenář čte podle J. R. LeMastera (2009: 94) Whitmana jinak než čtenář 

19. století: prvního z nich zajímá, jak Whitman „píše“, pro čtenáře 19. století to mnohem víc 

byl Whitman, který „mluví“. S první částí LeMasterovy teze lze souhlasit: dokládá ji kult 

Walta Whitmana
110

 či německá recepce (W. Grünzweig 1995). Co se týče postmoderny, snad 

je přesnější říct, že „postmoderní“ čtenář si je možná více vědom zjevné ambivalence na ose 

oralita-textovost, s níž Whitman pracuje. Ale taky postmoderní čtenář se může vydat dvěma 

cestami: Může Leaves (1855) číst jako produkt striktně literární „strategie“: čtenář čte knihu, 
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 Hermeneutiku hladu, hermeneutiku živení duše načrtává Dorothee Sölle (2001: 45-49), tato hermeneutika 

musí nutně doplnit, podle Sölle, hermeneutiku podezření a jejích „tří mistrů“, Marxe, Nietzscheho a Freuda, jak 

je nazval Paul Riceur. Jinak podle Sölle mizí i místo pro naději: „Suspicion is an element that critical 

consciousness cannot relinquish. But is it enough to enable women and men to put new questions to religious 

tradition and to give expression to their experience by means of the tradition’s language of suffering and hope? 

Must not another hermeneutic be articulated in a world where hope itself is exiled, where it has, so to speak no 

work permit among us? Is suspicion our only lens? And is the self-attestation of negativity all we can 

accomplish?“ (Ibid.: 47). 
109

 Srov. pozorování L. Ondračky (2007) o utajování sakrálních indických textů: „V případě védských textů je 

zákaz písemného zachycení naprosto pochopitelný: védy nebyly pro kdečí uši. Šruti směli vyslechnout pouze 

mužští příslušníci tří nejvyšších stavů indické společnosti. Představa zapsaného textu, jenž by se mohl dostat 

kdekomu do ruky, je pro védského bráhmana dodnes děsivá...“ L. Ondračka (2007: 232). 
110

 K pokusům o zavedení whitmanovského kultu viz M. Robertson (2008). 
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jež je dostupná všem, a Whitman, který žil mezi lety 1819–1892, teď už nežije a nemůže 

čtenáře vzít za ruku, opravdu jej nasytit sušenkami a mlékem, jak slibuje, obejmout ho 

a zasvětit ho do mystérií sakrálnosti konkrétního teď a tady: může říct, že jde o pouhou „hru“, 

kterou Walter Whitman připravil, „vykonstruoval“ skrze textové JÁ pro „naivní“ čtenáře, ale 

že on na tuto hru nenaletí. Anebo čtenář zradí svoji literární výchovu a bude brát Whitmana 

vážně, uvěří mu, že se Whitman za „poet-prophet“ považoval, třeba i s historickým poukazem 

na to, že tato pozice byla diskursivně možná až po Lowthově a Herderově zásahu (0.3.2). 

Čtenář i tato práce musí učinit rozhodnutí, zda Whitman se skrze textové JÁ Leaves (1855) 

snaží čtenáře mást, či ne. V nejzákladnější poloze, oproti všem varováním textualistů,
111

 

uzavírá tedy čtenář sázku důvěry v autorskou intenci, s níž Whitman konstruoval své textové 

JÁ. Lapidárně řečeno, čte s vědomím, že to s ním Whitman myslí dobře. Oproti Hollisově tezi, 

že „Whitman chtěl spíš znít jako prorok“,
112

 což implikuje, jak naznačuje J. R. LeMaster, že 

byl „podvodník“ „Whitman was a con artist – a tricster“ (J. LeMaster 2009: 89), jsou naším 

východiskům blíž teze jako: „What Whitman wanted most, he could not have“ (M. Bauerlein 

1986: 12) a „Whitman did want to begin a new religion“ (D. Kuebrich 1989: 2). Stejně tak 

i LeMaster uzavírá, že podstatné je, zda se za básníka-proroka považoval sám Whitman, a že 

se zřejmě opravdu za proroka považoval, protože je těžko si představit, že by tak dlouho 

a vytrvale „lhal“: „I simply do not believe that anyone who wrote as much as Whitman, and 

for as long as Whitman, can sustain the seriousness of tone that Whitman maintained merely 

to deceive people“ (J. LeMaster 2009: 89). LeMasterovo upozornění je prosté, ale pro setkání 

s textem Leaves nesmírně důležité.
113

 Whitmanovu JÁ je nutno přiřknout alespoň to, že – byť 

text psal jako text a byl si vědom textových ambivalencí, s dalšími vydáními Leaves stále víc 
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 Srov. W. K. Wimsatt a M. C. Beardsley (1946), R. Barthes (1982 [1967]), M. Foucault (1994 [1969]) aj. 
112

 C. C. Hollis v knize Language and Style in „Leaves of Grass“ (1983) extenzivně zkoumá Whitmana z pozice 

teorie mluvních aktů, jeho práce využívá Austinova rozlišení mluvních aktů a Searleova následovného bohatého 

rozčlenění performativních prohlášení. Hollis pro každý nalézá u Whitmana mnoho příkladů „assertives“, 

„directives“, „comissives“, „expressives“ and „declaratives“. Jde o zajímavý pokus, protože právě 

performativita je důležitým prostředkem pro harmonizační a proselytizující hlas Whitmanova JÁ, jehož 

dominujícím časem je právě prézens. Aplikací performativity na Whitmana však Hollis – vědomě – porušuje 

jedno z Austinových pravidel „felicity rules“: aplikuje je totiž na „literární“ text a pro ospravedlnění odkazuje 

Hollis ke studii Richarda Ohmanna (1971) a spokojí se s Ohmannovou následovnou definicí „literární 

ilokuce“ jako „ilokuce mimetické“: „A literary work is a discourse whose sentences lack the illocutionary forces 

that would normally attach to them. Its illocutionary force is mimetic“ (R. Ohmann 1971: 14, zdůraznění O. S.). 

Jde o příliš jednoduché řešení. Právě Platónova „mimesis“ je takřka homologií Austinovy perlokuční funkce 

(tedy vlivu na posluchače!), která vyplývá z funkce ilokuční. Bez ilokuční a perlokuční funkce Whitmanovy 

texty nudí, pokud je nechceme využít pouze jako materiál pro ilustraci typů perfomativních uterancí. Je vůbec 

možné myslet „mimetickou“ ilokuci? Platón si na rozdíl od Ohmanna a Hollise byl „mimesis“ poezie až příliš 

vědom, Ohmann a Hollis však naznačují, že Whitmanovi šlo o pouhou „hru“! 
113

 Je v souladu se slavným diktem Phillipa Sidneyho v Apology for Poetry (1595), že básník „nothing affirmes, 

therefore never lyeth. For, as I take it, to lye is to affirm that to be true which is false“ (cit. podle M. H. Abrams 

1997: 95). Podle Sydneyho tak básník nelže, protože netvrdí to, o čem ví, že to není „pravda“. 
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a víc – nechtěl fundamentálně „lidi mást“,
114

 ačkoli pak některé z nich text, který se jako text 

nemůže vystříhat ambivalencí, zmátl, a to často pedagogicky plodně!
115

 

 Obdobnou sázku jsem uzavřel nad Tropic of Cancer, oproti čtením přistupujícím 

k Millerovi s hermeneutikou podezření (0.2). Argumentuji, že Miller skrze své textové JÁ 

používá tvrdší prostředky buzení čtenáře, nicméně přes proklamovanou anti-didaktičnost 

a dočasné vzedmutí chaosu i Millerovo psaní počínaje Tropic of Cancer animuje 

humanistický étos. JÁ chce být vyslyšeno s tím, že jeho zpověď může pomoci čtenáři 

v orientaci v rakovinou modernity požíraném světě a že cesta k nalezení směru vede i přes 

„smrt“ starého JÁ. 

 Suspendujíc dočasně hermeneutiku podezření, práce vychází ze setkání s Ty Leaves 

(1855) a Tropic of Cancer „v živé přítomnosti“. Práce o tomto setkání podává zprávu do světa 

„Ono“ (M. Buber 2005: 43). Dílo lze zakoušet a popisovat, podrobovat je reflexi a analýze: 

zde tak činím pomocí analytických nástrojů teorie orality a biblické textovosti. Práce tedy 

zkoumá, jakými způsoby Whitman, Miller a čtenář dosahují nemožného: skrze psaní/čtení 

prostředků orální mnemotechniky dávají písmenům ožít, dosahují přímého orálního kontaktu 

„teď a tady“, společně objevují zázračnost světa a jsou přibíjeni na kříž. Oběma skladbami se 

vine motivika vyhladovění z modernity, objevení možnosti, jak sytit vlastní duše a rozdělení 

se „o stravu“. Co textová „JÁ říkají“ a „co JÁ dělají“, tj. textové životy a jejich proklamace, 

jsou v obou skladbách kongruentní. Klíčové momenty v přítomné analýze pak určuje 

účastenství a účastenství skrze text. 

 Tyto momenty dobře vystupují na povrch, právě z pozic nastíněných v tomto úvodu. 

Práce je komparativní: autory bude diskutovat odděleně, přičemž uchová stejná kritéria 

srovnávání a nebude tedy zkoumat Whitmanův vliv na Millera především z důvodu, že by to 

Millerovu teopoetiku redukovalo. Mnohem zajímavější je srovnat dvě díla, Leaves of Grass 

(1855) a Tropic of Cancer (1934), které oba autory zachycují v momentu zrodu. Práce se 

zaměřuje na první vydání Leaves,
116

 i když Miller do Paříže odjíždí pozdějším vydáním 

Leaves of Grass!
117

 

                                                 
114

 Srov. i přesné upozornění Hutchinsonovo: „Although it may be true that the poem, in a certain aspect, springs 

from the poet’s need to control symbolically forces that threaten the meaning of his existence, to argue that 

Whitman did not ,believe‘ in his religious message is overly reductive. A crisis of faith does not necessarily 

imply its hollowness“ G. Hutchinson (1986:67). 
115

 S paradoxy a ambivalencemi textovosti pak souvisí zmíněný Millerův postřeh, že „Whitman“ vedl čtenáře 

doprostřed propasti, aby odtud nalezli vlastní cestu (viz 0.2.1). 
116

 Toto první vydání se podstatně liší od pozdějších verzí sbírky a až teprve nyní vzniká jeho český překlad. 
117

 První vydání Leaves of Grass muselo už v roce 1930 být velkou vzácností, faksimile zřejmě neexistovala. 

Potom i aluze v Tropic of Cancer, které zahrnují například i parafráze skladby „Salut au Monde“ (1856, 
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 Co se týče Leaves (1855), zaměřím se na jádro textu, jenž až v pozdějších vydáních 

pojmenoval „Song of Myself“ a ke kterému bude práce odkazovat incipitem: „I CELEBRATE 

myself“. Při odpovídání na zmíněné otázky práce uvažuje i první setkání čtenáře, jenž se 

poprvé setkává s oběma texty. Lze vidět jistou paralelu mezi zbývajícími jedenácti skladbami 

Leaves of Grass (1855) a Millerovými texty, nejblíže žánrům portrétu, dopisu a eseje, které 

vznikaly ve stejnou dobu jako rukopis Tropic of Cancer: obojí samozřejmě práce musí uvážit 

stejně jako uváží, jakkoli jen částečně, i Whitmanovy a Millerovy rukopisy. 

 Část první a druhá zkoumá na prostoru šesti kapitol hermeneutickou resurekci mrtvých 

písmen Leaves (1855) a Tropic of Cancer v duši a těle čtenáře. Kapitola třetí zkoumá 

následovný vývoj obou poetik, kdy se počáteční proti-literární impuls v obou teopoetikách 

oslabuje. Závěr je věnován rekapitulaci, srovnání a otázkám po smyslu Whitmanova 

a Millerova díla v likvidní modernitě dneška. Práci je možno číst jednak od začátku do konce, 

či – jelikož je komponována symetricky – přečíst jednu kapitolu z Whitmana a následně 

kapitolu z Millera a vice versa. Je možné se též pohybovat po textu této práce jako krab. 

                                                                                                                                                         
H. Miller 2005: 267) naznačují, že Miller měl k dispozici některé z pozdějších vydání, s největší 

pravděpodobností pak některou z re-edic vydání poslední ruky (1891). 
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ČÁST PRVNÍ: LEAVES OF GRASS (1855) 

 

1.1 Listování Leaves of Grass (1855) 

 

1.1.1 Popis knihy, autorství, typografie, okolnosti vydání, zvětšení klínu, 

každý výtisk jako jedinečný přednes 

 

Přítomná analýza vychází z prvního vydání Leaves of Grass z počátku července roku 1855. 

Jde o knihu velkého formátu, s krásným reliéfním obalem zelené barvy se zlatou barvou 

a nápisem Leaves of Grass,
118

 kde z jednotlivých písmen raší listí a kořeny, a zlatou ořízkou 

(viz příloha 1). Na titulním listu opět čteme velkým fontem vyvedené Leaves of Grass spolu 

s datací a místem vydání: „Brooklyn, New York: 1855“. Autorovo jméno příznačně na obalu, 

hřbetu ani titulním listu prvního vydání nefiguruje, a aluduje tak typografické konvence 

reziduální orality, jako je anonymita. Místo autorova jména konfrontuje čtenáře provokativní 

daguerrotyp Whitmana – nalevo od titulu na frontispicu, který zobrazuje „frajera“ či 

„floutka“ v kontrapostu v klobouku s rozepnutou košilí a na rozdíl od tehdy běžného 

zobrazování pouhých bust literátů jsou na fotce vidět i stehna.
119

 Půlku tváře má kloboukem 

zakrytu a tváří se trochu nepřístupně. Podle Teda Genowayse si Whitman přál, aby se čtenář 

nejprve setkal s jeho „fyzickou personou“, a ne se jménem (T. Genoways 2007: 87). Do 

literatury zde programově vstupuje tělo: Nenajdeme jenom obličej, u Whitmana se 

v kontrapostu objevují i stehna a rozkrok. Přesněji řečeno, daguerrotyp literaturu a postavu 

literáta atakuje, Whitman se na slavném daguerrotypu tváří, jako by s literaturou neměl nic 

společného. Při podrobnějším prohlédnutí prvního vydání
120

 či jeho faksimile objeví čtenář 

jméno „Walter Whitman“ až v drobné poznámce o copyrightu.
121

 Whitman zažádal o ochranu 

duševního vlastnictví – je těžko hledat lepší příklad skripturálního diskursu. Tento paradox je 

pars pro toto i základního paradoxu Whitmanova díla, o němž pojednává tato práce, tedy 

Whitmanovy textové inscenace orality v karteziánsky textovém rozvrhu modernity, a je 
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 S tehdy běžnou tečkou na konci názvu. 
119

 T. Genoways (2007) uvádí, že vydavatelé pozdějšího anglického vydání, J. C. Hotten a W. M. Rosetti, kteří 

v některých pasážích retušovali erotiku Whitmanovy poezie, příznačně redukovali tento portrét jenom na 

medailon hlavy. 
120

 Možnost prohlédnout si sedm výtisků prvního vydání jsem měl při návštěvě archivu Harry Ransom Center 

UT Austin a pracoval jsem s faksimilií výtisku Leaves of Grass (1855), Bancroft Library, UC Berkeley. 
121

 Jde o text na levé straně předmluvy: „Entered according to Act of Congress in the year 1855, by WALTER 

WHITMAN, in the Clerk’s office of the District Court of the United States for the Southern District of New 

York.“ 
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zjevně protichůdný orálně fluidním deklaracím JÁ, počínajícím už sdílením vlastních atomů 

se čtenářem v třetím verši „I CELEBRATE myself“. 

 S „Waltem Whitmanem“
 
se čtenář setká až po dlouhé overtuře, kdy se slavně představí 

na 29. straně knihy: „Walt Whitman, an American, one of the roughs, a kosmos [...]“
122

 Na 

straně 92 se pak čtenář dozví i přesné Whitmanovo datum narození a dokonce výšku. Srov.: 

„And how I was not palpable once but am now .... and was born on the last day of May 

1819 .... and passed from a babe in the creeping trance of three summers and three winters to 

articulate and walk .... are all equally wonderful. // And that I grew six feet high .... and that 

I have become a man thirty-six years old in 1855 .... and that I am here anyhow – are all 

equally wonderful“ (W. Whitman 1855: 92). I tyto detaily jsou důležité pro chápání ontologie 

JÁ na pomezí orálního (mytického) a historického (lineárně textového): Historický 

šestatřicetiletý „Walt“, vysoký šest stop, se jako nový Kristus vtěluje ne do kosmického, ale 

do historického času, na historickém místě, tedy v Brooklynu, N. Y. , roku 1855. Tento 

historický čas, spojený s linearitou textu, který však svou přítomností myticky posvěcuje 

(1.6.3). 

 Jak uvádí whitmanovská literatura,
123

 Whitman vydal knihu vlastním nákladem 795 

kusů, přičemž sám vysázel zhruba desetinu sazby. Na rozdíl od velice pečlivě vyvedeného, 

ornamentálního obalu knihy, jak poznamenává Edward Whitley (2006), vyvolává nedbalé 

typografické řešení knihy
124

 dojem spontaneity a organičnosti: „[...] these odd contribute to 

the feeling that the book’s seemingly hasty production was done in an attempt to keep pace 

with the overwhelming force of the poet’s inspiration“ (E. Whitley 2006: 458). Knihu vytiskl 

Andrew Rome ve svém malém knihařském krámu za Whitmanovy spolupráce v Brooklynu na 

počátku července 1855, do knihkupectví se dostala zřejmě na Den nezávislosti, což lze chápat 

jako autorův záměr. Stejně jako v případě Millerova pařížského opusu Tropic of Cancer jde 

o „very local product“ (E. Folsom 2007: 28). Rukopis Leaves se nedochoval, pouze několik 

náčrtů (M. Miller 2010; A. Gailey 2009: 410–411). O pozadí zrodu revoluční skladby stále 
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 Emerson zřejmě přehlédl poznámku o copyrightu a setkal se se jménem Walt Whitman až zde: „I did not 

know, until I saw the poem advertised in a newspaper, that I could trust the name as real“ (cit. podle T. 

Genoways 2007: 87), popisuje Emerson problém zjištění identity adresáta svého slavného dopisu, kde Whitmana 

„zdraví na počátku skvělé cesty“. Úryvky z dopisu plného superlativů dal Whitman vysázet a vlepoval je jak do 

Leaves 1955, tak i do následujícího vydání Leaves, a to bez Emersonova explicitního svolení, což byl jeden 

z důvodů ochlazení jejich vzájemného vztahu – ovšem právě Emersonova záštita zřejmě způsobila, že kniha 

nezapadla! Je třeba zmínit též fakt, že absenci autorova jména lze interpretovat rovněž v duchu Emersonova 

transcendentalismu a jeho textů Nature a „Poet“, jak činí kromě jiného T. Genoways (2007: 92). 
123

 Konkrétně k historii vydání 1855 viz A. Gailey (2009: 410–414), G. Eiselein (2009: 16–18), E. Whitley (2009: 

457–470) a R. Bridgman (1968: VII–XXXXIX). Nejsoučasnější otázky k okolnostem prvního vydání klade 

Folsom (2007: 1–32) a vůbec celý výbor studií Leaves of Grass: The Sesquicential Essays (2007). 
124

Pro Whitmanova životopisce J. Reynoldse je typografie prvního vydání Leaves typografickým 

„primitivismem“, cit. podle E. Whitley (2009: 457). 
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vládne tajemství, byť jistým průlomem je Collage of Myself (2010) Matta Millera, jejíž teze 

přítomná práce rozvede v kapitole 2.2. Zajímavý je nedávný objev dvou verzí daguerrotypu, 

jejž předkládá poměrně nedávná studie Teda Genowayse (2007): Whitman požádal autora 

daguerrotypu o zvětšení rozkroku, „significant enlargement of his crotch“ (T. Genoways 2007: 

98), zřejmě aby byl víc v souladu se zmíněnou větou z předmluvy „one goodshaped and 

wellhung man“ (W. Whitman 1855: xii; viz příloha 2).
125

 Genowaysova studie, dopodrobna 

analyzující příběh a autorství daguerrotypu, se zprvu jeví pouze coby bizarní výpověď 

o Whitmanovi a možná i některých fasetách bohatého whitmanovského bádání ve Spojených 

státech. Objev je však pro tuto práci důležitý, a to díky tezi Eda Folsoma, že každý výtisk 

prvního vydání Leaves of Grass z vydaných 795 může být originál. 

 Vedle Genowaysova objevu dvou
126  

variant daguerrotypu Folsom svou tezi opírá 

o řadu dílčích objevů, jako je textová variace prvního vydání, například: „And the night is for 

you and me and all“ oproti vzácnější z dochovaných verzí: „And [the day and] night are for 

you and me and all“
 
(E. Folsom 2007: 19); absenci či přítomnost tečky ve finálních verších 

skladby „I CELEBRATE myself“: „I will be somewhere waiting for you“ oproti vzácnějšímu 

„I will be somewhere waiting for you[.]“ (W. Whitman 1855: v. 1336),
 

či překlep 

„adn“ v některých vydáních (E. Folsom 2007: 22). Podle Folsoma má první vydání Stébel 96 

stran a tiskové archy potištěné z obou stran měly osm stran textu a těchto archů bylo na jeden 

výtisk dvanáct. Whitman při tisku zastavoval lis a některé korigoval, nabízí se tak možnost, že 

při různých kombinacích každé z vydání bylo jiné: „[...] Whitman would have been 

proofreading and making corrections on only four of the signature’s eight’s pages at a time [...] 

and if the twelve eight-page signatures are combined in various ways, the intriguing 

possibility arises that every copy of the first edition may be unique“ (Ibid.). Podle Folsoma se 

tak Whitman zřejmě též snažil – především z finančních důvodů – „vejít“ se na 96 stran oněch 

dvanácti tiskařských archů potištěných z obou stran. Zřejmě nejen strofické úpravy, ale 

i inkluze dalších skladeb do Leaves náležely k tomuto rozvrhu a Whitman až do poslední 

chvíle váhal. 

 Nenabízí tak tyto možné textové varianty jistou tiskařskou paralelu k variantám 

přednesu orálních básníků v Parry-Lordově teorii (0.3.3)? Ano, přeložíme-li do tezí této práce 

Genowaysovo upozornění na vysokou textovou nestabilitu prvního vydání Leaves of Grass 

a Folsomovo maximalistické přání, aby každý z 795 výtisků byl unikátní, můžeme říct, že už 

                                                 
125

 První vydání Listů trávy, jehož součástí je také slavná předmluva, zatím v češtině neexistuje. 
126

 Respetive tři varianty daugerrotypu, neboť některé portréty tiskl Whitman dražší metodou chine colle. 

Srov. T. Genoways (2007: 98). 
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na paratextové a typografické rovině zde vystupuje organická struktura textu Leaves 

a takováto živá textová nestabilita pak sugeruje představu, že každý z jednotlivých výtisků 

prvního vydání tvoří unikátní „přednes“. 

 

 

1.1.2 „I CELEBRATE myself“ a dalších jedenáct skladeb Leaves (1855) 

 

Whitman název centrální skladby prvního vydání opakovaně měnil.
 
Zatímco v prvním vydání 

nese stejně jako dalších pět textů název „Leaves of Grass“, v druhém vydání z roku 1856 ji 

pojmenoval „Poem of Walt Whitman, an American“, v edicích 1860, 1867 a 1871 ji 

pojmenoval „Walt Whitman“ a až ve vydáních 1881 a 1892 dostala v obecném povědomí 

nejzažitější název „Song of Myself“ (viz 3.1). Protože titul „Song of Myself“, jak si všiml už 

Malcolm Cowley (1959), je v mnohém zavádějící, budeme k této centrální skladbě odkazovat 

jejím incipitem „I CELEBRATE myself“. Po „I CELEBRATE myself“ následuje dalších 

jedenáct textů, z nichž prvních pět opět nese titul „Leaves of Grass“127 (tedy shodně s titulem 

celého prvního vydání a titulem „I CELEBRATE myself“), zbývajících šest skladeb je od 

sebe odděleno pouhou dvojitou čarou, iniciálou a majuskulí prvního slova básní, zřejmě kvůli 

ušetření místa, a tedy i peněz (E. Folsom 2007: 26). 

 Naše interpretace se zaměří právě na „I CELEBRATE myself“. Proč? Lze souhlasit 

s R. Bridgmanem (1968: XXXI), že snaha najít ve uspořádání skladeb vydání Leaves 1855 

jednotící kompoziční prvek troskotá, druhá část Bridgmanova tvrzení „insofar there is an 

order, it is obtained by moving from the strongest poem to the weakest“ (Ibid.) je ovšem 

nadsazená. „I CELEBRATE myself“ je nicméně nejdelší a určující skladbou knihy. Přes 

význam dalších jedenácti skladeb Leaves (1855) tato práce chápe právě „I CELEBRATE 

myself“ jako protějšek Tropic of Cancer. Naše interpretace bude tedy vycházet 

z „I CELEBRATE myself“, jakkoli bude třeba pro úplnost někdy uvážit i další skladby Leaves 

(1855). Analogicky pak v druhé kapitole této práce naše úvahy nad Millerovým pařížským 

opusem magnum doplní eseje a kratší črty, které vznikaly ve stejný čas jako Tropic of Cancer. 

 Na tomto místě nezbývá než těchto jedenáct kratších textů alespoň uvést a nově 

pojmenovat incipity. Stejně jako „I CELEBRATE myself“ procházely i tyto texty vývojem, 

Whitman je přeskupoval a upravoval. Uvedu je tedy podle jejich pořadí v Leaves (1855) opět 

incipity a v závorce budu uvádět jejich konečný název ve vydání poslední ruky 1892. „Come 
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 S tehdy běžnou tečkou na konci názvu. 
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closer to me“ („A Song for Occupations“), „To Think of Time“ („To Think of Time“), 

„I Wonder All Night in My Vision“ („The Sleepers“), „The Bodies of Men and Women 

Engirth Me and I Engirth Them“ („I Sing the Body Electric“), „Sauntering the Pavement or 

Riding the Country Byroad Here and then Are Faces“ („Faces“), „A Young Man Came to Me 

with a Message from His Brother“ („Song of the Answerer“), následují dva silně satirické 

texty „Suddenly out of its Stale and Drowsy Lair, the Lair of Slaves“ („Europe: The 72nd and 

73rd Years of These States“)
128 

a „Clear the Way There Jonathan!“ („A Boston Ballad“), 

zmíněný text „There Was a Child Went Forth Every Day“ („There Was a Child Went Forth“), 

„Who Learns My Lesson Complete“ („Who Learns My Lesson Complete“), kde se právě 

dozvídáme Whitmanovo datum narození i výšku (1.6.3), a konečně „Great Are the Myths“, 

které od vydání z roku 1881 do Leaves nezahrnoval, do té doby je nazýval stejně, „Great Are 

the Myths“. 

                                                 
128

 Tento text Whitman publikoval v New York Daily Tribune už v létě 1850, tedy pět let před prvním vydáním 

Leaves. Srov. http://www.whitmanarchive.org/published/periodical/poems/per.00088 
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1.2 „Předmluva“ coby prozaické vyjasnění východisek JÁ 

 

Hojně antologizovaný, netitulovaný prozaický text otevírající Leaves (1855) je nepodepsaný. 

Whitman spojuje jednotlivé klauze velmi volně, především pomocí dvou-, troj- až sedmiteček 

(!), a sugeruje tak spontánní mluvený projev a jeho odmlky, určené k zamyšlení,  zastavení, 

vydechnutí a nadechnutí mezi novými a novými gejzíry shluků vět. Úvodní emblematické 

„AMERICA“ je vysázeno verzálkami a v zápatí je text číslován malými římskými číslicemi 

(W. Whitman 1855: iii–xii). 

 Jaká je funkce deseti stran této „předmluvy“? Whitmanovo JÁ předkládá básnický 

program jak básníkům („poets“, „bards“), tak sám sobě. Nabízí se tedy vidět 

„předmluvu“ i coby ospravedlnění a zaštítění následujících skladeb Leaves. Bridgman (1968: 

XXXI) mluví trefně o dočasné psychologické funkci „předmluvy“ coby vyjasnění 

Whitmanových básnických principů. Jakkoli bude tato práce vycházet přímo ze skladby 

„I CELEBRATE myself“, bude zapotřebí se k „předmluvě“ v některých momentech vracet. 

Na tomto místě zdůrazním především rysy předznamenávající didaktickou teopoetiku 

„I CELEBRATE myself“. 

 Ve stopě Wordsworthovy „Preface“ (1986 [1802]), Shelleyovy „Defence of 

Poetry“ (1925 [1840]) a Emersonova eseje „The Poet“ (1925 [1844]) zde Whitmanovo JÁ 

deklaruje, že „génius“ Spojených států je především mezi „common people“, prezident smeká 

před nimi, ne oni před ním (W. Whitman 1855: iii). Právě básník bude „rozhodčím“ národa 

spíš než prezident. Whitmanovo JÁ zdůrazňuje „indescribable freshness and 

unconsciousness“ negramotných lidí, které „snižuje sílu těch nejvznešenějších géniů 

výrazu“ (v). „Básník“, je-li hoden toho označení, musí být upřímný, přímý, „who has perfect 

candor“ (ix), a protože Spojené státy jsou největší básní,
129 

země je již plna „nerýmované 

poezie“, vyžaduje „gigantického“ a velkorysého zacházení, jež je jí hodno (iii). Whitmanovo 

JÁ používá slova „poet“ a „bard“ synonymně (iv).  

 Už zde, v „předmluvě“, vedle sebe figurují dva klíčové momenty Whitmanovy orální 

teopoetiky: fluidita subjektu příznačná pro orální kultury, projevující se především v deixi, 

a učitelský tón: cílem není nic míň, než aby se i z těla čtenáře stala „báseň“. V následujícím 

úryvku „you“ vystřídá neutrální „who“ a funguje skoro s imperativním tónem z třetí knihy 

Mojžíšovy či právě učitelsky návodným, co „budeš/budete dělat“: toto „you“ adresuje jak 

čtenářům, tak do jisté míry i sobě a předepisuje novou, správnou „teopoetiku života“, tedy 
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 Tušil Andy Warhol, když prohlásil Spojené státy za „ready-made“, že ho předstihl Walt Whitman? 
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odmítnout stylovou květnatost, milovat Zemi, slunce a zvířata, zastat se „hloupých a šílených“, 

„nenávidět tyrany“, a ordinuje i „správný“ způsob čtení Leaves, které má čtenář číst venku, 

a to v každém ročním období každého roku svého života! 

 

Who troubles himself about his ornaments or fluency is lost. This is what you shall do: Love 

the earth and sun and the animals, despise riches, give alms to everyone that asks, stand up for 

the stupid and crazy, devote your income and labor to others, hate tyrants, argue not 

concerning God, [...] go freely with powerful uneducated persons and with the young and with 

the mothers of families, read these leaves in the open air every season every year of your life 

[...]       (W. Whitman 1855: v-vi; kurzíva O. S.) 

 

  Následně Whitmanovo JÁ vyzve čtenáře ke zkoušenému životu podobně jako 

Platónův Sókrates v Obraně.
130

 Pokud čtenář „přezkouší to, co se učil ve škole, v kostele či co 

četl v knihách“ a odmítne vše, co uráží duši, potom se i samo jeho „tělo“, „pohyby 

těla“ a „rysy tváře“ stanou „hluboce výmluvnými“ básněmi: „[...] re examine all you have 

been told at school or church or in any book, dismiss whatever insults your own soul, and 

your very flesh shall be a great poem and have the richest fluency not only in its words but in 

the silent lines of its lips and face and between the lashes of your eyes and in every motion 

and joint of your body“ (W. Whitman 1855: vi). S těmito slovy si čtenář nemůže nespojit 

daugerrotyp „Walta“ na frontispicu. 

 V dalším partu „předmluva“ plynule přejde z popisu „největšího básníka“ coby 

„svobodného kanálu sebe sama“ ze třetí osoby k první osobě singuláru: zde Whitman záměrně 

rozostřuje hranici, zda jde o JÁ inaugurovaného „greatest poet“, či přímo JÁ Leaves (1855): 

  

The greatest poet has less a marked style and is more the channel of thoughts and things 

without increase or diminution, and is the free channel of himself. He swears to his art, I will 

not be meddlesome, I will not have in my writing any elegance, or effect, or originality to 

hang in the way between me and the rest, like curtains. What I feel, I feel for precisely what it 

is. Let who may exalt, or startle, or fascinate, or soothe, I will have purposes, as health, or heat, 

or snow has, and be as regardless of observation. What I experience or portray shall go from 

my composition without a shred of my composition. You shall stand by my side to look in the 

mirror with me (W. Whitman 1855: vii; kurzíva O. S.). 
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 „Jestliže zase řeknu, že toto je dokonce největší dobro pro člověka, každý den vésti hovory o ctnosti 

a o ostatních věcech, o kterých vy mě slyšíte rozmlouvat a sebe samého i jiné zkoušet, a že život bez zkoušení 

není člověku hoden žíti, těmto mým slovům uvěříte ještě méně. Avšak je tomu tak, jak já pravím, občané, ale 

není snadné o tom přesvědčiti“ Platón (2000: 38a). 
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 Podstatné je zde Whitmanovo upozornění na básníka – silně v duchu romantické 

estetiky zprostředkovanými především Emersonovými eseji „Self-Reliance“ (1925 [1841]) 

a „Poet“ (1925 [1844]) – coby „volného kanálu“ („free channel of himself“) myšlenek, věcí 

a „sebe sama“, důraz na odmítnutí artificiální ontické hranice, tedy „opony“ mezi básníkem 

a zbytkem světa. Telos JÁ pak srovnává s organickými zákony přírody. JÁ odmítá, aby 

„kompozice“ sbírky šla na úkor jeho vlastní životní „komponovanosti“: odmítá tak autorské 

sebeobětování ve prospěch díla jako opusu magnum; jde o postup opačný modelu 

„zavražděného básníka“ a trpícího básníka, vystupujícího silně u Poea či Baudelaira.
131

 

Whitmanova poetika, v jádru humanistická, záměrně stírá rozdíl mezi textovým a ne-

textovým JÁ, byť si je jejich odlišného ontologického vědoma a hojně jej využívá, ba si s ním 

hraje, jako v závěrečné enigmatické aluzi výše citovaného úryvku: Čtenář nemá hledět do 

„zrcadla“ sám, ale „vedle“ JÁ, JÁ tak zdůrazňuje, že nemá před ním co skrývat, je nahé, 

vyvlečené z šatů společenských pravidel a chce sdílet se čtenářem vše, i pohled, když se dívá 

sám na sebe, pravděpodobně nahý, do zrcadla. Čtenáři to zdůrazní dokonce dekalogicky 

imperativním „you shall“. 

 S podobným důrazem JÁ v „Předmluvě” důrazně odmítá „ornament“ (W. Whitman 

1855: v, ix) a estetiku l´art pour l´art. „Dokonalé básně“ musí vyrůstat svobodně, organicky, 

musí být prosté: „The art of art, the glory of expression and the sunshine of the light of letters 

is simplicity. Nothing is better than simplicity… nothing can make up for excess or for the 

lack of definiteness“ (vi). Či jinde: „All beauty comes from beautiful blood and beautiful 

brain“ […] (v). Opět tónem Leviticu Whitmanovo JÁ odmítá jakoukoli stylovou 

„nepřirozenost“ pro „tyto Státy“: „These American States strong and healthy and 

accomplished shall receive no pleasure from violations of natural models and must not permit 

them“ (ix). Rozlišujícím znakem pravého básníka je upřímnost, přímost („candor“) a absence 

triků, právě ona přímost umožní odezvu „levné radosti“ (sic!) a „božského hlasu“ i u lidí 

(„folks“): „The great poets are also to be known by the absence in them of tricks and by the 

justification of perfect personal candor. Then folks echo a new cheap joy and a divine voice 

leaping from their brains: How beautiful is candor! All faults may be forgiven to him who has 

perfect candor!“ (iv). Nabádá zde Whitmanovo JÁ „předmluvy“ k odpouštění (stylových) 

chyb JÁ následujících básní Leaves? Odzbrojující přímostí však Whitman každopádně nešetří 

ani v „předmluvě“: měřítkem literatury má být, mimo jiné i to, zda pomůže zplodit „one 
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 Toto zdůraznění uchování vlastní „komponovanosti“ pak předznamenává i nahlédnutí nebezpečí upadnutí do 

„obvyklé chyby“, viz 1.8.1 v příběhu JÁ napříč „I CELEBRATE myself“. 
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goodshaped and wellhung man“, „frajera s velkým mužstvím“ (xii). 

  Whitman ve shodě s Emersonem odsuzuje znesvobodnění dělníků v kapitalismu, 

poezie „má děsit despoty“ (viii): Autonomní etiku „I CELEBRATE myself“ posunují až 

k revolučním výzvám především skladby „Suddenly out of its Stale and Drowsy Lair, the Lair 

of Slaves“ a „Clear the way there Jonathan!“. Jinde v „Předmluvě“ JÁ napadá organizované 

náboženství: „There will soon be no more priests“ (xi); odmítá „vnější“ zázraky (viii), 

nicméně víra pro JÁ zůstává „antiseptikem duše“ (v). 

 „Exaktní věda“ pro JÁ „předmluvy“ „podporuje básníka“ a mezi takovéto exaktní 

vědce, jež zde v předmluvě označuje za „zákonodárce básníků“, ovšem vedle lexikografa, 

chemika, astronoma, geologa a historika řadí i frenologa, spiritistu, námořníka a cestovatele! 

Whitmanovo chápání vědy je vzdálené Baconovu chápaní vědy coby postavené na 

empirických základech a zaměřené na experiment. 

 Důležité pro dynamiku „I CELEBRATE myself“ (1.8) v „předmluvě“ je rovněž 

zdůraznění „soucitu“ („compassion“) a z něj plynoucího bratrství (viii)
132  

a především 

Whitmanovo upozornění, že básníkova duše „nemoralizuje“, ale stejně jako 

„Amerika“ disponuje „hrdostí“ a „sympatií“, tak i básník balancuje mezi nezměrnou 

„sympathy“ a „pride“ (vi) a je třeba, aby tyto kvality šly pospolu a vzájemně se vyvažovaly. 

V tom pro Whitmana „spí“ nejvnitřnější tajemství umění. Následně JÁ toto 

„spaní“ konkretizuje a erotizuje – největší básník „spí“ mezi nimi oběma (vi).
133

 

 Předmluva artikuluje vůči literatuře a umění Whitmanův humanistický postoj 

a chápání vlastního JÁ jako exemplárního bohočlověka, jež plně uskutečnil své lidství. JÁ se 

zde prezentuje jako duchovní průvodce, který bude čtenáři asistovat. Whitman se tak už 

v předmluvě hlásí k roli básníka, kterého hledal Emerson v eseji „The Poet“ (1925 [1844]). 

  Whitmanovo JÁ spojuje a živí tam, kde jeho slavný současník Poe ve statích „The 

Poetic Principle“ (1884 [1850]) a „The Philosophy of Composition“ (1884 [1846]) analyticky 

rozvádí a pozoruje. Poe odděluje Krásu („Beauty“ – hájemství poezie, krásy, vkusu, lásky, 

elevatio)
134

 od Pravdy („Truth“ – hájemství vědy, rozumu a chladného intelektu), 
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 Srov.: „[...] when I and you walk abroad upon the earth stung with compassion at the sight of numberless 

brothers answering our equal friendship and calling no man master [...]“ W. Whitman (1855: viii). 
133

 Srov.: „The greatest poet does not moralize or make applications of morals ... he knows the soul. The soul has 

that measureless pride which consists in never acknowledging any lessons but its own. But it has sympathy as 

measureless as its pride and the one balances the other and neither can stretch too far while it stretches in 

company with the other. The inmost secrets of art sleep with the twain. The greatest poet has lain close betwixt 

both and they are vital in his style and thoughts“W. Whitman (1855: vi). 
134

 Charles Baudelaire, Poeův nadšený vykladač a překladatel, na rozdíl od zavražděného básníka ze země 

„krámské morálky“ Benjamina Franklina, v jednom místě „Nových poznámek o Edgarovi Poeovi“ spojí elavatio 

Krásy i s morálním povznesením „tím ale nechci říct, abyste mi dobře rozuměli, že poezie nezušlechťuje mravy, 

že jejím konečným cílem není povznesení člověka nad hladinou všedních zájmů; to by byla samozřejmě 
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„Vášně“ („Passion“ – hájemství srdce) a Morálky („Moral Sense“ – hájemství svědomí, 

didaktiky, morální povinnosti).
135  

Whitman naopak tato hájemství s vervou a morálním 

étosem zakladatele nového učení spojuje, proniká zde všude orální metaforika sycení duše: 

„pravda je to, co sytí duši“ (W. Whitman 1855: xi) a dokladem básníka je, že jej jeho země 

„vstřebá“ stejně jako on ji: „The proof of the poet is that his country absorbs him as 

affectionately as he has absorbed it“ (xii). 

 V „předmluvě“ JÁ předkládá své Učení o božskosti každého člověka, zvířete i listu 

trávy, jejich důstojnosti a důsledků z toho plynoucích. Má-li však toto najít cestu až do těla, 

činů a duše čtenáře, prozaické médium k tomu nestačí. Takovýto přenos dokáže jen kinetická 

teopoetika ve skladeb Leaves, a to především „I CELEBRATE myself“. Lze souhlasit 

s Bridgmanem (1968), že přímý vstup k Leaves „předmluva“ blokuje, z dalších vydání 

vymizela, přestože některé části Whitman „zkanibalizoval“ do nových básní jako „By Blue 

Ontario Shores“ (R. Bridgman 1968: XXXI; A. Gailey 2009: 412). Lze se však domnívat, že 

i hypotetický čtenář prvního vydání Leaves ji pro její jistou klopotnost, délku i malý font 

nejspíše přeskočil. Poté, co mu kniha přišla poštou jako Emersonovi či ji dostal přímo od 

Whitmana anebo si ji – zřejmě spíš vzácněji – koupil v knihkupectví, se nejprve setkal se 

zeleným obalem se zlatým nápisem, drzým daguerrotypem a následně prvními verši 

„I CELEBRATE myself“. 

                                                                                                                                                         
absurdnost. Říkám jen, že sledoval-li básník mravní cíl, oslabil tím svou básnickou sílu [...] Ch. Baudelaire 

(1968: 290–291). 
135

 E. A. Poe (1884 [1850]: 168, 171, 185) a (1884 [1846]: 274–275). 
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1.3 Výklad úvodních veršů „I CELEBRATE myself“ a nastínění 

hlavních trsů zkoumání 

 

 

I CELEBRATE myself, 

And what I assume you shall assume, 

For every atom belonging to me as good belongs to you. 

 

I loafe and invite my soul, 

I lean and loafe at my ease . . . . observing a spear of summer grass. 

       (W. Whitman 1855: v. 1–5) 

 

 První slovo skladby je velké hrdé JÁ, jež radostně a extaticky slaví, že samo jest, teď 

a tady, na světě a čtenář si toto JÁ prvních veršů Leaves spojí s portrétem na daguerrotypu. 

Tímto svým textovým, dvojnickým JÁ aluduje Whitman JÁ Vergiliova psaného eposu 

Aeneis,
136 

ale na rozdíl od Vergiliova eposu neslaví reka ve třetí osobě préterita: „rekem“ je 

samo velké Whitmanovo JÁ, které „se slaví“ v indikativu singuláru prézentu. Hned druhým 

veršem však apostrofuje čtenáře a vtahuje jej do hry. Říká mu – střídajíc vysoký styl 

(„shall“ aluduje dekalog) a hovorovou americkou angličtinu (používá „as good“ a ne „as 

well“), že mu patří každý atom čtenářova těla a vice versa. Whitman tak jednak stírá hranici 

mezi sebou jako autorem a svým „textovým“ JÁ, navíc porušuje zákon sporu a překračuje tak 

„fyzikální zákony“. Navíc prolamuje hranici identit mezi „svým“ textovým JÁ a TY čtenáře 

a zve čtenáře/čtenářku k tomu, aby velké zájmeno JÁ obýval/a. Jde o deklarativní napadnutí 

hranic běžného vnímání světa radikální fluiditou JÁ, fluiditiou příznačnou pro jáství orálních 

kultur. Či jinak: JÁ napadá logiku, jež vzniká distancí mezí subjektem a zapsaným znakem,
137

 

logiku jako produkt textové distance, překáží širšímu vnímání vlastní identity i „sym-

patickému“ vnímání druhých. Dalším důležitým prostředkem překročení hranice je fakt, že 

celý text hned od první řádky ovládá přítomný čas. 

 Následuje dvouverší traktované opět v paralelismech: „I loafe and invite my soul / 

I lean and loaf at my ease .... observing a spear of summer grass“ (v. 4–5). Whitmanovo JÁ 

zde „lenoší“, vábí duši kontemplací stébla letní trávy! Samotným tímto aktem JÁ napadá 

                                                 
136

 Srov.: „Vypravěč Iliady a Oddyseje se doslova ztrácí v pocitech sounáležitosti se skupinou, které jsou typické 

pro orální kulturu, a nikdy se neobjevuje ve formě nějakého ,já‘. Spisovatel Vergilius začíná Aeneis slovy ,Arma, 

virumque cano‘, tedy ‚Opěvuji válečné činy a reka‘“ W. Ong (2008: 178). 
137

 Emerson ve svých esejích rovněž opovrhoval logickou argumentací. 
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protestantskou pracovní morálku.
138

 

 V dalším trojverší (v. 6–8) se JÁ brání estetice voňavek, budoáru a interiéru: JÁ musí 

uplatnit vůli a nenechat se „distilací“ intoxikovat. Místo toho v následujícím dvojverší velebí 

„atmosféru“, která je bez „vůně“. Zatímco artificiální vůni v předchozím trojverší JÁ pouze 

mělo rádo („like“), atmosféru miluje („love“). Vzduch „atmosphere“ JÁ „ochutnává“, de facto 

se s ní líbá. Proč takovýto erotický vztah ke vzduchu? 

 David Abram (1997) v návaznosti i na analýzy Merleau-Pontyho (1998)
139

 upozorňuje, 

že právě hmotně nehmotný vzduch či vítr nás udržuje při životě, neustále ho „pijeme“: toto 

vědomí se pro nás vytrácí, ale je přítomné například v kultuře Navajo: „Navajo elders suggest 

that which we call ,mind‘ is not ours, is not a human possession. Rather, mind as Wind is 

a property of the encompassing world, in which humans – like all other beings – 

participate“ (D. Abram 1997: 237). Abram zmiňuje, že „vzduch“ („air“) pro orální kultury 

znamená posvátnou přítomnost („sacred presence“; Ibid.: 238) a že vzduch je cosi, co spojuje 

lidské bytosti se zvířaty, lesy a horami (Ibid.).
140

 I pro Whitmana je vzduch posvátný, 

uvědomuje si, že v něm plave, jako ryba plave ve vodě spolu se zvířaty, s listem trávy i se 

čtenáři napříč staletími. 

 Aby vítr ještě lépe pocítilo, odebírá se JÁ na úpatí lesa („bank by the wood“) – 

akcesorní význam „bank“ může snad naznačit i břeh řeky, nicméně sémantický shluk 

sugerující koupání se odehraje „jen“ ve větru: JÁ se „odkrývá a svléká“, stále v prézentním 

čase, protože až „k zbláznění touží“ po tom pocítit dotyk větru na vlastním nahém těle 

(W. Whitman 1855: v. 11–12).
141

 Ve verších 13–19 přichází výčet auditivních, taktilních 

                                                 
138

 Ta se z kalvinistického novoanglického puritanismu transformovala do franklinovského utilitarismu. Tuto 

transformaci dokládá nad kalvinistickou introspekcí a interpretací píle („industria“) coby znaku vyvolenosti ve 

slavné studii sociolog M. Weber (1997). 
139

 Relevantní k Whitmanovi a jeho tematizaci dechu je Abramovo upozornění na pasáž Merleau-Pontyho ve 

Phénoménologie de la Perception (1945, do češtiny zatím nepřeložené), kde vztah vnímajícího k vnímanému 

přirovnává Merleau-Pontyho ke vztahu usínajícího ke spánku. Krásný je zde především Merleau-Pontyho obraz, 

kdy v klíčový moment usnutí „velká plíce mimo mně“, „zároveň vtahuje a vtlačuje můj dech“ M. Merleau-Ponty 

(2002: 246), srov. i D. Abram (1997: 55). Jde tedy o kontinuum dechu, vzduchu, které spojuje a vyživuje 

všechny živé a – vzpomeneme-li na úvodní Whitmanovy verše – také mísí naše atomy. 
140

 Abram připomíná i spřízněnosti psýché a větru v různých jazycích, leccos napoví blízkost českých slov dech 

a duch. I hebrejské „ruach“ označuje jak vítr, tak dech i duch, Abram pak naznačuje fascinující teorii, že zákaz 

zaznamenávání vokálů ve staré hebrejštině možná souvisí se zákazem „idolatrie písma“; aby mohly písmena 

„ožít“, musel jim být vdechnut život: „The Hebrew letters and texts were not sufficient unto themselves; in order 

to be read, they had to be added to, enspirited by the reader´s breath. The invisible air, the same mystery that 

animates the visible terrain, was also needed to animate the visible letters, to make the come alive and 

speak“ D. Abram (1997: 242). 
141

 Bylo by lákavé interpretovat tento sémantický shluk jako „samokřest ve větru“, jak jej naznačuje i nahota 

Whitmanova JÁ, kterou lze v návaznosti na analýzy J. Daniélou, které cituje Eliade, interpretovat typologicky 

jako Adam-Kristus. Srov.: „Rovněž nahota při křtu zahrnuje současně rituální i metafyzický význam – je to 

opuštění ,starého oděvu zkaženosti a hříchu, kterého se novokřtěnec zbavuje po příkladu Krista, oděvu, který 

vzal Adam na sebe po hříchu‘, ale rovněž návrat k původní nevinnosti, k Adamově postavení před 
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a olfaktorních počitků JÁ, jež jsou propojeny a které zprostředkovává právě vítr: raduje se nad 

fyziologickými procesy a rytmy vlastního těla: respirací, tlukotem srdce, „prouděním krve 

skrz mé plíce“ (v. 15); a vůní laskavce („loveroot“), moruše („silkthread“), kotrče („crotch“) 

a révy („vine“; v. 14). Počitky pocházející z JÁ i vůně okolního světa se prolínají. JÁ se 

raduje i z vlastních poloartikulovaných zvuků („buzzed whispers“, v. 14; „belched words“, 

v. 17; „belch“ těžko přeložit jinak než jako „krkat“.) JÁ se následně explicitně i s větrem líbá 

a objímá (v. 18), pozoruje stínohru na „větvičkách“ (v. 19). Polibky a „lehká objetí“ jsou 

opětovány: příroda mimeticky reaguje na JÁ, participuje s JÁ a vice versa. Opět se nabízí 

Abramovo čtení Merleau-Pontyho, kde mluví o „[...] reciproční participaci mezi vlastním 

tělem a je obklopujícím tělem světa, kterému obvykle říkáme percepce“ (D. Abram 1997: 

128).
142

 

 JÁ se raduje z vlastního zdraví a na konci devítiverší už i chodí po ulicích, polích 

a kopcích a strofa potvrzuje deklarované „lenošení“ tím, že vstává kolem poledního z postele 

a „potkává Slunce“ (W. Whitman 1855: v. 13–21). Je to obraz štěstí, zdraví, plný světla, který 

se nebojí pro 19. století „nepoetických“ výrazů. Koupelí ve větru JÁ ukázalo, jak „umí žít“. 

Následuje v pořadí druhé oslovení čtenáře ve 21. verši. Whitmanovo JÁ vábí ve smyslu: 

Přidej se ke mně! 

 

Have you reckoned a thousand acres much? Have you reckoned the earth much? 

Have you practiced so long to learn to read? 

Have you felt so proud to get at the meaning of poems? 

 

Stop this day and night with me and you shall possess the origin of all poems, 

You shall possess the good of the earth and sun . . . . there are millions of suns left, 

You shall no longer take things at second or third hand . . . . nor look through the 

eyes of the dead . . . . nor feed on the spectres in books, 

You shall not look through my eyes either, nor take things from me, 

You shall listen to all sides and filter them from yourself. 

        (v. 22–29) 

 

                                                                                                                                                         
pádem. ,Ó obdivuhodná věc!‘ volá Cyril. ,Jste nazí před očima všech, aniž pociťujete hanbu. To proto, že 

skutečně nosíte v sobě obraz prvního Adama, který byl nahý v ráji, aniž pociťoval hanbu‘“ M. Eliade (2004: 

157–158). Pokud bychom však tento part skladby interpretovali jako samokřest, bylo by jej nutno oddělit od 

prvotní iniciace, o které JÁ „I CELEBRATE myself“ podává zprávu v préteritu ve verších 78–89. 
142

 „[...] this interplay of the different senses is what enables the chiasm between the body and the earth, the 

reciprocal participation – between one’s own flesh and the encompassing flesh of the world – that we commonly 

call perception“ D. Abram (1997: 128). 
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 Whitmanovo JÁ zde položí čtyři otázky a všechny je zodpoví, ovšem nezávisle na 

jejich pořadí – tedy jinak než podle úzu skripturálního myšlení. Začne v modu orality 

odpovědí na poslední otázku, kterou zmínil, a ta navíc neodpoví na význam („meaning“), ale 

slíbí čtenáři-žákovi „vlastnit“ („possess“) „původ“ („origin“) všech básní. Původ a genealogie 

jsou typické pro orální myšlení, stačí připomenout dlouhé genealogie v Bibli a homérských 

eposech (0.3.4). Whitman používá slovo „vlastnit“. Pokud s ním čtenář stráví den a noc, 

čtenář bude „vlastnit“ nejenom původ všech básní, ale bude mu patřit i „good of the earth and 

sun“ – zde se vrací k dvěma otázkám tohoto úryvku – a k milionům sluncí přistupuje jako 

k volné kořisti, která je teď blízko obydlí kmene, jako k milionovému stádu dobytka, které se 

díky Whitmanovu JÁ čtenář bude moci zmocnit. Možnou kořist Slunce a sluncí tak Whitman 

nabízí výměnou za materialistický a textovostí disciplinovaný způsob života, který – jak 

Whitmanovo JÁ předpokládá – čtenář vede. Podstatné pro toto zkoumání je, že žákovi 

Whitmanovo JÁ emfaticky slibuje (opět imperativním, biblickým, patetickým „shall“), že 

nebude přijímat věci z druhé a třetí ruky, a v následujícím výčtu klade jako negativní zdroje 

„oči mrtvol“ a „strašidla knih“ i převzetí „pravdy“ od Whitmanova JÁ. Žákovým cílem je 

„naslouchat všem stranám a vše filtrovat jenom sám sebou“:
 143

 „Básně“ a „knihy“ jsou až 

sekundárním či terciárním zprostředkováním. JÁ slibuje čtenáři, že jej naučí odfiltrovat vše, 

co není bytostně čtenářovo. Slibuje čtenáři, že mu pomůže najít cestu, jeho vlastní, čtenářovu 

cestu, cestu k přímému, jitřnímu vztahu ke světu, podobného, jakého sám předtím nabyl sám 

a o němž podal již částečnou zprávu i v předcházejících verších. Tento moment přímé 

aestheisis však Whitmanovo JÁ doplňuje kvantitou a „vlastněním“: Slunce lze nějakým 

způsobem mít za vlastní, ale takové „vlastnění“ není samozřejmě exkluzivní pro jednoho 

člověka. Egoistickou touhu „vlastnit“ Whitman přebíjí „vlastněním“ vyššího řádu. 

 V následujícím dvojverší skladby „I have heard what the talkers were talking .... the 

talk of the beginning and the end, / But I do not talk of the beginning or the end“ (v. 30–31) se 

JÁ vymezuje proti „talkers“, tedy jiným učitelům, či chcete-li „zakladatelům diskursů“, kteří 

„mluví“ o počátku a konci. Paralelismem naváže, že JÁ o počátku a konci „nemluví“: 

všechno začíná teď (a v mimetickém prostoru i „tady“). V následujícím čtyřverší s epiforou 

„than there is now“ JÁ deklaruje, že svět bude fundamentálně vždy stejný, a to dobrý: nikdy 

nebude víc „nebe“ ani „pekla“: posmrtný život coby spočinutí v Nebesích, kde by 

                                                 
143

 Zdůrazněním „filter them from yourself“ zdůrazňuje Whitman singulár, a ne plurál, tykání v českých 

překladech je tak na místě. 
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„nebe“ určitě víc bylo, nebo v „pekelnějším“ Pekle Whitmanovo JÁ odmítá.
144

 

 V posledním dvojverší „Urge and urge and urge, / Always the procreant urge of the 

world“ (v. 36–37) pak Whitman mluví o vždy přítomném „pudu“, „touze“, „hnací 

síle“ „plodivém pudu“ světa.
145

 Jádrem Whitmanova učení je láska, ve všech podobách, 

v podobě erotické i duchovní, která prostupuje celým kosmem a Whitman ji později v textu 

lásku pojmenuje, „kýlem (s)tvoření“: „The kelson of creation is love“ (v. 86). Už zde zaznívá 

další logický paradox: „Nikdy nebylo víc dokonalosti než je nyní“ – proč by ale jinak 

Whitmanovo JÁ na čtenáře tolik naléhalo, je-li už všechno dokonalé? JÁ jako duchovní učitel 

je přímo puzeno své žáky vnímání plodivého světa a pobývání v něm naučit. 

 Už nad prvními stránkami veršů prvního vydání Leaves vystupují, alespoň v náznaku, 

hlavní trsy, jež se práce rozhodla zkoumat a které v následujících podkapitolách rozvede. 

Zaprvé, Whitman „píše hlas“ svého velkého šťastného textového JÁ. Kromě paratextových 

rysů, které sugerují spontaneitu a jedinečnost ústní promluvy teď a tady, na něž práce už 

upozornila výše (1.1), používá Whitman řadu dalších stylových a gramatických prostředků 

spojených s mluveným stylem (oslovování, imperativ, otázky, prézens, vulgarismy) i orální 

mnemotechnikou (paralelismus membrorum, aditivnost, opakování aj.) Práce tento paradoxní 

problém psaní hlasu a textové kritiky textové distance, který Whitman sdílí s Millerem, otevře 

v následující analytické kapitole (1.4), aby se k ní později vrátila v kapitole poslední (1.8). 

 Zadruhé, bude třeba doplnit postřehy k podivuhodné genezi skladby (1.5).  

 Zatřetí, identita toho JÁ se vyznačuje vysokou mírou fluidity, což připomíná nepevné 

identity orálních kultur. JÁ je velice fluidní a osciluje mezi polohou transcendentního Boha 

a bohočlověka. Whitmanovo JÁ i jeho „vstup do dějin“ vymezí kapitola (1.6). 

 Začtvrté, toto JÁ předkládá své Učení, svou novou dobrou zvěst. Napadá, byť nepřímo, 

protestantskou morálku a diskurs vědy. Co se týče prvního, nejenom že „lenoší“ místo toho, 

aby pracovalo, ale dokonce se záhy u řeky svléklo. Radostně a hrdě se vymezuje vůči jiným 

i religiózním diskursům „talkers“ a říká, že je lepší. Před interiérem budoáru – spojeným 

s niterností psaní – dává přednost exteriéru. Třikrát pak napadne diskurs vědy, tedy diskurs 

logický. Místo toho si uvědomuje vlastní tělesnost a raduje se z ní. Je v haptickém dotyku se 

                                                 
144

 Whitman skrze JÁ Leaves (1855) odmítá lpění na posmrtném životě, na rozdíl od Emersona však věří 

v posmrtný života duše, což dokládá David Kuebrich (1989: 18, 24) na třetí skladbě Leaves of Grass (1855) „To 

Think of Time“. Srov. závěr této skladby: „I swear I see now that every thing has an eternal soul! / The trees 

have, rooted in the ground .... the weeds of the sea have .... the animals. / I swear I think there is nothing but 

immortality! / That the exquisite scheme is for it, and the nebulous float is for it, and the cohering 

 is for it, / And all preparation is for it . . and identity is for it . . and life and death are for it“ W. Whitman (1855: 

69–70). 
145

 Překlad Koláře a Urbánka „urge“ jako „shon“ je nepřesný, respektive s předkládaným čtením Whitmana 

nesourodý: „Shon a shon a shon / stále ten tvořivý shon světa“ (W. Whitman 1969: 34). 
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vzduchem. Tělesný a vlastnický je i jeho vztah k sluncím jako k možné kořisti. „Zbývá ještě 

milion sluncí.“ Tím, že pozoruje list trávy, objevuje všudypřítomnou touhu a plodivost světa. 

Na pohyb od skripturálních diskursů ke konkrétnosti orální participace na skutečnosti 

upozorní kapitola (1.7), které se snaží abstrahovat z „I CELEBRATE myself“ hlavní body 

Učení JÁ. 

 A konečně, zapáté, JÁ samo žije své učení. Prochází vývojem (1.8.0), učí se 

z vlastních chyb (1.8.1), kromě způsobů inscenace hlasu analyzovaných v 1.4 používá také 

jiné způsoby příznačné pro mysl orálních kultur (viz 0.3) a „živé slovo“ Bible (0.4) aj., jimiž 

burcuje čtenáře (1.8.2), kterého se nejrůznějšími dalšími způsoby snaží svést (1.8.3) ke svému 

učení, vzývá k nápodobě sebe sama, aby nakonec své učení stvrdil vlastním životem (1.8.4): 

To jsme mohli pozorovat už v úvodních verších: už druhým veršem JÁ tvrdí, že jeho atomy 

a atomy čtenáře jedno jsou, používá řadu triků, aby zlákalo TY čtenáře k následování: 

v komunikační situaci tak stojí JÁ před žákem, snaží se čtenáře zaujmout a „konvertovat“ ke 

svému učení. Všemi prostředky čtenáře svádí, aby se s ním vydal do otevřené krajiny, 

a neváhá použít ani akrobatických kousků. JÁ ukázalo, jak umí být šťastné, a z přebytku 

radosti naléhá na čtenáře: odlož knihu a já tě naučím žít, žáku, můžeš žít stejně krásně, být 

v extázi se světem jako já! A protože textové JÁ chce být slyšeno a vyslyšeno, explicitně 

nabádá čtenáře, aby odhodil textový produkt: knihu. Reálná komunikační situace je však jiná: 

čtenář čte Leaves of Grass a Whitmanovo JÁ v něm vzbuzuje touhu, aby „listy“ obracel dál 

a odhodil je ve chvíli, až bude přemožen chutí slova potištěná na „listech“ hermeneuticky 

křísit v otevřené krajině tělem a činem. Whitmanovo JÁ vyžaduje nápodobu, mimesis. 

Burcuje čtenáře z lhostejnosti a vyzývá je k opravdové radosti žití. Řádky Leaves of Grass 

jako by tu byly jenom jako aide-mémorie, jako začátek svitku, který je v biblické knize 

Ezechiel snězen! Jsou tu jenom jako připomínka obnovení možnosti plného žití, proti 

hegemonnímu, dietetickému diskursu protestantské morálky. Přes všechno své naléhání však 

JÁ předpokládá svobodného čtenáře, ale snaží se jej zlákat a inscenuje skoro jousseovské 

mimetické mimodrama. JÁ pak zároveň ručí za své učení: samo v rámci textu 

„I CELEBRATE myself“ totiž prochází vývojem a jako Ježíš Kristus i Whitmanovo JÁ 

prochází pokušeními a zkouškami. Metodám předání svého Učení, tedy JÁ coby učiteli v akci 

a jeho učitelským trikům, zkouškám a osobnímu ručení – jež všechny mají konvertovat 

čtenáře k novému Učení – se věnuje kapitola poslední (1.8). Tyto momenty se vzájemně 

organicky prostupují. Analytické dělení je násilím na Whitmanově teopoetice, ale v textovém 

žánru disertační práce není jinak možno. 
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1.4 Jak psát hlas? 

 

Whitman „I CELEBRATE myself“ silně vyzdvihuje orální prvky, naznačené už paratextem. 

Na rozdíl od Millera netematizuje moment vlastního psaní textu, jakkoli samozřejmě 

rozehrává hru s potištěnými listy Leaves of Grass a listy trávy. Whitman orálním textovým 

stylem skrze své JÁ ruší textovou distanci už tím, že teď a tady, v prézentu, podobně jako 

v prézentu komponující srbský guslar (0.3.3), oslovuje čtenáře, vyptává se, naléhá, aluduje 

psychodynamické struktury orální mnemotechniky, jako je z bilaterální struktury těla plynoucí 

mnemotechnika paralelismu; kumulativnost, redundantnost, genealogie. Jako by chtěl 

Whitman, řečeno s Derridou, zůstat „otcem“ svého textu, a předejít tak nedorozuměním 

a ambivalencím, které s sebou vždy nese textovost? V přítomné kapitole se práce soustředí na 

stylově orální prvky, kterými sugeruje přímý hlas. 

 

 

1.4.1 Převládající přítomný čas: evangelijní aluze a performativní prézens 

 

Prézens je v americké poezii poloviny 19. století čas vzácný, ale figuruje v promluvách 

proroků, žalmistů a v evangeliích. Jak si všiml Nohrnberg (0.4), jiné tradiční epické orální 

kompozice jsou však psány v minulém čase a stejně tak většina literatury, která má proto 

inherentně „nostalgické rysy“. Whitmanovo JÁ velice agresivním a chlubivým způsobem – 

typickým pro orální milieu – vtahuje přítomným časem čtenáře do hry. Sugeruje intimitu, 

promlouvá „tady a teď“, byť na papíře, který setkání v reálném čase neumožňuje: textové JÁ 

nicméně této iluze fascinujícím způsobem dociluje: Whitman prakticky „vyskakuje“ z psané 

stránky, od počátečních veršů až k veršů koncovým „I will be somewhere waiting for 

you“ (W. Whitman 1855: v. 1336). 

 Přítomný čas Whitmanových textů se na tom podílí na dvou rovinách: zaprvé, právě 

prézens se přibližuje prézentnímu času evangelijních podobenství i promluv Hospodina ve 

Starém zákoně, přičemž na obojí Whitmanovo JÁ naráží. Jak ukázal mimo jiné Nohrnberg 

a Ong (0.4), právě prézentnost a futurálnost jsou hlavním znakem textuality Bible. Zadruhé, je 

to právě „první osoba aktiva prézentu nudných sloves“ („humdrum verbs in the first person 

singular present indicative active“ [J. Austin 1962: 5]), která je podle Austina typickou 

formou performativních promluv, a jde rozhodně o jeden z Whitmanových – a Millerových – 

prostředků, jak být slyšen, oslovovat a vábit hic et nunc. Zatímco Mark Bauerlein tvrdí, že 
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Whitman je „oloupen“ o „orakulární sílu“ písemným diskursem (M. Bauerlein 1986: 12),
146

 

tato práce má naopak za to, že skripturalita umožnila Whitmanovi jeden z jeho hlavních 

„triků“ a to je poskytnutí vlastního textového JÁ čtenáři, což by ovšem nebylo možné, kdyby 

nebyly promluvy JÁ inscenovány podle Austinova receptu. 

 V Leaves (1855) se sice objeví v některých narativních partech rovněž préteritum, jde 

však o čas příznakový. Objeví se v části textu, kde JÁ líčí příběhy čtenářovi-žákovi či celé 

skupině učedníků příběhy z americké historie: bitvu u Alama (W. Whitman 1855: v. 864–889), 

námořní bitvu (v. 890–917) či konkrétní setkání, která se jednou udála a už jsou pryč: jde 

setkání s uprchlým otrokem (v. 183–192). Objevuje se v důležité zprávě o iniciační unio 

mystica (v. 78–81) – tato iniciace totiž proběhla už před velkým nástupem JÁ v prvních 

verších textu. Rezultát setkání s duší JÁ symptomaticky traktuje opět v prézentním čase, ve 

výčtu začínajícím veršem: „And now I know that the hand of God is the promise of my 

own“ (v. 83). Préteritum uvádí i setkání s dítětem, ale opět s prézentním rezultáty – JÁ stále 

„neví“: 

 

A child said, What is the grass? fetching it to me with full hands; 

How could I answer the child? . . . . I do not know what it is any more than he. 

 

I guess it must be the flag of my disposition, out of hopeful green stuff woven. 

       (W. Whitman 1855: v. 90–92; kurzíva O. S.) 

 

 Prézentní „teď a tady“ se svou performativitou a otevřením do budoucnosti je tedy 

hlavním, nepříznakovým časem textu spolu s první osobou singuláru, velkým hrdým JÁ. 

Výjimečně o sobě referuje třetí osobou, pak jde o dramatizaci, o teatrálně rétorické uvedení 

vlastní osoby: „Who goes there! Hankering, gross, mystical, nude?“ (v. 388) či znovu později 

v záměrně podobných verších 974–976. Whitmanovo JÁ se podobně jako JÁ Kristovo 

u Dorothee Sölle nebojí říct JÁ. Má to o něco málo lehčí: svůj hlas píše. 

                                                 
146

 Srov.: „The separations and distances of written discourse, the mediations inherent in the writing and reading 

processes, tend to rob language of its immediate power, oracular or otherwise. What Whitman wanted most he 

could not have. And he knew it“ M. Bauerlein (1986: 12). 
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1.4.2 Oslovování, imperativ a otázky: JÁ chce komunikovat s TY čtenáře 

 

Na předmluvě Williama Wordsworthe k Lyrical Ballads (1802) dokládá John Henriksen 

(2001), že u Wordsworthe už není klíčová metafora poezie jako oslovení, ale „overflow“: toto 

slovo „overflow“ („of powerful feelings“; W. Wordsworth 1802: 160), sugeruje tekutinu, která 

se přelévá přes stěnu nádoby. Ta jako tekutina už nepotřebuje adresáta. Dále svůj argument 

dokresluje Henriksen příkladem Wordsworthovy slavné básně „Solitary Reaper“ (J. Henriksen 

2001: 83–85), kde si venkovská žena prozpěvuje, ale básnický subjekt jí „nerozumí“ – a to 

mu nevadí, spíš chce „potěšit svou samotu“: „A poet is poet is a nightingale, who sits in 

darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds“ cituje Henriksen Shelleyovu 

slavnou „A Defence of Poetry“ (1986 [1840]) a uzavírá: „A poet writes above all for himself, 

not to end his solitude by addressing others, but to cheer his solitude he 

preserves“ (J. Henriksen 2001: 86). Jak Henriksen dokládá, přestává mluvit básník, ale začíná 

mluvit báseň. Kultura tisku způsobila, že už nečteme básnické texty jako texty, které význam 

předávají („deliver“), ale obsahují („contain“; Ibid.: 77).
147

 

 Do tohoto schématu však texty Whitmanovy nezapadají, Whitman chce navázat 

kontakt, skoncovat se samotou a „deliver“: komunikovat, „slova“, a ne „pocit“. V době, kdy 

vzkvétá kultura tisku, Whitman silně tematizuje hlas a rehabilituje oralitu, což není 

nahodilé.
148

 To se projevuje mj. právě vysokým výskytem otázek, imperativů a oslovení. 

 Klíčové pro Whitmanovu poetiku jsou především pedagogicky míněné otázky 

a oslovení, směřované čtenáři-žákovi. Whitmanovo JÁ vyzvalo čtenářovo TY hned v druhém 

verši písně, a to v prézentu, při paradoxu s atomy, a napadlo tak hranici identit mezi ním 

a sebou. Oslovování čtenáře-žáka pro skladbu konstitutivní, je spojeno s touhou JÁ předat své 

Učení a trvá po celé „I CELEBRATE myself“ až po poslední verš: „I stop somewhere waiting 

for you“ (W. Whitman 1855: v. 1226). 

 Whitmanovo JÁ však neoslovuje jenom čtenáře-žáka, ale řadu dalších entit, ve 

whitmanovském výčtu: vlastní duši (v. 73–81), noc (v. 436–439), moře (v. 451–463), zemi 

(v. 440–450), hřebce (v. 707), voly (v. 228), smrt (v. 1281), „mrtvolu“ (v. 1285) aj. Tato 

                                                 
147

 V tomto dělení Henriksen přiznaně navazuje na Onga, který shodně vidí počátek tohoto zlomu v romantismu 

a romantické básnictví v Technologizaci slova nešetří: „Romantické hledání ‚čisté poezieʻ, která se neprodyšně 

uzavírá před záležitostmi skutečného života, má základ v citu pro autonomní diskurs, který vyvolává psaní, 

a ještě více v pocitu uzavření, jehož původcem je tisk. Neexistuje zjevnější důkaz těsného a většinou 

nevědomého spojenectví mezi romantismem a technologií“ W. Ong (2006: 180). 
148

 Nabízí se paralela s „divochem“ J.- J. Rousseaua a „vznešenem“ Edmunda Burka. Tito autoři chtějí ochránit, 

co mizí. 
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jsoucna pak odpovídají: v závěru skladby obviní JÁ skrvnitý jestřáb („spotted hawk“, v. 1321) 

Whitmanovo JÁ. Whitman pak všechny tyto entity oživuje a obdařuje vlastní řečí: nejenže tak 

napadá písemné, karteziánské oddělení „myšlené“ a „rozprostraněné“ věci, co se týče 

oslovování a mluvy jiné než lidské přírody, je zde třeba opět vzpomenout rozvedení analýz 

M. Merleau-Pontyho Davidem Abramem: Pro orální kultury řeč krajiny, stromů, větru a zvířat 

a lidská řeč nestály odděleně, ale přímo se prorůstaly: „[...] to listen to the forest is also, 

primordially, to feel oneself listened to by the forest, just as to gaze at the surrounding forest is 

to feel oneself exposed and visible, to feel oneself watched by the forest“ (D. Abram 1997: 

153). Whitman do jisté míry tento orální stav vrací, vrací jazyk krajině a zvěři. Ano, někdy jde 

o pouhé oratorní figury, častěji však jde o autentický projev: Whitmanova výmluvnost při 

setkání s „klisnou“ (W. Whitman 1855: v. 237) či „jestřábem“ (v. 1321) umlká nad úžasem 

z řeči těchto tvorů.
149150

 

  

 

1.4.3 JÁ explicitně vyzdvihuje mluvu na úkor psaní; lexikum 

 

Whitmanovo JÁ explicitně vyzdvihuje právě mluvení na úkor psaní: jak práce už ukázala, 

v Jousseově, Ongově i Abramově pojetí orálních kultur je právě vyřčené slovo činem, 

mluvené slovo má křídla, hlas je živý a je vždy událostí, není fixovaný jako písmo. Whitman 

rád naslouchal „hlasu“ duše: „Only the lull I like, the hum of your valved voice“ (v. 77), jinde: 

„I hear the sound of the human voice .... a sound I love“ (v. 587). Hlas dosáhne tam, kam 

nedosáhne zrak a pohybem jazyka obsáhne „svazky“(sic!) světů: „My voice goes after what 

my eyes cannot reach, / With the twirl of my tongue I encompass worlds and volumes of 

worlds“ (v. 566–567). Autoři (knih) ať se raději podívají na JÁ, jak jí a pije: „That I eat and 

drink is spectacle enough for the great authors and schools“ (v. 550). Pohled tažného zvířete je 

pro JÁ víc než všechny tiskoviny, které přečetl: „Oxen that rattle the yoke or halt in the shade, 

what is that you express in your eyes? / It seems to me more than all the print I have read in 

my life“ (v. 228–229). „Slavnost rána“ je pro JÁ víc než „metafyzika knih“: „A morning-

glory at my window satisfies me more than metaphysics of books“ (v. 551); to potvrzuje 

                                                 
149

 V této souvislosti srov. M. Heidegger (1993). 
150

 Časté u Whitmanova JÁ jsou exklamace typu: „O Christ! My fit is mastering me!“ (v. 933); „My lovers 

suffocate me!“ (v. 1170) aj., často doprovázené otázkami nad nesamozřejmou skutečností, jako zde nad 

nesamozřejmostí vlastního zdravého JÁ a jeho vlastních fyziologických procesů: „Who goes there! hankering, 

gross, mystical, nude? / How is it I extract strength from the beef I eat?“ (v. 388–389). 
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i přirovnání sebe sama k „divochovi“ inscenované ve třetí osobě: „The friendly and flowing 

savage... Who is he?“ (v. 974). Whitmanovo JÁ dokonce deklaruje, že „listy trávy“ jsou vedle 

„soudců nejvyššího soudu“ i pro „negramotné“ (v. 362): zde si pohrává už právě 

s dvojvýznamem listí trávy a tématem „překladu“, kterému se práce bude věnovat v poslední 

kapitole (1.8.4). 

 Se zdůrazněnou oralitou souvisí pak hovorový rejstřík Whitmanova lexika. Používá 

amerikanismy, kolokviální tvary a fráze. V „předmluvě“ najdeme tvar „twain“ (vi),
151 

druhým 

veršem JÁ neříká správně „as well belongs to you“, ale „as good belongs to you“; používá 

zmíněné „belched“ (v. 17), kolokviální „reckon“ (v. 22, v. 412, v. 1288), „pretty well“ (v. 236), 

oslovuje „bezpočetné gangy“ elévů (v. 970), častá jsou hovorová oslovení jako „Listner up 

there! Here you .... what have you to confide in me?“ (v. 1311) atp.
152

 

 

 

1.4.4 Orální mnemotechnika: Bilaterální struktura „volného verše“ jako projekce 

dýchání a symetrie lidského těla 

 

Při popisu Whitmanova verše se lze vydat dvěma cestami. Lze se vydat cestou tradiční 

západní poetiky (zřejmě nejčastější je u Whitmana výčtová anafora, a to jak ve výčtech často 

kombinovaných s apostrofou,
153

 tak s otázkou, častá je též epifora), nebo jeho skladby – jak 

budeme činit i my – zkoušet slyšet i vidět z pozice orální teorie.  

  Resuscitaci volného verše a vztahu volného verše k dýchání a k bilateralismu uvažuje 

už Jousse, s odvoláním na pozorování G. Hérellea mluví o návratu volného verše
154

 a vztahuje 

v rámci své teorie délku verše na jednotku dechu jako normu „bilaterálních 

                                                 
151

 Jde o stejné „twain“, které si vzal za pseudonym Samuel Langhorne Clemens (1835–1910). 
152

 Vliv opery, kterou Whitman často navštěvoval, na Whitmanovo dílo dokumentuje např. K. Rugoff (2009). 
153

 „Smile o voluptuous coolbreathed earth! / Earth of the slumbering and liquid trees! / Earth of departed sunset! 

Earth of the mountains misty-topt! / Earth of the vitreous pour of the full moon just tinged with blue! / Earth of 

shine and dark mottling the tide of the river! / Earth of the limpid gray of clouds brighter and clearer for my sake! 

/ Far-swooping elbowed earth! Rich apple-blossomed earth! / Smile, for your lover comes!“ W. Whitman (1855: 

v. 439–446). 
154

 „[...] Tout à coup, par une sorte de réminiscence incosciente, cette (rythmisation) amétrique, tombée depuis si 

longtemps en désuétude que les historiens de la poésie n’en avaient même pas mentionné l’existence, s’est mise 

à refleurir en langue française avec les symbolistes, en langue espagnole avec Rubén Darío, en langue avec Walt 

Whitman, etc. Dans le (schème rythmique) libre ainsi ressuscité, l’assonnance (ce devrait être d’abord le sens) 

découpe le discours en membres où le nombre de syllabes est quelconque, quoique pratiquement, ce nombre ne 

dépasse guère 16 ou 17, chiffre qui correspond à peu prè aux conditions physiologiques de la respiration normale 

[Hérelle:15–16]. On sait que chacun des balancements du kâmil régulier arabe est de 15 syllabes, ce qui fait des 

Binaires de 30 syllabes“ M. Jousse (1925:183–184). Jak ukazují čistě biografická data, Rubén Darío (1867–1916) 

se svou poetikou vystoupil Waltem Whitmanem (1819–1892) ovlivněn. Stejně tak i J. A. Rimbaud, jak zjistila B. 

Erkkila (1980). 
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balancování“ „prakticky“ o patnácti až sedmnácti slabikách na jeden výdech a paralelu 

nachází u arabských patnáctisylabičných kâmilů. Whitman hranici sedmnácti slabik 

překračuje však celkem často, a to často v celých pasážích. V „I CELEBRATE myself“ jsem 

našel i výčtový verš čítající 53 slabik (v. 965)
 
„nevýčtový“ verš čítající 46 slabik (v. 1190; 

v pozdějších vydáních Whitman zkrátil na 37 slabik) a celkem dalších osmnáct veršů o 30 

slabikách a více. Tato překročení se však zdají být často záměrná, například ve verších 709–

796 vrší Whitman nové a nové entity jako nové objekty své „sympathy“, se kterými se chce 

identifikovat, těká z jedné na druhou a tyto entity pouze následují po uvození: „I am afoot 

with my vision“ (v. 713). Jde o výčet nemožný ve strictu sensu orální kultuře: kontext zde 

zaštiťuje pouze velké Whitmanovo JÁ, pouze ONO zajišťuje souvislost těchto jinak 

disparátních položek (2.5.3). Whitman není Jousseův orální básník, své texty píše, byť vyrůstá 

a píše v do jisté míry ještě reziduálně orální (sub)kultuře Brooklynu a Manhattanu: 

s přednesem Bible s jejími paralelismy se setkával v newyorských ulicích často i coby malý 

kluk v kazatelně radikálního kvakera Eliase Hickse
 a 

leccos jistě i zjistil při vlastní hlasité 

recitaci Homérových skladeb při H. D. Thoreauem zmiňovaných jízdách v newyorských 

omnibusech.
155

 Délka Whitmanových veršů tak silně kolísá, od velmi krátkých veršů po verše 

opravdu dlouhé, tělo si nicméně nakonec samo při dlouhém hlasitém čtení vyžádá dýchání po 

patnácti slabikách a třeba i v půlce verše. Je potřeba Leaves číst nahlas: se zadýcháním se 

v čtenářích ozve tělo, což je jeden z cílů Whitmanovy kinetické teopoetiky! 
156

 
157

 

 Elaine Scarry pak s odvoláním na Roberta Gravese upozorňuje na paralelu mezi 

„rovným“ rytmem veslování, „rovným“ rytmem řeckého verše a „rovností“ athénské 

                                                 
155

 „He told us that he loved to ride up and down the Broadway all day on an omnibus, sitting beside the driver, 

listening to the roar of the carts, and sometimes gesticulating and declaiming Homer at the top of his 

voice“ H. Thoreau 1989a [1856]: 1865. 
156

 Allen Ginsberg pak již explicitně mluví o verši Howl (1955) jako jednotce dechu, pozoruhodné jsou pak jeho 

nejistoty právě nad Whitmanovým veršem: „Ideálně je každý verš v Kvílení jednotkou dechu. Na této nahrávce 

je však tak neříkám, byl jsem vyčerpán po tříhodinové recitaci v Chicagu s Corsem & Orlovským. Mám dlouhý 

dech – a to je slabiková míra, fyzická slabiková míra – duševní inspirace myšlenky obsažená v pružnosti dechu. 

[...] a tak jsou tyhle básně řadou experimentů s formální organizací dlouhého verše. Vysvětlení následuje. Tou 

dobou jsem zjistil, že ve Spojených státech byla jen zřídkakdy dále zkoumána (zdokonalována nebo vyrovnána) 

Whitmanova forma. Whitman je vždycky hora příliš obrovitá, aby ji člověk obhlédl. Kdekdo (včetně Pounda?) 

(s výjimkou Jefferse) má za to, že jeho verš je veliká, vrtošivá, nekontrolovatelná a nutně prozaická slaboduchost. 

Nebyl učiněn žádný pokus použít jej ve světle organizace nové prozódie rytmu řeči, objevené na počátku 20. 

století, k vybudování velkých organických struktur“ A. Ginsberg (1970 [1959]: 96–97). 
157

 Sculley Bradley v klasické studii o Whitmanově metrice (1939) podotýká, že Whitmana silně ovlivnila právě 

anglická lidová balada – s její obyčejnou strukturou a jejími paralelismy. Jak práce ukázala výše, právě objevem 

paralelismu spojil Lowth verš biblický s veršem jednotlivých národních literatur a otevřel cestu romantické 

sakralizaci lidové poezie. Bradley si všímá, že Whitmanovy verše byly spíš psány pro ucho než pro oko 

(„Whitman intended his poems to be read aloud [...] he wrote for the eye and not for the ear“; S. Bradley 1939: 

442) a že je spíš než pravidelné počítání slabik charakterizuje „tendence regulovat rytmus, uplynulý čas mezi 

jednotlivými přízvuky“ a mluví o tendenci u Whitmana používat jednotlivé verše jako „logical units“ (Ibid.: 438), 

tedy propozice. Mluví o vznášejícím se přízvuku („hovering accent“; Ibid.: 444), který je distribuovaný 

nepravidelně, na několik slabik pak vychází často jen jeden přízvuk. 
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demokracie a zdůrazňuje metaforiku zraku: „Out of the spectacle of the trireme ship, Athenian 

democracy was born“ (E. Scarry 1999: 104). Co se týče organické poetiky Whitmana – 

i Millera – má tak smysl spolu s Lowthem a Joussem mluvit naopak o organickém rytmu, jenž 

se projektuje do – původně mnemotechnických – balancování o 8+8, v průměru 16 slabikách, 

ty kopírují rytmus a symetrii lidského těla a dechu. Výše práce už citovala Jousseovo čtení 

první verše Janova evangelia jako veršů přímo formovaných zákony formulové 

mnemotechniky (0.3.2). Z bilaterálních bilancování není ani zdaleka sešita celá Whitmanova 

skladba, jakmile však dojde k této struktuře, nabude promluva na vážnosti, jde o party, kde 

Whitmanovo JÁ uvádí své učení ne příkladem, ale přímo, kazatelsky, oratorně. Typickým 

příkladem jsou parafráze biblických paralelismů, které přesně napodobují i klíčové rysy orální 

mnemotechniky, jak jsem popsal Jousse. Právě i protiklad – „body and soul“ – je pro Jousse 

dalším z rysů orální mnemotechniky (M. Jousse 2000: 331)
158

 

  

 I am the poet of the body, 

 And I am the poet of the soul. 

     (W. Whitman 1855: v. 422–423) 

 

 Binární struktura nese intenzifikaci a zesiluje patos již řečeného, když se k tomuto 

článku Učení JÁ ke konci skladby vrátí: 

  

 I have said that the soul is no more than the body, 

 And I have said the body is not more than the soul 

        (v. 1261–1262) 

  

  Paralelismus lze v „I CELEBRATE myself“ vysledovat i v delších úsecích skladby, 

nejen v dvojverších. Například let JÁ za objekty sympatie ve verších 702–950 tvoří paralelu 

k předchozímu pohybu JÁ ve verších 219–325, stejně tak verše 1109–1116 tvoří paralelu ke 

krizi před „obvyklou chybou“ (v. 950–957), „friendly and flowing savage“ (v. 974) aluduje 

předchozího „wandering savage“ (v. 344) atp. Podstatné jsou korespondence úvodu a závěru 

této kruhové skladby. 

 Jenže – a v tom jsou Jousse i Whitman zajedno – hlavním cílem není estetický účinek, 

                                                 
158

 „Formulism further develops a balance between the words which compose the propositions, or the phases of 

the proposition, and a double bilateralism. We thus have pair-parallelisms, or pair-words, and, less frequently, 

triadwords. Let us cite the pair-words which Iéshoua’s recitatives have rendered familiar to us: dog – swine, give 

– send, sacred object – sacred pearl“ M. Jousse (2000: 331). 
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a tedy ani estetický účinek opakování. Tyto odkazy spíš připomínají řečníka, který 

posluchačům zpřítomňuje, co již byl řekl. A především: forma bilaterálních balancování, jež 

vyrůstá z dýchání, chůze a bilaterální struktury lidského těla a kterou Whitman nalezl 

v orálním stylu Bible, přesně odpovídá podstatě Whitmanova terapeutického činu. Whitman 

napadá karteziánský hiát mezi tělem a myslí, právě „nepovinně“ adoptovanou formou 

mnemotechniky orálního stylu v textu. Má-li se terapie zdařit, musí čtenář Leaves číst hlasitě. 

 Podstatná je také projekce bilateralismu v širších textových rovinách skladby, střídaní 

oratorních partů a partů, kde je JÁ „v akci“. JÁ káže, následovně vnímá, letí, identifikuje se – 

a pak opět káže (1.8.1) Střídání esejistických partů a JÁ v akci lze sledovat i v Tropic of 

Cancer. Toto střídání koření v obecně lidském střídání odpočinku a práce, stejně jako nádech 

a výdech jsou základní širší bilaterální strukturou obou poetik. Tento z rytmů těla vycházející, 

organický a hýřivý bilateralismus je ve všech svých manifestacích rovněž implicitní součástí 

Whitmanovy kritiky modernity a amerického puritanismu.  

 Na druhou stranu lze bilaterální strukturu sledovat naopak i na rovině nižší, než je 

propozice. Zastavme se právě u úvodních veršů. Bilaterální struktura je zde jednak 

v jednotlivých verších, které se rozpadají na poloviny, jednak mezi verši. 

 

I CELEBRATE myself, 

And what I assume you shall assume, 

For every atom belonging to me as good belongs to you. 

 

I loafe and invite my soul, 

I lean and loafe at my ease . . . . observing a spear of summer grass. 

       (W. Whitman 1855: v. 1–5) 

 

  „I“ se tak vrací v druhém verši
159

 a tvoří propozici s „assume“, které se ještě v stejném 

verši zopakuje. Ve třetím verši se opakuje „belong“ jako paralela k opakovanému 

„assume“ v předchozím verši a stejně tak se zopakuje „you“ a gramatická varianta „I“ („me“). 

Čtvrtý a pátý verš rovněž uvozuje „I“ a opakuje se zde opět binární předchozí model („x and 

y“), nejprve naplněný „loaf and invite“ a v druhém „lean and loaf“. Je třeba uvážit také rovinu 

hlásek. Hned v prvním verši se opakuje diftong [áj] v „I“ a „myself“, aby na to záhy navázal 

s „I“ ve verši druhém a uvedl další diftong [jú] vyskytující se v „assume“, „you“, 

                                                 
159

 Počínaje vydáním z roku 1881 doplnil Whitman v prvním verši „and sing myself“, aby bilaterismus ještě 

zdůraznil, význam tím ovšem metaforou „zpěvu sebe“ silně zároveň posunul k pólu textovosti, viz kapitola 3. 
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a zopakovaném „assume“. Ve třetím verši pak vokál [e] foneticky aliteruje v „every 

atom“ a echuje i vokál [i] v „every“ s „belonging“. V pátém verši fungují korespondence 

též na rovině konsonantů „lean and loaf“ a „observing a spear of summer grass“ atd. 

Takovýchto příkladů hláskové korespondence je v textu Leaves celá řada, a především 

v exponovaných pasážích, a to jak na rovině slov, vokálů a souhlásek (s, n; p, l), jako zde: 

„The suns I see and the suns I cannot see are in their place, / The palpable is in its place and 

the impalpable is in its place“ (v. 451) či „Sea of stretched ground-swells! / Sea breathing 

broad and convulsive breaths!“ (v. 457–458). I zde je možný původně mnemotechnický 

původ aliterace, jako o „předním rýmu“ o dvojicích typu „lean and loaf“ mluví Viktor 

Žirmunskij.
160

 

 Strukturu veršů 4 a 5 můžeme považovat za „přírůstkovou repetici“ („incremental 

repetion“; srov. M. H. Abrams 1999: 18), kde se kus verše opakuje, ale přidává se něco 

nového, zde „a spear of summer grass“, což posunuje příběh dopředu, což je častý jev v ústní 

poezii a lidových baladách; tuto techniku orální mnemotechniky, již nad spolužákem, co se 

nenaučil dobře básničku, dobře popsal už M. Jousse, jen nepoužil tohoto termínu (0.3.2). 

  Struktura mnemotechnikou podmíněného bilateralismu, vycházejícího podle 

Jousseovy teorie ze symetrického uspořádání lidského těla se jeví z funkčního hlediska psaní 

a čtení redundantní. V utilitaristicky textově úsporném rozvrhu modernity
161

 nezbylo příliš 

prostoru pro tělo, ústa a extázi. V terapeutickém projektu Leaves se už samotnou nestřídmou, 

původně orálně mnemotechnickou formou bilateralismu/paralelismu ústa, pár plic, pár nohou 

a dvě ruce hlásí znovu o slovo, dotyk a čin. 

                                                 
160

 Nad dvojicemi jako Lust und Leid, Wonn und Weh, schalten–walten vnímá Žirmunskij aliteraci jako čelní rým 

– který se analogicky přemístil na konec slov, snad právě vlivem kultury písma? Srov. V. Žirmunskij (1980: 203). 
161

 Zůstaneme-li ve Spojených státech, vzpomeňme na „textovou duši“ par excellence, Benjamina Franklina (1706–

1790). Franklin se stejně jako Whitman vyučil tiskařem, pracoval dlouho jako novinář a zapůsobil na něj kvakerský 

impuls: těžko si však představit osobnost Whitmanovi vzdálenější! Franklin si denně do svých slavných tabulek 

s třinácti ctnostmi poznamenával své úspěch a neúspěchy; své životní chyby označoval za „errata“ atd. (Ruland 

a Bradbury 1997: 54). Franklinova posedlost „dokonalostí“ a „sebezdokonalováním“ a „korekturou chyb“ pak 

vznáší u franklinovské duše nárok i na přírodu: příroda i „přirozenost“ je pro Franklina něco, co musí být ovládnuto 

a disciplinováno a zdokonalováno vůlí a pílí. Pro lenošivého Whitmana byla naopak zřejmě zkušenost s tiskařským 

lisem především skutečností fyzickou (vzpomeňme Vladimíra Boudníka) a ve vztahu k přírodě je pro Whitmana 

klíčové přivést čtenáře skrz list knihy k přímé percepci listu trávy živeného zemí a větrem. 
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1.4.5 Aditivnost, kumulativnost a zpívající JÁ 

 

Syntaktická aditivnost a parataxe orálních skladeb je typická i pro Leaves (1855) a souvísí 

s tím, co bylo řečeno v předchozí kapitole. V oddíle „Aditivnost spíš než 

podřazování“ W. J. Ong uvádí, že Douyaská Bible (1910) je blíže aditivnímu 

a parataktickému aramejskému originálu než New American Bible, jež používá celou škálu 

podřazovacích spojek, „aby vznikl proud vyprávění, vyznačující se analytickým, logickým 

podřazováním, které je typické pro psaní“ (W. Ong 2006: 49). Také King James Version, která 

ovlivnila Whitmana a Millera, a její český protějšek, Biblí kralická, jak si všímá Ongův 

překladatel Petr Fantys, vykazují podobné rysy ne-podřazující „orální syntaxe“. Orálnímu 

parataktickému stylu je blízko i syntax Leaves (1855), hypotaxe je zde naprosté minimum. 

Jednotlivé propozice řadí Whitman buď asyndeticky, či s „and“. Ženy často řadí Whitman 

jakoby do počtu, zde často místo „and“ používá „or“. Takovéto důsledné doplňování ženského 

rodu či jiných dvojic,
162

 zřejmě z důvodů autorské politiky zahrnout všechny, často působí 

mechanicky – tedy protichůdně organické teopoetice Leaves – a postrádá přesvědčivost: 

„Whitman’s discourse on sexuality drew upon dualisms of his day, even as he sought to bring 

them into balance by consciously mentioning the female along with the male, although rarely 

without conviction if the context is erotic“ (R. Martin 1992: xxi).
 
V textu Leaves jinak figurují 

i dvojice zvířat, jako těch vcházejících do Noemovy archy: za vším je třeba vidět Whitmanem 

akcentovanou plodivost.
 
Svým „his or her“ (v. 123 aj.) předjímá Whitman podobné formulace 

v současné angličtině. 

 Dalším stylovým rysem, kterým Whitman píše hlas, je jeho „redundantnost či 

mnohomluvnost“ a „spíš kumulativnost než analýza“ v Ongově výčtu. Whitmanovo JÁ 

pedagogicky zatížené koncizní formule/paralelismy/bilateralismy opakuje sešívá znovu 

a znovu. Vedle srovnání s vystoupením srbských bardů, jak o nich píše Parry a Lord, se nabízí 

srovnání s písňovým textem, který při vystoupení kapely neúprosně plyne, a proto bývá často 

méně komplexní než psaný text.
163

 Problém dobře vysvítá v kontrastu s poetikou 

Whitmanových současníků Edgara Allana Poea a Charlese Baudelaira či s poetikou raného 

Otakara Březiny. Na rozdíl od Baudelaira Whitman své texty, jak o tom pojedná poslední 

                                                 
162

 Srov. „The married and unmarried children ride home to their thanksgiving dinner“ W. Whitman (1855: 

v. 259). 
163

 Některé texty Boba Dylana či Lou Reeda jsou výjimkou potvrzující pravidlo: jsou to texty v žánru písňového 

textu (lyrics) příznakově skripturální, poetické (srov. etymologii poeisis: dělat, vyrábět), spíš než strictu sensu 

lyrické. Vznikají silně inspirovány psanou poezií. 
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kapitola, neustále měnil a v rámci kompozice Leaves „přešíval“.
164

 To je v Baudelairově 

i Březinově poetice věc nepředstavitelná. Jak ukazuje M. Jousse (1925), A. Lord (1960), W. J. 

Ong (2008) anebo Vladimír Merta (1990),
165

 při poslechu ústního projevu se nelze vracet 

a sám rapsód/bard/guslar/básník/zpěvák se uchyluje k mnemickému opakování.  

 S narůstajícím počtem přečteného textu nabírá Whitmanova skladby na síle: jako by 

JÁ vskutku vyžadovalo, aby čtenář v enthusiasmu knihu odhodil. Chce-li čtenář JÁ v textu 

Leaves (1855) dostát, nemůže číst mechanicky, únavné jsou v „I CELEBRATE 

myself“ především dlouhé, textové katalogy, které dokládají mýlku JÁ (1.8.1). Kumulativnost 

je tak stylovým výrazem všudypřítomné kopulativnosti a plodivosti Whitmanova textu. 

 Specifickým podtypem kumulativnosti jsou vlastní genealogie Whitmanova JÁ, jak je 

líčí verše 1149–1164 (1.8.2). I ony mají paralelu v homérských eposech a genealogiích 

biblických či třeba ve vyprávění apačského náčelníka Geronima,
166

 jejich hlavní úlohou je 

zdůraznění dlouhé genealogické linie a zdůraznění síly a moci hrdiny či panovníka – zde 

Whitmanova JÁ.  

 

Z pohledu orální teorie je důležité uvážit rovněž Whitmanovo JÁ coby pěvce/básníka. 

Děje se tak explicitně ke konci skladby, kdy JÁ coby orální pěvec hrající na lyru svolává „své 

děti“: „A call in the midst of the crowd, / My own voice, orotund sweeping and final. // Come 

my children, / Come my boys and girls, and my women and household and intimates, / Now 

the performer launches his nerve .... he has passed his prelude on the reeds within. // Easily 

written loosefingered chords! I feel the thrum of their climax and close. // My head evolves on 

my neck, / Music rolls, but not from the organ .... folks are around me, but they are no 

household of mine“ (W. Whitman 1855: v. 1050–1057). Tato „bardická“ promluva spojena je 

však s evangelijní aluzí „a call in the midst of the crowd“ a momentem odcizení, 

neporozumění: „folks are around me, but they are no household of mine“. Whitmanovo JÁ 

tematizuje samu stresovou situaci tváří v tvář „posměváčkům“ v dalších verších, vlastní 

                                                 
164

 Zřejmě i intencí, aby každá z šesti edic Leaves odrážela „pravdu o novém Whitmanovi“? 
165

 Srov.: „Čtenou poezii může čtenář vnímat takříkajíc ,na dlouhé lokty‘. Může se kdykoli vrátit na kterékoli 

místo básně, zkorigovat svůj první vjem. Vnímá ji v čase, který mu vyhovuje. Čas písničky naproti tomu 

neúprosně plyne. Jednou ztracené (slovo či souvislost) posluchač prostě propásl. Text vyžaduje sluchovou 

orientaci. Posluchač ,plave‘ v textu unášeném neznámou melodií, občas se utápí v celku dojmů [...] Písnička má 

většinou drápky, jimiž k sobě poutá posluchače, umožňuje mu, aby se chytil, propůjčil její náladě, v ideálním 

případě ,šel s ní‘“ V. Merta (1990: 24). 
166

 O  situační proměnlivosti genealogií v závislosti na aktuálních potřebách kmene upozornili již Goody a Watt 

(1963: 310), v Ongově shrnutí právě genealogie umožňují spojit disparátní prvky v kauzální sekvenci: 

„Genealogies, boring to literates, are a favourite oral art form across the globe because they have proved a ready 

way of doing conspicuously what oral cultures have great difficulties in doing at all, namely, lining up a sizable 

assortment of discrete elements in causal sequence“ W. Ong (1977: 437). 



112 

úzkost tu zdůrazňuje i s humorem. Kde Rimbaud hraje na struny z bot v „Ma Bohéme“, 

Whitmanovo JÁ zdůrazňuje, že „zahraje na vlastní nervy“! V tomto aspektu jde o jiného 

„pěvce“, než byl básník/rapsód/sešívač formulí Parry-Lordovy teorie. Sociální a didaktická 

role však zůstává u Whitmanova JÁ stejná jako u jeho předchůdců, které Platón shledal 

nevhodnými pro výchovu polis (0.6). K Whitmanovu JÁ viz dále 1.6.  

 

 

1.4.6 Obscénnost jako technika 

 

JÁ Leaves (1855) stejně jako JÁ Cancer používá obscénnosti a blasfémie jako techniky 

k probouzení čtenáře k vnímavějšímu životu. Tento aspekt Whitmanovy teopoetiky zkoumá 

práce podrobně nad příběhem JÁ v poslední části „I CELEBRATE myself“, viz 1.8.2. 

 

*** 

 

Z výše uvedených analýz vyplývají podstatné rysy Whitmanova textu. Velké Whitmanovo JÁ 

chce být slyšeno a chce být napodobeno: přítomný čas první osoby singuláru Whitmanovy 

gramatiky nastavuje iluzi „tady a teď“, která sugeruje dokonce i tělesnou blízkost a umožňuje 

ještě větší přímost, ba útočnost otázek směřovaných na čtenáře-žáka. Různé formy 

paralelismu, stylová aditivnost a kumulativnost a „nadbytečnost“, stejně jako paratextové rysy, 

jako je absence autorova jména na obálce, délka a nečleněnost dlouhého, skoro nekončícího 

textu, sugeruje čtenáři číst první vydání Leaves of Grass jako moderní posvátný text. Nejblíže 

z nich jsou velkému Whitmanovu JÁ zřejmě vedle prorockých knih a některých žalmů 

promluvy Ježíše Krista v evangeliích. Naznačená struktura verše a bilaterální půdorys 

závažnějších partů má za funkci naznačit právě orální styl Bible či možná právě anglických 

populárních balad, inspirace obou typů skladeb je v romantickém diskursu stejně „božská“. 

Celý text svědčí, samozřejmě v souhře s lexikem, o přemíře plodivosti, i to je v souladu se 

starobylými texty. Výrazem této plodivosti je též samotný volný verš, který neustále přetéká, 

neustále překračuje hranice, neustále roste. 

  Whitman (stejně jako Miller) prostředky původně mnemotechnického stylu skladeb 

vyrůstajících z orální tradice (Bible, homérské eposy) používají „nepovinně“, protože 

v textech, a používají jich především jako terapie – pro sebe i pro čtenáře – z tenat textové, 

racionální, efektivní a úsporné modernity. Právě proto Whitman obnovuje specifickou orální 

paměťovou formu – „sešívá“ jousseovské bilateralismy/paralelismy vyrůstající z bilaterální 
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struktury těla, dýchání a pohybu –, aby apeloval nejen na čtenářovy oči a mysl, ale aby dostal 

do hry rovněž čtenářovo tělo. JÁ jedné straně tak neustále vábí čtenáře, aby s ním strávil den 

a noc (W. Whitman 1855: v. 25) a šel s ním na kopec (v. 1204) atd., a toto vábení a naléhání 

zdůrazňuje ta „nejtělesnější“ forma, jíž jsou bilaterální formule původně orální 

mnemotechniky. Cestou k Whitmanově teopoetice je především hlasité čtení Leaves (1855), 

aby se „slova mohla stát tělem“. Zdá se, že též velice „tělesně“ vznikaly. 
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1.5 Geneze Leaves (1855): sešívání a přešívání 
 

Následující interpretace výkladu geneze skladby vychází především z nedávné monografie 

Matta Millera: Walt Whitman: Collage of Myself (2010). Hlavní tezi knihy zde překládáme do 

klíčového konceptu „sešívání“ podle Parry-Lordovy teorie (0.3): Whitmanovo přelepování 

a stěhování „přenosných částí“ („portable units“) lze interpretovat i jinak než coby novátorský 

pokus o koláž: můžeme tu vidět moderní paralelu sešívání formulí orálního rapsóda, který 

„sešívá“ hic et nunc před posluchači. 

 

 

1.5.1 Whitman své textové JÁ nachází až v roce 1854 

 

Matt Miller se ve své monografii zaměřuje na genezi prvního vydání Leaves (1855) a čerpá 

především z digitalizace Whitmanových rukopisů a jejich dostupnosti na stránkách The Walt 

Whitman Archive a Library of Congress. Svou studii opírá především o v roce 1995 

znovunalezený notýsek označovaný jako „Talbot Wilson Notebook“,
167

 k němuž měli 

badatelé v Library of Congress přístup v mezidobí 1925–1942, ale který byl v mezidobí 

1942–1995 nezvěstný (M. Miller 2010: 3). M. Miller sešit nově datuje a z nové pozdější 

datace vyvozuje důležitou tezi o Whitmanově kompoziční metodě. Sešit byl totiž dříve 

datován již rokem 1847 podle tohoto roku uvedeného v textu, spolu s „několika dalšími 

adresami v Brooklynu“, které Whitman uvedl na přední straně obalu. Jenže, jak dokládá 

M. Miller v návaznosti na předchozí správnou dataci Esther Shepard, Whitman sešit 

evidentně „kanibalizoval“ a datum 1847 je pozůstatkem dřívějších črt, z nichž většinu vytrhal 

a „zachránil“ starý sešit pro nové zápisky. Tyto vpisky – důležité pro nacházení svého 

psaného hlasu – do něj začíná vpisovat až v roce 1854: Na rozdíl od jiných rukopisů ze 

čtyřicátých let se zde již totiž objevuje Whitmanovo JÁ v „plné škále“, jak je známe z Leaves 

of Grass. Právě znovuobjevený artefakt tak umožňuje přesně doložit, že šlo o recyklovaný 

text a že správná datace vpisků je 1854, přestože se whitmanovské bádání na dlouho dobu 

vydalo cestou konfuzní ranější datace Emory Hollowaye a Edwarda Griera (M. Miller 2010: 

4). M. Miller tak přesvědčivě dokládá, že Whitman svou „emblematickou 

řádku“ („emblematic poetic line“) – tedy volný verš s paralelismy/bilateralismy a velkým JÁ 

                                                 
167

 „Talbot Wilson“ podle Whitmanova označení na zadní stránce obalu. Tento sešit, který zřejmě sám Whitman 

na obálce označuje coby „Earliest and Most Important Notebook of Walt Whitman“, je dostupný zde: 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=whitman&fileName=wwhit080.data&recNum=0 
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– nalezl teprve rok před vydáním prvních Leaves (1855).
168

 Tímto bilaterálním veršem se 

Whitman inspiroval v tehdejším bestselleru M. F. Tuppera Proverbial Philosophy (1838, 

americké vydání 1851),
169

 jak dokládá M. Miller či např. L. P. Tusco (1999: 207).
170

  

Jakmile Whitman v roce 1854 nalezl své velké JÁ a svou „emblematickou řádku“, 

formálně blízkou mnemotechnicky paralelní struktuře biblického verše, začal intenzivně 

přepisovat své dřívější zápisky a třetí osobu měnit na první. M. Miller to dokumentuje na 

vzácně dochovaném rukopisu předposledního textu Leaves (1855) „Who Learns My Lesson 

Complete“. Už v rukopisu Whitman mění „Have you learned the lesson comlete“ na „Have 

you learned my Lesson Complete“ (M. Miller 2010: 22), obdobný postup dokumentuje 

M. Miller i u dalších básní Leaves (1855), jako jsou „Sleepers“, a upozorňuje i na 

transformaci dřívějších prozaických pasáží, ale například i některých částí atlasu ptáků The 

Birds of Long Island (1844) do své nově objeveného kadlubu.
171

 Zde lze podobný moment 

vysledovat u Henry Millera, který po dvou románech, psaných ve třetí osobě, napsáním 

prvních kadencí Tropic of Cancer ve Fraenkelově vile nalézá svůj „hlas“ a následně začíná 

transformovat své předchozí texty.
172

 

                                                 
168

 Jde o následující verše v sešitu „Talbot Wilson“. Při transkribci dost zmateného Whitmanova rukopisu, který 

cituji z rukopisu Library of Congress, mi pomohly poznámky Eda Folsoma v dokumentárním filmu Walt 

Whitman: American Experience (2008): „I am the poet of slaves and of the masters of slaves / I am the poet of 

the body / And I am. // I am the poet of the body / And I am the poet of the soul / I go with the slaves of the earth, 

equally with the masters / And I will stand between the master and the slaves / Entering into both that both will 

understand me alike“ (M. Zwonitzer 2008: nestr.). 
169

 Srov. M. Miller (2010: 26). Tupper je dostupný např. zde: http://archive.org/details/tuppersproverbia00tupp 
170

 Tusco se domnívá, že Whitman je přeceněn, a poněkud simplicistně dokazuje, že to, že převzal formu od 

Tuppera, z Whitmana nedělá inovátora formy. Pro Tusca z celého Whitmana zbývá jenom jedna báseň, kterou 

má cenu číst, a tou je „Noiseless Patient Spider“. Tusco je v kritice Whitmana neúprosný, jeho přístup však 

implicite ukazuje, že pokud čteme Whitmana pouze jako literaturu, je Whitman chudý, v čemž se bizarně Tusco 

setkává s hlavní tezí přítomné práce. Čteme-li Whitmana pouze jako „pages of literature“, řečeno s Henry 

Millerem, zažijeme podobné zklamání jako Tusco. Závěr Tuscovy naštvané frustrace nad Whitmanem se vyplatí 

ocitovat, protože dobře odráží mínění mnoha kritiků, strictu sensu „literárních“: „The level of his competence 

was not very high – he retained his poor ear throughout his life; his poems are too long, too disorganized, too 

pompous, too repetitious, too boring; he is too determinedly, one-sidedly, unrelievedly optimistic – nobody can 

be that affirmative all the time. Whitman is not interested in humanity except as an abstraction – there are no 

living people in his poems, though there are many lists of people; there are no characters except himself, and 

even his Self comes off as symbolic, not palpable, a two-dimensional persona. If however, we must look at 

Whitman as the embodiment of a Transcedentalist theory of literature, as a literary-historical watershed leading 

to all those democratic prose poems of the twentieth century, as an image of all those just and liberal and worthy 

things we would like to think we hold in our hearts as a nation, then perhaps he was a Great Poet. That still 

doesn’t make him worth reading as literature“ L. P. Tusco (1999: 209). 
171

 Srov. „Without the musical prerogatives of meter, working with a highly variable line length that was 

determined only by the sentence (or speech unit of the sentence) that he was writing, there was nothing to stop 

him from plundering his old notebooks for sentences and phrases that fit his new poetic conception“ M. Miller 

(2010: 29). 
172

 Tyto texty si pak, jak práce doloží, tímto posunem a následnými redakcemi, uchovávají specifickou 

ambivalenci deníku a autobiografie, což je jedno z určujících napětí Tropic of Cancer. Whitmana s Henry 

Millerem dále spojuje jejich nomádství při vzniku prvních skladeb. Whitman se spolu s celou rodinou v letech 

1853–1855 stěhoval čtyřikrát, Henry Miller své bydliště v Paříži, jak uvidíme, měnil neustále. Protože prostředí 

doma Whitmana zúskostňovalo, snažil se většinu času trávit po newyorských ulicích. Při stěhování dal všechny 
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1.5.2 Rapsód v „moři“ popsaného listí a nad tiskařským lisem? 

 

Whitman zřejmě s rukopisy pracoval velice organicky, v nesmírném tvůrčím nepořádku. Když 

mnohem později v domě v Camdenu, N. J., mu pozdější přátelé pokoj uklidili, Whitman 

reagoval s krajní nelibostí s tím, že jde jen o zdánlivý nepořádek a že všechno vždy 

„vyplave“ (M. Miller 2010: 50). Situaci dokumentuje nezapomenutelná Whitmanova 

fotografie, kde stařec sedí obklopen po kotníky vysokým „mořem“ – jak tomu Whitman říkal 

– či listovím rukopisných stránek. Tato fotografie, dostupná na The Walt Whitman Archive, 

propůjčuje další rozměr slavnému závěru „I CELEBRATE myself“, kde JÁ vyzývá čtenáře, 

aby pohlédl na „listy“ pod svými podešvemi (W. Whitman 1855: v. 1330), a dokumentuje 

specifický tvůrčí proces, který zřejmě provázel Whitmana po celý život. 

 Zde je v samotné Whitmanově tvůrčí metodě přítomen symbol vystoupení 

z „moře“ (listů), jak na akvatické symboly napříč mýty lidstva upozorňuje například 

M. Eliade. Whitmanovi vyvstává kosmos z chaosu, tvůrčí metodou aktualizuje archetypální 

kosmogonický mýtus. „Účelem rituálního očišťování a omývání vodou je bleskurychlá 

aktualizace nadčasového okamžiku in illo tempores, kdy proběhlo stvoření; jsou symbolickým 

opakováním zrození světů nebo ,nového člověka‘ (Eliade 2004: 154). Tento moment smrti 

a znovuzrození v textu je klíčový i pro tvůrčí metodu Millerovu a je hojně oběma autory 

tematizován.  

 Či vnímáno z jiného, ale stejně „orálního“ stanoviska: Jako by tyto listy, tvořené 

novými i starými náčrtky, byly onou Havelockovou „kulturní encyklopedií“, hrabankou, z níž 

se pak – lovením, sešíváním a přešíváním – rodily nové listy a nové texty. Že fotografie není 

jen smutným obrazem stáří a že tuto skladebnou metodu sešívání a přešívání uplatňoval 

Whitman už nad Leaves (1855), dokládá i anekdota, kterou uvádí M. Wynn Thomas (2011) 

s upozorněním na nepořádek ve Whitmanově bytě v recenzi na monografii Matta Millera, 

a vtipně tak shrnuje výsledky pramenných analýz recenzované knihy. 

  Tato anekdota
173 

popisuje údiv návštěvníka, který Whitmana navštívil: ze stropu prý 

u Whitmana doma visel provázek a na něm byly pestrobarevné papírky popsané textem, 

zdálky připomínající ocas papírového draka – tato metoda umožňovala Whitmanovi 

jednotlivé verše neustále přeskupovat, než našel pravé řešení (W. Thomas 2011: 34). 

Anekdota pregnantně shrnuje Whitmanovu metodu: Whitman sešívá a kanibalizuje vlastní 

                                                                                                                                                         
své náčrty do bedny, kde došlo zřejmě k jejich dalšímu míchání. Vzpomeňme zde na vak Velemíra Chlebnikova, 

který mu ukradli výrostci. 
173

 W. Thomas v recenzi neuvádí zdroj této anekdoty a nepodařilo se mu jej dohledat ani po naší e-mailové 

korespondenci v srpnu 2012. Thomas však trvá na tom, že údaj pochází z důvěryhodného zdroje. 
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formule, ne formule obecně sdílené a naučené jinde, a v této inscenaci orální tvorby doslova 

šustí papírem. Přesto metodu, kterou zvolil, můžeme chápat jako analogickou k sešívání 

formulí orálního rapsóda.
174

 

 Už tato velice svébytná tvůrčí metoda lovení v hrabance a posunování papírků na 

ocasu draka předpokládá fyzickou účast, spojitost písmen a těla Wynn Thomas nalézá i na 

rovině typografické: Whitmanova „svalová paměť“ byla podle Thomase 

„zformována“ sazečskou praxí hledání jednotlivých písmenek: „Recalling his early life as 

a printer´s apprentice, Whitman made one particularly arresting observation. Learning how to 

compose type as a young boy had, for him, involved training his body to know instinctively 

where every letter could be located – the „r“ container being placed further away from the 

„c“ for instance, and lower down. His growing body had thus almost literally been shaped by 

type; the „body imaging“ that psychologists tell us is fundamental to the formation of our 

individual identity and involves spatial sense had in his case partly been completed in this 

way; and he had developed a muscle memory for type that surely played a vital part in all his 

creative compositional practices thereafter“ (W. Thomas 2011: 34).  

 Podivuhodně se zde opět paradoxně nejen nad listy papíru, ale nad tiskařským lisem 

znovu vynořují Jousseovy myšlenky. Tuto úvahu dokresluje tvůrčí metoda českého grafika 

Vladimíra Boudníka, který na satinýrce vtiskával samotnou organičnost vlastního těla do 

štočku.
175

 Na štočky pak dával i vlastní krev a sperma. Stejně jako Whitman, který při 

spontaneitě sazby Leaves (1855) přesně nevěděl, co vzniká. Boudník narušoval hranici mezi 

artefaktem a životem, stejně jako Whitman chápal dílo jako „stopu“ sebe sama, stopu opět 

blízkou participaci orálních kultur. Jak napíše Whitman o dvanáct let později v básni „So 

Long“: „Camerado! This is no book; / Who touches this, touches a man […] Remember my 

words—I love you—I depart from materials, / I am as one disembodied, triumphant, 

dead.“ (W. Whitman 1867: 35–36). 

                                                 
174

 Millerova metoda je všíváním předchozích deníkových záznamů a povídek do těla Tropic of Cancer v něčem 

podobná metodě jeho předchůdce Whitmana. 
175

 Srov. V. Merhaut (1997). 
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1.6 JÁ a JÁ 
 

 

Vielmehr, wir werden neue Dekaloge machen,  

wie Paulus sie macht durch alle Episteln, und Petrus, 

allermeist aber Christus im Evangelium. 

Martin Luther
176

 

 

The fullness of Godhead rests in man and every 

blade of grass. 

Elias Hicks
177

 

 

[...] a man is a word made flesh, born to shed 

healing to the nations [...] 

Ralph Waldo Emerson
178

 

 

Náboženství nemá ten, kdo věří ve svaté písmo, 

nýbrž ten, kdo žádné nepotřebuje a sám by mohl 

klidně nějaké vytvořit. 

Friedrich Schleiermacher
179

 

 

       

Od prvních veršů „I CELEBRATE myself“ se dere Whitmanovo velké JÁ, které říká, že umí 

žít nejlíp ze všech, že je svaté, neustále osciluje mezi identitou člověka, bohočlověka a Boha 

a snaží se přesvědčit čtenáře-žáka, aby všechno odhodil a vydal se s ním na cestu. To, že se 

Whitman vůbec vydal na tuto cestu, historicky umožnil právě romantický diskurs, a to 

především zásah Roberta Lowthe, popsaný v úvodu. Zde však již historii nechme stranou, 

jistě mohlo jít zároveň o transhistorickou, mystickou Whitmanovu zkušenost, to zde ovšem 

nerozhodneme. Vycházíme z Leaves (1855) a budeme se ptát: Co je Whitmanovo JÁ? K čemu 

zájmeno „I“ odkazuje? Je tu eventuálně více JÁ? Whitman neustále, jak je v mottu v citaci 

                                                 
176

 (1536; cit. podle Waldvogel-Frei 2009: 31). 
177

 Cit. podle L. Templin (1987: 133) a R. Bridgman (1968: XXVII). 
178

 (1901 [1841]: 60). 
179

 (2012 [1799]: 104). 
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k této kapitole, spolu se čtenářem překračuje hranice. K fenoménu Whitmanova velkého JÁ 

přikročíme nejprve ze západního pohledu, pokusíme se je pojmově polapit. Vedle Weberovy 

klasifikace přihlédne práce i k perspektivě šamanismu: nemusí však jít o dva naprosto 

rozdílné pohledy, jak doložil Eliade (2006), a dlouho předním J. Frazer, J. Weston aj., některé 

náboženské symboly jdou napříč světovými náboženskými zkušenostmi, a spojují tak 

křesťanství s náboženstvím „primitivů“.
180

 V závěru je třeba si položit otázku po JÁ také coby 

JÁ čtenáře. 

 

 

1.6.1 Kdo je JÁ? Kdo mluví ústy JÁ? 

  

I pass death with the dying, and birth 

with the new-washed babe .... and am not contained 

 between my hat and boots. 

Walt Whitman
181

 

  

 

Ze stanoviska západní tradice lze říct, že promluvy „I CELEBRATE myself“ vyslovují ústa 

vtěleného bohočlověka „Walta“, nového, divého Krista, vstupujícího v historický okamžik do 

světa, který nově posvěcuje historii a jenž promlouvá z pozice tohoto světa. Tento bohočlověk 

„Walt“ zároveň prorocky promlouvá za creatio continua, imanentně přítomném v každém 

listu trávy a „myši“. Tyto dva druhy výpovědí se v JÁ často prostupují, JÁ coby creatio 

continua (1) se od identity „bohočlověka Walta“ (2) někdy zcela emancipuje a záhy znovu 

inkarnuje (3). A nalezneme řadu dalších poloh JÁ, kde je uchován ontologický rozdíl 

(s)tvořeného a (s)tvořitele (4). Důležité je potom prohlášení JÁ za básníka a naznačená 

interpretace „Whitmanova předchůdce“ Ježíše Krista jako básníka (5). Tyto Whitmanovy hry 

s božskou identitou zřejmě navazují a radikálně interpretují klíčovou pasáž Janova evangelia: 

„Židé mu řekli: ,Ještě ti není padesát, a viděl jsi Abrahama?‘
182

 Ježíš jim odpověděl: ,Amen, 

amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem‘ (J 8,57–58).
183

 Zde Ježíš Kristus 

zdůrazňuje svou blízkost Hospodinovi natolik, že dokonce naznačuje, že sám jest Hospodin – 

                                                 
180

 Není třeba zdůrazňovat, že šlo klíčový impuls pro moderní mytopoetiku. 
181

 (1855, v. 124). 
182

 ČEP nabízí různočtení: „[...] a Abraham tě viděl“. 
183

 Je důležité si uvědomit, že v Janově evangeliu je na rozdíl od synoptických evangelií pozdější a je zde již 

teologizující prvek. 
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a tady je zřejmě třeba hledat kořeny fluidního JÁ „I CELEBRATE myself“. 

 (1) Whitmanovo JÁ proféticky promlouvá za všudepřítomné, nepředmětné Boží JÁ. 

Jde o JÁ, které je přítomno v srdci každého jednotlivce, v listu trávy, v pohledu zvířete. Je to 

kosmické, milující, vznešené, plodivé JÁ JSEM „eternal act of creation in the infinite 

I AM“ (S. T. Coleridge 1986 [1817]: 396), v něčem snad blízké i Heideggerově pojmu 

„Sein“ („Bytí“).
184

 K tomuto božskému slovesu odkazuje text jednak v první osobě 

                                                 
184

 Pokusme se v návaznosti na analýzy M. H. Abramse (2001: 126–135; 1986: 396–397) přiblížit slavný 

Coleridgův fragment Biografia Litteraria a následně přiblížit jeho vztah k Heideggerově fundamentální ontologii. 

„The IMAGINATION, then I consider either as primary, or secondary. The primary IMAGINATION I hold to be 

the living Power and prime Agent of all human Perception, and as a repetition in the finite mind of the eternal act 

of creation in the infinite I AM. The secondary I consider as an echo of the former, co-existing with the 

conscious will, yet still as identical with the primary in the kind of its agency, and differing only in degree, and in 

the mode of its operation. It dissolves, diffuses, dissipates, in order to re-create; or where this process is rendered 

impossible, yet still at all events it struggles to idealize and to unify. It is essentially vital, even as all objects (as 

objects) are essentially fixed and dead“ (S. Coleridge 1986: 396–397; zdůraznění Coleridgovo). Coleridge zde 

rozlišuje jednak creatio continua a dvě další jeho „repetice“ či „echa“. Creatio continua popisuje jako „věčný akt 

tvoření v nekonečném JÁ JSEM“ s křesťanskou referencí. První repeticí tohoto věčného tvoření či věčného 

„Tvořitele“ je samotný fakt naší percepce „v naší konečné mysli“. Jde tedy o něco velmi blízkého Kantově 

trancendentální jednotě apercepce, ovšem vnímané dynamicky a teisticky. Druhým echem je pak sama 

sekundární imaginace, tedy básnická imaginace, která „spoluexistuje s vědomou vůlí“ je stejně „aktivní“ jako 

primární imaginace: zde je opět kantovská analogie. Coleridge přesněji nevymezuje vztah „vědomé 

vůle“ k „sekundární imaginaci“, je otázka, co míní slovem „co-exists“, podstatná je však aktivní role sekundární 

imaginace: Coleridgovi jde o básníkovu „agency“, básník není tedy pouhý recipient, který ex post po zážitku 

znovu vzpomíná na své emoce, jak je tomu spíš v pojetí Wordsworthově. Coleridge pak jasně postuluje, že 

básnická, tedy sekundární imaginace se od apercepční imaginace primární „odlišuje pouze stupněm a způsobem 

svého fungování. Rozpouští, rozptyluje, rozkládá, aby mohla znovu vytvářet; nebo i tam, kde naráží na nemožné, 

usiluje o idealizaci a sjednocování. Je svou podstatou živá, byť všechny předměty (coby předměty) jsou od 

podstaty pevné a mrtvé.“ Tato formulace je rovněž v něčem enigmatická, důležitá je však upozornění na vitalitu 

imaginace a její solve et coagula. (Proti sekundární imaginaci, které funguje v alchymickém modu rozpouštění 

a srážení pak Coleridge staví pouhou „fancy“, tj. fantazii. Ta „nemá k zápolení jiné protějšky než danosti 

a určitosti“. Je pouze amalgámem paměti, která vytrhává z původního kontextu situovanosti a volby už hotového 

materiálu: „The Fancy is indeed no other than a mode of Memory emancipated from the order of time and space; 

while it is blended with, and modified by that empirical phenomenon of the will, which we express by the word 

CHOICE. But equally with the ordinary memory the Fancy must receive all its materials ready made from the 

law of association“; Ibid.: 397. Jak na stejné straně shrnuje v poznámce Abrams, produkty „fancy“ nejsou „re-

kreace, tedy echa Božího tvoření, ale mozaikovité uskupeniny již existujících daností.“) Spojnici mezi 

Heideggerovou fundamentální ontologií a Coleridgem naznačuje český překlad Martina Procházky, který výše 

citované pasáže o „the eternal act of creation in the infinite I AM“ překládá jako „věčný proces tvoření 

v nekonečném BYTÍ“ M. H. Abrams (2001: 130). V přednášce „Co je metafyzika“ je Heideggerovi chybou 

tradiční metafyziky fakt, že se ptá po „jsoucím“ tedy „existujícím“ původci světa. Hledí tam, kde žádné jsoucí 

není a nemůže být. Zdrojem všeho bytí nemůže být nic jsoucího. Metafyzika se ptá po zdroji všeho jsoucího 

a nakonec zdroj všeho jsoucího zpředmětní. Pro Heideggera světlo Bytí osvětluje jsoucí, ale co je Bytí samo, 

nám zůstává zahaleno. (Jan Kranát, kterému je přítomná práce za takovéto čtené Heideggera zavázána, 

v přednášce z 8. 12. 2009 na ETF UK přiblížil tento vztah další analogií: „Nevidíme světlo, která padá na naši 

sítnici, protože vidíme věci. Stejně tak je Bytí zahaleno jsoucny.“) Pro Heideggera je pak zakořeněnost stromu 

v půdě metaforou styku s Bytím. Právě z ní získává své „štávy a síly“, ale moment, kde končí kořen a začínají 

živiny, je nezřetelný. Kořeny se ztrácejí v půdě, „verlieren sich“. Metafyzika nemá svůj předmět, je do svého 

předmětu „vrostlá“. Je to Bytí, které jsoucím uděluje existenci, ale samo „neexistuje“. Pro Heideggera jsme 

existenci dostali, ale co s touto vržeností (Geworfenheit) děláme, je v našich rukách. Člověk je jediné ze jsoucen, 

kterému jde o jeho Bytí. Bytí se dostavuje pro Heideggera v neskrytosti (aletheia), „sein gelichtet“. Hlavní rozdíl 

mezi oběma pojetími je pro Heideggera zakořenění v půdě a zemi, Coleridgovo JÁ JSEM je spíš vymezeno 

v tradici křesťanské mystiky. Zdá se, že Whitman je blíž Coleridgově pojetí: Whitmanova radost je blízká 

Coleridgově „joy“ v básni „Dejection: An Ode“, stejně pro oba autory je to teistické pojetí, je to creatio continua 

Boží lásky, která neustále tvoří svět. Whitman však více než Coleridge (a víc než Heidegger) zdůrazňuje 
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v úvodním trojverší: jen tak lze vysvětlit, chceme-li se o to pokusit, paradox s atomy. Je 

„subject hoverin over the the poem“,
185

 jde o všudypřítomné plodivé kosmické JÁ, které 

animuje či ve smyslu creatio continua neustále tvoří všechna jsoucna, jako jsou „miliony 

sluncí“ a všechny tyto entity miluje. JÁ, které zná „amplitudu času“ (W. Whitman 1855: 

v. 421). Odmítá veškeré typy fixace a zastavení, odmítá být idolatrizováno,
186

 zároveň však 

vyžaduje nápodobu k obrazu svému.
 

Promlouvá tak ve verších, které aludují přímou 

Hospodinovu odpověď Jobovi: „Do you not know how the buds beneath are folded? / Waiting 

in gloom protected by frost, / The dirt receding before my prophetical screams, / I underlying 

causes to balance them at last, / My knowledge my live parts .... it keeping tally with the 

meaning of things, / Happiness .... which whoever hears me let him or her set out in search of 

this day” (v. 571–577). Či v krásné formulaci zde: „I moisten the roots of all that has 

grown“ (v. 472). Jinde Whitman zdůrazňuje jistou transcendenci tohoto JÁ, JÁ není imanentní: 

„I am not an earth nor an adjunct of an earth“ (v. 127), to je však spíš ve Whitmanově teologii 

výjimka. Toto JÁ dělá maximum pro dobro vesmíru a víc dělat nemůže: „Did you guess the 

celestial laws are yet to be worked over and rectified?“ (v. 474). Vedle J 8,56–57 je 

Whitmanovo JÁ blízké Hospodinově promluvě k Mojžíšovi v Exodu 2,14, což ČEP překládá 

„Bůh řekl Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. a pokračoval: Řekni Izraelcům toto: JSEM 

posílá mě k Vám“.
187

 

 
(2) Ve většině promluv je však JÁ bohočlověkem, který se světlem božského JÁ 

JSEM, jemuž tlumočí a z něhož se rodí, v sobě nechal zcela prozářit. JÁ JSEM promlouvá 

skrze osobu JÁ „Walta“, tento prorok však s ním plně sdílí i božství: chápe se sám – a je jej 

možno chápat – jako nového Ježíše Krista, inkarnovaného, „mezi kloboukem 

a botami“ a mluvícího především z perspektivy tohoto světa a posvěcujícího tento svět. Toto 

Whitmanovo JÁ, z atomů složené a stále „skládané“. JÁ je hrdé, že se mu dostalo nahlédnutí 

tohoto spojení mezi božským a všechen život zakládajícím a vyživujícím JÁ JSEM a toto 

božství v sobě neustále rozvíjí. Zároveň však JÁ ví, že všechny bytosti jsou vtěleným 

božským creatio continua a ono je v nich; mezi jednotlivými bytostmi se toliko liší míra 

uvědomění si a rozvinutí tohoto vnitřního světla. Genezi tohoto poznání fundamentálního 

dobra existence a jako příběh JÁ tematizuje často diskutovaná pasáž textu (W. Whitman 1855: 

                                                                                                                                                         
v Leaves právě též smyslově přítomný aspekt tohoto „plodivého“ JÁ JSEM. Důležitá je Whitmanova akcentace 

vzduchu/větru, připomínající spojení – či téměř totožnost – těchto entit u orálních kultur. D. Abram (1997: 225–

260). 
185

 M. Bauerlein (1986: 8). 
186

 Srov. verše 578–580: „By final merit I refuse you .... I refuse putting from me the best I am. Encompass 

worlds but never try to encompass me, / I crowd your noisiest talk by looking toward you.“ 
187

 ČEP zde uvádí různočtení: „budu, který budu“, „s ohledem na konečné Hospodinovo vítězství“. 
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v. 78–89) popisující unio mystika.
188

 Zde jsou důležité verše, které následují po „milování 

s vlastní duší“: 

  

 Swiftly arose and spread around me the peace and joy and knowledge that pass all 

  the art and argument of the earth; 

 And I know that the hand of God is the elderhand of my own, 

 And I know that the spirit of God is the eldest brother of my own, 

 And that all the men ever born are also my brothers . . . . and the women my sisters 

  and lovers, 

 And that a kelson of the creation is love; 

 And limitless are leaves stiff or drooping in the fields, 

 And brown ants in the little wells beneath them, 

 And mossy scabs of the wormfence, and heaped stones, and elder and mullen and 

  pokeweed. 

       (v. 82–89) 

 

JÁ zde nahlédlo, „kýlem (s)tvoření je láska“, samo JÁ zjišťuje, že je vtělením této božské 

tvořivé síly do člověka, jeho vlastní ruka je imagem ruky Boží, ale Boží přítomnost je patrná 

i v celém nekonečném (s)tvořeném světě, jako v listu trávy a „hnědých mravencích“. Za 

autenticitu, pravdivost tohoto fundamentálního „poznání“ ručí právě hluboký pocit 

„míru“ a „radosti“. JÁ jest imago Dei, Boží vtělení, nový Kristus a zároveň chce pomoci 

svým „bratrům a sestrám“, kteří o vlastní divinitě ještě nevědí či ji dostatečně nerozvinuli, aby 

se vydali na cestu k plnému uskutečnění vlastního božství.
189

 

                                                 
188

 Tato pasáž byla interpretována stovkami badatelů. Zde jsou důležité interpretace, které jdou dál, než je 

uvážení Whitmanovy sexuality. Mystickou interpretaci naznačuje J. E. Miller (1964) a D. Kubrich (1989, 2009), 

šamanistickou G. Hutchinson (1986). 
189

 Důležitý je vliv radikálního kvakera Eliase Hickse, který zapříčinil rozkol mezi „Friends“, tím, že jejich učení 

o přítomnosti Božího světla v každém člověku zradikalizoval. (Na Hicksova kázání docházela Whitmanova 

babička Naomi Williams, jeho matka Louise, stejně jako Walter, který se k Hicksovu vlivu často vracel.) 

Lawrence Templin v pronikavé studii má ovšem pravdu, že „zatímco puritáni očistili církev od modlitebních 

knih, hábitů a hudby, kvakeři šli o krok dál a očistili církev od kleriků“ a pokračuje, že „stejně jako šli kvakeři za 

puritanismus, šel Whitman za kvakerství“ (1970: 133). Právě Hicks pak zapříčinil rozkol mezi Friends právě tím, 

že pokládal „inner light“ za konečný zdroj vší pravdy, stavěl jej tady nad Bibli. Co však Whitmana odlišuje od 

Hickse, je právě akcentovaná vnímavost, smyslovost, konkrétnost a erotismus těla. v návaznosti na Hickse pak 

odmítá Whitman i doktrínu o prvotním hříchu „[Hicks] abhored the idea of original sin, considering it 

a blasphemy against a merciful God. [...] But sin and depravity resulted from the free choice of the natural way 

in opposition to God´s way, and there was the possibility of salvation for every man only through the grace of 

God. It was through the seed of the divine, or the inner light in each man, Christian or non-Christian, that grace 

could come. The only conditions of grace and salvation were complete passivity and obedience; man had to wait 

for his inner light to shine, or for the voice of God to speak, and then to obey it. All decisions prior to, or 

contrary to, instructions from God let to the disunity and destruction that was obvious and inevitable in the 

natural physical world“ L. Templin (1987: 137). Whitman i jeho textové JÁ odmítá askezi, je mužem z tohoto 

světa a přímo na něm participující, na rozdíl od Hickse je pro Whitmana spása univerzální – je-li vůbec spása 
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 Toto kristovské JÁ, JÁ bohočlověka je radikálně fyzické, vše je pro ně zázračné, 

včetně orgánů a pachu vlastního těla: 

  

 Divine am I inside and out, and I make holy whatever I touch or am touched from; 

 The scent of these arm-pits is aroma finer than prayer, 

 This head is more than churches or bibles or creeds. 

       (v. 526–528) 

 

(3) Dvě polohy JÁ, tedy JÁ coby nepředmětného Boha jako creatio continua a JÁ coby 

vtěleného bohočlověka u Whitmana plynule oscilují a prostupují se, jako v krásných verších 

o setkání se zvířaty, kde nejprve coby „vtělený bohočlověk“ vnímá a žasne nad krásou zvířat: 

„Myš je dostatečný zázrak, aby pohnul miliony bezvěrců“ (v. 668) – jenže tato zvířata svědčí 

o božském, setkání s nimi mu je nejprve průzorem k Buberově TY, v těchto verších se však 

záhy TY identifikuje s JÁ! Zvířata JÁ přinášejí „žetony sebe sama“, které někde upustilo coby 

nepředmětné, božské, jednotlivé entity animující JÁ: 

  

 So they show their relations to me and I accept them; 

 They bring me tokens of myself . . . . they evince them plainly in their possession. 

 

 I do not know where they got those tokens, 

 I must have passed that way untold times ago and negligently dropt them 

          (v. 693–695) 

 

 Nepředmětné JÁ (1), inkarnované JÁ (2) a prolínání JÁ a JÁ jako v předchozích 

verších (3) je pro Leaves (1855) příznačné. Whitmanovo tělesné JÁ se pak často zmítá 

v bolestech existence, v momentech deprese a stáze, nicméně bytostné přesvědčení, že svět je 

a člověk je od základu dobrý a prosycený božským ve Whitmanově teopoetice trvá: „Me 

myself“ – tedy božské, vše animující nepředmětné JÁ – jež je někdy identické s „duší“ (soul) 

                                                                                                                                                         
vhodný pojem –, přijde pro duši v tomto životě či v životě dalším, do nějž cesta vede skrze ritus pročisťující 

smrti. Whitman přejímá Hicksovo učení o vnitřním světle coby „over-arching thought“ (Ibid.: 135), ale na rozdíl 

od Hicksova kvietismu právě tímto vnitřním světlem chce v interakci s tímto světem prosytit svou tělesnou 

existenci a skrze médium svých skladeb, v nichž konstituuje své textové JÁ i celý svět a někdy mu – alespoň 

v rámci „I CELEBRATE myself“ chvíli trvá, než vnitřní světlo nalezne. K tomu, aby se „rozhořelo“, se nebojí 

Whitman činit též nezávislé kroky. K Bohu a rozkřesávání „inner light“ se tak dostává Whitmanovo JÁ, stejně 

jako JÁ Millerovo, právě participací s tímto smyslovým, stvořeným Světem, jak ještě práce doloží. 

Dalším důležitým vlivem na Whitmana – stejně jako na Emersona – byl pak romantický diskurs, 

počínaje Lowthovým zásahem přes Herderovu tezi o inspirovanosti písní národních kultur „duchem svatým“, 

který práce sledovala v úvodu. Stejně tak jde o vliv novoplatonismu, vlivu Swedenborga, Goetha a německého 

idealismu i Blakea, všechny tyto vlivy specificky prostředkoval Whitmanovi právě Carlyle, Coleridge a Emerson. 
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a na jiných partech mu duše toto JÁ zprostředkovává – totiž zůstává nedotčeno: 

 

The real or fancied indifference of some man or woman I love, 

The sickness of one of my folks – or of myself . . . . or ill-doing . . . . or loss or lack of  

 money . . . . or depressions or exaltations, 

They come to me days and nights and go from me again, 

But they are not the Me myself. 

    (W. Whitman 1855: v. 62–65) 

 

 V chápání JÁ, tohoto vnitřního božství, přítomné v „srdci“ i v každém detailu přírody, 

ve stéblu trávy i pohledu klisny sdílí s ostatními živými bytostmi. Sdílí je všichni, lidé se však 

liší tím, do jaké míry se tímto světlem nechají prozářit a Whitman své čtenáře povzbuzuje, 

aby tak činili co nejvíce. Teologicky zde Whitman navazuje a radikálně domýšlí „inner 

light“ kvakerů, na rozdíl od Eliase Hickse však nezdůrazňuje jen poslušnost „vnitřnímu 

světlu“, ale sám experimentuje, zdůrazňuje, že jako se duše nemá pokořovat před tělem, nemá 

se „tělo“ pokořovat před „duší“: 

 

I believe in you my soul . . . . the other I am must not abase itself to you, 

And you must not be abased to the other 

      (v. 73–74) 

 

 Whitman je zcela z tohoto světa a uvědomuje si, že nelze být jen „poslušný“ vnitřnímu 

světlu – je třeba někdy také vykročit na vlastní pěst.
190

 V tom je důležitý i vliv Emersona, 

který sám byl ovlivněn Hicksem a liberálními kvakery. „I must be myself“ (R. Emerson 1901 

[1841]: 58) či „What your heart thinks great is great. The soul’s emphasis is always 

right“ (Ibid.: 108).
191

 Už Emerson, zdá se, zdůrazňoval self-reliance v jejím dialektickém 

protějšku, tedy ne jako poslušnost „Over-Soul“, ale též vlastní „sebedůvěru“ (k) vykročení do 

neznáma, do nejistoty: „lidé nejsou vrby“: „Let a Stoic open the resources of man, and tell 

men they are not leaning willows but can and must detach themselves; that with the exercise 

of self-trust, new powers shall appear; that a man is a word made flesh [...]“ (Ibid.: 60; kurzíva 

O. S.). Skrze takto dvojitě chápanou self-reliance, jako vykročení ven do neznáma i „triumf 

                                                 
190

 Nabízí se pak analogie i mezi Jungovým bytostným já („self“). 
191

 Kvakeři počínaje George Foxem a Williamem Pennem a pozdější disentující odnož Elias Hicks, Mary Rotch, 

Mary Newhall aj. měli určující vliv na raného Emersona esejů, jako je „Self-Reliance“ (1841), „Spiritual 

Laws“ (1841), „Oversoul“ (1841) a „Poet“ (1844), které rovněž zásadně ovlivnily Whitmana; o vztahu Emersona 

a kvakerů viz F. B. Tolles (1938). 
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principů“ (Ibid.: 69) tak Emersonův člověk uskutečňuje své boholidství a Whitman na 

Emersona v tomto navazuje. 

 (4) Předchozí vymezení JÁ ve vtahu k božskému lze chápat jako určující, ale ani tento 

naznačený vztah JÁ a JÁ nelze absolutizovat: na to je JÁ příliš orálně fluidní a hravé. 

V„I CELEBRATE myself“ setkání s lidmi, zvířaty a rostlinami vyvstávají jako průzor 

k Buberovu TY, aniž by však Whitmanovo JÁ nutně zdůrazňovalo identifikaci s Bohem. 

V následujících verších sice JÁ „Bohu nerozumí“ a uzavírá sice, že nic není zázračnějšího než 

„myself“, zde je však „myself“ vtělený Walt: „I hear and behold God in every object, yet 

I understand God not in the least, / Nor do I understand who there can be more wonderful than 

myself“ (W. Whitman 1855: v. 1274–1275). Bůh pro Whitmana promlouvá „dvacet čtyři 

hodin denně“, vidí jej ve tvářích „mužů a žen“, jsou to jednotlivé dopisy Boží, podepsané 

Božím jménem, zde akcentuje Boží transcendenci a ne-identitu s JÁ, jde o Boha píšícího své 

stvoření: „I see something of God each hour of the twenty-four, and each moment then, / In 

the faces of men and women I see God, and in my own face in the glass; / I find letters from 

God dropped in the street, and every one is signed by God’s name, / And I leave them where 

they are, for I know that others will punctually come for ever and ever“ (v. 1277–1284). 

V okamžicích, kdy „navštěvuje Boží sady“ (v. 797),
 
výjimečně Boha antropomorfizuje a svou 

vtělenou identitu od něj rozliší. 

 Pro Heideggera Bytí, které udílí existenci, neexistuje. Neexistuje jako existující entity, 

jestvuje jinak. Whitman Heideggerovu ontologickou diferenci často překračuje, v tom jde 

právě stopou citovaných Ježíšových výroků. Stírání hranic u Whitmana však nabírá někdy až 

– dlužno říct záměrně i nezáměrně – humorných dimenzí. Whitman hravě domýšlí romantický 

a idealistický diskurs a výsledkem jsou specificky bizarní momenty, kdy tělesné JÁ se v rámci 

„I CELEBRATE myself“ zpředmětňuje a zbožšťuje, stává se z něj ne bohočlověk, ale 

„člověkobůh“, jakoby se fyzicky nafukuje a stává se z něj Bůh-obr, co jindy „sviští 

s meteory“ a spěchá za objekty své sympatie jako rychlopes Falco, často se svým vousem. 

Tento let JÁ, nejlépe exemplifikovaný ve verších 709–864, je třeba chápat jako Whitmanovu 

radostnou hru, jako pokus o básnický obraz svého božství i jako pokus o dramatizaci trojiční 

teologie, podobný obraz o Trojici si snad může vytvořit člověk orální kultury, který se s touto 

trojiční doktrínou a charitas poprvé z úst misionáře setká. 

 Tento protiklad stálých oscilací božskosti JÁ se pokouší dialekticky smířit Calvin 

Bedient, když píše, že Whitmanovo „zbožňované“ tělo se proměňuje v tělo světa: „His body 

[...] surprisingly shades and amorously slips into the body of the world“ (cit. podle E. H. 

Miller 1989: xxvii). Z „těla světa“ tak Whitmanovo JÁ jmenuje další entity, které 
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„naplňuje“ svou přítomností a nakonec se sám stává „tělem světa“, přičemž právě neostrost, 

zda je naplňuje právě o Whitmanovo „JSEM“ Exodu 2.14, či zda jde o jeho tělesnou identitu 

„mezi kloboukem a botami“ – sugerovanou i daguerrotypem – a uskutečněnou 

prostřednictvím imaginativního spěchání za – či posvěcování, dotýkání se, identifikace s – 

předměty „sympathy“, zůstává v „I CELEBRATE myself“ často nejasné. Jako by zde 

Whitman nakonec básnicky anticipoval analýzy Merleau-Pontyho: 

 

[...] tělesnost, o níž mluvíme, není hmota. Je to zavíjení viditelna do vidoucího těla, 

hmatatelného do dotýkajícího se těla, jež se dosvědčuje zejména tehdy, pokud tělo vidí samo 

sebe a dotýká se sebe právě v tom okamžiku, kdy vidí věci a dotýká se jich, takže současně 

jakožto hmatatelné sestupuje mezi věci a jakožto dotýkající se je všechny ovládá, přičemž 

tento vztah, tento dvojí vztah vynáší ze sebe rozštípením či puklinou ve své vlastní mase. [...] 

tento magický vztah, tato smlouva mezi mnou a věcmi [...] spočívá v tom, že jim propůjčuji 

své tělo, aby se do něj zaznamenaly a sdělovaly mi svou podobnost [...] (M. Merleau-Ponty 

1997: 142). 

  

 Tak například ve verších 326–349 Whitmanovo JÁ překročí hranici „těla“ hned 

několikrát. V prvních deseti verších promlouvá jasně Whitmanovými profetickými ústy první 

z obou JÁ, zmiňovaný Coleridgův „eternal act of creation in the infinite I AM“ (1986: 386): 

„I am of old and young, of the foolish as much as the wise, / Regardless of others, ever 

regardful of others, / Maternal as well as paternal, a child as well as a man“ (W. Whitman 

1855: v. 326–329). Jenže toto nepředmětné JÁ JSEM/ BYTÍ se stále víc personalizuje: 

„Stuffed with the stuff that is coarse, and stuffed with the stuff that is fine“ (v. 330). Zde už je 

různě tkáno, tedy individualizováno, jde tedy už o různá JÁ: „A southerner soon as 

a northerner, a planter nonchalant and hospitable, / a Yankee bound my own way .... ready for 

trade .... my joints the limberest / joints on earth and the sternest joints on earth“ (v. 331–332). 

Verše tedy jakoby tkají jednotlivá jsoucna z perspektivy JÁ JSEM, ale postupně JÁ nabírá 

jejich identitu. Opouští tedy identitu JÁ JSEM, ale vtěluje se do nich. Stává se „A Louisianian 

or Georgian, a poke-easy from sandhills and pines“ (v. 336). Záhy dochází k dalšímu posunu: 

JÁ se už jako jednotlivé jsoucno potkává s dalšími jednotlivými jsoucny jako jejich kamarád: 

Je „kamarádem Kaliforňanů, vorařů a uhlířů, kamarádem všech, kdo si třesou rukama zvou ho 

na něco k jídlu a k pití“, záhy se opět individualizuje a převtěluje – či velmi rapidně mění 

povolání: je „učedníkem“, „učitelem“, „novicem“, v dalším verši hranici svého putování 

rozšíří, není jen „z Nového Světa, ale i z Afriky, Evropy, Asie“: je divochem, který se toulá, 
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(„a wandering savage“, v. 344). Následovně taky „farmářem, mechanikem či umělcem, 

gentlemanem, námořníkem, milencem, kvakerem [sic!], vězněm, milencem [fancy-man],
192

 

rváčem, právníkem či knězem“ (v. 346). JÁ deklaruje, že jeho vlastní „diverzita“ je 

neodolatelná: zde je hranice JÁ záměrně nejasná, právě tato nejasnost je jedním z emblémů 

Whitmanovy teopoetiky. Záhy se Whitmanovo JÁ zase smrští mezi „klobouk a boty“, když 

deklaruje, že jeho myšlenky jsou myšlenkami všech a nemají počátek u něho (v. 353). 

Whitmanova textová konstituce identity JÁ v Leaves (1855) je orálně nepevná a fluidní, svým 

teopoetickým experimentem anticipuje Merleau-Pontyho analýzy. 

 Opravdu bizarní verše JÁ v akci najdeme v sedmém „soucitně 

identifikujícím“ výčtovém letu JÁ: „I turn the bridegroom out of bed and stay with the bride 

myself, / And tighten her all night to my thighs and lips“ (v. 814–815). Zde se JÁ nechalo 

hrdostí a letem „unést“, stejně jako se Whitman nechá unést ve druhém vydání (1856), kdy 

začne mluvit o Leaves of Grass jako o nové Bibli. Zde jde snad ještě víc než o sympatii 

o soutěživost (1.8.2). Některé scény z Whitmana často působí komicky a bizarně, právě tyto 

momenty ve svém teologizujícím – a přes veškerý sarkasmus smrtelně vážném čtení 

Whitmana! – ironizuje D. H. Lawrence: „As soon as Walt knew a thing, he assumed One 

Identity with it. If he knew that an Eskimo sat in a kyak, immediately there was Walt being 

little and yellow and greasy, sitting in a kyak“ (D. H. Lawrence 1985: 174). Whitmanovo JÁ 

tak připomíná osamělého afirmujícího bohočlověka, který chce předávat odhalené štěstí 

a cestu k němu, zoufale hledá TY lidského partnera, v „I CELEBRATE myself“ je protějškem 

JÁ totum světa, ale chybí zde lidská bytost jako partner. Šlo by u Whitmana vymezit 

vyčerpané JÁ, které se například ve zmíněných verších (W. Whitman 1855: v. 62–65) či 

později skrze ustavičnou identifikaci s enumerovanými předměty sympatie odcizuje 

nepředmětnému JÁ „Me myself“, lepší je však se věnovat této „temné noci“ Whitmanova JÁ 

v její dynamice v kapitole (1.8). Zde spěch a fluidita Whitmanova JÁ nápadně překračuje 

možnosti západních teoretických konceptů, fluidita JÁ spíš připomene fluiditu identit 

u orálních kultur. Důležité je si uvědomit, že i Whitmanovo uchopování vlastního božství JÁ 

prochází v rámci „I CELEBRATE myself“ vývojem, na který práce ještě poukáže v 1.8. 

 (5) Whitman v „I CELEBRATE myself“ spojuje své JÁ – a to ve všech zmíněných 

polohách, ale především v poloze nového Krista-bohočlověka – s rolí básníka („poet“). 

Zdůrazňuje to v silně sémanticky zatížených verších, protože traktovaných paralelismem 

(1.4.4): JÁ je básníkem „těla a duše“ (v. 422–423), „muže a ženy“ (v. 426), „rozumného, 
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 Urbánek s Kolářem tento výraz bizarně překládají jako „pasák holek“ (1969: 47). 
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prokozatelného a nesmrtelnosti“ (v. 466), „dobrého“, ale i „špatnosti“ (v. 467) spojil-li 

Whitman své JÁ ve zmíněných verších s „básníkem“ (jak ostentativně už učinil 

v „předmluvě“), lze pak „básníkovi“ připsat všechny promluvy ve skladbě včetně Učení (1.7). 

 Tento „poet“ není rapsódem ani srbským guslarem, od žádného předchozího 

„rapsóda“ se svému zpěvu nenaučil.
193

 Spojení předchozích JÁ s rolí básníka by nebylo 

možné bez Lowthova a Herderova uvedení romantického diskursu (0.3.2), vlivu Shelleyho 

(1986 [1840]), Carlyla (1907 [1841]) a Emersona (1925 [1844]), tedy Whitmanova vnitřního 

chápání sebe sama jako básníka-proroka, jehož úkolem je tlumočit („translate“; viz 1.8) 

posvátný hlas ducha promlouvajícího americkému národu. Zprostředkovává-li JÁ – 

analogicky k orálním bardům – novou „sociální encyklopedii“ odvozenou z „nahé“ přírody, 

činí tak proto, že společnost je v důsledku mezilidského odcizení v ohrožení (srov. G. B. 

Hutchinson 1986). Lze snad rovněž říct, že rapsódi homérského Řecka či srbští guslaři pak 

byli tradenty hegemonní kultury, ve které nebylo místo pro „jiné“, jejichž hlasy by bylo lze 

artikulovat, což Whitman činí: jeho JÁ tlumočí „bolesti pekla“ (W. Whitman 1855: v. 424) do 

„nového jazyka“ (v. 425), dává promluvit dosud „němým“ a zakázaným „hlasům“ „generací 

otroků“, „prostitutek a deformovaných“, „nemocných a zoufajících“, „zlodějů 

a zakrslíků“ (v. 509–512) – zde opět v návaznosti na evangelium (Mt 5,1–12). V psaném 

hlasu Leaves se tak ohlašuje i Adornovo diktum, že „pravda je dovolit promlouvat utrpení
“194

: 

Také tento rys spojuje Whitmana s Millerem. 

 

 

1.6.2 JÁ jako JÁ čtenáře, čtenář je stejně božský, jen to neví 

  

Nakonec lze však mluvit také o já jako JÁ čtenáře, které se obýváním JÁ učí většímu 

a sebevědomějšímu podílu na realitě. Tuto hru zaštiťuje už tolikrát zmíněný třetí verš textu 

Leaves s atomy. Whitman tak do deiktika JÁ pozve čtenáře jako do „vozíku“ a nechá jej toto 

zájmeno obývat. S druhou gramatickou osobou však často opět zavládne normální polarita: 

autorský versus čtenářský subjekt, JÁ zaujme prorocký tón a čtenář je nabádán přijmout roli 

žáka, anebo si sám čtenář může svou pozici ve velkém JÁ udržet a stát se rovněž „učitelem“. 

Takové věci jsou možné jen skripturálně a je vedle prézentu, oslovování a stylizace do 

orálního stylu další z Whitmanových triků, kterými Whitman chce, aby čtenář poznal, že svět 
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 Analogii s orálním rapsódem jsme viděli v podivuhodném „sešití“ z hrabanky útržků papírů, kterou se 

Whitman doma brodil (1.5). 
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 Cit. podle C. West (2008, nestr.). 
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je fundamentálně dobrý, že se neustále děje a že jeho hlavní hodnotou je láska a štěstí – 

imaginace je důležitou cestou k nim – a že je stejně svatý jako „Walt“, „myš“ a „divizna“. 

 

 

1.6.3 Vymezení teofanie JÁ a dílčí závěry 

 

Výše (1.1) již práce zmínila, že první Leaves of Grass udávají přesné datum a místo vydání 

a že Whitmanovo jméno nefiguruje na obálce, hřbetu ani titulu v souladu s typografickými 

konvencemi aludujícími konvence reziduálně orálního prostředí. Pomineme-li poznámku 

o copyrightu, „Walt“ se poprvé objevuje na straně 29 ve středu „I CELEBRATE myself“ jako 

„Walt Whitman, an American, one of the roughs, a kosmos“ (v. 499) a na straně 92 v textu 

„Who Learns My Lesson Complete?“ je konkretizován jako historický šestatřicetiletý 

„Walt“ vysoký šest stop (v. 21–22). V návaznosti na analýzy Mircea Eliadeho (2004: 172–174, 

2006: 74–76) můžeme tedy říct, že Whitmanovo JÁ se tak vtěluje jako nový Kristus-básník ne 

do kosmického, ale do nevratného, historického času, na historickém místě. Tento historický 

čas, spojený s linearitou textu, který však svou přítomností myticky posvěcuje. Píše-li Eliade, 

že „křesťanství do historie vstoupilo, aby ji zrušilo [...]; největší nadějí křesťana je Kristův 

druhý příchod, který celou historii ukončí“ (M. Eliade 2004: 173), je možno chápat 

i Whitmanovo vystoupení z řádek Leaves of Grass (1855) jako aluzi na tento článek 

křesťanské teologie. Whitman však neukončuje historii. Whitman je pak, na rozdíl od Ježíše 

Krista, který uměl číst a psát, ale zprávu o něm sepsali jeho žáci, sám svým vlastním 

„evangelistou“ a mimo jiné podává i zprávu o setkání s Kristem, „s krásným jemným Bohem“, 

s nímž se „bok po boku procházel po starých kopcích Judey“ („Walking the old hills of Judea 

with the beautiful gentle god by my side“; W. Whitman 1855: v. 789). 

 Whitmanovo JÁ záměrně připomíná postavu nového Krista, plně lidského, tělesného, 

milujícího, šťastného a rozdávajícího všude kolem sebe autentickou lásku a štěstí, 

„nejšťastnějšího člověka, který kdy žil“, jak jej popsala ve své Fantazii a poslušnosti 

Dorothee Sölle (2007: 82; 0.5.2). JÁ přesvědčeného ve fundamentální dobro stvoření. Takový 

Kristus pro Dorothee Sölle nabourával hranice mezi životem a smrtí, i on proti heteronomní 

etice zákona kladl teď a tady, situační etiku. Domyslíme-li co naznačuje Whitman i Sölle, byl 

Ježíš Kristus básník: měl tvořivou fantazii, „odvážil se říct JÁ“ a nabourával hranice 

fyzického světa, prostoru a času. S tímto pak souzní rovněž pozdější Millerova interpretace 

Whitmana: „Je z tohoto světa a v něm žije, je to světák každým coulem, přesto zůstává klidný, 
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uchovává si odstup, nemá nepřátele, je přítelem všech. Jakési magické brnění ho chrání před 

svévolným vyrušením z venku, před znesvěcením jeho bytí. V mnohém tak 

připomíná ,vzkříšenéhoʻ Krista“ (H. Miller 2011[1973]: 298). 

 Vystoupení Whitmanova JÁ v Leaves (1855) se vyplatí uvážit i z hlediska vymezení 

profetismu u Maxe Webera: JÁ vystupuje jako povolané prorocké JÁ, které zakládá či 

obnovuje nové náboženství: „Rozhodující je ona osobní povolanost proroka. Tak se prorok 

liší od kněze.“ „Prorokem zde budeme rozumět nositele čistě osobního charizmatu, který svou 

misií hlásá náboženské učení nebo tlumočí boží příkaz. Nebude přitom činit zásadní rozdíl, 

zdali prorok nově zvěstuje zjevení (skutečně nebo domněle) staré, anebo se odhodlal přinášet 

zjevení nové, zdali tedy vystupuje jako obnovitel náboženství, nebo jako zakladatel 

náboženství“ (M. Weber 1998: 165). 

 Ve shodě s Weberovým vymezením „[...] proroci uzurpují moc podle božího zjevení 

a k cílům převážně náboženským a náboženská propaganda pro ně typická míří ve směru 

právě opačném než typická náboženská politika řeckých tyranů: k boji proti běsnivým 

kultům“ (M. Weber 1998: 169), pak můžeme říct, že Whitman svou misii skrze své JÁ rovněž 

„uzurpuje“ a „bojuje“ skladbami Leaves (1855) s moderním „kultem“ zcizující textovosti. 

Whitmanovo JÁ je ve Weberově vymezení blíže misii „exemplární“ („[...] jde svým vlastním 

příkladem a ukazuje druhým cestu k náboženské spáse“; M. Weber 1998: 172) než misii 

„etické“, jíž Weber rozumí přímé pověření od Boha. Ve shodě s Weberovým vymezením (Ibid. 

1998: 166) i Whitmanovo JÁ svou misii vykonává „bezplatně“: „I do not say these things for 

a dollar, or to fill up the time while I wait for a boat“ (W. Whitman 1855: v. 1243). Weberův 

popis jednotného a „smysluplného“ životního postoje rovněž dobře shrnuje Whitmanovo 

Učení: „Život a svět, dění sociální i kosmické, má pro proroka určitý uspořádaný a jednotný 

smysl, a mají-li lidé dojít spásy, musí se vším svým chováním orientovat k tomu smyslu 

a v jeho duchu je jednotně a smysluplně utvářet“ (M. Weber 1998: 175). 

 Nabízí se rovněž vymezit Whitmanovo JÁ z pozice šamanismu: Šaman je, jak jsme 

viděli, v Eliadově výměru mistrem techniky extáze a odborníkem na lidskou duši. Je lékařem 

nemocné duše jednotlivých členů společenství i společenství jako celku, s čímž souvisí též 

funkce šamana coby „psychopompa“, tedy spolehlivého průvodce duše do zásvětí (0.5.3). 

Eliadovo chápání šamana coby lékaře duše jednotlivce i společenství umožňuje interpretovat 

Whitmanovo JÁ jako JÁ šamanské: jako JÁ, které věří ve své poselství a angažuje se ve 

prospěch jak svého konkrétního čtenáře, tak své „americké“ i „lidské“ komunity. Dokonce 

i Whtimanovo povolání pak – ve shodě s analýzou Eliadeho – přichází ve chvíli krize, a to 

krize Unie. Z těchto pozic mapuje Whitmanovu cestu George B. Hutchinson (1986; 0.2) 
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a jeho chápání Whitmanova „probuzení“, „léčení“ čtenářů a „šamanského letu“ tvoří 

zajímavou paralelu k tezím předkládaným zde. Interpretační model šamanismu ovšem 

v aplikaci na Whitmana nestačí. Už jen tím, že Whitman skrze své textové JÁ radikálně re-

interpretuje evangelijní zvěst, postuluje své JÁ coby nového Krista a zdůrazňuje svou roli 

coby básníka („poet“), odkazuje k „Západu“ a žádá si adekvátní hermeneutiku. Na šamana 

Whitman rovněž příliš mnoho „mluví“ a „káže“. Šamanismus coby průvodní rys orálních 

kultur se jeví jako zajímavá možnost, jak uchopit „fluiditu“, metamorfózy a neostré ontické 

hranice Whitmanova JÁ, které právě s nepevnými identitami orálních kultur sdílí.
195

 

 Čeho se Whitman skrze své JÁ děsí, je pevný smysl, ukotvený v textu, stejně jako 

strach z „faktů“ coby falešné zastavení imaginace. Vzpomeňme na Abramovu a Havelockovu 

analýzu „pevných“ Platónových idejí, jež vznikly jako vedlejší výsledek kultury písma (0.5.4). 

Hranice – i interpretačně výkladové hranice – musí být u Whitmana neustále překračovány! 

„There is no stoppage, and never can be stoppage“ (W. Whitman 1855: v. 1188); „All goes 

onward and outward .... and nothing collapses“ (v. 120). 

 Stejně jako fluidní JÁ oscilují v Leaves (1855) též významy slova sympathy, sympatie 

– v tom smyslu, že je někomu někdo „sympatický“, i sympathy ve smyslu „účasti“, „přejícího 

soucitu“ („com-passion“) s druhým a lásky k němu. Třebaže se k tomuto problému práce ještě 

vrátí (1.8.2), je již na tomto místě třeba říct, že „sympathy“ vtiskává základní tvar 

Whitmanově teopoetice. Právě ona motivuje k neustálému pohybu a překračování hranic JÁ 

za objekty sympatie, jejímž vedlejším produktem je to, čeho si Whitmanova poetika cení 

nejvíc: štěstí plynoucího ze setkávání, posvěcování a redistribuce „sympathy“ i ve smyslu 

Jousseově, Scarry a Sölle (0.3, 0.5). „Sympathy“ a s ní spjaté překračování hranic tvoří ovšem 

v „I CELEBRATE myself“ i interpretačně bohatý příběh JÁ (1.8).  

 Whitmanova teopoetika, včetně slavných katalogů, je projekcí „sympathy“ JÁ, která 

u Whitmana splývá s křesťanskou láskou („agapé“), jež je ve Whitmanově ontologii „kýlem 

stvoření“ a která směřuje ke všem. V tom se liší od světa strictu sensu orální kultury, pro 

kterou byl „svět“ (kosmos) vždy ohraničen a jen tento svět, jak píše Eliade, mohl být opravdu 

kosmem, a ne chaosem, jen tento „náš svět“ byl „posvěcen“ oproti „chaosu“ světa „jiných“.
196

 

Samotné široké vymezení „sympathy“ („účasti“) či „lásky“, určené ven a celému univerzu je 
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 Srov. např. M. Eliade (1997), L. Lévy-Bruhl (1999) i třeba W. Herzog (2010). 
196

 Srov. „Příznačným rysem tradičních společností je, že mezi svým obydleným územím a neznámým, 

neurčeným prostorem, jímž je toto území obklopeno, spatřují protiklad: to první je ,svět‘ (přesněji ,náš svět‘), 

kosmos; to druhé již není kosmos, nýbrž jakýsi ,jiný svět‘, prostor, který je cizí, chaotický, obydlený strašidly, 

démony, ,cizinci‘ (kteří jsou ostatně připodobňováni démonům a duším zemřelých) [...] Je-li [však] každé 

území ,kosmem‘, pak jedině proto, že bylo nejprve posvěceno, neboť je tak či onak dílem bohů anebo je ve 

spojení se světem bohů. ,Svět‘ (tj. ,náš svět‘) je univerzem, ve kterém již došlo k projevům posvátna a kde je 

v důsledku toho možný a opakovatelný zlom mezi různými úrovněmi“ M. Eliade (2006: 23–24). 
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ve Whitmanově teopoetice třeba chápat jako odkaz křesťanství a právě toto křesťanské 

otevření spásy „ven“ a pro všechny, lze snad spojovat i se „skripturalitou“. Velmi „orální“ je 

ovšem Whitmanovo svébytné uchopení výkonu aktu „sympathy“ skrze textové JÁ 

v „I CELEBRATE myself“. Podle Eliadeho v tradičních společnostech „tím, že člověk určité 

území zabere, ale především proto, že se na něm usadí, promění je symbolicky 

prostřednictvím rituálního zopakování kosmogonie v kosmos. To, co se má stát ,naším 

světem‘ musí nejprve být ,stvořeno‘ a každé stvoření má určitý exemplární model, totiž 

stvoření universa bohy“ (M. Eliade 2006: 25). I Whitmanovo JÁ postupně „fyzicky“ po vzoru 

dynamiky kosmu a chaosu u tradičních kultur se doslova snaží „dotknout“ celého světa, svou 

božskou přítomností jej tak posvětit: „Divine am I inside and out, and I make holy whatever 

I touch or am touched from“ (W. Whitman 1855: v. 526). Whitmanovo božské JÁ tak 

imaginativně svou božskostí skrze své katalogy postupně doslova obletuje, posvěcuje a zabírá 

celé univerzum, včetně svaté Země, kterou navštěvuje „s překrásným jemným bohem po 

svém boku“: „Walking the old hills of Judea with the beautiful gentle god by my 

side“ (v. 789). „Sympathy“ v obou smyslech slova určuje jeho velké JÁ, jeho pohyby za 

novými a novými entitami v nekonečných výčtech i nabídnutí zájmena JÁ čtenáři: Jsi krásný! 

Rosť a proleť se se mnou! Whitmanovo boholidské JÁ „ví, že kýlem stvoření je láska“, a má 

setřený „povlak z očí“:
197

 „I know [...] that a kelson of creation is love“ (v. 86) a „Long 

enough have you dreamed contemptible dreams, / Now I wash the gum from your 

eyes“ (v. 1226). Whitmanovo velké JÁ je zasvěceno, „zná“ – od gnóze jej však odlišuje 

radikální, orální tělesnost – a od prvních veršů se chystá smýt „povlak z očí“ svému žákovi-

čtenáři.
198

 Svět je od základu v pořádku, je to jen třeba prohlédnout, říkat dál a pomoci 

druhým. Povlakem na očích jsou pro Whitmana falešné výdobytky moderní textové 

a typografické civilizace, které blokují cestu k zázračnému způsobu existence, jehož nabytí, 

jak jsme viděli výše, sám u sebe v prvních „I CELEBRATE myself“ inzeruje. Whitman coby 

nový Kristus/rabbi/učitel/básník bere čtenáře, jemuž modernita „odkouzlila“ duši, za ruku 

a učí ho znovu žít, aby i on či ona objevili vlastní divinitu. Tato práce čte „I CELEBRATE 

myself“ jako text, kde velké JÁ, kterému se dostalo „prozření“ vlastní divinity, chce 

nejrůznějšími strategiemi své učení předat. V následující kapitole (2.4) je tedy zapotřebí podat 

                                                 
197

 K tomuto tématu viz vynikající monografii P. Hadota (2010); „gum“ překládají Urbánek s Kolářem (1969) 

dosti nevhodným pojmem „hnis“. 
198

 Na rozdíl od „I and I“, fascinující písně Boba Dylana (1983), podobně inspirované konceptem vlastního 

božství v rastafarianismu, však Whitmanovo JÁ a JÁ „posvěcuje“ svou přítomností druhé i sebe, nejenže 

„odpouští“ sobě a druhým, ale též „zalévá kořínky“ k nekonečnému růstu! 
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hlavní teze Učení, které JÁ zprostředkovává, abychom pak v poslední whitmanovské kapitole 

(1.8) této části poukázali na metody samotného učení, tedy jeho „metodu“ i vlastní stvrzení 

svého Učení: to, že jej JÁ nazřelo, není samo o sobě dostačující: aby mu dostálo, musí je 

zároveň i předat. Tato poslední kapitola rovněž pomůže zpřesnit, co bylo „staticky“ řečeno 

zde, Whitmanovo JÁ totiž prochází v „I CELEBRATE myself“ dynamickým vývojem. 
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1.7 Co JÁ učí? Artikuly Učení Leaves (1855) 

 

1.7.1 Na kritiku je čas, nejprve Ti zaliju kořínky: Jsi skvělý! Let it shine! 

 

Whitmanovo JÁ deklarativně neodmítá nic: vše přijímá, vše animuje a vše přerůstá. Zdá se, že 

se nejprve snaží všemu „zalít kořínky“ (W. Whitman 1855: v. 472) absolutní, nepodmíněnou 

láskou, a tak čtenáře-žáka afirmovat – i pomocí toho, že mu nabídne deiktikum JÁ k obývání 

–, aby sebral odvahu na to se vydat vlastní cestou. 

 Tato afirmace je už sama o sobě útokem na moderní civilizaci, architektonicky 

vystavěné především na „pochybující“ filosofii Descartově, jeho „cogitu“, respektive „dubitu“, 

jeho podezření vůči světu a smyslům. Své pochybnosti Descartes ve třetí meditaci dokonce 

dokládá nad samým Sluncem.
199

Whitmanův monistický svět dualismy odmítá a především 

odmítá „nedůvěru“. Základem je pro něj „faith“, „důvěra“ a „víra“ v dění světa. Stejně tak též 

Whitmanova sluchovost a řečnost, uplatňování „nižších smyslů“ rovněž napadá vizuální 

a architektonickou metaforiku Descartovu. Opakovaně se tak vrací pochybovači, „Ever the 

vexer’s hoot! hoot! [...]“ (v. 1062), které Whitmanovo učení neakceptují, ale Whitmanovo JÁ 

neopomíná připomenout, že i své nepřátele-pochybovače s evangelijní láskou přijímá. 

 Příznačný je Whitmanův negativní popis aktérů světa, jemuž vládnou peníze – JÁ vrší 

tvrdě kritické obrazy, zdůrazněné participiem na konci, jež vytváří gramatický rým: 

 

Here and there with dimes on the eyes walking, 

To feed the greed of the belly the brains liberally spooning, 

Tickets buying or taking or selling, but in to the feast never once going; 

Many sweating and ploughing and thrashing, and then the chaff for payment receiving, 

A few idly owning, and they the wheat continually claiming. 

       (v. 1065–1069) 

 

 Hned po tomto výčtu, lidí, kteří chodí s „deseťáky“ na očích a žijí, co Coleridge a po 

něm Lawrence pojmenovali jako smrt za živa. Jejich textová duše, která myslí jen na fiskální 
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 Srov.: „Často se mi pak naopak zdálo, že jsem odhalil velký rozdíl (mezi předmětem a jeho idejí): nacházím 

v sobě například dvě různé ideje slunce, jednu jakoby načerpanou ze smyslů, kterou především je třeba uvést 

mezi idejemi, jež pokládám za získané, a díky níž se mi slunce jeví jako maličké, druhá je pak vzata 

z astronomických úsudků, tedy vyvolána z jakýchsi mně vrozených poznatků nebo vytvořena mnou jakýmkoli 

jiným způsobem, a díky ní se mi slunce ukazuje jako několikrát větší než země; obě rozhodně nemohou být 

podobné tomu slunci, které existuje vně mne, a úsudek mne přesvědčuje, že ta, která podle všeho prýští přímo 

z něj samého, se mu vůbec nepodobá“ R. Descartes (2010 [1641]: III/39); srov též E. Coreth (2002: 40). 
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abstrakce, „nikdy nejde na slavnost“. Whitmanovo JÁ však uzavírá: „This is the city .... and 

I am one of the citizens“ (v. 1070). O pář řádek dál si je o lidech, kteří se „pinoží v límcích“, 

Whitmanovo JÁ jisté, že „nejsou ani červi ani mouchy“: „They who piddle and patter here in 

collars and tailed coats .... I am aware who they are .... and that they are not worms or 

fleas“ (v. 1074). Jde o velmi tvrdý, kritický obraz. Nicméně JÁ jej vzápětí vybalancuje tím, že 

v těchto lidech spatří „duplikáty“ v pitoreskně popsaných „převlecích“: „I acknowledge the 

duplicates of myself under all the scrape-lipped and pipe-legged concealments“ (v. 1075). 

Mluví-li zde Whitman o duplikátech „sebe“, ve zkratce předkládá svoje duchovní učení: oni 

s ním sdílí jeho božství – „Me myself“ – akorát o něm nevědí či jím neumí nechat prozářit své 

tělo a svůj život. S kritikou je JÁ především jedním dechem potvrzuje, protože teprve 

„afirmování“ láskou JÁ pak mohou se svými životy něco začít dělat. 

 

 

1.7.2 Kde je tiskař a kluk z tiskárny? Odhoď tiskově statické vnímání světa. 

Zpět k orálnímu kontextu! 

 

Whitmanovo JÁ často porovnává přírodní dění s jeho textovým protějškem a jasně naznačuje, 

čemu dává přednost: „A morning-glory at my window satisfies me more than the metaphysics 

of books“ (W. Whitman 1855: v. 551). Setkání s TY zvířete je pro Whitmanovo JÁ víc než 

všechno vytištěné, co si kdy přečetl. 

 

Oxen that rattle the yoke or halt in the shade, what is that you express in your eyes? 

It seems to me more than all the print I have read in my life. 

        (v. 228–229) 

 

 O pár veršů dál Whitmanovo JÁ píše, že drozd v bažině nikdy nestudoval stupnice 

(„gamut“), ale „trills pretty well to me“ (v. 236). To je další napadnutí odstupu, vědy, 

zkoumání textové civilizace. Zvířata jsou na rozdíl od lidí spokojená („satisfied“) a nejsou 

posedlá mánií vlastnit a jsou vždy „na svém místě“, na rozdíl od lidí se nevzdálily božské 

jiskře, jsou klidná a „u sebe“ („self-contained“, v. 684). Zvířata jsou u Whitmana vždy „na 

svém místě“, přeloženo „dějí se na svém místě“: The moth and the fisheggs are in their place, 

/ The suns I see and the suns I cannot see are in their place, / The palpable is in its place and 

the impalpable is in its place“ (v. 350–352). 

 V Já a Ty stráví Buber několik stránek úvahami o „primitivních“ národech, kde nebyl 
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ještě rozvinutý vztah JÁ-ONO a jejichž život je prostoupen vztahovostí JÁ-TY, jakkoli „si 

tuto kosmickou patetiku“ jejich aktéři „neuvědomovali“ (M. Buber 2005 [1923]: 54), protože 

protějšek, vztah JÁ-ONO, tedy – dodejme – textový, distancovaný vztah ke světu, ještě nebyl 

rozvinut, a nestal se tedy kontrastním pozadím pro „základové slovo“ JÁ-TY. Ačkoli Buber 

přímo netematizuje problém tisku a písma, zdá se, že vztah JÁ-ONO je umožněn právě 

skripturální distancí. Jako by právě Whitmanovo JÁ Leaves (1855) navazovalo takovýto pre-

diferencovaný vztah, kde ještě nevyvstalo JÁ-ONO „které odděluje“ (M. Buber 2005: 55).
200

 

 Z podobně kritických stanovisek k modernitě jako Buber také Whitman ostře napadá 

textové myšlení. Jádro Whitmanovy kritiky a zároveň „léčby“ moderní civilizace přiblíží 

následující vrh otázek: JÁ chápe psaní i jiné moderní artefakty spojené se kulturou tisku 

pouze jako metonymický otisk činnosti a ptá se po „pisatelích“. Jeho otázky mají „naznačit 

skutečnost“: 

 

My words are words of a questioning, and to indicate reality; 

This printed and bound book . . . . but the printer and the printing-office boy? 

The marriage estate and settlement . . . . but the body and mind of the bridegroom? 

  also those of the bride? 

The panorama of the sea . . . . but the sea itself? 

The well-taken photographs . . . . but your wife or friend close and solid in your 

  arms? 

The fleet of ships of the line and all the modern improvements . . . . but the craft 

  and pluck of the admiral? 

The dishes and fare and furniture . . . . but the host and hostess, and the look out of 

  their eyes? 

The sky up there . . . . yet here or next door or across the way? 

The saints and sages in history . . . . but you yourself? 

Sermons and creeds and theology . . . . but the human brain, and what is called 

  reason, and what is called love, and what is called life? 

        (W. Whitman 1855: v. 1082–1091) 

 

                                                 
200

 „V primitivní, vztahové události je já zahrnuto, a to v důsledku její výlučnosti. Vždyť protože jsou v ní pouze 

dva partneři – jak plyne z její podstaty –; člověk a jeho protějšek, ve své plné aktuálnosti, protože svět se v ní 

stává duální soustavou, vyciťuje tu už člověk onu kosmickou patetiku tohoto JÁ, aniž by si je samo zatím 

uvědomoval. Naproti tomu není já ještě zahrnuto v té přírodní skutečnosti, která má později přejít v základní 

slovo Já-Ono, touto skutečností je oddělenost lidského těla, jakožto nositele počitků, od jeho okolí. Tělo se učí 

poznávat se v této zvláštnosti a odlišovat se od všeho kolem, ale toto rozlišování se spokojuje tím, že pouze staví 

tělo a věci vedle sebe, takže nemůže mít povahu stavu, v němž je zahrnuto já“ M. Buber (2005 [1923]: 54–55). 
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 Whitmanovo JÁ tak odkazuje k limitům psaného jazyka a produktů kultury tisku. 

Napadá moderní textové vědomí, které se zastaví už u jednotlivých tištěných znaků jako 

konců a neptá se dál. Text a výdobytky textuality, jako je fotografie, Whitman chápe pouze 

coby synekdochy k příběhu, jeho fixace, jeho otisky a ukazuje na limit jejich znakové 

platnosti. Čte je strictu sensu jako znaky, ale nejenom znaky chápaní saussurovsky bilaterálně, 

ale vede čtenáře ke kontemplaci nad jednotlivými tangibilními „jevy“ a hledá příběh za nimi 

a možnou diskrepanci mezi tímto skutkem a realitou, která za nimi byla či jest. To je nejlépe 

vidět na motivu „fotografie“. Jinými slovy: snaží se obnovit původní kontext, který se ve 

skripturálních, asynchronních kulturách ztrácí. Zároveň nahlíží limity skripturální kultury, 

která svou znakovostí sugeruje, že slovo pouze odkazuje k pojmu. Slovo i „skutečnost“ je pro 

Whitmana, stejně jako pro Onga a Jousse a samozřejmě Bubera, mnohem dynamičtější. Je 

třeba nahlédnout takto dynamicky i slovo „nebesa“ („sky“, v. 1089). Kázání, kréda a teologie 

nutně Whitmanovi limituje zázračnost světa přítomnou v „mozku“, rozumu, lásce a životě. 

Stejně tak i „svatí v historii“, ale co ty?, ptá se Whitmanovo já: „But you, yourself?“ – 

odpověď visí ve vzduchu: sám jsi svatý! Pro Whitmana je skutečnost děním. Mluvené slovo je 

vždy „událostí“ a nemůže být „zcizeno“ z kontextu: problém naší civilizace je pro Whitmana 

právě v tom, že kontext textu považuje za kontext celkový. Kontext nahradil kotext. 

 Proto se JÁ jinde s nelibostí otáčí na svou minulost, na dobu, kdy ještě nepoznalo 

fundamentální spojení s božským JÁ JSEM, a „potilo se s lingvisty a rivaly“: jazykovědci na 

rozdíl od JÁ přistupují k jazyku analyticky, zkoumají zapsaná slova, a ne mluvenou řeč: 

„Backward I see in my own days where I sweated through fog with linguists and conteders, / 

I have no mockings or arguments .... I witness and wait. (W. Whitman 1855: v. 71–72). 

Podobně i zde: „I am less the reminder of property of qualities, and more the reminder of 

life“ (v. 495). 

 Pro Ferdinanda de Saussura, jak nedávno podtrhl Jakub Votroubek (2012), „Jazykový 

znak nesjednocuje věc a jméno, ale pojem a akustický obraz. Akustický obraz není materiální 

zvuk, něco čistě fyzického, ale psychický otisk tohoto zvuku“ (F. Saussure 1996: 96). 

Označujícím je tedy pro Saussura „akustický obraz“, označovaným je „pojem“. Přestože 

Saussure tvrdí, že primární je „zvuk“, samotné takto abstraktní vymezení znaku „uvnitř naší 

hlavy“ prozrazuje textový bias. V orálním myšlení samozřejmě takovýto zvláštní mezistupeň 

jako „akustický obraz“ není. Jak dokazuje Ong v návaznosti na Jousseovy průzkumy, 

mluvené slovo není „znak“: „Člověk v orální kultuře nebude s největší pravděpodobností 

uvažovat o slově jako o znaku, tedy jako nehybném vizuálním jevu. Homérovy odkazy ke 

slovům doprovází standardní přídomek ,okřídlená‘, který evokuje prchavost, sílu a svobodu. 
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Slova se neustále pohybují, avšak ve formě letu, který je mocným způsobem pohybu – a který 

vynáší vzhůru a osvobozuje z pout běžného, hrubého a těžkého ‚objektivního‘ světa“ (W. Ong 

2001: 91). 

 Zkrátka a dobře, Saussurův sémiotický model komunikace – vzpomeňme slavný 

Saussurův obrázek mezi dvěma hlavami a komunikačním kanálem mezi nimi – není 

myslitelný bez vynálezu fonetické abecedy. Právě abeceda, jak situaci pregnantně popisuje 

David Abram, může zcela pominout zobrazovanou věc, spokojí se pouze s gestem lidských 

úst a větší, více-než-lidský svět není již pro Abrama „nutnou součástí systému“: 

 

 A direct association is established between the pictorial sign and the vocal gesture, for the first 

time completely by-passing the thing pictured. The evocative phenomena – the entities imaged 

– are no longer a necessary part of the equation. Human utterances are now elicited, directly, 

by human-made signs; the larger, more-than-human life-world is no longer a part of the 

semiotic, no longer a necessary part of the system (D. Abram 1997: 100–101). 

  

 Tím, že se Whitmanovo JÁ ptá nad vytištěnou knihou na „tiskaře“ a „kluka 

z tiskárny“ a nespokojí se jen s tím, že knihu „čte“, usiluje vrátit do naší komunikace kontext 

a smyslový svět: napadá podivnou moderní soběstačnost abecedou ovlivněného modelu 

komunikace písemné i ústní. Tento model znamenal utichnutí TY těla, krajiny, zvířat a rostlin 

a do jisté míry pomohl nastolit i náš panský vztah k nim.
201

 

 

 

1.7.3 Nesnaž se svět uchopit logicky! Je-li něco dokonalé, pak dění světa! 

 

Rovněž útok na logiku je součástí útoku na textové myšlení a jeho pseudo-soběstačnost, která 

z komunikace vylučuje přítomnost „vnějšího světa“. Někdy JÁ útočí na logiku explicitně jako 

zde: „Logic and Sermons never convince, / The damp of the night drives deeper in my 

soul“ (W. Whitman 1855: v. 652–653), a jedním z nejslavnějších Whitmanových veršů je pak 

božská afirmace vlastních kontradikcí: „Do I contradict myself? / Very well then .... 

i contradict myself; / I am large .... I contain multitudes“ (v. 1314–1316). A k napadnutí logiky 

došlo již nad prvními verši se společnými „mými“ a „tvými“ atomy (v. 3).  

                                                 
201

 Pro Davida Abrama si ještě například hebrejská abeceda, která nezapisuje samohlásky, uchovává větší kontakt 

s mimo-lidským světem. Výslovnosti je třeba se naučit jinde než v textu. Abram nabízí vysvětlení, že absence 

samohlásek ve staré hebrejštině je analogická se zákazem idolatrie: mluvu animuje stejný „dech“/„duch“ jako 

živý svět a nemá pevně zbytnět zapsáním vokálů (1997: 239–244). 
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 Odmítnutí logiky dále vystává nad naduživaným slovem „perfect“ a jeho 

odvozeninami, které se v Leaves (1855) objevují 46krát. Jde o jedno z Whitmanových 

nejoblíbenějších slov, epiteton universalis. JÁ žasne v „I CELEBRATE myself“ nad 

jednotlivými entitami a deklaruje, že „není nikdy víc dokonalosti než teď“ (v. 34), dokonalé 

jsou „věci“ (v. 48), „mravenec“ (v. 663), „údy“ otroka (v. 223) aj. Ve skladbě „To Think of 

Time“ jsou pak dokonalá zvířata, duše, země „i s tou nejmenší věcí na ní“, dobro, „hřích“ (!), 

zelenina, minerály a šťávy (W. Whitman 1855: 69). Jsou-li všechny entity dokonalé, ztrácí 

kategorie dokonalosti smysl. Whitman chce záměrně suspendovat falešnou, protože 

z kontextu lebenswelt vytrhávající „logiku“, jež redukuje bohatost skutečnosti na pouhé 

fixované pojmy. 

 Jednotlivé entity, zvířata a lidé jsou v teopoetice Leaves ustavičným děním: „There is 

no stoppage, and never can be stoppage“ (W. Whitman 1855: v. 1189), a všechny jsou buď 

plně, nebo aspoň potenciálně „dokonalé“, protože všechny – jakkoli nereflektovaně – 

participují na kosmickém dění, které ztotožňuje s nepředmětným JÁ coby animující božskou 

sílou univerza i v boholidské podobě JÁ coby tuláka / nového Krista: „I tramp a perpetual 

journey“ (v. 1199). Některé entity se však „dějí víc“ a některé „míň“, zvířata a přírodní entity 

se dějí plně, u lidí záleží na stupni sebeuvědomění: Whitmanovo naléhání má vrátit na životní 

cestu ty, jejichž imaginaci zastavila „fakta“ pozitivistické výchovy – Dickensovy Hard Times 

(1854) byly mimochodem publikované rok před Leaves. Whitmanovo JÁ chce tedy přivést ty, 

kteří chodili s „deseťáky na očích“ (W. Whitman 1855: v. 1065), k poznání kosmického dění 

a větší participaci na něm: prvním krokem pro Whitmanovo JÁ je však dodat jim odvahu 

a afirmovat je absolutní láskou, aby se mohli vydat na cestu a začít „plavat“: „Long have you 

timidly waded, holding a plank by the shore, / Now I will you to be a bold swimmer, / To 

jump off in the midst of the sea, and rise again and nod to me and shout, and laughingly dash 

with your hair“ (v. 1228–1230). 

 

 

1.7.4 Ve vědeckém pracovišti a v kostele se spíš nepotkáme, ani mezi literáty 

 

S napadnutím logiky jde ruku v ruce napadnutí vědy. Jak upozornil už Nicholson (1957), verš: 

„Hurrah for positive science, long live exact demonstration!“ (W. Whitman 1855: v. 488), 

bývá často vytržen z kontextu a bývá jim zaštiťován Whitmanův domněle pozitivní vztah 
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k vědě,
202

 jenže hned za uvedeným veršem následuje velmi nevědecké: „Fetch stonecrop and 

mix it with cedar and branches of lilac“ (tedy „Hoď sem pepř a protři jej s větvičkami cedru 

a bezu“, v. 489), a pokračuje ve verších 489–492 výčtem povolání, podobně jako v písni 

Voskovce a Wericha impresário vyvolává na podium lexikografa, chemika, geologa a luštitele 

„starých nápisů na cihlách“, ale i námořníka. Výčet uzavírá dvojverší: „Gentlemen i receive 

you, and attach and clasp hands with you, / The facts are useful and real .... they are not my 

dwelling .... I enter by them to an area of the dwelling“ (v. 493–494). Jde opět, domnívám se, 

o typické gesto Whitmanovy rané teopoetiky, gesto příznačně afirmativní i kritické: s vědci si 

JÁ tiskne rukou, ale zároveň tvrdí, ve vší úctě, že co dělají, není jeho „příbytek“, že fakta 

vědců mu otevírají „pouhou jednu část“ příbytku. Part uzavírá dvojverší: „I am less the 

reminder of property of qualities, and more the reminder of life (v. 495), kde zaznívá opět 

jasná kritika „vědy“, která zapomíná na jak, ale ptá se pouze na co. Věda svými 

„fakty“ blokuje lidi od skutečnosti tím, že fakta vydává za skutečnost celou. Takovéto 

omezení skutečnosti nemůže Whitmanovo JÁ připustit.
203

 

 V jiných verších Whitmanovo JÁ zpochybňuje vše, co kultura tisku fixovala, zpevnila 

a vystavěla. Z dokumentů vznikly instituce a instituce znamenají stázi: pro JÁ jsou to 

abstrakce a odvádějí od skutečnosti. Kloub na ruce („pant ruky“) zahanbí stroje: „And the 

narrowest hinge in my hand puts to scorn all machinery“ (v. 666), čas odměřovaný hodinami 

nestačí: „The clock indicates the moment .... but what does eternity indicate?“ (v. 1135). 

Whitmanovo JÁ je tak proti všemu „fixovanému“, ať už sociálně („prostřený stůl“), či 

institucionálně („knihovna“ a „burza“): čtenáře a čtenářky místo toho vodí na kopec: „I lead 

no man to a dinner-table or library or exchange, / But each man and each woman of you I lead 

upon a knoll“ (v. 1203–1204). V Leaves (1855) je zobrazení moderního velkoměsta 

přinejmenším ambivalentní: JÁ sice dokládá, že „je občanem města“ a že je „zajímá vše, co 

ostatní“ (W. Whitman 1855: v. 1070–1071), následuje však už zmíněný popis občanů ve 

                                                 
202

 V novějším bádání stejnou chybu opakuje například D. Kuebrich (2009: 209). 
203

 Je důležité si uvědomit, že hranice čisté „vědy“ nebyly ve Whitmanově době nijak ostré. Whitman sice 

v předmluvě bez jakýchkoli rezerv afirmuje „exaktní vědu“: nejde však o exaktní vědu, jak jsme zvyklí chápat ji 

dnes, ale Whitman do ní zahrnuje také „frenologii“, „spiritismus“, ba i „námořníka“ a „cestovatele“! 

W. Whitman (1855: vii). Největším „aplausem“ vědě má pak být, jak stojí v předmluvě, „krása básní“. Jak si 

všímá Harold Aspiz (2009: 218), „science“ se používalo také pro proud myšlení vycházející z Naturphilosophie 

a romantické tradice, protože jí byly vlastní religiózní předpoklady. Whitman vztahuje „virtually all phenomena 

to a vaguely religious universal ,law‘ or impulse of mind predicated on the unity of mind and matter and of spirit 

and matter“ (Ibid.: 219). Tyto „univerzální zákony“, podobně jako u Emersona či Shelleyho, potom tvořiví 

jedinci odhalují. Stejně inspirativní je pro Whitmana i myšlenka „evoluce“ jakožto tvořivého vývoje. Pro 

Whitmana je však evoluce spíš představou odkrývání plodivé nekonečnosti, která podbarvuje vše, objevili jsem 

triliony zim a let a čekají nás další triliony: „Eternity lies in bottomless reservoirs... its buckets are rising for ever 

and ever/ We have thus far exhausted trillions of winters and summers, there are trillions ahead of them.“ Pravdy 

čekají, až budou nalezeny: „All truths wait in all things, / They neither hasten their own delivery nor resist it, / 

They do not need the obstetric forceps of the surgeon“ W. Whitman (1855: v. 648–650). 
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fracích, o kterých JÁ musí zdůraznit, že nejde o „červi či blechy“ (v. 1074). Entusiasmus JÁ 

patří mnohem více farmářům, dělníkům a zvířatům, jeho argumentace pro město v Leaves 

(1855) není nijak přesvědčivá: JÁ hopem zalívá obyvatelům metropole kořínky, aby se samo 

mohlo rychle navrátit do otevřené krajiny. 

 S odmítáním diskursu textovosti souvisí i odmítání církevních dogmat ve prospěch 

situační etiky. Institucionalizované náboženství JÁ smete v textu několikrát. Nejslavněji, když 

chválí svůj svatý dotyk a staví vůni podpaždí nad modlitbu: „Divine I am inside and out, and 

make holy whatever I touch or am touched from; / The scent of these arm-pits is aroma finer 

than prayer, / This head is more than churches or bibles or creeds“ (v. 526–528). 

 JÁ pak odmítá rovněž představu, že umění je víc než realita či že theoria je víc než 

žitý život. Jako se Whitmanovo JÁ v prvních řádcích Leaves odtrhne od fascinace voňavkami, 

interiérem, je mu cizí „uzavření krásy“ v mnoha básních Baudelairových Fleurs du Mal. 

Hugo Friedrich píše nad Baudelairem o „záchranném kruhu formy“ (H. Friedrich 2005: 39), 

„úsilí o vytržení ze stísňující skutečnosti“ (Ibid.: 54), „hrázi“ proti mučivé, banální realitě. Pro 

Baudelaira je důležitá estetická představa sonetu coby hrobky, uzavření; jeho sonet krásu 

skripturálně uzavírá, konzervuje ji jako flakón, vyvzdorovává krásu na stísňující realitě. 

Whitman zůstává u organických metafor, jeho poetika netvoří artefakty, jako spíš odkrývá 

krásu nalezené skutečnosti. Cizelace sama implikuje distanci mezi 

„skutečností“ a „artefaktem“ a právě tuto distanci se Whitman snaží eliminovat, či přesněji 

řečeno ji zprůhlednit: list knihy má vést čtenáře ke kontemplaci listu trávy. I samotná 

kompozice Leaves (1855) byla (1.5) v něčem participací na kosmogonickém aktu vzniku 

světa, vyvstáváním ostrovu kosmu z chaosu vod. Whitmanovi Leaves (1855) se jeví 

(netextová) skutečnost zázračná, krásná (vůbec ne „mučivá“ a už vůbec ne „banální“), ale 

dokonalá dost a sama ven svou krásou promlouvající. 

 

 

1.7.5 Vyjdi ven z interiéru se mnou na vzduch, hodně se přes den procházej, 

lenoš, vnímej a dotýkej se! 

 

Proto JÁ vyžaduje, aby s ním čtenář šel ven: „And I swear I will never translate myself at all, 

only to him who privately stays with me in the open air“ (W. Whitman 1855: v. 1247); „I am 

enamoured of growing outdoors“ (v. 248). Whitman zdůrazňuje totožnost mezi vzduchem-

duchem-dechem v orálních kulturách a přítomnou v etymologii české i hebrejské („ruach“). 
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Dotyk větru, životodárného vzduchu je dech Boží přítomnosti ve světě (D. Abram 1997: 239–

244; 1.3). Vzduch pak spojuje všechny živé bytosti, plaveme v něm jako ryby, tímto 

uvědoměním zpřítomňuje Whitman sounáležitost všech živých bytostí. 

 Jak ukázaly už úvodní verše (1.3), důležité je i lenošit. Blíž Bohu jsme pro 

Whitmanovo JÁ lenošením, ne prací. Protestanskou morálku nonšalantně odmítá. Už 

„předmluva“ (1.2) zdůraznila, že básník musí tvořit „bez námahy“ (W. Whitman 1855: vi), 

v prvních verších „I CELEBRATE myself“ se setkáváme s lenochem. „Participace“, která je 

pro Merleau-Pontyho základním atributem „percepce“, je pro Whitmana doprovázena 

lenošením. Duši nevábí v práci ani ve spěchu, ale tím, že lenoší: „I loafe and invite my soul, / 

I lean and loafe at my ease .... observing a spear of summer grass“ (W. Whitman 1855: v. 4–5). 

 Whitmanovo JÁ tak ve svém učení opakovaně zdůrazňuje odklon od abstrakcí 

textovosti vstříc přímé percepci. Je třeba dýchat, čichat, sahat, vnímat, naslouchat. Whitman 

vedle zraku rehabilituje kulturou tisku potlačené „nižší smysly“: „Mine is no callous shell / 

I have instant conductors all over me whether I pass or stop“ (v. 613–614). Vnímání 

konkrétního vede u Whitmana k extatickému energetickému vzmachu, momentu jásavé 

radosti. Právě participací na konkrétních věcech se dotýká živého zázračna a afektivně – 

mimeticky – skrze mimisme (jde o vhodnější pojem než „estetická nákaza“!) to chce naučit 

i čtenáře, „pokud s ním stráví den a noc“ (v. 25). 

  JÁ odmítá interiér a ve své poloze „mezi kloboukem a botami“ je častěji „tramp“ než 

flâneur: „I tramp a perpetual journey, / My signs are a rain-proof coat and good shoes and 

a staff cut from the woods; / No friend of mine takes his ease in my chair, / I have no chair, 

nor church nor philosophy; / I lead no man to a dinner-table or library or exchange“ (v. 1199–

1123). Baudelairův melancholický flâneur rovněž chodí, ale přísně si uchovává svou 

individualitu, svou distanci od davu, který jej fascinuje, ale kterým pohrdá (W. Benjamin 

1969: 172); Baudelaire se děsí profanace, „prostituce“ citu (H. Friedrich 2005: 36), Whitman 

naopak vzývá právě k plné účasti se všemi a vším, což nachází výraz v samé jeho poetice 

radikálního – a někdy až hysterického – překračování ontických hranic, které kultura textové 

modernity vymezila vcelku pevně. Pokud se pohybuje po městě, pak svébytnost jeho 

flâneurství přesně charakterizuje Ed Folsom, když upozorňuje na Whitmana chodícího mezi 

davy Manhattanu, který vis à vis novým a novým tvářím, jež s největší pravděpodobností už 

nikdy neuvidí, říká: „It could have been me“, „to jsem mohl být já“.
204

 K problému 

„vcítění“ a „sympathy“ u Whitmana se ještě práce vrátí (1.8.1). 

                                                 
204

 Volně přeloženo podle M. Zwonitzer (2008). 
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1.7.6 Zázračno prosvítá těly zvířat, rostlin, lidí a JÁ. Martin Buber stojí 

Whitmanově teopoetice blíž než pozdní Martin Heidegger. 

 

Emblematická je u Whitmana zázračnost zvířat při setkání s nimi. JÁ tak zdůrazňuje 

setkávání a družnost s „více-než-lidským“ světem. V „I CELEBRATE myself“ je tak 

implicitně přítomna určující myšlenka současného filosofa krajiny Davida Abrama (1997: 10), 

že jsme „lidmi jen v kontaktu a družnosti s tím, co je ne-lidské“. 

 

 I believe a leaf of grass is no less than the journeywork of the stars, 

 And the pismire is equally perfect, and a grain of sand, and the egg of the wren, 

And the tree-toad is a chef-d’ouvre for the highest, 

And the running blackberry would adorn the parlors of heaven, 

And the narrowest hinge in my hand puts to scorn all machinery, 

And the cow crunching with depressed head surpasses any statue, 

And a mouse is miracle enough to stagger sextillions of infidels, 

And I could come every afternoon of my life to look at the farmer’s girl boiling her 

  iron tea-kettle and baking shortcake. 

       (W. Whitman 1855: v. 662–669) 

 

  V návaznosti na Emersonovo „Miracle is a monster“ odmítá Whitman skrze své JÁ 

zázraky z vnějšku. Vše tady je zázrak, „list trávy“, stejně jako „mravenec“, „ropucha“, 

„borůvka“, „nejužší sval“ ruky, „kráva s hlavou dole“, „myš“ – a Whitman do výčtu 

symptomaticky a naivně v jedné řady se zvířaty zahrne i „holku z farmy“ (W. Whitman 1855: 

v. 669). Zpráva je nicméně stejná: všechny tyto entity svědčí o zázračnosti světa i zázračnosti 

JÁ: po výčtu následuje krásný verš, že JÁ je „čtvernožci a ptáky všude štukováno“: „And am 

stucco’d with quadrupeds and birds all over“ (v. 671). Skrze zvířata si pak boholidské 

Whitmanovo JÁ uvědomuje vlastní divinitu: „They bring me tokens of myself .... they evince 

them plainly in their possession.“ Podobně je tomu i v následujících verších: „I hear and 

behold God in every object, yet I understand God not in the least, / Nor do I understand who 

there can be more wonderful than myself“ (v. 1274–1275). 

  „Object“ v předchozí větě by šlo dobře překládat jako „věc“, a nabízí se tak uvážit 

„věcnění věci“ pozdního Martina Heideggera, kdy takovéto „věcnění“ dává prodlévat 
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součtveří, „zemi a nebi, božským a smrtelným“ (M. Heidegger 1993: 27). Heidegger totiž ve 

stejném textu mluví i o věcnění zvířat – „Tím, že věcní každá ve svém prodlení po svém, jsou 

věci volavka a srna, kůň a býk“ (Ibid.: 35). Takovéto věcnění zdá se být však především 

připomínkou smrtelnosti Dasein, tady vyjevením jeho ontologie jako bytosti, která na rozdíl 

od zvířat nehyne, ale umírá: „Zemřít znamená být schopen smrti jakožto smrti. Jen člověk 

umírá. Zvíře hyne“ (Ibid.: 29). Tato ontologie je tedy zcela zaměřena na člověka, stejně tak 

vážnost Heideggerova textu je velmi vzdálena spontánnímu těkání Whitmanova JÁ. 

 Úžasu setkávání Whitmanova JÁ s jednotlivými zvířaty se jeví blíž myšlení Martina 

Bubera. Buberovo setkávání s konkrétním „Ty“ není jako u Heideggera uvědoměním si 

vlastní konečnosti, ale  zakládá „přítomnost“ a je výrazem vzájemné potřeby Boha, druhého 

a Já: „Přítomnost povstává jen proto, že se zpřítomňuje Ty“ (M. Buber 2005: 45); „Bůh jako 

osoba miluje a jako osoba chce být milován“ (M. Buber 2002: 77); „Já povstává díky 

Ty“ (M. Buber 2005: 60); „Vztah je vzájemnost. Mé ,Tyʻ na mne působí stejně jako já na ně 

[...] Jak nás vychovávají děti a zvířata!“ (Ibid.: 48). 

 Ano, v Já a Ty figuruje jako partner setkání nejen druhý člověk, ale i kočka (M. Buber 

2005: 54) a strom! (Ibid.: 40). Paralela s Whitmanem se projevuje se i v detailech. Pro 

Martina Bubera bylo formativní právě setkání s koněm u svých prarodičů (D. Sölle 2001: 21), 

o setkání s koněm referuje i Whitmanovo JÁ: „And the look of the bay mare shames silliness 

out of me“ (W. Whitman 1855: v. 237). Symptomatické je, že Buber, stejně jako Whitman, 

akcentuje dotyk a příznačné je též Buberovo vyzdvižení orálních kultur nad moderními, 

textovými „kulturami čísla“. Buber stojí Whitmanovi blízko i útokem na strnulost 

platónských idejí, které tato práce spolu s Havelockem připsala písemnému vědomí: „Ideje 

netrůní nad našimi hlavami – stejně tak jako v nich nesídlí: ony mezi námi chodí a obracejí se 

na nás“ (Ibid.: 46). 

 Rozdíly mezi dvěma velkými teopoetikami jsou však zjevné. Zaprvé, Whitmanovo JÁ 

v „I CELEBRATE myself“ především nijak neakcentuje vztah Já-Ty – coby vztah dvou 

lidských bytostí, který je pro Bubera výchozí – a stále neuroticky či hladově těká z jedné živé 

entity na druhou.
205

 Zadruhé, na rozdíl od rozvážného, jakkoli spontaneitu akcentujícího 

Bubera, se Whitman bohatě „setkává“ i s orgány vlastního těla, včetně sexuálních, kterým 

„slouží“ či které „posvěcuje“: „If I worship any particular thing it shall be some of the spread 

of my body; / Translucent mould of me it shall be you, / Shaded ledges and rests, firm 

masculine coulter, it shall be you“ (W. Whitman 1855: v. 529–531). A zatřetí a především – 
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 Anebo je skladba „I CELEBRATE myself“ výpovědí o takovémto mezilidském vztahu in absentia? 
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Whitmanova identita nepředmětného JÁ animujícího jednotlivá jsoucna i Whitmanovo 

překlenutí své inkarnované identity a identity nepředmětného Boha velkým deiktikem JÁ (1.6) 

jsou u Bubera – jakkoli ovlivněného chasidismem, který byl v rámci židovstva často vnímán 

jako hereze
206

 – nemyslitelné.
207

 Boží transcendence je sice u Whitmana naznačena 

i v některých partech „I CELEBRATE myself“, jako „I hear and behold God in every object, 

yet I understand God not in the least“ (v. 1274), jinde se, jak už jsme viděli v 1.6, však 

Whitmanovo JÁ s Bohem plně identifikuje, vybízejíc k tomu i čtenáře. Martin Buber naopak 

– přes Boží epifanii ve vztahu Já-Ty – uchovává zároveň i Boží skrytost a transcendenci.
208

  

 

1.7.7 Svět je fundamentálně dobrý, regeneruje se a sdílíš jej s bratrami a 

sestrami! 

 

Leaves (1855) učí, že svět a život jsou fundamentálně dobré. Zlo je privací dobra a tato 

privace pramení především v nepochopení zázračného dění univerza: „What behaved well in 

the past or behaves well today is not such a wonder, / The wonder is always and always how 

there can be a mean man or an infidel (W. Whitman 1855: v. 481–482). Po takových verších 

není třeba zdůrazňovat, že Whitman ve shodě s kvakery odmítá doktrínu prvotního hříchu. 

Coby nový Kristus ve svém učení akcentuje teologii stvoření, stvoření není „hříšné“, nýbrž 

svaté („holy“).
209

 

 V teopoetice „I CELEBRATE myself“ se svět děje, roste, směřuje „dál“ a plodí: 

všechno je krásné teď a bude ještě lepší. „There is no stoppage, and never can be 

stoppage“ (v. 1189). Růst hlásá i JÁ: „I chant a new chant of dilation or pride, / We have had 

ducking and deprecating about enough, / I show that size is only development“ (v. 429–431). 

Nebe přetéká spermatem: „Sees of bright juice suffuse heaven“ (v. 558). 

 Vše se regeneruje, smrt je „štěstí“ a je jen branou k dalšímu životu. Smrt je plodivá. 

„What do you think has become of the young and old men? / And what do you think has 

become of the women and children? / They are alive and well somewhere“ (v. 144–146). Smrt 

                                                 
206

 K velice napjatému vztahu Lévinas–Buber a Lévinasovým až nevraživým útokům na Bubera, viz M. 

Friedman (2004). 
207

 Srov. „Úplné zahrnutí božského do sféry lidského bytostného Já (Selbst) ruší božství božského. K tomu, 

abychom Boha mínili, není nutné o něm něco vědět; mnozí skutečně věřící lidé dokáží sice hovořit k Bohu, 

nikoli však o Bohu. Neznámý Bůh, pro kterého se člověk odváží žít, jemuž se odváží vyjít vstříc, jejž se odváží 

oslovovat, je legitimním předmětem náboženství. Kdo se zdráhá omezit Boha na transcendenci, chápe více než 

ten, kdo jej takto omezuje, že Bůh je něco většího. Kdo však omezuje Boha na imanenci, má na mysli něco 

jiného než Boha“ M. Buber (2002: 35). 
208

 I proto vstoupil Buber do známé polemiky s C. G. Jungem. M. Buber (2002: 161–166). 
209

 Mathew Fox zřejmě právě ve Whitmanově stopě nazval svou nejslavnější knihu Original Blessing (2000). 
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je „dobrá“ a „šťastná“: „All goes onward and outward .... and nothing collapses, / And to die 

is different from what any one supposed, and luckier. // Has anyone supposed it lucky to be 

born? I hasten to inform him or her it is just as lucky to die, and I know it“ (v. 120–123). 
210

 

S růstem a plodivostí přichází též u Whitmana i explicitní posvěcení tělesnosti 

a sexuality, JÁ trvá na rovnosti těla a duše, odmítá platónské, kalvinistické a karteziánské 

upozadění těla, sexuality, tělesnosti a vnímavosti. Vedle výslovného posvěcení tělesnosti je tu 

také sama forma mnemotechnických bilateralismů/paralelismů, která koření v bilaterální 

struktuře těla. Jak přítomná práce argumentuje, těchto bilateralismů/paralelismů Whitman 

používá proto, aby při hlasitém čtení zjitřil vnímavost čtenářů k sobě i druhým. (1.4.4): 

   

 I am the poet of the body, 

 And I am the poet of the soul. 

    (v. 422–423) 

  

 I strádající tělo je možno chápat jako vedlejší produkt kultury písma a tisku, jež 

redukovala tělo jenom na schránku, „obálku“ (T. Pettitt 2010). Vzpomeňme na krunýř Řehoře 

Samsy či na tělem (ergo i duchem!) strádajícího písaře Bartlebyho a jeho spolupracovníky 

Turkeyho, Nipperse a Ginger Nuta v povídce Whitmanova současníka Hermana Melvilla 

v povídce „Bartleby, the Scrivener“ (1853). Podobně jako později Merleau-Ponty učí 

Whitmanovo JÁ, že tělo není předmět a že „tělesnost, o níž mluvíme, není 

hmota“ (M. Merleau-Ponty 1997: 142).
211

 

 Nahlédnutí zázračnosti vlastního bytí, radikální chápání člověka jako bohočlověka 

(1.6) má rovněž politický význam. Demokracie je ve Whitmanově pojetí vzájemné setkávání, 

Božích synů a dcer, což nutně vede k jeho nedůvěře k autoritám a institucím. Učení o vědomí 

vlastního božství – které usiluje o to čtenáři předat – poté vede k očekávání lepšího světa, 

hodného důstojenství vlastního JÁ. Není náhoda, že právě z řad kvakerů, jejichž vědomí 

„inner light“ Whitmanovu teopoetiku silně ovlivnilo, se rekrutovali první abolicionisté a ze 

stejných pozic vznáší též vyšší nárok na spoluobčany Henry David Thoreau v „Občanské 

neposlušnosti“ (1849). 

 Ed Folsom (2008) potom odvozuje Whitmanův demokratický nárok z vědomí 

                                                 
210

 Jak dokládá David Kuebrich, postuluje Whitman – na rozdíl od Emersona – nesmrtelnost duše a jejím 

„posmrtném vývoji“ (D. Kuebrich 1989: 24). 
211

 Srov. i jinde: „If I try to think of a cluster of third person precesses – ,sight‘, ,motility‘, ,sexuality‘ – I observe 

that these functions cannot be interrelated, and related to the external world, by causal connections, they are all 

obscurely drawn together and mutually implied in a unique drama. Therefore the body is not an 

object“ (1962 [1945]: 230–231). 
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posvátnosti vlastního těla: „Human body is something we all share. If we all agree that body 

is a sacred thing than we have a beginning of democracy.“
212

 Nejsme jen oddělené singularity, 

které se učí si nerozumět, jakkoli intenzivně to zdůrazňuje výrazná část postmoderní filosofie. 

Svými těly obýváme jeden svět spolu s ptáky a stromy, jako ryby s nimi plavame v „jednom 

vzduchu“, samotné vyzdvižení hlasu/dechu/těla znamená rehabilitaci prosté sympatie 

a solidarity. „[N]a světě, který není já, závisím právě tak těsně jako na sobě samém, v jistém 

smyslu svět je jen prodloužením mého těla; mám podstatné důvody říci, že jsem 

svět“ (M. Merleau-Ponty 1998: 61). 

 

 

1.7.8 Staň se Bohem jako JÁ, ale uchovej si pokoru. Imituj mě, ale jdi vlastní 

cestou! Umění k tomu nepotřebuješ! 

 

      Druhý je jako ty a druhý není jako ty. 

      Martin Buber
213

 

 

Whitmanovo JÁ tedy vyzývá čtenáře, aby spolu s ním a skrze ně odkryl, že je ve své podstatě 

bohočlověkem, jako byl bohočlověkem Ježíš Kristus a jako je bohočlověkem Whitmanovo JÁ. 

To však znamená uchovat si pokoru: dokázat vnímat zázračno v participaci s konkrétními TY 

(1.7.6) a „sympatizovat“: „I have said that the soul is not more than the body, / And I have 

said that the body is not more than the soul, / And nothing, not God, is greater to one than 

one’s-self is, / And whoever walks a furlong without sympathy walks to his own funeral, 

dressed in his shroud“ (W. Whitman 1855: v. 1262–1265).214 

 JÁ Leaves (1855) sebe sama považuje za básníka („poet“), toto slovo používá ve 

smyslu básník-bohočlověk-učitel v návaznosti na význam, který slovu „poet“ propůjčila 

romantická tradice počínaje zásahem Roberta Lowthe (0.3.2). Na rozdíl od Henryho Millera 

se neoznačuje za „artist“: toto slovo má pro Whitmana příliš umělé, dekadentní, artistní 

konotace. Stejně jako v „předmluvě“ i ve verších „I CELEBRATE myself“ Whitmanovo JÁ 

varuje před umělostí umění, před estetickou distancí, před vzdalováním se „věcí“ světa, před 

strachem z emoce, před ustanovováním dokonalosti izolovaného, písemného, artificiálního 

vědomí, literárních fixací/fikcí na úkor dokonalosti a prostoty přírodního dění. „Kráva“ je víc 
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 Cit. podle M. Zwonitzer (2008: 20). 
213

 Cit. podle D. Sölle (2001: 133). 
214

 K hlubšímu výkladu „sympathy“, tohoto klenáku učení Leaves (1855), v dynamice skladby viz 1.8.3. 
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než „socha“: „And the cow crunching with depressed head surpasses any 

statue“ (W. Whitman 1855: v. 667). 

   Žák se však musí vydat vlastní cestou sám: „Not I, not any one else can travel that 

road for you, / You must travel it for yourself“ (v. 1207–1208). Sílu učitele stvrdí širší hruď 

„atletického“ žáka, Whitman dokonce píše, že jej musí „zničit“: „I am the teacher of athletes, / 

He that by me spreads a wider breast than my own proves the width of my own. / He most 

honors my style who learns under it to destroy the teacher“ (v. 1231–1233). S tím souvisí 

i skrytý paradox Leaves, který pojmenovává Henry Miller: „Chtěl lidem otevřít oči, vést je do 

středu prázdnoty, aby odtud pak nalezli svůj vlastní směr“ (H. Miller 2011 [1957]: 300). 

Imitatio Walti totiž neznamená žít jako „Walt“ – létat s meteority jako rychlodrak či chodit po 

příměstské scenérii a svádět učedníky –, ale jít jedinečnou vlastní životní cestou. Žák se musí 

naučit „odfiltrovávat“ věci, aby zbyly jen ty v souladu s JÁ, oním „inner divine light“, „my 

myself“, které čtenář sdílí – s Whitmanovým JÁ „my myself“: „You shall listen to all sides 

and filter them from yourself!“ (W. Whitman 1855: v. 29). Čtenář má odkrýt posvátnost „Me 

myself“, vnitřní divinitu – a animovat jí své tělo a svůj život, nebát se vykročit do neznáma 

a na vlastní pěst, již bez trvalé přítomnosti „Walta“ a listů Leaves potištěných písmeny. Učení 

mu připomenou listy trávy, které rostou všude. 
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1.8 Cesta JÁ napříč „I CELEBRATE myself“: Jak JÁ žije a vlastním 

příběhem stvrzuje své učení? 

     

Lalu lalu lalu lalu la! 

   Christian Morgenstern
215

 

 

Ah, dear father, graybeard,  

lonely old courage-teacher [...] 

   Allen Ginsberg
216

 

 

Kdyby šlo Whitmanovi jen o vymezení hlavních článků nového učení (1.7), mohl by tak 

učinit prózou a stačilo by publikovat „předmluvu“ (1.2). Jenže prozaický text by byl 

nedostačující, navíc něco podobného už podnikli Emerson a Carlyle: Whitman šel o krok dál, 

chtěl skrz psané médium dosáhnou přímosti hlasu a přímého vlivu na čtenáře, ba dokonce pro 

čtenáře inscenovat iniciační prožitek boholidství. K tomu potřeboval Whitman najít metodu 

a médium. 

  V kapitole 1.5 Whitman hledal, jak napsat svůj hlas, až našel svůj paralelní/bilaterální 

verš s přírůstkovou repeticí, inspirovaný buď přímo kadencemi biblických žalmů v anglickém 

překladu, či Tupperovou Proverbial Philosophy (1848). Některá formální jak již práce 

zodpověděla –v kapitole 1.4, ukázala různé strategie, kterými Whitman píše hlas, počínaje 

prézentem, neodbytnými otázkami, imperativem, paralelismy/bilateralismy. JÁ touto cestou 

maximalizuje „přímý“ kontakt se čtenářem, explicitně jej nabádá přijmout roli žáka a vyzývá 

ho ke svobodné nápodobě: čtenář nemá jít cestou Waltovou, ale cestou vlastní. Dalším velmi 

důležitým prostředkem je, jak jsme viděli, fluidní Whitmanovo textové JÁ (1.6), jeho 

ustavičné překračování ontických hranic.  

 Statický pohled ovšem nestačí: JÁ „I CELEBRATE myself“ je totiž zároveň příběhem 

JÁ jako duchovního učitele a jako člověka, jeho bolestí, frustrací, pokušení – a jejich 

překonání. O to víc je tato skladba osobnější a přímější. Nejde tedy o samotné učení, ale 

o příběh Whitmanova JÁ, které se spolu s prvními verši zjeví před čtenářem a s posledními 

verši jej opustí, poté co přes všechna úskalí dokončilo svou „misii“. Na pozadí příběhu JÁ lze 

vidět opět Janovo evangelium. Tato poslední kapitola k „I CELEBRATE myself“ začne 
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 (2004 [1905]: nestr.). 
216

 (2014 [1955]: nestr.). 
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pokusem o načrtnutí základní kompozice této skladby, aby následně popsala některé prvky 

Whitmanovy výukové metody, uplatňující mnohé antropologické rysy orálních kultur. 

 

 

1.8.0 Mapa „I CELEBRATE myself“ 

 

Pokusím se nyní o vymezení kompozice skladby do osmi významových celků, které určují 

zlomy v tomto příběhu velkého JÁ. Zprávu o různých pokusech o rozčlenění „I CELEBRATE 

myself“ více než dvaceti čtenářů podává E. H. Miller (1989: xviii–xxix), různé varianty 

dokládají, že nad kompozicí nevládne pevný konsensus.
217

 

 Whitman ostatně až do třetího vydání (1867) skladbu na zpěvy nečlenil. Samotné 

rozčlenění na 52 zpěvů – zřejmě s ambicí aby „I CELEBRATE myself“ byl čten coby 

posvátný text každý z týdnů v roce – interpretaci usnadňuje, ale zjevně už jistý výklad 

sugeruje. Přítomné vymezení vychází z 1336 veršů prvního vydání, které členění na 52 zpěvů 

ještě nezná. Jsem nicméně velmi vděčný za edici Jamese E. Millera (1964), která zrcadlově 

vedle sebe klade jak text „I CELEBRATE myself“ (1855), tak finální, do zpěvů rozčleněnou 

„Song of Myself“ (1892), stejně jako za edici Edwina H. Millera (1989), který v hranatých 

závorkách uvádí k faksimile „I CELEBRATE myself“ (1855) rovněž pozdější periodizaci do 

zpěvů – jsou to důležitá pomocná vydání proto, aby se čtenář ve Whitmanově textu zcela 

neztratil, a proto ji zahrnuji též do přílohy přítomné práce. Dále je třeba předeslat, že hlavní 

pohyby se vždy ohlašují už částečně v předchozích partech, rozčlenění je tentativní. Napříč 

celým „I CELEBRATE myself“ prostupují oratorní party boholidského JÁ.  
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 Inspirativní je pro tuto práci rozčlenění Malcolma Cowleyho (1986[1959]: xvii–xx), R. W. B. Lewisovo In: 

E. H. Miller (1989: xxii), Calvina Bedienta (Ibid.: xxii), stejně jako Richarda Bridgmana (1968: XXXVI–

XXXVII), cenné je pak i rozlišení G. B. Hutchinsonovo (1986: 67–94). 
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První část (v. 1–72).
218

 Vstup barda-proroka sympatie, úvodní vtažení čtenáře do hry. JÁ už 

vstupuje jako spojené s božským JÁ JSEM. Říká: Umím žít a naučím tě to. Existuji, to je krása, 

napodob mě! Jak jsme viděli výše (2.3), už zde odlišuje Whitman nepředmětné JÁ („Me 

myself“) od JÁ v každodenním shonu a spěchu (v. 58–65). Podstatné je už upozornění na 

vlastní dýchání coby dotyk s teď Boží přítomnosti. Tato pasáž je především příslibem, že 

čtenáře naučí žít a odkrýt „Me myself“, jež sdílí s Whitmanovým „Me myself“. Tuto pasáž již 

práce diskutovala výše (1.3). 

 

Druhá část (v. 73–89).
219

 Dramatizace unio mystika. Whitmanovo JÁ se miluje s vlastní duší. 

K této příhodě došlo zřejmě dřív, před vlastním „dějem“ I CELEBRATE myself. Nejde 

o „soukromou“ „skripturální“ duši Whitmanova JÁ.
220

 Whitman zde popisuje unio mystica 

s kosmickým řádem, pro Whitmana jde o řád křesťanský, „kýlem (s)tvoření láska“ (v. 86; 

1.6.2). V následujících částech toto poznání Whitmanovým JÁ prorůstá, nestačí mu jenom 

poznání „znát“, musí nechat novým poznáním prosytit celé tělo a „dělit se o ně“, v podobném 

duchu jako když Elaine Scarry píše o kráse vyžadující „akt zmnožení“ (0.3.1). 

 

Třetí část (v. 90–325).
221

 Integrace unio mystika. Po milování s duší JÁ žasne a chápe 

smyslovou tvář světa i sebe jako znaky odkazujícímu k Božskému. Whitmanovo JÁ zde 

popisuje svět většinou z pozice Walta Whitmana „mezi kloboukem a botami“, jenž se pohybuje 

po světě jako normální člověk,
 222

 který nekoná zázraky, ale ukazuje na zázračnost skutečnosti 

tím, že nejprve vnímá zrakem a potom naslouchá.
223

  

                                                 
218

 V Leaves of Grass (1892) zpěvy 1–4. 
219

 V Leaves of Grass (1892) zpěv 5. 
220

 Blíž Whitmanovu konceptu duše je právě starořecké chápání „duše“, které se do jisté míry uchovává 

v Platónově konceptu daimonia, které pregnantně popisuje Jean-Pierre Vernant: „In Plato’s concept, this soul 

which is us does not represent our singularity, our pro-found originality; rather, as daimon, it is im-personal or 

suprapersonal, within us but beyond us. Its function is not to safeguard our human individuality but to liberate us 

from it by uniting us with the cosmic and divine order“ J.–P. Vernant (1994: 46). 
221

 V Leaves of Grass (1892) zpěv 5–6. 
222

 Ačkoli ve verši 124, který do této části zahrnuji, deklaruje opak, čímž předznamenává imaginativní 

převtělování emblematické pro další části sbírky a chápání vlastního JÁ coby creatio continua: „I pass the death 

with the dying, and birth with the new washed babe .... and am not contained between my hat and my boots.“ 
223

 Tento part otevírají krásné verše v préteritu, kdy mu dítě přinese hrst trávy a ptá se „what is it?“. JÁ odpoví, 

že jde o „kapesník Páně“, (s)tvořená tráva zde odkazuje jako „hieroglyf“ k Božskému. Po deklaraci, že „zemřít 

je stejná klika jako žít“ (v. 122–140), Whitmanovo JÁ akcentuje zrak a popisuje to, co lidská bytost může reálně 

vidět, pokud hodně chodí a vnímá: tuto část zahajuje popis odcizené městské newyorské scenérie, popis dítěte 

v kočárku plynule střihem přechází do popisu sebevraždy (v. 144–145), „žvástu dlažby“ (v. 146), zmiňuje 

zatýkání zločinců (v. 158). JÁ pak pomáhá na farmě (v. 160–167), loví (v. 168–172), družně rybaří na lodi 

(v. 173–177). V préteritu podává zprávu o svatbě trappera (v. 178–182) a líčí v poslední době často 

interpretovaný příběh, kdy u sebe JÁ ukrylo uprchlého otroka (v. 178–192). Následuje ještě slavnější epizoda 

o 28+1 plavci (v. 193–210). Pozoruje, teď už v prézentu, řeznického synka a klidné kováře (v. 211–218) 

a černošského vozku (v. 219–225). Následuje popis vnímání zvířat a setkání JÁ s nimi (v. 226–244), přičemž ve 
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Čtvrtá část (v. 326–583).
224

 Proslov JÁ. Zde promlouvá jednak JÁ coby inkarnovaný „Walt 

Whitman“, nový Kristus-básník-obnovitel učení (1.6.2), s akcentovanou sexualitou 

a smyslovostí, jednak už hovoří i za JÁ coby animující creatio continua, věčné JSEM (1.6.1). 

Tyto promluvy se vzájemně prostupují a hranice je záměrně nejasná; v tomto aspektu je zde 

Whitmanova teopoetika blízko teologii Janova evangelia (Jan 8, 57–58). Calvin Bedient 

naznačil dialektiku této části, snad právě v návaznosti na pozdní práce Merleau-Pontyho, 

jako proměnu Whitmanova „zbožňovaného“ těla v tělo světa. (1.6.1, 1.7.7). Také to lze chápat 

teologicky, svět coby tělo Kristovo, ergo Walt Whitmanovo. Opět zdůrazní, že klenákem jeho 

učení je „sympatie“.
225

  

 

                                                                                                                                                         
zvířatech a sobě „pozoruje stejný starý zákon“ (v. 245, viz kap. 1.7.6). Opět vysvětlí „Me [myself]“ (v. 252–256) 

coby nepředmětné animující „nejskromnější“ JÁ, které „roztrušuje“ nebe (v. 252–256). Následuje dlouhý výčet 

jednotlivých lidí při výkonu zaměstnání, včetně požívače opia (v. 301), prostitutky (v. 302) a prezidenta (v. 305). 

Výčet vrcholí deklarací JÁ jeho afinity k nim: „And these one and all tend inward to me, and I tend outward to 

them, / And such as it is to be of these more or less I am“ (v. 324–325) – tyto verše však už lze chápat jednak 

jako výraz sympatické blízkosti jedné ze stvořených bytostí k druhým bytostem z masa a krve, ale obsahují 

v sobě také JÁ coby nepředmětného božského creatio continua animujícího jednotlivé entity (viz kap. 1.6.1), 

tato oscilace dvou JÁ se naplno rozvine v části následující. 
224

 V Leaves of Grass (1892) zpěvy 16–25. 
225

 Na jedné straně tak stojí deklamace „neznám sladšího tuku, než je ten, který se mu lepí na kosti“ (v. 399) či 

úžas nad vlastním trávením: „Who goes there! Hankering gross, mystical, nude? / How is it I extract strength 

from the beef that I eat?“ (v. 388–389). JÁ pak posvěcuje různé orgány vlastního těla, včetně sexuálních (v. 524–

547). Také k noci (v. 434–438), zemi (v. 440–446) a moři (v. 451–463) přichází jako milenec. Na druhé straně 

stojí promluvy aludující věčné JÁ JSEM, symptomaticky deklamované právě ve verších spojených paralelismem 

(!) jako již výše citované: „I am of old and young, of the foolish as much as the wise, / Regardless of others, ever 

regardful of others, / Maternal as well as paternal, a child as well as a man, / Stuffed with the stuff that is coarse, 

and stuffed with the stuff that is fine“ (v. 326–329) či potom slavné entré Whitmanova jména: „Walt Whitman, 

an American, one of the roughs, a kosmos, / Disorderly fleshy and sensual .... eating drinking and breeding, / No 

sentimentalist .... no stander above men and women or apart from them .... no more modest than 

immodest“ (v. 499–451). JÁ se v dalších verších inkarnuje v hromotluckou
225

 postavu: „Unscrew the locks from 

the doors! / Unscrew the doors themselves from their jambs!“ (v. 452–453). A nakonec tu stojí bardické party, 

kdy skrze JÁ promlouvají doposavad hlasy „němé“ („dumb“, v. 509) a „zakázané“ („forbidden“, v. 518). Na 

jiném výrazném místě traktovaném v paralelismech JÁ zdůrazňuje „překlad“ této bolesti „do nového jazyka“: 

„I am the poet of the body, / And I am the poet of the soul. // The pleasures of heaven are with me, and the pains 

of hell are with me, / The first I graft and increase upon myself .... the latter I translate into a new 

tongue“ (v. 422–425). Celým tímto partem dominantně prostupují časté novozákonní i starozákonní odkazy. 

Whitmanovo JÁ aluduje poslední večeři Páně, ovšem akcentuje „přírodní hlad“ (v. 372), čímž po svém aluduje 

přijímání Slova jako Jousseova aide-mémoire (0.4.6): „This is the meal pleasantly set .... this is the meat and 

drink for natural hunger, / It is for the wicked just the same as the righteous .... I make appointments with 

all“ (v. 372–373). Stejně tak variuje evangelia zde: „Whoever degrades another degrades me .... and whatever is 

done or said returns at last to me, / And whatever I do or say I also return“ (v. 504–505). Tato část končí 

explicitním zákazem idolatrie JÁ, aludujícím Boží tvář: „My final merit I refuse you .... I refuse putting from me 

the best I am. // Encompass worlds but never try to encompass me, / I crowd your noisiest talk by looking toward 

you. // Writing and talk do not prove me, / I carry the plenum of proof and everything else in my face, / With the 

hush of my lips I confound the topmost skeptic“ (v. 578–583). Ve verších 464–465 zopakuje základní „stavbu 

svého učení“, kterou je „sympathy“: JÁ o ní „svědčí“, „afirmuje“, „potvrzuje“: „I am he attesting sympathy; / 

Shall I make my list of things in the house and skip the house that supports them?“ 
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Pátá část (v. 584–701).
226

 Sluch a dotyk. JÁ, které dosud spíš pozorovalo a mluvilo, nyní 

nejprve naslouchá (v. 584–610) a následovně se dotýká (v. 611–702). JÁ jako by se vysytilo 

samo sebou a otevírá se okolnímu světu. Při percepci zvukové i haptické dochází poprvé 

k silněji tematizovaným ambivalentním pocitům, JÁ nahlíží svět v jeho celku, vnímá též 

negativní pocity, ztrácí se samo sobě, setkání se zvířaty jej posílí.
227

  

 

Šestá část (v. 702–952).
228

 Pozorování a hlazení hřebce odstartuje JÁ na dlouhou hladovou 

cestu po Americe, vesmíru i „sadech Boha“ (v. 797), kdy spěchá za předměty sympatie. Let – 

Whitmanova variace na temnou noc duše – končí absolutním vyčerpáním JÁ.
229

 Této části se 

práce věnuje podrobně v kapitole 1.8.1. 

   

                                                 
226

 V Leaves of Grass (1892) zpěvy 26 – zpěv 32 bez posledních osmi veršů. 
227

 Nejprve inkarnované JÁ poslouchá hlasy lidí a zvuky metropole, jak bolestivé („The angry base of disjointed 

friendship .... the faint tones of the sick“, v. 590), tak extaticky radostné („The heave’e’you of stevedores 

unlading ships by the wharves .... the refrain of the anchor-lifters“, v. 592). Při poslechu milované opery poprvé 

silněji dochází k bolestivým prožitkům, k prožitku plné skutečnosti se silným extatickým a sexuálním akcentem: 

„I hear the trained soprano .... she convulses me like the climax of my love-grip; / The orchestra whirls me wider 

than Uranus flies, / It wrenches unnameable ardors from my breast, / It throbs me to gulps of the farthest down 

horror, / It sails me .... I dab with bare feet .... they are licked by the indolent waves, / I am exposed .... cut by 

bitter and poisoned hail, / Steeped amid honeyed morphine .... my windpipe squeezed in the fakes of death, / Let 

up again to feel the puzzle of puzzles, / And that we call Being“ (v. 602–610). Vzápětí do hry vstupuje dotyk. 

Štěstí dotýkání se opět mění v ambivalentní prožitek, ten je stále negativnější: „I merely stir, press, feel with my 

fingers, and am happy, to touch my person to some one else’s is about as much as I can stand.“ Další verše téměř 

naznačují znásilnění: „On all sides prurient provokers stiffening my limbs, / Straining the udder of my heart for 

its withheld drip, / Behaving licentious toward me, taking no denial, / depriving me of my best as for a purpose, / 

Unbuttoning my clothes and holding me by the bare waist, / Deluding my confusion with the calm of the 

sunlight and pasture fields“ (v. 622–627). JÁ pozbývá kontrolu nad sebou a svou „misií“ (v. 633–634). Následuje 

další evangelijní aluze: „I am given up by traitors; / I talk wildly .... I have lost my wits .... I and nobody else am 

the greatest traitor“ (v. 636–637). JÁ dostává slovu a reálně zahrnuje vše, i odvrácenou část skutečnosti. JÁ hledá 

stabilitu tím, že pozoruje klidná zvířata (v. 662–701), také ona mu, jako dřív tráva, přinášejí „tokens of 

himself“ (v. 692; 1.6.1, 1.7.6), obě JÁ se prolínají v krásném dvojverší, kde je JÁ deklaruje, že obsahuje „jíl, uhlí, 

dlouhovlasý mech, ovoce, klasy, jedlé kořínky“ a je „všude štukováno ptáky a čtyřnožci“ (v. 670–671). Tento 

poetický obraz živé entity prostupujícího JÁ lze číst rovněž jako obraz jakéhosi dobrého obra. (Srov. slavné, byť 

výrazně rozhněvanější verše: „V dým zahalen vítkovských pecí jsem stál, / noc zřela mi z očí, plam z nozdry mi 

vál, / nech zářilo slunce, nech večer se šeřil, / já semknutou brvou jsem vrahy ty měřil [...]“ Petr Bezruč [1911: 

76].) 
228

 V Leaves of Grass (1892) od posledních devíti veršů zpěvu 32 až po konec zpěvu 37. 
229

 Setkání s hřebcem odstartuje JÁ na let po celé zeměkouli, dotýká se mrtvých i živých, s dračí rychlostí – 

zjevně inspirativní pro italský i ruský futurismus – letí vždy tam, kde objeví předmět sympatie. Původně spíš 

vertikálně animující, nepředmětné JÁ se zde proměňuje v jakéhosi draka spěchajícího horizontálně kolem 

severní části západní polokoule, aby se s předměty sympatie identifikoval. Tento často až surreálný pohyb 

a rychlost mu umožňuje především jeho vysoce vyvinutá smyslovost a snaha být v sympatické identifikaci  

nejlepší a nejsilnější. Walt Whitman, nový Kristus, je inkarnovaný, ale přesto je všemohoucí: je v těle, ale přesto 

sleduje a fyzicky objímá, obletuje a podporuje celý svět. Jako by Whitman básnicky s dětskou naivitou vyjádřil 

obraz křesťanské trojiční teologie v mysli člověka orální kultury. Whitmanova teopoetika podává obraz 

vtěleného Boha, milujícího a starajícího se o celý svět. Konečně pak Whitmanovo JÁ doprovází všechny trpící, 

„jde s nimi“, aby se sám „nakazil“ a lidé od něj utíkali: zde sebeodcizení JÁ mluvčího od „Me 

myself“ nepředmětného posvátného, „vertikálního“ JÁ – zdá se (!) – vrcholí (1.8.1) 
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Sedmá část (v. 953–1308).
230

 Zmrtvýchvstání a konečné shrnutí učení. Velká finální promluva 

nového šťastného majestátního Ježíše Krista-divocha, který vstal z mrtvých. Whitman 

rozpoznává svou „obvyklou chybu“ (v. 957; 1.8.1) a následuje resurekce (v. 962–963) 

a zdravice učedníkům (v. 969–973). Od této části již JÁ nelétá za předměty sympatie, přestává 

se identifikovat s entitami a majestátně káže – nyní ne jednomu, ale celý „gangům elévů“ – 

coby divý Kristus své učení (1.7), evangelijní aluze jsou velmi časté. Drzost Whitmanova JÁ je 

šokující.
231

 Této části se práce věnuje podrobně v kapitolách 1.8.1–1.8.4. 

 

Závěrečná osmá část (v. 1309–1336).
232

 Melancholický odchod JÁ. JÁ ještě na poslední chvíli 

nabádá elévy k přijetí učení. JÁ přes všechna úskalí dokončuje svou misii, jež vrcholí 

překladem JÁ do krajiny, kde samotné listy trávy mají být aide-mémorie jeho učení. Této části 

se podrobně věnuje kapitola 1.8.4. 

 

*** 

 

Shrňme výše načrtnutý příběh JÁ. JÁ slibovalo čtenáři zasvěcení do radostí života, těšilo se 

z vlastního těla i těla světa, vnímalo, objevilo své božství, kázalo, létalo, identifikovalo se, 

spočívalo, obletělo za předměty sympathy celou zeměkouli, vyčerpalo se, vstalo z mrtvých, 

kázalo zástupům, aby se nakonec loučilo a přeložilo do krajiny a do textu. V příběhu 

překonalo dvě důležitá pokušení: odolalo svodům dotyku (v. 622–701) a posléze odhalilo 

svou „obvyklou chybu“ (v. 957) týkající se „sympathy“. Důležité jsou evangelijní aluze, 

chápání JÁ jako nového Krista. 

                                                 
230

 V Leaves of Grass (1892) zpěvy 38–50. 
231

 Po resurekci, ke které se práce vrátí (1.8.1), a majestátním triumfálním nabytí podoby nového šťastného 

a sebevědomého Ježíše Krista-divocha, volně se pohybujícího po zemi, který zbavuje lidi nemoci a utrpení, 

jemuž se podrobně věnuje kapitola 1.8.1, pak následovně „uprostřed davu“ opět svolá učedníky, „chlapce 

a dívky“ (v. 1050–1053), aby jim otevřel srdce, svěřil se se svým rozčarováním z bolesti a shonu – především 

městského – života (v. 1058–1075; 1.7.1). Rozčílí se na posměváčky („vexers“, v. 1062; 1.8), aby pak potvrdil, 

že přijímá všechny (1.7.1) a kázal proti falešné, textové reprezentaci života (v. 1082–1092). Záhy JÁ omilostní 

kněží, lámu, brahmína, „gymnosofistu“ a další religiózní postavy (v. 1092–1106), považuje se za součást jejich 

„centripetal and centrifugal gang“, aby následujícím veršem poprvé ohlásil svůj „odchod“ a „vydal rozkazy před 

cestou“ (v. 1108). Následuje opět hněv nad „pochybovači“ („doubters“, v. 1109–1132; 2.5.5) a znovu deklaruje 

své učení o věčném vývoji, jehož součástí je přechodový rituál smrti (v. 1122–1132). V následujícím proslovu 

představí svou bombastickou genealogii (v. 1149–1069; 1.8.2) a poté, co se svěří, že jeho „milenci jej dusí“, se 

už těší na cestu, kde na JÁ a TY čtenáře (v. 1190) čeká „domluvené randevoux“ s Bohem (v. 1197). V převleku 

trampa opět svádí čtenáře na cestu (v. 1199–1230), kde mu smyje „povlak z očí“ (v. 1226; 1.6.3). Následuje 

konečné shrnutí učení JÁ: zdůrazňuje venkovní prostředí (v. 1246–1247), nejblíže mu jsou atleti (v. 1231) 

a mladý mechanik (v. 1253), učedníci musí jít vlastní cestou (v. 1231–1233). Začne hledat možnosti překladu 

sebe sama (v. 1247, viz 1.8.4). Následuje Whitmanova verze Kázání na hoře (v. 1262–1270) a zdůraznění 

teofanie Boha v „každé věci“ (v. 1274) a deklaruje své smíření se smrtí (v. 1281–1292). JÁ „přeloží“ do slova 

„štěstí“ (v. 1308). 
232

 V Leaves of Grass (1892) zpěvy 51–52. 
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 „I CELEBRATE myself“ je třeba číst i jako cestu JÁ, které uskutečňuje plně svoje 

lidství. Výzva k imitatio Walti je tak podložená osobním ručením: JÁ jsem to zvládl, 

prakticky i teologicky proti všem dogmatům institucionálního náboženství, Ty čtenáři, to 

zvládneš též! Nyní se zastavme u klíčových momentů příběhu JÁ napříč „I CELEBRATE 

myself“. 
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1.8.1 Mimetické, sympatizující a resurektované JÁ: od výčtu k bilateralismu 

 

I am he attesting sympathy; 

Shall I make my list of things in the house 

and skip the house that supports them? 

Walt Whitman
233

 

 

      And whoever walks a furlong without sympathy 

 walks to his own funeral, dressed in his shroud. 

 Walt Whitman
234

 

 

Jakkoli D. H. Lawrence ve slavné studii „Whitman“ (1985 [1923]) neuvažuje příběh JÁ 

v „I CELEBRATE myself“ a navíc Whitmana čte – stejně jako ostatní autory – dosti 

svévolně,
235

 má pravdu v tom, když jako klíčový pojem vyzdvihuje u Whitmana právě 

„sympathy“. Na to je třeba navázat. 

  Na rozdíl od v křesťanské tradici pro Whitmana až příliš zakořeněném slově a snad 

příliš pasivním „compassion“ („soucit“) používá Whitman v „I CELEBRATE 

myself“ dominantně slovo „sympathy“ („sym-patie“), a to ve dvou významech. Jednak ve 

smyslu příjemného a přejícího stavu duše zakoušeného v přítomnosti druhého (tedy ve smyslu 

„je mi sympatický“), jednak ve smyslu přející účasti vůči druhému v bolesti. 

„Sympathy“ v obou významech slova pak ústí v „reálnou“ pomoc druhému, čímž se liší od 

pouhé „empatie“. (To však neznamená, že empatie nemůže přerůst v přející účast.
236

) 

Whitman skrze své textové JÁ usilovně drží oba významy slova „sympathy“ pospolu, vnímaje 

druhé lidi jako své „bratry a sestry“. Pokusme se nyní sledovat dynamiku „sympathy“, 

přejícího vztahování se k druhým, v „I CELEBRATE myself“. Problém „sympathy“ však není 

možné uvážit bez dynamiky vnímání a mimismu Whitmanova JÁ. 
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 (1855: v. 464–465). 
234

 (1855: v. 1265). 
235

 Srov. R. Wellek (1983), O. Skovajsa (2011). 
236

 V „Leaves of Grass“ JÁ nemluví o „empathy“ (toto slovo do angličtiny vstupuje až roku 1909 E. B. 

Titchnerovým překladem přednášek Wilhelma Wundta a jeho termínu „Einfühlung“ L. Agosta (2011: nestr.). 
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Od vnímání k pohybu (a kázání) 

 

David Abram podotýká, že vnímat fenomén lze jenom tehdy, když nevnímáme – alespoň pro 

tu chvíli – fenomény jiné: „I cannot directly perceive a particular entity, in all its synaesthetic 

depth and otherness, without forfeiting, for a moment, a direct encounter with other entities, 

which must therefore remain part of the indeterminate background – at least they themselves 

succeed in winning the focus of my senses“ (D. Abram 1997: 289).
237

 První taková 

participace či „setkání“ v „I CELEBRATE myself“ se objevuje už v pátém verši skladby „[...] 

observing a spear of summer grass“ (v. 5). Vnímání stébla trávy předznamenává jednak 

dynamismus celé skladby, jednak už konkrétně nastupuje psychofyziologická energetická 

reakce, tedy „mimisme“. Pohled na holý a zázračný list vyžaduje akt nápodoby: Whitmanovo 

JÁ reaguje svlečením (i list je „nahý“) a radostí z vlastního dechu. Dynamiku skladby určuje 

participace na těle světa, z ní vyplývající mimetický pohyb a následný možný další pohyb ven, 

oratorně, ke čtenáři žákovi: ve zmíněné trojici otázek ke čtenáři, se kterými se chce o svou 

radost podělit a naučit je plně žít (W. Whitman 1855: v. 22–24).
238

 

  Právě tento pohyb od konkrétního k energetickému vzmachu byl umožněn aktem 

participace, který je pro Merleau-Pontyho (0.3.1) hlavním atributem vnímání. Či v Jousseově 

terminologii aktem mimismu (0.2.1). Připomeňme, že pro Jousse „anthropos“ znovuodehrává 

gesta toho, co je „skutečné“, „chce odehrát všechna gesta vesmíru“ (!): 

 

Mimism is an instinctive tendency possessed only by the anthropos: the anthropos ,re-plays’ 

the gestes of what is real, which have been played out before him. [...] Mimism is the 

instinctive tendency which the anthropos alone possesses, to re-play all the gestes of the 

universe (M. Jousse 2000: 582).  

  

 Jousse a Whitman sdílejí de facto terapeutické směřování od „naředěné“ reality textu 

k realitě setkání s reálným Ty. Zkraje sbírky tak Whitman nalézá skutečnost v pozorování 

„čepele letní trávy“ (v. 5). Whitmanovo JÁ nejprve vnímá ve větru ohýbanou čepel trávy coby 

jedno z Jousseových „gest vesmíru“, která pak svým pohybem napříč skladbou napodobí. 

Protože vnímání je podmínkou mimisme a ten je v axiologii Whitmanova JÁ – na rozdíl od 

skripturálního myšlení Platónova (0.5.4) – dobrým stavem duše, JÁ se chce se čtenářem 

o svůj zážitek mimeticky podělit. V textu „I CELEBRATE myself“ Whitman inscenuje orální 

                                                 
237

 Podobné zaměření zakládá, jak už jsem naznačil, i vyvstání přítomnosti u Martina Bubera. 
238

 Richard Chase (1964: 162) mluví o „crescendi“ a „diminuendi“ v „I CELEBRATE myself“. 
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prvky i nepovinnou orální mnemotechniku, jimiž chce tento stav touhy znovu vnímat, hýbat 

se, „mimovat“ přenést i na čtenáře. 

 Participaci a z ní plynoucí Jousseův mimisme a mimetickou oratoř vedle úvodních 

veršů dobře ilustruje situace, kdy JÁ pozoruje černošského vozku a vydá se spolu „s jeho 

teamem“ na cestu na výčtovou cestu po Americe (v. 224–325), která vyústí v první oratorní 

expozé (v. 326–364). Spolu s Elaine Scarry by šlo říct, že vnímání krásy vede také 

u Whitmana „k aktu zmnožení“ (E. Scarry 1999: 3). Čtenář může a má knihu Leaves kdykoli 

odložit, nadechnout se a proběhnout se a někoho obejmout: kumulativní mimetický afekt JÁ 

ho k tomu často nutí. Explicitně je tak vyzván i v závěru: listy trávy splývají s listy knihy 

a skladba končí ve většině prvních vydání bez tečky – má jít žít (1.8.4). Nepředbíhejme však. 

 Pro dynamiku vnímání – pohyb (– oratoř) nastane klíčový moment v půlce skladby, 

kde se Whitmanovo JÁ na chvílí zastaví a pozoruje „krásu hřebce“. Hladí jej a popisuje 

důkladně jeho vzhled a energii v koni, „rozšiřování nozder“: „A gigantic beauty of a stallion, 

fresh and responsive to my caresses, / Head high in the forehead and wide between the ears, / 

Limbs glossy and supple, tail dusting the ground, / Eyes well apart and full of sparkling 

wickedness .... ears finely cut and flexibly moving. // His nostrils dilate .... my heels embrace 

him .... his well built limbs tremble with pleasure .... we speed around and 

return“ (W. Whitman 1855: v. 702–705). 

  JÁ zřejmě na hřebce imaginativně či „reálně“ vyskočí a do hry vstupuje bojovná 

soutěživost Whitmanova JÁ se zvířetem, pro mnoho čtenářů pro svou naivitu možná komická, 

ale již je nutno brát vážně: „I but use you a moment and then I resign you stallion .... and do 

not need your paces, and outgallop them, / And myself as I stand or sit pass faster than 

you“ (v. 707). JÁ hřebci vysvětlí, že jej „použije“ („use“), zároveň jej však osloví „hřebče!“: 

To, že s ním však soutěží, že říká, že je rychlejší, znamená, že hřebce bere vážně.
239

Ale co je 

podstatné, právě toto konkrétní setkání se zvířetem následovně odstartuje Whitmanovo JÁ 

k imaginativní cestě, letu a převtělování již zmiňovaném výše. „Swift wind! Space! My Soul! 

Now I know it is true what I guessed at; / What I guessed when I loafed on the grass, / What 

I guessed while I lay alone in my bed .... and again as I walked the beach under the paling 

stars of the morning. // My ties and ballasts leave me .... I travel .... I sail .... my elbows rest in 

the sea-gaps, / I skirt the sierras .... my palms cover continents, / I am afoot with my 

vision“ (v. 709–714) a v následujícím několikastránkovém výčtu, čítajícím zhruba sto veršů, 

počínaje veršem 715, končícím až jeho další promluvou o hrdinech minulosti v minulém čase 

                                                 
239

 V tomto Whitman inspiruje zřejmě i Lawrencův „vážný“ přístup ke zvířatům, který u Lawrence zdůrazňuje 

J. C. Oates (1974). 
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(v. 818), oblétá celou zeměkouli a pak i vesmír, když popisuje, jak létá 

s „ocasatými“ meteority a plive „ohnivé koule“ (v. 792), nezbaví se čtenář asociace svištícího 

Whitmanova JÁ s plnovousem připomínajícího rychlopsa Falca z filmu Nekonečný příběh 

(1984) režiséra Wolfganga Petersena podle předlohy Michaela Endeho (1979). 

 

 

Od letu k sympatické identifikaci 

 

Záhy se totiž JÁ během svého letu s předměty sympatie identifikuje. První zřetelná instance 

identifikace je zde, v bizarním kontextu: „I turn the bridegroom out of bed and stay with the 

bride myself, / And tighten her all night to my things and lips // My voice is the wife’s voice 

[...]“ (v. 814–816; kurzíva O. S.). Záhy se JÁ ztotožňuje s trpícími: „I am the man .... 

I suffered .... I was there“ (v. 827). Zde explicitně dochází k chápání sympatie jako 

identifikace. „All these I feel or am // I wince at the bite of the dogs“ (v. 834–835), 

v důležitých verších dokonce identifikující soucit spojuje s agonií, jakkoli sám postává opřen 

o hůlku, k sym-patii dochází „telepaticky“: „Agonies are one of my changes of garments; / 

I do not ask the wounded person how he feels .... I myself become the wounded person, / My 

hurt turns livid upon me as I lean on a cane and observe“ (v. 840–842) a následně se vciťuje 

se do „rozmláceného hasiče s polámaným hrudníkem“, kterého ze sutin vytahují kamarádi 

(v. 843–850). V dalších verších se JÁ vpravuje do pamětníka válečných událostí, jako je starý 

„artilerista“ („I am an old artillerist, and tell of some fort’s bombardment .... and am there 

again“, v. 853). Masakr Texasanů Mexičany v roce 1836 JÁ sice vykládá „zvnějšku“ (v. 875–

899): „And that is the tale of the murder of the four hundred and twelve young men“ (v. 899). 

Coby přímý účastník bitvy, „Our foe was no skulk in his in his ship, I tell you“ (v. 892), však 

záhy tlumočí námořní bitvu, jíž se jako Walter Whitman (*1819) samozřejmě neúčastnil 

(v. 890–932). 

 Dlouhý kosmický imaginativní let JÁ za objekty „sympathy“ ve výše vymezené šesté 

části (v. 702–952), jakkoli byl na počátku radostný, vyústí v absolutní vyčerpání. Whitmanovo 

JÁ odkrývá svou vlastní zranitelnost, když „umírá“ spolu s člověkem nemocným cholerou. 

 

 Not a cholera patient lies at the last gasp, but I also lie at the last gasp, 

 My face is ash-colored, my sinews gnarl . . . . away from me people retreat. 

       (v. 949–950) 
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  JÁ je nyní k smrti vyčerpané. „Vyptávači“ či „prosící“ („askers“) v JÁ 

„ztělesní“ (v. 951), z JÁ se stává soucitem a identifikací vysílený žebrák a zde sebeodcizení 

JÁ od „Me myself“ – jak se zdá – vrcholí. 

 

 Askers embody themselves in me, and I am embodied in them, 

 I project my hat and sit shamefaced and beg. 

       (v. 951–952) 

 

 

 

„Na pokraji obvyklé chyby“ a následná resurekce 

 

Následuje klíčových dvanáct veršů (v. 953–964), kde JÁ prochází ukřižováním a následnou 

resurekcí. Vzkříšení přinese nejen obnovení, ale dokonce zmnožení dřívějších sil, a JÁ se jako 

„vzkříšený Kristus-divoch“ hrdě pohybuje majestátně na zemi až do konce skladby. 

 Téma slavného zmrtvýchvstání JÁ se ohlašuje už dvojverším 953–954. Tyto verše 

však z pozdějších vydání Whitman vyškrtl, protože zřejmě konfuzně sugerují vzkříšení JÁ ve 

chvíli, kdy ještě JÁ nemá vyhráno. Jde o verše: „I rise extatic through all, and sweep with the 

true gravitation, / The whirling and whirling is elemental with me“ (v. 953–954
240

). Tyto 

v mnohém matoucí verše chápu jako předzvěst pozdější resurekce. Výpovědi JÁ, které po 

tomto matoucím dvojverší následují, se vztahují zřejmě spíše k předchozímu vyčerpanému JÁ. 

   

Somehow I have been stunned. Stand back! 

Give me a little time beyond my cuffed head and slumbers and dreams and gaping, 

I discover myself on a verge of the usual mistake. 

     (v. 955–957) 

 

 „Somehow I have been stunned“ buď odkazuje k omámení předchozím spěchem za 

identifikací s předměty sympatie, či náhlý vhled. Podstatné je, že JÁ nyní vyžaduje 

„prostor“ a „čas“ samo – a snad opět v návaznosti na evangelijní „Noli me tangere“ (J 20,17) 

–, JÁ říká „Odstupte!“, „Nechci vás!“. Následuje paradoxní verš, kde JÁ nyní vyžaduje čas 

                                                 
240

 Počínaje Leaves 1867 tedy toto dvojverší nejen vyškrtl, ale zdůraznil přelom i tím, že před verše „Somehow 

I have been stunned. Stand back!“ dodá verš „Enough! enough! enough!“, jímž zahájí 38 zpěv. 
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„za“ svou „obvázanou hlavou“ („cuffed head“
241

), JÁ chce transcendovat vlastní „obvázanou 

hlavu a dřímotu a sny a civění“. Chce JÁ z „vlastní hlavy“ ven, nebo právě „dovnitř“? Nabízí 

se spíš první možnost: Whitmanovo JÁ, znaveno imaginativním empatickým převtělováním, 

touží po skutečnosti, po světě mimo vlastní mysl, jakkoli si je vědomo korespondencí mezi 

těmito světy. V tomto chvilkovém odstupu od imaginativně empatické participace na utrpení 

světa, kterému se v předchozích více než sto verších JÁ plně věnovalo, v této chvíli 

kratičkého usebrání a odpočinku si JÁ uvědomuje, že „stojí na hraně obvyklé chyby“ – ještě 

do ní nespadlo, ale stojí „na hraně“. Následuje pokus o vysvětlení toho, co vedlo ke stavu na 

okraji „chyby“, nahlédnutí a následná majestátní resurekce JÁ. 

  

 That I could forget the mockers and insults! 

 That I could forget the trickling tears and the blows of the bludgeons and hammers! 

 That I could look with a separate look on my own crucifixion and bloody crowning! 

 

 I remember . . . . I resume the overstaid fraction, 

 The grave of rock multiplies what has been confided to it . . . . or to any 

   graves, 

 The corpses rise . . . . the gashes heal . . . . the fastenings roll away. 

       (v. 958–963) 

 

 Jak tedy rozumět ocitnutí se na pokraji obvyklé chyby? Důležitou roli zde hraje jednak 

hněv na posměváčky („mockers“) a jejich urážky („insults“), který je jedním z leitmotivů 

skladby.
242

 Souhlasím zde s Bridgmanem (1968: XXXVIII), jenž interpretuje hrozbu upadnutí 

do obvyklé chyby tak, že se JÁ dívalo dosud na „vlastní ukřižování separátním zrakem“, že 

JÁ dosud mělo za to, že trpí izolovaně. JÁ však zjišťuje, že to není pravda: trpí i ostatní, 

včetně posměváčků („mockers“), kteří JÁ ponižují. I tito „mockers“ jsou křižováni životem, 

i oni jsou božští, jakkoli zatím svou božskost nenahlédli, také oni procházejí přechodovými 

rituály. Pokud pro ně tento „přechod“ neiniciuje apelující Whitmanovo JÁ, což je lepší verze, 

dojde k očistnému rituálu skrze smrt. Ve Whitmanově chápání světa vývojem zkrátka 

procházejí všichni, ať Whitmanem zjevené učení kosmického optimismu akceptují či ne. 

Posměváčci zkrátka „nevědí, co činí“. Když si JÁ uvědomí vnitřní bratrství s „posměváčky“, 

bratrství i v bolesti, odpouští jim, čímž se zmírní i bolest jeho samého.  

                                                 
241

 Zde je snad ještě odkaz k umírajícímu cholerou s „popelavou hlavou“, s nímž se Whitman identifikoval 

(v. 949–950). „Cuffed“ souvisí i se zbavením svobody, srov. „be handcuffed“ – „mít želízka“, srov. pak 

též resurekci JÁ: „The corpses rise .... the gashes heal .... the fastenings roll away“ (v. 963; kurzíva O. S.). 
242

 Domnívám se, že na vině mohla být i Whitmanova velmi neúspěšná kariéra pedagoga (viz kap. 1.8.3). 
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 Náhlý vhled Whitmanova JÁ lze číst také tak, že „na pokraj obvyklé chyby“ JÁ 

dovedla vlastní soutěživost ve vciťování. Aby JÁ posměváčkům ukázalo a dokázalo, že jeho 

„sympathy“ je nekonečná, rozhodlo se v předchozích sto verších poletovat jako zmiňovaný 

Falco z filmu Michaela Enda za jednotlivými objekty „sympathy“, ba přímo dovnitř těchto 

„druhých“. Bojovně a soutěživě chtělo ukázat posměváčkům – i jiným – , že je této 

nekonečné účasti schopno. Podobně tak pro H. J. Waskowa je „obvyklou chybou“ JÁ fakt, že 

příliš dlouho zůstalo v „poetické noci“, JÁ se domnívalo, že je natolik silné a celostné, aby 

mohlo donekonečna prohazovat identity (cit. podle E. H. Miller 1989: 117). Snad si potom 

nahlédnutím „obvyklé chyby“ JÁ uvědomuje, že pokud chce radost distribuovat, musí ji 

zároveň cítit. 

 Pokusme se doplnit tyto výklady ještě o jeden: JÁ si na „pokraji obvyklé 

chyby“ uvědomí, že takováto dosavadní kompulzivní „falkovská“ empatie nevyúsťuje 

v reálnou pomoc jako u dobročinného Samařana: Samařan nejen se zbitým poutníkem 

empatizoval, ale na rozdíl od „kněze a levity“ mu i reálně pomohl, ošetřil jeho rány „olejem 

a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj 

staral“ (L 10,30–37).
 

Podle L. Agosty je empatický „distress“ v příběhu Samařana 

transformován v „sympatický distress“. Dosavadní poletování a vciťování JÁ nyní nahlíží 

jako „chybu“, uvědomuje si totiž, že šlo čistě o „empatický distress“, pouhou hrou empatie 

jako v jiné skladbě Leaves (1855) „There was a Child Went Forth“.
243

 Tento arcivhled vede 

k zásadní proměně JÁ: zůstane vtěleno a s nohama pevně na zemi až do své smrti na konci 

„I CELEBRATE myself“. Nahlédnutím „chyby“ si JÁ uvědomuje svůj střed, „Me myself“
244

, 

                                                 
243

 Zprávu o genezi „sympathy jako identifikace“ i jako agonie v šestí části „I CELEBRATE myself“ podává 

devátý text Leaves (1855), „There Was a Child Went Forth Every Day“. Zde „dítě, které každý den vychází“, se 

stává prvním předmětem, na něž pohlédne s „úžasem, lítostí, láskou či hrůzou“ W. Whitman (1855, s. 90, v. 2) 

a zůstane s ním buď „po zbytek dne“, či několik let, ba i „několik cyklů let“. Součástí dítěte se tak stane mj. 

„jetel“ (Ibid.: v. 5), „březnová jehňata“ (Ibid.: v. 6) „starý opilec“ a „učitelka“ (Ibid.: v. 9–10), „rodiče“ (Ibid.: 

v. 12), „pochyby noci a dne“ (Ibid.: v. 20) a „škuner“ (Ibid.: v. 27), „vůně slatin a pobřežního bahna“ (Ibid.: v. 30) 

atd. Důležitý je pak závěr básně, jehož druhý verš po pozdějších vydáních Whitman škrtl: „These became part of 

that child who went forth every day, and who now goes and will always go forth every day, / And these become 

of him or her that peruses them now“ (v. 31–32; kurzíva O. S.), což lze přeložit: „A ty se staly součástí toho 

dítěte, které vycházelo ven po každý den a které i nyní a napořád bude vycházet / a ony se stávají součástí jeho 

nebo jí, která je nyní čte.“ Tento závěr silně aluduje právě zakončení „I CELEBRATE myself“, kde však je 

symbolizace silnější o moment spojení listů trávy s listy knihy. (Samotný fakt, že Whitman tento poslední verš 

skladby „There Was a Child Went Forth Every Day“ vyškrtl, napovídá naší tezi, že v pozdější kariéře zostřuje 

hranici mezi „poezií“ a „světem“ a že se z básníka-proroka postupně stává „literát“; v tomto textu 

symptomaticky najdeme vůbec nejdelší Whitmanův verš Leaves, čítající plných 51 slabik, viz kap. 4.) Báseň 

„There Was a Child Went Forth Every Day“ je pak možno číst i jako zprávu o pravývoji Whitmanovy poetiky – 

chybí v ní skutečná dynamika „sympathy“ v „I CELEBRATE myself“, svou empatickou identifikací je 

analogická pohybu ve verších „I CELEBRATE myself“ před obvyklou chybou. 
244

 Adjektivum „soucítící“ („compassionating“) v „I CELEBRATE myself“ použije v důležité pasáži jako 

predikát nepředmětného a všechny entity láskyplně animujícího JÁ („Me myself“; W. Whitman 1855: v. 65): 
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a to je právě nepředmětné, svaté, vše animující JÁ, účastné, ale již nepoletující a nevyčerpané: 

„I remember. I resume the overstaid fraction“ (v. 961). JÁ nyní obnovuje spojení s božským 

JÁ, uvědomí se sebe coby bohočlověka, nového Krista, a přesměrovává empatii v sympatii: 

reálnou pomoc druhým. JÁ ví, že boholidství i nepředmětné božství
245

 s ním latentně sdílí 

i posměváčci, ačkoli se ještě k vědomí této skutečnosti neprobudili.
246

 Whitmanovo JÁ tak 

postoupí rituál přechodu, stejně jako jeho Ježíš Kristus před ním: zemře a vstane z mrtvých 

a spolu s ním z mrtvých vstávají i další. Kámen zmnožil to, co bylo „uvnitř“, smrt zmnožila 

život: „The grave of rock multiplies what has been confided to it .... or to any graves, / The 

corpses rise .... the gashes heal .... the fastenings roll away“ (v. 961–963). 

  Majestátní vzestup JÁ je inscenovaný – skoro varietně – v třetí osobě: „The friendly 

and flowing savage .... Who is he? / Is he waiting for civilization or past it and mastering 

it?“ (v. 974). Souhlasím zde s J. E. Millerem, jenž tuto část interpretuje tak, že básník, Kristus 

a divoch se zde spojují: „[...] the poet, Christ and the savage merge into one. The savage, man 

in his primitive original state, becomes the symbol of the divinity that the civilized man has 

lost. The poet had to strip away the errors and delusions of civilization in order to achieve his 

union“ (1957: 26). Právě divoch, příslušník orální kultury, je symbolem „božskosti“, kterou 

člověk moderní civilizace ztratil, Whitmanovo JÁ se muselo zbavit omylů a klamů civilizace, 

aby tohoto „spojení“ dostálo. Tento „Walt“ připomíná vzkříšeného Krista, který zůstal na 

zemi (H. Miller 2011: 298).
247

 Ve slavném verši závěrečného proslovu: „And whoever walks 

a furlong without sympathy walks to his own funeral, dressed in his shroud“ (W. Whitman 

1855: v. 1265), JÁ variuje evangelijní „Ať mrtví pohřbívají své mrtvé“. Pokud se chceme 

životu-ve-smrti vyhnou, musíme, jak tvrdí JÁ, bez ustání jít spolu se „sympathy“ – se 

sympatií a s přející účastí. To však říká už „Walt“, urozený divoch, pevný, nepoletující, 

kráčející pevným krokem po zemi, který se vydává hlásat své nové učení. Podstatné je, že 

spolu s nahlédnutím obvyklé chyby a následnou resurekcí opouští Whitman textový princip 

výčtu prominentní právě v partu vyčerpání JÁ dlouhým letem (v. 702–933) a nahrazuje jej od 

                                                                                                                                                         
„Apart from the pulling and hauling stands what I am, / stands amused, complacent, compassionating, idle, 

unitary (v. 66–67; kurzíva O. S.). 
245

 V tomto duchu upozorňuje  Frederik Shyberg (1951), že Whitmanovo JÁ zapomnělo na „božské“ a opětovně 

v sobě nachází „boží jiskru“, cit. podle E. H. Miller (1989: 117). 
246

 V podobném duchu čte text i J. E. Miller (1970 [1957]: 25), ten však spojuje u Whitmana „obvyklou 

chybu“ s přeceněním smyslové reality, pravá realita je v jeho čtení pro Whitmana jen v transcedentnu. Na rozdíl 

od J. E. Millera se dále domnívám, že Whitman se „neidentifikuje“ s Kristem, ale spíš Krista bere jako 

předchůdce, který prošel podobnou situací, snad jako první otevřel cestu k vědomí a uskutečňování vlastního 

božství. 
247

 Vzkříšeného Krista, který však po ukřižování nevystoupí na Nebesa, ale žije na zemi, pak tematizuje, ne 

možná bez souvislosti s touto závěrečnou částí „I CELEBRATE myself“, D. H. Lawrence v novelce Escaped 

Cock. 
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této chvíle použitím orálně mnemotechnických bilateralismů/paralelismů, které dominují 

poslední třetině skladby (v. 951–1336). 

 Co tedy vyvodit z příběhu „sympathy“, z příběhu JÁ v jeho vztahování se ke druhým? 

V šesté části, až do nahlédnutí, že stojí na „pokraji obvyklé chyby“ (v. 957), 

„sympathy“ v obou významech motivuje pohyb a přelet JÁ mezi jednotlivými entitami 

a funguje tu především coby snaha o emotivní infekci čtenáře coby strategie, jak ve čtenáři 

probudit mimisme. Tento hladový pohyb Whitmanova JÁ v „I CELEBRATE myself“ lze 

interpretovat rovněž jako zoufalý let za sycením hladové duše. Afektivní oscilace je 

u Whitmana často povážlivě rychlá – „nepřebíjí“ JÁ často úzkost v srdci radostnou 

sebeafektací? V této „náladovosti“ se Whitmanovo JÁ přibližuje milieu orálních kultur. 

Někdy – v tom má pravdu D. H. Lawrence – jde často o „samoafektovanou radost“ (1973 

[1921]: 844), která přechází do momentů vyčerpání. Zdá se, že Whitmanovo JÁ chce někdy 

nakazit čtenáře radostí, i když samo radost nepociťuje – a pak nefunguje ani transfer, mimisme, 

radosti. Takováto naordinovaná, povinná „sympathy“ v „I CELEBRATE myself“ souvisí 

s bizarním spojením účasti coby „převlekem agonie“: „Agonies are one of my changes of 

garments; / I do not ask the wounded person how he feels .... I myself become the wounded 

person, / My hurt turns livid upon me as I lean on a cane and observe“ (v. 840–842). Podivné 

polohy Whitmanovy „sympathy“ souvisí rovněž s poslušností vnitřnímu „textovému“ krédu 

postulovanému v programatické „předmluvě“ k Leaves (1855). Zde si totiž Whitman 

„naordinoval“ specifickou dialektiku „pride“ a „sympathy“ (1.2). Přechod mezi 

„povinnou“ a „spontánní“ účasti tak je skladbě často náhlý a neostrý: neplodné 

a vyčerpávající setrvávání v neautentické a nefungující povinné sym-patii JÁ však 

každopádně v poslední třetině své cesty rezolutně překročilo svým nahlédnutím nebezpečí 

upadnutí do obvyklé chyby. Viděli jsme, jak se JÁ zastavilo, situaci pojmenovalo a vyhradilo 

si čas nesoucítit. Mohlo tak dojít vzkříšení do divokého Krista-Walta. Whitmanovo JÁ zde 

překonalo „sympathy“ coby „dětskou empatickou imaginativní identifikaci“ a vydalo se 

směrem „přející sympatie“ a z ní ústící reálné pomoci. Co ale znamená „reálná pomoc“? Jak 

být dobrým Samařanem v prostoru textu? 

 Domnívám se, že Whitman nachází nové vyústění své „sympathy“ v médiu textu 

skladby coby reálný projev své přející lásky právě tím, že nahradí teopoetiku výčtovosti 

teopoetikou paralelismu/bilateralismu. K transferu svého učení, jehož poznání i artikulaci 

doprovází afekt radosti, používal Whitman v mimetickém letu po setkání s hřebcem – až do 

vysílení a nahlédnutí obvyklé chyby – dominantně právě výčtový princip. Výčty, kde vrší 

objekty „sympathy“ mu byly textovým výrazem sympathy či radosti či těkavého letu JÁ 
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v rámci média tisku. Tato výčtová, „dětská“, horizontálně empatická „sympathy“ vytváří 

velkou část teopoetiky skladby, přičemž hranice mezi – v předmluvě naordinovanou – 

„povinností soucítit“ a spontaneitou; násilností a otevřeností; mechanickou zbytnělou 

setrvačností a radostí z pohybu je u nich často nezřetelná. 

 S pojmenováním „obvyklé chyby“ nalézá Whitman skrze své JÁ v pravém smyslu slova 

i svou „kinetickou a orální poetiku“, opuští princip inherentně textově výčtový a dominantně 

užívá orálně mnemotechnického bilateralismu/paralelismu. JÁ se dotýká se čtenáře, zasahuje 

srdce. Netextový Whitman nachází v médiu textu Leaves (1855) možnost učit druhé odvaze 

být.
248

 Text Leaves směřuje dynamicky, kineticky a hojivě „ven“ (0.4), dotýká se čtenáře, 

vznáší nárok a naléhá. 

 Dlužno předeslat, že sázku důvěry k papírovému médiu neuzavírá Whitman navždy: je 

zde důležité washingtonské intermezzo, kdy místo psaní dal přednost spolubytí s tisíci 

zraněnými a umírajícími vojáky a kdy projekt Leaves of Grass dočasně opouští. 

 

 

1.8.2 Orální chvástání i pokora, Whitman jako divošský Kristus a teolog, 

genealogie a humor coby způsoby probouzení čtenáře 

  

V předchozí kapitole jsme viděli JÁ soutěžit s hřebcem a černošským vozkou a opustili JÁ při 

majestátním nástupu coby nového Krista-divocha-učitele. Tento nový Kristus-Walt je dobře 

rostlý, kráčí po zemi, zbavuje lidi nemocí a utrpení a všechny – včetně čtenáře – nafukuje 

mocným a životodárným dechem: „I dilate you with tremendous breath .... I buoy you 

up“ (v. 1008).
249

 Nyní snad nejsilněji z celé skladby dává JÁ průchod své bojovnosti 

a soutěživosti v souladu s agonismem orálních a reziduálně orálních milieux. Jakkoli 

Whitman na rozdíl od Millera nepoužívá vulgarismy, šokuje obscenitou: tu však kombinuje 

s radikální teologií předznamenávající teologii osvobození.   

 Blasfemické či aspoň drzé jsou už neustálé evangelijní aluze, samotné ztotožnění JÁ 

s Kristem, i jejich svébytná apropriace, v níž akcentuje sexualitu. Tak záhy po majestátní 

resurekci slíbí uklízeči, že „jej nikdy nezapře“ (v. 1000), slíbí plodným ženám, že jim 

„nastartuje hbitější děti“, a dodá, že „sám dnes stříká štof o mnoho arogantnějších 

republik“ („On women fit for conception I start bigger and nimbler babes, / This day I am 

                                                 
248

 Zde pak se nabízí třetí význam slova „sympathy“ – „komunikabilita afektu“. L. Agosta (2011: nestr.). 
249

 Srov. D. Abram (1997: 225–260). 
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jetting the stuff of far more arrogant republics“, v. 1001–1002), uzdravuje nemocné (v. 1003–

1016), křísí umírajícího jako Kristus Lazara: „I seize the descending man .... I raise him with 

resistless will“ (v. 1006), potom JÁ deklamuje, že nepřináší pomoc jenom „nemocným“, ale 

„ještě potřebnější pomoc“ přináší také „silným vzpřímeným mužům“ (v. 1014–1015). 

Následující part je klíčový: zde se Whitmanovo JÁ prezentuje jako prorok a radikální teolog. 

  

 I heard what was said of the universe 

 Heard it and heard of several thousand years; 

 It is middling well as far as it goes . . . . but is it all? 

 

 Magnifying and applying come I, 

 Outbidding at the start the old cautious hucksters, 

 The most they offer for mankind and eternity less than a spirt of my own seminal wet 

     (v. 1017–1022) 

  

 JÁ zde nejprve bojovně „přebíjí“ – myšleno při aukci – „staré opatrné pouliční 

prodavače“ (v. 1021), čímž míní vykladače vesmíru za posledních pár tisíc let (v. 1017–1018), 

tedy jak teology, tak filosofy, tak proroky před sebou, jejich zboží bylo zbožím „střední 

kvality“ (v. 1019). „Výstřik semenného mokra“ JÁ je víc, než co měli nabídnout 

„lidstvu“ a „věčnosti“ oni: „The most they offer for mankind and eternity less than a spirt of 

my own seminal wet“ (v. 1022)
250

 

 Následuje defilé božstev, které JÁ coby vyučený tiskař pořizuje: nabírá přesné 

„rozměry Jehovy“, aby si jej „uložil do foroty“, sám litografuje Krona, Dia a Herkula 

(a přitom uvádí jejich genealogii); kupuje si náčrty dalších (Osiris, Isis, Bál, Brahma, Adonai 

– stejný Hospodin je zmíněný podruhé [!]
251

) a do „portfolia“ vkládá Manitua, Alláha, rytinu 

krucifixu, Odina, Mexitliho s „odpornou tváří“, jakož i všechny další „modly“ a „obrazy“, 

bere je za cenu, jakou reálně mají, ale „nepřidá ani cent“: 

 

 Taking myself the exact dimensions of Jehovah and laying them away, 

 Lithographing Kronos and Zeus his son, and Hercules his grandson, 

 Buying drafts of Osiris and Isis and Belus and Brahma and Adonai, 

 In my portfolio placing Manito loose, and Allah on a leaf, and the crucifix engraved, 

 With Odin, and the hideous-faced Mexitli, and all idols and images, 

                                                 
250

 Tento verš počínaje vydáním Leaves (1867) vyškrtl. 
251

 Hned v příštím vydání nahradil Whitman podruhé zmíněného „Adonaie“ Buddhou. 
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 Honestly taking them all for what they are worth, and not a cent more 

         (v. 1023–1028) 

 

 Důležité je, že k božstvům takto přistupuje jako k „modlám“, že akcentuje jejich 

„obrazy“, které z části sám produkuje na papíře. Ježíš Kristus – který je Whitmanově teologii 

nejblíž a k němuž přistupuje jako ke staršímu bratrovi
252

 – tím, že snesl božství na zem, a pro 

jeho učení autonomní, situační etiky typicky ve výčtu nefiguruje. Figuruje zde pouze „rytina 

kříže“, tedy snad další „modla“, pro Whitmana je zřejmě teologie kříže ten nejméně zajímavý 

prvek učení rabbiho z Nazaretu. 

 Následuje part, který přesně ilustruje právě dialektiku „pýchy“ a „sympathy“, kterou si 

Whitman vytkl v už předmluvě (1.2). 

 

 Admitting they were alive and did the work of their day, 

 Admitting they bore mites as for unfledged birds who have now to rise and fly and  

  sing for themselves, 

 Accepting the rough deific sketches to fill out better in myself . . . . bestowing them  

  freely on each man and woman I see, 

 Discovering as much or more in a framer framing a house 

        (v. 1029–1032) 

 

 JÁ u zmíněných božstev připouští, že „odvedli svou práci“, a následuje krásný verš, že 

jejich učení zplodila „červíky“ pro neopeřené „ptáčky“, kteří nyní musí „vstát“, 

„vzlétnout“ a „zpívat“ sami. Zde se krásně snoubí Whitmanova drzost s pokorou. Tím, že 

v dalším verši vstoupí opět na scénu JÁ, jako by se ztotožnilo právě s těmito 

„písklaty“ a spojilo geniálně radikální teologický překlad heteronomní etiky v autonomní 

etiku právě s momentem „zažívání“, látkové přeměny v žaludku těchto ptáčků. V takovém 

duchu pokračuje i zbytek této části, kde „božské“ náčrty přijímá, aby jimi „zasytil“ sebe a aby 

divinitu projektoval na všechny „muže a ženy“, které potká. V buberovsky laděném, 

posledním citovaném verši pak nachází „stejně a víc“ v tváři „tesaře, který tesá trámoví 

domu“. 

 Právě proto, že v tesaři spatřil Boží jiskru, na tesaře v následujících verších vznáší 

                                                 
252

 Srov. např: „Walking the old hills of Judea with the beuautiful gentle god by my side“ W. Whitman (1855: 

v. 789) a „Accepting the gospels, accepting him that was crucified, knowing assuredly that he is 

divine“ (v. 1102). 
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„vyšší nárok“ „v prospěch toho, kdo se s vyhrnutými rukávy ohání kladivem 

a dlátem“ (v. 1033). Zde je jádro Whitmanova chápání demokracie, jíž se Whitman i americký 

transcendentalismus inspiroval zřejmě u kvakerů (viz 1.6) a vedle kterého lze dobře postavit 

zdůvodnění „vyššího nároku“ na druhé u H. D. Thoreaua ve slavné „Resistence to the Civil 

Government“ (1849), kde Thoreau brilantně argumentuje, že neblahý stav společnosti není 

„přírodní danost“. Lidé se mohou „odvolat ke svému stvořiteli a k sobě navzájem“, nárok 

vznáší vlastní božství každého člověka.
253

 Ve stopách kvakerů, Emersona a Thoreaua pak 

Whitman v následujících verších nachází teofanie i v „kouři“ či „chloupku na hřbetu vlastní 

ruky“ (v. 1034). Následuje delší výčet lidí coby teofanií: hasičů v akci, „mechanikovy ženy“, 

„ženců“, „čeledína se špatnými zuby“, „člověka“, který všechno prodá, aby měl jeho bratr na 

advokáty (v. 1035–1041). Enumerace končí „dosud ani zpola nedoceněnými“ „býkem 

a broukem“ (v. 1043) – zde se Whitman vrací zpět k motivu „ptáčka“ –, právě „bull and the 

bug“ spojují potravní řetězec s úctyhodným „hnojem a špínou“ („dung and dirt“, v. 1044) – 

JÁ naznačí spojnici „hnoje a špíny“ s plodností a doufá, že jednou bude taky tak plodný, ve 

shodě s Emersonem odmítne „nadpřirozenost“ (v. 1045) a těší se, že jednou ho 

„puffs“ („bafání“) z tisku či kazatelny nebudou „šimrat“ (v. 1047). Vědom si „života, který 

v něm tepe“, se sám stává „(s)tvořitelem“ (v. 1048), aby na konci jedné z nejkrásnějších částí 

skladby ještě chvíli prodléval „v lůně stínů“: „Putting myself here and now to the ambushed 

womb of the shadows!“ (v. 1049), čímž zpřítomní své učení vegetativní regenerace (viz 2.4.7) 

a čtenáři opět vyvstane úvodní ptáček (v. 1030), kterého Kronos, Odin a Adonai minulosti 

sytili červíky. Zde se, opakuji, krásně snoubí Whitmanova orální „chlubivost“, pokora 

a „sympathy“ k (s)tvořenému světu. 

 O pár stránek dál jsme svědky velkého chlubení JÁ, kde se JÁ bude chlubit, v souladu 

s důležitým rysem orálních vyprávění, genealogicky: Jeho JÁ tak nese až numinózní rysy, zdá 
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 Thoreau však na rozdíl od Whitmana ostře vystoupil proti zlořádu otroctví a imperiální války s Mexikem. 

U vědomí toho, že posvátnost druhých je porušovaná natolik, že jsou zotročeni či zabíjeni, nezaplatil daň a byl 

ochoten za to nést důsledky. Thoreau se rovněž jako jeden z mála zastal Johna Browna. Ocitujme zde však ještě 

klíčovou část „Občanské neposlušnosti“, textu, který rozhodujícím způsobem inspiroval Martina Bubera, 

Gándhího a Martina Luthera Kinga. „You do not resist cold and hunger, the winds and the waves, thus 

obstinately; you quietly submit to a thousand similar necessities. You do not put your head into the fire. But just 

in proportion as I regard this as not wholly a brute force, but partly a human force, and consider that I have 

relations to those millions as to so many millions of men, and not of mere brute or inanimate things, I see that 

appeal is possible, first and instantaneously, from them to the Maker of them, and, secondly, from them to 

themselves. But if I put my head deliberately into the fire, there is no appeal to fire or to the Maker of fire, and 

I have only myself to blame. If I could convince myself that I have any right to be satisfied with men as they are, 

and to treat them accordingly, and not according, in some respects, to my requisitions and expectations of what 

they and i ought to be, then, like a good Mussulman and fatalist, i should endeavor to be satisfied with things as 

they are, and say it is the will of God. And, above all, there is this difference between resisting this and a purely 

brute or natural force, that I can resist this with some effect; but I cannot expect, like Orpheus, to change the 

nature of the rocks and trees and beasts“ H. D. Thoreau (1989 [1949]: 1633; kurzíva O. S.). 
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se, že je z rodu prahorních příšer. Jeho „nikdy nemalátné“ embryo nosili olbřímí sauroidi 

(v. 1166). Vykládá zde prehistorii duše, předtím než se zrodil „své matce“. Nakonec zde stojí, 

teď a tady, hrdě. Genealogické verše v něčem připomínají první stránky Bergsonova 

L’évolution créatice (1907): „Before I was born out of my mother generations guided me, / 

My embryo has never been torpid .... nothing could overlay it; / For it the nebula cohered to 

an orb .... the long slow strata piled to rest it on / .... vast vegetables gave it sustenance, 

Monstrous sauroids transported it in their mouths and deposited it with care. // All forces have 

been steadily employed to complete and delight me, / Now I stand on this spot with my 

soul“ (W. Whitman 1855: v. 1163–1168). Střet vážnosti a komiky patrný v posledních dvou 

verších v něčem připomíná bilaterismus střídání scén u Henry Millera. Chlubivost lze 

u Whitmana zdůvodnit i yankeeským humorem. Hranice mezi záměrností a naivitou JÁ je 

ovšem často neostrá: jako i jiné hranice u Whitmana. 

   Chlubivost a obscénnost je pro Whitmana stejně jako pro Millera především 

technikou, jejíž hlavní silou je probudit čtenáře ze stavu, který Emerson nazval 

„samolibost“ („complacency“), a naučit je otevřít oči a žasnout. Bylo by však chybou 

přehlédnout klidnou a pokornou polohu Whitmanova JÁ v závěru skladby, kde se 

neidentifikuje s nepředmětným, vše animujícím božským JÁ a stačí mu o Bohu svědčit 

v konkrétních setkáních s jedinečnými TY, teď a tady: „And I call to mankind, Be not curious 

about God, / For I who am curious about each am not curious about God, No array of terms 

can say how much I am at peace about God and about death. // I hear and behold God in every 

object, yet I understand God not in the least, / Nor do I understand who there can be more 

wonderful than myself. // Why should I wish to see God better than this day? / I see 

something of God each hour of the twenty-four, and each moment then, / In the faces of men 

and women I see God, and in my own face in the glass; / I find letters from God dropped in 

the street, and every one is signed by God’s name, / And I leave them where they are, for 

I know that others will punctually come forever and ever“ (v. 1271–1280). Tuto pokoru JÁ po 

„obvyklé chybě“ nezpochybňují nutně ani verše, kdy Whitman má s Bohem dostaveníčko: 

„Our rendezvous is fitly appointed .... God will be there and wait till we come“ (v. 1197). JÁ 

zdůrazní, že nic, ani Bůh není víc než „one’s self“: „And nothing, not God, is greater to one 

than one’s-self is“ (v. 1264). 
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1.8.3 Metody svádění čtenáře při předávání učení 

  

Whitmanovo JÁ uplatňuje různé způsoby, aby „svedlo“ čtenáře-žáka ke svému učení. Zdá se, 

že sama forma Leaves, včetně vehikula zájmena JÁ, které čtenáři poskytuje, jsou výsledkem 

tohoto směřování. JÁ chce čtenáře přemluvit, aby přijal jeho učení, naučit jej žít, aby si od něj 

nechal smýt zmíněný „povlak z očí“. Whitman předně čtenářům „zalévá kořínky“, ať už jej 

oslovuje jako TY („you“) či mu nabízí k obývání své JÁ (1.6.2), aby i čtenář v sobě objevil 

své boholidství. Už od prvních veršů, jak jsme viděli, JÁ čtenáře hecuje a naslibuje mu kořist 

milionů sluncí (1.3), když s ním zůstane den a noc. JÁ chce pak ve čtenáři – možná naivně – 

vyvolat žárlivost: slibuje mu exkluzivitu iniciace: „This hour I tell things in confidence, / 

I might not tell everybody but I will tell you“ (v. 386–387). V podobném vybízení 

Whitmanovo JÁ nepolevuje. „Trumfnout“ prezidenta Spojených států je pro Whitmanovo JÁ 

maličkost, čtenáře doslova „hecuje“, aby se tím nespokojil: „Have you outstript the rest? Are 

you the President? / It is a trifle .... they will more than arrive there every one, and still pass 

on“ (v. 429–433). 

 Nyní, na konci skladby, po „chybě“ a vzkříšení se „Waltův“ tlak na čtenáře stupňuje. 

Osloví sice už i „bezpočetné gangy“ elévů, čímž exkluzivitu iniciace zruší (v. 969–973), ale 

opět se snahou tím vzbudit žárlivost. Walt má už žáků tolik... asi bych se měl taky přidat! – 

má si zřejmě říct čtenář. Později projevuje JÁ ovšem své preference na žáky: upřednostňuje 

zjevně „atlety“ a obyčejná povolání (jako je „mechanik“, „lesní dělník“, „kluk z farmy“, 

„námořník“, „voják“, „lovec“, „kočí“ a jejich „matky a ženy“, v. 1253–1261). V závěru 

skladby se však opět obrací intimně jen na jednoho čtenáře, toho, který čte Leaves, tlak se 

stupňuje, protože konec je nadohled: Whitman opět aluduje evangelia i zapření Petrovo. JÁ 

naznačuje: promluvíš? Půjdeš? Nezapřeš mě? „Will you speak already before I am gone? Will 

you prove already too late?“ (v. 1320). 

  Whitmanovo JÁ pak textově inscenuje specificky Jousseova pedagogická 

mimodramata: Jako Ježíš při poslední večeři či nový sebekněz vlastního učení sytí čtenáře. 

Zde napodobuje JÁ moment jídla spojený s „pozřením“. Spojuje „sycení duše 

učením“ a „sycení těla“: „This meal is pleasantly set …. this is the meat and drink for natural 

hunger, / It is for the wicked just the same as the righteous .... I make appointments with all / 

I will not have a single person slighted or left away, / The keptwoman and sponger and thief 

are thereby invited .... the heavy-lipped slave is invited .... the veneralee is invited“ (v. 372–

375). 
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 Tato mandukace se znovu objeví ke konci skladby, kdy Whitman sytí čtenáře nejenom 

slovem, ale nabídne mu sušenky a mléko, se zřejmou aluzí na přijímání. 

  

 Sit awhile wayfarer, 

 Here are biscuits to eat and here is milk to drink 

       (v. 1222–1223) 

 Poté, co žáka nasytí, rafinovaně a trochu vyděračsky, svého čtenáře JÁ začne urážet. 

Řekne čtenáři, že před setkáním s JÁ měl gumu na očích a „až příliš dlouho snil 

opovrženíhodné sny“ („Long enough have you dreamed contemptible dreams“, v. 1225). Už 

dřív ostatně JÁ coby battlový rapper urazilo čtenáře jako impotenta s vyviklanými koleny: 

„You there, impotent, loose in the knees, open your scarfed chops till I blow grit within 

you“ (v. 993), aby mu jedním dechem slíbilo, že jej „zpevní“! 

 Jsou to čarodějné kousky, které JÁ ve snaze rozšířit své učení předvádí. Těžko se divit, 

že JÁ často selhávají nervy z „provokatérů“ („provokers“), „vyptávačů“ či 

„prosebníků“ („askers“), frivolních „posměváčků“ („vexers“) a „atheistů“: „On all sides 

prurient provokers stiffening my limbs“ (v. 622), to oni jej přece dovedli na kraj obvyklé 

chyby a hněv na ně trvá i po její reflexi, jakkoli zde se na ně pouze snáší Whitmanův 

spravedlivý hněv a již neohrožují JÁ dezintegrací. „Ever the vexer´s hoot! hoot! till we find 

where the sly one hides and bring him forth“ (v. 1062); „Down-hearted doubters, dull and 

excluded, / frivolous sullen moping angry affected disheartened atheistical“ (v. 1109–1110). 

Tato animozita textového JÁ vůči „ateistickým posměváčkům“ zjevně souvisí 

i s Whitmanovou nepříliš úspěšnou pedagogickou praxí, kdy během června 1836 a jara 1841 

učil na osmi základních školách (district schools) po Long Islandu (J. Loving 1999: 36). 

Opravdový ira dei k posměváčkům pak prosakuje v poslední části textu, kdy JÁ ví, že mu 

nezbývá moc času, loučí se, rozdává příkazy, je to muž „vydávající se na cestu“, tedy 

připravující se na přechod smrti (v. 1107). Dvojverší „How the flukes splash! / How they 

contort rapid as lightning, with spasms and spouts of blood!“ (v. 1113–1114) implikuje, že 

cílem harpunového útoku posměváčků je Whitmanovo tělo. Záhy se JÁ opět zklidňuje, jeho 

JÁ – ve smyslu nepředmětného creatio continua (1.6) – bude přebývat též s posměváčky. Je 

i jeho čeká neozkoušená budoucnost, která bude „živá“ a bude jí dost: „I do not know what is 

untried and afterward, / But I know it is sure and alive, and sufficient“
 
(v. 1120–1121). Jsouc 

poučeno interpretací předešlé chyby se JÁ s posměváčky, pochybovači a provokatéry smiřuje. 

Eventuální rozčilení už neohrožuje JÁ bytostně, jako tomu bylo v předchozích kritických 

situacích (v. 636–640, v. 951–960). JÁ cestu nastoupilo, vstalo z mrtvých a nebezpečí je 
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zažehnáno: „Be at peace bloody flukes of doubters and sullen mopers, / I take my place 

among you much as among any“ (v. 1115–1116). JÁ ubezpečí „pochybovače“ zkrátka tak, že 

mu neuniknou. Whitmanovu JÁ – v tom si vysloužil kritiku od feministické kritiky – 

neunikne nikdo! 

  Ano, Whitmanovou metodou je rovněž kumulativní přemlouvání a nemožnost učiteli 

uhnout, stejně jako nelze utéct v orálním milieu mýtu. Jakkoli Whitman jednou učí, že kdo jej 

ctí nejvíc, tedy jeho „atletický žák“, musí „zničit svého učitele“ (v. 1231–1233), hned o pár 

veršů dál následuje, že jeho „učí, aby se od něj [žáci] vzdálili“, ale že se mu „vzdáliti nelze“, 

že JÁ bude čtenáře „pronásledovat všude“ a že bude čtenářovi „tak dlouho svrbět v uších, 

dokud mu neporozumí“: 

  

 I teach straying from me, yet who can stray from me? 

 I follow you whoever you are from the present hour; 

 My words itch at your ears till you understand them. 

       (v. 1240–1242) 

 

 I tato umanutá neodbytnost, kterou vystihli první recenzenti skladby
254

 a jež od 

Whitmana odrazuje i mnoho dnešních čtenářů, je záměrná: Whitmanovu JÁ nelze uniknout 

stejně jako nelze uniknout smrti, přírodě a skutečnosti. A lze-li, pak jenom tak, že Leaves of 

Grass čtenář odhodí a zůstane až do konce života uzavřen v interiéru. Venku – marná sláva – 

čtenář zase potká listy trávy, slunce, a má-li štěstí, i hřebce. 

                                                 
254

 Srov. např výběr z recenzí, které Whitman přetiskl do druhého vydání Leaves (1856: 345–384). 
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1.8.4 JÁ jako překladatel znaků přírody, druhých a sebe, sbíhání nitek, překlad 

do krajiny 

 

V závěru vrcholí jeden z důležitých motivů skladby: překlad. V „I CELEBRATE myself“ JÁ 

vystupuje jako překladatel znaků přírody, němých a zakázaných hlasů druhých a samo SEBE. 

Přes důležité analogie zde stojí marná sláva jiný „poet“ než onen básník-rapsód, kterého 

Platón nestrpěl ve své republice (0.5.4). Kde psaní neznalý rapsód homérského Řecka 

zprostředkovával „kulturní encyklopedii“ (0.3.5), Whitmanovo nové, moderní básnické JÁ 

vytváří mytologii novou: překládá bolest a radost druhých, zlo, vlastní tělo, příběh i smrt 

v novou síť smyslu, výsledkem překladu je právě jeho učení, které jsme se pokusili 

abstrahovat v 1.7. Jakkoli samotný pojem překladu sugeruje textovou uzavřenost, je JÁ 

Leaves (1855) spíše „tlumočník“ než „překladatel“ a akt překládání chápe velmi široce: nejde 

mu o nic míň než překladem nově vyjevit a ozřejmit smysl světa: posvětit jeho obyvatele, 

zrovnoprávnit tělo a duši, znovuobnovit orálně cyklické vnímání času a smrti. Také takto 

velmi volně vymezené překládání v rámci „I CELEBRATE myself“ u JÁ prochází vývojem 

podobně jako jeho „sympathy“. 

 Zprvu si JÁ pouze „přálo“ „náznaky“ přeložit: „I wish I could translate the hints about 

the dead young men and women, / And the hints about old men and mothers, and the offspring 

taken soon out of their laps“ (v. 112–113). O něco později JÁ dokládá, že k němu „předměty 

vesmíru připlouvají, a pochopit, co toto „psaní“ znamená, považuje za svůj úkol: „To me the 

converging objects of the universe perpetually flow, / All are written to me, and I must get 

what that writing means“ (v. 404–405). Ve slavných verších s bilaterálním balancováním pak 

již překládá: „I am the poet of the body, / And I am the poet of the soul. // The pleasures of 

heaven are with me, and the pains of hell are with me, / The first I graft and increase upon 

myself .... the latter I translate into a new tongue“ (v. 422–425). Záhy si JÁ „nedává prst na 

pusu“ a propůjčuje hlas těm, kteří byli „zahalení“ a „zakázaní“, ty prostupují skrze JÁ: dává 

hlas jejich utrpení: „[...] Through me forbidden voices, / Voices of sexes and lusts .... voices 

veiled, and I remove the veil, / Voices indecent by me clarified and transfigured. I do not press 

my finger across my mouth“ (v. 509–521). Jinde tak přeloží bolest druhých do tónu 

violoncella: „I hear the violoncello or man’s heart’s complaint“ (v. 597). 

 Závěr „I CELEBRATE myself“ se ohlašuje už ve výše uvedeném hněvu na 

posměváčky v dvojverší „One of that centripetal and centrifugal gang, / I turn and talk like 

a man leaving charges before a journey“ (v. 1107–1108). V prvních verších JÁ majestátně 



174 

sestoupilo, nyní se připravuje na odchod: do skladby se již nyní vkrádá melancholický tón. JÁ 

deklaruje svou „povolanost“, „jedná jako jazyk“ čtenáře, který byl doposud ztuhlý. 

„Waltův“ se rozvazuje: „I do not say these things for a dollar, or to fill up the time while 

I wait for a boat; / It is you talking just as much as myself .... I act as the tongue of you, / It 

was tied in your mouth .... in mine it begins to be loosened” (v. 1243–1245). V následujících 

verších JÁ deklaruje, že se přeloží čtenáři jenom na otevřeném vzduchu: zde se znovu slyšet 

„vzduch“ či „vítr“ coby Boží dech vyživující přítomnost v orálních milieux (1.3). 

 

I swear I will never mention love or death inside a house,  

 And I swear I never will translate myself at all, only to him or her who privately 

   stays with me in the open air.    

(v. 1246–1247) 

 

 Chce-li se s JÁ čtenář setkat, má vyjít na vrchol hory či břeh řeky, „vysvětlením je 

nejbližší komár, „klíčem“ je kapka či rozčeření vln (v. 1248–1249). Whitmanovo JÁ, jakkoli 

při své univerzalitě nespecifikuje konkrétní místo setkání, kde má k překladu dojít, zdůrazňuje 

spojitost krajiny a hlasu krajiny s učením, odmítá setkání v pokoji či ve škole (v. 1250), 

také v tom Whitmanovo JÁ upomíná na spiritualitu orálních kultur, kdy příběhy jsou vždy 

spjaty s konkrétní krajinou, pro orální myšlení není krajina jen kulisou, ale přímo orální 

spiritualitu podmiňuje.
255

 

 Následuje první pokus o překlad toho, co je v něm: „There is that in me .... I do not 

know what it is .... but I know it is in me ....“ (v. 1299). Když má přeložit své „Me myself“, 

bytostné JÁ, poprvé zmíněné ve verších (v. 62–65), JÁ se zprvu „ošívá a potí“ (v. 1300), 

pojmovost selhává, proto při popisu „Me myself“, volí cestu via negativa: „I do not know it .... 

it is without name .... it is a word unsaid, / It is not in any dictionary or utterance or 

symbol“ (v. 1301–1302). Následuje další přiblížení tohoto vnitřního dění: „Something it 

swings on more than the earth I swing on, / To it the creation is the friend whose embracing 

awakes me“ (v. 1304–1305). JÁ se překonává, volá na pomoc „bratry a sestry“ (v. 1306–1307) 

a nakonec volně juxtaponuje jednu negativní a tři pozitivní definice: „It is not chaos or 

death .... it is form and union and plan .... it is eternal life .... it is happiness.“ Je to štěstí.
256

 

                                                 
255

 David Abram (1997) argumentuje v intencích své pozoruhodné teze o nahrazení magie čtení krajiny 

(přítomné v orálních kulturách) magií čtení fonetického písma (v kulturách skripturálních). 
256

 Toto Whitmanovo „štěstí“ se zdá blízko Coleridgově „radosti“ („joy“) v básni „Dejection: An Ode“ z roku 

1802: [...]This beautiful and beauty-making power. / Joy! virtuous Lady! Joy that ne’er was given, / Save to the 

pure, and in their purest hour, / Life, and Life’s effluence, cloud at once and shower, / Joy, Lady! is the spirit and 

the power, / which wedding Nature to us gives in dower / a new Earth and new Heaven, / Undreamt of by the 
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Tento překlad je však pojmový, a proto pro JÁ, jak ještě uvidíme, neuspokojivý. 

 V následujících verších „uvadá“ minulost a přítomnost. JÁ směřuje k budoucnosti: 

„The past and present wilt .... I have filled them and emptied them, / And proceed to fill my 

next fold of the future“ (v. 1310). Důležitá je na tomto místě deklarace futurálnosti, kinetismu 

a dynamismu slova (0.4), směřujícím mimo text, apelativně přímo ke čtenáři. JÁ odehrává své 

poslední naléhavé jousseovské mimodrama: Naposledy se obrací na čtenáře ještě jako JÁ 

mezi kloboukem a botami. Vyzývá čtenáře, aby k JÁ promluvil, přesvědčuje čtenáře, aby 

mluvil „upřímně“, protože zůstane „už jen minutu“, spíš než otázky očekává zřejmě konfesi 

víry v JÁ? Čtenáři, nezapřeš mě? 

 Melancholické přemlouvání těchto veršů – opět na pozadí evangelijních podobenství –

samozřejmě podbarvuje fakt, že konec řádek „I CELEBRATE myself“ je reálně na dohled. JÁ 

se vrací motivicky k úvodu. Báseň začala ránem, nyní přichází večer: „Look in my face while 

I snuff the sidle of evening“ (v. 1312). JÁ se čtenářem strávilo celý den, nyní chce se 

čtenářem strávit ještě noc: Whitman čeká na prahu na toho, kdo bude první hotov s večeří – 

čímž se uzavírá téma mandukace, variování svatého přijímání jako aide-mémoire – a konečně 

naléhá na čtenáře, aby vyšel z interiéru, po večeři, nyní na večerní procházku s JÁ (v. 1318–

1320). Toto poslední lákání čtenáře-žáka prokládá JÁ slavným trojverším: „Do I contradict 

myself? / Very well then .... I contradict myself; / I am large I contain multitudes“ (v. 1314–

1316), kde posvětí vlastní protikladnost, kterou práce již popsala jako konstitutivní pro orální 

kultury, a zdůrazní svou pohrdlivost vůči diskursu logiky, zděděnou od Emersona, jež poprvé 

zazněla už ve třetím verši skladby. 

 Další nitky se sbíhají: skrvnitý jestřáb, poslední z Whitmanových zvířat 

v „I CELEBRATE myself“, JÁ obviňuje ze „žvanění“ a „poflakování“, jako by se JÁ příliš 

dlouho loučilo, mluvilo příliš a snad až příliš pateticky.
257

 Stejně jako dřív JÁ bojovně 

vstoupilo do soutěže s hřebcem (v. 707–708), i nyní JÁ v duchu Jousseova mimisme svým 

„yawp“ napodobí jestřába a zdůrazní, že se nebojí a „volá jako barbar“ („I too am not a bit 

tamed .... I too am untranslatable, / I sound my barbaric yawp over the roofs of the 

world“ (v. 1322–1323), aby vylákalo lidi-učedníky zpoza všech interiérů světa – a opět 

zdůrazňuje vlastní nepřeložitelnost do pojmů: k pravému překladu JÁ musí dojít jinak. 

                                                                                                                                                         
sensual and the proud –/ Joy is the sweet voice, Joy the luminous cloud –/ We in ourselves rejoice! / And thence 

flows all that charms or ear or sight, / All melodies the echoes of that voice, / All colors a suffusion from that 

light [...]“ S. Coleridge (1986: 376). V Abramsově výkladu básně tato radost jest překypující vitalitou a harmonií 

mezi vnitřním životem a životem přírody: radost je stav, který nás „žení“ s přírodou, „věnem“ radosti je prožitek 

obnoveného světa (Ibid.: 376). 
257

 Whitmanovo JÁ jestřábovi „rozumí“. V návaznosti na Eliadovy výzkumy šamanismu by šlo říct, že se naučil 

„tajnému jazyku zvířat“ (1997: 93–95). 
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 Slunce zapadá, zbývá poslední mžik dne. JÁ zdůrazní svůj „stín“, snad stále spojený 

se siluetou jestřába, a jako on odchází za prostor viděného, do „mlhy“ a „soumraku“ (v. 1325–

1326). Whitman uvádí všechny čtyři živly: odchází spolu životodárným vzduchem, snad si 

následně sundává svůj klobouk z daguerrotypu, aby před „utíkajícím“ Sluncem, zastupujícím 

živel ohně, zatřásl svými bílými „loknami“ (v. 1327). S performativním gramatickým 

prézentem pak „rozlévá své tělo“ ve vzdušných vírech a rozpouští je ve větru, opět se mění v 

„tělo světa“ (1.6, 1.7): „I effuse my flesh in eddies and drift in lacy jags“ (v. 1328). Zde 

Whitman aluduje své úvodní milování s větrem-duchem. Následujícím veršem vstupuje voda 

v zem, „bláto“ („dirt“), z něhož se opět vrací klíčový symbol trávy coby symbol Whitmanovy 

regenerativní kosmologie uplatněný dříve ve verších s dítětem a trávou coby hieroglyfem 

odkazujícím k božskému či u „neopeřených ptáčků“ živících se červíky (1.8.2). Svůj 

provizorní váhavý překlad do pojmu „štěstí“ (v. 1308) JÁ dříve zpochybnilo, když poté řeklo 

jestřábovi, že je „nepřeložitelné“ (v. 1322): až nyní dochází ke skutečnému překladu: čtenář 

má hledět pod své „podešve“, pohlédnout na trávu pod podešvemi. Ačkoli JÁ opustilo svou 

pozemskou, boholidskou inkarnaci, „odlétlo jako vzduch“, přesto do posledního dechu slibuje 

terapeuticky čtenáři, že mu „procedí krev“ a dodá do ní vlákninu. 

 JÁ svou vlastní smrtí, podobně jako Sókratés a Ježíš Kristus, stvrdí své učení. 

Postoupí rituál přechodu: „Odkáže se blátu“, oplodní zemi, ta se konečně dočkala svého 

milence, který ji oslovil už dřív: „Far-swooping elbowed earth! Rich apple-blossomed earth! 

Smile, for your lover comes!“ (v. 445–446). JÁ tak stvrdí v akci své regenerativní učení, kdy 

smrt je jenom bránou k plnějšímu životu. Jde, řečeno s Henry Millerem (2011: 142), o smrt 

úrodnou, jde o rituální smrt „nejsilnějšího jedince“, který musí být obětován, aby byla 

nastolena rovnováha, tedy aby jeho učení našlo cestu skrze rašící listy trávy, prostoupilo svět. 

 Čtenář je na to však nyní sám, neboť učitel „odlétl“, jakkoli je i všude: JÁ zůstává 

přítomné v listech trávy a v Listech trávy: Přeložilo se do „těla světa“ a je nyní na čtenáři, aby 

na něj „pohlédl“. Co je tento pohled? Nabízí se, že má odpovídat původnímu participačně 

mimetickému pohledu JÁ – nyní již odešlého – na list trávy (W. Whitman 1855: v. 4–5) – 

pohled má být doprovázen vnímáním, epifanií, mimisme a z něj pramenícím fyzickým 

pohybem a radostí: jen to je pravá, „atletická“ interpretace. Listům trávy JÁ deleguje úlohu 

jousseovského aide-mémoire Listů trávy (Leaves of Grass): 
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I bequeath myself to the dirt to grow from the grass I love, 

If you want me again look for me under your bootsoles. 

 

You will hardly know who I am or what I mean, 

But I shall be good health to you nevertheless, 

And filter and fibre your blood. 

 

Failing to fetch me at first keep encouraged, 

Missing me one place search another, 

I stop some where waiting for you    

(v. 1329–1336)
258 

 

 Jako se v úvodních verších „tělo textu“ postupně graficky rozšiřovalo, nyní se 

text zužuje.  Tímto krásným závěrem se Whitmanovo JÁ přeložilo do těla světa: text tu byl 

pouze coby pedagogické a provizorní vehikulum JÁ, aby všemi prostředky naučilo čtenáře žít. 

Teď je tedy na čtenáři po hlasitém čtení odhodit Leaves, najít odvahu být a učinit 

Whitmanovo slovo tělem: opustit interiér, vstát od stolu, jít se sám a svobodně pokřtít větrem 

a ulovit Slunce. 

                                                 
258

 Všech osm exemplářů prvního vydání, které jsem měl k dispozici – tedy sedm vázaných exemplářů v Harry 

Ransom Center University of Texas at Austin a faksimile z Bancroft Library University of California, Berkeley – 

bylo bez tečky za posledním veršem. Její absenci lze tak chápat jako symbolickou: i kdyby šlo o pouhou 

typografickou chybu, jak naznačuje fakt, že ji do pozdějších dotisků Leaves of Grass (1855) Whitman doplnil 

(1.1), tím víc toto opomenutí sugeruje Whitmanovu nedůvěru k dokonalosti. Spontánní Whitmanův typografický 

projev kongruentní s organickou teopoetikou Leaves of Grass (1855). 
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ČÁST DRUHÁ: TROPIC OF CANCER (1934) 

 

[...] nikdy nejsme u konce s bořením model, 

aby symboly mohly promluvit. 

 Paul Ricoeur
259

 

 

2.1 Listování Tropic of Cancer: obálka, záložka, motto, anonymita, 

autorství a název, sebepropagace 

 

Obálku prvního vydání Tropic of Cancer si Henry Miller na rozdíl od Whitmana nenavrhl sám, 

je dílem čtrnáctiletého Maurice Kahaneho, syna prvního Millerova pařížského nakladatele 

Jacka Kahaneho (1887–1939).
260

 Pod nápisem vysázeným majuskulí TROPIC OF CANCER 

je ohromný černý krab v klepetech svírající ženské tělo, buď v bezvědomí, nebo mrtvé, ze 

kterého odkapává mořská voda či krev (viz příloha 4). Krab tělo drží na pozadí zeměkoule a 

„by HENRY MILLER“ je vyvedené menším fontem jen o něco málo níž na načrtnutém 

obrysu Afriky, než kudy vede obratník Raka, a na obrysu jižní Ameriky je podepsán Kahane. 

Na spodní částí obálky prvního vydání,
261

 podobně jako dnes na krabičkách na cigarety 

v trafikách, stojí varování „NOT TO BE IMPORTED TO GREAT BRITAIN OR 

USA“ a v horní části obálky stojí varování ve francouzštině zakazující vystavovat knihu ve 

vitríně: obojí věští téměř třicet let cenzury a pašování Millerových „autobiografických 

romancí“ za oceán do Anglie a Spojených států.
262

 

 
Na záložce následují další varování, že kniha je „maso“ („strong meat“) a srovnání 

s Célinovou Cestou do hlubin noci (1932).
263

 Na další straně pak najdeme datum vydání 

                                                 
259

 (1993 [1963]: 167). 
260

 Důvod byl prostý – nakladatel Obelisk Press chtěl ušetřit. Maurice Kahane (1919–1990) se pak, aby utekl 

antisemitismu vichystické Francie, přejmenoval z Kahane na Girodias a přejmenoval i nakladatelství z Obelisk 

Press na Olympia Press, ale v otcově nakladatelské linii pokračoval a vydával texty, kteří jiní vydat nechtěli, jako 

ve whitmanovském výročí vydanou Lolitu (1955) (N. Pearson 2007; E. Jong 1997: 116). 
261

 Měl jsem tu šanci si je důkladně prohlédnout v archivu Harry Ransom Center, UT Austin, neměl jsem však 

možnost s ním pracovat na rozdíl od Whitmanových Leaves 1855, které mám k dispozici ve faksimile. Paginace 

k Tropic of Cancer vychází z vydání Harper´s Perrenial Classics (2005). 
262

 Tropic of Cancer vydalo až v roce 1961 newyorské nakladatelství Grove Press. Následovaly zhruba tři roky 

táhnoucí se soudní spory, více než šedesát procesů a vyvrcholilo to až usnesením nejvyššího soudu s konečným 

vítězstvím autora a amerického nakladatele. O podrobnou historii příběhu amerického vydání knihy, který 

nadobro změnil zákony cenzury v USA, viz E. R. Hutchison (1968). Pařížská vydání knihy byla však obvykle 

dostupná prezenčně v hlavních knihovnách, třeba v newyorské Public Library, kde ji četl Kerouac a Ginsberg. 
263

 Autor blurbu – zřejmě opět Miller sám spolu s Nin a Kahanem – naznačuje srovnání se Célinovou Cestou do 

hlubin noci (1932) s tím, že „kniha sice vznikala již deset let před vydání Célinova mistrovského díla“ (srov. 2.5), 

ale že se stejně zaobírá „Absolutnem“, že stejně jako Céline nerespektuje „zdvořilé konvence formy a jazyka“, 
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„September 1934“ a seznam tří knih „v přípravě“: jde o Black Spring, The World of 

Lawrence
264

 a Tropic of Capricorn. Titulní stranu zdobí falické logo „Obelisk Press“ Jacka 

Kahaneho
265

 a na další straně knihu odemyká žánrové předznamenání z Ralpha W. Emersona: 

„These novels will give way, by and by, to diaries or autobiographies – captivating books, if 

only a man knew how to choose among what he calls his experiences and how to record truth 

truly.“ 

 Na obálce stojí jméno „Henry Miller“. Podle Neila Pearsona (2007: 434) však odeslal 

Miller v říjnu roku 1932 první verzi Tropic of Cancer nakladateli Kahanemu
266

 přes svého 

agenta Williama Bradleyho anonymně. I při konečných korekturách signoval Miller titulní list 

nejprve „Henry Miller, Pseudonym“ a pak šel ještě o krok dál a podepsal titulní list strojopisu 

                                                                                                                                                         
jde o „syrové maso, není to četba určená pro francouzského korunního prince“: „It is a strong meat, not ad usum 

Delphini.“ Paratext dále uvádí – a zde spíš promlouvá cenzor v Kahanem než v Millerovi – „care should be 

taken into whose hands if falls“. Následuje pro Tropic of Cancer příznačné odmítnutí „zařazení“, záložka 

důsledně používá pojmy „work“ a „book“, slovo „novel“ nezazní a odmítnutí opatrného, selektivního, kritického 

čtení: buď čtenář bere vše, nebo nic: „Otherwise it is a book that refuses to be classified. It cannot usefully be 

attacked or defended: it must be accepted or denied.“ Nakonec zdůrazňuje záložka důležitý aspekt knihy, zpověď, 

obnažení, „toulání nešťastné duše“, „zničené chuti a neutěšeného toužení“: „Perhaps in no other work has been 

such an entire laying-bare of body and spirit, such a remorseless account of the wanderings of a desperate soul, 

of thwarted appetites and unappeased desires,“ a že Tropic of Cancer je „cestou ke konci naděje“ potom „přijde 

potopa“: „TROPIC OF CANCER is a Journey to the End of Hope. After this – the deluge.“ Následuje cena, jejíž 

uvedení při neutěšené finanční situaci velkého snivce Millera trvající ještě dobrých třicet let po vydání knihy, 

není bez ironie: „50 frs.“. 
264

 Tato brilantní sbírka textů spojených postavou D. H. Lawrence, kterou začal Miller psát původně na žádost 

svého nakladatele Jacka Kahaneho v roce 1932, aby se jí etabloval a usnadnil přijetí kontroverzního Tropic of 

Cancer, vyšla nakonec až po Millerově smrti v roce 1980. Dva texty z ní zahrnul český výbor Millerových Esejů 

(2011). 
265

 Autora tento obal trochu rozčiloval, byť nezkalil radost z vydání knihy. Millera naopak potěšila obálka Henri 

Matisse prvního překladu Tropic of Cancer do cizího jazyka – překladu do češtiny – Obratníku Raka [1938] 

v dobrém překladu Quido Paličky. Autorovo jméno figuruje ve francouzské podobě jeho křestního jména, jako 

Henri Miller (viz příloha 5). Miller s Matissovou estetikou však v textu Cancer, jak ještě uvidíme, polemizuje. 
266

 Obelisk Press Jacka Kahaneho, kterému teprve nedávno splatil dluh Neil Person v obšírné monografii 

a minuciózním soupisu vydaných děl (2007) bylo zřejmě nejdůležitějším nakladatelstvím anglických knih mimo 

anglicky mluvící země – vedle nakladatelství Shakespeare and Company Sylvie Beach, jenž podle Pearsona 

vydalo pouze dvě Joyceovy knihy a jednu knihu o Joyceovi, N. Pearson (2007: 5). Kahane chtěl vydávat dobrou 

literaturu, ale nemohl na vydáních tratit, protože neměl jiné zdroje než právě své nakladatelství. Proto – snad 

podobně jako současná pražská nakladatelství vydávají vedle kvalitních titulů kuchařky – vydával Kahane soft 

pornografii, z níž některé tituly napsal sám pod pseudonymem Cecil Barr a ty chod nakladatelství držely. Kahane 

však vydal úctyhodné množství vysoké literatury. Miller zde vydal šest knih  – Tropic of Cancer (v mezidobí 

1934–1961, vyšlo celkem 22 vydání), Aller Retour New York (1935), Black Spring (1936), Scenario (1937), Max 

and the White Phagocytes (1938), Tropic of Capricorn (1939). Lawrence Durrel u Kahaneho vydal svou první 

knihu The Black Book (1938), James Joyce fragment Finnegans Wake – Haveth Childres Everywhere (1930), 

Richard Aldington Death of a Hero (1930), Anaïs Nin The Winter of Artifice (1939). Z v anglofonních zemích 

zakázaných titulů vydal Obelisk Press Lawrencova Lady Chatterley’s Lover (1936) a The Well of Loneliness 

Radclyffe Hall (1933). Z klasiků vydal Miltonova Lycida (1933; pův. 1637) a další. V nakladatelských stopách i 

ediční linii svého otce pokračoval jeho nejstarší syn, Maurice Kahane, zmíněný autor obálky Tropic of Cancer 

(1934), který si za nacistické okupace Francie změnil příjmení na Girodias a v roce 1953 let překřtil Obelisk 

Press na Olympia Press. Vedle Millerových knih Sexus (1950) a Quiet Days in Clichy (1952) u něj poprvé vyšla 

Nabokova Lolita (1955), Naked Lunch (1959) Williama Burroughse,  anglický překlad L’Histoire de l’Oie (A 

Tale of Satisfied Desire, 1953 [fr. 1928]) Georgese Bataille, anglický překlad Journal du voleur (Thief’s Journal, 

1959 [fr. 1949]) Jeana Geneta a další. Za anglické vydání Histoire d’O (Story of O, 1965 [fr. 1954]) Pauline 

Réage byl ve Francii vězněn. 
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„by Anonymous“ (J. Martin 1980: 227; viz příloha 3).
267

 Touhu po anonymitě u Millera 

vzbudila „filosofie smrti“ Michaela Fraenkela a Walter Lowenfelse,
268

 jejich brožuru 

Anonymous: The Need for Anonymity (1930) volající po „smrti autora“, tedy 

i „smrti“ autorského intelektuálního vlastnictví,
269  

mohl Miller vnímat jako do jisté míry 

pokryteckou. Jak vtipně podotýká Martin, „Fraenkel had enough money to publish his own 

works (including Anonymous)“ (J. Martin 1980: 227), zatímco Miller neměl peníze ani na 

jídlo a přístřeší. 

 Vedle Fraenkela a Lowenfelse zjevně Millera ovlivnila inscenovaná 

„anonymita“ Leaves of Grass (1855; 1.1), anonymní první vydání Coleridgových 

a Wordsworthových Lyrical Ballads (1798) či Emersonovy Nature (1936), u všech 

zúčastněných jde zřejmě o zdůraznění božské insipirace těchto textů (0.3.2). U Whitmana 

a Millera lze navíc uvažovat o odmítnutí textově uzavřít a kompartmentalizovat organický 

text jménem.
270

 Plán vydat Tropic of Cancer anonymně s sebou přinášel pro Millera – stejně 

jako pro Whitmana – odbourání autocenzury.
271

 I nemožnost financovat vydání – na rozdíl od 

Whitmana – z vlastní kapsy pomohla zřejmě Millerovi do textu Cancer „zahrnout vše“: 

„There was nothing pressing, except to finish the book, and that didn’t worry me much 

because I was already convinced that nobody would accept it anyway“ (H. Miller 2005 [1934]: 

222). 

 Podobně jako Whitman nedával jednotlivým textům Leaves (1855) tituly a spokojil se 

jen s „Leaves of Grass“ nadepsaným nad většinou skladeb, také v případě Tropic of Cancer je 

jednotlivých patnáct částí rozděleno pouze tak, že začínají na samostatné straně. V rámci 

jednotlivých patnácti částí některé odstavce navíc odsadí o řádku. Tím, že Miller nepoužívá 

členění na jednotlivé kapitoly, se i typograficky chce přiblížit žánrové nevyhraněnosti 

reziduálně orálního milieu.
272

 

  

                                                 
267

 Rukopis je ve vlastnictví Beinecke Library, Yale University (1930a: nestr.). 
268

 Borise a Sylvestra v Tropic of Cancer. 
269

 Zde se opět nabízí analogie s Jousseovým autorským „effacement“ (0.3.1). 
270

 Co se týče názvu, zvažoval Miller pojmenovat knihu „The Paris Book“, „Paris and Me“, „Cockeyed in Paris“, 

„The Tropic of Capricorn“ a opět ve stylu Fraenkelovy a Spenglerovy filosofie „The Last Book“. Z konečné 

volby mezi whitmanovským „I Sing the Equator“ (s aluzí „I Sing the Body Electric“, jejíž původní verze pod 

titulem „Leaves of Grass“ je i v prvním vydání Leaves) a „Tropic of Cancer“ vybrala Anaïs Nin druhou možnost. 

Whitman si vydání knihy financoval sám, potřebnou částku k vydání Tropic of Cancer nakonec Kahanemu 

půjčila Anaïs Nin z peněz, které si sama vypůjčila od Otty Ranka. J. Martin (1980: 250–260). 
271

 Srov. poznámku Eriky Jong: „Fascinuje mě, že Henry začal Obratník Raka s tím, že jej vydá anonymně. 

Anonymita je pro mě velkým osvoboditelem – dokonce i když později změníte názor a knihu signujete. Často 

jsem sama sebe podváděla upřímným namlouváním si, že knihu neuveřejním nebo ji uveřejním pod 

pseudonymem. Zproštěni cudnosti, zproštěni sebehodnocení, můžete psát s maximální vášní“ E. Jong (1994: 85); 

příznačně i Allen Ginsberg „psal [Howl] jenom pro sebe“ A. Ginsberg (1994: nestr.). 
272

 Srov. např. J. M. Foley (2011) či T. Pettitt (2009). 
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Millerova whitmanovská sebepropagace 

 

Jak už bylo řečeno, právě ze soukromého Emersonova dopisu a k velké nelibosti tohoto 

tehdejšího amerického veřejného intelektuála č. 1 Whitman unesl úryvky, aby jím polepoval 

první i druhé vydání Leaves (1856): a je možné se domnívat, že kdyby tak neučinil, Leaves by 

zapadly. Henry Miller se vydal rovněž v tomto Whitmanovou stopou a uplatnil velice 

podobnou strategii sebepropagace. Počínaje druhým vydáním Tropic of Cancer z roku 1935 

nakladatel Kahane oblepoval knihy citacemi z dopisů, které Millerovi poslal T. S. Eliot a Ezra 

Pound – literární hvězdy ve svém třpytu podobné hvězdě Emersonově doby Whitmanovy.
273

 

Další whitmanovská sebepropagace následovala: na podzim roku 1935 začal Miller 

kompilovat brožurku názorů slavných autorů na Tropic of Cancer, která skutečně v roce 1938 

vyšla (N. Pearson 2007: 44).
274

 Velký spisovatel se podle Millera nemá ostýchat dílo 

propagovat: musí udělat maximum, aby životodárné dílo bylo vyslyšeno.
275

 Ze stejných 

důvodů považuje Miller Rimbaudovu odmlku za cosi analogického k vynálezu atomové 

bomby (H. Miller 1962: 36). Teze Marcela Jousse o mimismu a Elaine Scarry o tom, že krása 

vyžaduje „akt zmnožení“ (0.3.1), zde docházejí naplnění na té nejzákladnější rovině. 
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 Šlo o následující „papírky“: „A very remarkable book, with passages of writing in it as good as any I have 

seen for a long time... T. S. Eliot“ a „At last an unprintable book that is fit to read... Ezra Pound“. Na zadní 

chlopni najdeme další požehnání pro knihu, pod nimiž jsou podepsáni Cyrila Conolly, Herbert Read, Aldous 

Huxley, William Carlos Williams, Blaise Cendrars, Anaïs Nin a Montgomery Belgion. Viz N. Pearson (2007: 

171–173). 
274

 Miller citoval z Blaise Cendrarse, Raymonda Queneaua, Aldouse Huxleyho, George Orwella, Cyrila 

Connolyho a mnoha dalších. V době vydání brožury už Miller vydal celkem šest knih! N. Pearson (2007: 444). 
275

 Naučil jsem se sebe nebát, svobodně o sobě mluvit, dělat sám sobě reklamu, mít ostré lokty, když je to někdy 

nutné. Největší muž, jakeho Amerika vyprodukovala, se nestyděl nabizet svou knihu dům od domu [Walt Whit-

man, pozn. O. S.]. Věřil pevně sám sobě a dal velikou víru ostatním. Ani Goethe se nestyděl požádat svého 

přítele, aby se za něj přimluvil v rozhovoru s kritiky. Gide a Proust se neostýchali vydat své první knihy vlastním 

nakladem. Joyce našel sílu, aby po dlouhé roky hledal osobu, ktera mu vydá Odyssea. Byl tehdy svět lepši? Měli 

se tenkrát lidi radši, byli inteligentnějši, vnímavějši, měli víc empatie? Dostal Milton za svůj Ztraceny raj slušně 

zaplaceno? Mohl bych pokračovat dal a dal. Ale k čemu?“ (2011 [1938]: 84). 
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2.2 Předmluva psaná s Anaïs Nin 

 

Tlak na to, aby Tropic of Cancer nebyl smeten ze stolu, aby byl zaštítěn coby dílo vysoké 

literární kvality, byl veden také ze strany nakladatele Jacka Kahaneho. Ten se nejprve setkal 

s původní anonymní verzí rukopisu – což byl záměrný akt Millerova agenta Williama 

Bradleyho. Kahane měl nejprve získat k textu vztah a na základě jeho kvalit vydat dílo autora 

dosud neznámého. Plán to byl úspěšný, nicméně Kahane stále váhal, obával se, že by po 

vydání mohly následovat soudní procesy jako ty, které probíhaly v sousední Anglii 

s D. H. Lawrencem a Radclyffe Hall. Proto hned při prvním setkání žádal Millera zároveň 

o napsání brožury o D. H. Lawrencovi: Miller se nejdřív zpěčoval, ale pak pod vlivem Anaïs 

Nin – která sama napsala o Lawrencovi studii (A. Nin 1964 [1932]) – znovu celé Lawrencovo 

dílo přečetl a napsal tisíce stran rukopisu. Takový gigantický projekt byl pro Kahaneho 

nepoužitelný – a v tom byl částečně možná i Millerův „trucpodnik“. Když se Kahabe po 

téměř dvou letech přešlapování k vydání odhodlal, požádal Millera alespoň o napsání 

předmluvy. Jak uvádí Jay Martin (1980: 302), Miller nejprve požádal Waltera Lowenfelse, 

nakonec ji však raději napsal spolu s Anaïs Nin, která se pohybovala ve vlivnějších kruzích 

(Otto Rank, Antonin Artaud aj.). 

  „Preface“ (s etymologií praefari, „říkat předem“, ale i „zvěstovat a věštit“) v mnohém 

inspirovala též východiska této práce: Miller s Nin zdůrazňují léčebnou hodnotu textu, o němž 

mluví jako o „transfuzi krve“ (H. Miller 1961: xxxiii), o jeho „vitalizing current of blood“, 

který má „znovuobnovit naši chuť k fundamentální skutečnosti“ a fundamentální „zkušenosti“, 

a že „pokud se ukáže, že dokáže šokovat a probouzet z hlubokého spánku“, pak „si můžeme 

gratulovat“, neboť „tragédií“ dnešního světa je, „že ho z letargie již nedokáže probudit nic“. 

Miller a Nin zdůrazňují, že „karikatury“ postav v knize jsou „blíž životu“ než v konvenčním 

románu, protože „dnešní člověk ztratil střed a už se mu plnost ani nedaří předstírat“. Klíčová 

je také sama orální metaforika předmluvy: zdůrazňuje, že „pokoření a zoufalství“ nekončí 

frustrací, ale „hladem, ekstatickým požírajícím hladem po víc životě“ (Ibid.: xxxii), 

zdůrazňuje, že čtenář by měl knihu číst jako „Patagoňan“, „pro kterého je vše svaté a pro 

kterého tabu našeho světa nic neznamenají“ (Ibid.: xxxiii), na jiném místě předmluva aluduje 

komunion, podává se zde „tělo a krev“: „And it is blood and flesh which are here given 

us“ (Ibid.: xxxiii). 
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2.3 Úvodní kadence a nastínění hlavních trsů 
 

Nyní je třeba, podobně jako u Whitmana, poukázat na základní tematické trsy, které 

i Millerovo JÁ nastiňuje už v úvodních odstavcích textu Tropic of Cancer, a proto je nezbytné 

je uvést v úplnosti. Stejně jako Whitmanovy úvodní verše jsou též úvodní kadence skladby 

Millerovy hudebně a rytmicky velmi účinné. Jde o velmi jemně tkaný text. 

 

 I am living at the Villa Borghese. There is not a crumb of dirt anywhere, nor a chair 

misplaced. We are all alone here and we are dead. 

 Last night Boris discovered that he was lousy. I had to shave his armpits and even then 

the itching did not stop. How can one get lousy in a beautiful place like this? But no matter. 

We might never have known each other so intimately, Boris and I, had it not been for the lice. 

Boris has just given me a summary of his views. He is a weather prophet. The weather 

will continue bad, he says. There will be more calamities, more death, more despair. Not the 

slightest indication of a change anywhere. The cancer of time is eating us away. Our heroes 

have killed themselves, or are killing themselves. The hero, then, is not Time, but 

Timelessness. We must get in step, a lock step, toward the prison of death. There is no escape. 

The weather will not change (H. Miller 2005 [1934]: 9). 

 

 První slovem Millerova textu, stejně jako Whitmanova, je JÁ. Následuje ovšem 

průběhový čas, jenž v angličtině označuje děj dočasný.
276

 Millerovo JÁ se totiž z vily 

Borghese, stejně jako z dalších míst, bude záhy stěhovat. Hned druhá věta, formovaná 

s výskytovým „there is“ popisuje statický, sterilní stav okolního prostředí vily: všechno na 

svém místě, kde není ani smítko špíny. Následuje, teď už v prostém prézentu: „We are all 

alone here and we are dead“ a zároveň se zde, což je podstatné, změní první osoba ze 

singuláru „I“ na plurální „we“ s mezistupněm přechodu ve druhé větě, začínající „There is“. 

JÁ o sobě říká současně – na prostoru tří krátkých vět –, že je v průběhovém prézentu „žijící“, 

„bydlící“ a pak v prostém prézentu „mrtvé“ („dead“): tento paradox připomíná v něčem 

Whitmanův paradox s „mými“ a „tvými“ atomy, které jedno jsou. Dokonce i posun I–We 

v něčem sugeruje Whitmanův posun I–You, obě skladby pak spojuje též trojvětá struktura 

                                                 
276

 Na rozdíl od prostého prézentu, který má širší platnost. 
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tohoto posunu. U Millera se tak děje zatím s negativním znamínkem: znakem změny je právě 

dočasný význam první věty.
277

 

 Teprve s druhým odstavcem vstupuje do hry minulý čas. Miller líčí příběh, 

„historku“ („anecdote“ či „doodle“), kdy zavšivenému Borisovi oholil podpaždí. Vši a drbání 

(„itching“) jsou leitmotivem celé skladby, vilu v ulici Borghese/Seurat lze vnímat jako 

mikrosvět naší skripturální, západní civilizace, postavené na architektonické a vizuální 

metaforice Descartově a Galileově. Jsou to právě vši, které postupně prolézají jejími zdmi 

a ukazují na artificialitu této krásné („beautiful“), dokonale uklizené vily. Drbání je haptické, 

tělesné, asociuje i auditivní a čichové vjemy: jde tedy o dva smysly, které skripturální kultura 

vytlačila a jež si opět v Millerově textu říkají o slovo. Odměnou za zavšivení a odvšivení je 

však pocit intimity, poznání, snad dočasný pocit bratrství. A je to ostatně Millerovo JÁ, jež 

není zavšivené, ale které Borisovi pomůže a podobně jako hrobníci myjící nakažené mrtvoly 

se vešmi nenakazí proto, že jejich existenci přijímají. 

 Třetí odstavec textu je nejtemnější: vstupuje do hry Borisovo věštění, jeho 

apokalyptický defétistický vatismus (nikoli profétie!) a s ním i prostý budoucí čas: „The 

weather will continue bad, he says.“ Je to právě tento prostý budoucí čas („will“), který se 

v angličtině používá ve větách, jež odkazují na budoucnost, která se odehrává nezávisle na 

nás, kterou nelze ovlivnit.
278

 S osudovostí totality orálního mýtu – a Spenglerova opusu 

magnum – věští Boris postupný a nevyhnutelný zánik civilizace. Zmíněný úvodní paradox 

a první tři slova první věty „I am living [...]“ lze jako předzvěst radosti interpretovat až zpětně 

z celkového kontextu knihy: při prvním čtení těchto řádek dominuje Borisův 

apokalypticismus a Millerovo JÁ je – při prvním čtení – potvrzuje. Spolu se zbytkem světa 

má maligní forma rakoviny požrat od světa se stranící kumpány: „We must get in step, a lock 

step, toward the prison of death...“ Podivně fatalistická, mechanická replikace vět – 

vnímatelná i graficky! –, až pozoruhodně na papíře propracovaný styl těchto úvodních tří 

odstavců, tato nebezpečná stylová dokonalost ohlašuje všudypřítomný motiv Millerova textu: 

rakovinné bujení. Multiplikující se strukturu prvních třech odstavců
279

 odráží také jejich 
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 Přízemní a „sterilně uklizený byt“ ve vlastnictví Michaela Fraenkela ve vile v ulici Villa Seurat s číslem 

popisným 18 opustí Henry Miller záhy po dopsání třech úvodních kadencí a s ním i autorův textový protějšek, 

Millerovo textové JÁ, opustí „Villu Borghese“. V rané verzi rukopisu jsou „Villa Seurat“ i jméno Michaela 

Fraenkela (Borise) záchovány. Viz příloha 3. 
278

 K odkazování na vůlí ovlivnitelnou budoucnost používá angličtina především prézentní průběhový čas. 
279

 Už v prvním odstavci textu Cancer lze pozorovat promyšlené posuny na rovině deixe a na rovině temporální: 

koresponduje zde úvodní „I am“ s následujícím „there is“ a dvakrát zopakovaným „we are“ v poslední větě, je tu 

navíc přítomen zmíněný antitetický protiklad „I am living“ vs. „we are dead“. Ve druhém odstavci Tropic of 

Cancer je pak dvakrát zopakované „lousy“: „Last night Boris discovered that he was lousy“ a „How can one get 

lousy in a beautiful place like this?“ Celý odstavec uzavírá „lice“: „We might never have known each other so 

intimately, Boris and I, had it not been for the lice.“ Ve třetím odstavci je triadická multiplikační struktura ještě 
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samotná délka: První odstavec tvoří tři věty, druhý odstavec šest vět, a třetí odstavec jedenáct 

vět. Každý následující odstavec tedy – téměř přesně – znásobí předchozí počet vět. Stejně 

jako u Whitmana tak text roste do šířky i co se týče čisté kvantity znaků. Jde o morbidně 

mechanickou rakovinnou multiplikaci, která souvisí s apokalyptickým tónem těchto prvních 

vět textu, a ani zmíněné poeovské „r“ zde není nahodilé. 

 Právě dočasnost bydlení u Borise/Michaela indikovaná průběhovým prézentem však 

skýtá naději, která se naplno vyjeví až v pátém odstavci, stejně jako pojetí smrti ve smyslu 

smrti vlastních frustrací a starého, neplodného přístupu ke psaní. JÁ tak velmi rafinovaně 

buduje tenzi. Po odsazení následuje další blok čtyř odstavců: 

 

 It is now the fall of my second year in Paris. I was sent here for a reason I have not yet 

been able to fathom. 

  I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive.
280

 A year ago, 

six months ago, I thought that I was an artist. I no longer think about it, I am. Everything that 

was literature has fallen from me. There are no more books to be written, thank God. 

  This then? This is not a book. This is libel, slander, defamation of character. This is 

not a book, in the ordinary sense of the word. No, this is a prolonged insult, a gob of spit in the 

face of Art, a kick in the pants to God, Man, Destiny, Time, Love, Beauty … what you will. 

I am going to sing for you, a little off key perhaps, but I will sing. I will sing while you croak, 

I will dance over your dirty corpse… 

  To sing you must first open your mouth. You must have a pair of lungs, and a little 

knowledge of music. It is not necessary to have an accordion, or a guitar. The essential thing is 

to want to sing. This then is a song. I am singing (H. Miller 2005 [1934]: 9–10). 

 

 Čtvrtý odstavec začínající: „It is now the fall of my second year in Paris,“ je jakýmsi 

mostem mezi temnou overturou (v „I CELEBRATE myself“ zazněla melancholická nota spíš 

na konci skladby před smrtí „Walta“) a hrdými, bojovnými a radostnými kadencemi orálního 

                                                                                                                                                         
zvýrazněna: Jde o trojitou strukturu, korespondující s triadickou větnou strukturou odstavce prvního a druhého. 

Tři úvodní krátké věty třetího odstavce podtrhne následující trojitý výčet s třikrát zopakovaným „more“ („more 

calamities, more death, more despair“), „r“ je ostentativní hláskou textu, jenom v prvním krátkém odstavci se 

„r“ zopakuje desetkrát! Následuje další multiplikace triadické struktury: 1. změna nenastane („Not the slightest 

indication of change anywhere“), 2. rakovina času požírá („The cancer of time is eating us away“), 3. hrdinové 

jsou mrtvi nebo se vraždí („Our heroes have killed themselves, or are killing themselves“): tato poslední věta 

výčtu se navíc zdvojila („killed“ a „killing“), jak naznačuji kurzivou, a tvoří tak první část trojice vět s podobnou 

paralelní strukturou, následují: „The hero, then, is not Time, but Timelessness“ a „We must get in step, a lock step, 

toward the prison of death.“ Celý odstavec uzavírá věta: „The weather will not change,“ kde v třetím odstavci 

potřetí zazní slovo „weather“. H. Miller (2005: 9). 
280

 Považuji za skandální, že ve slovenském vydání Obratníku Raka najdeme větu „I am the happiest man 

alive.“ přeloženou jako „jsem nejnešťastnější člověk na světě“. 
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JÁ zbytku úryvku: Po předchozím osudovém plurálu se JÁ zde opět konkretizuje, přichází 

konkrétní časové zakotvení. A následuje mytické pasívum: JÁ si své místo nevybralo, není 

pánem svého štěstí a kormidelníkem své lodi, jak uvažuje diskurs modernity: bylo do Paříže 

„posláno“. 

 V pátem odstavci se dozvídáme, že JÁ „nevlastní“ to, co moderní člověk považuje za 

nezbytné: peníze, možnosti, naději. Tyto ambice, odkazující k „americkému snu“, zemřely 

spolu s frustrovaným starým Millerovým JÁ, který toužil být umělcem, ale doposud (jím) 

nebyl, někde v Borisově bytě ve Ville Borghese. Zrodilo se však nové JÁ: v afirmaci kurzivou 

aluduje Miller Descartesovo ontologické dubito a odmítá je: nejde o to zamýšlet se, zda je 

umělcem, či ne: je. „I no longer think about it, I am,“ přičemž hranici, zda jde o sponové „být 

umělcem“, či o plně existenciální „JÁ JSEM“, které odkazuje na Boží promluvu v knize 

Exodus 3,14, Kristovu promluvu v evangeliu podle Jana 8,58
281

 i Coleridgeovo I AM či 

Whitmanovo „I AM“ (W. Whitman 1855: v. 66), nechává Miller neostrou. Jak už práce 

několikrát poznamenala u Whitmana, je samotná takováto radikální afirmace příkrým 

odmítnutím karteziánského dubita coby předznamenání modernity. Navíc zde Millerovo JÁ 

„setřáslo“ literaturu a knihy, s orálně mnemotechnickou repetitivností v dalším odstavci opět 

připomíná, že to, co píše, teď a tady, a to, co čtenář teď a tady čte, není „kniha v běžném 

smyslu slova“, ale urážka, flusanec do tváře umění, „prolongovaná urážka“, přičemž ve 

whitmanovském výčtu – či ongovském výčtu příkladů psychodynamiky orálních kultur 

(0.3.6)! – nakopne
282

 vedle Boha, lásky, času a krásy i osud („Destiny“), který se v třetím 

odstavci byl jevil jako naprosto nezpochybnitelný! JÁ slibuje – zatím se zdá čtenáři – zpívat 

(„I will sing“), zatímco „you“ čtenáře bude „chroptět“ („croak“),
 283

 a až čtenář dochroptí, 

bude bardické JÁ tančit na jeho „špinavé mrtvole“! 

 Sedmým odstavcem skladby naplno zazní melodie štěstí. Slova se stejným kořenem se 

objeví čtyřikrát po sobě: „sing“, „song“, „singing“, „sing“ zvoní v  intencích Jousseova 

paralelismu/bilateralismu a mimismu, Ongovy kumulativnosti, plodivé krásy Elaine Scarry 
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 Viz 2.6 a T. Nesbit (2007: 44 a 135). 
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 Tyto odstavce ne náhodou připomínají avantgardní manifest. Miller spolu s Alfrédem Pérlesem 

(„Carlem“ Tropic of Cancer) chtěl zesměšnit avantgardní manifesty a sepsali pro New Review v roce 1931 tento 

manifest nového instinktivismu, „The New Instinctivism (A Duet in Creative Violence)“, zatímco šéfredaktor 

revue Samuel Putnam jim důvěřivě svěřil jeho editaci. Původní náplň revue silně okleštili, včetně textu Ezry 

Pounda. Putnam se ale vrátil včas, aby „unesené“ periodikum převzal a pozoruhodný manifest-duet vyšel až před 

několika lety v millerovské revue Nexus. Tento pozoruhodný „manifest“ zahajují věty: „A proclamation of 

rebellion against the puerlities in the arts and literatures, a manifesto of disgust, a gob of spit in the cuspidor of 

post-war conceits, a healthy crap in the cradle of stillborn deities“ H. Miller (2007: 3). V dadaistickém duchu pak 

Miller s Pérlsem píšou „instinctively we are even against New Instinctivism“ (Ibid.). O příběhu s New Review, 

který se s Pérlesem pokusili unést, pak viz Tropic of Cancer: „We will take his lousy review over and we’ll fuck 

him up good and proper“ (Ibid.: 59). 
283

 „Croak“ lze v daném kontextu překládat i jako „chcípat“, „kvákat“, „skučet“ , „řvát“ atd. 
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a tvořivého štěstí Dorothee Sölle. JÁ přeje radostný pocit celému světu i čtenáři, kterému 

whitmanovsky udělí několik rad. Stačí jenom malá znalost hudby. Není potřeba 

doprovodného nástroje. Jde o to chtít zpívat. Text, jejž píše a který čtenář čte, pojmenovává 

v závěru právě jako píseň („song“), kterou teď a tady JÁ hrdě zpívá „I am singing“. Po 

odsazení s velkým estetickým účinkem změní „ty“, k němuž mluví: dosud zpíval 

„you“ čtenáře, podobně jako Whitman, nyní toto zájmeno vztáhne na Taniu: „It is to you 

Tania, that I am singing“ (H. Miller 2005 [1934]: 10). 

 Rozdíl mezi prvními dvěma částmi úvodních kadencí však nelze chápat jen jako 

strategii, jak dramaticky uvést druhou z nich, ani coby emersonovské a whitmanovské 

posvěcení protikladnosti a napadnutí zákonů logiky. Rozdíl tónu odráží především Millerův 

autorský vývoj v Paříži: v druhé radostné části už mluví Millerovo JÁ jako JÁ, které nalezlo 

svůj autorský hlas a vlastní teopoetiku, v druhé části už Millerovo JÁ není „dead“, ale 

„happiest man alive“. Thomas Nesbit má pravdu, když první dvě stránky označuje jako 

„roadmap to the work, showing the transition from spiritual death to renewed life, the story to 

be chronicled at length in Tropic of Cancer“ (T. Nesbit 2007: 42). Už to není tak, že by si 

Miller pouze vedl deníkové zápisky k původně plánované knize o Paříži: rodí se jeho autorské 

JÁ, píše první řádky textu, který nazve až o mnoho let později a po dlouhém váhání 

Tropic of Cancer. 

 

*** 

 

Nad prvními odstavci skladby jsme svědky předzvěsti zrození JÁ Tropic of Cancer a můžeme 

nad nimi v symetrii s Leaves (1855) vysledovat trsy, jimž se práce bude věnovat 

v následujících kapitolách. 

 Zaprvé, Miller počínaje pátým odstavcem píše hlas svého JÁ, „nejšťastnějšího 

člověka pod Sluncem“. Už první osoba prézentu, kterou sdílí s JÁ Leaves, sugeruje 

jedinečnost a performativitu ústní, nepřipravené, spontánní promluvy. Vedle oslovování 

čtenáře a imperativů jsou to především, stejně jako v případě Leaves, nepovinné využití 

prostředků orální mnemotechniky, z nichž přímo bijí do očí paralelismy, aditivnost, 

kumulativnost, agoničnost, chlubivost, formulovitost. První tři odstavce lze považovat za 

natolik textově opracované, že přesná multiplikace slabik těchto vět sugeruje leitmotiv 

Cancer, a sice mechanické dělení rakovinných buněk, jež je symptomem geometrickou řadou 

vzrůstající uniformity modernity; ale právě pátým odstavcem se ohlašuje bardické, organické 

opakování blízké Jousseově bilateralismu (viz 2.4.4), typické pro text Cancer. Dále to jsou 
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různé typografické prostředky, jako je kurzíva, majuskule, dialogy a vulgarismy, kterými JÁ 

Tropic of Cancer „píše hlas“: to bude zkoumat kapitola 2.4, aby na ni pak navázala kapitola 

2.8. 

 Zadruhé, Milerovo JÁ prochází vývojem, vrstvy vývoje jsou patrné především na 

genezi díla, na sešití různých vrstev díla (deník, autobiografie, dopisy, výpisky aj.). Tropic of 

Cancer spojuje s Leaves (1855) autorská metoda „sešívání“, „všívání“, „všežravosti“, „auto-

kanibalismu“, jak uvidíme v 2.5. 

 Zatřetí, byla-li identita Whitmanova JÁ orálně fluidní, je tomu tak i v případě JÁ 

Tropic of Cancer, jakkoli „Henry“ zůstává více mezi „kloboukem a botami“. Klíčové jsou 

ovšem mystické okamžiky, okamžiky vytržení, „ego-lessness“ (D. Sölle 2007: 209–232). 

Miller nezaostává za Whitmanem ani v přijetí kristovské role, jak uvidíme rovněž v kapitole 

2.6. 

 Začtvrté, měl-li „Walt“ své nové evangelium, své učení, má Millerovo JÁ svůj étos 

(2.7). S „I CELEBRATE myself“ spojuje Tropic of Cancer fakt, že jde o étos radikálně 

neinstitucionální. Jde o bystré postřehy, jak přežít a uchovat si živost, nežít život ve smrti, 

nepodlehnout rakovině modernity. I když ne tak zjevně jako „Walt“, JÁ Tropic of Cancer 

burcuje čtenáře, aby prohlédli, sundali si brýle od Mámení, začali plněji žít, třeba jako umělci. 

Neslibuje v citovaných úvodních verších, že čtenáře naučí zpívat? 

 Zapáté, i JÁ Tropic of Cancer prochází vývojem. Nejde jen o genezi díla a sešití 

spojení jednotlivých „vně-syžetových“ vrstev, jak o tom pojednává kapitola 1.5., ale podobně 

jako Walt také JÁ prochází různými epifaniemi a po úvodních extatických provoláních 

můžeme sledovat jeho cestu nacházení hlasu také v rámci příběhu knihy, vidíme JÁ umírat 

a rodit se, drtivé rakovinné opakování úvodních tří odstavců řádků a z něj vedoucí obroda ve 

zbývajících odstavcích lze číst též coby předzvěst ústřední dynamiky celé skladby, jíž je smrt 

a znovuzrození. Podobně jako JÁ „I CELEBRATE myself“ také Millerovo JÁ vytyčuje svou 

svébytnou genealogii a vymezuje se vůči jiným umělcům, přičemž mezi umělce zahrnuje 

mimo jiné i Ježíše Krista a Buddhu. A stejně jako JÁ Leaves of Grass (1855) také JÁ Tropic of 

Cancer za své učení ručí a v brilantním závěru skladby tematizuje textovost: Tropic of Cancer 

coby – nic víc a nic míň – aide-mémoire učení „Henry Millera“, nového „Walta“ a nového 

Krista (2.8). 
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2.4 Jak píše hlas Henry Miller? 
 

        Miller’s talk was like a dance. 

         Jay Martin
284

 

 

2.4.1 Převládající přítomný čas 

 

Jak jsme viděli už nad úvodními odstavci, dominantní použití prézentního času spojuje 

Millera s Whitmanem. Čirý prézens, teď a tady, je povětšinou časem šťastného napojení dění 

světa a čas umožňující performativní promluvy (1.4.1, 2.3): „I am the happiest man 

alive“ (H. Miller 2005 [1934]: 9); „The present is enough for me“ (57); „Do anything but let it 

produce joy, do anything, but let it yield ecstasy“ (253). Préteritum je oproti prézentu časem 

historek, frustrací a stagnace. (Pobyt JÁ na Lycée Carnot v Dijonu [260–288; 2.8.0] je líčen 

v préteritu a Miller v minulém čase setrvá také po svém návratu z Dijonu do Paříže a v popisu 

závěrečné epizody s Fillmorem. Jako by toto, řečeno s Emersonem, „břemeno minulosti“ JÁ 

odhodilo až v posledních odstavcích knihy psaných opět v prézentu). Právě prézens je 

Millerovi prostředkem, jak „nepsat literaturu v normálním slova smyslu“ (H. Miller 2005 

[1934]: 10) a přiblížit se synchronicitě orálního projevu a – napadnout nostalgičnost, fikčnost, 

zápletku, melancholičnost literatury, jak o ní mluvili Nohrnberg a Ong (0.4). JÁ se chce 

dotknout čtenáře a čtenářky, ať už pozitivně či negativně, vyburcovat je k akci.
285

 Prézens je 

rovněž časem, v němž se šťastný Kristus teoložky Dorothee Sölle „nebojí říkat JÁ“ (0.5.2). 

  

 

 

2.4.2 Oslovování, imperativ a otázky 

 

 Vedle velkého JÁ (2.6) a jeho nabídnutí čtenáři sdílí Miller s Whitmanem rovněž časté 

„you“ a „your“: stejně jako Whitman chce Miller skrze své textové JÁ komunikovat a být 

slyšen, chce, aby jeho texty význam předávaly, a ne pouze „obsahovaly“ (1.4.2), zároveň se 

i JÁ Cancer pedagogicky dělí o své zkušenosti s hypotetickým čtenářem, autorem in statu 
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 (1980: 490). 
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 V tomto požadavku, aby psaní přímo zasahovalo do života, se Miller a jeho prézentní, ne-literární a futurální 

orientaci, včetně epater le bourgeois, vedle Whitmana přibližuje jednak Artaudovi, Bretonovi a vůbec 

avantgardám a autorům, jako byli Blake a Rimbaud, Lawrence a Pound. 
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nascendi, a objevují se další rady, výzvy a povzbuzení čtenářům. Už v sedmém odstavci 

Millerovo bardické JÁ tlumočí čtenáři, který se má taky naučit zpívat, že „nepotřebuje kytaru 

ani akordeon,“ stačí mu „pár plic“, „otevřená pusa“, musí hlavně „zpívat chtít“ (H. Miller 

2005 [1934]: 10). Jinde jde o rady, jak přežít coby začínající autor navzdory nepřízni všeho, či 

o poznámky k sobě samému, jež mají snad podobnou funkci jako papírek, který si Blaise 

Pascal všil do hábitu. Například: „The thing is never to be too anxious, everything comes in 

due time“ (316), „The principal thing is not to get a dose“ (159). Radou sugerující typickou 

pre-moderní orientaci v prostoru, kdy rádce nepoužívá výdobytky „majoritní“ kultury tisku, 

jako je mapa nebo kapesní či náramkové hodinky, je rada z korektorského období JÁ, kterou 

uzavírá i malá lekce francouzštiny: „A proofreader doesn’t get up usually until noon, or a little 

after. It’s well to choose a hotel near a cinema, because if you have a tendency to oversleep 

the bells will wake you up in time for the matinee. Or if you can’t find a hotel near a cinema, 

choose one near a cemetery, it comes to the same thing. Above all, never despair. Il ne faut 

jamais désespérer“ (155). Ze stejného ranku jsou rady do života pro ty, kdo mají noční 

směny.
286 

Dále Millerovo JÁ jakoby oslovuje čtenáře, obvykle muže, a dovolává se obecně 

sdílených hodnot, morálních, jakkoli ne salonních. Jako zde: „How the hell can you climb 

over a woman when her mother’s dying downstairs, perhaps right beneath you?“ (218). Věta 

„you don’t think that a pimp is inhuman, I hope?“ (163) je pak whitmanovsky přímě apelující. 

Své čtenáře – budoucí umělce – whitmanovsky vyzývá i zde: „Stay on the earth, you eagles of 

the future! The heavens have been explored and they are empty. And what lies under the earth 

is empty too, filled with bones and shadows. Stay on the earth and swim another few hundred 

thousand years!“ (247). Millerovo „you“ obecně funguje také jako obecný podmět, je méně 

direktivní než Whitmanovo „you“, JÁ Cancer zkrátka na čtenáře naléhá trochu méně, nenutí 

čtenáře vstát a nestrachuje se, že ho čtenář opustí.
287 

Tyto rady, oslovení a výzvy – podobně 

u Whitmana – nemohou nebýt než v prézentu. 

 

 

2.4.3 Hovorové lexikum, romanismy, dialogy; vykřičníky, kurzíva, majuskule 

 

Vedle „pedagogické“ obscénnosti (2.4.5) Miller v Tropic of Cancer používá hovorová spojení 

a hovorové lexikum, jako „her stomach is already on the bum“ (H. Miller 2011 [1934]: 146), 
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 „One of the things to guard against when you work nights is not to break your schedule; if you don’t get to 

bed before the birds begin to screech it’s useless to go to bed at all“ H. Miller (2005: 165–166). 
287

 Či že čtenáře sám svede na špatnou cestu, jak jsme tomu svědky v pozdějších edicích Leaves. 
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rozlišuje mezi hovorovostí v partu dialogů a monologu JÁ: v přímých citacích se objevuje 

více kontrakcí, více vulgarismů, věty jsou fragmentárnější – jako v živých dialozích: „,It’s 

hard to proof when you’re dropping with sleep,‘ he says. ,The wife she thinks I’ve got a cinch 

of it. What would you do if you lost your job? she says‘“ (80). Kumpáni, kteří dělají 

v Chicago Tribune, se vzájemně všichni oslovují jako „Joe“. Nanantatee „Mr. Nonentity“, 

v již uvedeném citátu pak svého posluhu, „Henryho Millera“, oslovuje „Endrí“ („Endree“, 

transkripce tu imituje indický akcent). Hojné je užití vykřičníků a kurzívy, jimiž Miller 

vyjadřuje emfázi v mluvené větě: „If I was faithful, it was not to Germaine, but to that bushy 

thing she carried between her legs“ (52), stejně jako užití trojteček pro odmlky a verzálek pro 

signalizaci řečových přeryvů a emfáze: „It is the best word there is, Endree … say it now … 

OOMAHARUMOOMA!“ (95). Časté jsou také romanismy, jež dokreslují pařížské situační 

zakotvení textu a které taky melodizují a zpestřují anglický text: „I am delicat, I am!“ (44). 

 

 

2.4.4 Prostředky Jousseovy orální mnemotechniky: Organické opakování a 

echolálie coby analogie Jousseových paralelismů a coby jeden z Millerových 

principů kompozice 

   

Samotné „nepovinné“ použití bilaterálních prostředků, analogických Jousseově popisu 

mnemotechniky orálních milieux vycházejících ze symetrické struktury těla, dýchání a chůze 

(0.3.2), je pro Millera – stejně jako pro Whitmana – výrazem kritiky moderní doby 

a rehabilitace tělesnosti. K častějšímu opakování slov i celých vět a rčení dochází po celý text 

skladby.
288

 Podobně jako u Whitmana by ani Millerovy strategie „psaní hlasu“ bez 

skripturálního odstupu – tedy bez papíru a tužky, psacího stroje a snad i lepidla – byly 

neuskutečnitelné. Miller používá strategie, kterými adoptuje praktiky příznačné pro strukturu 

vyprávění orálních kultur, a kineticky dynamizuje své texty, aby nebyly pouhou 

„literaturou“ a aby „rozpohybovaly“ rovněž duše a těla čtenářů. 

 U Millera je ovšem třeba ostře rozlišit dva typy opakování: jednak děsivě mechanické 

opakování v úvodních třech odstavcích skladby, které svou mechaničností napodobují 
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 Píše-li Robert Nye (2005: 6) o Millerovi, že „repeats, paraphrases, and parodies himself with an abandon that 

in a lesser spirit would be suicidal“, je pořád kus od pravdy. Jak dokázal už James Decker (2005), Millerova 

spirální forma, přičemž „opakování, parafráze a sebeparodie“ jsou její nedílnou součástí, je právě Millerův 

stylový přínos do světového modernismu a sama je svou nedietetičností výrazem kritiky „spořivé“, 

franklinovské modernity. 
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množení rakovinných buněk,
289

 jednak – počínajíc pátým odstavcem a přetrvávajíc až do 

samého konce skladby – organické opakování, „které zmnožuje bytí,“ tedy 

paralelismus/bilateralismus coby prostředek rehabilitace těla.
290

 

 S tímto druhým a ve skladbě dominantním typem organického opakování 

s přírůstkovou repeticí (jako výše: „sing“ – „sing“– „song“ – „singing“) – tedy reiterativní, 

paralelní strukturou volně analogickou Jousseově organické, bilaterálně tělesné expresi 

a mnemotechnice orálních kultur i Parryho, Lordovým a Ongovým postřehům o sešívání 

a kumulativnosti orálních skladeb – se setkáváme v Tropic of Cancer na každé stránce, ba 

skoro řádce. Namátkou: V rozmezí pěti řádek zmíní JÁ třikrát puch „žluklého másla“ („rancid 

butter“, 68), aby tento puch i jeho oneirickou a olfaktorní stimulaci opakováním zpřítomnil, 

podobně jako na další stránce v podobném rozmezí třikrát zopakuje, že Serge hraje písně plné 

„angoise and tristesse“ (68–69), hned o pár stran na to najdeme Millerovým JÁ oblíbenou Rue 

Amélie, zopakovanou na ploše sedmi řádků třikrát. Dalšími příklady takto aspoň třikrát 

zopakovaných „formulí“ – někdy s variacemi podmíněnými přednesem – jsou: „spavined 

horse“, „kdyby jí tak bylo o deset míň“ („if only she were ten years younger“), „the world is 

pooped out“, „two enormous turds / lumps of shit“, Tout Va Bien!, „Georgia Cunt“, „dead 

center“, „my little niche“, „the empty breadbasket of learning“, „billiard ball“, časté je pak 

opakování „false teeth“, „fifteen franks“, „rich cunt“. Jde o specifickou verzi Homérových 

perutných slov – v překladu Odyssey Otmara Vaňorného „volooké Héry“, „rychlonohého 

Achila“ a formulí jako „Zora když, s jitrem se rodíc, se zjevila růžovoprstá“ (Homér 1996: 

XII: 8). 

 V Millerově textu je takovéto opakování konstitutivní a figuruje též v rozvrhu celých 

částí Tropic of Cancer i v širších celcích jeho psaní. Například v první části knihy čteme 

o projektu JÁ a Borise: „On our way to the Post Office Boris and I discussed the book. The 

Last Book – which is going to be written anonymously“ (H. Miller 2005 [1934]: 29). O čtyři 
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 Lze zde vést analogii s Freudovým vymezením pudu po anorganickém splynutí ve slavné studii „Mimo 

princip slasti“ (1998 [1920])? Počínaje čtvrtým odstavcem se každopádně začne ohlašovat zrození textového JÁ, 

které ztvrzuje život. 
290

 Nabízí se zde srovnání s dnes pozapomenutým modernistou, rovněž silně Whitmanem inspirovaným, 

Thomasem Wolfem (1900–1938). Zatímco však pro Wolfa je základní polohou melancholie a představa, že svět 

už nikdy nebude to, co byl. Snaží se rekonstruovat ztracený stav překypující smyslové plnosti dětství a mládí, 

teď je však vše nenávratně ztraceno a je možno to rekonstruovat pouze imaginativně a na papíře. Silně je právě 

u Wolfa, už v titulech jeho knih (Look Homeward, Angel!, You Can’t Go Home Again), tematizovaný moment 

ztráty a odcizení. Právě takovéto ontologii je Miller (i Whitman) radikálně vzdálen: u obou radikálně převládá 

biblická ontologie: stvoření je dobré, stejně jako budoucnost. Wolfeovu „papírovou“ melancholii, jak jsme o ní 

mluvili v souvislosti s Nohrnbergovou analýzou, zosobňuje i Wolfeova metoda psaní a jeho velká krabice, kam 

shromažďoval nové a nové tiskové strany do velké Bedny, z níž potom s redaktorem nakladatelství Charles 

Scribeners‘ Sons, Maxwellem Perkinsem, sestavoval své romány. Právě tato Wolfeova melancholie je příznačná 

také pro texty Jacka Kerouaca, autora, který bývá s Millerem často srovnáván. 
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stránky dále čteme stejná spojení a stejnou informaci, jen více rozvedenou o přírůstkovou 

informaci: „It was this morning, on our way to the Post Office, that we gave the book its final 

imprimatur. We have evolved a new cosmogony of literature, Boris and I. It is to be a new 

Bible – The Last Book. All those who have anything to say will say it here – 

anonymously“ (33). Stejně tak se s přírůstkovou repeticí opakují celé fráze a kusy vzpomínky 

v reminiscencích na první měsíce v Paříži, kde skončil jejich společný evropský cyklovýlet, 

než se společně vrátili do New Yorku. V jednom dlouhém odstavci stojí opakované fráze o 

„červeném pokoji“, „galoších“, „županech“, „špacírkách“ a „netknutých studených a mrtvých 

rukopisech“ (opakuje se taky řada dalších prvků, jako je Borowského jméno, jeho „rudý 

obličej“, i jeho „špacírka se zlatou koulí“ i vášnivá scéna v pařížské tančírně, kterou už citát 

bohužel nemůže obsáhnout): 

 

Picking up a book in the red bedroom and the cane chair uncomfortable; tired of sitting on my 

ass all day long, tired of red wallpaper, tired of seeing so many people jabbering away about 

nothing. The red bedroom and the trunk always open; her gowns lying about in a delirium of 

disorder. The red bedroom with my galoshes and canes, the notebooks I never touched, the 

manuscripts lying cold and dead. Paris! [... ...] and there’s Borowski with his ruddy face and 

Mona with her disapproving eye. And Borowski says "Let’s all go to Brussels tomorrow," and 

we agree, and when we get back to the hotel I vomit all over the place, in the bed, in the 

washbowl, over the suits and gowns and the galoshes and canes and the notebooks I never 

touched and the manuscripts cold and dead (24–25). 

 

 Takovéto opakování nelze vysvětlit jen touhou zdůraznit emotivitu či vědomí již 

umírajícího vztahu s Monou, který jednotlivé vytržení nezachrání, a zoufání nad uměleckou 

stagnací jako specifickou referencí k repetitivnosti orálních formulí a k radikálně oralizované, 

naschvál „zprimitivněné“ mysli JÁ. To souvisí rovněž s návratem do adolescence 

a brooklynského mládí stráveného na ulicích. Tak například Millerův paměťový predikát o 

světě, jenž je „vysrán“ („pooped out“) v rozmezí šedesáti stran najdeme třikrát: „The world is 

pooped out: there isn’t a dry fart left“ (196, 246, 250). 

 Toto opakování, konstitutivní rys svého psaní, Miller během svého korektorského 

období v Chicago Tribune též specificky tematizuje a při Millerově popisu si nelze nevybavit 

Kugelovu deskripci „sekundujícího efektu“ biblických paralelismů (0.3.2). Po práci JÁ „na 

jazyce tancují dovětky nočního korigování“ a sní o Dalmácii, kterou sice nikdy neviděl 

a „nechce vidět, kde na mapě je“ (181), JÁ však zde doslova hlásky slova Dalmatia 
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ochutnává.
291

 Tento aspekt hlasitého čtení, ochutnávání hlásek a laskání se s nimi, 

pojmenovává nestor americké humanistické literární historie M. H. Abrams (2012, 2012a) 

v jousseovském duchu mandukace (0.4.4) nad úvodními větami Nabokovovy Lolity jako 

„čtvrtý rozměr poezie“ („forth dimension of poetry“). 

 

 

2.4.5 Rytmus těla, vět a psacího stroje 

 

The spoken word alone cannot express the jubilation 

and the power of joy that are there without 

explanation. The dream of paradise makes itself 

known in the now of the body language. 

         Dorothee Sölle
292

 

 

Miller píše prózu. Podobně jako v případě Whitmanova verše (1.4) i na Millerův silně 

rytmický, organický text lze aplikovat Jousseovy teze o bilateralismu a mimismu (0.3.1, 

0.3.2). Miller sám píše o souzvuku s „rytmem kosmu“.
293

 Rytmická a intonační podobnost 

mezi kadencemi Whitmana a Millera vystoupí silně na povrch, pokud čtenář pouze poslouchá 

hlasité čtení z obou knih či rozdělíme-li Millerův prozaický text experimentálně do „volných 

veršů“ (viz 2.8.1), Whitman mimochodem uplatňoval přesně obrácený postup – už když 

„sešíval“ první Leaves, přepisoval prozaické deníkové zápisky do (znovu)objeveného 

„volného verše“ (1.5)! 

  Jak jsme viděli na úvodními kadencemi Tropic of Cancer (2.3), Millerovo JÁ 

tematizuje roli barda-pěvce, „zpívá“, o textu mluví jako o „písni“ (H. Miller 2005 [1934]: 10). 

Tematizace zpěvu i přijetí role barda coby učitele je v moderní próze cosi neobvyklého. 

Třebaže analogie „pěvce“ Tropic of Cancer s rapsódem homérského Řecka je velice volná: 

přesto můžeme říct, že rovněž Tropic of Cancer v jedné ze svých vrstev je jakousi psanou 

„sociální encyklopedii“ o tom, jak přežít jako nuzák, cizinec a začínající autor v moderní 
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 „I had cultivated a mild sort of insanity, echolalia, I think it’s called. All the tag ends of a night’s proofing 

danced on the tip of my tongue. Dalmatia – I had held copy on an ad for that beautiful jeweled resort. All right, 

Dalmatia. You take a train and in the morning your pores are perspiring and the grapes are bursting their skins. 

I could reel it off about Dalmatia from the grand boulevard to Cardinal Mazarin’s palace, further, if I chose to. 

I don’t even know where it is on the map [...]“ H. Miller (2005: 181). 
292

 (2001: 184). 
293

 Srov. „[...] sociální otázky v životě jsem vyřešil smrtí: skutečný problém není, jak vyjít se sousedem nebo jak 

přispět k rozvoji své země, ale jak odhalit své vlastní určení, jak dostat život do souzvuku s hluboce 

zakořeněným rytmem kosmu“ H. Miller (1995: 14). 
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metropoli. Podobně jako Whitmanovo JÁ jde též Millerovo JÁ čtenáři vzorem, jakkoli na 

rozdíl od Whitmana často tematizuje moment psaní, stávání se spisovatelem. Frustrace 

a bolesti Millerova JÁ – v následujícím úryvku je silná intertextová vazba s Rimbaudovou 

Une saison en enfer – mají být čtenáři útěchou a povzbuzením: „I was a man with body and 

soul, I had a heart that was not protected by a steel vault. I had moments of ecstasy and I sang 

with burning sparks. I sang of the Equator, her red-feathered legs and the islands dropping out 

of sight. But nobody heard“ (H. Miller 2005 [1934]: 252). Miller skrze své JÁ rovněž 

zdůrazňuje sociálně ozdravnou roli umělce, když „zpívá“, že patří k rase umělců, kteří sami 

vytvoří z vína píseň, jež je nakažlivá a „kontaminuje“ (252; viz 2.7, 2.8). Jako Whitman také 

Miller tak svébytně navazuje na romantickou tradici otevřenou Lowthovou a Herderovou 

(0.3.2) demokratizací Boží inspirace,
294

 kdy „Duch svatý“ promlouvá v národních literaturách 

ústy jejich básníků-proroků.  

 Zajímavé v souvislosti s Millerem je Nietzscheho upozornění na původ poezie coby 

rytmizace řeči a brilantní popisy moci rytmu.
295

 Právě rytmus, podle Nietzscheho v Radostné 

vědě, „je donucování; plodí nepřekonatelnou touhu podvolit se, připojit svůj hlas; nejen krok 

nohou, také sama duše se poddává taktu“, archaický člověk „chytal bohy do poezie jako do 

magické smyčky“ (F. Nietzsche 1992: 90), „rytmus vládne magickou silou, například při 

čerpání vody nebo veslování, píseň je zaklínáním démonů, do jejichž sféry činnost patří, má je 

podrobit, ovládnout a učinit nástrojem člověka“ (Ibid.: 91), Nietzsche spojuje archaickou 

funkci rytmu také s funkcí léčebnou, což je pro naši tezi o léčebné úloze (0.4) našich autorů 

rovněž podstatné: „[...] než se objevili filosofové, přiznávali lidé hudbě sílu uvolňovat afekty, 

očisťovat duši, mírnit ferocia animi – a to právě pomocí hudebního rytmu. Když se ztratilo 

správné napětí a pravá harmonie duše, bylo třeba tancovat do taktu pěvce – takový byl recept 

tohoto léčitelského umění“ (Ibid.: 90). 

 Miller totiž velmi specificky dává čtenáři pocítit radost z tohoto procesu, z rytmů 

psaní do psacího stroje, které mělo též silné auditivní, haptické a rytmické prvky i fyzické 

prvky – při psaní do psacího stroje
296

 kombinace určitých písmen například vytvářela jiné 

„kadence“ než kombinace jiné, i páka posuvníku znamenala další rytmizační prvek, 

analogický dýchání aj. Písař rovněž vkládal do psaní větší námahu, která v dnešní době 

textových editorů není zapotřebí. Takovéto „bušení“ do psacího stroje má ke zpěvu 

samozřejmě daleko, ale lze tu spatřovat pokus o rytmické „polidštění“ Millerovy 
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 Srov. např. A. J. Heschel (1962 II: 156). 
295

 Rytmus je také pro A. Lorda (1971) důležitějším impulsem pro guslara než melodie. 
296

 Později v americké poezii tento „tělesný“ způsob psaní na stroji uplatnil Charles Olson a reflektoval je ve 

slavném textu „Projective Verse“ (1950). 
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remingtonky.
297

 To je důležité v následujícím partu, kde se JÁ přímo s psacím strojem 

identifikuje: „I have simplified everything. If there are any new problems I can carry them in 

my rucksack, along with my dirty wash. I am throwing away all my sous. What need have 

I for money? I am a writing machine. The last screw has been added. The thing flows. 

Between me and the machine there is no estrangement. I am the machine…“ (H. Miller 2005 

[1934]: 34). 

 Takovéto věty má smysl číst právě v souvislosti s uvedeným Nietzscheovým 

„božským hopsasa“ rytmu v Radostné vědě. Tato velká tradice moderny, iniciovaná 

Nietzschem, jeho myšlenkou estetické zkušenosti „podle těla“ vede až k Barthesovi a jeho 

Rozkoši z textu, kde Barthes uvažuje o „hlasitém“ psaní, které „drsní“, o 

„škrabání“ konsonantů etc.
298

 

 Výše uvedený part o JÁ splývajícím s psacím strojem se nabízí číst taktéž prizmatem 

Nietzscheho raného Zrození tragédie z ducha hudby, které Miller ostatně v Tropic of Cancer 

cituje. Nabízí se právě part, kde se Nietzsche vymezuje vůči Schopenhauerovu rozdělení 

subjektivního („chtění“) a objektivního („čistého nazírání vůkolního světa“): pro Nietzscheho 

je totiž umělec „vykoupen“ ze své „individuální vůle“ a „stal se jakoby médiem, jehož 

prostřednictvím jediný skutečně jsoucí subjekt oslavuje své vykoupení v oblasti 

zdání“ (F. Nietzsche 2008 [1872]: 58). Klíčovou spojnicí je pro Nietzscheho i Millera 

tematizovaný akt tvorby, „akt uměleckého plození“, a totéž v chápání subjektu nejen jako 

média, ale jako živého „uměleckého výtvoru“: „[...] pro skutečného tvůrce tohoto světa my 

jsme již obrazy a umělecké projekce a máme své nejvyšší důstojenství jakožto umělecké 

výtvory – neboť život a svět jsou na věky věkův ospravedlněny jen jakožto jevy 

estetické“ (F. Nietzsche 2008: 58). Nietzsche klíčovou pasáž uzavírá – opět ve vztahu 

k citované pasáži z Cancer – momentem „splývání“ subjektu, objektu, básníka herce i diváka: 

„Jen pokud génius v samém aktu uměleckého plození splývá s oním praumělcem světa, jen 

potud může něco vědět o věčné podstatě umění; neb v onom stavu se s ním děje zázrak 

a tehdy on jest podoben příšernému pohádkovitému zjevu, jenž koulí očima a vidí sám sebe: 
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Jay Martin ve své biografii považuje Millerovo bušení do kláves psacího stroje za snahu stroj „zabít“: „By the 

time he sat down at the typewriter again his fingers were itching to slaughter the machine, like 

a drummer“ J. Martin (1980: 254). 
298

 V návaznosti na Nietzscheovu dionýsko-vitalistickou koncepci estetična a estetické zkušenosti se zde vedle 

sebe – a tím v bezprostřední blízkosti estetického prožitku – ocitají princip slasti a princip zániku, éros a thanatos. 

Barthes mluví zcela nietzscheovsky o „vůli k rozkoši“ („volonté de jouissance“), která je podstatou estetické 

recepce i produkce, související primárně se smyslovou zkušeností vnímajícího, tělesně prožívajícího subjektu. 

Textura, tkáň textu (nebo obrazu) a tkáň těla tvořícího nebo aistheticky prožívajícího subjektu jsou v podstatě 

ekvivalentem. Mezi oběma vzniká ona frikce, „skřípající“, bezprostředně tělesné „tření“. Umělecká praxe je 

vždy spojena s tělem, s jeho erotickou dimenzí R. Barthes (2008 [1973]: 58–59). 
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i je spolu subjekt i objekt, je básník a herec i divák v jeden čas“ (F. Nietzsche 2008: 58).
299

 

Tato nietzcheovská čtení Millerových rytmických vět se pak u Millera dobře doplňují též 

s Jousseovým mimisme a především specifickým případem mimisme spojeným se psaním 

(0.3.1). 

 

 

2.4.6 Obscénnost jako technika 

 

Proč obscénnost? Miller ve slavném eseji „Obscénnost a zákon odrazu“ zdůrazňuje přínos 

obscénnosti (ne pornografie!) v tom, že jejím „důvodem je probouzet, dotknout se 

skutečnosti“ (H. Miller 2011 [1944]: 282), obscénnost je „technikou“ a esej zdůrazňuje její 

pedagogický význam. K použití obscenity se podle Millera umělec uchýlí ze stejných důvodů 

jako duchovní mistr k učinění zázraku: „Je to rána a mistr jejím prostřednictvím zároveň dává 

i nejvyšší povzbuzení. Svědka události ta chvíle nadobro změní. Situaci lze popsat i jako 

posun od domněnek k víře“ (Ibid.: 283). Stejný esej pojmenovává jako nejobscénnější „celou 

tkáň života, jak jej dnes známe“ (Ibid.: 281) a v dopisech publikovaných v literárních 

časopisech na začátku čtyřicátých let, kdy jako umělec bez prostředků s udáním své adresy 

žádal své spoluobčany o podporu,
300

 píše: „We are not afraid to kill by the million if our honor 

is at stake, but we are deathly afraid of a few good old Anglo-Saxon words – in 

print“ (H. Miller 1944: 22), právě tato anglosaská slova o čtyřech písmenech – která 

existovala ještě předtím, než se začalo psát a než byl zaveden knihtisk: je těžko si vybavit 

sprosté anglické slovo francouzského nebo latinského původu! – mají pro Millera hodnotu 

setkání se s realitou a probouzení k ní. Jsou jednou z prostředků probouzení, de-literarizování 

textu a pedagogického burcování čtenáře ke skutečnosti. Použití obscénnosti je tak součástí 

znalosti „pravidel ringu“, střídání žánrů (viz 2.6) a má udržet čtenářovu pozornost a probouzet 

jej ke skutečnosti. 

 Také v Leaves (1855) je obscénnost přítomna, jak jsme viděli u veršů o „semenném 

výstřiku“, jímž Whitmanovo JÁ zahanbilo své religiózní předchůdce (W. Whitman 1855: 

                                                 
299

 Ve vylíčení „pohádkového zjevu“ je zde patrný vliv Emersonova anonymně vydaného raného textu Nature 

(1836) se slavnou větou: „Standing on the bare ground, my head bathed by the blithe air, and uplifted into 

infinite space, all mean egotism vanishes. I become a transparent eye-ball. I am nothing. I see all. The currents of 

the Universal Being circulate through me ; I am part or particle of God“ R. W. Emerson (1836: 13). 
300

 Tyto dopisy spolu s doplňujícími texty vydal Millerův přítel Bern Porter pod názvem Plight of the Creative 

Artist in America (1944). Ani v zoufalství neztrácí Miller důstojnost a vědomí poslání umělce ve společnosti 

a vtip. Žádá čtenáře dopisů o papíry na akvarely a šatstvo a dodává, že miluje manšestráky: „I love 

corduroys“ (1944: 34). Millerovi – především finančně – pomohly stovky čtenářů, „vojáci, byznysmeni i ženy 

v domácnosti“ (Ibid.: 13) a autor jim za odměnu poslal akvarel. Brožura otiskuje i Millerovo poděkování. 
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v. 1022; 1.8.2), u Millera je však obscénnost zastoupena silněji, eroticko-falická obscénnost 

jde téměř vždy ruku v ruce se silným komickým efektem,
301

 který znemožňuje v Tropic of 

Cancer pornografické čtení, jako když v následujícím úryvku juxtaponuje šetřivého kumpána 

Borise vedle erotické vzpomínky na Taniu: „At night when I look at Boris’ goatee lying on the 

pillow I get hysterical. O Tania, where now is that cunt of yours, those fat, heavy garters, 

those soft, bulging thighs? There is a bone in my prick six inches long […] I will tear off 

a few hairs from your cunt and paste them on Boris’ chin“ (H. Miller 2005 [1934]: 13), či 

například zde: „One by one I’ve fucked myself out of all these free meals which I had planned 

so carefully. One by one the husbands turn against me, or the wives“ (61). Sloveso „fuck 

out“ („vyjebat“) v předchozí větě lze číst doslova. Tabuizované substantivum „cunt“ („kunda“) 

jeden z kumpánů JÁ, Van Norden, používá dokonce nepočitatelně, což vyvolává komický 

efekt: „,I am actually beginning to hate cunt‘“ (107). 

 Vedle sexuální obscenity je v Millerově textu i relativně silně zastoupená mikce, často 

též metaforicky a jako výsměch Wordsworthovu likvidnímu výměru poezie coby 

„spontaneous overflow of powerful feelings“ (W. Wordsworth 1986 [1802]), jako když se 

Sylvestr vrátí se srdcem plným lásky („Ever since he came back with a heart full of love this 

monologue has been going on. He talks while he is undressing, she tells me – a steady flow of 

warm piss, as though his bladder had been punctured“ H. Miller 2005 [1934]: 65). Silněji než 

mikce je pak v Tropic of Cancer přítomná defekace: v bidetu luxusního pařížského bordelu 

zůstanou po nadrženém Gándhíově žákovi plavat „dvě ohromná hovna“ („two enormous 

turds“, 98; 2.8). Symptomatická je scéna, kdy při Millerově stáži v Lycée Carnot v Dijonu 

zamrznou vodovodní trubky a Miller-pedagog na záchodě ředitele zanechá výkaly jako „token 

of esteem“ (284). Zde se hlásí o slovo François Rabelais, v Cancer vícekrát zmíňovaný autor, 

„poslední hltavá duše za posledních čtyři sta let“ (250). Rabelaisovo karnevalové veselí 

a použití obscénních prvků – stejně jako tragický osud Rabelaisova nakladatele Étienne 

Doleta – mělo na Millerovo psaní silný vliv.
302

 

 Reflexivní „těžké party“ v Millerově textu střídá často vtipná historka. Někdy je 

příčinou strach z patosu i chuť kontrastovat děsivou obscenitu moderních abstrakcí 

„obscénností“ rabelaisovskou, konkrétní a tělesnou, jako když po reflexích morbidity klasiků 

JÁ zmíní, jak začal svou výuku na Lycée Carnot v Dijonu přednáškou o pohlavním životě 

slonů (276). 
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 Právě tento aspekt Millerova psaní přehlíží Kate Millet (1970), viz 0.2. 
302

 Srov. M. Bachtin (1975), H. Miller (2011: 262) aj. 
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 To nás přivádí k dalšímu rysu Millerova psaní, a to je vtip. V salvách smíchu se 

ohlašuje náš „hlas“ a v bolestech břicha ze smíchu – často ústícím v slzy
303

– taky tělo! 

Obscénnost je jednou z hlavních Millerových metod pedagogického „buzení“ čtenáře 

smíchem, funguje jako comic relief po čtenářsky náročných reflexivních partech, podobně 

jako u Whitmana je často kombinovaná s religiózní blasfémií (2.8).  Čtenář má při smíchu 

pocítit tělo, suspendovat pojmovost a nebrat jevy a život příliš „fixovaně“ a vážně.  

Pedagogická je v Cancer už v úvodních kadencích naznačená snaha zahrnout do 

neknihy vše, co v knihách není – defekace, mikce i například motiv vlastního hemeroidického 

krvácení, jež JÁ projikuje Slunci, snad zde v návaznosti na slavný konec Apollinairova Pásma 

s motivem useklé sluneční hlavy: „[...] the sun bleeds like a broken rectum“ (169). Mezi 

„vysokým“ a „nízkým“ vede spojnice: tím, že moderní kultura vytěsnila „nízké“, zbavila se 

rovněž napětí mezi těmito dvěma póly, čímž vyloučila i duchovní rozměr tohoto napětí, které 

Miller v Dantových, Rabelaisových, Donnových a Whitmanových šlépějích obnovuje. „,Fay 

ce que vouldras!… fay ce que vouldras!‘; Do anything, but let it produce joy. Do anything, but 

let it yield ecstasy“ (H. Miller 2005 [1934]: 253). 
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 Tyto situace dobře osvětluje hermeneutika tělesného výrazu Helmutha Plessnera v jeho antropologicko-

filosofické studii o smíchu a pláči (Lachen und Weinen, 1941) jako hraničních stavech lidského chování. Plessner 

odmítá konvenční a jen zdánlivě „logické“ spojení smíchu s pozitivními emocemi radosti a naopak pláče 

s negativními emocemi smutku. Smích i pláč zůstávají „neprůhlednými“: ve smíchu i pláči se podle Plessnera 

dostáváme do situací, pro které nemáme žádné racionální vysvětlení, tyto situace nemají žádný konkrétní smysl, 

a proto na ně můžeme reagovat ne-smyslně. Smíchem můžeme zdánlivě paradoxně reagovat na nejrůznější 

(nekomické) situace a podobně je tomu také s pláčem. Jsou odpovědí na situace, na které nemáme odpověď 

v médiu řeči. V těchto dvou krajních stavech se uskutečňuje emancipace tělesných reakcí od osoby a Plessner 

dodává, že v žádné jiné formě projevu se „tajemná kompozice“ lidské přirozenosti neodhaluje bezprostředněji 

než právě ve smíchu a pláči. Při smíchu získává lidská tělesnost najednou zcela jiný význam: přestává být 

nástrojem a uskutečňuje se jako exprese. Ztráta sebekontroly ve smíchu (i pláči) zároveň „podvrací“ vše 

automatické a zmechanizované v člověku a v jeho racionálním jednání a chování. V mezních situacích naráží 

člověk na hranice, také hranice ne-smyslu, kdy selhává slovo, gesto, posunek. V takových situacích zbývá 

člověku smích, nebo pláč. Lidské chování je mnohovrstvé, spojené s problémy intelektuální, technické, volní 

a citové povahy. Jakmile člověk opustí oblast důvěrné každodennosti, musí různé významové vazby a vztahy 

objevovat znovu a nově. V takových situacích naráží na zmíněné hranice. Oba krajní stavy chování, smích i pláč, 

se nacházejí mimo oblast racionálního, a znamenají tak prolomení vazeb, daností a mechanismů, které jsou 

závazné pro rozum a vůli (H. Plessner 1982 [1841]: 201–387). Za tuto poznámku děkuji Josefu Vojvodíkovi. 
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2.5 Geneze Tropic of Cancer a stopy geneze v textu; překlad života do 

díla, orální sešívání a žánrová vícedomost 

 

If any man ever dared to translate all that is in his 

heart, to put down what is really his experience, 

what is truly his truth, I think then the world would 

go to smash, that it would be blown to smithereens 

and no god, no accident, no will could ever again 

assemble the pieces, the atoms, the indestructible 

elements that have gone to make up the world. 

 Henry Miller
304

 

 

For me the book is the man and my book is the man 

I am, the confused man, the negligent man, the 

reckless man, the lusty, obscene, boisterous, 

thoughtful, scrupulous, lying, diabolically truthful 

man that I am. 

 Henry Miller
305

 

 

I have moved the typewriter into the next room where 

I can see myself in the mirror as I write. 

Henry Miller
306

 

 

Michael Fraenkel, „Boris“ úvodních kadencí, dal svému hostu, Henry Millerovi důležitou 

radu: „Write as you talk“ (J. Martin 1980: 250) a právě během několika srpnových dnů roku 

1931 ve Fraenkelově bytě, v přízemí vily v ulici Villa Seurat č. 18, píše první kadence 

rukopisu (2.3) a nalézá svůj repetitivní a silně digresivní „orální styl“, kdy používá prvky 

orální mnemotechniky popsané „zvenku“ v předchozí kapitole. Miller svůj projekt pracovně 

nazývá „Paris Book“ a v dopise z 24. srpna 1931 kamarádovi Emilu Schnellockovi píše: 

„I start tomorrow on the Paris book: first person, uncensored, formless – fuck 

everything!“ (H. Miller 1989: 80). Projekt „Paris Book“ dává Millerovi raison d’être v Paříži, 
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 (2005 [1934]: 250). 
305

 (1965 [1936]: 25). 
306

 (2005 [1934]: 12). 
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postřehy si totiž, jak poznamenává Van Norden, zapíše do „toho svýho notesu“.
307

 Miller 

objevuje své JÁ a svou necenzurovanou ne-formu, podobně jako Whitman objevuje v roce 

1854 svou „signature line“ a do nalezeného stylového (ne)kadlubu (H. Miller 1930a) pak 

může – ve Whitmanově stopě – všívat své předchozí pařížské deníkové zápisky (H. Miller: 

1930), dopisy, výpisky, črty a k tomu spolu s tím tkát i text nový – v touze po tom zachytit 

skutečnost a v jejím celku „zaznamenat to, o čem se v knihách nepíše“ (H. Miller 2005 [1934]: 

19). Tento auto-kanibalismus nejrůznějších zápisků a přešívání už napsaných textů do nově 

nalezené formy – analogický guslarově sešívání předem hotových formulí – spojuje oba 

autory, jakkoli JÁ Tropic of Cancer na rozdíl od JÁ „I CELEBRATE myself“ explicitně 

tematizuje moment psaní. 

 Nejdříve prozkoumejme, co jsou dominantní žánry, které výsledný text, jenž se 

nakonec Miller rozhodl podepsat a vydat pod názvem Tropic of Cancer, pohltil. Za hlavní 

považuji deník, zpověď a autobiografii – zahrnující rovněž autobiografii vzniku knihy. Toto 

žánrové uvážení sugeruje už výše uvedený (2.1) citát z Emersona, jímž se Tropic of Cancer 

otevírá. 

 

 

2.5.1 Fragmentární deníkové zápisky o fragmentárním živobytí 

 

K žánru deníku vybízí především prézens, v první a druhé z celkem patnácti částí Tropic of 

Cancer je moment psaní reflektovaný nejhustěji, text sugeruje deníkové zápisky s mezerami 

mezi jednotlivými zapsáními, proces je často formulován explicitně: „So fast and furiously 

am I compelled to live now that there is scarcely any time to record even these fragmentary 

notes“ (H. Miller 2005: 20) či: „The telephone interrupts this thought which I should never 

have been able to complete. Someone is coming to rent the apartment“ (19); „Well, I’ll take 

up these pages and move on“ (19); „I am ahead of myself, because Mona has been away 

a long time and it’s just today that I’m meeting her at the Gare St. Lazare“ (26); či zde: „Had 

to knock off for an hour or so. Another customer to look at the apartment. Upstairs the bloody 

Englishman is practising his Bach. It is imperative now, when someone comes to look at the 

apartment, to run upstairs and ask the pianist to lay off for a while“ (37). 
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 Srov. kus Van Nordenova monologu zde: „If I could talk to you every day maybe I could get things off my 

chest. You’re a good listener. I know you don’t give a damn about me, but you’re patient. And you don’t have 

any theories to exploit. I suppose you put it all down afterward in that notebook of yours. Listen, I don’t mind 

what you say about me, but don’t make me out to be a cunt-chaser – it’s too simple“ H. Miller (2005: 136). 
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 Do deníkovosti a fragmentárnosti textu se tak překládá Millerův fragmentární život 

jeho prvních let v Paříži,
308

 tedy byt, slovy ruských formalistů, v Millerově případě spíš nebyt: 

píše tyto poznámky takřka na koleně, s vidinou, že se s každou zas bude muset stěhovat. 

I kdyby po literární zápletce toužil, neměl by ji kde a kdy plést: jeho život v Paříži nedává na 

luxus středostavovské zápletky prostor: Millerovo fragmentární orální živobytí mezi roky 

1930 a 1931, kdy vznikají první náčrty textů, z něhož nakonec vzešel Tropic of Cancer, se tak 

odráží ve formě výsledného textu knihy. V první půlce knihy (viz 2.8.0) se od Borise stěhuje 

mimo jiné ke kamarádovi Carlovi (56), spí na lavičce (69), za byt a stravu učí anglicky Rusa 

Serge s dobrým srdcem, ale bytem plným vší (76–79), dělá posluhu Indovi Nanantateemu 

(85–104) a následně se ocitá opět bez střechy nad hlavou.
309

 

 Fragmentárnosti textu do jisté míry ubývá s postupujícími částmi Tropic of Cancer, 

postupné konsolidování reálného živobytí Henry Valentine Millera v Paříži, především díky 

finanční pomoci Anaïs Nin, se tak odráží ve struktuře knihy, autobiografičnost začíná 

převládat nad deníkovostí. V druhé polovině knihy se JÁ bude i nadále stěhovat – bydlí u Van 

Nordena, Krugera, Collinse, Fillmora, stěhuje se do Dijonu, pak ke Carlovi –, ale zůstává na 

jednotlivých místech po delší čas. Spolu se stabilnějším bydlením ustupuje také strach 

Millerova JÁ, že nebude mít co jíst. V prvních částech knihy navštěvuje přátele, ke kterým 

chodí pravidelně na večeře daný den v týdnu (sestaví si předem pevný rozvrh!) a rytmicky 

jako hladový flȃneur navštěvuje American Express v očekávání peněz od Mony/June, které 

nepřicházejí. 

 Text Cancer svou fragmentárností a prézentním časem autenticitu deníkových zápisků 

silně sugeruje. Z ranku deníkového zápisku, vlepeného do textu Tropic of Cancer, je 

následující citát o vlastní tiché dohodě, že JÁ nezmění ani řádku z toho, co napsal, a že 

nebude ani nic vylepšovat: „I have made a silent compact with myself not to change a line of 

                                                 
308

 Do Paříže přijel Henry Miller 4. března 1930 s Whitmanovými Leaves of Grass v tašce, šlo zřejmě o deathbed 

edition, ne tedy o první vydání. Veze si sebou i dokončený rukopis svého druhého románu Moloch a náčrt 

románu, později pojmenovaném Crazy Cock, o lesbickém vztahu své ženy June Miller k Jean Kronski, na kterém 

intenzivně pracuje první rok v Paříži. Zároveň si však koresponduje s kamarádem s dětství Emilem 

Schnellockem a průklepy korespondence si ponechává.
 
Současně si píše zápisky a plánuje další knihu, předběžně 

nazvanou „Paris and Me“. Jak píše Martin, tento projekt dal Millerovi pocit, že jeho nahodilé potulování po 

Paříži má smysl: „The idea of the Paris book took hold: it made him feel that he had a purpose for being in Paris; 

merely circulating, surrendering to chance encounters, was his job“ (190). Píše a publikuje v New Review dva 

kratší texty („Mademoiselle Claude“ a „Bezeque“ a raný esej o Buñuelově Zlatém věku), s kamarádem Alfredem 

Pérlesem (Carl v Tropic of Cancer) pak „unese“ tuto revue, vyhodí text Ezry Pounda a píší parodii na dobové 

avantgardní manifesty „The New Instictivism“. Všechny tyto texty, deníky, korespondenci, portréty, 

„manifest“ pak Miller „kanibalizuje“, použiji-li jeho pozdější metaforu, do Obratníku Raka. Srov. J. Martin 

(1980: 181); H. Miller (1989: 15–16); F. Turner (2011: 121). 
309

 „Henry“ chodí, protože nemá kde být, je vyhladovělý, nemá na kafe a často ani kde přespat. Je to tady opět 

jiný flȃneur než Baudelairův, flȃneur podobný spíš nočním chodcům Františka Hudečka. V dopise kamarádovi 

Emilu Schnellockovi z 23. října 1930 píše z hotelu Central: „This dump I am now is only ‚en passant‘. Have 

been living in about five different hotels during the last three weeks“ H. Miller (1989: 63). 
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what I write. I am not interested in perfecting my thoughts, nor my actions [...]“ (19). Jak se to 

má s „pravdivostí“ těchto vět, kde se Miller rozhoduje nic neměnit? Miller jistě 

„nelhal“ v momentě zapsání, kdy se skrze své textové JÁ, textového „Henryho Millera“, 

rozhodl vykročit v psaní jiným směrem, než je literatura se zápletkou a distancí (0.4, 2.7) 

a snad zdůraznit jako před ním v legendě Fra Angelico sebe coby divino artista: „Fra 

Angelico [...] měl zvyk nezlepšovat ani nepřepracovávat nic, co namaloval, ale nechával to 

vždy tak, jak to namaloval poprvé, neboť jak říkal, věřil tomu, že to tak chce Bůh“ (E. Kris 

a O. Kurz 2008 [1934]: 61). Od zapsání věty, že nic nezmění, a vydáním skladby Tropic of 

Cancer v roce 1934
310

 Miller nicméně text třikrát přepsal a do nové verze rukopisu 

přešil/přenesl i tuto větu.
311

 Nakonec Miller v textu jména svých pařížských přátel a známých 

v rukopisu změnil,
 312

 ponechal jen vlastní jméno „Henry Miller“ (113). Stěhování v textu 

rovněž neodpovídá přesně chronologii stěhování Millerova v Paříži (J. Martin 1980), zmínka 

o tom, že dostane po návratu z Dijonu práci jako novinář „upstairs“ (H. Miller 2005 [1934]: 

289), je v Millerově životopise nepodložena, ale funguje jako pojivo v textu Tropic of Cancer: 

jde o pojivo umělecké, srovnání s biografickými fakty zde pokulhává. Deník je tak vetkán do 

těla textu Tropic of Cancer. 

 

 

2.5.2 Zpověď 

 

Srovnání s životopisnými fakty, které předkládá Jay Martin, je důležité rovněž v polohách, 

kdy je v sázce víc než jenom přejmenování postav, ale morální postoj Millerova JÁ a Henry 

Valentine Millera. Klíčová je v tomto ohledu poslední, patnáctá část Cancer, kdy JÁ doslova 

vyexpeduje z Francie kamaráda Fillmora (Richard Osborne) a pomůže mu utéct ze vztahu se 

ženou, kterou Fillmore nemiluje. Zatímco Fillmore už odjíždí vlakem směrem do Dieppe, JÁ 

má Osbornově dívce předat 2800 dolarů, což neudělá a peníze si ponechá. Ve skutečnosti, 
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 Srov. J. Martin (1980: 264 a 301). Kniha vyšla 1. září 1934, přesně v den, kdy se Miller opět stěhoval do Villy 

Seurat (Villa Borghese v Obratníku Raka), kde napsal v roce 1931 její první řádky. 
311

 Manuskript Tropic of Cancer (H. Miller 1931–1934), uložený v Beinecke Library, Yale University, není 

strictu sensu rukopis skladby: spíš jde o téměř tisícistránkový chaotický fascikl – a bohužel nekompletní –, jeden 

ze zdrojů, z nějž pak sestavoval listy konečné skladby. Přesto je, spolu s Millerovými zápisníky uloženými v téže 

instituci, nedocenitelným dokumentem při zabývání se genezí skladby (viz příloha 3). 
312

 Srov. poslední verze a rukopis, uvádím v některých případech se stručnou anotací: „Borowski“ –sochař Osip 

Zadkine; „Marlowe“ – Samuel Putnam, vydavatel The New Review; „Van Norden“– Wambly Bald, který přišel 

o místo, po vydání Tropic of Cancer; „Carl“– Alfred Perlès, Milerův přítel a autor knihy My Friend Henry Miller; 

„Boris“– spisovatel Michael Frankel (viz bibliografie); „Cronstadt“ – básník Walter Lowenfels; „Tania“ – Berthe; 

„Sylvestr“ manžel Berthe; „Moldorf“ –Talbot, „Moe Moldorf“ – Bernard Talbot, „Murry Moldorf“– Larry Talbot, 

„Fanny“ – Ida, „Fillmore“ –Richard Osborn, „Elsa“– Anna Ondra, pozdější slavná hollywoodská herečka. 
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tedy „v našem světě“, si Henry V. Miller ponechal 800 dolarů a zbytek Osbornových franků 

dívce poslal (J. Martin 1980: 260). To by svědčilo o tom, že Miller nelže (!), když 

v rozhovoru s Georgesem Belmontem prohlašuje, že „zdůrazňuje svou špatnou 

část“ (H. Miller 1972: 7). V jiném rozhovoru, asi úplně posledním, Miller říká, že tolik psal 

sám o sobě, aby byl milován, tedy přijat se vším všudy (H. Miller 1980a: nestr.). 

 Na takovéto zdůrazňování, ba „fixlování“ vlastní špatnosti vrhá světlo dále jedenáctá 

část knihy,
313

 kde JÁ pociťuje potřebu „odčinit dobro“, které učinilo (H. Miller 2005 [1934]: 

214), poněvadž se zřejmě děsí morálního – barvotiskového – kýče. Do jaké míry je část 

s okradením prostitutky „reálná“ a do jaké míry se odehrála jenom v žánru konfese knihy – 

tedy konfese, jež se nezdráhá si nějaké negativní věci vymýšlet! –, je otázka. Takových 

příkladů je víc, často ani čtenář nemusí shánět životopisné udaje: JÁ říká, že se Osbornovi 

„včervil do srdce“ (195). Je to zvláštní variace na Baudelairovy Les Épaves či na Bataillovu 

transgresi a erotismus.
314 315

 

 

 

                                                 
313

 Millerovo JÁ za deštivé noci nejprve daruje tak padesát franků dívce, která ho přemluví, že musí zaplatit 

hotel: Jde o část peněz, které mu předtím dal jeho kamarád námořník Collins. JÁ má z dobrého skutku (s dívkou 

nic nemá) a z pocitu boháče chvíli radost, byť neztrácí sebereflexi a autorskou distanci k vlastnímu – nutně do 

jisté míry inscenovanému – životu: „[...] it’s good to be rich once in a while, just to get a new thrill like 

that“ (214). Poté, co mu v slzách dívka děkuje, Millerovo JÁ si připadá jako „svatý“ a to je třeba „odčinit“ či 

„dojít smíření“ („atone“), aby mohl v klidu jít do postele! „ ,My dear kind sir… you have such a gentle face… 

you are so good, etc.‘ I felt like a saint. When you feel all puffed up inside it isn’t so easy to go to bed right away. 

You feel as though you ought to atone for such unexpected bursts of goodness“ (214). Následovně Millerovo JÁ 

potká jinou dívku polosvěta a poté, co ona po koitu nadobro zmizí, jí z peněženky vytáhne peníze, které jí 

předtím dal a „ještě pár jejích drobných k tomu“, zatímco ona odběhla za svou „umírající matkou“. JÁ tu tak 

jednak líčí bizarní historku (ano, výbornou na sepsání!), ale čeho se Millerovo JÁ v textu děsí nejvíc, je opíjet se 

vlastní dobrotou, nebýt jako „týpci seshora“, kteří slavnostně truchlí nad nešťastníkem Peckoverem, jak ještě 

práce zmíní. 
314

 Bizarní srovnání Bataillova a Millerova erotismu podniká Gilles Mayné (1993). Přesně vymezuje naprostou 

odlišnost těchto dvou autorů. Např. zde: „If Bataille, by being surreptitiously god transgressing-his-own 

limitations, is more god than god, or ‚GOD‘ (making in this instance the concept of ‚God‘ literally burst), Miller 

wants to become more and more (the) God [...] of a universe in which it is apparently forbidden to forbid 

[...]“ G. Mayné (1993: 167). To je důležité srovnání, kdyby nebylo toho, že práce je vedena z podivně 

moralistických pozic – Mayné poměřuje Millera Bataillem a přebírá Bataillovu – radikálně skripturální axiologii. 

Už samotné převrácení Millerovy doktríny přijetí na „vesmír, kde je zakázáno zakazovat“ je symptomatické pro 

Mayného zkreslení vlivem jeho francouzského vzoru: Ano, Millerovo orální myšlení, stejně jako Whitmanovo, 

totalizuje, není třeba však zdviženého ukazováku a srovnání Millera s tvůrcem totalitního systému: „Under the 

guise of liberalism, Miller’s universe hides the most cynical, dangerous realities. His transforming evil into 

a good does not make evil a ‚lesser‘ entity, but, on the contrary, what Heimonet calls the ‚worst‘ evil: evil not felt 

as an evil and just performed without awareness of it (although with a certain pleasure); the icy evil brutal force; 

evil legitimated, legalized and institutionalized – made a totalitarian system“ (Ibid.: 167). Millerovo 

(i Whitmanovo) přijetí radikálně situační etiky nelze redukovat na „systém“, systém je výkon radikálního ratia. 

Stejně jako těžko vést přímo linku Böhme–Hegel. Zajímavé je, že zde Millera obviňuje ze stejné mravní 

indiference vůči zlu, z níž  byl obviňován Whitman. 
315

 Se Shapirovým tvrzením (1960: vi), že v Millerovi není ani špetka konfese, nelze souhlasit; už zde jsou 

zárodky Millerových Confessiones, Anglické „confession“ označuje v angličtině „zpověď“ i „vyznání“. Miller 

Augustinova Vyznání četl a často je cituje hlavně v Tropic of Capricorn. Pro Thomase Nesbita (2007) je konfese 

dominantním žánrem Millerových textů. 
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2.5.3 Autobiografický dokument 

 

Naivní angličtí kritici svým náležitým, idiotským 

způsobem psali o „hrdinovi“ mé knihy (Obratník 

Raka), jako by šlo o postavu, kterou jsem si vycucal 

z prstu. Je nad slunce jasnější, že v té knize mluvím 

o sobě. Používám skrznaskrz svoje jméno.  

Nepsal jsem fiktivní příběh. Napsal jsem 

autobiografický dokument, lidskou knihu. 

    Henry Miller
316

 

 

 

„Ale ani Fillmore se trestu nevyhne“ („Well, Fillmore has to take his punishment, too“; 

H. Miller 2005 [1934]: 210). Jaký textový žánr vysvětlí tuto větu, pokud odmítáme žánr 

románu s vševědoucím vypravěčem (0.4)? Tato vatická promluva, předjímající budoucí 

události, nemůže figurovat v deníku, psaném den po dni: mohla by se však dobře objevit ve 

zpětně psané autobiografii. 

 Jako o autorovi autobiografických eposů/romancí („autobiographical romances“) 

o Millerovi mluví Jay Martin (1980: 262) a James Decker (2005). Podle Deckera Miller 

přinesl do moderního umění originální „cyklickou“, 

„spirální“ a „digresivní“ autobiografickou formu vyprávění, která je sama svébytným 

výrazem kritiky lineární modernity. Decker se ve svých sondách opírá o teoretika 

autobiografie Jamese Olneyho (1972), podle kterého autobiografie vždy víc vypovídá 

o současném stavu duše autora životopisu než o jeho minulosti „in telling stories about earlier 

selves, autobiographers tacitly tell stories about their current selves because their decisions – 

conscious or otherwise – betray the way(s) in which they perceive themselves and, by 

extension, the world“ (J. Decker 2005: 6). Autobiografie vypovídá víc o současném já, které 

píše, než o „dřívějším já“. Olney používá pro autobiografické psaní metaforu tkaní a „člunek 

tkalce tak neustále vytváří nové a nové vzorce“ a jeho „já“ se při momentu psaní vytváří 

znovu a znovu“: jde o konstantní proces „sebeobjevování“ („self-discovery“), jenž Millerovi 

umožňuje do textu vetkat rozdílné temporální roviny svého života (J. Decker 2005: 7–8).
317

 

                                                 
316

 (2011: 83). 
317

 Srov.: „Olney describes such memorial reconstruction with the metaphor of weaving, wherein „the weaver’s 

shuttle and loom constantly produce new and different patterns, designs, and forms“ that „bring forth ever 
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 Co se týče Tropic of Cancer, odkrývá Decker různé druhy těchto „vzorců“, rozlišuje 

veselou historku („anecdote), fantazii („fantasy“), útok („diatribe“), katalog („catalogue“), 

snění („reverie“) a vnitřní monolog („interior monologue“) (J. Decker 2005: 67–75). 

V Millerově textu je klíčové právě střídání těchto reflexivních partů s party žitými, je zde tedy 

Millerovo JÁ reflektující a snící a Millerovo JÁ „zvenku“, tedy JÁ s mluvící s kumpány. Do 

textu Cancer tak Miller všívá – či z druhé strany řečeno –, text Cancer „požírá“ to, co Henry 

Valentine Miller přečetl, prožil, vysnil, ať už v chůzi po pařížských ulicích, ještě v New Yorku, 

na kole, v rozhovorech nebo zažil při samotném psaní textu za psacím stolem. Do textu tak 

Miller všil vedle zmíněné věty, „že nezmění ani řádku“, monology Van Nordena, stejně jako 

Borisův dopis a celý projekt „The Last Book“ (33–34). Do Tropic of Cancer vlepil Miller taky 

kus „Manifestu instinktivismu“ („The New Instinctivism“, 34) psaného s Alfrédem 

Pérlesem,
318

 odstavec z Goetheových rozhovorů s Eckermannem (246) či stránku a půl dlouhé 

výpisky ze vzpomínek Giovanni Papiniho (51–52), kus Strindbergova dopisu Gauginovi (244) 

či varování na pařížských záchodech proti syfilidě (189). Cestu do Tropic of Cancer našla 

rovněž část jednoho z prvních v Paříži publikovaných textů o prostitutce Germaine, 

„Mademoiselle Claude“, a především stále vystupující výčitky a snění, které pociťuje vůči 

sobě ve vztahu k Moně (June); toto sešívání dobře funguje i na příběhové rovině knihy, kdy 

JÁ pracuje jako korektor Chicago Tribune (2.7.3). 

 Do své „lidské knihy“
 
všívá Miller také radikálně osobní prvky, jako jsou jeho 

hemoroidy („piles“, 232), přičemž tento osobní prvek Millerovo svým JÁ mytopoetizuje 

v kontextu „burcující apokalyptiky“ Tropic of Cancer: „[T]he sun bleeds like a broken 

rectum“ (169). Jde o analogii Whitmanova vkládání a přepisování vlastních deníkových 

záznamů
319

 do „nové formy“ (1.5), analogii kubistického vlepování nalezených textů na 

plátno a analogii Boudníkova vkladu vlastní krve a vlastního spermatu na štoček před tiskem 

v satinýrce. Paralelu mezi Boudníkem a Millerem, který celý život maloval akvarely, dokládá 

v pařížském deníku fascinující poznámka: „Je suis explosiviste!“ (H. Miller 1930: Sv. III: 16). 

  JÁ „tkaním“ osmyslovává svoji minulost s výhledem do budoucnosti (0.4). Tuto 

pestrost, odbočky, nedůslednosti, „chyby“ (2.7.4) a boudníkovské vkládání do textu i těch 

nejosobnějších a nejmíň „literárních“ prvků tedy snad nejlépe charakterizuje označení 

všepožírající kniha-dokument o vzniku knihy a narození autora, autobiografie autora, ale i 

                                                                                                                                                         
different memorial configurations and an ever newly shaped self“; „A fragmented self that cuts across linear 

temporal boundaries proves central to Miller’s autobiographical myth or metaphor“ J. Decker (2005: 7–8). 
318

 Srov. H. Miller 2007. 
319

 Do „Prefaratory Letter to the Reader“ (1889) vlepuje Whitman i zprávu o vlastních zdravotních trablích, 

včetně chronické zácpy. W. Whitman (2002: 470). 
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autobiografie zrodu knihy. Vítězí-li v hledání žánru Tropic of Cancer žánr autobiografie, 

přesto její retrospektivitu stále vyzývá na souboj poloha zpovědi, deníkovosti a zápisků: a to 

především v závěrečných kadencích skladby v peformativním indikativu prézentu první osoby 

(2.8.9). 

 Tato žánrová všežravost a nestabilita, přemíra citování i sebecitování, to vše je opět 

příznačné pro mnohem volnější zacházení se zdroji v kulturách před zavedením kultury tisku, 

pro sešívání formulí v pre-gutenbergovské (a možná i post-gutenbergovské) galaxii. Miller 

usiluje – ve Whitmanově stopě – o překlad života do textu. Pokusil jsem se zde dokázat, že 

též psychické podmínky, snaha zdůraznit „to horší“, nebýt vzorňák, strach z falešného 

sebeuspokojení, hlad, „nebyt“ a nedostatek peněz přímo určují tvar skladby, nejde zde 

„o ideální podmínky“. Pro Millerovu textovou orální skladbu Tropic of Cancer platí jako 

u písní guslara Demaila Zogiće, že není skládána pro, ale při představení: „An oral poem is 

not composed for, but in performance“ (A. Lord 1971: 13). 
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2.6 JÁ a JÁ Tropic of Cancer 

 

The poet was sorcerer and seer 

before he became artist. 

His structures were not abstract art, or art for its own sake. 

The roots of oral traditional narrative 

 are not artistic, but religious in the broadest sense. 

         Albert Lord
320

 

 

 I am a man without a past and without a future. 

 I am – that is all. 

          Henry Miller
321

 

        

V poloze bohočlověka, nového divokého Krista stojí JÁ Cancer blízko JÁ Leaves: Kde 

Whitman svému vtělenému JÁ reklamuje úlohu básníka („poet“), Millerovo JÁ si reklamuje 

roli umělce („artist“). I když je Tropic of Cancer často vtipný a snad ozdravně blasfemický – 

už v úvodních kadencích skladby koplo JÁ do „Božích kalhot“ (10; 2.4.7) –, ironie a vtip 

nikdy nezastíní hlavní poslání JÁ coby Krista-umělce.
322

 

 Polohu Whitmanova JÁ coby nepředmětného, milujícího, účastného Boha (1.6.1) 

Miller skrze své textové JÁ s gustem ironizuje v klíčové osmé části knihy, když si libuje ve 

své nice v Chicago Tribune a korektora přirovnává k Všemohoucímu („God Almighty“; 2.8.5). 

Přesto v závěrečné epifanii JÁ po whitmanovsku opouští identitu „mezi kloboukem a 

botami“ a „zalívá kořínky“: Seina se stane tepnou JÁ – a vice versa – tepna JÁ se stane řekou 

vyživující Paříž (2.8.9). 

 

 

2.6.1 Kristus a JÁ jsou oba umělci 

 

Ve stopě JÁ „I CELEBRATE myself“ také Millerovo JÁ v Cancer nahlíží, že skutečnost je 

nejvýše ospravedlněna: „I felt everything was justified, supremely justified“ (H. Miller 2005 

                                                 
320

 (1971 [1960]: 67). 
321

 (1965 [1936]: 25). 
322

 Tradice přijetí role divino artista sahá daleko před Nietzscheho a romantismus Whitmana, Emersona 

a Shelleyeho. Pro výtvarné umělce začíná v renesanci. Srov. např. E. Kris a O. Kurz (2008 [1934]: 47–64). 



210 

[1934]: 102; 2.8.1). Tato epifanie dává JÁ v Tropic of Cancer nahlédnout „nevyhnutelné 

zákony“ („ineluctable laws“, 101) vesmíru, zákony neúprosné, vůči člověku indiferentní 

a chladné. Jde tedy o jiné „vesmírné dění“, než je láskyplné dění Whitmanovo, kde „kýlem 

stvoření je láska“ (W. Whitman 1855: v. 86; 1.6.1), přesto též Millerovo JÁ svět přijímá. 

 Jako Whitman pro své JÁ uzurpoval evangelijní „dříve než se Abraham narodil, já 

jsem“ (J 8, 58) a starozákonní: „Bůh řekl Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM“ (Ex 2,14), 

Millerovo JÁ svým „I thought that I was an artist. I no longer think about it, I am“ (H. Miller 

2005 [1934]: 9–10) rovněž napadá limity Descartesova „ego cogito, ego sum“ a zdůrazňuje to, 

že „je umělec“, a zároveň aluduje v Coleridgově, Whitmanově a biblickém spojení 

„já“ s plnovýznamovým, dějovým „jsem“: „I AM“.
323

 Pro takovýto fundamentální sebe-názor 

JÁ Tropic of Cancer bylo každopádně třeba nejprve strhnout „tapety vědy“ (170) 

a karteziánských pochybností. 

  Na jiném místě skladby „raší“ Millerovu JÁ na spáncích rohy: Tento part však nelze 

vysvětlit pouze jako millerovský vtip či blasfémii: na to je part příliš vážný. JÁ vysvětluje, 

proč se stalo ne-lidským („inhuman“),
324

 protože to je v Millerově mytologii daň za to stát se 

umělcem: „Once I thought that to be human was the highest aim a man could have, but I see 

that it was meant to destroy me. Today I am proud to say that I am inhuman, that I belong not 

to men and governments that I have nothing to do with creeds and principles. I have nothing 

to do with the creaking machinery of humanity – I belong to the earth! I say it on my pillow 

and I can feel the horns sprouting from my temples“ (255). 

  JÁ zde naráží na Mojžíšovy „rohy“ v Exodu 34, 29 i na slavné Michelangelově soše 

Mojžíše. „Problém s rohy“ (F. Nietzsche 2008: 7) nevyřeší ani poukaz na špatný překlad 

hebrejského „KRN“ v Jeronýmově Vulgátě. V Tóře lze totiž nalézt i zobrazení cherubínů coby 

býčků, a rohy tak lze chápat také jako jeden z biblických znaků divinity, jakkoli vis à vis 

zákazu idolatrie jistě problematických.
325

 Býček byl pak rovněž atribut evangelisty Lukáše. 

                                                 
323

 „I AM“ se pak v textu objeví znova, v ironičtějším kontextu, když Nanantatee svému sluhovi „Henrymu“ říká, 

že když se nebude mít vše přesně podle předpisů, „velké JÁ JSEM“ nad tím „přimhouří oči“ (2005: 88). Nejde 

zde však o evidentně biblické „I AM“. 
324

 Zůstat lidským, human, má pro Millera nejvyšší hodnotu. Ostatně jedním z „Přikázání“, které si Miller 

pověsil nad pracovní stůl, je: „7. Keep human! See people, go places, drink if you feel like it“ H. Miller (1964: 

161). 
325

 Cherubové stojí totiž velice blízko Bohu. A to vede k úvahám, že si Izraelité nezpodobili Boha (a už vůbec ne 

jiného, pohanského boha, jak znějí tradiční interpretace), ale odlili si zlatým teletem nového prostředníka mezi 

člověkem a Bohem, tj. bytost podobnou andělovi, tedy náhradního Mojžíše, když jim – myslili si, že zřejmě 

navždy – zmizel na hoře. Prostředníka potřebovali: přímý kontakt s Bohem nebyl pro obyčejné lidi. O tom 

svědčí i fakt, že po přímé komunikaci s Hospodinem Mojžíš nosil závoj, který sundával jen zřídka: jako by Boží 

zář bylo pro prosté lidi příliš nebezpečné vidět i jako pouhý odraz. Doba se však změnila, Whitman a Miller 

v radikálním výkladu Nového zákona chtějí obnovit přímý vztah mezi čtenářem a Bohem přímo, nechtějí 

fungovat jako prostředníci. Srov. G. W. Plaut (1981: 644–665), O. Skovajsa (2007). 



211 

Odkazem na rohy rozehrává JÁ všechny tyto souvislosti, posvátnost a vyvolenost básníka 

dominuje. Podstatné je pak „destroy“ v první větě úryvku: dřívější, lidské JÁ, muselo být 

„zničeno“, utrápit se k smrti, aby mohlo vstát z mrtvých. V Millerově teopoetice lze zachránit 

vlastní duši tím, že člověk umře a znovu se narodí jako umělec (0.4.6, 2.8.8). Za umělce 

označuje JÁ i Ježíše Krista, Buddhu, Mohameda a další prorocké osobnosti, které bojovali 

o plnější život pro sebe i druhé. V eseji psaném ještě před vydáním Cancer v tomto duchu 

čteme: „,Nepřinesl jsem vám mír, ale meč!‘ řekl veliký dobrodinec. To není výrok ani 

militaristy, ani pacifisty: je to výrok jednoho z největších umělců, který kdy chodil po světě. 

Jestli jeho slova něco znamenají, pak to, že zápas o život, o víc života, se musí vést den po 

dni“ (H. Miller: 2011 [1938]: 79). 

 

 

2.6.2 Kristus-umělec coby symbol organizace zkušenosti 

 

Na tomto místě vyzdvihněme pouze jeden důležitý aspekt přijetí role šťastného Krista (0.5.2) 

a to, že tímto přijetím ve své skladbě vtiskuje kontinuu své zkušenosti jednotící řád. Tuto 

tendenci vytváření vlastního mýtu zdůrazňuje samotný Miller, když píše nad Lawrencem, že 

„[umělec...] vytváří ze sebe legendu, tedy lež, kterou triumfuje nad životem“ (H. Miller 2011: 

138): „životem“ je zde míněn neuspokojivý, „život v bezživotí“. Vedle Millerových vlastních 

esejů a reflexivních partů světlo do problematiky vrhají upozornění Clifforda Geertze na 

„užitečnost symbolu při organizaci zkušenosti“ (C. Geertz 2000 [1973]: 128). V následujícím 

úryvku z eseje „Étos, světový názor a analýza posvátných symbolů“ Geertz vyzdvihuje smysl 

náboženství v tom, že je v něm symbolizováno „jak to, čeho si etnikum cení, tak to, čeho se 

obává a co nenávidí“ (C. Geertz 2000: 152), náboženství dokáže skrze své symboly dávat 

sociálním hodnotám zdání přesvědčivosti a objektivnosti. A v návaznosti na Maxe Webera 

hovoří Geertz o univerzální lidské potřebě chápat jednotlivé životní události jako obdařené 

smyslem: 

   

Moc náboženství podporovat sociální hodnoty záleží tedy na schopnosti jeho symbolů 

vyjadřovat svět, jehož jsou tyto hodnoty, stejně jako síly bránící jejich realizaci, základní 

součástí. Představuje moc lidské představivosti vytvářet obraz reality, ve které, abych 

citoval Maxe Webera, „události nejenom existují a dějí se, ale mají význam a dějí se kvůli 

tomuto významu“. Zdá se, že intenzita potřeby takového metafyzického ukotvení hodnot se 

od kultury ke kultuře a od jednotlivce k jednotlivci velice liší, ale sklon toužit po nějakém 
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druhu konkrétního základu pro naše závazky se zdá být prakticky univerzální; pouhá 

konvenčnost uspokojuje v jakékoliv kultuře jen málokoho. Náboženství, jehož role je sice 

různá v různých obdobích, pro různé jednotlivce a v různých kulturách, však dává 

spojením étosu a světového názoru soustavě sociálních hodnot to, co možná nejvíc 

potřebují k tomu, aby získaly na přesvědčivosti: zdání objektivnosti. V posvátných 

rituálech a mýtech nejsou hodnoty vylíčeny jako subjektivní preference lidí, nýbrž jako 

vnucené podmínky života vlastní světu s určitou strukturou (C. Geertz 2000: 153). 

 

 U Millera lze pozorovat velice silnou tendenci k tomu, co Geertz či Weber označují 

jako „metafyzické ukotvení hodnot“ („a metaphysical grounding for values“).
326 

Miller, jemuž 

bylo v době vzniku Tropic of Cancer čtyřicet a při vydání knihy čtyřiačtyřicet, i ve strachu, že 

se mu život rozpadne v entropii, že bude bez příběhu, psaním Cancer skrze své textové JÁ 

splétá skze náboženský symbol sled do té doby disparátních událostí: „I was sent here for a 

reason I have not yet been able to fathom“ (H. Miller 2005 [1934]: 9, kurzíva O. S.). Přijetím 

kristovské role zpětně organizuje svou dosavadní životní zkušenost v cestu: Svůj život do 

napsání, fixování a vydání Tropic of Cancer v Paříži Miller chápe jako Golgotu. 

 Je však třeba jedním dechem dodat, že Miller – i Whitman – měli dost sebereflexe, než 

aby do narcistní studánky mesiášského komplexu spadli a utopili se v ní. Příběh ztráty 

a znovuzrození JÁ a účasti s druhými („sympathy“) budeme sledovat v dynamice skladby 

detailněji v kapitole 2.8. 

 

 

2.6.3 Proměny JÁ ve vyživující tělo světa 

 

Rovněž u Millerova JÁ jsme svědky proměny těla v tělo světa, jak je práce sledovala nad 

Whitmanem s Bedientem a Merleau-Pontym v 1.6.1. Nejvýraznější v Cancer je sám závěr 

skladby, kde se ze Seiny stane velká tepna protékající JÁ a z tepny JÁ řeka vyživující Paříž 

(2005 [1934]: 318; 2.8.1). Tato akvatická participace se však ohlašuje ve skladbě už dříve 

jako v následujícím partu, kdy znuděné JÁ, s prázdným žaludkem a zjitřenými smysly sní na 

koncertě vážné hudby. Uvnitř sebe náhle pocítí průzračné, životodárné „veliké jezero“ a nad 

tímto chladným jezerem poletují přelétaví ptáci s „tenkýma nohama a jasným peřím“, aby se 

pak skutečnost snění opět překlopila: „žena s květináčem na hlavě“ patří již do ozvláštněného, 

ale sdíleného světa, Lebenswelt: „After what seems like an eternity there follows an interval 
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 Srov. i T. Pettitt a R. Howells (2005). 
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of semiconsciousness balanced by such a calm that I feel a great lake inside me, a lake of 

iridescent sheen, cool as jelly; and over this lake, rising in great swooping spirals, there 

emerge flocks of birds of passage with long slim legs and brilliant plumage. Flock after flock 

surge up from the cool, still surface of the lake and, passing under my clavicles, lose 

themselves in the white sea of space. And then slowly, very slowly, as if an old woman in 

a white cap were going the rounds of my body, slowly the windows are closed and my organs 

drop back into place. Suddenly the lights flare up and the man in the white box whom I had 

taken for a Turkish officer turns out to be a woman with a flowerpot on her head“ (H. Miller 

2005 [1934]: 81). 

 

 

2.6.4 JÁ pro čtenáře 

 

Už v úvodních kadencích (2.3) se čtenáři nejdřív dostalo ujištění, že „chcípne“ a že na jeho 

„špinavé mrtvole“ bude Millerovo JÁ „tančit“. Od prvních tak řádek čtenáře nešetří, podobně 

jako Luis Buñuel v Un Chien Andalou (1928).
327

 Poté, co TY čtenáře JÁ takto tvrdě atakovalo 

ve stylu épater le bourgeois, však čtenáři poradilo, že ke zpívání „nepotřebuje ani akordeon 

a kytaru“, že hlavně musí „zpívat chtít“ a implicitně mu své JÁ nabídlo (H. Miller 2005 

[1934]: 10]. Podobně jako Whitman (1.6.2) i Miller tak venkoncem dává čtenáři své textové 

JÁ k dispozici, jakkoli čtenáře s vehemencí z deiktika „vozíku“ JÁ často doslova „skopne“. 

Jak sdílené JÁ, tak nadávky, vulgarismy a obscénnost (2.4.7) aj. slouží ke čtenářově aktivizaci. 

Je třeba, aby spolu s Millerovým JÁ čtenář nejprve zemřel světu (2.8), k tomu však nejprve 

musí Millerovo JÁ čtenáři whitmanovsky smýt „povlak z očí“, na což se zaměří kapitola 

následující. 
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 Buñuelově Zlatému věku věnoval Miller raný text, jenž vyšel v New Review a který později přepracoval; viz 

„Zlatý věk“ In: H. Miller (2011 [1938]: 217–235). 
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2.7 Kritika modernity a étos JÁ Tropic of Cancer 
 

Miller’s eschatological celebrations, 

his longings for Armageddon 

speak not of the end of God 

but a return to God. 

James Decker
328

 

 

Nad Leaves of Grass (1855) práce pojednávala o učení JÁ: šlo o text s ambicí obnovení dobré 

zprávy – euangelia –, jímž Whitmanovo textové kristovské JÁ vznášelo obecně platné 

závazky pro čtenáře. Na rozdíl od Whitmana si Millerovo JÁ více hledí svého: JÁ Tropic of 

Cancer nezdůrazňuje absolutní závaznost své cesty pro jiné. Zdá se tak vhodnější mluvit spíš 

o Millerově étosu a kritice, a to přesto, že i Millerovo JÁ whitmanovsky udělí čtenáři řadu rad 

a výtek,
 
v důležitých partech jako by žádalo čtenáře o pochopení či potvrzení svého jednání 

a úsudků (2.4) a dokonce ho přistihneme kázat (2.8.4, 2.8.5).
329

 V této kapitole (2.7) – 

v symetrii s kapitolou whitmanovskou (1.7) – podá práce hlavní trsy Millerovy kritiky 

modernity a přiblíží hodnotovou afinitu JÁ k milieu orálních kultur.
330

 

 

 

2.7.1 Rakovina modernity 

 

Chodím po ulicích a vidím mluvit muže a ženy, ale 

oni spolu nemluví. Všude vidím inzeráty na víno 

a pivo, ale víno a pivo nikde není. Na každém stole 

nacházím stejnou sklenici vody s ledem, na každém 

okně stejnou třpytivou fólii, v každé tváři vidím 

stejný prázdný příběh. Ta uniformita všeho je děsivá. 

Jako bujení rakovinných buněk. Choroba se šíří, 
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 (2005: 152). 
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 Millerovo JÁ pak ve čtrnácté části dokonce učí v dijonském Lycée Carnot, jakkoli nešetří invektivy na 

učitelskou profesi a popis lycea a jeho pedagogů připomíná peklo (viz 2.8). Ne-textový protějšek JÁ, lektor 

angličtiny Henry Valentine Miller, byl ovšem u žáků slavného dijonského lycea oblíben. J. Martin (1980: 248). 
330

 Teoretický postoj, který není možný bez vynálezu písma (0.5.4), odmítá Američan Miller s podobnou 

vehemencí jako Friedrich Nietzsche, jehož dílo Miller silně recipoval. Jakkoli nechci zde přímo ztotožňovat 

dionýství a oralitu, mnohé Nietzscheovy teze dobře poslouží k dokreslení Millerovy kritiky moderní společnosti. 
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prožírá a prožírá se vším, až nakonec nezbude nic 

než ona sama – rakovina. 

  Henry Miller
331

 

 

JÁ Leaves (1855) nikdy neodmítalo paušálně, vyjevilo nicméně své preference a ukazovalo na 

cesty falešné: čtenáře především afirmovalo, aby překonali paralyzující úzkost a mohli se 

vydat vlastní cestou. Oproti tomu kritika Tropic of Cancer je přímější a tvrdší, JÁ Tropic of 

Cancer odmítá en block. Sám Millerův kumulativní orální styl, používající prvky orální 

mnemotechniky (2.4), sám jakoby požírá logičnost a linearitu moderního myšlení. Kritika je 

však rovněž explicitní – jako šťastný Kristus Dorothee Sölle má Millerovo JÁ v textu Tropic 

of Cancer „odvahu říct NE“ (0.5.2) sociálním, intelektuálním, technickým a hmotným 

výdobytkům západní civilizace a jejich multiplikaci. 

 Narůstající uniformita a sterilita moderního světa konzumu připomíná množení 

rakovinných buněk a estetická, kulturní, politická a sociální rakovina („cancer“) podle JÁ 

pronikla do samé dřeně každodenního života městského člověka, jeho duše a jeho vztahů, jak 

Miller v nových a nových variacích zdůrazňuje. Tiskový diskurs modernity Miller přesně 

datuje: poslední hltavá duše se narodila „před čtyřmi sty lety“, čímž Miller odkazuje 

k Rabelaisovi a pre-moderní karnevalové kultuře. Od nástupu modernity v Millerově chápání 

upadá člověk v „umění, myšlení a činech“: „In the four hundred years since the last devouring 

soul appeared, the last man to know the meaning of ecstasy, there has been a constant and 

steady decline of man in art, in thought, in action“ (H. Miller 2005 [1934]: 250). Epicentrem 

rakoviny jsou pro JÁ Spojené státy,
332

 ze kterých se rakovinná nákaza postupně šíří do 

zbylých částí světa, „Amerika je vtělením zkázy“: „Nothing will avail offset this virus which 

is poisoning the whole world. America is the very incarnation of doom. She will drag the 

whole world down to the bottomless pit“ (100). Indie je již nakažena „levným americkým 

idealismem“ a americkou hygienou a sterilitou (99–100). Jak píše Miller v raném eseji 

„Třpytivý koláč“ („Glittering Pie“), „[...] celý svět je bleskovou rychlostí naočkováván jejím 

virem. Není úniku, ať jdete kamkoli. Už i Číňani se nakazili. Musí se nakazit celý svět, aby 

mohla přijít úleva – pokud ovšem přijde“ (H. Miller 2011 [1935]: 18). 
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 (2011 [1935]: 18). 
332

 Na tomto místě připomíná Millerova neúprosná kritika Spojených států některé části Whitmanových 

Democratic Vistas z roku 1871, viz třetí část práce. 
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Výrazem této Millerovy kritiky a zhnusení kulturní rakovinou je odlidštěný výčet – 

orálním kulturám cizí –, který tvoří „[...] položky abstraktního, zcela neutrálního seznamu, 

kterému naprosto chybí kontext lidského jednání“ (W. Ong 2005: 54). V Cancer JÁ vrší 

děsivé obrazy současné americké civilizace, přičemž některé výčty přímo parodují enumerace 

Whitmanovy (1.8.1), stejně jako jeho důvěru „v tyto státy“: „Men of Yucatan, men of 

Zanzibar, men of Tierra del Fuego, save me from this glaucous hog rind!“ (282), či zde: 

 

Over all the earth a grey desert, a carpet of steel and cement. Production! More nuts and bolts, 

more barbed wire, more dog biscuits, more lawn mowers, more ball bearings, more high 

explosives, more tanks, more poison gas, more soap, more toothpaste, more newspapers, more 

education, more churches, more libraries, more museums. Forward! Time presses. The 

embryo is pushing through the neck of the womb, and there’s not even a gob of spit to ease the 

passage. A dry, strangulating birth. Not a wail, not a chirp. Salut au monde! Salute of twenty-

one guns bombinating from the rectum. „I wear my hat as I please, indoors or out,“ said Walt. 

That was a time when you could still get a hat to fit your head. But time passes. To get a hat 

that fits now you have to walk to the electric chair. They give you a skull cap. A tight fit, what? 

But no matter! It fits (H. Miller 2005 [1934]: 267–268). 

 

  Whitmanovu vizi sluncem zalitých Spojených států, Ameriky kamarádů, nahradil 

„železobetonový koberec oceli“, „výbušniny“, „ostnatý drát“, „žrádlo pro psy“. Z vyprávění 

pokroku se stala noční můra. Diskurs moderní krámské Ameriky jako by zredukoval i 

Whitmanovu teopoetiku na pouhý ideologický pokřik o pokroku. Místo pro básníka je na 

elektrickém křesle. Miller tak trhá obraz oslavy „modernizace“, „diferenciace“, 

„demokratizace“, technologizace, růstu vzdělanosti – přítomného i ve Whitmanově díle, 

počínaje druhým vydáním Leaves (1856). Spolu s diagnózou kulturní rakoviny Miller 

odkrývá i American dream jako pompézní iluzi – ideologickou strukturu, která zakrývá 

množení rakovinných buněk a vraždění „embryí“, tedy vraždění tvořivosti a krásy. Brilatním 

stylovým prostředkem Millerovy kritiky je právě textový žánr par excellence: výčet. 
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2.7.2 Od potištěné stránky k orálnímu kontextu! Knihám, potištěné stránce 

a rotačkám se nedá věřit! Skutečnost přesahuje pojmy. 

 

Podobně jako JÁ Leaves of Grass (1855) též Millerovo JÁ explicitně napadá konkrétní 

produkty tisku. Hned v úvodních kadencích skladby „zpívající“ JÁ zdůraznilo, že nepíše 

„knihu v běžném slova smyslu“: kniha je produkt „gutenbergovské parenteze“, která význam 

„uzavřela“, uvěznila ho mezi desky knih, okraje a desky (srov. T. Pettitt 2010, J. Foley 2013). 

V Tropic of Cancer je tisk spojen s chladem, neúčastí a „ne-lidským“. Mechanicky souložící 

Van Norden, který zaplatil prostitutce bankovkami v hodnotě patnácti franků, je přirovnán 

k rotačce (H. Miller 2005 [1934]: 148). JÁ si sice libuje ve své nice korektora (154), nicméně 

ironie je zřejmá,
333

 šéf korektorny je pro JÁ slovník a jízdní řád (180), novináři, „týpci 

seshora“, jsou neautentičtí náfukové. JÁ chronicky neumí hospodařit s penězi. Na jednom 

místě přímo popisuje paranoickou hrůzu z potištěné stránky: „The whole façade of 

St. Michele seemed to open up like an album at night, leaving you face to face with the 

horrors of the printed page“ (281), tapeta, jíž vědci obalili skutečnost, se trhá: „The wallpaper 

with which the men of science have covered the world of reality is falling to tatters“ (170).

 Miller svým JÁ na Whitmana navazuje rovněž v nedůvěře k tuhnutí dění, jež vzniká 

s písmem a tiskem. JÁ silně vnímá, že je to právě moderní diskurs kultury tisku, který 

moderního člověka odcizil od vědomí vlastní hodnoty, vnímání zázračnosti reality 

a zázračnosti sebe sama. „[Č]lověka zradilo to, čemu říká lepší část jeho povahy“ (104): touha 

po dokonalosti a touha, že jednou bude všechno absolutní. Jak si všiml už Jousse (0.3.1) 

a prokázali Havelock a Abram (0.5.4), Platónův vynález nehybných idejí je možné spojovat 

s vynálezem fonetického písma. 

 Filosofické, sociální a psychologické důsledky fonetického písma JÁ napadá 

s podobnou vehemencí jako JÁ Whitmanovo a podobným vztekem jako Nietzsche 

platonismus. Ideje, skutečnější než tento svět, „musí být vyživovány vražděním“ (H. Miller 

2005 [1934]:103). „Lidé všechno vydrží ve víře, že jednou přijde zázrak, který život učiní 

žitelným“, 102). S Nietzschem Miller zdůrazňuje důležitost života estetického nad životem 

teoretickým, kvůli theorii jsme zlenivěli žít. Píše-li Nietzsche: „Teoretický člověk si netroufá 

do hrozného ledového proudu života, tak ho zchoulostivělo optimistické cítění“ (F. Nietzsche 
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 „I had to travel precisely all around the world to find just such a comfortable, agreeable niche as this. It seems 

incredible almost. How could I have foreseen, in America, with all those firecrackers they put up your ass to give 

you pep and courage, that the ideal position for a man of my temperament was to look for orthographic 

mistakes?“ H. Miller (2005 [1934]: 154). 
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2008 [1872]: 158), Miller zdůrazňuje, snad v návaznosti na Johna Deweyho,
334

 že ideje musí 

být „oženěny s akcí“: „Ideas have to be wedded into action; if there is no sex, no vitality in 

them, there is no action. Ideas cannot exist alone in the vacuum of the mind. Ideas are related 

to living: liver ideas, kidney ideas, interstitial ideas, etc“ (H. Miller 2005 [1934]: 243). Podle 

Millera jsou to právě izolované dokonalé ideje vzbuzující v lidech touhu po dokonalém 

výkladu skutečnosti, které přivodily „rakovinu přítomnosti, jež nás požírá“ (10). 

 

 

2.7.3 Vědce, eugeniky, akademiky, politiky, esoteriky a kněze nemám rád 

 

Spolu s odmítnutím od těla rozvedených idejí odmítá Millerovo JÁ stavby z nich: ideologie, 

narativ vědy, industrializaci.
335 

Mechanizace prostoupila duši moderního člověka skrz naskrz. 

Protějškem znásilněné krajiny jsou industrializované lidské vztahy, jak dokládá pozorování 

Van Nordena a prostitutky (2.8). JÁ dále odmítá vědu pro její nezáživnost a distanci: nelze jí 

sytit duši. Poznámky „slovutného astronoma“
336

 jsou pro JÁ „prázdný košík učení“, JÁ nevěří 

„kurva nic z toho, co nám tyhle bastardi cpou do chřtánu“ (H. Miller 2005 [1934]: 277). Kvůli 

„ideji by Koperník rozbil vesmír“ (243). JÁ Tropic of Cancer odmítá také příčné vědy: 

esoterické inklinace Krugera, u kterého bydlí, s tím, že se klidně posune na vyšší „plateau 

bytí“ za předpokladu, že nebude míň jíst a pít (194). „Falešné alexandrijské 

poznání“ alchymie vyprodukovalo naše „nafouknuté symboly“ (245). Stejně tak není potřeba 

ani astrologie: „I have no need to consult my horoscope or my genealogical chart“ (257).
337

 

Boris, zakořeněný v příčných vědách, s JÁ ovšem ostatně sdílí vizi o kulturní a sociální 

rakovině šířící se z Ameriky (33). 

 Text se vysmívá také eugenice – pozdním Whitmanem propagované (3.1.2)! –, která 

ve třicátých letech 20. století zažívala boom a byla vnímána jako seriózní věda.
338

 Leccos 

napoví výčet, jejž JÁ koriguje a který má blíž k zločinné eugenice než k vcelku nevinné 

frenologii. „,The average cubical capacity of the American skull,‘ so he went on to say, ,falls 
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 Srov. např. „I believe that we violate the child’s nature and render difficult the best ethical results, by 

introducing the child too abruptly to a number of special studies, of reading, writing, geography, etc., out of 

relation to this social life. I believe, therefore, that the true centre of correlation of the school subjects is not 

science, nor literature, nor history, nor geography, but the child’s own social activities“ J. Dewey (2013 [1897]). 
335

 I zde je hlavním vlivem zřejmě Nietzscheho Zrození tragédie (2008 [1872]), kritizující vědu a její optimismus 

jako mocné pokračování sókratismu a jeho redukce života. 
336

 Srov. Whitmanovu báseň „When I Heard the Learn’d Astronomer“ (2002 [1865]: 227). 
337

 Kritika příčných věd v textech psaných po Tropic of Cancer ustupuje (viz 3.2). 
338

 Děsivé americké kořeny této vědy a kusu americké historie, o které se nemluví, pojednává článek Edwina 

Blacka (2003). 
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below that of the white, and rises above that of the black race. Taking both sexes, the Parisians 

of today have a cranial capacity of 1,448 cubic centimeters; the Negroes 1,344 centimeters; 

the American Indians 1,376‘“ (158). Ironie je zřejmá: JÁ označuje pisatele rasistických žvástů 

jako „mudřece“ („savant“) a rozkrývá rozpory jeho pseudo-argumentace. „It doesn’t disturb 

his theory at all to admit that single examples of Indian skulls have yielded the extraordinary 

capacity of 1,920 cubic centimeters, a cranial capacity not exceeded in any other race“ (158). 

 Scientismus je jednou z utopií a všechny utopie mají kořeny v kontraprézentím, 

textovém myšlení (0.3.4), JÁ ovšem nešetří ani utopie společenské a je skeptické vůči 

politickým ideologiím, ať už vlevo či vpravo. Nesdílí s Taniou její nadšení do stalinského 

Ruska začátku třicátých let a ptá se s brilantní ironií, „jestli by třeba mohl v Rusku dělat 

korektora“ (176). Tehdejší Rusko a Spojené státy totiž podle JÁ spojuje, že nechtějí „smutné 

výrazy v tváři“, chtějí, aby člověk byl „cheerful, enthusiastic, light-hearted, optimistic“ (176). 

Už v Cancer je tak JÁ stejně politicky skeptické jako v pozdějším „Otevřeném dopise 

surrealistům všude“: „Jsem proti revolucím, protože k nim vždycky patří návrat ke statu quo. 

Jsem proti statu quo jak před revolucí, tak i po ní. Nechci nosit ani černou, ani rudou košili. 

Chci nosit košili, která se mi líbí. A taky nechci salutovat jako automat. Raděj si potřesu rukou 

s někým, kdo mě zaujme. Ostře odmítám všechny kecy jednou ve jménu toho a pak tamtoho. 

Věřím jenom v to, co je aktivní, bezprostřední a osobní [...]“ (H. Miller 2011 [1938]: 82–83). 

 Jsou-li věda, komunismus a fašismus do jisté míry náhradní náboženství, pak se 

stejnou vehemencí odmítá Miller náboženské instituce vlastní, jež ztratily pro JÁ veškerou 

relevanci v dnešním světě: jejich etika poslušnosti se vzdálila situační etice orálního 

Millerova JÁ (0.5.2). Millerovo JÁ si nebere servítky s institucionálním náboženstvím, když 

mluví o „hnití nehtů svatých“: „The drink leaves a bitter herbish taste in my mouth, the lees of 

our Great Western Civilization, rotting like the toenails of the saints“ (H. Miller 2005 [1934]: 

245), o obscénním křesťanském zpěvu: „Obscene Christian chant that spread like an 

avalanche from Etna to the Aegean“ (282). Náboženství coby mocenská struktura – zde 

navazuje Miller skrze své JÁ na kritiku institucionálního křesťanství u Williama Blakea,
339

 R. 

W. Emersona (1925 [1841]), Whitmana (1.7.4), Friedricha Nietzscheho (1995, 2008) a D. H. 

Lawrence.
340

 Z ideje posmrtného života, „šabatu šabatů“ (F. Nietzsche 2008: 15), plyne zisk 

                                                 
339

 Srov. např. báseň „The Human Abstract“ a „The Chimney Sweeper“ v Songs of Innocence and Experience 

(1962 [1794]), kde pojmy, jako je „Mercy“ („Milost“) a „Pity“ („Soucit“) a „Bůh“ jsou pouze součástí 

arbitrárního, vymyšleného ideologického systému: součástí mocenské ideologie institucionální církve 

a ospravedlnění bídy a exploatace dětí. 
340

 Viz např. básně „Retort to Jesus“a „Let There Be Light!“. D. H. Lawrence (1993: 653, 681). 
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„kněžourovi“ (H. Miller 2005 [1934]: 102),
341

 který drží klíč od výkladu knihy: Lidé jsou 

kvůli víře v posmrtný zázrak ochotni se „brodit krví“, „vydržet vše“, včetně „ponížení, bídy, 

války, nudy“ a „redukovat sami sebe na stín“, aby unikli skutečnosti: „For some reason or 

other man looks for the miracle, and to accomplish it he will wade through blood. He will 

debauch himself with ideas, he will reduce himself to a shadow if for only one second of his 

life he can close his eyes to the hideousness of reality. Everything is endured – disgrace, 

humiliation, poverty, war, crime, ennui – in the belief that overnight something will occur, 

a miracle, which will render life tolerable“ (102–103). 

 Jinde JÁ vzpomíná na lhostejnost rabína a katolického kněze, když je žádalo o pomoc 

v nouzi (265–266), a za „obscénní“ po právu pokládá situaci, kdy kněz křtí nástroje na 

zabíjení: „There’s something obscene in this love of the past which ends in breadlines and 

dugouts. Something obscene about this spiritual racket which permits an idiot to sprinkle holy 

water over Big Berthas and dreadnoughts and high explosives. Every man with a bellyful of 

the classics is an enemy to the human race“ (275–276). 

 

 

2.7.4 Odmítám nostalgii literární zápletky a sterilitu dokonalosti: proto nechám 

v textu errata! 

 

Millerovo JÁ spojuje také četbu klasických literárních děl s nostalgickou touhou po minulosti 

a izolací v pracovně od světa. S četbou „mrtvých“ knih je u Millera spojená také nuda a – jako 

u vědy – nemožnost sytit jimi duši: „I thought of the good time I had wasted reading Virgil or 

wading through such incomprehensible nonsense as Hermann and Dorothea. The insanity of 

it! Learning, the empty breadbasket!“ (H. Miller 2011 [1938]: 275–276). Nad Joycem pak 

Miller mluví o „nenávisti učence“ ke všemu lidskému, Joyce – jak Miller příznačně 

zdůrazňuje – „nerevoltuje vůči institucím, nýbrž vůči lidstvu“ (170). I když JÁ s spolu 

s ostatními -ismy odmítá i marxismus, Marxovo vymezení umění coby ideologické 

„nadstavby“ koresponduje s Millerovým odmítáním konformismu, kdy spisovatelé „svým Ne 

zároveň říkají Ano“ (H. Miller 2011 [1945]: 277). JÁ vzývá jen ten typ psaní, který vyživuje 

duši a „kontaminuje“ – tedy zabíjí druhé z lhostejnosti (2.7.8). 

                                                 
341

 JÁ tak v klíčovém partu knihy, v reflexi dvou hoven v bordelu po „malém Gándhím“, sám zažívá epifanii 

a ohromnou radost, když zjišťuje, že „nic není co čekat“, a přestává věřit: umírá světu a stává se – umělcem – 

„hubenou hyenou“, která se jde vyživovat (2.8.2). 
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 Miller vyjevuje odpor k románové zápletce, ději, vývoji postav v eseji „Reflexe nad 

Ekstasí“,
342

 psaném zhruba ve stejné době jako Cancer, která dobře ilustruje teze 

Nohrnbergovy a Ongovy (0.4): „Chceme zápletku, poněvadž se nám ze života vytratil smysl, 

chceme děj, poněvadž svým jednáním připomínáme brouky, chceme vývoj postav, poněvadž 

jsme vydáni rozumu napospas zjistili, že sami neexistujeme, chceme tajemno, poněvadž 

vládnoucí vědecká ideologie nám tajemno vytlačila z obzoru“ (H. Miller 2011 [1938]: 126). 

 Symptomatický pro Millerovo opovržení literární zápletkou je v Tropic of Cancer part 

o Irène, ruské „princezně“ nakažené syfilidou, která se nastěhovala ke kamarádovi 

a dočasnému hostiteli JÁ: Fillmorovi. Zde při vyprávění dojde k narušení chronologie či 

vyrušení napětí. Hned zkraje historky totiž JÁ dvakrát zopakuje, že „princess has the 

clap“ (H. Miller 2005 [1934]: 231–232),
343

 o tři stránky později, když se Fillmore neúspěšně 

pokusí Irène svést, mu dívka v inkriminované chvíli řekne o své infekci syfilidou, což 

Fillmore opět tlumočí JÁ: „Can you beat that? That son-of-a-bitch of a princess has the 

clap!“ (235). Jak si vysvětlit toto hrubé narušení napětí? Verze, že by Millerovo JÁ vědělo, že 

„princezna“ má syfilidu a neřeklo to Fillmorovi, je těžko přijatelná. Je však dobře možné, že 

Miller takto záměrně text ponechal v rámci zmíněné „tiché dohody“ (2.5.1), že „nezmění ani 

řádku“, aby tak stvrdil svůj negativní postoj k literární zápletce (0.4) – stupňování napětí zde 

Miller odmítá coby literární techniku. 

 Ponechání „chyby“ svědčí ale především o Millerově zjevném opovržení usilováním 

o dokonalost, jež vznikla zřejmě diseminací tiskového diskursu – a v americkém prostředí 

spojené s Benjaminem Franklinem,
344

 který ke svým nedostatkům přistupoval jako k erratům 

a jal se je pomocí svých tabulek korigovat. Touha po umělé, „typografické“, franklinovské 

perfektibilitě je jedním z příznaků i živnou půdou rakoviny moderního světa, proto ve skladbě 

Tropic of Cancer musí „chyba“ zůstat. 

 

                                                 
342

 Například v textu „Vlastní životopis“ („Autobiographical Note“) – který Quido Palička zařadil do prvního 

překladu Tropic of Cancer na světě, českého Obratníku raka (1938) – stojí: „Jsem proti literatuře v každém 

umění; věřím, že umění je toliko východem z nouze a že život sám musí býti jediným a jedinečným 

uměním“ H. Miller (1938: 350). V upravené verzi „Vlastního životopisu“, „Autobiograpical Note“ (1939) čteme, 

že JÁ „absolutně nenávidí Edgara Allana Poea“ a v „životě nepřečetl detektivku“ H. Miller (1939: 370). Miller 

zde jasně vyjadřuje svou nechuť ke skripturální „zápletce“ a „napětí“, jež dílo radikálně oddělují od života a 

stvrzují jeho „minulostnost“, jak o ní byla řeč v úvodu nad Ongem a Nohrnbergem (0.4). 
343

 Srov. „In a few days, however, the princess was installed. She’s a genuine princess, of that we’re pretty 

certain. But she has the clap. Anyway, life is far from dull here. Fillmore has bronchitis, the princess, as I was 

saying, has the clap, and I have the piles“ H. Miller (2005: 231–232). 
344

 Srov. např. R. Ruland a M. Bradbury (1997), viz i slavnou kritiku Franklina z pera D. H. Lawrence (1985 

[1923]). 
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2.7.5 Z interiéru do pařížských ulic a na zelené periferie 

 

How each one guards his privacy – for fear that  the 

least breath of fresh air would destroy it!  

Henry Miller
345

 

 

Řada myslitelů, jako mj. E. Havelock (1961), S. Sontag (1966), M. McLuhan (1995), 

M. Foucault (1993), D. Abram (1997), T. Pettitt (2011), G. Bolens (2012), upozorňují 

z různých pohledů na vliv písma a tisku na „uzavření“ významu mezi desky a okraje knihy, 

obrazu do rámů, na uzavření divadelních představení do budov a celkovým nástupem panství 

niternosti, interiéru a soukromí. Součástí anti-textového směřování, odmítnutí odtržených 

idejí, je pro Millera – stejně jako pro Whitmana – vykročení do exteriéru a snaha o to navázat 

smyslově erotický (S. Sontag 1966) – a tedy ne výkladový, akademický, pojmově 

kategorizující – vztah a družnost s „víc-než-lidským světem“ (D. Abram 1997: ix). 

 A tak podobně jako „Walt“ i JÁ Tropic of Cancer opouští interiér a tráví výraznou část 

skladby chozením po Paříži. Je-li Whitmanovou doménou volná příroda a viděli-li jsme jej 

zdravit skvrnitého jestřába a soutěžit s hřebcem, pak Millerovo JÁ obnovuje kontakt s „více 

než lidským světem“ na pařížských periferiích se Seinou a příměstskou zelení. Nádherné 

obrazy kondora provázejí denní snění JÁ o prostitutce Lucienne coby velkém stříbrném 

kondorovi plujícím nad Paříží (H. Miller 2005 [1934]: 165).
346

 Důležité jsou vlastní revérie-

epifanie, jež spojují Millera s tradicí amerického transcendentalismu (2.6.2, 2.8.9). 

 

 

2.7.6 Světlo Paříže a smrt iluzí 

 

Prostupovala-li u Whitmana zázračnost a kvakerská Boží jiskra téměř všemi entitami na naší 

planetě a především zvířaty, u Millera jsou to především popisy Paříže, Pařížanů a Pařížanek. 

Millerův humanismus se projevuje silně třeba v následující pasáži, kde odsuzuje hemžení 

v kasárnách z bytu Marka Swifta. Slunce je stejné jako to, které svítilo na Whitmana: 

                                                 
345

 (1930–1934: Sv. 3: 230). 
346

 Stejně jako v Leaves nalezneme rovněž v Cancer silně zastoupeno zoologické lexikum: většinou jím však 

označuje lidi, oběti džungle velkoměsta a pokroku, moderní svět se proměnil ve „zvěřinec“: JÁ se jde sytit coby 

„hubená hyena“ H. Miller (2005: 104), dívky v bordelu mírumilovně drbou jako rodina šimpanzů („family of 

chimpanzees“, 101), jinde je pro JÁ kněz „šváb“ („cocroach of a priest“, 102). Van Norden je kozel („billy goat“, 

149). 
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When the sun comes out, any spot in Paris can look beautiful; and if there is a bistro with an 

awning rolled down, a few tables on the sidewalk and colored drinks in the glasses, then 

people look altogether human. And they are human – the finest people in the world when the 

sun shines! So intelligent, so indolent, so carefree! It’s a crime to herd such a people into 

barracks, to put them through exercises, to grade them into privates and sergeants and colonels 

and what not (H. Miller 2005 [1934]: 224–225). 

 

JÁ se jinde ve skladbě potuluje „posvátnými čtvrtěmi“ (184), kterými chodil Salavin, hrdina 

stejnojmenné Duhamelovy antiságy (1938 [1920]), jejíž vliv na Cancer není dostatečně 

doceněn. Důležitá je malá radost, kterou JÁ nad Salavinem reflektuje v rukopisu skladby: 

„Yes, they count, these things.“
347

 Krása Paříže prostupuje stránkami Tropic of Cancer, JÁ 

vyzdvihuje na Francouzích, že si umí užít aperitiv „and they don’t worry if the houses are 

unpainted“ (H. Miller 2005 [1934]: 159): úspěšně vzdorují kulturní rakovině (2.7.1) šířící se 

ze Spojených států.
348

 

 Na druhou stranu však právě Paříž slouží umělcům k tomu, aby se v ní, každý po svém, 

mohli utrápit a dojít smrti, smrti svých iluzí, aby mohlo přijít znovuzrození.
349

 Pekla však 

nejsou hotová „ready-made“, každý si musí své peklo vytvořit, protrpět se svou vlastní 

neurózou.
350

 V těchto intencích se v druhé části skladby JÁ vzpomínkově vrací na počátek 

svého pobytu v Paříži, kdy „bez jediného kamaráda“, stáleho bydliště a ve strachu před policií 

navštívil pokoj Pensionu Orfila, kde August Strindberg prošel hlubokou krizí. Millerovo JÁ 

prostor penzionu opouští se slovy: „Not yet, the Pension Orfila!“ a následuje klíčová reflexe: 

„Since then, of course, I have learned what every madman in Paris discovers sooner or later; 

that there are no ready-made infernos for the tormented“ (184–185). 

 V popisu Paříže se opakují apokalyptické motivy z úvodních kadencí, všude je 

rakovina a syfilis, „jež se nám vežraly do duší a nejsme nic než mrtvá věc jako Měsíc“: „No 

matter where you go, no matter what you touch, there is cancer and syphilis. It is written in 

                                                 
347

 Poznámky o Duhamelově Salavinovi jsou v rukopisu četné, většina však nenašla cestu do vydané knihy 

Tropic of Cancer. Miller zde Salavina kontrastuje s Rilkovými – „více literárními“ – Zápisky Malta Lauridse 

Brigga: Brigg je pro Millera možná „more a work of art“, ale má za to, že v Rilkově „deníku“ je míň Boha než 

u Salavina a jinde: „Salavin is not born of letters, he is born of God“ (H. Miller 1930a: Sv. I: nestr.). 
348

 Nádhernou oslavou Paříže je esej o Brassaïovi a jeho obyčejném vidění, „Oko Paříže“ (2011 [1937]). 
349

 Martin toto shrnuje: „Slowly he began to realize that Paris was good for him because it was a slaughterhouse 

of dreams, a perfect zero“ J. Martin (1980: 215). 
350

 Neurotik je obětí zápasu duše, který se odehrává v amfiteátru mysli. Zápasí se narcistně uvnitř „JÁ“, a ať už 

to dopadne jakkoli, pravě ono vždy padne za oběť. Jde o obětní boj, v němž zápasí naši nejvyšší vnitřní hrdinové, 

a my jako diváci tyto obětiny buď vyloučíme ze svého středu tím, že dosáhneme vyššího stupně vyrovnanosti, 

anebo je budeme imitovat a zhyneme stejně bídně jako hynou oni (2011 [1938]: 116, překlad mírně upraven). 
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the sky; it flames and dances, like an evil portent. It has eaten into our souls and we are 

nothing but a dead thing like the moon“ (189). Paříž je „chladná“ a „apokalyptická“ a cesta 

končí na „popravišti“: „Not an exit sign anywhere; no issue save death. A blind alley at the 

end of which is scaffold“ (186). Ohlodání Paříží se objevuje v souvislosti se seversky 

chladným pařížským podnebím: „An execrable place in the winter, Paris! A climate that eats 

into your soul, that leaves you bare as the Labrador coast“ (221). 

 Byla to pak i Paříž, která JÁ „ohlodala“ („picked clean“) od klíčového vztahu 

Millerova života – vztahu s Monou/June: „We came together in a dance of death and so 

quickly was I sucked down into the vortex that when I came to the surface again I could not 

recognize the world. When I found myself loose the music had ceased; the carnival was over 

and I had been picked clean...“ (185). 

 

 

2.7.7 „O lásce nepíšu“ 

 

As with the English poet John Donne, the carnal and 

the divine coexist naturally in Miller’s work. 

James Decker
351

 

 

V Millerovi je těžko hledat Lawrencovu mystiku a romantizaci sexu a souhlasím s Deckerem, 

když píše, že Millerův přístup k sexu má daleko k „teologii kundy“ („theology of the cunt“), 

již Millerovu psaní připsaly Sandra Gilbert a Susan Gubar (1988),
352

 a že stejně tak nelze 

redukovat JÁ Tropic of Cancer – na rozdíl od Van Nordena – na pouhé „kompendium 

sexuálních tužeb“ (J. Decker 2005: 66–67). Přes všechen humbuk kolem Tropic of Cancer je 

třeba říct, že popis koitu je vzácný (H. Miller 2005 [1934]: 219), ve většině případů funguje 

sexualita coby komická vložka a burcování čtenáře obscénností (2.4.7). Van Nordenovo 

strojové „šukání“ (viz 2.8.4) tvoří paralelu k utopiím pokroku a vědy, které umožnily masové 

vyvražďování. Decker výstižně poznamenává, že „pro Millera sex umožňuje opustit 

                                                 
351

 (2005: 152). 
352

 V některých pasážích o Moně/June (2005 [1934]: 25) a v rukopisu, stejně jako například v lawrencovských 

esejích „Tvořivá smrt“ a „Vesmír smrti“ (2011 [1938]) Miller ve svých reflexích ženství silně uplatňuje 

jungovsky archetypální pohled, snad problematický z pozic dnešního anti-totalizujícího myšlení.„I cannot marry 

architecture as you do; no, I want to carry the church, the palace, the hovel to the woman“ H. Miller (1930–1934: 

Vol I: 48) a „[...] she is our temptation and our salvation; she is the double-faced, she is almost like Nature 

herself – without meaning, without history, blind womb of destiny, enigma that rails mercilessly, devouringly, 

prolifically. She knows neither why she creates nor what. She is a monster, and it is only because of her, because 

our mortal fear of her, that we have invented God [...]“ H. Miller (1930–1934: Sv. 2: nestr.). 
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dehumanizující rutinu konzumismu, ale zároveň může – jako v případě Van Nordena – 

paralyzovat ty, kteří sex fetišizují či mechanizují“ (J. Decker 2012: nestr.). Souhlasím 

s Deckerem i v tom, že obrazy dokumentují moderní redukci jednoho z nejsilnějších lidských 

instinktů, který vede člověka k Bohu, na pouhý fetiš: „Miller implies through characters such 

as Maude and Van Norden that the sex impulse, which should reflect some of the strongest 

human instincts and therefore connect people closer to God, finds itself repressed, hidden in 

the shadows, because of unnatural laws and immoral social taboos [...] sexuality can, if 

listened to rather than repressed, lead one back to pre-modern ,instinct‘ and a sense of 

divinity“ (J. Decker 2005: 152). V tomto duchu vyznívají také pozdější Millerovy reflexe ve 

Světě sexu (1995 [1959]).
353

 

Vůči moralizujícímu odmítnutí Millera z pozic feminismu se Millera zastala Erica 

Jong (1994)
354

 svým zdůrazněním „primární pravdy“ Millerova psaní, „která vždy 

osvobozuje“: 

 

[...] Pytlík střev, kunda, šulín mají jistý druh primární bytostnosti, přímosti v bytí tím, čím jsou. 

Romantismus a velké ideály vedly lidstvo jen ke krveprolévání. Henry, viktorián, romantik, 

rousseauista, whitmaniak revolucionalizuje v Obratníku Raka sám sebe. Svléká se až 

k samému jádru. Přiznává, že je prach, tráva, upadlé maso – a když je iluze odstraněna, 

přichází osvícení. Ale copak není lidská bytost víc než tímto? Ptá se uražený romantik v nás. 

Ale jistě. Jsme prachem, který sní. A občas, když sníme, jsme více než prachem. Ale v roce 

1931 bylo jasné – a já to tvrdím dodnes –, že jsme jako druh mnohem více ohroženi naším 

zcestným idealismem než akceptováním tělesnosti v podstatě našeho života. Vize muže jako 

nadrženého ptáka, žravého chřtánu, kterou Henry má, je opovržlivá. Jeho vize ženy, 

redukované na její hladovou kundu, může urážet některé feministky – a všechny, kteří si myslí, 

že můžeme přerůst svou tělesnou podstatu – je v ní ale primární pravda. A pravda nás vždy 

osvobozuje. V osudových okamžicích našich životů – vášnivé lásce, narození dítěte, poslední 

nemoci – víme, že jsme vězni své tělesné podstaty, a ta kajícná vědomost často přináší osvícení. 

Temné tajemství mokvavých střev je zásadní pro osvobození našich duší (E. Jong 1994: 99). 

  

                                                 
353

 Srov.: „Žádný muž ani žena se nemůže chlubit tím, že někoho dobře ošukali, aniž někdo dobře neošukal je. 

Jinak můžete klidně mluvit o mrdání pytle ovsa. A přesně to se většinou také děje“ (H. Miller 1995: 39), „Pro 

některé sex vede ke svatosti, pro jiné je to cesta do pekel. V tomto ohledu je to jako všechno ostatní na světě – 

člověk, věc, událost, vztah. Všechno záleží na našem pohledu na věc. Chceme-li mít život krásnější, báječnější, 

hlubší a uspokojivější, musíme na každou jeho částečku pohlížet nezkaleným, čistým pohledem. Jestliže není 

něco v pořádku na našem vztahu k sexu, pak jistě není něco v pořádku na našem vztahu k penězům, chlebu, práci, 

hře a vůbec všemu. Jak může někdo vést uspokojivý život, jestliže jeho přístup k ostatním stránkám života je 

nezdravý a pokřivený H. Miller (1995: 66–67). 
354

 Český překlad monografie je až k neuvěření špatný, citovaný part patří k těm lepším z překladatelských 

výkonů v knize. Upravuji psaní velkých písmen. 
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 Jong správně tvrdí, že Miller, „stejně jako mnozí osvoboditelé“ – včetně Whitmana – 

hledal „v sexu jednu cestu k sebeosvobození – cestu z těla díky tělu“ (Ibid.: 48).
355

 Van 

Nordenovo strojové „šukání“ však cestou těla není: je právě opakem těla a tělesnosti – jde 

o variaci zmíněného Jousseova popisu moderní gymnastiky coby „un trémoussement 

absurde“ (0.2.1). Veškeré jemnosti smyslové radosti redukuje Van Norden na pouhý strojový 

pohyb. Jeho tělo, tedy i jeho přirození, je stejně necitlivé jako „tyč od koštěte“ ve snu JÁ. 

Reprezentuje to, co psycholog Thomas Moore ve svém čtení Ficinovy humanistické filosofie 

nazývá „duševním monoteismem“ (T. Moore 2010), Millerovo JÁ Van Nordenovu 

monomanii pojmenovává lapidárněji: „He is cunt-struck, that’s all“ (H. Miller 2005 [1934]: 

12).
356

 

 Co se týče skromného popisu „opravdové lásky“ i sexu s člověkem, kterého milujeme, 

v Tropic of Cancer i v Millerově díle jako celku, možné vysvětlení podává Henry Miller 

v pozdějším rozhovoru s Georgesem Belmontem, když říká, že nerad píše o lásce, protože se 

zde dotýká čehosi posvátného („something sacred“; H. Miller 1972: 7),
357

 které lze chápat 

coby moderní variaci baudelairovského strachu z emoční sebeprostituce či z morálního kýče 

(2.5.4). 
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 Erica Jong jako Židovka hájí Millera také před častým napadáním z antisemitismu: JÁ uráží nejen Židy, ale 

i křesťany, Indy, Rusy aj., nešetří nikoho, ani sám sebe. Připomeňme, že to dělá především proto, aby se čtenář 

zasmál (2.4.7): mění-li subjekt poctivě terče smíchu a míří-li často do vlastních řad, je smích léčivý. Právě 

takovým smíchem JÁ Tropic of Cancer čtenáře a čtenářky osvobozuje, tím, že v nich – v šlépějích Françoise 

Rabelaise – vyvolá smích: „,Tumáš smích na všecky svoje choroby!‘“ H. Miller (2011 [1978]: 312). 
356

 Van Norden ostatně postupně upadá: V poslední části knihy Van Norden zpravuje Millerovo JÁ, že našel 

novou zábavu – masturbuje s vykuchaným jablkem: „,You take an apple,‘ he says, ‚and you bore out the core. 

Then you rub some cold cream on the inside so as it doesn’t melt too fast. Try it some time! It’ll drive you crazy 

at first. Anyway, it’s cheap and you don’t have to waste much time‘“ H. Miller (2005: 292–293). Zdá se, že 

všechno začalo jeho „smutným zmoudřením“, vědeckou epifanií: zkoumáním jeho přítelkyně, („his Geogia 

cunt“, 143), která si oholila přirození. Van Norden líčí, jak vytáhl baterku a snažil se to místo studoval: ke svému 

zděšení a naprosté deziluzi zjistil, že mu to místo připomíná „mrvou škebli“ („dead clam“ 144), „there is nothing 

in there ... nothing at all, it’s disgusting“ (145). Van Norden zvolil odtažitou, clare et distincte vědeckou metodu 

zkoumání, aby zjistil „pravdu“; Millerovo JÁ pak Van Nordenovy „pravdy“ komentuje coby nález „nuly“ ve 

smyslu „prázdné praskliny“ („empty crack of the prematurely disillusioned man“, 249). Zdá se, že Van Nordenův 

pád uspíšilo právě „poznání pravdy“, „pravdy“ ovšem redukované na vědecké, karteziánské, textové „poznání“, 

reduktivní, nesituační a nehybné. 
357

 „[...] I only talk about my sexual loves. But great love, real love, I don’t mention at all in my writings, don’t 

want to mention, and never will. There is something scared there. I don’t like talking about love in the true sense. 

Casual affairs are another matter. And then again I much prefer to show the evil side of myself. My mauvais cȏté, 

I mean. Yes, I prefer that. The devil instead of the angel“ H. Miller (1972: 7). 
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2.8 Příběh JÁ. Smrt a znovuzrození JÁ napříč skladbou Tropic of 

Cancer. Jak JÁ žije své etické deklarace? Jak probouzí/zabíjí čtenáře? 

   

For he who lives more than one, 

More deaths than one must die. 

Oscar Wilde
358

  

 

Our mothers fell down the stairs and we were born. 

We emerged from the womb incomplete: we need 

more arms and legs, more tongues and eyes. 

   H. Miller
359

 

 

Podobně jako JÁ Leaves (1855) prochází vývojem rovněž JÁ Tropic of Cancer a svá kritická 

prohlášení vůči „stavu Unie“ a moderního světa stvrzuje i v akci. Podobně jako JÁ 

„I CELEBRATE myself“ také JÁ Tropic of Cancer na své cestě překovává překážky, bolesti 

a frustrace, prochází smrtí a znovuzrozením, aby se JÁ na konci skladby dopsáním textu stalo 

umělcem. Millerova umělce („artist“) a Whitmanova básníka („poet“) silně spojuje jejich 

společensko-vykupitelská role a jejich teopoetika smrti a resurekce. 

 Na rozdíl od bohatých pokusů o rozčlenění „I CELEBRATE myself“, resp. „Song of 

Myself“, není mi znám žádný důkladnější pokus o kompozici skladby Millerovy. Pokusme se 

tedy nyní – v symetrii s whitmanovskou kapitolou – načrtnout kompozici Tropic of Cancer. 

 

 

2.8.0 Mapa jednotlivých částí Tropic of Cancer 

 

Skladba je rozdělena na patnáct částí: každá z nich začíná na samostatné straně: Miller však 

jednotlivé části nepojmenovává ani nečísluje, proto je také zde označujeme jako „části“, a ne 

jako „kapitoly“ (absence textové vymoženosti jako titul má co dělat se zdůrazněním orality, 

2.1). Dalšího dělení v rámci jednotlivých částí dosahuje Miller odsazením. Nejdelší je část 

osmá, v samém středu (šedesát sedm stran), nejkratší čtvrtá (pouhých šest stran), rozsah 

                                                 
358

 (2012 [1896]: nestr.). 
359

 (1930: Vol. 2: 121). 
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zbývajících částí se pohybuje zhruba mezi desíti a třiceti stranami. Počáteční fragmentárnost – 

stylová i sémantická – s postupem skladby ustupuje (2.5). 

 

První část (s. 9–28). Úvodní kadence coby shrnutí příběhu JÁ ve skladbě (2.3) a popisy 

„anecdotal life“ JÁ a fragmentárního živobytí v Paříži.
360

 

 

Druhá část (s. 29–43). Strach ze stěhování z Borisovy vily, Moldorf, revérie o Moldorfovi 

a Fanny.
361

 

 

Třetí část (s. 44–54). Procházky předjarní Paříží, vzpomínky na prostitutku Germaine. 

Venkovní, antiintelektuální část.
362

 

 

Čtvrtá část (s. 55–60). Velikonoční procházky do American Expresu s popisem pitky s Carlem, 

Marlowem a Van Nordenem.
363
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 Text samotné skladby začíná stejně jako v Leaves (1855) hned po předmluvě velkým „JÁ“ ve větě „I am 

living at the Villa Borghese“ (9). Po úvodních kadencích (viz 2.3) jsou na scénu jsou uvedeni, jakkoli 

fragmentárně, Boris a společné zavšivení, Tania, Fillmore, Sylvestr, Van Norden, Irène, June, Germaine a další. 

JÁ žije jako Borisův host ve vile Borghese a zde píše a píše o tom, jak píše (12; 20), ví, že tu nepobude dlouho, 

pan a paní Wrenovi jdou na prohlídku (21–22). Vzpomíná na svá předchozí bydliště, cinema Splendid, na 

prostitutku Germaine (24) a končí rozsáhlejší vzpomínkou na první – cyklistickou – Paříž s Monou/June v roce 

1928 (24–28) a o tom, jak se oba zavšivili, čímž se text vrací k úvodnímu odvšivování s Borisem. 
361

 Vilu dočasně obývá další Borisova návštěva, pianistka Elsa z Německa, která záhy skončí JÁ na klíně (29–32). 

Paralelně se JÁ vysmívá Borisovi a jeho obézní manželce, jež se náhle objevila na scéně (30), zároveň však 

s ním plánuje napsat The Last Book (33–35; viz 2.8.8). Další krásná a bohatá Američanka se jde podívat na byt, 

Boris ji s JÁ neseznámí a to propadá stavu skleslosti: nechce se zas stěhovat a Boris ho nikdy neseznamuje 

s „bohatými kundami“ (38–39). Následně se JÁ se vysmívá Moldorfovi, rodinném příteli Sylvestra a Taniy, který 

mluví o své rodině Fanny, Moeovi a „geniálním“ Murrayovi ve Spojených státech a žvaní o tom, jaké to bude, až 

se sám Moldorf vrátí domů s kufrem plným dárků (40). Kapitola se přehoupne ve snění JÁ: Fanny a Moldorf 

připomínají porouchané hračky, Fanny lije Moldorfovi do očí vosk a do zadku mu strká teploměr. Fanny ho 

nevnímá, směje se, stále ji cosi lechtá (41–43) a Moldorfova situace tu připomíná o tři dekády mladší píseň 

„Ballad of a Thin Man“ Boba Dylana. 
362

 JÁ před nedělním polednem opouští Borisovu vilu v uličce Borghese, Boris se s ním nechce dělit o jídlo; staví 

se u přítele Crondstadta, ale i zde předstírá, že nemá hlad, přitom mu „vnitřnosti žerou krabové“ (45). JÁ chodí 

hladov během krásného dne po Paříži. Naráží na T. S. Eliota a Whitmana (45), dívá se ve vitríně na knížku Man 

Cut in Slices a pořád přemýšlí o tom, že potřebujeme „dobré tituly“ a jíst „hodně masa“ (46). Stmívá se, 

Millerovo JÁ přemýšlí nad knihou o Karlovi Prostém, kterou nedávno četl. Část uzavírá šestistránková 

vzpomínka na jiné nedělní odpoledne, kdy potkal prostitutku Germaine, a srovnává ji s Claude. Zatímco Claude 

byla na vkus Millerova JÁ pro svou profesi příliš delikátní (53), Germaine byla „tělem i duší kurvou a to ji 

ctilo“ (52). 
363

 JÁ si stěžuje, že poslední dny nemůže psát, má energii jen na to chodit do American Expressu zjišťovat, jestli 

mu June z New Yorku neposlala peníze. Potkává Waltera Pacha, překladatele monumentálních pětisvazkových 

Dějin umění Élie Faura. Kamarád Carl se JÁ vysmívá pro jeho „optimismus 19. století“ a radost ze života. JÁ je 

v Carlových očích „jako většina Američanů retard“ (56). V baru v Dȏme potkají Marlowa, který mezi 

opileckými škyty, a aby si dokázal, že na tom sám není tak špatně, sdělí Carlovi, že se doslechl, že Carl zřejmě 

přijde o místo korektora Chicago Tribune. Zároveň nabídne JÁ a Carlovi, že jim – protože se musí na chvíli 

vrátit do Ameriky – přenechá vydání následujícího čísla své revue. JÁ a Carl souhlasí, ovšem s tajnou 

podmínkou, že za to Marlowa „pořádně vyfakují“ („we’ll fuck him good and proper“), aby po jejich čísle revue 

zkrachovalo. Odvedou opilého Marlowa ke Carlovi domů. Zaklepá Van Norden s tím, že ztratil svou zubní 



229 

Pátá část (s. 61–75). Sylvestrovo srdce plné lásky. Rusové a Eugene. Papiniho vzpomínky. 

Paříž kontra New York. JÁ deklaruje, že umělec je vždy sám, „pokud je umělec“, a že 

potřebuje osamění. Seina je „oteklá“.
364

 

 

Šestá část (s. 76–84). Rus Serge a vši. Peckover poprvé. Koncert. Ravel „to vzdal příliš brzy“. 

Snový obraz krajiny vlastního těla coby jezera s divokým ptactvem.
365

 

 

Sedmá část (s. 85–104). Indové. „Endrí“ coby sluha Nanantateeho. Kepi. Malý Gándhí a jeho 

dvě olbřímí hovna v bidetu luxusního bordelu. Následná klíčová epifanie JÁ. 
366

 

                                                                                                                                                         
protézu („false teeth“). Všichni čtyři „Amíci“ („Joes“) uléhají společně do postele, Marlowe „smrdí jako uzená 

ryba“ (60). Ráno Marlowe s Van Nordenem vyrážejí hledat zubní protézu, Marlowe si myslí, že jdou hledat 

„jeho zuby“ (60). 
364

 JÁ si vytvoří nový plán: každý den v týdnu pravidelně večeří u jiných přátel – všem se tím uleví, když JÁ 

uvidí jen jednou týdně (62). JÁ však svůj zprvu skvěle fungující plán zmíní až ve chvíli, kdy krachuje: manželé 

začínají na Henryho žárlit. ,,I have fucked myself out of all these free meals which I had planned so carefully. 

One by one the husbands turn against me or the wives“ (59). Popisuje večer u Sylvestra a Taniy, vedle JÁ je 

přítomen i rodinný přítel Moldorf, který se k dramatikovi Sylvestrovi chová přihlouple devótně. Sylvestr se 

„vrátil z Broadwaye se srdcem plným lásky“ (63), JÁ miluje Taniu a Sylvestrovo „heart full of love“ (63, 65) 

a jeho monolog, který JÁ popisuje jako plynulý tok teplé moči („a steady flow of warm piss“), JÁ vytáčí 

k nepříčetnosti (65–67). Po odsazení popisuje JÁ komunální život se skupinou Rusů, problém je, že nevětrají 

a všude smrdí „žluklé máslo“ („rancid butter“, 68) a postele jsou plné vší. Eugene krásně a jemně hraje na kytaru. 

Následuje podivuhodná, surreálná revérie, podivuhodná žena mezi jiným „polkne akvarijní rybu“ („takes a 

goldfish from a bowl and swallows it“, 70; snad jde o snový protějšek setkání s režisérkou Dulacovou. Následuje 

reflexe vzpomínek Giovanni Papiniho. JÁ se vyspí a pak chodí uličkou Rue Amélie podél Seiny, ta je „oteklá, 

blátivá, posetá světly“ (73). JÁ srovnává Paříž s New Yorkem. Když je v Paříži jaro, i „humblest mortal feels he 

is living in Paradise“ (74), zatímco v New Yorku i boháč cítí svou nedůležitost, je „chladný, třpytivý, maligní“, 

„ohromná tvořivá síla, ale absolutně nekoordinovaná“ („a tremendous creative urge, but absolutely 

uncoordinated“, 74). JÁ vrší výčitky a invektivy na Manhattan, „o kterém zpíval Whitman“ (74) a uzavírá 

brilantním obrazem Newyorčanů jako slepých hus: „Rich or poor, they walk along with head thrown back and 

they almost break their necks looking up at their beautiful white prisons. They walk along like blind geese and 

the searchlights spray their empty faces with flecks of ecstasy“ (74). 
365

 JÁ potkává dalšího Rusa, Eugena, který je „big and tender, a man every inch of him, but with a woman’s 

heart“ (77) a jenž mu za hodiny angličtiny nabízí na předměstí Suresnes jídlo a bydlení. Jenže všechno je 

zavšivené a JÁ druhý den ráno Serge přes jeho laskavost opouští: „I can’t stand it, I won’t stand it! After all, I’m 

a man, not a louse“ (79). JÁ opět chodí po Paříži, v Clichy potká prostitutku s dřevěnou nohou („However, every 

man to his taste!“, 80). Potká poprvé Peckovera, který spí jenom čtyři hodiny denně, aby si našetřil na zubní 

protézu. Najde lístek na koncert v Salle Gaveau a tam stráví zbývající stránky kapitoly s zjitřeným vnímáním, 

protože nic nejedl. JÁ s povděkem kvituje, že se nikdo neškrábe, přesto JÁ považuje koncert za zdvořilou formu 

sebemučení („polite form of self-imposed torture, the concert“, 81). Během koncertu JÁ, zřejmě poprvé v textu 

Tropic of Cancer, ztotožňuje sebe s krajinou: uvnitř sebe cítí jezero a nad ním přelétají hejna ptáků (81). Po řadě 

reflexí se JÁ zamýšlí nad Ravelovou skladbou, kterou právě vyslechl. Podle JÁ mohl Ravel všechny přivést 

k šílenství, ale zastavil se (83; 2.8.8). Pár dalších reflexí spojených se spícími návštěvníky koncertu šestou část 

skladby uzavírá. 
366

 Po úvodních poznámkách JÁ leží samo v chudém hotelovém pokoji na železné posteli a přemýšlí nad tím, že 

se z něj stala nula, non-entita. Slovo „non-entity“ je asociativně vede k „Nanantatee“ (85), což bylo jméno 

staršího Inda, kterému dělalo za byt a stravu osobního sluhu a tímto směrem se stočí vzpomínky JÁ. „Endrí“, jak 

JÁ říká Nanantatee, je za kus jídla a střechu nad hlavou ochoten Nanantateeho obskakovat a smýčit mu drobky 

z podlahy (86), „pán“ JÁ doslova „prdí do tváře“ (87). Popis Nanantateeho servilního a parazitujícího kamaráda 

Kepiho není o nic lichotivější. Cílem první části kapitoly (85–96) je ukázat ponížení JÁ, z JÁ se musí stát nula, 

aby mohl přijít nový zrod. Záhy dovede JÁ Kepiho přítele, Gándhího spolupracovníka, který si zjevně odříkal až 

příliš dlouho, do luxusního pařížského bordelu, aby tu po „hindu boy“ zůstala plavat v bidetu „dvě olbřímí 
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Osmá část (s. 105–171). Van Nordenův monolog, tragikomický Carl a „příliš stará“ Irène. 

Van Nordenův monolog pokračuje při stěhování, vyslechnutí a reflexe příběhu „chudáka 

Peckovera“. Van Norden coby šukací rotačka. JÁ coby šťastný korektor. Společné cesty 

z redakce a v bistru s prostitutkami a pasáky, sen o Lucienne. Reflexe nad Matissovým 

a Proustovým uměním.
367

 

 

Devátá část (s. 172–189). Borisův podivný dopis, Tania je zpět z Ruska. Vzpomínky na první 

čas v Paříži, kdy JÁ pronásledovaly vzpomínky na Monu. Pocit viny je stále živý.
368

 

                                                                                                                                                         
hovna“: následuje umělecky a reflexivně brilantní snění, kde se v plné síle ohlašuje motiv zmrtvýchvstání, jde 

o jeden z klíčových momentů skladby (viz 2.8.1). 
367

 Tuto část otevírá rozsáhlý monolog rozespalého Van Nordena (105–112), stěžuje si na vlastní shnilé zuby 

a zdraví obecně. Van Nordenova axiologie je prostá: „,All I ask of life,‘ he says, ,is a bunch of books, a bunch of 

dreams, and a bunch of cunt‘“ (108). Následuje part, kdy Henryho přítel Carl má schůzku s Irène, schůzka 

nedopadla: přestože je pro JÁ a jeho kumpány Van Nordena a Carla nejvíce žádoucí se oženit s „bohatou 

kundou“ (112), aby nemusil pracovat. Jenže Irène je příliš stará, „if only she were ten years younger“ neopomene 

Carl čtyřikrát zopakovat (117–119), následující reflexe stárnoucího Carla jsou podobně tragikomické jako Van 

Nordenovy: Carl má pocit, že se zdravotně rozpadá. Sice by se mohlo stát, že by přišel o potenci, v tom případě 

– uvažuje Carl – by bylo lepší dostat choleru, být na vozíku, jíst tři teplá jídla denně a sekretářce diktovat své 

texty (122). Po odsazení se vyprávění vrací zpět k Van Nordenovi, který opět ve svém monologu žárlí na Carla, 

jenž podal předtím Van Nordenovi jinou verzi příběhu s Irène a Van Norden z živosti scén, které mu Carl vylíčil, 

a ze závisti upadl do deprese, jakkoli si je vědom, že si to Carl zřejmě vymyslel: „The images are real, even if the 

whole story is false“ (123). Následující stránky jsou portrétem Van Nordena. Je posedlý sexem, protože při 

orgasmu může chvilkově zapomenout sám na sebe. („That is all I want of them – to forget myself“, 134). Van 

Norden je frustrovaný, naštvaný, prázdný, „unavený satir“, s odzbrojující sebereflexí a zároveň jejím absolutním 

nedostatkem! Když Van Norden prohlásí, že je vášnivý, jeho kamarádka Bessie odtuší: „,Oh, you,‘ says 

Bessie. ,You’re just a worn-out satyr. You don’t know the meaning of passion. When you get an erection, you 

think you’re passionate‘“ (140). Následuje klíčový part (viz 2.8.3) o smrti Peckovera, předstírané účasti „týpků 

seshora“, autentičtějším prožitku Peckoverovy tragikomické smrti u JÁ a Van Nordena (141–143), Van 

Nordenově zmoudření, kdy si baterkou posvítí na intimní partie své partnerky (144), scéna líčící Van Nordena 

coby rotačku při souloži s prostitutkou po složení „patnácti franků“ a následující reflexe JÁ (145–150, viz 2.8.4). 

Následovně JÁ přejde asociativně od Van Nordena coby rotačky k popisu své práce korektora, šťastného ve své 

nice, zděděné po Peckoverovi (150–158) a společné cesty s druhými „Joes“, Van Nordenem a Carlem, z redakce 

Chicago Tribune (159) a popisy situací v bistru v ranních hodinách po korektorské šichtě s kumpány společně 

s prostitutkami a pasáky (159–164), následuje denní snění o prostitutce Lucienne a její obrana (164–165, viz 

2.8.5). Tuto nejdelší, centrální a také sémanticky středovou část skladby (viz 2.8.2) uzavírá reflexe Matissova 

„staromilského“ a „kočičího“ umění a potřeba nové, radikálnější poetiky ve světě, který „více a více připomíná 

sen entomologa“ (166–171; viz 2.8.8). 
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 Borisův dopis o umírání (172–175), Tania je opět na scéně, vrátila se z Ruska, dočasně bez Sylvestra, 

potkávají se s JÁ každý den odpoledne, chodí spolu po Paříži a navštěvují lepší podniky. JÁ s Taniou nesdílí její 

revoluční nadšení ze stalinského Ruska: „I wanted to know what I could do for a living back there – if I could be 

a proofreader, for example“ (175), ale Tania jej zajímá (176–178). Večer však JÁ nastupuje trochu napitý do 

korektorny, vůni Taniy a hudby podniků nahradí „hudbou“ a „vůní“ redakce („It was another kind of music, not 

so croony but good just the same, which greeted my ears when I pushed through the swinging door“, 179); dál 

popisuje život korektora a šéfa (180), „echolálii“ (181, viz 2.4.4) a zbytek této části ovládnou vzpomínky na 

Monu (June), na jeho první měsíce a roky v Paříži, kdy nikoho neznal a kdy po svých toulkách Paříží mučivě 

myslel na June; výčitky k sobě a rány stále nejsou zaceleny ani v čase vyprávění: „When I realize that she is 

gone, perhaps gone forever, a great void opens up and I feel that I am falling, falling, falling into deep, black 

space“ (182). JÁ dál vzpomíná na dalšího raného průvodce po Paříži, Duhamelova Salavina, antihrdinu 

stejnojmenné ságy (184), a zastavuje se před Pensionem Orfila, kde žil August Strindberg. „Not yet, Pension 

Orfila!“ (185) zde znamená, že JÁ ještě má co ztratit. Následují ambivalentní reflexe Paříže: JÁ akcentuje na 

Paříži právě to, že dovede umělce na konec cesty – ale opět nové narození v tato část neakcentuje, mučivé 

vzpomínky na Monu se vrací, „možná je nemocná a hladoví“ v New Yorku“ (188). V závěru deváté části 

Millerovo JÁ začnou děsit nápisy: Tuto část uzavírá lawrencovská věta, že všude je „rakovina a syfilis, jež se 
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Desátá část (s. 190–210). JÁ opět bez práce, ateliér Krugera a Marka Swifta, nemoc 

z dobrého jídla, JÁ uzdraví Collinsovo vyprávění. La Havre.
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Jedenáctá část (s. 211–220). Dva zážitky za deště. Dívka, která říká JÁ „sire“ a dívka, jíž prý 

„umírá matka“. Tato část spolu s částí následující je jistým odpočinkem JÁ po nebezpečné 

nemoci. JÁ akcentuje svou konfesijní polohu v popisu okradení prostitutky (2.5.2).
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Dvanáctá část (s. 221–239). Většinu dvanácté části tvoří veselé spolubydlení ve Fillmorově 

bytě s ruskou princeznou v ateliéru s výhledem na kasárna. Miller zde ponechává, jak jsme 

viděli (2.5.1), „chybu“.
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nám vežraly do duší, a my nejsme než mrtvé věci jako Měsíc“: „It has eaten into our souls and we are nothing 

but a dead thing like the moon“ (189). 
369

 JÁ je vyhozeno z práce v Chicago Tribune z důvodů šetření rozpočtu; hlavní otázka je opět jídlo: „The main 

thing is to eat. Trust providence for the rest“ (191). Živí se psaním pod pseudonymy, nejprve pro bohatého 

židovského obchodníka s kožešinou (191–192), následně za „lahev šampaňského a mrd zdarma“ (192) píše 

propagační letáky na nový pařížský bordel a dostává marži za to, když dovede do bordelu nového zákazníka, to 

se však úplně nedaří (192), do třetice píše disertační práci o hluchoněmých dětech z Rockaway, za což si JÁ 

kupuje americké snídaně, nakonec se nechává nahý fotit pro jakéhosi „zvrhlíka z Mnichova“ (192). S fotografem 

se skamarádí a frekventují spolu přátelské pajzly (193), seznámí se díky fotografovi s malíři Krugerem, Markem 

Swiftem, mladým diplomatem Fillmorem a námořníkem Collinsem (194–198). Z dobrého jídla, které za něj platí 

Collins, JÁ onemocní a málem reálně zemře (viz 2.8.6)! Bydlí u Krugera, kterého štve tam mít umírajícího 

Henryho, když má mít vernisáž své první výstavy (199); Collins JÁ převeze do hotelu a tam se o něj stará 

a vyléčí JÁ svým vyprávěním o tom, jak přežil nemoc na Žluté řece (200–202). Collinsovým příběhem 

a Millerovým uzdravením se opět – velmi reálně – vynořuje motiv resurekce. JÁ pak usne a ve snu se vrátí do 

klučičích let v Brooklynu, na oslavu Dne nezávislosti (202). Část uzavírá deset stránek v La Havre, kam jedou 

Fillmore a Henry přivítat Collinse po jeho novém příjezdu do Evropy. Collins – jehož postava vykazuje 

s výjimkou občanství dost rysů společných s Millerovým přítelem Blaise Cendrarsem – je uhrančivý vypravěč 

a v popisu Collinsova stylu vyprávění v něčem odkrývá i styl Millerův: „I liked the way Collins moved against 

this background of literature continuously; it was like a millionaire who never stepped out of his Rolls Royce. 

There was no intermediate realm for him between reality and ideas“ (206), 48 hodin v La Havre stráví v baru 

a bordelu, část uzavírá vylíčení bitky, která se strhla poté, co manželka hospodského dala najevo své city ke 

Collinsovi, ten je ovšem sám nešťastně zamilován do chlapce, kterého potkal na lodi. Poslední odstavec patří 

reflexi o Americe, pro Henryho je nejlepší mít Ameriku pouze jako „barevnou pohlednici, na kterou se člověk 

může podívat ve slabé chvíli [...] Amerika neexistuje, je to pouze jméno pro abstraktní myšlenku“ (210). 
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 JÁ se snaží nějak zařídit bydlení a hospodařit s několika sty franky, které mu věnoval námořník Collins. 

Pokoj vedle slepce mu přijde depresivní (211), prší. Potká dívku s „dementním úsměvem“, která mu říká „dobrý 

sire“ (212) a dá jí padesát franků, aby „uchlácholila domácího“ (213), následně si připadá jako „svatý“, což chce 

nějak „odčinit“ („When you feel all puffed up inside it isn’t so easy to go to bed right away. You feel as though 

you ought to atone for such unexpected bursts of goodness“, 214, viz 2.5.2). V podniku se u baru seznámí s další 

dívkou, která je skleslá, protože právě pohřbila své dítě (215). Dohodnou se, že přespí u ní – ušetří tak za hotel! –, 

a JÁ jí zaplatí předem padesát franků. Dojedou taxíkem k ní, JÁ jí dá dalších sto franků, ona však po chvíli uteče 

dolů za svou matkou, která „je nemocná“ (217). Když se konečně vrátí, říká, že její „matka umírá“ (217), což JÁ 

na chuti nepřidá, nicméně ke koitu dojde. Záhy však dívka opět odběhne. JÁ na ni čeká s vidinou další soulože, 

jenže dívka stále nejde, JÁ si vzpomene, kam hodila peněženku se stofrankovkou, kterou jí dal, stofrankovku 

vyndá a drobné k tomu a odjede. V další noční kavárně doufá, že matka té druhé dívky „snad už chcípla“; 

přemýšlí, jestli dívky lhaly, nebo nelhaly (220). 
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 JÁ nachází trvalejší bydliště v ateliéru kamaráda Fillmora. Mark Swift ho zde začne portrétovat a JÁ si kvůli 

tomu nechává narůst plnovous (223). JÁ z okna pozoruje nesmyslné činnosti vojáků v kasárnách. Nastěhuje se 

neurotická „ruská princezna“ Macha, kterou Fillmore potkal v baru. Nechce s Fillmorem spát, JÁ a Fillmore v ní 

chtějí vzbudit žárlivost, ale nedaří se (233–224). Princezna má syfilis (viz 2.7.4) a i „kvůli anémii“ (239) prý 

dává přednost lesbičkám. 
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Třináctá část (s. 240–259). Klíčová, silně reflexivní kapitola o umění, motivovaná rozhovory 

s Fillmorem nad Paříží, New Yorkem a Whitmanem. Ideje musí být uvedeny v čin. Musí být 

žity.
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Čtrnáctá část (s. 260–288). Zima. Rozloučení s Paříží, ranní mše. Vzpomínky na kněze 

a rabína v Americe. Lyceum v Dijonu coby duši umrtvující instituce.
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Patnáctá část (s. 289–318). Návrat z Dijonu. Jaro. Carlovo vyprávění a Fillmorovo trápení. 

JÁ pomůže Fillmorovi utéct. Závěr u Seiny.
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 Opět je chladno. Macha je pryč a JÁ vede s Fillmorem dlouhé rozhovory o Paříží a New Yorku a „do diskusí 

se vždy vloudí postava Whitmana, té jediné, osamělé postavy, kterou Amerika vyprodukovala během svého 

krátkého života“, básníka těla a duše (241), a celá třináctá část rozvíjí obnovení spojení s „ideami a žitím“ (243), 

ideje musí být opět uvedeny v čin, jinak jsou to „květináče“ bez deště a slunce. Zde je Miller, implicitně, 

angažovaný i ekologicky. JÁ v těchto intencích argumentuje extaticky nad dílem Whitmana – po úvodních 

superlativech prorůstají Leaves též Millerovými větami jako „if any man dared to translate all that is in his 

heart“ (250) a „I sang of the Equator“ (252) aj. Cituje Goethea, který je kontrastován s Whitmanem (241), 

Nietzscheho (246), Dostojevského Běsy (249), Lawrence (motiv dokonalé billiardové koule, která praskne, 

zřejmě převzatý z Lawrencovy básně „Peach“, 247) a Joyce (Molly Bloom, 248), Rabelaise („Do anything but 

let it produce joy. Do anything but let it yield ecstacy!“ [253], „the holy bottle“ [257]) a Whitmanem 

ovlivněného Rimbauda Iluminací a Sezóny v Pekle vedle kratších aluzí na Gaugina, Strindberga, Spenglera, 

Cervantese. JÁ opouští „zlatý standard literatury“ a chce prezentovat „vzkříšení emocí“, zobrazit bytí člověka 

pouze ve stratosféře idejí a postavit svět na bázi „omfalu“, namalovat orální, „presókratické“ bytí (2.8.8). 

Rozvinutím motivu z Joyce „I love everything that flows“ (258) se ohlašuje participace s řekou coby vlastní 

tepnou v samém závěru skladby. V oslavě Whitmana v této části JÁ dikcí evidentně navazuje na Lawrencovu 

slavnou studii „Whitman“ (1985 [1923]). 
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 JÁ se chystá odjet k Fillmorově radosti do Dijonu, aby na tamním lyceu (jde o Lycée Carnot, kde z českých 

studentů studovali, mj. Václav Černý, Jiří Voskovec a Václav Jamek) za byt a stravu učil anglickou konverzaci. 

Noc předtím oslavují, k ránu se staví ještě v podroušeném stavu jen tak ze zvědavosti na ranní mši. Silným 

antiklerikalismem JÁ nešetří: pozastavuje se nad knězi žehnajícími „bitevním lodím, munici 

a handgranátům“ (262), sám jazyk mše už nemá „ani cár významu“ (262). Nakonec Fillmora a JÁ z kostela 

vyhodí. JÁ to asociuje vzpomínky na jeho zevlování na Floridě, kdy jej s jiným „Joem“ („Joe“ je u Millera 

univerzální jméno pro americké kumpány) vyhodil rabín i katolický kněz potom, co žádali o jídlo a místo na 

vyspání (265–267). Nad citací z Whitmana kritizuje současný svět, kdy „pokud chcete chleba, musíte do 

chomoutu a mašírovat“ (267). JÁ evokuje úvodní kadence skladby a výčty zpřítomňuje stále militarizovanější, 

nemocnější a brutálnější svět, v němž žijeme: „Ask no quarter and give none! More battleships, more poison gas, 

more high explosives! More gonococci! More streptococci! More bombing machines!“ (268). Pokud je 

svatostánek popsán jako předpeklí „a sort of antechamber to the world below“ (261), pak celá tato mešní epizoda 

je předpeklím opravdového „pekla“ dijonského lycea – i když líčení Lycée Carnot často čtenáře rozesměje k 

slzám. Hned po příjezdu do této instituce JÁ zjišťuje, že udělal „fatální chybu“ (268). Dostane příděl uhlí, ale je 

mu přesto zima, jídlo a víno nestojí za řeč, kolegové jsou nemožní a shlíží na něj, JÁ ironicky podotýká, že se od 

něj zřejmě očekává šířit evangelium „americko-francouzského přátelství“ (260) a učí studenty Leaves of Grass 

a „Declaration of Indepedence“ a tarifní cla (276!): „I felt like a hired man, like a jack-of-all-trades, like a hunter, 

like a rover, like a galley slave, like a pedagogue, like a worm and a louse. I was free, but my limbs were 

shackled. A democratic soul with a free meal ticket, but no power of locomotion, no voice. I felt like a jellyfish 

nailed to a plank. Above all, I felt hungry“ (271). I město je depresivní. Zdá se, že JÁ coby učitel získal studenty 

tím, když zahájil hodinu výkladem o „pohlavním životě slonů“ a jako zástupce „velmi svobodných 

duchů“ vyzval studenty: ptejte se na cokoli! „Ask anything! – that was my motto.“ Mimořádně vtipná je epizoda, 

kdy v lyceu zamrznou trubky a všude se kupí hovna (283–284). Krásný je popis nočního vrátného („veilleur de 

nuit“), jediné spřízněné duše (284). JÁ se ocitá v tíživém osamocení (287–288). 
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2.8.1 Dvě hovna v bidetu a následná epifanie 

 

Až si jednou každý člověk uvědomí, že nemáme co 

očekávat ani od Boha, ani od společnosti, 

 ani od přátel, ani od osvícených tyranů,  

 ani od demokratických vlád, ani od svatých nebo 

spasitelů, ani od nejsvětějšího ze všech svatých,  

od vzdělání, když každému z nás dojde,  

že jestli se máme zachránit, musíme se o to přičinit 

sami vlastníma rukama,že na spásu nelze 

čekat,možná potom... Možná! 

Henry Miller
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Po přípravném popisu patnáct částí Tropic of Cancer se nyní zaměřme na příběh smrti 

a zmrtvýchvstání JÁ napříč skladbou. K plodné krizi JÁ, jež s sebou přináší pohyb duše, 

dochází v první třetině knihy. Po předchozích sto stranách, kdy bylo JÁ bez pevného přístřeší, 

se nyní nastěhuje jako osobní sluha k Indovi Nanantateemu. Z JÁ se stává „vězeň“ („prisoner, 

a man without caste, an untouchable“; H. Miller 2005 [1934]: 86). Kepi, jeden z přátel 

„Nonentitiho“, který nemá jiných ambic „než si každý den zašukat“ (92) a živí se jako 

průvodce, JÁ jednou požádá, aby doprovodil jednoho z „klientů“ do nevěstince. JÁ toto 

označuje jako „zásah osudu“ (96). 

 Text tohoto klienta nikdy neoznačí jménem, ale čtenář se dozví, že jde o jedno 

z „Gándhího mužů“, který mistra doprovodil při solném pochodu k moři. Tento „malý 

Gándhí“ či „malý buran“ („boorish little peasant“, 100), jak jej JÁ s despektem označuje, byl 

vyslán do Francie za peníze „bombajských kupců“, aby ve Francii šířil „Gándhího 

evangelium“ (96). „Malý Gandhí“ umí sice „zaslzet ve správné chvíli“ (99), ale v Paříži si 
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 JÁ opouští lyceum po anglicku poté, co se od Carla dozví, že se uvolnilo místo v novinách, má pocit „jako by 

se vrátil z vězení“ (289). Carlovi vypráví o své romanci s nezletilou dívkou (290), ze které ho vytáhl Faust: 

rodiče dívky měli za to, že je slušný člověk. Zatímco Carl se z problému dostane, Fillmore, jak se JÁ dovídá, je 

nyní v blázinci a brzo ho stěhují na „chȃteau“, což je podobná instituce mimo Paříž. Fillmore se zhroutil, protože 

se zavázal poloprostitutce z venkova Ginette, která je s ním údajně těhotná. Zároveň však hledá možnosti úniku, 

také psychóza a deprese se zdá být útěkem. Po propuštění z „chȃteau“ jede na venkov a tam se oficiálně 

zasnoubí a má si s Ginette otevřít papírnictví. Ta představa jej děsí, nicméně není s to s tím nic dělat. Ginette 

sleduje každý jeho krok. Na „povolené“ pochůzce do banky však potká JÁ, to s ním situaci probere a jako malé 

dítě Fillmora vypraví na vlak, aby z Dieppe přes Londýn mohl odplout do New Yorku. Peníze, které mu Fillmore 

svěří pro Ginette, si v textu nechá – jakkoli to „ve skutečnosti“ bylo jinak (2.5.2). Závěr, kdy se JÁ nechá svést 

taxíkem nejprve k Bois de Boulogne a následně k Pont de Sèvres, kde taxík opouští a zažívá chvíle opravdového 

štěstí, krajina a JÁ se stávají jedním (viz 2.8.9). 
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 (2011 [1938]: 77). 



234 

chce především vynahradit oněch „osm přísah“ umírněnosti, které musel složit: koupí si 

luxusní oblečení a „kodak“ (96). Tento morální kontrast vrcholí v nezapomenutelné scéně 

v luxusním bordelu, kde po „malém Gándhím“ v bidetu zůstanou plavat „dvě enormní 

hovna“ („two enormous turds“, 98): situace přirozeně v „lepším podniku“ způsobí skandál: 

„The madam is standing by the bidet, fuming and spitting. The girls are standing there too, 

with towels in their hands. The five of us are standing there looking at the bidet. There are 

two enormous turds floating in the water. The madam bends down and puts a towel over 

it. ,Frightful! Frightful!‘ she wails. ,Never have I seen anything like this! A pig! A dirty little 

pig!‘“ (98). 

 Tento part tvoří důležitou předehru ke klíčové epifanii skladby, jež má záhy nastat: 

s „malým Gándhím“ se přesunou do lacinějšího podniku s „pandémonickou“ atmosférou. JÁ 

zde čije „potlačené násilí“ a předpovídá „detail“, který způsobí „explozi“: „As if the awaited 

explosion required the advent of some utterly minute detail, something microscopic but 

thoroughly unpremeditated, completely unexpected“ (H. Miller 2005 [1934]: 101). Podivná 

atmosféra a předešlý obraz se dvěma exkrementy vyústí v minuciózní snovou sekvenci, jež se 

rodí právě z polosnového detailu mikrosvěta: svůj „vjem“ připodobňuje JÁ „vločkám na 

okenní tabulce“, tyto „kresby mrazu“ jsou „bizarní, naprosto svobodné a fantaskní“, ale jsou 

přesto „determinovány těmi nejpevnějšími zákony“ – epifanie vzniká stejně nutně jako ony 

vločky, je poslušna stejným „nevyhnutelným zákonům“ („ineluctable laws“, 101). To, čemu 

JÁ „říká JÁ“ („that which I could call myself“, 101), vystupuje z těla, menší se a opouští 

zvyklosti „běžné hranice těla“ („customary boundaries of the flesh“, 101). Popis liminálního 

zážitku pokračuje následovně: 

 

And the more substantial, the more solid the core of me became, the more delicate and 

extravagant appeared the close, palpable reality out of which I was being squeezed. In the 

measure that I became more and more metallic, in the same measure the scene before my eyes 

became inflated. The state of tension was so finely drawn now that the introduction of a single 

foreign particle would have shattered everything. For the fraction of a second perhaps 

I experienced that utter clarity which the epileptic, it is said, is given to know. In that moment I 

lost completely the illusion of time and space: the world unfurled its drama simultaneously 

along a meridian which had no axis (H. Miller 2005 [1934]: 101–102). 

  

JÁ je zde „vymačkáváno“ („squeezed“) z hmatatelné skutečnosti („palpable reality“): zesiluje 

jeho vlastní, vnitřní „metalický“ střed: čím je JÁ pevnější, tím je jevová 
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„skutečnost“ nafouknutější („inflated“), tedy iluzornější. V čistém prozření pojmenovává 

konstituci předmětů v prostoru a času – transcendentální jednotu apercepce – jako iluzi („ I 

lost completely the illusion of time and space“). Problematizována je i pevnost metafyzické 

„osy“ jevového světa: svět „rozvinuje“ drama skutečnosti na „poledníku“, ten ale 

„osu“ postrádá („the world unfurled its drama simultaneously along a meridian which had no 

axis“). 

 Odstavec pokračuje anaforicky čtyřikrát ocitovaným „I felt“ na začátku vět. V tomto 

partu text aluduje klíčový part „I CELEBRATE myself“ líčící „epifanii“ Whitmanova JÁ 

(W. Whitman 1855: v. 82–89; 1.6.1).
376

 Millerův prozaický text Tropic of Cancer zde na 

tomto místě experimentálně cituji po jednotlivých kadencích, které odsazuji, aby vynikla 

formální podobnost s Whitmanovým popisem liminálního prožitku v „I CELEBRATE 

myself“: 

 

In this sort of hair-trigger eternity [ˬ] 

I felt that everything was justified, supremely justified;[ˬ] 

I felt the wars inside me that had left behind this pulp and wrack;[ˬ] 

I felt the crimes that were seething here to emerge tomorrow in blatant screamers;[ˬ] 

I felt the misery that was grinding itself out with pestle and mortar, the long dull   

  misery that dribbles away in dirty handkerchiefs.[ˬ] 

On the meridian of time there is no injustice: there is only the poetry of motion   

  creating the illusion of truth and drama. [ˬ] 

If at any moment anywhere one comes face to face with the absolute, that great   

  sympathy which makes men like Gautama and Jesus seem divine freezes away […] 

        (H. Miller 2005 [1934]: 102) 

 

 U obou našich autorů, jakkoli jednou nad stéblem trávy a jednou v pařížském bordelu, 

se rozpouští hranice prostoru a času. Obě epifanie spojuje, že všechno je nejvýše 

ospravedlněno („justified“)
377

 a chápání skutečnosti coby dění. Milllerův popis epifanie se od 

Whitmanova liší především absencí Boží účasti („sympathy“). Zatímco u Whitmana 

z epifanie plyne, že vše je tvořeno a oživováno Boží láskou, „kýlem stvoření je 

láska“ (W. Whitman 1855: v. 86), pro Millerovo JÁ soucit či účast („sympathy“) Ježíše či 
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 Srov. verše „I CELEBRATE myself“ (1855): Swiftly arose and spread around me the peace and joy and 

knowledge that pass all the art and argument of the earth;/ And I know that the hand of God is the elderhand of 

my own,/ „And I know that the spirit of God is the eldest brother of my own, / And that all the men ever born are 

also my brothers . . . . and the women my sisters and lovers,/ And that a kelson of the creation is love“ (v. 82–86). 
377

 Překlad Pavla Dominika „justified“ na tomto klíčovém místě jako „ospravedlnitelné“ je mylný a zavádějící 

(2006: 81). 
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Buddhy zmrzává („freezes away“) při setkání s absolutnem („the absolute“): Millerův Bůh je 

příliš vzdálen. Stejně jako předtím „čas a prostor“ odhaluje JÁ coby iluzi rovněž 

„pravdu“ a „drama“. Miller – zde na whitmanovské fólii, ale s hodnotově negativním či aspoň 

nulovým znamínkem – nabourává dualismus stvořeného a tvořícího, když zmiňuje uvnitř JÁ 

války („wars“), zločiny („crimes“) a bídu („misery“), jež se mají projevit či projevily ve velké, 

intersubjektivní skutečnosti. 

 Věty o ospravedlnění všecho aritikuluje JÁ zřejmě na pozadí Zrození tragédie 

Friedricha Nietzscheho. Etickým podkladem hellénské pesimistické tragédie je Nietzscheovi 

právě „ospravedlnění lidského zla, a to jak lidského provinění, tak i utrpení jím 

způsobeného“ (F. Nietzsche 2008 [1872]: 89)
378

 a shrnuje: „Vše, co jest, je spravedlivé 

a nespravedlivé a v obojím stejně oprávněno“ (Ibid.: 90–91). Vedle tohoto výroku deklarující 

oprávněnost spravedlivého a nespravedlivého je třeba ocitovat podobný výrok ze stejné knihy: 

„[...] život a svět jsou na věky věků ospravedlněny jen jakožto jevy estetické“ (Ibid.: 58). 

Právě estetické ospravedlnění naznačuje rovněž Millerova věta, že na „poledníku času není 

nespravedlnosti, ale pouze poezie pohybu, vytvářející iluzi pravdy a dramatu: („On the 

meridian of time there is no injustice: there is only the poetry of motion creating the illusion 

of truth and drama“ H. Miller 2005[1934]: 102). Budeme-li chápat epifanii Millerova JÁ na 

fólii Nietzscheho Zrození tragédie, nabízí se číst inkriminované věty též jako Millerovo přijetí 

vlastního uměleckého – latentně i zlého – zásahu do světa, i sebe coby člověka deformujícího 

skutečnost do umění a využívajícího vlastního života jako zdroje surovin pro dílo. Millerovo 

JÁ se ale nejistí tím, že by na tomto místě již deklarovalo svou ontologicky novou, uměleckou 

existenci: vrhá se totiž do prázdného prostoru. 

 Na rozdíl od Nietzscheho, který důrazem na estetickou zkušenost „jakkoli nejasně, 

uniká metafyzickému zakotvení“ (G. Vattimo 2001: 24),
379

 skutečnost pro Millerovo JÁ 

zřejmě „odtéká“ do zásvětí absolutna: poznání tohoto absolutna, které skutečnost možná 

ospravedlňuje, však samo o sobě nestačí k životu: od Boha nelze nic očekávat, respektive lze 

od něj očekávat jen to, že od něj nelze očekávat nic. Tuto svou epifanii Miller skrze své JÁ 

záhy domýšlí a opakováním zdůrazňuje. Nová pasáž dokresluje předchozí epifanii juxtapozicí 

vysokého a nízkého: po nesmlouvavé kritice křesťanského zásvětí (2.7.3), jež bylo 

                                                 
378

 Nietzsche předtím nad pověstí o Prométheovi kontrastuje řecké tragické pojetí mýtu s hebrejským mýtem o 

dědičném hříchu: u Řeků je to zločin (či „aktivní hřích“): tento zločin je „vyznamenán důstojností“ F. Nietzsche 

(2008: 89); na rozdíl od semitského mýtu, v mýtu o Prométheovi podle Nietzscheho zaznívá, že „[t]oho 

nejlepšího a největšího, čeho lidstvo může být účastno, dosahuje jen zločinem, i jest mu teď počítati s nutnými 

důsledky, totiž s celou tou spoustou útrap a ústrků, jimiž uražení nebešťané trestají a trestati musí šlechetnou 

touhu lidského pokolení na cestě vzhůru“ (Ibid.: 88). 
379

 Srov. např. P. Kouba (1992: 272). 
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naočkováno z ideologicky mocenských důvodů věřícím, znovu zmiňuje dva exkrementy 

v bidetu: 

 

And so I think what a miracle it would be if this miracle which man attends eternally should 

turn out to be nothing more than these two enormous turds which the faithful disciple dropped 

in the bidet. What if at the last moment, when the banquet table is set and the cymbals clash, 

there should appear suddenly, and wholly without warning, a silver platter on which even the 

blind could see that there is nothing more, and nothing less, than two enormous lumps of shit 

(H. Miller 2005 [1934]: 103). 

 

 Kde ve slavné básni Emily Dickinson v podobný moment začne bzučet moucha,
380

 

tam Millerovo JÁ znovu zopakovaným skatologickým obrazem odmítá představu zásvětí, ale 

s karnevalovým veselím. Aby mohlo nabrat vlastní směr, přijímá JÁ i tu materialitu 

existence,
381

 kterou osvícenský diskurs vyloučil, a smiřuje se s ní. Millerovo JÁ odhazuje 

křesťanský i osvícenský eschaton – a to radostně. 

 Už úvodní kadence juxtaponovaly stav „bez peněz“, „zdrojů“ a „naděje“ s tím, že JÁ 

je nejšťastnější člověk pod sluncem (2005 [1934]: 9), nyní toto uvědomění pro JÁ vyvstává 

v úplnosti. Zjištění, že nelze v nic doufat, má pro JÁ „ozdravný účinek“ („salutary effect“, 

103). Pro dosud americký sen snícího „Henryho Millera“ jde o skutečný přelom: po poslední 

reflexi JÁ cítí, že mu z ramen padá „ohromné břímě“ (103), že se v jeho životě něco změní: 

„For weeks and months, for years in fact, all my life I had been looking forward to something 

happening, some intrinsic event that would alter my life, and now suddenly, inspired by the 

absolute hopelessness of everything, I felt relieved, felt as though a great burden had been 

lifted from my shoulders“ (103). Miller skrze své JÁ tedy nenalézá metafyzickou útěchu, ale 

spíš právě odhaluje útěšně beznadějné univerzum a rozkrývá lhostejnost absolutna ke světu 

a životu z pohledu člověka. Tato epifanie se tak jeví jako pro JÁ mobilizující, vitalizující, jako 

paralela Nietzscheova popisu „smrti Boha“ v páté části Radostné vědy, kde tato smrt 

„nebojácným“ otevírá moře: „[...] konečně smějí naše lodě zase vyplout, vstříc jakémukoliv 

nebezpečí [...]“ (F. Nietzsche 1992: 204)! 

  Tento radostný stav Američana bez naděje se pro JÁ zprvu pojí se stavem pasivity, 

naprostého odevzdání se a vzdání se ega. Poté, co JÁ požádá Inda o pár franků na hotelový 
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 Viz „I Heard a Fly Buzz when I Died“ E. Dickinson (2013, nestr.). 
381

 JÁ nutí i „malého Gándhího“ k přijetí skutečnosti a konsekvencí činu: když se mladý Ind po svém maléru 

pokoušel o útěk před hněvem bordelmamá a prostitutek, JÁ ho zastavilo s tím, že „takhle snadno to 

nepůjde“ H. Miller (2005: 98). 
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pokoj a rozloučí se s ním,
382

 v duchu předchozí epifanie ospravedlnění všeho artikuluje nyní 

absolutní přijetí: jako JÁ-flâneur se nechává nést montparnasským davem a deklaruje, že se 

už nijak nebude příčit „osudu“, ať už se bude projevovat jakkoli („I decided [...] not to make 

the least resistance to fate, no matter in what form it presented itself“; H. Miller 2005 [1934]: 

103). Z rytmizovaných vět plyne, že toto vědomí je pro JÁ zdrojem síly: zemřely jenom iluze 

JÁ, samo JÁ je „nedotčeno“ („intact“) a „nedotčen“ je i svět a na tom se nic nezmění, i když 

druhý den přijde katastrofa: „Nothing that had happened to me thus far had been sufficient to 

destroy me; nothing had been destroyed except my illusions. I myself was intact. The world 

was intact. Tomorrow there might be a revolution, a plague, an earthquake“ (103). Z této 

nedotčenosti světa i JÁ plyne vzájemná nepotřebnost, nepotřeba soucitu a práce pro druhé, 

dočasné suspendování křesťanské etiky. Millerovo JÁ se ostentativně vzdává boje 

s autoritami tohoto světa, vyjadřuje skepsi k narativu pokroku: lidská povaha se 

fundamentálně nezměnila (104) a JÁ deklaruje, že „zarazí bajonet až po zarážku“ (104), 

kdyby musel jít do války, a bude i znásilňovat, pokud tak bude znít „rozkaz dne“ (104). JÁ se 

na tomto klíčovém místě skladby vzdává chuti měnit svět, který je prosycen marností 

a lhostejností: dočasně vyznává na tomto místě své spirituální biografie amor fati. 

 

 

2.8.2 JÁ/Slovo/hyena deklaruje, že se jde obalovat masem/tělem 

 

Epifanií v JÁ odumřely iluze, ambice, očekávání od života i křesťanská etika pomoci 

bližnímu. Záhy z této epifanie absolutna – absolutna kosmický řád vytvářejícího, ale vůči 

člověku lhostejného – vyvozuje JÁ závěry, které mají programatickou povahu: Poté, co bylo 

„ožrano“ („picked clean“) od nánosu heteronomní etiky, deklaruje JÁ nyní v přítomném čase, 

že jde „nabrat maso“ („put on flesh“) a „vykrmit se“ („fatten myself“). 

 

By what he calls the better part of his nature, man has been betrayed, that is all. At the extreme 

limits of his spiritual being man finds himself again naked as a savage. When he finds God, as 

it were, he has been picked clean: he is a skeleton. One must burrow into life again in order to 

put on flesh. The word must become flesh; the soul thirsts. On whatever crumb my eye fastens, 

I will pounce and devour. If to live is the paramount thing, then I will live, even if I must 

become a cannibal. Heretofore I have been trying to save my precious hide, trying to preserve 

the few pieces of meat that hid my bones. I am done with that. I have reached the limits of 
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 V Tropic of Cancer často sémanticky nejnabitější party přicházejí poté, co JÁ od někoho získá peníze. 
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endurance. My back is to the wall; I can retreat no further. As far as history goes I am dead. If 

there is something beyond I shall have to bounce back. I have found God, but he is insufficient. 

I am only spiritually dead. Physically I am alive. Morally I am free. The world which I have 

departed is a menagerie. The dawn is breaking on a new world, a jungle world in which the 

lean spirits roam with sharp claws. If I am a hyena I am a lean and hungry one: I go forth to 

fatten myself (H. Miller 2005 [1934]: 102–103). 

  

 Podle raného Nietzscheho sókratismem zhýčkaný moderní, teoretický člověk „[n]ic už 

nechce míti cele, cele i se vší přirozenou krutostí jsoucna. Tak ho zchoulostivělo optimistické 

cítění“ (F. Nietzsche 2007: 158), podobně i Millerovo JÁ v tomto klíčovém partu podotýká, 

že lidstvo zradila „vlastní, lepší část jeho povahy“, uteklo od skutečnosti k idealitě, a že stejně 

tak si „doposud snažilo zachránit kůži“ i JÁ („Heretofore I have been trying to save my 

precious hide“). Nyní však je JÁ „dotlačeno ke zdi“, je vysíleno podobně jako Whitmanovo 

JÁ při nahlédnutí obvyklé chyby (1.8.1). Ve stavu naprostého vyčerpání přichází i v Cancer 

vnitřní obroda: Millerovo JÁ nachází „Boha“, ten ale „nestačí“ („I have found God, but he is 

insufficient“). Co JÁ pociťuje, je fyzický pocit hladu: projevuje odhodlání „zanořit se do 

života“ bez apriorních morálních hodnotových soudů; tvrdí, že v boji o přežití 

„schlamstne“ každý drobek, „stane si i kanibalem“, a part uzavírá obraz „hubené a hladové 

hyeny“, která „vyráží tloustnout“. Je tak JÁ redukováno – podobně jako protagonista 

Hamsunova Hladu (1921 [1890]) – na pouhou biologickou existenci? Ne, protože tu mezi 

hladem a šelmami prosvítá spirituální vrstva vtěleného Slova. 

 Millerovo JÁ radikálně reinterpretuje čtrnáctý verš první kapitoly Janova evangelia, 

explicitně větou: „The word must become flesh; the soul thirsts“.
383

 V Bibli krále Jakuba 

(King James Version) se řecké „soma“ – „tělo“ do angličtiny překládá „flesh“, jež má vedle 

významu „tělo“ rovněž význam „maso“. Už Whitman křesťanskými aluzemi 

v „I CELEBRATE myself“ nešetřil (1.6), i Whitmanovo JÁ vstávalo z mrtvých po nahlédnutí 

chyby (1.8.1) jako nový, divý Kristus. Millerovo JÁ kontrastem hyeny a logu ovšem značně 

stupňuje sémantické napětí: přesto je třeba tuto analogii brát vážně a nelze ji vysvětlit jen tím, 

že jde o technický, blasfemický prostředek pedagogického burcování čtenáře uspaného 

ideologiemi pokroku (2.4.7). 
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 „A Slovo se stalo tělem / a přebývalo mezi námi. / Spatřili jsme slávu, / Slávu, jakou má od Otce jednorozený 

Syn, / plný mladosti a pravdy“ (J 1,14). Na tuto paralelu upozorňuje už T. Nesbit (2007: 44). 
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 Jak potom chápat proklamaci v závěru citovaného úryvku: „Jsem jenom duchovně 

mrtev. Fyzicky jsem živý. Morálně svobodný“ („I am only spiritually dead. Physically I am 

alive. Morally I am free“)?  

Duchovní smrt znamená, zaprvé, odmítnutí pevných a abstraktních a dokonalých 

platónských idejí, jeden z produktů kultury tisku (0.5.4), jejichž funkce v našem světě je, jak 

Miller skrze své JÁ zdůrazňuje, ideologická (2.7.3, 2.7.4). Zadruhé, deklarací duchovní smrti 

zřejmě JÁ odmítá morální a metafyzickou útěchu jako iluzi, či přesněji řečeno: deklaruje ve 

svém duchovním vývoji smrt této iluze: Jak jsme viděli výše v textu, také Ježíšův a Buddhův 

soucit vůči „absolutnu“ mrzl a „poledník“ postrádal „osu“ (2.8.1). Navázal-li Miller, jak se 

zdá, svou epifanií JÁ na Nietzscheho citované diktum o ospravedlnění světa a života pouze 

jako estetických jevů, může tato deklarovaná spirituální smrt značit rovněž touhu být ve světě 

pouze esteticky, ve smyslu aisthesis, tedy vnímáním smyslového světa a žitím v něm, bez 

spirituálního (tedy: metafyzického) zakotvení, jež Millerovo JÁ sice nalezlo, ale které záhy 

kvůli jeho distanci a chladu prohlásilo za nedostačující. Zatřetí, tím, že JÁ deklaruje vlastní 

duchovní smrt, implicitně otevírá prostor vlastnímu znovuzrození.
384

 

 Fyzická živost a volání těla („Physically I am alive“) je u JÁ spojena s hladovostí 

a s brilantní blasfemií zkřížení sycení hyeny a inkarnace logu. Zdůrazněním fyzické živosti 

odmítá JÁ karteziánské odpojení mysli a těla, jež představuje „dutý muž“ Van Norden, 

kterému sice nechybí vtip, inteligence ani sebereflexe, ale živé, duší animované tělo. Touto 

fyzickou živostí JÁ disponuje, odmítá ji ztratit a právě ona mu ukazuje cestu. Fyzická živost 

znamená též živost smyslovou a živost emotivní. 

  Morální svoboda („Morally I am free“) zde především znamená žít podle sebe sama, 

podle toho, co JÁ přináší radost. Svobodu od „morální“ představy kalvínské píle a s ní 

spjatým vyvolením (M. Weber 2009), svobodu od představy, že uspěje v psaní či v kariéře, 

svobodu od touhy působit ve světě v nejširším slova smyslu politicky. Jde také o smrt účasti 

(„sympathy“) jako jakýsi sebezáchovný manévr vůči nekonečnému lidskému utrpení 

a pachtění, aby se mohlo – ale nemuselo – zrodit účastenství nové, účastenství prostředkované 

dokončeným textem Cancer. JÁ potřebovalo oddělit logos/kost od nánosu „starého“ masa 

a nyní vyráží, aby se mohlo obalit znovu, po svém.
385

 
386
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 V tomto smyslu můžeme „duchovní smrt“ chápat v analogii se symbolem „nuly“ v Cancer, „arabskou nulou, 

z níž tryskají nekonečné matematické světy, osu otáčení, jež balancuje hvězdy a sny [...]“ H. Miller (2005 [1934]: 

249). 
385

 Millerovo JÁ je však vzdáleno jinému typu duchovní smrti, jak jsme jí svědky u protagonisty Hladu Knuta 

Hamsuna (1921 [1890]), kde je protagonista redukován pouze na výše zmíněnou existenci biologickou, právě 

bez (nábožensky) symbolické organizace své zkušenosti. Pojetí afektivity u G. Deleuze a F. Guattariho (1983) se 

zdá být blíž právě Hladu než Tropic of Cancer, jakkoli tito autoři naznačují afinitu právě k Millerovi . 
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 Chci zde podtrhnout, že část, kde Miller skrze své JÁ po předchozí epifanii deklaruje 

vlastní duchovní smrt i smrt povinné účasti, fyzickou živost a morální svobodu, tvoří 

důležitou paralelu a odpověď na noli me tangere JÁ „I CELEBRATE myself“, když je vysílila 

„falkovská“ empatická identifikace (1.8.1). Při pojmenování své „chyby“ nejprve 

Whitmanovo JÁ řeklo druhým: „Ustupte“ („Stand back!“; W. Whitman 1855: v. 955). Až po 

tomto uvědomění mohla u Whitmanova JÁ nastat majestátní resurekce coby Krista-divocha 

jeho deklarace účasti na každém kroku (Ibid.: v. 1265). Suspendováním a následnou resurekcí 

sympathy nyní prochází Millerovo hubené hyení JÁ.
.387

 

 

 

2.8.3 Nebudu účast předstírat! 

 

Na rozdíl od tvrdého autentického stisku hyení tlamy jsou to právě falešné zuby („false 

teeth“),
388

 které v teopoetice Cancer symbolizují falešný okus světa lidí v područí politických, 

religiózních a vědeckých rakovinných ideologií (2.7.3). Millerovo JÁ si zakládá na vlastním 

zdraví a vlastním pravém chrupu a o to silněji a vychloubačněji (0.3.6) zdůrazňuje falešnost 

chrupů svých kumpánů kolem čtyřicítky. V Tropic of Cancer se to umělým chrupem hemží.
389

 

                                                                                                                                                         
386

 Zajímavá je na tomto místě Millerova analogie obscénnosti jako umělecké techniky burcování čtenáře (srov. 

2.4.7), obscénnosti coby „rebelie proti vší převládající netečnosti kolem“, kterou po vlastím osvícení opouští: 

„Bušil, aby burcoval ze spánku, ale byl to on sám, kdo se vzbudil. Ale když je nyní vzhůru, už ho svět spáčů 

nezajímá; prochází se ve světle a jako zrcadlo odráží své osvícení každým aktem“ H. Miller (2011: 283–284). 

Mistr sám se tak definitivně probudil a „svět spáčů už jej nezajímá“. Nejsou pak obscénnostmi, nad nimiž hrdě 

stojí nyní probuzený autor-dobyvatel, i samotné texty, například strojopis či výtisk Tropic of Cancer coby 

svlečená hadí kůže, coby „trosky dobytého města“, coby Wittgensteinův žebřík? Právě ony vstupují mezi objekty 

světa, aby se s nimi čtenáři mohli setkat a toto setkání mohlo oplodnit jejich život. 
387

 V intencích Dorothee Sölle (2001: 77–93) můžeme říct, že zde – ve velmi specifické variantě – úvodní 

a v textu dominující via positiva, „wonderment“, přechází částí ponižující práce pro Kepiho, bidetovou scénou 

a následnou epifanií do via negativa, kde JÁ radikálně na základě epifanie opouští vztahování se ke světu, egu 

a Bohu: „Letting go, being separated from things, and being acquiescent is much more than being above it all. 

What Eckhart means, as well as the text just cited, is a three-fold letting go that is related to the world, the ego, 

and God. To let the world go means to bid farewell to possessions, money, and goods, everything that serves to 

secure life but too easily turns itself into life’s lord. To let go of the ego does not only mean to put behind career, 

success, and respect but also one’s feelings and moods, especially the depressing ones. These two forms of calm 

are presupposed in the letter: it begins with the third, the truly mystical form, the one that relates to the 

soul. ,Learn to let go of God!‘ What this means is to let go of the known God who appears in a specific manner, 

the God with whom we are as acquainted with as with pennies and water at our disposal. The God of Scripture 

and tradition has been hidden from the beginning. Here, that God is let go in favor of the unveiled, naked, and 

nameless God“ ( D. Sölle 2001: 83), aby pak ke konci skladby pak darem zvnějšku mohlo přijít jeho vzchopení, 

via unitiva spojené s via transformativa: „Tím, že je zachráněn, může sám zachraňovat“ (Ibid.: 93). 
388

 Motiv zubů používá Miller už v románu Crazy Cock, rozepsaném ještě na konci dvacátých let v NY, který 

dodělával v Paříži a jejž jako výstřel naslepo („misfire book“) zmiňuje v Tropic of Cancer: jde o odporné, žluté 

zuby jednoho z klientů Hildred alias June Miller. 
389

 Např. už relativně brzy v textu jdou s Van Nordenem a Marlowem hledat Van Nordenovu protézu; H. Miller 

(2005: 60). Když Millerovo JÁ líčí v poslední části textu Fillmorovo psychické zhroucení v blázinci 

„château“ alias „bughouse“ (296), JÁ vypráví, zřejmě s nadsázkou, že Fillmorovi vytrhali všechny zuby, aby se 
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První z projevů vmasení hyeního kréda do situační etiky je odmítnutí dojímat se nad 

tragikomickým koncem korektora Peckovera. 

 Korektor Peckover, připomínající v mnohém protagonistu Gogolovy povídky 

„Plášť“ (1984 [1842]), zrovna ve chvíli, kdy si pořídil umělý chrup, na který léta šetřil, spadl 

do výtahové šachty. Jak v šachtě, tak v sanitce se v deliriu pídil po umělém chrupu. 

V nemocnici záhy na to zemřel (H. Miller 2005 [1934]: 141). Tento příběh líčí Van Nordenovi 

a JÁ jeden z nenáviděných týpků seshora („guys upstairs“), tedy jeden z novinářů, a ne 

korektorů Chicago Tribune, s falešným sentimentem a falešným soucitem, který se Millerovu 

JÁ i Van Nordenovi hnusí. V podání JÁ totiž novináři korektorem Peckoverem, který trpěl 

ekzémy a „měl lupy“, pohrdali, dokonce jej chtěli vyhodit, ale teď je jim záminkou vystavit 

na odiv vlastní „lidskost“ (143).
390

 Pro JÁ a Van Nordena chodí po světě tak groteskní postavy, 

že jsou „za blbce“ i po smrti a člověk musí být „pokrytec“, aby v jejich odchodu ze světa 

„viděl cokoli tragického“ (142), a protože si dva Američani – alespoň před sebou navzájem – 

nemusí nasazovat „false front“ („falešnou tvář“, 142), tak se nakonec jejich barová tryzna 

vždycky stočí k smíchu nad příběhem „chudáka Peckovera“.
391

 Peckover byl nešťastník, který, 

jak to hned zkraje okomentoval Van Norden, „is better off dead than alive“ (141). Ani JÁ, 

vědomo si morálního nevkusu typického pro „týpky seshora“, stvrzuje své předchozí 

deklarace tím, že se na tomto místě nesnaží z Peckoverovy smrti vyvodit morální závěr, který 

je ostatně až příliš zřejmý: je to právě moderní konzumistický svět falešných hodnot, 

produkovaných i masmédii jako Chicago Tribune, jenž z lidí dělá „Peckovery“, obrané 

i o poslední právo důstojně zemřít. 

 To, že JÁ s Van Nordenem odmítají předstírat soucit s Peckoverem, je zvláštní variací 

na výše diskutovaný Whitmanův povinný, a proto neautentický, soucit („sympathy“), z něhož 

Whitmana a Ježíše Krista jedním dechem obvinil D. H. Lawrence (1985 [1923]). Lawrence 

ovšem přehlédl vývoj Whitmanova JÁ ve vztahu k sympatii v „I CELEBRATE 

myself“ (1.8.1), snad aby mohl Whitmana, který jej hluboce ovlivnil, sám očistit z toho, co 

chápe jako doslovnou, skripturální poslušnost evangelijnímu imperativu „miluj bližního 

                                                                                                                                                         
cítil lépe, ale metoda se neosvědčila, protože se Fillmore lépe necítil: „Anyway, they began to give him mental 

treatment. And in between times they pulled out his teeth, more and more of them, until he didn’t have a tooth 

left in his head. He was supposed to feel fine after that, yet strangely he didn’t“ (297). 
390

 „They despised him because he always looked so miserable and because he had eczema and dandruff. He was 

just a nobody, as far as they were concerned, but, now that he was dead, they would all chip in lustily and buy 

him a huge wreath and they’d put his name in big type in the obituary column. Anything to throw a little 

reflection on themselves“ H. Miller (2005: 143). 
391

 „We laughed all night about it, and in between times we vented our scorn and disgust for the guys upstairs, 

the fatheads who were trying to persuade themselves, no doubt, that Peckover was a fine fellow and that his 

death was a catastrophe“ H. Miller (2005: 142). 
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svého“.
392

 Pro Lawrence takovýto povinný soucit („sympathy for“) vede k morbiditě, a píše, 

že autentická účast („sympathy with“) musí vycházet z vnímání druhého. (Miller, stejně jako 

další autoři spojení s Villa Seurat 18 – Anaïs Nin, Michael Fraenkel, Alfred Pérles, Lawrence 

Durrel –, Lawrencovy knihy dobře znal a intenzivně se jimi zabýval v době, když byl Tropic 

of Cancer v korekturách.
393

 V pozdějších rozhovorech Miller s úctou často zmiňuje 

Lawrencova Man Who Died [Escaped Cock, 1931]
394

 a s nejvyšší pravděpodobností znal 

i Lawrencovo čtení Whitmana.) S Lawrencem Henry Miller sdílí strach z falešného soucitu 

a cestou k autentickému žití musí tedy Miller skrze své JÁ napadnout heteronomní etiku, 

v návaznosti na Lawrencovo „přikázání“
395

 se odmítá tlačit do účasti, pokud ji nenalézá 

v srdci.
396

 

 

 

2.8.4 První výraz autonomní etiky JÁ: patnáct franků a pohled dívky 

 

Do not attempt to resolve ... Don’t preach. 

No moral conclusions. There are none, anyway. 

Don’t hesitate. Write! 

H. Miller
397
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 Srov. i Lawrencovu báseň „Lies about Love“ z More Pansies, kde přímo tematizuje lživost pravdy fixované 

písmeny či „mince s fixovanou hodnotou“, láska je v této Lawrencově básni „květina, která umírá a otevírá jiné 

poupě“: „We are all liars, because / the truth of yesterday becomes a lie tomorrow, / whereas letters are fixed, / 

and we live by the letter of truth. // The love I feel for my friend, this year, / is different from the love I felt last 

year. / If it were not so, it would be a lie. / Yet we reiterate love! love! love! / as if it were a coin with a fixed 

value / instead of a flower that dies, and opens a different bud“ D. H. Lawrence (1993: 661). 
393

 Nakonec Miller lawrencovský projekt vzdal a ten v okleštěné podobně vyšel až po Millerově smrti pod 

názvem The World of Lawrence (1980). 
394

 V tomto textu Lawrence postupuje podobnou očistu, jakou předtím postoupil s Whitmanem, přímo s Ježíšem 

z Nazaretu, čteme o pomláceném Kristu, který vstává z hrobu – zda opravdu zemřel, nebo byl jenom 

v bezvědomí, nechává Lawrence nejasným. Podstatné je, že tento jinak vzkříšený Kristus konečně nemusí kázat, 

nemusí „soucítit s bližními“. Vyzdraví se z ran a začne žít obyčejný život na zemi. 
395

 Lawrence paroduje Whitmanovo: „And whoever walks a furlong without sympathy walks to his own funeral, 

dressed in his shroud“ W. Whitman (1855: v. 1265), svými dvěma za sebou následujícími „odpověďmi“ ve sbírce 

More Pansies (název této posthumně vydané sbírky lze překládat „Víc macešek“ i „Víc myšlenek“): V „Retort to 

Whitman“ Lawrence píše „And whoever walks a mile full of false sympathy / walks to the funeral of the whole 

human race“ a v „Retort to Jesus“: „And whoever forces himself to love anybody / begets a murderer in his own 

body“ D. H. Lawrence (1993: 653). 
396

 Millerovo JÁ obecně míň káže než protagonisté Lawrencových románů Sons and Lovers, Rainbow, Women in 

Love, Plumed Serpent či Lady Chatterley’s Lover či sbírek, jako jsou Pansies. 
397

 (1987: 3). 



244 

Odmítnutí falšovaného soucitu bylo prvním krokem Millerova JÁ po „hyením“ krédu: smrt 

heteronomní etiky podmínila zrod etiky autonomní, již budeme sledovat u JÁ ve dvou 

instancích: nejprve v reakcích JÁ nad strojově souložícím Van Nordenem. 

 Záhy poté, co se JÁ s Van Nordenem dozví o Peckoverově smrti, potkají prostitutku 

a za Van Nordenových patnáct franků všichni tři odchází do Van Nordenova bytu. 

Industrializace a militarizace modernity si tak podmaňuje také krajinu mezilidských vztahů: 

protože „patnáct franků“ je zaplaceno, všichni se jejich diktátu „podvolí“ (2005 [1934]: 147). 

Kopulaci, ve které se ocitlo, Millerovo JÁ přirovnává k „válečnému stavu, kdy všichni sní 

o míru“ (147), ale nikdo se k němu nemá, protože někde na počátku je „patnáct franků“, až 

nakonec voják skončí jako mrzák bez končetin i bez duše s „medailí na hrudi“: „One hasn’t 

any eyes or arms or legs, but he has the consolation of dreaming for the rest of his days about 

the fifteen francs which everybody has forgotten“ (146). Celou pasáží s pro Millera 

charakteristickou orální kumulativností rezonuje oněch „patnáct franků“ (2.4.4), jež zpečetily 

smlouvu, která sice na papíře neexistuje, ale je nutkavě přítomná v myslích všech tří aktérů. 

Dvě různými čísly potištěné bankovky tak poskytují vzájemnému týrání záminku
398 

– jak 

poznamenává Assmann: „Písmo je v první řadě – řečeno s Foucaultem – ,dispozitiv mociʽ 

a nařizovací orgán. Co je psáno, má nárok na nejvyšší závaznost“ (J. Assmann 2007: 227). 

Také dívka ulpívá myslí na patnácti francích, peníze potřebuje, chce pokračovat a i JÁ 

evidentně kopuluje dál, i když myslí jenom na uzavření „příměří“ s tím, že jsou „tací, 

ze kterých hrdiny neudělá, ani když je vyděsí člověk k smrti“ (H. Miller 2005 [1934]: 147), 

čímž JÁ naráží na Peckoverovu netragickou, protože smysl postrádající smrt, a přiznává 

bratrskou spřízněnost s ním.
399
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 Srov.: „It’s like a state of war: the moment the condition is precipitated nobody thinks about anything but 

peace, about getting it over with. And yet nobody has the courage to lay down his arms, to say, ,I’m fed up with 

it… I’m through.ʽ No, there’s fifteen francs somewhere, which nobody gives a damn about any more and which 

nobody is going to get in the end anyhow, but the fifteen francs is like the primal cause of things and rather than 

listen to one’s own voice, rather than walk out on the primal cause, one surrenders to the situation, one goes on 

butchering and butchering and the more cowardly one feels the more heroically does he behave, until a day when 

the bottom drops out and suddenly all the guns are silenced and the stretcher-bearers pick up the maimed and 

bleeding heroes and pin medals on their chest. Then one has the rest of his life to think about the fifteen francs. 

One hasn’t any eyes or arms or legs, but he has the consolation of dreaming for the rest of his days about the 

fifteen francs which everybody has forgotten“ H. Miller (2005 [1934]: 146). 
399

 „It’s exactly like a state of war – I can’t get it out of my head. The way she works over me, to blow a spark of 

passion into me, makes me think what a damned poor soldier I’d be if I was ever silly enough to be trapped like 

this and dragged to the front. I know for my part that I’d surrender everything, honor included, in order to get out 

of the mess. I haven’t any stomach for it, and that’s all there is to it. But she’s got her mind set on the fifteen 

francs and if I don’t want to fight about it she’s going to make me fight. But you can’t put fight into a man’s guts 

if he hasn’t any fight in him. There are some of us so cowardly that you can’t ever make heroes of us, not even if 

you frighten us to death. We know too much, maybe. There are some of us who don’t live in the moment, who 

live a little ahead, or a little behind. My mind is on the peace treaty all the time. I can’t forget that it was the 

fifteen francs which started all the trouble. Fifteen francs! What does fifteen francs mean to me, particularly 
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 Pak je na řadě Van Norden, pro kterého je celá situace otázkou mužnosti. Van Norden 

je ovšem v popisu Millerova JÁ poslušný „voják“, který si otázku „Proč?“ neklade: raději 

bude „vraždit dál a dál“ a zavraždí „milion dalších lidí“, aby se nemusel zastavil (147).
400

 JÁ 

situaci stále stupňuje: pozoruje situaci a přirovnává dva aktéry k porouchanému stroji. Vypadá 

to, že ke konci nikdy nedojde. Pozorování „stroje“ nakonec „smyje“ z JÁ veškeré city 

„s výjimkou nelidského ukojení zvědavosti“ („except for the inhuman one of satisfying my 

curiosity“, 148). JÁ si sedne na židli a zblízka pozoruje tento lidský stroj s „chladným, 

vědeckým odstupem“ (148) a srovnává kopulující pár s rotačkou, která produkuje „miliony, 

biliony a triliony nesmyslných titulků“ (148). JÁ mluví jako distancovaný „spisovatel“, ba 

skoro jako vědec, který pouze pozoruje smyslová data. Millerovo JÁ přiznává svůj „nulový 

zájem o Van Nordena i o dívku“, nedokáže rozlišit mezi tímto fenoménem a „padajícím 

deštěm“ či „soptící sopkou“ (149).
401

 JÁ uzavírá s tím, že tento stroj bez „jiskry vášně“, bez 

patosu, bez entuziasmu potřebuje „mechanika“, potřebuje „lidskou ruku“, která jej zastaví: 

„As long as that spark of passion is missing there is no human significance in the performance. 

The machine is better to watch. And these two are like a machine which has slipped its cogs. 

It needs the touch of a human hand to set it right. It needs a mechanic“ (148; 2.7.7). 

 Důležité je, že v dalším odstavci, poté, co si JÁ přisedne ještě blíž a dívka na něj vrhne 

„zoufalý pohled“ (149), ona „lidská ruka“ zafunguje – Miller polechtá Van Nordena na zadku 

a kumpána osloví: „Sakra, vole, už toho nech! Vždyť tu holku zabiješ!“ („For God’s sake, Joe, 

give it up! You’ll kill the poor girl“, 149). Moment, kdy se Millerovo JÁ setká s tváří dívky 

a zastane se jí, svědčí o účasti JÁ.
402

 Zatímco Van Norden „zavrčí“ a pokračuje, Millerovo JÁ 

si znovu vybaví svůj dřívější sen, kdy Van Norden ztratil svoje přirození velikosti „tyče od 

smetáku“, našel jej na ulici a „nonšalantně si jej strčil pod paži“ (131–132). V nynější variantě 

denního snění vycházejícího z pozorování lidského „porouchaného stroje“ je Van Nordenovo 

přirození ztraceno jednou provždy (149). JÁ situaci komentuje tak, že ze snu se stala 

skutečnost, Van Nordenovi bylo ukradeno jeho vlastní tělo, „rotačka chrlí další a další 

                                                                                                                                                         
since it’s not my fifteen francs?“ (2005 [1934]:146–147). Tuto pasáž citují ve své Millerovské studii z roku Jiří 

Němec a Jan Válek (1963), Van Nordena přirovnávají k Eliotovým „Hollow Men“. 
400

 „It’s like a man in the trenches again: he doesn’t know any more why he should go on living, because if he 

escapes now he’ll only be caught later, but he goes onjust the same, and even though he has the soul of 

a cockroach and has admitted as much to himself, give him a gun or a knife or even just his bare nails, and he’ll 

go on slaughtering and slaughtering, he’d slaughter a million men rather than stop and ask himself why“ (2005 

[1934]: 148). 
401

 V něčem zde připomíná poetiku zcela opačnou než Whitmanovu: distancované Baudelairovo JÁ, jehož  

pozornost ve slavné „Une Charogne“ plně pohltí podivuhodně mechanické hemžení červů ve zvířecí mrtvole. 
402

 Nabízí se zde paralela s fenomenologií tváře Emmanuela Lévinase (1997). 
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katastrofy, ale sama nic necítí“ (150), Van Norden nemůže zemřít, „protože mu ukradli tělo“, 

ať bude ale šukat donekonečna, „jiskru vášně nic nevykřeše“ (150).
403

 

 Následuje morální apel, který JÁ již neadresuje Van Nordenovi, ale jen čtenáři. JÁ 

deklaruje, že někdo musí strčí ruku do stroje a nechal si ji strojem „useknout“, aby se stroj 

zastavil a po této oběti mohl být opraven („Somebody has to put his hand into the machine 

and let it be wrenched off if the cogs are to mesh again“, 150). JÁ tu volá po asymetrické etice, 

„vymykající se z řetězce příčin a následků“, jak zní Tolstého diktum v Anně Kareninové (1976 

[1878]). Obdobný morální apel pak přináší taky poznámka k hladové prostitutce: „And 

someone has to throw feed into a starving cunt without fear of pushing it out again. Otherwise 

this show’ll go on forever“ (H. Miller 2005 [1934]: 150), což lze přeložit takto: „Někdo musí 

vrazit žrádlo do hladovějící kundy beze strachu, že to z ní zas vyšuká zpátky. Jinak tahle show 

bude pokračovat do nekonečna.“ Millerovo JÁ volá po někom třetím, po „někom“, kdo show 

zastaví. Je tento třetí umělec, ergo Millerovo JÁ? 

 Na tomto místě je podstatné, že Miller se skrze své JÁ odvažuje odhalit kus 

„nehumánní“ duše ve vlastním nitru a něčeho nehumánního v mysli moderního umělce, který 

skutečnosti voyeursky přihlíží s odstupem novináře či válečného fotografa. „Reálné“ jednání 

JÁ tvoří polechtání na Van Nordenově zadku a slovo přímluvy, což není mnoho, když se 

zároveň na situaci spolupodílí. Autonomní etický apel je však přítomen: je mediován ale až 

textem skladby pro budoucí čtenáře v textu Cancer: až bude kniha dopsána a vytištěna a oni 

si ji budou moci přečíst. 

   

 

2.8.5 Další výraz autonomní etiky JÁ: Z korektorské jamky do baru s Lucienne 

 

Úvahy o neúčastném, textově distancovaném pozorování Miller skrze své JÁ rozvíjí 

v úvahách o životě korektora, aby vůči nim jako kontrast postavil výjevy ze života prostitutek 

a pasáků – a následně se neubránil morálnímu kázání. 

 Van Nordenova věštba se vyplní a JÁ po Peckoverovi zdědí práci korektora, o kterou 

velmi stálo. Zatímco jeho kolegové na práci nadávají, Millerovo JÁ je s láskou mluví o své 

ničince („my little niche“, 151), kde je imunní vůči „jedovatým bacilům“, které mu „tečou 

                                                 
403

 Pechvogel Peckover a moderní satir Van Norden jistě oba patří k lidem, „ze kterých již stroj vymačkal 

poslední kapku šťávy“ (166): první agresivitu a destrukci obrací jen vůči sobě, druhý dovnitř i ven. Oba se 

destruují, ale každý jinak. Peckover ztratil vlastní smrt a Millerovo JÁ ztrátu vlastní smrti předpovídá také 

Nordenovi. Je příznačné, když JÁ mluví o tom, že Van Norden ztratil tělo (ne duši) a ztráta těla znamená rovněž 

ztrátu vlastní smrti. 
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pod rukama“ (151). Výčet katastrof, které opravuje, přejde bez mrknutí oka, pouze radostně 

vrší události, které mu tečou v korektorně pod rukama, u vědomí, že samo je ve své nice 

v bezpečí. Po vzoru Whitmana zahrnuje Miller skrze své JÁ do výčtu věcí „vše“: od inzerátu 

jasnovidce (153) přes zprávu o „dvou myších, které se v Salcburku narodily v lidském 

žaludku“ (154) až po výbuch v britském kamenolomu a „včasných telegrafických 

kondolencích krále či královny“ (154). Celý svět „může vyletět do povětří“, JÁ ale váhá jen, 

jestli tuto zprávu oddělí čárkou, nebo středníkem: „The world can blow up – I will be here 

just the same to put in a coma or semi-colon“ (150); „Nothing escapes the proofreader’s eye, 

but nothing penetrates his bulletproof vest“ (153). 

  Podstatné je sarkastické přirovnání korektora k všemohoucímu Bohu, který „jednou 

týdně ukáže svou řiť věřícím“: „A good proofreader is a little like God Almighty, he’s in the 

world but not of it. He’s for Sundays only. Sunday is his night off. On Sundays he steps down 

from his pedestal and shows his ass to the faithful“ (152). Je to právě tento obraz 

všemohoucího Boha, Boha s jistými voyeurskými a „sadistickými“ rysy, který sice může 

zasáhnout, ale nezasahuje a jen se na utrpení dívá. Miller zde skrze své JÁ podává karikaturu 

Boha, kterého nešetří William Blake v básni „Ať v Paříži otevřou bordely“ (1996 [1793]: 21) 

a Arthur Rimbaud v básni „Zlo“ (1977 [1870]: 101), kvůli němuž protagonista Jan Ratkin 

Šrámkova bildungsromanu Stříbrný vítr (1964 [1910]) ztratil víru a na kterého Majakovský 

vytáhl svůj křivák na konci Oblaku v kalhotách (1947 [1915]). O co humánnější je obraz 

Boha u deistů coby geniálního hodináře než tento podivný obraz Boha jako nezúčastněného 

a vzdáleného pozorovatele, který nepomůže, ačkoli pomoci může. Nebiblický atribut 

omnipotence až zpětně připsaný Bohu je již pro Millera, stejně jako později pro teology 

„Boha po Osvětimi“, neudržitelný.
404

 Tento neblahý a nesmyslný obraz distancovaného Boha, 

boha-sadisty, lze chápat také jako jeden z důsledků zavedení kultury tisku (0.5.4) a Millerův 

obraz JÁ/Boha-korektora je v tomto velice silný. 

 Tento part skladby Tropic of Cancer je též sarkastickou odpovědí na Whitmanovu 

dramatickou interpretaci „všemohoucího Boha“ coby neustále létajícího, účastného, skoro 

„hyperaktivního“ rychlopsa Falca, který se vtěluje do jednotlivých enumerovaných entit před 

nahlédnutím obvyklé chyby (1.6, 1.8.1).
405

 

                                                 
404

 Dorothee Sölle v předmluvě k pozdějšímu americkému vydání své Fantazie a poslušnosti neskrývá vztek: 

„How could anyone, given the historical situation after the Holocaust, talk about an omnipotent heavenly Being 

who obviously prefers to stay in the position of an observer? What was great about this God who saw and knew 

what happened to people in Treblinka and Buchenwald and did not intervene“ D. Sölle (1982: xviii)? 
405

 Pro Millera jde o zesměšnění tohoto nesmyslného obrazu Boha. Millerova religiozita je velmi vzdálena 

teologickému obrazu omnipotentního otce a jeho obrazy sugerují spíš jazyk mystiků. Píše-li: „I have found God, 

but he is insufficient,“ má v tomto ohledu Millerova religiozita blízko k jazyku mystiků, jak jej opět přibližuje 
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  Pasáž je rovněž pandánem předchozího popisu kopulujícího Van Nordena (2.8.4), 

svébytným komentářem k zmíněné Nietzscheově větě o ospravedlnění života a světa jen jako 

estetických jevů (2008 [1872]: 58; 2.8.1), komentářem k smrti přímé účasti spisovatele, jenž 

na svět toliko pohlíží. Stejně tak lze číst pasáž jako komentář k marginalizaci umělce, jemuž 

moderní společnost delegovala – nepřejíc si být znepokojována – to poslední místo: 

v korektorně. Jako korektor je JÁ nicméně šťastná „nula“.
406

 

  Kontrast ke světu podle korektora, který ojedinělým způsobem problematizuje etické 

důsledky médiální, textové distance, pak v Tropic of Cancer tvoří popis situací v levném baru, 

kam korektoři i novináři Chicago Tribune chodí po práci „na skleničku“. JÁ zde poutavě 

popisuje svět prostitututek a pasáků, jejich divoké, ale vášnívé hádky a láskyplné usmiřování. 

Chyběl-li u JÁ-božského korektora zcela soucit s těmi, které postihly katastrofy, přející účast 

rozhodně nechybí v pasážích v tomto baru z polosvěta. S whitmanovskou řečnickou otázkou 

(2.4.2) Millerovo JÁ naléhá na čtenáře: „Doufám, že si nemyslíš, že pasák není člověk! 

Pamatuj, že i na pasáka přijde bolest a bída“ („You don’t think that a pimp is inhuman, I hope? 

A pimp has his private grief and misery, too, don’t you forget“, 163). Pasák musí tišit strašlivý 

citový hlad své dívky „zplundrované regimentem, který ji propochodoval mezi stehny“ (164). 

Millerovo JÁ se zastane jak pasáka, tak prostitutky, „jde o krvavé peníze, které nejsou ničím 

kryty“ (164).
407

 A pak dokonce v aluzi na Whitmanovo slavné diktum: „And whoever walks 

                                                                                                                                                         
D. Sölle: „Thus I set out to find a better theological language that could get rid of the streak of domination. I was 

helped by the language of the mystics. ,Source of all that is good‘, ,life giving wind‘, ,water of life‘, ,light‘ are all 

symbols of God which do not imply power of authority and do not smack of any chauvinism“ D. Sölle (1982: 

xix). 
406

 „I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive“ úvodních kadencí variuje zde Miller 

jinou triádou: „[G]ood proofreader has no ambitions, no pride and no spleen“ H. Miller (2005: 152). Kdyby JÁ 

„ambice, hrdost a rozmrzelost“ mělo, považovalo by tuto práci za nejnižší stupeň ponížení, nyní ji „vítá, stejně 

jako invalida vítá smrt“: „It’s a negative reality, just like death – a sort of heaven without the pain and terror of 

dying“ (152). Millerovo JÁ „muselo obcestovat celý svět, aby nalezlo takto pohodlnou niku“ (154). Miller dále 

kontrastuje nulové ambice korektora s „americkým snem“ a pociťuje úlevu, že z něj tyto světské ambice spadly: 

„How could I have foreseen, in America, with all those firecrackers they put up your ass to give you pep and 

courage, that the ideal position for a man of my temperament was to look for orthographic mistakes? Over there 

you think of nothing but becoming President of the United States some day. Potentially every man is Presidential 

timber. Here it’s different. Here every man is potentially a zero“ (154–155). V Evropě je normální být nikdo, 

„nula“, v Americe je společenský neúspěch chápán přímo jako „zlo“. Kdyby se stal vydavatelem Chicago 

Tribune či prezidentem Spojených států, nijak by si nepolepšil: „I can’t imagine what there would be to gain if I 

were made editor of the paper, or even President of the United States. I’m up in blind alley, and it’s cosy and 

comfortable“ (156). Na cestě z práce s Carlem a Van Nordenem Miller hýří nápady a entuziasmem, kterým 

„disponují jen ti, kteří nemají v životě žádnou aktivní roli“ (156), i kdyby chtěli něco změnit, nemohou uvést 

nápady v život. To je ale netrápí: Hlavní je, aby noviny vyšly a aby jim zůstal příjem. „Otherwise nothing 

matters. Nothing. We have become Orientalized. We have become coolies, white-colar coolies, silenced by a 

handful of rice each day“ (158). 
407

 „[...] When I listen to the reproaches that are leveled against a girl like Lucienne, when I hear her being 

denigrated or despised because she is cold and mercenary, because she is too mechanical, or because she’s in too 

great a hurry, or because this or because that, I say to myself, hold on there bozo, not so fast! Remember that 

you’re far back in the procession; remember that a whole army corps has laid siege to her, that she’s been laid 

waste, plundered and pillaged. I say to myself, listen, bozo, don’t begrudge the fifty francs you hand her because 
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a furlong without sympathy walks to his own funeral, dressed in his shroud“ (W. Whitman 

1855: v. 1265) píše Miller skrze své JÁ, že kdo se vydá po Faurbourg Montmartre a „nelapá 

po dechu a nepotí se, nejde s modlitbou či kletbou na rtech, nemá koule, a pokud ano, by měl 

být vykastrován“ („A man who can walk through the Faubourgh Montmartre at night without 

panting or sweating, without a prayer or a curse on his lips, a man like that has no balls, and if 

he has, then he ought to be castrated!“; H. Miller 2005 [1934]: 163). Za emoční neúčast chce 

indiferentní chodce kastrovat, káže „sympathy“ při konkrétním setkávání s lidmi na okraji 

společnosti a k whitmanovské účasti se JÁ hlásí i zjevnou intertextovou aluzí! Při denním 

snění opět v korektorně o pár stránek dál JÁ vidí v krásné pasáži prostitutku Lucienne letět 

jako stříbrného kondora z And (165). Další obrazy s motivikou pelikánů, albatrosů a pávů 

následují. Snad ze strachu z přílišného lyrismu JÁ tyto pasáže kontrastuje se setkáním 

s těhotnou dívkou, jež se mu nabízí (166).
408

 

  Tato účast s Lucienne a jejím maquereau zjevně kontrastuje s předchozí neúčastí – ba 

radostí! – nad velkými katastrofami zprostředkovanými novinovými zprávami v korektorské 

nice. Stejně tak se JÁ zastalo také prostitutky, kterou Van Norden málem usouložil k smrti. JÁ 

zjevně, ač deklarovaně morálně svobodná hyena, neusiluje o amoralitu či Bataillovu (1992) 

transgresi, ale o novou etickou orientaci. JÁ/Slovo nabíralo maso/tělo: Proto nejprve muselo 

odmítnout falešnou morálku „týpků seshora“ a proto zdůraznilo i svou vlastní necitlivost 

a strojovost, jako když chladně pozorovalo kopulujícího Van Nordena či cynismus, když 

s gustem korigovalo katastrofy. JÁ zemřelo heteronomní etice, aby se v něm probudila etika 

situační: jako jeho předchůdce, „umělec“ Jehošua z Nazaretu, zde káže textový „Henry 

Miller“ ve prospěch uražených a ponížených. 

 

 

2.8.6 Zmrtvýchvstání z nemoci 

 

Zatím jsme v této kapitole sledovali především smrt v abstraktních idejích zakotvené 

heteronomní etiky a zrod autonomní etiky účasti u Millerova JÁ. Sémantický trs smrti 

a zmrtvýchvstání JÁ se však na jiném místě knihy uskuteční rovněž ve variantě 

                                                                                                                                                         
you know her pimp is pissing it away in the Faubourg Montmartre. It’s her money and her pimp. It’s blood 

money. It’s money that’ll never be taken out of circulation because there’s nothing in the Banque de France to 

redeem it with“ H. Miller (2005: 164). 
408

 JÁ „je v pokušení to zkusit“ H. Miller (2005: 166), ona mu položí ruku na břicho a JÁ ucítí pohyb uvnitř, 

ztratí chuť (166). Dál se zamýšlí nad tím, že v Paříži – na rozdíl od New Yorku, „neštěstí“ jako „chybějící přední 

zub, oko či noha“ (166) naopak zvětšuje zájem mužských zákazníků, v americkém sexuálním trhu by zemřely 

hladem. Celý part je třeba vnímat opět jako morálně kontrastní k přechozímu (2.5.2, 2.7.7).  
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„reálné“ nemoci a uzdravení. Millerovo JÁ těžce onemocní, jak tvrdí, „z přebytku dobrého 

jídla a pití“ (H. Miller 2005 [1934]: 198). Zachrání jej kamarád, námořník Collins, který jej 

vyléčí vyprávěním, „přízí“ („yearn“, 201), o dobrodružství, když se plavil po řece Jang-c’-

ťiang, kde se sám ocitl na pokraji smrti. Teď je však vypravěč plný síly: nemoc Collinse ve 

výsledku posílila a Collinsovo vyprávění posílí též Millerovo nemocné JÁ, které upadne do 

léčivého spánku: „It was hard to imagine that this man’s body had once been a mass of sores, 

that he had been shunned like a leper; his voice was so quiet and gentle, it was as though his 

spirit had been cleansed by all the suffering he had endured. As he reached for his drink his 

face grew more and more soft and his words actually seemed to caress me“ (201). Jde o velice 

silný part knihy, kde JÁ akcentuje právě hojivý, léčivý aspekt vyprávěného slova – a mluví 

o Collinsově vyprávění jako o masitém vývaru: „[...] he put it on a bit thick“ (201), s vysokou 

intenzitou Millerovo JÁ opět spojuje metaforiku sycení duše a těla (0.4.1). 

 

 

2.8.7 Bojovné vymezení JÁ umělce vůči Fraenkelovi, Papinimu, Ravelovi, 

Matissovi a Proustovi 

 

Smrt iluzí a smrt ambic v tomto světě v Millerově mytologii souvisí s narozením umělce. V 

této kapitole bude třeba hlouběji prozkoumat proces sebeuvědomování uměleckého JÁ. 

 Whitmana jsme viděli soutěžit s hřebcem (1.8.1) či vymezovat se k jiným 

zakladatelům náboženství „opatrným podomním prodavačům“ (1.8.2). Millerovo JÁ postuluje 

svou teopoetiku vůči jiným umělcům a Millerovo JÁ nachází svůj hlas také skrze tento 

konfrontační pohyb. Záhy po úvodním sedmiodstavcovém „manifestu“ (2.3), kde Millerovo 

JÁ deklaruje, že jest umělcem, se však JÁ vrací časově zpět, ke své fragmentární existenci 

nejistého clocharda v Paříži, který sice píše „fragmentární zápisky“ (2.5), ale umění 

a umělecké bytí ještě JÁ netematizuje a zřejmě se dosud ani za umělce nepovažuje. 

V následujících partech však citáty a narážky na jiné umělce začnou houstnout a třináctá část 

jimi doslova praská ve švech (viz 2.8.8). Vezmeme-li to postupně, je první výraznou 

tematizací umělecké tvorby po úvodních kadencích projekt „The Last Book“ plánovaný 

s Borisem (Michaelem Fraenkelem) v druhé části. „The Last Book“ má být vydána anonymně: 

JÁ popisuje, s orální repetitivností dvakrát za sebou, zrod projektu a entuziasmus s ním 

spojený a debatovaný a „imprimovaný“ (H. Miller 2005 [1934]: 33) – orálně – za chůze 

cestou na poštu. Kniha v JÁ začala růst jako dítě, otěhotněl („Women get up to offer me their 
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seats. Nobody pushes me rudely any more. I am pregnant. I waddle awkwardly, my big 

stomach pressed against the weight of the world“, 33). O spřízněnosti „poslední 

knihy“ a Tropic of Cancer svědčí jak zmíněná Millerova intence pojmenovat skladbu právě 

„The Last Book“, tak úmysl podepsat text jako „Anonymous“ (viz 2.1). Cílem tohoto 

megalomanského
409 

projektu je uspíšit konec světa, zasadit světu, který v Millerově mytologii 

umírá, ránu z milosti: „The world is rotting away, dying piecemeal. But it needs the coup de 

grâce, it needs to be blown to smithereens“
410

 (33). Projekt „Poslední knihy“ však není 

totožný s projektem Tropic of Cancer.
411

 Millerovy invektivy na tisk a knihy je třeba brát 

vážně a Cancer je příliš procesuální, „orálně nestálý“ text, aby se vešel do imprimatur 

společného projektu s Borisem, který má příliš utopické, alchymistické a totální rysy.
412

 

I proto je Boris (Fraenkel) vysmívanou postavou Millerovy skladby: JÁ potřebuje s orální 

chlubivostí, že je lepší a živější, aby vůči Borisově posedlosti filosofií smrti mohlo postulovat 

vlastní živost „kluka z Brooklynu“ i živost skladby, kterou komponuje: „I will tear off a few 

hairs from your cunt and paste them on Boris’ chin“ (13). 

 K důležité reflexi Millerova JÁ dochází nad četbou memoárů Giovanni Papiniho: 

Papiniho „chtějí všichni vidět“ a „chce být sám“, k čemuž se Millerovo JÁ opět vymezí: že 

zde něco o vlas Papinimu uniká a že umělec je vždy sám, a co potřebuje, „není samota, ale 

                                                 
409

 Srov.: „It is to be a new Bible – The Last Book. All those who have anything to say will say it here – 

anonymously. We will exhaust the age. After us not another book – not for a generation, at least. [...] Now we 

shall have a vessel in which to pour the vital fluid, a bomb which, when we throw it, will set off the world. We 

shall put into it enough to give the writers of tomorrow their plots, their dramas, their poems, their myths, their 

sciences. The world will be able to feed on it for a thousand years to come. It is colossal in its pretentiousness. 

[...]It will be enormous, the Book. There will be oceans of space in which to move about, to perambulate, to sing, 

to dance, to climb, to bathe, to leap somersaults, to whine, to rape, to murder. A cathedral, a veritable cathedral, 

in the building of which everybody will assist who has lost his identity. There will be masses for the dead, 

prayers, confessions, hymns, a moaning and a chattering, a sort of murderous insouciance; there will be rose 

windows and gargoyles and acolytes and pallbearers. You can bring your horses in and gallop through the aisles. 

You can butt your head against the walls – they won’t give. You can pray in any language you choose, or you can 

curl up outside and go to sleep. It will last a thousand years, at least, this cathedral, and there will be no replica, 

for the builders will be dead and the formula too. We will have postcards made and organize tours. We will build 

a town around it and set up a free commune.“ Pasáž však symptomaticky není prostá seberefexe, když JÁ mluví 

o jeho „okázalosti“ („pretentiousness“) a následuje další ironizace projektu: JÁ jde víc o Táňu než o manifest. 

„Sylvester, the sick dramatist, is saying: ,I am just reading the Manifesto.‘ And Tania says – ,Whose?‘ Yes, Tania, 

I heard you. I am up here writing about you and you divine it well. Speak more, that I may record you. For when 

we go to table I shall not be able to make any notes…“ H. Miller (2005 [1934]: 36). 
410

 „For a hundred years or more the world, our world, has been dying. And not one man, in these last hundred 

years or so,has been crazy enough to put a bomb up the asshole of creation and set it off. The world is rotting 

away, dying piecemeal. But it needs the coup de grâce, it needs to be blown to smithereens. Not one of us is 

intact, and yet we have in us all the continents and the seas between the continents and the birds of the air. We 

are going to put it down – the evolution of this world which has died but which has not been buried. We are 

swimming on the face of time and all else has drowned, is drowning, or will drown“ H. Miller (2005 [1934]: 33). 
411

 Zde nemohu souhlasit s T. Nesbitem (2007: 44). 
412

 Projekt s Fraenekelem po napsání Tropic of Cancer znovu ožije jako projekt hamletovské korespondence, 

původně plánovaný i s Pérlesem, který však záhy z projektu ustoupil. H. Miller a M. Fraenkel (1939). 
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osamělost“ (H. Miller 2005 [1934]: 71). S důrazem na vždy přítomnou samotu umělce 

i v kruhu blízkých (2.6) JÁ deklaruje, performativně, jako kouzelník: „The artist, I call myself. 

So be it“ (H. Miller 2005 [1934]: 72). 

  Další z mnoha instancí, při nichž se rodící se Millerovo JÁ vymezuje vůči druhým 

umělcům, je part, kdy JÁ najde lístek na koncert Maurice Ravela („slušnou formu sebe-

mučení“, 81), celý sál je Ravelovou skladbou „elektrifikován“. Podle JÁ se však Ravel 

„zastavil“ („he arrested himself“, 83), místo toho, aby sál přivedl k šílenství („he could have 

driven us stark mad“, 83), což podle JÁ bylo v Ravelových silách: skladatel však obětoval 

cosi „formě“, což je „zelenina, kterou lidé polykají před usnutím“ (83): Zde zaznívá jednak 

Millerovo odmítnutí tradiční hudební formy coby paralely literární zápletky (0.4.3), jednak 

jeden ze základních důrazů Tropic of Cancer a to je „dojít až na konec“ („go full length“; 

H. Miller 2005 [1934]: 83), jednak představa umělce-asasína, který světu pomůže zemřít. 

Začne-li autor bubny, má skončit „dynamitem nebo TNT“ (83), má vykročit z hranic 

bezpečného umění „in the ordinary sense of the word“ (10), z hranic „umění coby náhražky 

života“ (H. Miller 2011 [1938]: 149). Zde se ohlašuje Millerova víra v umění, jež pomůže 

„výbuchu“ dosavadních struktur opresivní společnosti konzumu, aby mohla přijít celková 

obroda společnosti. Ocitáme se zde poblíž tezí pozdního Adorna o autonomním umění – pro 

Adorna „političtějším“, než je umění angažované –, o umění „poukazujícím“ k spravedlivému 

životu? „As eminently constructed and produced objects, works of art, even literary ones, 

point to a practice from which they abstain: the creation of a just life. [...] This is not time for 

political art, but politics has migrated into autonomous art, and nowhere more so that where it 

seems to be politically dead“ T. Adorno (2002 [1962]: 782).
413

 S odsudkem Ravelova „strachu 

jít na konec“ přichází první, velmi jemná, jezerní, thoreauovská
414

 epifanie (2.6.2), v jejíž 

akvatické symbolice se ohlašují konečné kadence skladby, kdy se Seina promění v artérii JÁ-

umělce. 

 Klíčová je rozsáhlejší reflexe obrazů Henri Matisse. Millerovo JÁ na Matissových 

obrazech obdivuje uměleckou odvahu „rozpouštět“, „deformovat“ (H. Miller 2005 [1934]: 

168), vnímat „alchymii zvuku a smyslu“ (167). Matisse jako umělec umí překládat: 

odpoutává člověka od „faktů“ života, obětovává na figuře harmonickou linii, aby mohl 

detekovat „rytmus a šepot krve“ (168). JÁ Obdivuje Matissovo mistrovství, jeho suverenitu 

umělce: Nad Matissem se nachází v natolik „přirozeném a kompletním světě, že se v něm 

ztrácí“ (167). V každé Matissově „básni“ Millerovo JÁ vidí „dějiny částeček lidského masa, 

                                                 
413

 Na Adorna v této lucidní myšlence zjevně navazuje Elaine Scary  (0.3.1). 
414

 Srov. H. D. Thoreau (1949 [1854]: 191–221). 
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které odmítlo být pozřeno smrtí“, Matisse „přeložil póry masa do hladových, vidoucích úst“, 

„oznamuje své objevy na metafyzickém pigmentu světa“, vším proniká „vůně a zvuk plavby“, 

třebaže se svět rozpadá, umělec Matisse, který nechce nic jiného než tvořit, zůstane 

„zakotven“.
415

 

 Po nádherném pajánu o Mattisově umění v posledním odstavci této části zůstává pro 

JÁ přesto umělcem 18. a 19. století, Matisse „je krásný svým ložnicovým, starosvětským 

způsobem“, jeho svět je zašlým světem „pastorálních dnů vína a fornikace“ (170). Millerovo 

JÁ namítá, že nepotkává v Paříži krásné prostitutky Matissových obrazů, ale právě těhotné 

a postižené ženy, které situace donutila k prostituci, jež se nabízejí za peníze u zdí hřbitova či 

před veřejnými záchodky a „reklamami na cigaretové papírky, rum, akrobaty, dostihy“ (170), 

a právě tyto kulisy vytvářejí krásu těchto žen, jež JÁ potkává na ulicích. Matisse nezahrnuje 

do svých obrazů „ložiska, bojler, píst a utahovák“ (170), jeho „odalisky“ jsou vždy v interiéru, 

nemohou existovat bez nádherně barevného interiéru. V Millerových pojmech přes 

uhrančivou krásu a živost svých obrazů Matisse zůstává pro JÁ pouhou literaturou, 

uzavřeným uměním boudoiru, Matisse píše dějiny uzavřené epochy, jeho „krása“ je uzavřená, 

je konzervou a Ongovým pomníkem (0.4.5), a proto už není plně skutečná. Pro JÁ jde o 

starou, protože nekompletní estetiku, která není dostatečnou odpovědí na utrpení a chaos 

skutečnosti ve světě, ve kterém žijeme.
416

 

  Kontemplace Matissových obrazů přivede JÁ k reflexi Proustova Hledání ztraceného 

času: i na Proustovi oceňuje JÁ transformaci „negativní skutečnosti života“ do „obrysů 

umění“ (H. Miller 2005 [1934]: 167), popisuje něžně Proustovu estetiku vzpomínání: „Two 

waxen hands lying listlessly on the bedspread and alng the pale veins the flutted murmur of 

a shell repeating the legend of its birth“ (168). V eseji „Vesmír smrti“ Millerovo JÁ odmítá 

umění jako náhražku života ostřeji: „Umění coby náhražka života. Literatura útěku, úniku, 

literatura neurózy tak oslnivé, až člověk skoro pochybuje o smyslu zdraví“ (H. Miller 2011 

                                                 
415

 Srov.: „In every poem by Matisse there is the history of a particle of human flesh which refused the 

consummation of death. The whole run of flesh, from hair to nails, expresses the miracle of breathing, as if the 

inner eye, in its thirst for a greater reality, had converted the pores of the flesh into hungry seeing mouths. By 

whatever vision one passes there is the odor and the sound of voyage [...] Behind the minutiae, the chaos, the 

mockery of life, he detects the invisible pattern; he announces his discoveries in the metaphysical pigment of 

space. No searching for formulae, no crucifixion of ideas, no compulsion other than to create. Even as the world 

goes to smash there is one man who remains at the core, who becomes more solidly fixed and anchored, more 

centrifugal as the process of dissolution quickens“ H. Miller (2005: 168–169). 
416

 Manifest „The New Instinctivism“ psaný Millerem spolu s Alfredem Perlèsem v roce 1931 formuluje 

„nekompletnost“ Matissova vidění ještě ostřeji: Matisse pořád žije ve světě, v němž se věda „marně pokouší 

propůjčit nicotě celkový tvar“: „If, however, he seems to give the impression of creating and abiding in a very 

real world, it is nonetheless an incomplete world. It is a world in which science attempts vainly to give solidity to 

nothingness. The scepticism which logic introduced has ushered in a faith of incomprehensible 

proportions“ H. Miller (2007 [1931]: 24). 
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[1938]: 149). Rovněž Proustova estetika je pro JÁ nedostačující vůči modernímu světu, který 

krvácí jako „broken rectum“ (H. Miller 2005 [1934]: 169) a stále více připomíná „sen 

entomologa“, „zeměkoule se vychyluje z osy, přichází nová doba ledová“ (169). 

„Vědci“ a věda z života udělali velký „nevěstinec“ a ten „nepotřebuje dekoraci“ (170). 

V podobném duchu jako Vladimír Boudník Millerovo JÁ
 

tvrdí, že je třeba 

„rozmontovat“ kanály a otevřít „genito-urinární systém“, který zásobuje „výměšky umění“, 

protože je ucpán „udušenými embryi“ (170). Podle Millera moderní industriální a 

konzumistická kultura tímto obrazem ke své vlastní škodě své básníky indiferencí a kulturní 

sterilitou „zadusila“ ještě v zárodku a sama pak, ochuzena o jejich sociálně prospěšnou roli, 

upadala do stále větší sterility, atomizace a pokročilejšího stadia kulturní a sociální 

„rakoviny“ (2.7.1). Proustova a Matissova estetizace nestačí, místo vůní a parfémů je třeba 

„hypermanganu a formaldehydu“ (H. Miller 2005 [1934]: 170),
417

 je třeba odhodit minulý čas, 

zápletku, syžet, nostalgii, retrospektivitu, krbovost umění a literatury a „cpát bomby do řiti 

stvoření“ (33). 

 

 

2.8.8 Krédo JÁ-umělce 

 

Po uvedených bojovných vymezeních JÁ se nyní nabízí představit umělecké krédo JÁ jako 

celek. Práce tak učiní především ve světle třinácté části skladby a Millerových esejů psaných 

ve stejné době jako Cancer. 

 Umělec musí zemřít světu. Umělec je nespokojen, má větší, boholidský nárok na život 

a na svět (2.6). JÁ píše v eseji, vznikajícím v době, kdy editoval Cancer, že rozhodnutí 

„nebylo ani věcí volby“, musel se jím stát, protože jinak by „umřel nudou“ (H. Miller 2011 

[1938]: 80).
418  

Být člověkem moderní doby znamená pro Millera být Peckoverem či Van 

Nordenem, což je „smutný, politováníhodný příběh“ („poor, sorry, miserable affair“, 257) 

a JÁ chce víc, chce pít z Rabelaisovy „božské lahvice“ a nalézat v ní „moudrost“, přestože 

                                                 
417

 Ohlašuje se touto scientistní metaforikou „obludný pracovník“ Rimbaudových dopisu Paulovi Deménymu? 

A. Rimbaud (2004: 113–127). 
418

 „Abych žil jako umělec, seknul jsem s prací před deseti nebo dvanácti lety. Udělal jsem si všechno vysoce 

nepohodlným. Nemůžu ani říct, že to rozhodnutí bylo věcí volby. Musel jsem ho podstoupit, jinak bych umřel 

nudou. Za to, že jsem přestal s prací a žil život jako umělec, jsem přirozeně nedostal zaplaceno. Brzo jsem už 

musel žebrat o kůrku chleba“ H. Miller (2011: 80). 



255 

jeho „intoxikace není dlužna vínu“ (257),
419

 JÁ píše, že dřív pro něj bylo největším cílem být 

plně člověkem, v dnešní karcinogenní době uprostřed „skřípějící mašinérie 

humanity“ („creaking machinery of humanity“, 255) to už možné není: nezbývá než být 

umělcem. JÁ zdůrazňuje svou ne-lidskost, („I am inhuman!“, 255) v tom smyslu, že je 

„božský“, numinózní, divný.
420

 Z touhy po životě se JÁ zabíjí, zříká se ambic v tomto světě, 

včetně úspěchu jako spisovatel: „[umělcova] žízeň po žití je tak silná, že ho nutí zabíjet se 

znovu a znovu. Mnohokrát umře, aby mohl žít [imaginativně] bezpočtem životů“ (H. Miller 

2011: 138). 

 JÁ Millerových skladeb je pro Millera reálnější než jeho běžný život, žije do díla, 

„musí žít zástupně“ (Ibid.: 142), žije s tím, že o tom bude psát. Proto umírá světu a je „vždy 

sám“ (H. Miller 2005 [1934]: 72).
421

 Miller této „smrti“ a svým prožitkům propůjčuje 

archetypální platnost, objektivizuje ji, vtiskává jí tvar; překládá („translates“) sebe a svět do 

díla: „[A]by si uchoval svou tvořivost,“ přetváří posedlost sebou samým v „obecnou, 

kolektivní ideologii“ (H. Miller 2011: 144). Onou „objektivizací“, „obecnou, kolektivní 

ideologií“, propůjčením archetypální symbolické platnosti je proto u Millera – stejně jako 

u Whitmana „I CELEBRATE myself“ – sebechápání utrpení v návaznosti na příběh 

„umělce“ Ježíše Krista. V Tropic of Cancer tedy „smrt“ znamená především ztrátu přímého 

podílení se na světě a přímé účasti, aby pak tato účast – resurektována – mohla oslovit čtenáře 

textem díla. 

 Být umělcem je u JÁ Cancer – ostřeji než být básníkem u Whitmana – věcí 

vyvolení.
422 423

 V návaznosti na Nietzscheho „pokolení [...] drakobijců, kteří se odvracejí ode 

všech doktrín slabošského optimismu a chtějí v celku a v náplni, po goetheovsku odhodlaně 

žít“ (F. Nietzsche 2008: 157) a Rimbaudových „hrozných pracovníků“ (A. Rimbaud 1977: 

341) mluví JÁ „o rase umělců“, tedy jakémsi vyvoleném, uzavřeném etniku těch 

                                                 
419

 Zde zřejmě s narážkou na báseň v próze „Opíjejte se!“ protichůdce Charlese Baudelaira; následuje 

nietzscheánský obraz „I want to make a detour of those lofty arid mountain ranges where one dies of thirst and 

cold“ H. Miller (2005: 257). 
420

 Deleuze a Guattariho (1983) a Foucaultova (1983) interpretace Millera coby „inhuman“ ve smyslu opuštění 

humanistického rozvrhu je zcestná, je-li aplikována na Millerův opus jako celek. Má smysl jen v partech 

záměrného zdůraznění vlastní chaotičnosti „dřívější newyorské“ existence JÁ vyprávěné již s perspektivy 

„obrozeného“, nového Millerova JÁ v Tropic of Capricorn a Sexusu. 
421

 Střet s literárními kritiky, kteří naopak hledali pravého Millera mimo JÁ, přesně pojmenovává Jay Martin: 

„The problem was that he had created Henry Miller, the hero of his autobiographical romances, which, for him, 

was the true Miller, while the critics seemed intent upon going in back of it, to the ,real‘ Henry Miller, which 

each one saw quite differently“ H. Miller (1980: 489). 
422

 Důraz na božskou vyvolenost umělce je ovšem přítomný už v renesanci, srov.: „[...] u Francesca da Hollanda 

se opakovaně setkáváme s výrokem, že skutečný malíř se malířem rodí; šlechticem může někoho učinit císař, 

malířem jenom Bůh“ E. Kris a O. Kurz (2008 [1934]: 56). V  „Otevřeném dopise surrealistům všude“ pak Miller 

ironizuje avantgardní představu, že všichni mají být básníci: „Otázka: proč by měli poezii dělat všichni? 

Proč?“ (H. Miller 2011 [1938]: 74). 
423

 V tom je zásadní rozdíl mezi raným Millerem a pozdním Millerem a Whitmanovým dílem jako celku. 
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nehumánních („the inhuman ones“; H. Miller 2005 [1934]: 256), existujícím paralelně 

s etnikem lidí. Whitman ukázal svou genealogii až k „monstrózním sauroidům“, kteří něžně 

nosili jeho embryo (1.8.2), Millerovo JÁ zdůrazňuje ve své genealogii už umělce Krista 

(2.6.2), dále se hlásí k autorům (Rabelais, Dostojevský, Nietzsche, Rimbaud, Lawrence), kteří 

„to přepracovali“, jejichž styl byl „otravný“, „monstrózní“ a zmatečný (H. Miller 2005 [1934]: 

254). Nebyli dokonalí: všichni zabředli „do vlastního hnoje“: „They were all mired in their 

own dung“ (254): to je ale vše míněno jako pochvala, neboť Millerovo JÁ nedokonalost 

přitahuje, protože je výrazem zápasu: „What is called over-elaboration is my meat, it is a sign 

of struggle [...]“ (254).
424 

  

 Úkolem této „rasy umělců“ je probouzet mrtvé z bezživotí, „smrti zaživa“, k životu: 

obnovit fundamentální lidské cítění, proměnit „mokré těsto v chleba, chleba ve víno a víno 

v krev“, ze strusky vytvořit „píseň, která kontaminuje“ (H. Miller 2005 [1934]: 256) 

spokojené občany: 

 

Side by side with the human race there runs another race of beings, the inhuman ones, the race 

of artists who, goaded by unknown impulses, take the lifeless mass of humanity and by the 

fever and ferment with which they imbue it turn this soggy dough into bread and the bread 

into wine and the wine into song. Out of the dead compost and the inert slag they breed a song 

that contaminates. I see this other race of individuals ransacking the universe, turning 

everything upside down, their feet always moving in blood and tears, their hands always 

empty, always clutching and grasping for the beyond, for the god out of reach: slaying 

everything within reach in order to quiet the monster that gnaws at their vitals (255–256). 

 

 Této rase umělců v Millerově mytologii nezbývá než „plundrovat vesmír“, musí 

„vraždit“, „aby upokojili monstrum, které jim hryže vnitřnosti“ (256), z moderních umělců se 

museli a musejí stávat asasínové (H. Miller 1962), „vrazi“ rakovinného dění v současném 

světě. Mají ukazovat směr smysluplného života navzdory „nové době ledové“ (H. Miller 2005 

[1934]: 169). JÁ píše v Blakeových
425

 a Nietzscheových stopách o tom, že „umělec musí 

převrhnout existující hodnoty“ a vytvořit „vlastní řád z okolního chaosu“: navíc však zdůrazní 

                                                 
424

 Srov. následující literární hádanku, z níž se mi bezpečně podařilo rozpoznat pouze první dva autory, Rabelaise 

a Dostojevského: „Today I am aware of my lineage. I have no need to consult my horoscope or my genealogical 

chart. What is written in the stars, or in my blood, I know nothing of. I know that I spring from the mythological 

founders of the race. The man who raises the holy bottle to his lips, the criminal who kneels in the marketplace, 

the innocent one who discovers that all corpses stink, the madman who dances with lightning in his hands, the 

friar who lifts his skirts to pee over the world, the fanatic who ransacks libraries in order to find the Word – all 

these are fused in me, all these make my confusion, my ecstasy“ H. Miller (2005 [1934]: 257). 
425

 Jak říká Los v Blakeově básni Jeruzalém: „Musím vytvořit systém, nebo mě zotročí systém jiného. Nebudu 

nic dokazovat ani srovnávat: mým úkolem je tvořit“ W. Blake (1996: 163). 
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pedagogickou funkci: píše proto, aby mrtví ožili: „[...] the task make of the chaos about him 

an order which is his own, to sow strife and ferment so that by the emotional release those 

who are dead may be restored to life [...]“ (H. Miller 2005 [1934]: 254)! Má to být právě 

„emoční uvolnění“, které čtenáře resuscituje! 

 Prostředkem toho „emotional release“, této osvobozují emoční mimetické dardy je pro 

Millerovo JÁ – podobně jako u Whitmana (1.8.4) – překlad, u Millera je to konkrétně překlad 

subjektivity do textu: JÁ mluví o odvaze přeložit to, co je v srdci, ale co „chybí 

v knihách“ (H. Miller 2005 [1934]: 19). JÁ sní, že takovýto překlad by „vyhodil svět do 

povětří“: „If any man ever dared to translate all that is in his heart, to put down what is really 

his experience, what is truly his truth, I think then the world would go to smash, that it would 

be blown to smithereens and no god, no accident, no will could ever again assemble the 

pieces, the atoms, the indestructible elements that have gone to make up the world“ (250). JÁ 

uplatnilo podobnou detonační mataforiku již dříve, odkazujíc přímo k textu Cancer coby 

výbušnině (10, 33). 

 Úlohou umělce-detonátora je tak především probudit v lidech znova 

„instinkty“ a fundamentální cit: „Rolí umělce ve společnosti je v lidech oživovat primitivní, 

anarchické instinkty, které jsme obětovali kvůli iluzi života v pohodlí“ (H. Miller 2011 [1938]: 

78). Následující věty z Tropic of Cancer představují cosi jako program: JÁ chce 

„namalovat“ pre-sókratickou bytost a „vztyčit svět“ na základě „omfalu“, a ne „ukřižované 

ideje“, postavit nový kosmos: „Up to the present, my idea in collaborating with myself has 

been to get off the gold standard of literature. My idea briefly has been to present 

a resurrection of the emotions, to depict the conduct of a human being in the stratosphere of 

ideas, that is, in the grip of delirium. To paint a pre-Socratic being, a creature part goat, part 

Titan. In short, to erect a world on the basis of the omphalos, not on an abstract idea nailed to 

a cross“ (H. Miller 2005 [1934]: 244). K tomu, aby tak intenzivní hlas byl uložen do hrobu 

textu – aby mohl být v duši a těle čtenáře vzkříšen a vést k obnově světa –, musí ten, který jej 

zapíše, nejprve sám zemřít světu (2.6.2). 

 Záchrana pro čtenáře tak tkví v emotivně silné estetické zkušenosti, která 

promění/vyléčí/vzkřísí člověka a vytrhne ho z područí některého z velkých optimistických 

narativů modernity. Ať už autor, autoři či čtenáři, mají – jak JÁ zdůrazňuje – hledat 

„stránku“ knihy, „fragmenty“, „třísky“ či „nehty u nohou“, které dokáží „vzkřísit tělo a duši“: 

„I believe that today more than ever a book should be sought after even if it has only one great 

page in it: we must search for fragments, splinters, toenails, anything that has ore in it, 

anything that is capable of resuscitating the body and soul“ (H. Miller 2005 [1934]: 258). 
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Hledá se tedy píseň, která umožní estetickou zkušenost, jež dá tomu „mrtvému“ v člověku 

zemřít, aby se mohlo narodit to latentně „živé“ v něm (0.4)! Miller-Američan promlouvá coby 

člověk ne-teoretický: Stejně jako pro barda orálních kultur či ještě novoromantického básníka, 

jako byli Victor Hugo, Jaroslav Vrchlický či pozdní Whitman (3.1), je pro Millera poselství 

moderního umělce organicky spojeno s poselstvím etickým, něco se však přesto změnilo, 

doba Whitmanova radostného a vlasteneckého zpěvu (H. Miller 2005 [1934]: 276) je 

nenávratně pryč: k obrodě je třeba celkové znovuzrození ducha, to však v Millerově 

teopoetice není možné bez smrti. JÁ pomáhá čtenáři do hrobu, aby jeho staré JÁ mohlo umřít 

a nové JÁ se mohlo narodit, a deklaruje potřebu velkých explozí, jen tak se čtenář může 

probrat ze spánku ideologické indoktrinace (9–10).
426

 

 Umělecké dílo je tak v Millerově chápání stejně jako pro pozdního Theodora Adorna 

(1962) a pro Elaine Scarry (1999; 0.3.1) spjato s etickým. V tomto nejzákladnějším aspektu 

zůstává Miller umělcem, který píše pro druhé, umělcem humanistickým, jakkoli se vůči 

tomuto slovu vymezuje. 

 Přijetím kristovské symboliky zdůrazňuje JÁ také svou oběť, svou smrtí – chápanou 

též ve výše uvedeném smyslu odumření věcem života a stání se umělcem – oplodní kulturní 

půdu a otevře cestu druhým: tato kréda lze opět číst na fólii chápání tragiky, jak ji pojednává 

Nietzsche (2008 [1872]). Jak Miller píše v lawrencovských esejích vznikajících ve stejné 

době, když seškrtával Tropic of Cancer. Pravý umělec (podle Millera v tomto eseji tedy 

D. H. Lawrence, a nikoli James Joyce a Marcel Proust) oplodní v Millerově pojetí svou smrtí 

masy: „Umělci nejde o to, jak se ztotožnit s okolními masami, protože v tom spočívá jeho 

skutečná smrt, ale o to, jak svou smrtí masy oplodnit“ (H. Miller 2011: 148). Vznikem díla se 

přerozdělí magická síla: „V každém novém díle se znovu odehraje výjev obětování boha. 

Neboť myšlenku oběti podbarvuje základní myšlenka eucharistie: dojde k zabití osoby, která 

zosobňuje velikou moc, aby se tělo snědlo a magická síla přerozdělila“ (Ibid.: 142). V jiné 

Millerově formulaci umělec svou smrtí otevře druhým cestu: „Dál vstříc smrti! Ne zpátky do 

lůna. Dál od tekutých písků, od stagnujících vod! Přišla zima života a v našem dramatu jde 

nyní o to, nalézt oporu, aby život opět nabral směr. Ale tento opěrný bod můžeme nalézt jen 

na mrtvých tělech těch, kteří se rozhodli zemřít“ (Ibid.: 146). I v Cancer Millerovo JÁ 

zdůrazňuje, že ten, „který vytváří řád, bude znovu přivazován na hranici a houpat se na 

oprátce“, specificky naráží zřejmě na Rabelaisova vydavatele a tiskaře Étienne Doleta, který 

                                                 
426

 V raném textu „Koláč, co se třpytí“ JÁ přijímá roli umělce-hrobníka: „Jako umělce vás však utěšuje možnost, 

která druhým bývá odepřena: přijmout roli hrobníka. Jde o staré a poctivé řemeslo a vystačíte si se základní 

znalostí lidské anatomie. A nabízí se vám – ve vší důstojnosti – uspokojení z pohybu a z práce se smrtí a sami 

přitom zůstáváte převelice živí a radostní“ H. Miller (2011 [1935]: 26). 
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byl za vydání Gargantuy popraven: „[H]e who could create order, he who would sow strife 

and discord, because he is imbued with will, such a man must go again and again to the stake 

and the gibbet“ (H. Miller 2005 [1934]: 254–255). 

 Millera nezajímá ohledávat roztrženou subjektivitu moderního člověka a moderního 

umělce. Začíná v tragické hrůze života proto, aby směřoval ke světlu Kázání na hoře. Oproti 

autorům (Baudelaire, Proust, Joyce), kteří nabízejí čtenáři ohledávání roztříštěnosti vlastní 

subjektivity a syntézu ponechávají na čtenáři, začne Miller uprostřed vnitřního chaosu, 

postaví před čtenáře roztříštěnou situaci a z ní – skrze svou komplexní teopoetiku smrti 

a znovuzrození – směřuje k syntéze, kterou učiní jednak formou morálního kázání (zastání se 

Lucienne), jednak i smrtí a resurekcí vlastního JÁ. Nyní se podívejme za závěr, kde se nitky 

komplexní Millerovy autorské teopoetiky smrti a vzkříšení spojují. 

 

 

2.8.9 „Tok je přibit“ 

 

Většinu patnácté, poslední části knihy tvoří obstarávání kamaráda Fillmora, kterému JÁ 

pomáhá utéct do Ameriky. Nyní však už je Fillmore ve vlaku, JÁ má v kapse peníze, jež se 

rozhodne si ponechat – jakkoli to „ve skutečnosti“ bylo jinak (2.5.4). Konečně má peníze na 

jídlo a bydlení. Whitmanovo JÁ k jeho letu přiměla mimetická touha vyvolaná pozorováním 

hřebce (1.8.1), podobně i Millerovo JÁ, když před ním zastaví taxík, z nějž vyjde dáma 

s bílým pudlem, který jí „čurá na hedvábné šaty“, deklaruje, „že je stejně dobrý jako 

pes“ a zamává na taxikáře: „The idea of taking a dog for a ride got me sore. I’m as good as 

her dog, I said to myself, and with that I gave the driver a sign and told him to drive me 

through the Bois“ (H. Miller 2005 [1934]: 315). JÁ, kluk z Brooklynu, který má teď peníze 

v kapse, si situaci náležitě užije: nechá taxík čekat, zatímco sám jde čurat a glosuje to tak, že 

s penězi v kapse by mohl na sebe nechat čekat klidně dva taxíky (316). S mikcí se opět dere 

na povrch akvatická symbolika, jež se už předtím ohlásila popisem „oteklé“ Seiny (73), 

thoreauovským sněním během Ravelova koncertu o jezeře uvnitř já s hejny ptáků (83; 2.6.3) a 

joyceovským závěrem třinácté části
427

 a která vyvrcholí posledními větami skladby. 

                                                 
427

 Akvatická symbolika znovuzrození se znovu ohlašuje v třinácté části mimetické a až extatické radosti nad 

Joyceovým diktem. „,I love everything that flows,‘ said the great blind Milton of our times. I was thinking of 

him this morning when I awoke with a great bloody shout of joy: I was thinking of his rivers and trees and all the 

world of night which he is exploring. Yes, I said to myself, I too love everything that flows: rivers, sewers, lava, 

semen, blood, bile, words, sentences. [...]“ H. Miller (2005 [1934]: 258); JÁ pak pokračuje také v tom, že miluje 

„písma“, která tečou (!) „I love scripts that flow, be the hieratic, exoteric, perverse, polymorph, or 

unilateral“ (259), tímto symbolem JÁ podrývá pevnost, fixovanost, uzavřenost literatury a připravuje si půdu pro 
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 Závěr, kde dojde k prolnutí JÁ s tělem otevřené krajiny, aludující závěr 

„I CELEBRATE myself“, je v něčem reálně americký. Millerovo JÁ si nicméně nejprve 

položí otázku, jestli se chce vrátit do Ameriky: místo odpovědi mu vyvstane apokalyptický 

obraz „ulic ucpaných mravenci“ (H. Miller 2005 [1934]: 317) a světla prostupujícího žebry 

mrakodrapů.
428

 Napětí mezi (i Whitmanovým) obrazem Ameriky a Amerikou skutečnou trvá 

a JÁ si rozpor znova a znova potřebuje uvědomit. 

 Následují tři odstavce, z nichž každý je zhruba o polovinu kratší než předchozí a které 

jsou tak symetrické s přibývajícími úvodními odstavci knihy (2.3) a zužují se podobně jako 

poslední sloky „I CELEBRATE myself“. Závěr je podobně cyklický jako závěr skladby 

Whitmanovy a vybízí ke čtení od úvodních kadencí znovu: i tato cykličnost je spojena 

s emblematickým trsem smrti a nového zrození a zpřítomňuje kritiku přísně lineárního 

narativu modernity. Slova a text se postupně vytrácí, aby z prázdna, po tečce, uzavírající 

poslední slovo skladby „fixed“ (H. Miller 2005 [1934]: 318), mohlo dojít k hermeneutickému 

kříšení. Text tu byl pouze coby vysvlečená kůže hada, mimoděk odhozená pro čtenáře. 

 

After everything had quietly sifted through my head a great peace came over me. Here, where 

the river gently winds through the girdle of hills, lies a soil so saturated with the past that 

however far back the mind roams one can never detach it from its human background. Christ, 

before my eyes there shimmered such a golden peace that only a neurotic could dream of 

turning his head away. So quietly flows the Seine that one hardly notices its presence. It is 

always there, quiet and unobtrusive, like a great artery running through the human body. In the 

wonderful peace that fell over me it seemed as if I had climbed to the top of a high mountain; 

for a little while I would be able to look around me, to take in the meaning of the landscape. 

 

Human beings make a strange fauna and flora. From a distance they appear negligible; close 

up they are apt to appear ugly and malicious. More than anything they need to be surrounded 

with sufficient space – space even more than time. 

 

The sun is setting. I feel this river flowing through me – its past, its ancient soil, the changing 

climate. The hills gently girdle it about: its course is fixed (H. Miller 2005 [1934]: 317–318). 

 

                                                                                                                                                         
brilantní závěr skladby. Před závěrem však ještě následuje umrtvující, fixovaná stáze, jakkoli velmi vtipná: stáž 

v Lycée Carnot Dijonu (260–288, část čtrnáctá), což je pro JÁ ztuhlá a doslova v zimě „zmrzlá“ instituce škamen 

a těl bez duše, jimž vládne dispozitiv moci písma. 
428

 Vzpomínka na New York končí slovy: „I wondered in a vague way what happened to my wife“ (317). To, že 

vzpomíná na June „nejasně“ („in a vague way“), naznačuje, že traumatický rozchod s June neokupuje zřejmě 

nyní již celou duši Millerova JÁ a že je zpracován. 
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 Stejně jako v závěru „I CELEBRATE myself“ zde ve vznešeném klidu zapadá slunce, 

den se chýlí k závěru. Důležité jsou momenty participace – jež Cancer opět sdílí s Leaves 

(1.8.1). Hlína je pro JÁ natolik nasycená lidskou historií, že připomíná tělo, čímž Miller 

aluduje biblický obraz stvoření Adama z hlíny: Seina klidně a jemně tělem krajiny protéká 

jako tepna („quiet and unobtrusive, like a great artery running through the human body“). 

Následovně JÁ zažívá krásný pocit klidu, „jako by vyšel na vrchol vysoké hory“ („as if I had 

climbed to the top of a high mountain“) a má šanci pojmout („take in“) smysl krajiny. JÁ zde 

participuje a je v družnosti s víc než lidským světem (D. Abram 1997), „horu“ však dává 

smysl číst také symbolicky ve smyslu Eliadových (0.5.3) analýz coby omfalos, střed světa, 

„kde započalo stvoření“: „Vrchol kosmické hory není jen nejvyšším bodem země; je pupkem 

země, bodem, kde započalo stvoření [...] Stvoření člověka, replika kosmologie, podobně 

probíhalo v jednom ústředním bodě, ve středu světa“ (M. Eliade 2004: 42). JÁ umělec se tak 

ocitá, rodí se ve „středu světa“ stejně jako umělec Kristus na Golgotě před ním: Blízkost hory 

a stromu/kříže, jehož symbolický význam
429

 zas naznačuje závěrečné „fixed“ a exklamativní 

„Christ“ v třetím odstavci od konce. 

 V předposledním odstavci, v božsky whitmanovském nadhledu, ale s větší distancí 

a chladem, JÁ biologickým lexikem hovoří o „zvláštní flóře a fauně“ lidí, kteří snad pro 

probuzení ze své „ošklivosti a zloby“ potřebují prostor ještě víc než čas. JÁ zdůrazňuje 

možnost toulat se a vnímat: prožitek vnímání (aisthesis) může člověka probudit z bezživotí. 

Možnost toulat se v otevřeném prostoru je podmínkou, aby takový moment mohl nastat. 

 V posledním odstavci důstojně zapadá – v prézentu, stejně jako v úvodních kadencích! 

– slunce. JÁ se pak – jako „Walt“ v závěru „I CELEBRATE myself“ – stává krajinou, aniž by 

fyzicky zemřelo jako Whitmanovo JÁ, tělem krajiny se stává participačně: ztotožňuje Seinu 

s vlastní tepnou („I feel this river flowing through me“), Seina zavlažuje JÁ a naopak JÁ-

řeka-tepna zavlažuje kraj vodou a Pařížanům tiší žízeň. Kopce ji lemují, její „tok“, „směr“, 

„kurs“ („course“) je „neměnný“, „pevný“, „ustálený“, „přibitý“ („fixed“). JÁ touto 

závěrečnou whitmanovskou epifanií opouští temnou noc duše, již nastoupilo „smrtí 

účasti“ v bidetové epifanii (2.8.1) a následnou hyení proklamací (2.8.2). Skrze text skladby se 

rodí účast nová: JÁ plně vstupuje do fáze via unitiva, spolu-tvoření, podílí se na creatio 

                                                 
429

 Srov.: „Nejrozšířenější variantou symboliky středu je kosmický strom, který se nachází uprostřed vesmíru 

a jenž jako osa podpírá všechny tři světy. V různých podobách tento kosmický strom, jehož kořeny se noří až do 

pekel a větve se dotýkají nebes, znají védská Indie, stará Čína, germánská mytologie 

i ,primitivní‘ náboženství“ M. Eliade (2004: 42–43). 
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continua: „To become one with what was intended in creation has the shape of cocreation; to 

live in God means to take an active part in the ongoing creation“ (D. Sölle 2001: 93).
430

 

 Millerovo JÁ je (cruci)fixováno („fixed“), „přibito na kříž“, na „strom textu“, zároveň 

umírá definitivně ta část Millera-autora, která doposud autorsky vyživovala a sešívala skladbu 

Tropic of Cancer. Až nyní může být textové JÁ čteno a hermeneuticky kříšeno – vodami 

Seiny – do života a činů čtenářů. Mrtvé, přibité JÁ z hrobu textu vyráží na čtenáře jako 

hubená hyena. Jde žrát to, co je v nich mrtvé. 

                                                 
430

 Srov. i obrazy této kokreace u Emersona a Nietzscheho (2.4.6). 
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ČÁST TŘETÍ: PO LEAVES (1855) A CANCER 

 

3.1 Whitmanovo dílo po prvních Leaves of Grass (1855) 

 

Následující stránky budou sledovat proměny Whitmanova psaní po Leaves of Grass (1855) 

ve vztahu k oralitě. Nad následujícími americkými vydáními Leaves of Grass (1856, 1860, 

1867, 1871, 1881, 1891) a v druhé části nad zásadními prózami Democratic Vistas (1871), 

Specimen Days (1882) a „A Backward Glance O’er Travel’d Roads“ (1888) budeme 

zaznamenávat proměny textového JÁ z divého učitele plného života ve spisovatele, který 

svým perem tlumočí étos 19. století.
431

 

 

 

3.1.1 Přehled amerických vydání Leaves of Grass 1856–1891: 

proměny jazyka, uspořádání, stylu, sebepojetí a učení 

 

 

Druhé vydání Leaves of Grass (1856): objevují se tituly básní a jméno na obálce 

 

Po prvním vydání Leaves of Grass v roce 1855 (viz 1.1) měl Whitman strach, že skladba 

zapadne, proto vedle anonymních recenzí a mobilizace literárního světa Ameriky začal rychle 

po vydání prvním v roce 1856 připravovat vydání druhé. Zmenšil formát z kvarta prvního 

vydání na polovinu,
432

 čítá již téměř čtyři sta stran, a jde tak již o běžnější 

„literárnější“ formát. Na obálku tohoto vydání Whitman svévolně vlepoval citace 

z Emersonova soukromého dopisu, který v úplnosti přetiskuje na konci knihy i se svou 

odpovědí, kam umisťuje i úryvky z recenzí díla, včetně dvou vlastních, a zahrnuje též recenzi 

negativní.
433

 I toto druhé vydání vydalo frenologické nakladatelství Fowler and Wells. 

                                                 
431

 Vycházím zde z jednotlivých vydání Leaves dostupných online a stažitelných na whitmanarchive.org a studie 

A. Gailey (2009), George Eiseleina (2009) a Eda Folsoma (2005). Poslední jmenovaná studie, „Whitman 

Making Books / Books Making Whitman“, dobře mapuje proces reedic Leaves of Grass; katalogizuje a rámcově 

komentuje vše, co Whitman za svého života vydal. 
432

 Podle A. Gailey zmenšil Whitman formát knihy, aby se snáze vešla do kapes čtenářů. A. Gailey (2009: 414). 
433

  Srov. např. slova recenzenta z Boston Intelligencer: „Speaking of ,this mass of stupid filth‘, the Criterion 

says: ,It is impossible to imagine how any man's fancy could have conceived it, unless he were possessed of the 

soul of a sentimental donkey that had died of disappointed love.‘ This book should find no place where humanity 

urges any claim to respect, and the author should be kicked from all decent society as below the level of the brute. 
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  Vydání se rozrostlo o devatenáct nových básní (A. Gailey 2009: 415), včetně „Sun 

Down Poem“ (později přejmenované „Crossing Brooklyn Ferry“) a „Poem of The 

Road“ (pozdější „Song of the Open Road“) aj. Stejně jako vydání z roku 1855 otevírá sbírku 

„Poem of Walt Whitman, an American“, jak nyní přejmenoval dřívější „I CELEBRATE 

myself“. Whitman nahrazuje „čtyřtečky“ čárkami a tečkami, jinak text skladby zůstává až na 

pár minimálních změn stejný jako v prvním vydání.
434

 Epiteton „American“ je 

symptomatický – lexém „America“ či jeho deriváty se v prvním vydání vyskytuje 23krát 

a 107krát ve vydání 1856, čímž A. Gailey (2009: 415) dokládá svou tezi o rozšíření těžiště 

z osobního na národní. Kde v prvním vydání zůstavalo JÁ jen v Americe a Kanadě, zde už ve 

skladbě „Poem of Salutation“ (pozdější „Salut au Monde“) se empaticky pohybuje po celém 

světě, dokonce zdraví Pražany: „You citizen of Prague! you Roman! Napolitan! 

Greek!“ (1856: 118). Klíčové pro naši práci je, že zde Whitman už jednotlivé básně tituluje, 

většinou v paradigmatu „Poem of_________“, na rozdíl od prvního vydání, které se obešlo 

bez titulů, stejně jako skladby guslarů. Oproti prvnímu vydání básně pak dokonce i čísluje 

a knihu otevírá „Obsah“. A především — na obálce už čteme jméno autora „Walt Whitman“, 

které významově „uzavírá“ a svírá knihu, což je významný rozdíl oproti obálce 

„anonymního“ prvního vydání. 

 

 

Třetí vydání Leaves of Grass (1860): Chomáče „Calamus“ a „Adamovy děti“; 

kurzíva; tematizovaná nejistota učitele 

  

Třetí vydání Leaves Whitmanovi nabídla bostonská firma Thayer a Elridge a Whitman odjel 

do Bostonu, aby – coby vyučený tiskař – se sazeči trávil nad skladbou celé týdny (E. Folsom 

2005, n.d.); vzniklo pět odlišných verzí třetího vydání, což – podobně jako u vydání prvního 

(1.1) – svědčí o orální nestálosti, nestabilitě Whitmanovy tvůrčí metody. V tomto vydání 

kompartmentalizace skladby pokračuje. Whitman začíná uspořádávat text do jednotlivých 

shluků, jež sám označuje jako „clusters“ (chomáče).
435

 Whitman zařazuje do sbírky 146 

nových básní (G. Eiselein 2009: 17), nejdelší z nových básní nazvaná „Proto-Leaf“ (pozdější 

                                                                                                                                                         
There is neither wit nor method in his disjointed babbling, and it seems to us he must be some escaped lunatic, 

raving in pitiable delirium“ cit. podle W. Whitman (1856: 384). 
434

 Opravuje například evidentní lapsus, kdy v prvním vydání označoval stejné božstvo dvakrát, jednou jako 

„Jehovah“ a jednou jako „Adonai“ (1855: v. 1025). Zde „Adonaie“ nahrazuje „Buddhou“ . 
435

 Srov. G. Eiselein (2009: 17), A. Gailey (2009: 416). 
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„Starting from Paumanok“) toto vydání otevírá; dále zařazuje dva důležité nové chomáče: 

političtější „Chants Democratic“ a otevřeně sexuální, falické „Enfans d’Adam“, jakkoli je 

Whitmanovo zobrazení žen často tristní. Toto vydání zahrnuje rovněž  homoerotický, 

klidnější a melancholičtější chomáč pětačtyřiceti drobnějších číslovaných básní 

„Calamus“ s klíčovým slovem „comrade“, implikujícím nejasnou hranici mezi přítelem 

a milencem (A. Gailey 2009: 418). JÁ chomáče „Calamus“ je zcela lidské, pochybující 

a smutně kontemplativní. 

 „I CELEBRATE myself“ (1855) / „Poem of Walt Whitman, An American (1856) 

v tomto vydání přejmenovává na „Walt Whitman“ a člení ji celkem na 372 částí. Whitman 

zavádí nově kurzivu a VERZÁLKY (jichž používá u „velkých slov“ jako „BEING“, 

„LOVER“, „HAPPINESS“ aj.), což je signifikantní typografický prvek inscenace orality. 

Měsíce v tomto vydání po kvakerském vzoru přestává označovat jmény, ale odkazuje k nim 

řadovými číslovkami: „the April rain“ (W. Whitman 1855: v. 382) tak nahrazují „the Fourth 

Month showers“ aj. Už M. Cowley (1986) upozorňuje na zbytečně „poetické“ inverze a vyšší 

inkluzi cizích slov, jako ve verši „No dainty dolce affettouso I“ (W. Whitman 1860: 20) 

v básni „Proto-Leaf“ (pozdější „Starting from Paumanok“). Jako by se zde Whitman snažil 

„poetizovat“ , „pozlacovat“, „ornamentalizovat“ svůj v prvním vydání deklarovaně záměrně 

přímý, „nepoetický“ jazyk, sugerující přímost ústní promluvy. 

 Co se týče Whitmanova učení, je zde zásadní posun od Leaves (1855). Ve 

zmíněném chomáči „Calamus“ (1860) totiž čtenáře od sebe odrazuje. Například v třetí básni 

chomáče ustavičně čtenáře varuje před tím, aby JÁ následoval: „Therefore release me now, 

before troubling yourself any further – Let go your hand from my shoulders, / Put me down, 

and depart on your way“ (W. Whitman 1860: 345). To však lze vysvětlit vysokými nároky, 

které JÁ klade na čtenáře. V závěru však dřívější suverénní divoký učitel-rabbi klade otázky 

opravdu znepokojivé: „Do you suppose I am trusty and faithful? / Do you see no further than 

this façade – this smooth and tolerant manner of me? / Do you suppose yourself advancing on 

real ground toward a real heroic man? / Have you no thought, O dreamer, that it may be all 

maya, illusion? O the next step may precipitate you!“ (W. Whitman 1860: 358). Zde zaznívá 

ontologická, epistemologická i metafyzická skepse, ve Whitmanově teopoetice fenomény 

nové. Z těchto a dalších veršů chomáče homoerotických básní „Calamus“ lze vyčíst 

i vyslovení nedůvěry JÁ k médiu tištěného papíru, akcentovanou upřímnost, obnažení 

vlastních slabin a skrytých pohybů duše. Kde JÁ v „I CELEBRATE myself“ hrdě zpívalo 

samo, zde JÁ v různých variacích zdůrazňuje, že bez druhého nemůže zpívat, jako v slavné 

básni „I Saw in Louisiana a Live-Oak Growing“: „[Live Oak] Uttering joyous leaves all its 
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life without a friend or lover near, / I know very well I could not“ (W. Whitman 2002: 108, 

v. 12–13). 

 

 

„Drum-Taps“ (1865) a „Drum-Taps and Sequel to Drum-Taps“ (1865–66) 

 

Whitman s propuknutím občanské války dočasně opustil projekt Leaves, možná i z důvodů, že 

měl pocit, že ve svém nejdůležitějším poslání Leaves selhaly, neuchránili čtenáře-občany od 

bratrovražedného běsnění (M. Zwonitzer 2008: 71’57’’; srov. 1.8.1). Básně, které za války 

psal a některé publikoval časopisecky, pak jako celek publikoval coby Drum-Taps. Po smrti 

Abrahama Lincolna napsal Whitman svou nejslavnější báseň – s pravidelným metrem 

a rýmem – „O Captain!“, jež ho proslavila a již spolu se slavnou elegií na Lincolnovu smrt 

„When Lilacs last in the Door-Yard Bloomed“ a dalšími básněmi zahrnul do Sequel to Drum-

Taps, které pak s vlastní paginací přišil k původním Drum-Taps a prodával společně a připojil 

o dva roky později ke čtvtému vydání Leaves (1867) (A. Gailey 2009: 420). Elegií „When 

Lilacs last in the Door-Yard Bloomed“ vstupuje do dikce JÁ ornamentálně poetická 

v archaická deiktika „thou“ a „thee“ (srov. „Must I leave thee, lilac with heart-shaped 

leaves?“ (1867: 12b), jakkoli jich Whitman nepoužívá důsledně. 

 

 

Čtvrté vydání Leaves of Grass (1867): 

„look’d“, zlogičťování textu, škrtání „seminal wet“, nová Bible, otcovský tón 

 

Podle A. Gailey (2009), E. Folsoma (2005) a G. Eiseleina (2009) toto velice konfuzní 

a „chaoticky organizované“ vydání odráží sociální a politický chaos Spojených států doby 

svého vzniku. Toto vydání pozřelo „Drum-Taps“ a „Sequal To Drum-Taps“ a nový chomáč 

z vydaných básní „Songs Before Parting“: šlo o přišití těchto oddílů a šesti nových básní 

k předválečné edici Leaves of Grass (1860) (G. Eiselein 2009: 21). Vydání obsahuje čtyři 

rozdílné paginace (A. Gailey 2009: 421). Whitmanova poetická produktivita stagnuje. Válka 

a jeho působení v nemocnicích coby „Santa Claus figure“ (M. Zwonitzer 2008), kdy za den 

obešel stovky raněných vojáků, Whitmanovi podlomila zdraví. 

 Skladba „I CELERATE myself“ z 1855 v tomto vydání zůstává jako v předchozím 

vydání titulována „Walt Whitman“. Dějí se však s ní podstatné věci. Whitman snížil počet 
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očíslovaných odstavců ze 372 na 366, což je počet dnů v přestupném roce, a nově rozčlenil 

skladbu na 52 částí, jako je týdnů v roce. Toto rozčlenění do kapitol je výrazem Whitmanovy 

touhy, aby „I CELEBRATE myself“ bylo vykládána, anotována a vyznavači především 

rituálně čtena jako texty Bible! 

 Whitman zde mění participiální koncovku „-ed“ na kolokviální spelling s apostrofem 

„’d“. Například „have you reckoned“ na „have you reckon’d“ (v. 22); čímž – připočteme-li 

zavedení kurzivy – reflektuje hovorovost“, ale tu již jakoby „vkládá“ do své sbírky básní, a ne 

už nového evangelia, které představovaly Leaves (1855)! 

 Text skladeb pak někdy zlogičťuje: Například až dosud přetrvávající verš z prvního 

vydání: „This is the meal pleasantly set .... this is the meat and drink for natural 

hunger“ (W. Whitman 1855: v. 372) mění ve vydání 1867 na: „This is the meal pleasantly set 

– this is the meat for natural hunger“ (!). To je nesmírně důležité: Zbavuje často verše orální 

nelogičnosti a plodivosti (jako celek si tyto orální rysy skladba udrží i po zmiňovaných 

editacích, nicméně je zde patrný jistý posun). V rámci tendence k zlogičťování textu škrtá 

Whitman v tomto vydání poněkud matoucí verše v části, kde si JÁ uvědomuje svou 

„obvyklou chybu“ (1.8.1). 

  V Leaves (1867) Whitman – podobně jako jeho český protějšek Petr Bezruč 

v pozdějších vydáních Slezských písní – neutralizuje svůj text. Až doposud z prvního vydání 

traktované „I cock my hat as I please indoors or out“ (v. 397 ) mění na neutrální „I wear my 

hat [...]“; příznačně pak text zbavuje obscenity: škrtá – v partu, kde coby battlový rapper 

triumfuje jiná božstva – až doposud přetrvávající obscénní „seminal wet“ (W. Whitman 1855: 

v. 1022). 

 Důležitá je úprava ve verši, kde k JÁ promlouvá Mluva („Speech“): „[...] Walt, you 

understand enough .... why don't you let it out then?“ (v. 570). Na tomto místě Whitman 

nahrazuje v novém vydání 1867 „understand“ dosavadních vydání slovem „contain“, čímž 

aluduje – z pohledu této práce – gutenbergovskou parentezi, představu uzavření, 

„obsažení“ významu v „obálce těla“ JÁ, jež podle řady teoretiků médií souvisí s rozšířením 

kultury tisku. Ve shodě s dominantním diskursem modernity tak jakoby tento ediční zásah 

stvrdil moderní chápání těla coby obálky uzavírající identitu (srov. T. Pettitt 2010, G. Bolens 

2001, J. Henriksen 2001). Ačkoli tuto „uzavřenost mezi kloboukem a botami“ první vydání 

Leaves (1855) napadlo a „obálku těla“ otevřelo, nyní se mimoděk edičním zásahem, jako je 

tento, textová uzvařenost opět v některých prvcích vrací a úvodní radikalitu Leaves (1855) 

utlumuje. 
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 S JÁ se dějí další podstatné změny: Verš „Walt Whitman, an American, one of the 

roughs, a kosmos“ (1855: v. 499) mění na: „Walt Whitman am I, of mighty Manhattan the 

son“ (1867: 49), zde se – jak si všiml už M. Cowley (1986: xxxiii) – JÁ lokalizuje, tedy opět 

uzavírá do obálky těla. Zdůrazňuje divinitu vlastní na úkor divinity přítomné ve všech lidech, 

zvířatech a listech trávy: „syn Manhattanu“ je „ohraničenější“ než božskost „vesmíru“ či 

„jednoho z drsných“! Srovnejme nyní verzi 1855 a 1867 v promluvě k „žákům“: 

 

Eleves, I salute you, 

I see the approach of your numberless gangs . . . . I see you understand yourselves and me, 

And know that they who have eyes are divine, and the blind and lame are equally divine, 

And that my steps drag behind yours yet go before them, 

And are aware how I am with you no more than I am with everybody. 

        (1855: v. 969–973) 

 

Eleves, I salute you! come forward! 

Continue your annotations, continue your questionings! 

        (1867: 75) 

 

  Počínaje vydáním 1867 z uvedeného pětiverší radikálně vyškrtl to, že elévové s očima 

i slepí jsou „stejně svatí“: škrtl tedy základní klenák své dosavadní teopoetiky! Divého muže 

nahrazuje jakási stylizace do zakladatele nového náboženství, který své vlastní evangelium 

zapisuje. Tento textový produkt, tato „nová Bible“ potřebuje „anotace“, a tedy i vykladače, 

aby byl uchován její smysl (viz už výše zmíněné rozčlenění „I CELEBRATE myself“ na 52 

částí a 366 veršů). Tyto nové Whitmanovy ediční zásahy do textu opět oslabují antiknižní, 

antiklerikální a antinomiální apel „I CELEBRATE myself“. 

 Novum je i přítomnost otcovského tónu: Tato pýcha či „sebe-důležitost se projevuje 

také ve vztahu JÁ k Bohu. Srovnejme následující verše z vydání 1855 a 1867:  

  

 Our rendezvous is fitly appointed . . . . God will be there and wait till we come. 

        (1855: v. 1197) 

  

 My rendezvous is appointed – it is certain; 

 The Lord will be there, and wait till I come, on perfect terms; 

 (The great Camerado, the lover true for whom I pine, will be there.)  

        (1867: 86)  
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Že se už ve druhém vydání (1856) z „God“ stal „Lord“ s křesťanskou konotací, není tolik 

podstatné. Ve tomto čtvrtém vydání dojde však ke třem pozoruhodným posunům. Zaprvé, 

v první verzi měl dorazit k „Bohu“ i s učedníkem, v Leaves (1867) už k Bohu přichází JÁ 

samo. Zadruhé, z „Pána“ samotného se v tomto vydání v nově dopsaném dodatku stává 

milenec a „velký Kamarád“. Zatřetí, schůzka je pak sjednána „jistě“ a v kontextu celého 

zpěvu naznačuje jisté zastavení JÁ u „Pána“. JÁ tak naznačuje cosi jako konec cesty – 

takovéto spočinutí v Leaves (1855) nenalezneme! Verše „There is no stoppage, and never can 

be stoppage“ (1855: 1189) se tak oslabují. 

 Podobně i v následující verších, variujících přijímání, se po Whitmanově edičním 

zásahu ze čtenáře-spolucestovatele stává „syn“, a v důsledku toho z Whitmanova JÁ „otec“: 

na takovémto otcovském JÁ se lepí po těchto nových zásazích též něco z kněze, což opět 

oslabuje celkový antinomianismus a antiklerikalismus Leaves: 

 

 Sit awhile wayfarer, 

 Here are biscuits to eat and here is milk to drink 

       (1855: v. 1222–1223) 

  

 Sit a while, dear son; 

 Here are biscuits to eat, and here is milk to drink 

       (1867: 88) 

 

 

Páté vydání Leaves of Grass (1871). „Cesta do Indie“ a ať žije technika! 

 

Počínaje předchozím, čtvrtým vydáním (1867) Whitmanova tvůrčí energie, zdá se, ochabuje 

a nejsilnější proud inspirace dekády 1855–1865 je podle všeho pryč. Whitman však píše dál. 

Váhal-li s uspořádáním čtvrtého vydání (1867), je nyní po pěti letech situace podobná: 

V rozmezí let 1871–1872 vydal Leaves v New Yorku a ve Washingtonu, celkově ve čtyřech 

velice rozličných uspořádáních. Toto váhání a nejistotu nad tvarem lze vnímat také jako výraz 

toho, že „ještě jako básník neskončil“ (G. Eiselein 2009: 21), či jako trvající strach 

z dokončení, dokonání a skripturálního „uzavření“ sbírky. Whitman v tuto dobu zřejmě 

plánoval rozdělit projekt Leaves of Grass na dvě knihy, první, Leaves of Grass, by zahrnovala 

„básně těla a existence“, a druhá, Passage to India, pojmenovaná po titulní básni, „by svěřila 
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vládu neviděné duši“ (cit. podle A. Gailey 2009: 423). Tento zdvojený projekt však Whitman 

přehodnotil a obě sekce opět doslova fyzicky sešil dohromady pod jedněmi Leaves of Grass: 

každé části ovšem zůstala vlastní paginace. Whitmanova osvědčená metoda sešívání (viz 1.5) 

se zde aktualizuje na rovině kompozice sbírky. 

 Nejdůležitější novou skladbou tohoto vydání je tedy „Passage to India“, inspirovaná 

otevřením Suezského průplavu, spojením amerických transkontinentálních železnic 

a oslavující moderní technologický pokrok, což je zásadní posun od anti-technologického 

vyznění Leaves 1855 (1.7.4 aj.)! JÁ zde zpívá o „silných světelných dílech 

inženýrů“ a „mořích vyložených výřečnými jemnými dráty“ (W. Whitman 1871: 5), báseň 

vrcholí obrazem duše, jež pluje statečně spolu s JÁ vstříc „mořím Boha“, se symbolikou 

lidského bratrství skrze moderní komunikační technologie se zde spojuje symbolika duchovní. 

Whitmanovo JÁ v návaznosti na roli básníka ve starém Řecku coby ontologického završitele 

stvoření
436

 v pátém zpěvu básně ohlašuje příchod básníka coby „pravého syna Božího“. Ten 

bude „zpívat své písně“ poté, co mořeplavci, „inženýři“, „vynálezci“, „chemik“, 

„geolog“ a „etnolog“ dokonají svou práci. Teprve básníkovým zpěvem budou skutky vědců 

„ospravedlněny“ a „jejich dětská srdce utišena“, básník-syn Boží, navždy spojí člověka 

a přírodu: „Nature and man shall be disjoin’d and diffused no more, / The true son of God 

shall absolutely fuse them“ (W. Whitman 1871: 9). 

 V „Passage to India“ stejně jako ve většině dalších nových skladeb Leaves (1871) 

používá Whitman v singuláru důsledně archaické básnické poetismy „thou, thy, 

thine“ a zároveň vrací konjugaci slovesům („Lo, soul! seest thou not God's purpose from the 

first?“ [1871: 6]), což vedle oslavy techniky je další signifikantní prvek proměny Leaves. 

  Verze skladby „I CELEBRATE myself“ v Leaves (1871) zůstává stejně jako 

v předchozím vydání pojmenována „Walt Whitman“ a změny od vydání 1867 jsou minimální. 

 

 

Šesté vydání Leaves of Grass (1881): z pěvce se stává skladatel, jenž zapisuje „píseň“, 

která je „uvnitř“ 

  

                                                 
436

 „Ačkoli Múzy přicházejí do světa pozdě, nejsou pouhým jeho přívažkem, kosmetickým doplňkem nebo 

ozdobou. Představují konečný a završující rozměr kosmického pořádku. Rozměr, jenž de facto nepřidává nic 

nového ve smyslu počitatelného, kvantitativního přírůstku, který však ustavuje to, co už je, a dává mu růst, 

neboť sám je světlem na toto bytí vytrženým a takto jej udržujícím při životě. Jinak řečeno, řeč/zpěv/pochvalné 

slovo zde má přímo ontologický význam [...] Věci zkrátka musí být vysloveny – to je naplněním jejich 

bytí“ S. Fischerová (2006: 50); srov. dále M. Detienne (2000), E. Havelock (1963) aj. 



271 

Šesté vydání
437

 neobsahuje mnoho nových básní, ale úplně nové je uspořádání, které přetrvá 

až do vydání poslední ruky. Whitman zde opět spojil dva velké oddíly, jež sugerovalo 

předchozí vydání (Leaves of Grass vs. Passage to India), rozšířil staré chomáče jako 

„Inscriptions“ a „Drum-Taps“ a zavedl nové čtyři „By the Roadside“, „Autumn Rivulets“, 

„Birds of Passage“ a „From Noon to Starry Night“ (A. Gailey 2009: 425). 

 Hned za civilizačním pokrokem nadšenou „Passage to India“, která odkazuje na 

„slavného Janovana“ Kryštofa Kolumba, řadí v tomto vydání její temnější pandán, „Prayer of 

Columbus“, která začíná obrazem „pomláceného a ztroskotaného starce“, „vrženého na 

divoké pobřeží, daleko, daleko od domova (W. Whitman 1881: 323). Whitmanovo JÁ 

Kolumba chápe jako svého předchůdce a Kolumbova modlitba je zároveň modlitbou 

a poděkováním „starého, ubohého a paralyzovaného“ JÁ, které děkuje Bohu a odevzdává mu 

své lodi („I yield my ships to Thee“; W. Whitman 1881: 324). 

 

 Toto šesté americké vydání obsahuje zásadní změny, co se týče sebechápání JÁ ve 

vztahu ke „zpěvu“: 

  

  I CELEBRATE myself 

      (1855: v. 1) 

  

 I CELEBRATE myself, and sing myself 

      (1881: 29) 

  

Slavit sebe lze, jak ale zpívat „sebe“? Zde už nejde o zpěv s použitím „páru 

plic“ a v akustickém slova smyslu. Zároveň už i představa „vyzpívání sebe sama“ implikuje 

uzavření JÁ „mezi kloboukem a botami“, chápání těla jako schránky či obálky, z níž vychází 

a v němž přebývá „soukromá“ píseň, což je koncept, který fluidní, orální JÁ Leaves (1855) 

odmítalo. Podobně se to má i s veršem o „tkaní písně o mně“, který Whitman v novém vydání 

doplnil: 

 

  And these one and all tend inward toward to me, and I tend outward to them, 

                                                 
437

 Nabídku k vydání dostal Whitman v bostonském prestižním nakladatelství James R. Osgooda, který vydával 

rovněž Marka Twaina a W. D. Howellse, Whitman se vydal do Bostonu, aby coby tiskař, dohlédl na sazbu 

vydání. Protože však bostonský žalobce označil texty za obscénní a vyžadoval stažení knihy, nakladatel se lekl, 

Whitmana finančně odškodnil a předal mu štočky s hotovou sazbou. Ty Whitman dodal nakladatelům Rees 

Welshovi a Davidovi McKayovi z Filadalfie a ti knihu vydali. Prodalo se 6000 výtisků, což znamenalo úspěch, 

a Whitman obdržel slušný honorář. G. Eiselein (2009: 24); A. Gailey (2009: 425). 
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 And such as it is to be of these more or less I am. 

      (1855: v. 324–325) 

 

 And these tend inward to me, and I tend outward to them, 

 And such as it is to be of these more or less I am, 

 And of these one and all I weave the song of myself. 

      (1881: 41–42)  

 

 V první verzi JÁ mysticky participuje na ostatních entitách, to je pochopitelné, jakkoli 

v rozporu s karteziánským logickým rozvrhem, který si Whitmanovo JÁ musí rovněž vzít na 

paškál, jak jsme viděli v první kapitole. Píše-li však ve vydání z roku 1881 JÁ, že „tká“ píseň 

o sobě, potom už nezpívá! Zpěvu už používá jen jako metafory, ve hře už není akustický zpěv, 

ale pouze „zpěv psaný“, contradictio in adjecto. Píseň coby text.
438

 Z pěvce se tak stává 

skladatel, který však skladbu neskládá jako orální bard v okamžiku přednesu (0.4), ale 

zapisuje ji. Tyto změny jdou ruku v ruce s představou básnického aktu jako „sebe-zapsání“, 

kterou Whitman v prozaické předmluvě „A Backward Glance O’er the Travelled 

Roads“ (1888) zpětně – a z vnějšího hlediska nepřesně – připisuje Leaves (1855), viz níže. 

 

 

Sedmé vydání Leaves of Grass (1891): „deathbed edition“ 

 

Toto vydání poslední ruky vychází zcela z vydání z roku 1881, Whitman pouze přidal 

„annexy“: „First Annex: Sands at Seventy“ a „Second Annex: Good-Bye My Fancy“. Oba 

tvoří desítky drobných básní, často melancholických, třebaže víra v to, že svět je 

fundamentálně v pořádku, u Whitmana trvá. Poslední básní sbírky je tak „Good-Bye My 

Fancy“, kde se JÁ loučí se svou „fancy“, snad „onou duší“ , která jej poprvé políbila zkraje 

„I CELEBRATE myself“, s níž se miloval červnového rána (W. Whitman 1855: v. 75–89). 

Sbírku uzavírá stať „Backward Glance O’er the Travell’d Roads“. Toto poslední vydání pak 

prohlásil Whitman za autoritativní a doporučil k možným dalším vydáváním právě je
439

 

                                                 
438 

V podobném duchu lze interpretovat i další signifikantní změny jako: „I think I will do nothing for a long 

time but listen, / And accrue what I hear into myself . . . . and let sounds contribute toward me“ (1855: v. 584–

585) vs. pozdější: „Now I will do nothing but listen, / To accrue what I hear into this song, to let sounds 

contribute toward it (1882: 51). Či rané: „What I give I give out myself“ (1855: v. 992) vs. pozdější: „When I 

give I give myself“ (1881: 66). 
439 

Srov. Whitmanův úvod k tomuto vydání: „As there are now several editions of L. of G., different texts and 

dates, I wish to say that I prefer and recommend this present one, complete, for future printing, if there should be 

any; a copy and fac-simile, indeed, of the text of these 438 pages. The subsequent adjusting interval which is so 
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a drtivá většina edic jeho přání respektovala. Další posmrtná vydání – na Whitmanovo 

explicitní přání – zahrnují i básně, které napsal po ukončení „deathbed edition“, pro tento 

zcela poslední chomáč si Whitman připravil titul „Old Age Echoes“. I starý Whitman, žijící 

v okruhu přátel v Camdenu, však stále psal velkou poezii, jako v následující básni „From 

Mauntauk Point“ z roku 1888: 

  

 I stand as on some might eagle’s beak, 

 Eastward the sea absorbing, viewing, (nothing but sea and sky,) 

 The tossing waves, the foam, the ships in the distance, 

 The wild unrest, the snowy, curling caps – that inbound urge and urge of waves, 

 Seeking the shores forever. 

      (W. Whitman 2002: 426). 

 

Poslední Whitmanem napsanou básní je zřejmě „A Thought of Columbus“ z ruku 1891, která 

tvoří pandán k zmiňované „Prayer of Columbus“ z roku 1871. 

 

 

3.1.2 Whitmanova próza 

 

 

Democratic Vistas (1871) 

 

Gregory Eiselein (2009: 21) tvrdí , že po občanské válce se Whitman spíš orientoval na prózu 

než na poezii, s čímž lze do jisté míry souhlasit. Democratic Vistas (1871), sbírka reflexí, 

kritických ke stavu Unie, je dílem vydávaným,
440

 ale málo čteným. Po Jeroma Lovinga, 

autora zatím snad nejobsáhlejší a nejaktuálnější whitmanovské biografie, k tomu „byl dobrý 

důvod“, protože Democratic Vistas „zklamou každého, kdo hledá koherentní tezi“ (J. Loving 

1999: 332). Whitman sešil dva předem vydané eseje „Democracy“ (1867) 

a „Personalism“ a nevydanou stať „Orbic Literature“ do nového celku (G. Eiselein 2009: 21). 

Svým zaměřením do budoucna, důrazem na vědu a frustrací ze současné Ameriky tvoří jakýsi 

prozaický protějšek „Passage to India“ zahrnuté do pátého vydání Leaves of Grass (1871). 

                                                                                                                                                         
important to form'd and launch'd work, books especially, has pass'd; and waiting till fully after that, I have given 

(pages 423-438 [i.e. „Backward Glance O’er the Travell’d Roads“, – O. S.]) my concluding words“ W. Whitman 

(1891: 1). 
440

 V češtině vyšly Democratic Vistas coby Vyhlídky demokracie třikrát, a to ve třech různých překladech. 
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  Přes Lovingovu skepsi lze vystopovat centrální významové trsy Democratic Vistas. 

Předně je to kritika soudobé Ameriky, kapitalismu a zjemnělé tradice:
441

 stvrdila-li občanská 

válka Whitmanovo přesvědčení o hrdinství obyčejných Američanů, pak doba poválečná pro 

něj byla hořkým zklamáním. Obrazy o Americe nakažené „hlubokou chorobou“, „prázdnotě 

srdce“, „atmosféře skrz naskrz prosycené pokrytectvím“, „mužích, kteří nejsou 

muži“ a „ženách, jež nejsou ženy“, „povrchnosti v literatuře“, o kouzelníkově hadu 

„vydělávání peněz“, „který požral všechny ostatní hady v bajce“, o tom, že „materiální 

pokrok“ a koloniální expanze nestačí, pokud není doprovázen pokrokem „sociálním, 

morálním, literárním a estetickým“, jsou dostatečně výmluvné a připomínají radikálně 

kritickou, nesmlouvavou dikcí některé party Tropic of Cancer. Na rozdíl od Millera však 

Whitmanovo JÁ nachází útěchu v budoucnosti, když konstatuje, že „za touto fantastickou 

fraškou, která se hraje na jevišti společnosti, lze najít pevné věci a úžasné dělníky, aby 

postupem času posílili a dali o sobě jednou vědět“. „Pravda současnosti“ nicméně pro 

Whitmanovo JÁ na tomto místě v Democratic Vistas není „o nic méně strašná“ (1935 [1871]: 

269–271).
442

 

                                                 
441

 Srov. G. Santayana (2009 [1911]). 
442

 „I say we had best look our times and lands searchingly in the face, like a physician diagnosing some deep 

disease. Never was there, perhaps, more hollowness at heart than at present, and here in the United States. 

Genuine belief seems to have left us. The underlying principles of the States are not honestly believ'd in (for all 

this hectic glow, and these melodramatic screamings) nor is humanity itself believ'd in. What penetrating eye 

does not everywhere see through the mask? The spectacle is appalling. We live in an atmosphere of hypocrisy 

throughout. The men believe not in the women, nor the women in the men. A scornful superciliousness rules in 

literature. The aim of all the littérateurs is to find something to make fun of. A lot of churches, sects, &c., the 

most dismal phantasms I know, usurp the name of religion. Conversation is a mass of badinage. From deceit in 

the spirit, the mother of all false deeds, the offspring is already incalculable. An acute and candid person, in the 

revenue department in Washington, who is led by the course of his employment to regularly visit the cities, north, 

south and west, to investigate frauds, has talk'd much with me about his discoveries. The depravity of the 

business classes of our country is not less than has been supposed, but infinitely greater. The official services of 

America, national, state, and municipal, in all their branches and departments, except the judiciary, are saturated 

in corruption, bribery, falsehood, mal-administration; and the judiciary is tainted. The great cities reek with 

respectable as much as non-respectable robbery and scoundrelism. In fashionable life, flippancy, tepid amours, 

weak infidelism, small aims, or no aims at all, only to kill time. In business (this all-devouring modern word, 

business) the one sole object is, by any means, pecuniary gain. The magician's serpent in the fable ate up all the 

other serpents; and money-making is our magician's serpent, remaining to-day sole master of the field. The best 

class we show, is but a mob of fashionably dress'd speculators and vulgarians. True, indeed, behind this fantastic 

farce, enacted on the visible stage of society, solid things and stupendous labors are to be discover'd, existing 

crudely and going on in the background, to advance and tell themselves in time. Yet the truths are none the less 

terrible. I say that our New World democracy, however great a success in uplifting the masses out of their 

sloughs, in materialistic development, products, and in a certain highly-deceptive superficial popular 

intellectuality, is, so far, an almost complete failure in its social aspects, and in really grand religious, moral, 

literary, and esthetic results. In vain do we march with unprecedented strides to empire so colossal, outvying the 

antique, beyond Alexander's, beyond the proudest sway of Rome. In vain have we annex'd Texas, California, 

Alaska, and reach north for Canada and south for Cuba. It is as if we were somehow being endow'd with a vast 

and more and more thoroughly-appointed body, and then left with little or no soul“ (W. Whitman 1935 [1871]: 

269–271). 
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 Whitman jako léčbu nabízí – podobně jako už v Leaves (1855) – koncept demokracie, 

jenž nestojí jen na tom, že občané jednou za několik let jdou k volbám, ale na divinitě a z té 

plynoucí důstojnosti každého občana,
443

 a jakkoli tento tón nezní už tak živě jako 

v „I CELEBRATE myself“, je tu stále přítomen:  

 

Something a man is (last precious consolation of the drudging poor) standing apart from all 

else, divine in his own right, and a woman in hers, sole and untouchable by any canons of 

authority, or any rule derived from precedent, state-safety, the acts of legislatures, or even 

from what is called religion, modesty, or art. The radiation of this truth is the key of the most 

significant doings of our immediately preceding three centuries, and has been the political 

genesis and life of America (W. Whitman 1935 [1871]: 274). 

 

 Demokracie je pro Whitmana „věčný zákon“, „neotřesitelný duchovní řád 

vesmíru“ (Ibid.: 281). Myšlenkou, že se tento „superior law“ nutně prosadí,
444

 reartikuluje 

Whitmanovo JÁ své šestnáct let staré přesvědčení v „předmluvě“ k Leaves (1855). Akcent se 

ovšem přesunuje z metempsychosis k Hegelově výkladu dějin. 

 Nelze však s čistým svědomím říct, že JÁ Democratic Vistas nechává příchod 

demokracie zcela na samoběhu dějin:
445

 JÁ zdůrazňuje, že důkazem demokracie „není 

bohatství či dlouhověkost, ale morální výjimečnost občanů, které vytváří“ (R. Davis 2009: 

545), JÁ volá po „novém a větším řádu spisovatelů“, kteří mají sytit duši národa, ale kniha má 

především pomoci jedinci: „The true question to ask respecting a book, is, has it help’d any 

human soul?‘“ (W. Whitman 1935: 323). Podobně jako už v „předmluvě“ k Leaves of Grass 

(1855) zdůrazňuje i zde profétickou roli nových literátů-bardů, kteří nahradí kněze, a je to 

právě „originální literatura“, jež je „oporou“ („reliance“) demokracie: „The problem of 

humanity all over the civilized world is social and religious, and is to be finally met and 

treated by literature. The priest departs, the divine literatus comes. [...] Above all previous 

lands, a great original literature is surely to become the justification and reliance (in some 

                                                 
443  

Spojení božskosti a z ní plynoucí důstojnosti člověka a opět z toho plynoucí politické konsekvence a 

politického jednání uskutečnil H. D. Thoreau tím, že nezaplatil daň a podal o tom zprávu ve své brilantní, 

statečné a vlivné „Resistance to the Civil Government“ (1851?), textu, který ovlivnil mezi jinými Martina 

Bubera, Mahátmu Gándhího a Martina Luthera Kinga, Jr. 
444 

Srov.: „Democracy too is law, and of the strictest, amplest kind. Many suppose, (and often in its own ranks the 

error,) that it means a throwing aside of law, and running riot. But, briefly, it is the superior law, not alone that of 

physical force, the body, which, adding to, it supersedes with that of the spirit. Law is the unshakable order of the 

universe forever; and the law over all, and law of laws, is the law of successions; that of the superior law, in time, 

gradually supplanting and overwhelming the inferior one“ (W. Whitman 1935 [1871]: 281). 
445 

Stejný omyl by byl se domnívat, že JÁ „I CELEBRATE myself“ (1855) vše nechává na regeneraci přírody, 

kdy z mrtvol začne rašit nový život. 
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respects the sole reliance) of American democracy“ (W. Whitman 1935: 265). Tito moderní 

bardi mají „vytvořit i nové básně smrti“, jež vyloží smysl života: „In the future of these States 

must arise poets immenser far, and make great poems of death. The poems of life are great, 

but there must be the poems of the purports of life, not only in itself, but beyond itself“ (Ibid.: 

324). 

 Podobně jako Whitmanovo mladší JÁ v „předmluvě“ k Leaves (1855) tedy i JÁ 

Democratic Vistas chápe autora coby morální autoritu. Tento básník/literát vytváří „kulturní 

texty nové moderní subjektivity“, jež má jeho upadající národ absorbovat, jak interpretuje 

Democratic Vistas s využitím tezí antropologa Clifforda Geertze R. L. Davis (2009).
446

 

Amerika je pro Whitmana v hluboké krizi, nicméně bude-li Amerika naslouchat svým 

„literátům“, obrodí se. 

 Přesto se však Democratic Vistas od předmluvy k Leaves of Grass (1855) zřetelně liší. 

Zaprvé, přes veškeré podobnosti o roli umělce jako morální autority, který „živí duše“ národa, 

zde ovšem podivné slovo „literatus“
447

 nahradilo – ne všude, ale na několika klíčových 

místech Democratic Vistas – dřívější „poet“. Zadruhé, jednoho čtenáře, kterého JÁ – se všemi 

paradoxy vytištěné stránky v předmluvě Leaves (1855) svádělo, teď nahrazuje zřejmá 

abstrakce: čtenářstvo. Zatřetí, netitulovaná předmluva k prvnímu vydání Leaves of Grass 

(1855) byla hrdě sebevědomým, programatickým textem: poet v singuláru ohlašoval JÁ 

„I CELEBRATE myself“, v Democratic Vistas volí Whitman častěji plurál, mluví o jiných 

literátech, kteří mají přijít. Začtvrté, v Democratic Vistas Whitman nově přejímá Hegelovo 

predikující, vatické chápání dějin (0.5.1). A konečně zapáté, JÁ Democratic Vistas nově 

akcentuje moderní vědu, a to konkrétně její módní odvětví – eugeniku. Opravdu hrozné jsou 

v této Whitmanově próze věty o vypěstování „hojného rodu nádherných amerických mužů 

                                                 
446 

R. L. Davis (2009) správně upozorňuje na fakt, že v textu Whitman polemizuje s Carlylovým – podivně 

konzervativním a sarkastickým – pamfletem Shooting Niagara: And After? (1867), vyprovokovaným Disraeliho 

Reform Act (1867). Carlyle, Emersonův kamarád, se kterým celý život udržoval korespondenci, ovlivnil silně i 

autonomní koncepci jáství v „I CELEBRATE myself“ (1.6), proto jej, jak Davis dokládá, Whitman bral vážně.  

Carlyle v tomto pozdním zahořkle a podivně konzervativním spisku chápe demokracii jako 

„swarmery“ (anglicizuje německé „Schwärmerei“) a vykládá ji jako jakési hemžení včel kolem jedné 

„nejstupidnější“ velké včely, která si své místo získala, protože „bzučela nejhlasitěji“. T. Carlyle (1867: 4). 

Carlyle demokracii považuje za největší úpadek ducha, srovnání a zprůměrování všeho a všech a sarkasticky 

ironizuje demokracii jako novou soteriologii: „[A]ny man equal to any other [...] Judas Iscariot to Jesus Christ 

[...] and Bedlam and Gehenna equal to New Jerusalem, shall we say? If these things are taken up, not only as 

axioms of Euclid, but as articles of religion burning to be put into practice for the salvation of the world, –I think 

you will admit that Swarmery plays a wonderful part in the heads of poor Mankind; and that very considerable 

results are likely to follow from it in our day!“ T. Carlyle (1867: 5). Konzervatismus textu je pak často hrozný 

především v otázce americké občanské války a osvobození otroků: „To me individually the Nigger’s case was 

not the most pressing in the world, but among least so! America, however, had got into Swarmery about it 

[...]“ T. Carlyle (1867: 7). 
447

 Whitmanův plurál „literatuses“, který použije na dvou místech, je ještě podivnější! 
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a žen“!
448

 („Předmluva“ k Leaves [1855] už sice taky zmiňovala „exact science“ coby 

„posilu“ básníka, nicméně neváhala mezi „exaktní vědce“ zahrnout i „námořníka“, 

„cestovatele“ a „spiritistu“ [W. Whitman 1855: vii].) 

 

 

Specimen Days and Collect (1882): fragmentární autobiografie 

 

Specimen Days and Collect (1882) lze popsat coby zvláštní koláž vzpomínek a črt, poznámek, 

„fragmentární autobiografii“ (G. Eiselein 2006: 24), na začátku textu čteme, že jde 

o „the most wayward, spontaneous, fragmentary book ever printed“ (W. Whitman 1935 

[1882]: 4). Každopádně jde o čtení – díky konkrétnosti jednotlivých pozorování a smyslových 

detailů – zajímavější než Democratic Vistas. 

  Text, v němž Whitman zůstává věrný své „sešívací metodě“ (1.5) a který svou 

improvizační bravurou připomíná úvodní část Tropic of Cancer, obsahuje téměř 250 kapitolek, 

deníkové poznámky, poznámky z doby občanské války, kdy utěšoval raněné vojáky ve 

washingtonských nemocnicích, poznámky o přírodě a městských krajinách („cityscapes“) aj. 

Většina črt již byla vytištěna dřív v novinách a poznámky k občanské válce vyšly knižně už 

v roce 1876 pod titulem Memoranda During the War (1876). 

 Po několika autobiografických kapitolách jsou zásadní právě záznamy 

z washingtonských ošetřoven během občanské války (prosinec 1862 – říjen 1865). Whitman 

tehdy obcházel nemocnice, někdy přes den navštívil stovky zraněných vojáků, kupoval jim 

mléko, pomáhal psát dopisy, držel je za ruku. JÁ vyzdvihuje především statečnost vojáků na 

obou stranách, sympatie jsou na straně Yankeeů a ze jmenovaných vojáků není ani jeden 

Afroameričan (M. Murray 2009).
449

 Cenné jsou ale i pozdější črty o přírodě, jako o čmelácích 

(W. Whitman 1935 [1882]: 105), kobylkách (111), ptácích (117, 139 aj.), divokých bylinách 

(155), pozorování z Filadelfie, New Yorku, a dokonce Denveru nebo též obecnější kulturní a 

literární reflexe, jako je rozsáhlejší text o Carlylovi (215) a Hegelovi (215–228), či brilantní 

popis poetiky E. A. Poea ve vzpomínce na přemístění Poeových ostatků na baltimorský 

hřbitov (200). 

                                                 
448 

Srov. „Vedle zavedených věd navrhujeme vědu jakéhosi zdravého, průměrného personalismu, na obecných 

základech, jejímž účelem by bylo vypěstovat a přivést do Států hojný rod nádherných amerických mužů a žen, 

radostných, náboženských, lepších, než jaké dosud známe“ (W. Whitman 1936 [1871]: 62). 
449

 K Whitmanově podivně konzervativním názorům na postavení Afro-Američanů viz M. Klammer (2009). 
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 Závěrečná kapitolka nazvaná „Nature and Democracy – Morality“
450

 Whitmanovy 

z nejrůznějších zdrojů sešité prózy je zcela ve shodě s organickým konceptem demokracie 

raných Leaves (1855) a spojení demokracie s „open air“: i v pozdní próze tak předjímá tezi 

Davida Abrama, že chceme-li zůstat lidmi, musíme zůstat v živém kontatku a družnosti 

s více-než-lidským světem (D. Abram 1997: ix). V této pozdní Whitmanově próze figuruje 

stejné sloveso jako v závěru „I CELEBRATE myself“: JÁ mluví o potřebě demokracii 

„vyztužit“ či „dodat jí vlákninu“ („fibre“) „pravidelným kontaktem s venkovním světlem, 

vzduchem a rostlinami, farmářskými výjevy, zvířaty, poli, stromy, ptáky, slunečním teplem 

a volným nebem“, jinak demokracie „uschne a zvadne“ (W. Whitman 1935 [1882]: 256–257). 

 V návaznosti na důvěru v „poet“ Leaves of Grass (1855) a „literatuses“ Democratic 

Vistas (1871) přetrvává ve Specimen Days důvěra v „básníky“ a „zakladatele“. Těm v tomto 

textu sekundují i „náboženství“ a „literatury“ (obojí v plurálu), které budou lidi varovat od 

„sejití z cesty“ a směřovat generace čtenářů „od nemocných abstrakcí“ k „the costless average, 

divine, original, concrete“ (W. Whitman 1935 [1882]: 257). „Průměr zdarma“ je sice sám 

podivný aritmeticko-ekonomicky abstraktní pojem, nicméně je pravda, že v pozdních textech 

Specimen Days
451

 lze obecně pozorovat odklon od abstrakcí a „hegelianismu“ Democratic 

Vistas ke konkrétnímu a netezovitému pozorování a črtám rodícím se z konkrétní zkušenosti. 

Tento odklon od abstrakcí se odráží rovněž na velice fragmentární podobě textu. 

 

 

„A Backward Glance O’er Travel’d Roads“ (1888) 

 

Ohlédnutí za Whitmanovou prózou ukončeme slavnou předmluvou „A Backward Glance O’er 

Travel’d Roads“, která původně otevírala November Boughs (1888), svazek kratších 
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 Srov. „Democracy most of all affiliates with the open air, is sunny and hardy and sane only with Nature – just 

as much as Art is. Something is required to temper both to – check them, restrain them from excess, morbidity. 

I have wanted, before departure, to bear special testimony to a very old lesson and requisite. American 

Democracy, in its myriad personalities, in factories, work-shops, stores, offices—through the dense streets and 

houses of cities, and all their manifold sophisticated life – must either be fibred, vitalized, by regular contact with 

out-door light and air and growths, farm-scenes, animals, fields, trees, birds, sun-warmth and free skies, or it will 

certainly dwindle and pale. We cannot have grand races of mechanics, work people, and commonalty, (the only 

specific purpose of America,) on any less terms. I conceive of no flourishing and heroic elements of Democracy 

in the United States, or of Democracy maintaining itself at all, without the Nature-element forming a main part – 

to be its health-element – and beauty-element to really underlie the whole politics, sanity, religion and art of the 

New World. Finally, the morality: ,Virtue,‘ said Marcus Aurelius, ,what is it, only a living and enthusiastic 

sympathy with Nature?‘ Perhaps indeed the efforts of the true poets, founders, religions, literatures, all ages, 

have been, and ever will be, our time and times to come, essentially the same – to bring people back from their 

persistent strayings and sickly abstractions, to the costless average, divine, original concrete“ (W. Whitman 1935 

[1882]: 256–257). 
451

 Je třeba mít na paměti, že výrazná část Specimen Days vznikla před Democratic Vistas! 
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prozaických textů. JÁ se zde ohlíží a loučí. JÁ si stěžuje, že Leaves of Grass z pohledu „světa 

a byznysu dopadly hůř než zle“ (W. Whitman 2002 [1888]: 472), ale že JÁ zůstalo „unstopp’d 

and unwarp’d“ ke všem jiným vlivům kromě vlastní duše a že se mu nakonec „positively 

gain’d a hearing“ (473), tedy že – pokud nebyl vyslyšen, byl alespoň vyslechnut. Opakovaně – 

a v tomto je Whitman konzistentní po celou básnickou dráhu – zdůrazňuje etické poselství 

básníka. 

  Na rozdíl od orální spontaneity Leaves (1855) a jejich „předmluvy“ zde trvá výrazný 

posun od ucha a mluveného slova k tiskařskému archu a čtení. Hned zkraje stojí, že Leaves of 

Grass mají být Whitmanovou „carte visite“ přicházejícím generacím Nového Světa 

(W. Whitman 2002 [1888]: 472). Na rozdíl od sebejisté předmluvy k Leaves (1855) tady 

zaznívá moderní připuštění nejistoty: JÁ se dává slyšet, že chápe Leaves coby „experiment“, 

stejně jako je i „americká republika“, experiment, jehož výsledek je nejistý: „I think I have at 

least enough philosophy not to be too absolutely certain of anything or any 

results“ (W. Whitman 2002 [1888]: 472). Podstatný rozdíl je v chápání básníka: kde 

v „předmluvě“ k Leaves (1855) je básník líčen jako divý rabbi, duchovní učitel, který má 

čtenáře naučit žít, v „A Backward Glance“ zdůrazňuje, že chtěl v Leaves of Grass 

„zaznamenat osobnost, lidskou bytost [...] svobodně, plně a pravdivě“, protože podobný 

záznam „nikde nenašel“. Leaves (1855) chápe jako „výhoz vlastního emotivního 

a jiného“ obsahu duše: 

  

Leaves of Grass indeed (I cannot too often reiterate) has mainly been the outcropping of my 

own emotional and other personal nature – an attempt, from first to last, to put a Person, 

a human being (myself, in the latter half of the Nineteenth Century, in America,) freely, fully 

and truly on record. I could not find any similar personal record in current literature that 

satisfied me (W. Whitman 2002 [1888]: 484). 

 

 Takovéto zpětné zhodnocení mnohem více vypovídá o Whitmanovi v roce 1888 coby 

„homo clausus“, s identitou mnohem silněji „uzavřenou“, „spisovatelskou“ a „soukromou“, 

která touží po „vyjádření“ a „vyložení“, ke které postupně vedly zmiňované ediční úpravy 

v uplynulých třech desetiletích, než tomu bylo – jak se jej můžeme intuitivně pokoušet 

rekonstruovat – u Whitmana „homo conexus“
452

 skládajícího v letech 1854–1855 

„I CELEBRATE myself“. Leaves (1855) zkrátka nelze dobře chápat pouze jako 

„outcropping“ a sebe-zapsání, takováto slova vůbec v dlouhé „předmluvě“ nezazní, 

                                                 
 
452

 Srov. T. Pettitt (2010). 
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o Whitmanově tvůrčím procesu jsme byli svědky „sešívání“ utržků (1.5), mimismu vis à vis 

zázračnosti smyslových prožitků, hledání textového ekvivalentu pro toto sdílení a množení, 

ale ne „zapsání“ („put on record“) jakéhosi „obsahu duše“. (Podobně je tomu s titulem „Song 

of Myself“ z roku 1881, kterýžto naznačuje přítomnost „soukromého vnitřku“, z něhož vzniká 

„píseň“, jak jsme o tom psali výše nad šestým vydáním Leaves.) 

 Vraťme se však ještě k dalším zajímavým tezím „A Backward Glance O’er Travel’d 

Roads“. Po citovaných řádkách následuje další teze, a to že JÁ nechce dlít („dwell“) v Leaves 

of Grass „jako v literatuře“: 

 

But it is not on Leaves of Grass distinctively as literature, or a specimen thereof, that I feel to 

dwell, or advance claims. No one will get at my verses who insists upon viewing them as 

a literary performance, or attempt at such performance, or as aiming mainly toward art or 

aestheticism (W. Whitman 2002: 484). 

 

 Whitman zdůrazňuje, že jeho veršům neporozumí ten, kdo je čte, řečeno s Millerem, 

jako „literaturu v běžném slova smyslu“, že Whitmanovy verše nesměřují jenom ( „mainly“) 

k umění či estetismu. To je podobné dikci předmluvy Leaves (1855), je tu však podstatný 

rozdíl: zde už JÁ neodmítá umění a estetiku l’art pour l’art se stejnou vehemencí
453

 jako 

v prvním vydání Leaves of Grass, kdy demonstrativně odešlo z interiéru ven a místo „strašidel 

z knih“ nabídlo čtenáři Slunce jako bizona. Ruland a Bradbury mají pravdu, když píšou, že po 

válce, v poválečném období „gilded age“ už „Whitman nebyl mystickým bohémským 

radikálem, ale starým dobrým básníkem“ (R. Ruland a M. Bradbury 1997: 161). I stárnoucí 

Whitman, který byl od roku 1971 upoutaný na vozík, však – jak dokládají některé nádherné 

party Specimen Days a devět svazků rozhovorů s Horacem Traubelem With Walt Whitman in 

Camden (1906–1996) – si uchoval živost, vnímavost a přímost v pozorování a životě, jakož 

i vědomí, že svět je zázračný. V nových edicích však původní orální étos svých Leaves stále 

více ředil – stále silněji totiž pociťoval hranice své kůže, duši vnímal coby něco 

„uvnitř“ a tvorbu jako „vyjádření“. 

 

*** 

 

                                                 
453

 To je vidět i na reflexi E. A. Poea v textu. Poeovy básně jsou zde pro JÁ „melodious expressions [...] of 

certain pronounc’d phases of human morbidity“, hned však v závorce následuje: „(The Poetic area is very 

spacious – has room for all – has so many mansions!“ (W. Whitman 2002: 479). 
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Pokusme se nyní shrnout hlavní proměny jazyka, uspořádání, stylu, sebepojetí a učení JÁ nad 

pozdějšími vydáními Leaves of Grass (1856–1891) a třemi důležitými Whitmanovými 

prózami. Už ve druhém vydání (1856) se objevují tituly básní, jméno autora na obálce, 

ve třetím vydání (1860) začíná kompartmentalizovat sbírku o to silněji, básně řadí do 

pododdílů, chomáčů („clusters“) a tady, především v oddílu „Calamus“, najednou ustupuje 

vždy jistý a afirmující tón, zde už JÁ nemluví jako Kristus-divoch či nepředmětný, 

transcendentní Bůh, ale jako milenec, který zná také zranění. Na jiných místech odrazuje 

čtenáře, objevují se „pochyby“, což je něco doposavad ve Whitmanových skladbách velmi 

vzácného. Jinde než v chomáči „Calamus“, především v textech již vzniklých dříve, se ve 

změnách vedle prostředků grafické sugesce intonačního zdůraznění – kurzivy, závorek 

a VERZÁLEK – objevují zvláštní poetismy a inverze, cizí slova, především romanismy. 

Nastupuje tedy jakási tendence ke zkrášlování, pozlacování textu. 

 Čtvrtým (1867), dosti chaoticky organizovaným vydáním Leaves, obrážejícím 

zmatenou atmosféru poválečné Ameriky, dochází k dalším klíčovým posunům k textualizaci, 

skripturalizaci a poetizaci Leaves: Whitman nahrazuje koncovku „–ed“ jakoby hovorovějším 

„’d“, čímž ovšem již oralitu reflektuje a jakoby ji vkládá do své, před světem deskami knihy 

uzavřené sbírky vytištěných básní. Škrtá obscénní výrazy – typické pro orální milieu – a text 

neutralizuje, zároveň jsme viděli, že některé verše zlogičťuje, a zbavuje tak verš orální 

plodivosti a kumulativnosti. „I CELEBRATE myself“ v tomto vydání člení na 366 podčástí, 

což těžko může být náhoda: jako by sugeroval čtení ze skladby na každý den v roce; s tím jde 

ruku v ruce otcovský tón JÁ, kdy z dřívějšího čtenáře-wayfarer dělá čtenáře-syna, z dřívějšího 

Boha se stává „great Camerado“. Mluví-li pak o „anotacích“ Leaves of Grass, nově chápe 

knihu jako zapsaný text, jako novou Bibli a sebe jako proroka a zároveň zapisovatele; coby 

aide-mémoire jeho učení už mu tak nestačí jenom listy trávy pod podrážkami čtenáře v závěru 

„I CELEBRATE myself“. „Understand“ na klíčovém místě nahrazuje slovem „contain“, čímž 

se po oralitě prvního vydání Leaves přibližuje k dominantnímu diskursu textové modernity, 

jež pro sebechápání člověka začíná chápat tělo coby „obálku“, člověka i „duši“ coby obsažené 

uvnitř kůže, jako je kniha „ohraničena“ svými deskami (T. Pettitt 2010, G. Bolens 2001). 

 V pátém vydání (1871) především „Cestou do Indie“ mocně začíná vzývat techniku 

a technologický optimismus. Jde o výrazný odklon od antitechnicistní tendence prvních 

vydání Leaves. Ve stylu se naopak objevují nyní poetické archaismy: Whitman užívá 

v apostrofách singuláru důsledně „tykací“ zájmena a konjuguje slovesa („seest thou“). 

 Šestým vydáním (1882) Whitman dokončuje změny, jež nasměrovalo už vydání čtvrté: 

tím, že nejen oslavuje, ale po nové úpravě už i „zpívá“ sebe sama a na jiném místě „tká píseň 
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o sobě“: zde evidentně nejde o píseň v původním slova smyslu, ale je to text, který je psaný 

a jenž se stává předmětem: jde o „soukromou“ píseň JÁ – jakkoli zpívanou pro druhé, nejde 

už o píseň, která byla do jisté míry vlastnictvím všech, jako v prvním vydání (1855), skládá-li 

JÁ, skládá do sešitu, ne jako srbský guslar přímo před žáky-čtenáři, kteří se od něj učí kulturní 

encyklopedii, jak to sugerovalo JÁ „I CELEBRATE myself“ (1855). 

 Obecně lze říct, že mimismus a kinetismus a jejich teopoetické prostředky v čele 

s „nepovinným“ užitím paralelních balancování orální mnemotechniky prvních Leaves (1855), 

burcující čtenáře z letargie a „pohodlného bezživotí“ (J. Chalupecký), jimž patřilo gros této 

práce, nahrazuje v pozdních edicích Leaves spíš princip textového výčtu, jež mimetické 

a kinetické vlastnosti postrádá. S každým dalším vydáním Leaves se zvětšuje ontická distance 

mezi knihou a autorem a oslabuje se původně velice silná participace Whitmana s textem 

Leaves (1855). 

  To, že po válce Whitman podstatnou část svých sil zaměřil na prózu, chápu rovněž 

jako orientaci k textovosti. Democratic Vistas a Specimen Days jsou méně jisté a apodiktické 

než předmluva k Leaves (1855), slovo „poet“ nahrazuje podivné slovo „literatus“, a jakkoli 

role „literáta“ v etickém smyslu zůstává obdobná roli „básníka“, má „literatus“ především 

oslovovat čtenáře knihami, a ne jim ukazovat zázrak Slunce, myši a listu trávy. Objevuje se 

vliv Hegela a akcent na moderní vědu, především eugeniku. 

 Zatímco v Leaves (1855) Walt přešívá poznámky ze svých sešitů do „paralelních 

balancování“ (viz 1.5), posunuje je na provázku a neví přesně, co dělá, a kde i paratextové 

rysy sugerují neukončenost, spontaneitu, „nedokonalost“ ústní promluvy, dalšími již jménem 

autora sevřenými vydáními se toto stále silněji vytrácí. Z JÁ „poet“, který je blízko orálnímu 

bardovi a prorokovi, se tak přibližuje pólu „literáta“. Nikdy však ne zcela a do „pouhé 

literatury“ – jak zdůrazňuje – nechce patřit. I v pozdním věku Whitman, vědom si svého 

základního směřování, spojuje úlohu básníka s morální odpovědností. Zdá se však, že étos JÁ 

orálního divokého barda mimujícího zázrak stvoření nahrazuje étos básníka 19. věku, který 

tráví většinu času za psacím stolem. Když ale vyjde slunce, chodí se na vozíku projít ven. 
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3.2 Millerovo dílo po Tropic of Cancer (1934) 
 

Art can transform the hideous into the beautiful. 

Better a monstrous book than a monstrous life. 

 Art is painful, tedious, softening. If you don’t die in 

the attempt, your work may transform you into 

a sociable, charitable human being. 

 Henry Miller
454

 

 

I never thought, as did Diderot, that „my ideas are 

my whores.“ Why would I want whores? No, my 

ideas were a garden of delights. An absentminded 

gardener I was, who, though tender and observing, 

did not attach too much importance to the presence 

of weeds, thorns, nettles, but craved only the joy of 

frequenting this place apart, this intimate domain 

peopled with shrubs, blossoms, flowers, bees, birds, 

bugs of every variety. I never walked the garden as a 

pimp, nor even a fornicating frame of mind. 

Neither did I invest it as a botanist, an entomologist 

or a horticulturist. I studied nothing, not even my 

own wonder. Nor did I christen any blessed thing. 

The look of a flower was enough, or its perfume. 

How did the flower came to be? How did anything 

come to be? If I questioned, it was to ask – “Are you 

there, little friend? Are the dewdrops still clinging to 

your petals?“ 

 Henry Miller
455

 

 

 

Tato kapitola nemůže důkladně pojednat rozsáhlé dílo plodného autora, který v něm toužil 

mimovat krásu (s)tvořeného světa, stejně jako reprodukovat své zhnusení ze světa 

                                                 
454

 Sexus (1987: 42). 
455

 Nexus (1978: 250). 
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vytvořeného moderním člověkem. Zaměříme se v souladu s východisky práce na Millerovo 

JÁ, na posuny používání „nepovinných“ prostředků orální mnemotechniky a na postupné 

zprůzračňování a zklidňování Millerova díla. Nejdůležitější pro naše úvahy budou skladby 

Black Spring, Tropic of Capricorn – coby protějšek Tropic of Cancer –, The Colossus of 

Maroussi, nedokončená trilogie Rosy Crucifixion (Sexus, Plexus, Nexus), pozdní Big Sur and 

the Oranges of Hieronymus Bosch a velmi pozdní Insomnie.  

S orální mnemotechnikou souvisí moment antropologický, který nemůžeme 

nesledovat: jde o rituály přechodu smrti a znovuzrození: „Re-birth? Yes, I have died a several 

times, many times. And my re-births are a real experience, which I feel strongly. [...] Religion 

aside, I believe that one can interpret the resurrection of Jesus in precisely this way. It’s not 

merely a question of life, death, and heaven. One can come back to life without physically 

dying. My life is full of resurrections“ (H. Miller 1972: 44). Tyto Millerovy věty rozhovoru 

s Georgesem Belmontem vedeném v roce 1969 poukazují na středobod Millerovy autorské 

mytologie, která uplatňuje v odkouzlené modernitě – jak na svém textovém JÁ, tak skrze ně 

i na vlastním životě autora – sebe-intepretaci coby bohočlověka, který „umírá“ a znovu vstává 

z mrtvých. Už výše (2.6, 0.3.4) práce zmiňovala Geertzovo chápání symbolu pro strukturaci 

zkušenosti. Tato kristovská autorská mytologie je přítomná už v Tropic of Cancer především 

geniálně drzým výkladem „slovo se stalo tělem/masem“ (J 1,14) po bidetové epifanii (2.8). 

Miller v ní pokračuje a rozvíjí ji rovněž v pozdějším díle. Počínaje Tropic of Capricorn (1939) 

jako autor žijící v modernitě sám pro sebe uplatňuje paměťovou strategii sebe coby 

ukřižovaného kapitalistickou a k umění hluchou americkou společností, lesbickým vztahem 

své druhé ženy June Miller a potom i svým ponížením v Paříži, kde žil zprvu jako vandrák. 

Spolu s JÁ se také „ne-textový Miller“ ve svých raných textech vplétá do mytologické sítě, 

aby ji v pozdějších klidnějších textech trhal; klíčovými průrvami do této Millerovy 

mytologické sítě jsou The Colossus of Maroussi (1941) a opuštění projektu trilogie Rosy 

Crucifixion s příchodem šedesátých let. 

  Nepředbíhejme však. Není pochyb o tom, že středobodem v autorské Millerově 

mytologii je právě Tropic of Cancer, jemuž patřila celá první millerovská část této práce. Po 

vydání se splňuje Millerův velký sen, spisovatelská část Millerovy duše je po letech frustrací 

sycena, nalezl svůj hlas, zapsal jej a tento hlas je interpretačně kříšen. Nadšeně reaguje Marcel 

Duchamp, Ezra Pound, T. S. Eliot, Blaise Cendrars a mladý Lawrence Durrell (J. Martin 1980: 

304). Díky Anaïs Nin se konsoliduje i Millerův „byt“: v den vydání knihy se stěhuje do Villy 

Seurat 18, nyní o patro nad bytem Michaela Fraenkela, kde vznikaly první řádky knihy (2.5). 
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Henry Valentine Miller má střechu nad hlavou i vlastní psací stůl,
456

 to je důležité též pro jeho 

další – zdá se, že literárnější – tvorbu. 

 

 

3.2.1 Black Spring (1936): „Kubistický portrét“ s vinětami? 

  

V Black Spring (1936), druhé knize po Tropic of Cancer, věnované Anaïs Nin a otevřené 

citátem z Unamuna, Miller integruje vzpomínky na New York svého dětství s Paříží. Třebaže 

v knize není „obsah“, Miller člení text na deset částí,
457

 z nichž každá je opatřena titulem 

a vinětou: názvy zde uzavírají a „disciplinují“ text pod nimi na rozdíl od živelného toku 

Tropic of Cancer. Ačkoli lze Black Spring číst jako sbírku črt a příběhů o dětství v Brooklynu 

a pobytu v Paříži – podobně jako pozdější brilantní soubor esejů a črt Max and the White 

Phagocytes (1938), z nějž většina textů přešla do amerického Cosmological Eye (1939) –, lze 

Black Spring číst rovněž jako celek. Jako „kubistický portrét“ čte knihu Jay Martin (1980: 

293)
458

 i J. M. Decker, který knihu podrobuje důkladné analýze.
459

 Thomas Nesbit si všímá 

(2007: 63), že původní plán Black Spring, řazený podle specifických barev a astrologické 

symboliky, jakkoli tuto příčnou vědu Miller v antiliterární skladbě Tropic of Cancer explicitně 

kritizoval (2.7.3). 

                                                 
456

 Erica Jong přirovnává dům ve Villa Seurat 18 obývaný Millerem k Warholově Factory „[...] with Miller 

writing, writing, writing, and sending copies of his underground book to critics and authors all over the world. 

He was determined to make his reputation by sheer force of will (and postage)“ (E Jong 1994: 132). 

I v sebepropagaci se Miller dal silně inspirovat Whitmanem. 
457

 Jde o části „The 14th Ward“, „Third or Fourth Day of Spring“, „A Saturday Afternoon“, „The Angel Is My 

Water-mark!“, „The Tailor Shop“, „Jabberwhorl Cronstadt“, „Into the Night Life...“, „Walking Up and Down in 

China“, „Burlesk“, „Magalopolitan Maniac“. 
458 

Srov. „,There are huge blocks of my life which are gone forever,‘ he [Miller] wrote. „Huge blocks gone, 

scattered, wasted in talk, action, reminiscence, dream. There was never any time when I was living one life... 

Wherever I was, whatever I was engaged in, I was leading multiple lives.‘ By resisting the temptation to present 

the essence of his personality [Je vůbec něco takového možné? OS] he kept his novel fluid enough for him to 

improvise on his various selves, as husband, friend, son, writer, painter, exile, and dreamer. The essence of the 

book was its insistence on rambles, excursions, walks. Miller pictured himself strolling through Paris, through 

his past, through continents, through his dreams, his roving mind, the seasons—toward a possession of a new 

territory and a renewed consciousness. Unconsciously, he had adapted the form of A Man Cut in Slices which 

had been steeping in his mind for many years and had influenced Tropic of Cancer. He was bent not on giving 

his readers slices of life but his own self sliced into transparent cubist pieces – a self seen now this way, now that, 

a self existing only in its multiplicity“ J. Martin (1980: 293). 
459

 „As Martin and Solomon recognize, Miller’s Black Spring, like Winesburg, Ohio, or Cane, functions as a 

lyrical novel whose disparate parts represent deviations on a theme. In his fugue-like fashion, Miller keeps the 

binary of fragmentation and self-actualization before the reader [...] The ,self-portrait‘ thus depicts a supraself in 

slices‘ – to appropriate the title so attractive to him in Tropic of Cancer – struggling not to struggle, trying to 

reconcile his failures with his epiphanies“ J. Decker (2005:76). 
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 Podobně jako v Tropic of Cancer i v Black Spring se mísí distance s blízkostí, 

humanistické objetí člověka se smrtelnými urážkami. Black Spring končí – podobně jako 

Tropic of Cancer začíná (!) – dlouhým výčtem invektiv v druhé osobě čtenářům: „[...] vy, 

kteří smrdíte. Kteří smrdíte jako Bůh se svojí všeobjímající láskou a moudrostí“ (H. Miller 

1975 [1936]: 205). Kde však Tropic of Cancer končí smířením, Black Spring se v závěru 

distancuje od Whitmanova humanistického étosu. Kde Whitmanovo JÁ v „I CELEBRATE 

myself“ s orální fúzí identit promíchávalo atomy se čtenáři, JÁ Black Spring mezi sebou 

a čtenáři kope příkop: s „Vámi“ JÁ („MYSELF“) „nemá nic společného“ a jde meditovat nad 

tím, čím jest: 

 

Tomorrow you may bring about the destruction of your world. Tomorrow you may sing in 

Paradise above the smoking ruins of your world-cities. But tonight I would like to think of one 

man, a lone individual, a man without name or country, a man whom I respect because he has 

absolutely nothing in common with you – MYSELF. Tonight I shall meditate upon that which 

I am (H. Miller 1975 [1936]: 206). 

  

 Jak tento odstup, tak přítomnost rozčlenění do kapitol a otitulování, stejně jako 

kompozice „kubistického portrétu“, dominující préteritum a přítomnost astrologické 

symboliky už znamená odklon, textovou distanci, jíž se liší od o pár let staršího Tropic of 

Cancer – spontánní, improvizované divoké skladby v přítomném čase, skládané 

v kontingencích, „za pochodu“, do níž se všemi směry dral „nebyt“ a skutečnost mimo papír 

a tužku. 

 

 

3.2.2 Tropic of Capricorn (1939): Newyorská Golgota poprvé 

 

Tropic of Capricorn, protějšek Tropic of Cancer, je dedikován „JÍ“ („TO HER“) – Millerově 

druhé ženě, June Smearth/Smith/Mansfield/Miller, „Moně“ Tropic of Cancer a „Maře“ Tropic 

of Capricorn a je uvozen citátem předmluvy Historia Calamitatum (psané 1132). Pierre 

Abélard v ní deklamuje, že popisuje své utrpení proto, aby ulehčil trápení svým čtenářům, 

neboť se jim jejich vlastní trápení ve srovnání s tím jeho bude jevit coby nepatrné. Podle 

Martina se Miller u Abélarda inspiroval především tím, že místo popisu toho, jak mu svět 

ublížil („grievances“), se zaměřil na popis bolestí plynoucích z vlastního morálního selhání 

(„anguishes“): „Miller had so far been unable to write his story because at every point it 



287 

always quickly came down to a record of his outer tortures, complaint against the world. 

Abélard, however, disposed of his own castration in a paragraph, while insisting that he 

suffered real pains from his moral conflicts; so that Henry gave up his grievances and 

concentrated on his anguishes – these existed beyond suffering“ (J. Martin 1980: 323).
460 

Můžeme rovněž převzít vymezení Tropic of Capricorn žánrově jako vyznání („confession“; 

T. Nesbit 2007: 71). 

 Tropic of Capricorn se dělí na čtyři části. První (H. Miller 1961 [1939]: 1–70) 

a druhou (71–170), tyto části spojuje podtitul „On The Ovarian Trolley“, druhá část je od 

první pouhým odsazením na začátek nové stránky, bez titulu. Třetí a nejdelší částí skladby je 

„Interlude“ (H. Miller 1961 [1939]: 171–330), později tuto část Miller nazýval „Land of 

Fuck“ (H. Miller 1941a), což je trefné označení pro část, která cílí na sexuální život JÁ, na 

rozdíl od prvních dvou částí zaměřených na popis Kosmodémonické telegrafní společnosti a 

odcizeného manželství.
461

 Knihu uzavírá „Coda“ (H. Miller 1961 [1939]: 331–346). Tropic of 

Capricorn tak nabízí jisté formální textové členění – a ačkoli je volnější a konfuznější
462

 než 

v Black Spring, je výraznější než v Tropic of Cancer. 

 JÁ Capricorn zde – na rozdíl od JÁ Cancer – po většinu textu setrvává v popisu 

dřívějšího JÁ v chaosu New Yorku dvacátých let již z perspektivy JÁ Henry Millera-

spisovatele. Toto nové JÁ, které o dřívějším newyorském JÁ vypraví, je v Millerově autorské 

mytologii „vtěleným Slovem“, jež v Paříži zemřelo a vstalo z mrtvých a nyní se vrací 

k vylíčení doby před svou pařížskou smrtí a resurekcí. V těchto intencích Capricorn odemyká 

konfese JÁ o dřívějším „zřeknutí se Ducha“, což je rovno fatalismu a vlastní spirituální smrti 

uprostřed chaosu: „Once you have given up the ghost, everything follows with dead certainty, 

even in the midst of chaos“ (H. Miller 1961 [1939]: 1). 

 Popis rozkladu starého newyorského JÁ, kdy pracoval coby špeh a PR pracovník pro 

Kosmodémonickou telegrafní společnost je v Capricorn neúprosný a neúprosný je také popis 

vlastního nenávistného manželství a žumpovitosti Ameriky jazzového věku: Spojené státy 

jsou „noční můrou, která produkuje největší neštěstí pro největší množství lidí“ a JÁ je „zlým 

produktem zlé půdy“ a „v srdci nosí vraždu“ (4–5). Totální bezmoc a vystavení se neustálému 

                                                 
460 

Srov. i rukopisnou poznámku k Abélardovi, kterou Miller později vyškrtl: „It is only recently that I came upon 

Abelard’s celebrated autobiography: it has given me courage to being my story, the story of my misfortunes, 

which until now seemed impossible to relate... Even to unfold this story will be of no avail: at the best I shall 

earn the right to enter the Purgatory which we have made of life because we have ceased to love or even to 

understand the meaning of love“ cit. podle J. Martin (1980: 323). 
461

 Srov. J. Martin (1980: 324). 
462

 Jak si všímá už J. Decker (2005: 98), toto členění však nepostrádá jistou ironii:„Interlude“ tvoří nejdelší část 

Tropic of Capricorn. Nesbit (2007: 72) na rozdíl od Deckerova a našeho dělení první dvě části chápe jako jednu 

a z „Interlude“ vyděluje, spíš neopodstatněně, ještě jednu část (H. Miller 1961: 223–330). 
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náporu zaměstnávání zkrachovalých existencí, hledající místo poslíčka, ústí k cynickému 

pohledu JÁ na utrpení druhých. „[...] desensitized to the sufferings of others owing to the 

countless tales of woe he heard from his applicants, the supraself develops a cynical outlook 

toward mourning“ (J. Decker 2005: 96). 

  Pro organizaci Millerovy paměťové zkušenosti zůstává klíčovou vlastní apropriace 

kristovského mýtu. Psal-li v Tropic of Cancer, že nejsou již hotová inferna pro mučené (2.6.1), 

a obaloval-li JÁ tělem/masem, zde zpětně re-prezentuje svou zkušenost uspořádanou kolem 

symbolu sebe coby Krista, přičemž doba konce dvacátých let v New Yorku je v autorské 

mytologii jeho Golgotou. Na pozadí Millerem čteného Bergsonova Vývoje tvořivého
463

 

Thomas Nesbit celkem přesvědčivě dokládá, že pro popis Kosmodémonické společnosti a 

manželství JÁ používá paralely s Dantovým popisem pekla, přičemž cesta do práce přes 

Brooklynský most z jedné části pekla (Brooklynu) do druhé (Manhattanu) vytváří jen „iluzi 

cesty“, jde o pohyb, který nikam nesměřuje (T. Nesbit 2007: 68). Miller zobrazuje newyorské 

JÁ Tropic of Capricorn v podobném stavu mysli, jako je „mučedník moderního pokroku“ Van 

Norden v Tropic of Cancer: Podobně jako Van Norden chce JÁ Capricorn neustále souložit, 

aby se ztratilo samo před sebou, touží po „čistém mrdu“ („pure fuck“), aby „uteklo od 

demoralizujícího života a svých uměleckých aspirací“ (J. Decker 2005: 99). Samotný sex 

však JÁ nikam nevede a z klepet Kosmodémonické společnosti a nešťastného manželství jej 

nevyvede. Je to teprve setkání s Marou, která JÁ dovede do nikam, tedy k jednomu z mnoha 

znovuzrození, které v důsledku vyústí k cestě do Paříže a nalezení autorského hlasu nad 

Tropic of Cancer. 

 Od naprostého sebeodcizení v chaosu tak JÁ nezachrání ani sex, ani nekonečný zástup 

„mučedníků pokroku“, jež přijímá na místa poslíčků Kosmodémonické společnosti. Tento 

zástup uchazečů je mu pouhým mementem, že hodnoty světa, v němž žije, jsou zvrácené. JÁ 

Capricorn intenzivně čte duchovní literaturu (Bible, Dante, Abélard, Eckhart, Böhme, 

Whitman, Nietzsche, Bergson aj.), samo čtení rovněž nestačí. JÁ Tropic of Capricorn 

„zachrání“ až Mara (v Tropic of Cancer „Mona“), aby jej „přivedla k propasti, z níž může 

sám zřít Boha“ (T. Nesbit 2007: 70 ), jako přivedla v jiné autobiografické křesťanské skladbě 

Danta ke světlu Beatrice.
464

 Mara a JÁ jsou „siamská dvojčata“ (H. Miller 1961 [1939]: 228). 

„[...] Miller reveals the supraself’s implicit need for muse-figure such as Mara to spirit him 

                                                 
463 

T. Nesbit (2007: 74) podnětně poukazuje na Millerovo spojení Bergsonova konceptu élan vital s křesťansky 

chápaným konceptem logu. 
464 

Millerova „male mystique“ příspěla k odsudkům jeho díla částí americké feministické kritiky, jež započala 

útokem K. Millet (1970), viz 0.2. 
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away from the onanistic drudgery of the telegraph company and his equally demoralizing 

social life“ (J. Decker 2005: 96). Mara zachrání JÁ před „životem ve smrti“ („living death“), 

kterou symbolizovala právě práce v Kosmodémonické společnosti a první manželství JÁ bez 

lásky, přičemž JÁ zásluhou Mary obojí opouští. Je to Mara/June, kdo JÁ umožní milovat 

a trpět až do morku kostí, zaměřit své utrpení: „[...] While the supraself undergoes 

a tremendous process of humiliation at his job, only Mara can truly penetrate his facade and 

force him to suffer to his very marrow. Until he meets Mara, the supraself simply spins in 

a furious whirl of a activity without moving toward self-liberation“ (J. Decker 2005: 96). 

Smysl „změn“ ovšem dokáže Miller skrze symbol Krista znovuzrození propůjčit této 

zkušenosti až zpětně, teprve Mara ho zachránila od „smrti zaživa“: „Nothing of this which 

I am now recording was known to me at the time that I was going through the great change. 

Everything I endured was in the nature of a preparation for that moment when, putting on my 

hat one evening, I walked out of the office, out of my hitherto private life, and sought the 

woman who was to liberate me from a living death“ (H. Miller 1961 [1939]: 58). 

 K popisu seznámení se s Marou/June dojde až na ke konci skladby, nicméně 

vzpomínky JÁ na situace prožité s Marou/June Capricorn probleskují celou skladbou, ještě 

silněji než scény s Monou/June prosvítaly Cancer. Jong má pravdu, že na setkání s June stojí 

celý Millerův spisovatelský život: „Basis for everything that comes before and after, the basis, 

in fact, of Henry´s whole writing life“ (E. Jong 1994: 140). 

 JÁ zde explicitně tvrdí, že staví pro June „hrobku“,
465

 jednak aby ji oslavil tím, že jí 

„vystaví pomník“, stejně jako Dante stavěl pomník Beatrici, ale zároveň aby do ní pohřbil 

„ji“ i část vlastního JÁ: 

 

Passing beneath the dance hall, thinking again of this book, I realized suddenly that our life 

had come to an end: I realized that the book I was planning was nothing more than a tomb 

in which to bury her – and the me which had belonged to her. That was some time ago, and 

ever since I have been trying to write it. Why is it so difficult? Why? Because the idea of an 

„end“ is intolerable to me (H. Miller 1961 [1939]: 331). 

 

 Tady Miller – ještě silněji než v Cancer (2.8), při vylíčení souboje dvou lodí, který 

končí potopením lodi Mona/June – textově pohřbívá Maru/June a využívá tradičního locu 

textu coby hrobky, který jsme v úvodu sledovali nad Ongem (0.4.2). Zatímco v Cancer se 

zřejmě tato pevná, textová poloha rozpustí v celkové orální fluiditě Tropic of Cancer, v Tropic 

                                                 
465 

Na tento klíčový moment shodně upozorňují i Jong (1994), Decker (2005) a Nesbit (2007). 
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of Capricorn, psaném v „minulostním“ a literárním préteritu (0.4), je tato poloha odříznutí 

pevnější a tvrdší. Ani ostřejší textové linie nestačí, aby Millera „odřízla“ od výčitek vůči June, 

sám se totiž chce zpovídat, chce povídat svůj příběh utrpení a vzkříšení. Nakonec tedy nechce 

tento skončený vztah imaginativně uzavřít. K stavění pomníku textu pro Maru/Monu/June se 

Miller symptomaticky vrací i v obsáhlé a nedokončené trilogii Rosy Crucifixion; vztah s June 

je ústředním konfliktem Millerova života, který Miller stále jitřil – šlo o pramen jeho tvorby. 

 Tropic of Capricorn líčí příběh zprvu odcizeného JÁ, jež „prošukává“ svůj život 

v chaosu a které až díky Maře znovuobjevuje cosi jako vědomí vlastní cesty a znovu se napojí 

na životní proud.
466

 Miller-romantik naznačuje, že toto spojení u něj v dětství fungovalo, 

teprve později je ztratil.
467

 Četba knih – většinou knih „bez zápletky“ (viz 0.4), při jejichž 

recepci uplatňoval Miller jousseovskou hermeneutiku jedení, absorbce a resurekce psaného 

slova v čin (0.4.3), mu pomohla vrátit se „na cestu“: vstřebaný Whitman, Bergson, Abélard, 

Dante aj. tak katalyzují Millerovo radikálně antinomní chápaní sebe jako bohočlověka, nabízí 

mu tedy religiózní symbol, jímž později začal organizovat svou zkušenost. V intenzivní 

skladbě Capricorn tak poprvé zcela vyvstávají důležité významové paměťové formule 

Millerovy autobiografie: příběh nenaplněné první lásky, setkání s June/Monou/Marou, 

Golgota trápení ve Western Union a v odcizeném manželství s první ženou, nová Golgota 

trápení se kvůli lesbickému vztahu June/Mony/Mary a nakonec život skoro-bezdomovce 

v Paříži, který vyústil v nalezení autorského hlasu nad Tropic of Cancer. 

 Šlo by však též říct, že v Capricorn Millerovo nové pařížské JÁ orálně homeostaticky 

z pohledu současnosti a s autoterapeutickou touhou pohřbívá vedle June i své staré 

traumatizované JÁ do pomníku textu, aby se od něj (a tím i od Mony alias June) oprostilo 

také jeho ne-textové JÁ. Celkově vzato je Capricorn hlouběji zakořeněný v newyorském 

trápení, „minulostnosti pouhé literatury“ než mnohem otevřenější, futurální, „teď 

a tady“ psaný Tropic of Cancer. 

                                                 
466 

Bergsonův koncept élan vital – jak podnětně podtrhuje Nesbit (2007) – Capricorn spojuje s křesťanským 

konceptem logu a akvatickou symbolikou. 
467 

Nesbit tuto ztrátu spojuje s tragédii popsanou v Tropic of Capricorn, kde JÁ při házení kameny zabilo chlapce. 
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3.2.3 Lucidní The Colossus of Maroussi (1941): JÁ se otevírá bolesti druhých 

 

Významový tlak Tropic of Capricorn ustupuje v Milerově díle psaném po návratu do Ameriky, 

kam se vrátil v roce 1940 z Řecka. V New Yorku psaném spirituálním cestopise The Colossus 

of Maroussi, této „jednoduché, lucidní, klidné próze“, tak „krvavá lůna“ Obratníků střídají 

„obrazy iluminace“ (E. Jong 1994: 146–147). Colossus kráčející v tradici Thoreauova 

Waldenu (1854) předznamenává další lucidní Millerův „spirituální bedekr“, Big Sur and the 

Oranges of Hieronymus Bosch (1957). 

  V The Colossus of Maroussi absentuje – jako později v Nexusu – sex a obscénnost, 

Miller tak dočasně odkládá tento technický prostředek ozvláštnění narativu. Částečně zde 

ustupuje – alespoň v porovnání s Tropics – i Millerovo emblematické používání základního 

prostředku orální mnemotechniky: aditivnosti a redundantnosti (0.3.6). Technika výčtu 

zůstává, enumerace jsou však často stručnější a transparentnější, a ne tedy už tak expresivní, 

vtipné a skutečnost zaklínající jako v Cancer, Capricorn či Black Spring. S Cancer spojuje 

tento text důraz na novou zkušenost, dny prožité v Řecku před italskou okupací 

s Katsimbalisem a Durrelem. Jakkoli knihu na rozdíl od Cancer píše s ročním odstupem, 

Miller se nevrací v prvním plánu do své dávnější americké minulosti jako v Capricorn či 

trilogii Rosy Crucifixion. Text je relativně rovnoměrně rozčleněn do tří částí, dopis Lawrence 

Durrela tvoří appendix. 

 V Tropic of Cancer JÁ s agonem kmenového válečníka bez kmene hledalo místo na 

slunci v apokalyptickém světě. Byla to „fuck everything book“ (H. Miller 1989: 60), aby si 

JÁ a skrze ně také Henry Miller v džungli modernity našli vlastní cestu. Přesto, jak jsme 

viděli, i do Tropic of Cancer pronikly klíčové žehnající pasáže, spojené s akvatickou 

symbolikou stvořeného světa, v závěru skladby pak došlo k mystickému spojení těla JÁ 

s tělem světa (2.7). Tyto epifanie otevřely cestu JÁ k hlubšímu otevření se světu v The 

Colossus of Maroussi, v tomto spirituálním bedekru, v zemi, kde na rozdíl od USA a Paříže 

není přerušené „spojení mezi lidským a božským“ (H. Miller 1958 [1941]: 235), se najednou 

objevuje v myšlenkách JÁ i místo pro druhého a druhé. JÁ v sobě objevuje odpovědnost vůči 

druhým, uvědomuje si plně svůj úkol umělce a podobně jako Whitman zdůrazňuje psaní 

pouze jako prostředek k plnějšímu životu;
468

 objevuje v sobě touhu dávat – „The one desire 

                                                 
468 

„To live creatively, I have discovered, means to live more and more unselfishly, to live more and more into 

the world, identifying oneself with it and thus influencing it at the core, so to speak:. Art, like religion, it now 

seems to me, is only a preparation, an initiation into the way of life. The goal is liberation, freedom, which 

means assuming greater responsibility. To continue writing beyond the point of self realization seems futile and 
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which grows more and more is to give“ (H. Miller 1958 [1941]: 207), ustupuje touha 

mordovat zkažený svět modernity jako v Tropic of Cancer“. JÁ žehná jak lidem, tak i „více-

než-lidskému“ (s)tvořenému světu: 

  

I sent out a benediction in every direction – to old and young, to the neglected savages in the 

forgotten parts of the earth, to wild as well as domesticated animals, to the birds of the air, 

to creeping things, to trees and plants and flowers, to rocks and lakes and mountains. This is 

the first day of my life, said I to myself, that I have included everybody and everything on this 

earth in one thought. I bless the world, every inch of it, every living atom, and it is all alive, 

breathing like myself, and conscious through and through (H. Miller 1958 [1941]: 161). 

 

 JÁ whitmanovsky deklamuje, že „v jádru je člověk andělský, v srdci je vždy spojený 

s celým světem“ (Ibid.: 162) a v závěru skladby dedikuje vlastní život tomu, aby vnitřní 

divinitu v druhých znovu probouzel: „From that day forth my life was dedicated to the 

recovery of the divinity of man. Peace to all men, I say, and life more abundant!“ (Ibid.: 241). 

 Ve stejné době jako Colossus, kde Miller ponechává jména svých přátel (Lawrence 

Durrel, Katsimbalis aj.), vzniká v New Yorku též slavný humanistický esej „Úvahy o psaní“, 

rovněž inspirovaný rozhovorem „s živým kolosem“, Katsimbalisem.
469

 Tento esej je spolu 

s dalšími důležitými eseji o D. H. Lawrencovi zahrnut do sbírky Wisdom of the Heart (1941). 

Ve stejném roce vychází brilantní delší úvaha The World of Sex (1941), knížka v humanismu 

blízká The Colossus of Maroussi, i když cílí na jiné téma a používá obscenity jako techniky 

(2.7.7). Na objednávku pro sběratele pornografie píše v New Yorku v roce 1940 později 

v Česku proslavené Quiet Days in Clichy spolu s prózou Mara-Marignan, ty však sběratel 

odmítne, protože jsou „příliš poetické“.
470

 Rovněž usmíření s rodiči
471

 po návratu do New 

Yorku se projektuje do The Colossus of Maroussi, textu, který znamená důležitý zlom 

v Millerově psaní: styl je oproti sémanticky zatíženým Tropics a Black Spring odlehčenější, 

obrácený ven a otevřený bolesti druhých: při snaze léčit svět a ukazovat zázračnost bytí méně 

                                                                                                                                                         
arresting. The mastery of any form of expression should lead inevitably to the final expression-mastery of 

life.“ H. Miller (1958: 206). 
469

 (J. Martin 1980: 360). 
470 

Další vrh, včetně i do češtiny přeloženého textu Sous les Toits de Paris už u sběratele uspěl a Miller dostal 

dolar za stránku. J. Martin (1980: 369). 
471 

Srov. „Anaïs was right in saying that his reconciliation with his family humanized him by turning his pity 

outward“ J. Martin (1980: 369). 
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používá metody šoku, styl a tón Millerova psaní je počínaje The Colossus of Maroussi 

klidnější.
472

 

 

 

3.2.4 Sexus (1949), Plexus (1953), Nexus (1960): Newyorská Golgota podruhé 

 

Poté, co procestoval Ameriku a zprávu o tom podal v Air-Conditioned Nightmare (1945), se 

po kratším pobytu v L. A. v roce 1944 usídlil v divočině kalifornského Big Suru a vrhl se do 

psaní Sexusu (1949), prvního dílu Rosy Crucifixion. Do Růžového ukřižování se původně chtěl 

pustit již po dokončení Tropic of Capricorn, jehož měla být tato série pokračováním 

(J. Martin 1980: 365). Miller zde podobně jako v Capricorn vzpomíná a propůjčuje smysl své 

newyorské minulosti – nechává své dřívější JÁ je procházet malými ukřižováními 

a zmrtvýchvstáními, které vedou k růžovému konci, kdy JÁ nalézá v Paříži svůj autorský hlas. 

  Lawrenci Durrelovi Miller píše, že se trilogie vrací k literárním pokusům před 

Obratníky (J. Martin 1980: 432), maje zřejmě na mysli texty Crazy Cock a Moloch a jejich 

členění do kapitol a locus New Yorku, přičemž obojí z těchto trochu bolestínských, špatných 

a formálně tradičnějších raných autobiografických textů přebírá do Rosy Crucifixion.
473

 

V Cancer si vystačil pouze s odsazením, rozdělil text na patnáct částí, v jeho protějšku Tropic 

of Capricorn text nejasně rozčlenil na zřejmě čtyři části, kubistický portrét Black Spring tvoří 

pojmenované části s vinětami. Zde je zjevným posunem členění na číslované kapitoly: Sexus 

tvoří kapitol 23, Plexus 17 a Nexus 20. Decker má sice pravdu v tom, že jde o jiné kapitoly, 

než jsou kapitoly viktoriánského románu: těžko v Rosy Crucifixion, podobně jako v Tropics 
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Pro ne-textového Millera však byl počátek čtyřicátých let velmi složitým obdobím, nenáviděný New York, do 

kterého Miller na počátku roku 1940 přijíždí z Řecka, je nepřívětivý. Paříž padla, Kahane zemřel v září 1939 a 

ze slíbených tantiém z prodeje knih Obelisk Press není nic. (Ve Spojených státech vyšly Obratníky až po procesu 

v roce 1961, to bylo Millerovi sedmdesát!) V New Yorku je Anaïs Nin, ale nechce se kvůli Millerovi rozvést a 

vztah se ochlazuje. Rozhodne se pro čin, kterého později litoval a v letech 1941–1942 procestoval Ameriku skrz 

naskrz, kus s kamarádem z Paříže malířem Abe Rattnerem, ale většinu sám. Tato cesta trvající rok a půl dala 

vzniknout The Air-Conditioned Nightmare (1945). Mezitím zemře Millerův otec. Protože měl za to, že ho po 

návratu v New Yorku nic dobrého nečeká, stěhuje se do Hollywoodu, ale jeho pověst ho předchází a on ostatně 

stále není ochoten se zcela prostituovat. Živí se prodejem akvarelů a v novinách a literárních časopisech 

publikuje slavný dopis „Open Letter to All and Sundry“, později vydaný jako první část „The Plight of the 

Creative Artist in the United States of America“ (1944), kde zmiňuje, že „nekomerční umělec má zhruba stejnou 

šanci na přežití jako krysa v kanále“ H. Miller (1944: 6), zmiňuje svou finanční nouzi a svou zálibu v akvarelech, 

které mu přinášejí radost a nabízí je k prodeji, za cenu, již sami kupci uznají za vhodnou (Ibid.: 7), aby se dál 

mohl věnovat tomu, co považuje za své poslání: psaní. Následuje douška: „Any one wishing to encourage the 

water color mania would do well to send me paper, brushes and tubes, of which I am always in need. I would 

also be grateful for old clothes, shirts, socks, etc. I am 5 ft. 8 in tall, weigh 150 pounds, 15½ neck, 38 chest, 32 

waist, hat and shoes both size 7 to 7½. Love corduroys“ (Ibid.: 10). Plán se ukázal jako úspěšný! Lidé opravdu 

posílali oblečení a peníze, Miller obratem posílal akvarely srov. H. Miller (1956); J. Martin (1980: 397–401). 
473 

Obě díla Miller duchapřítomně zavrhl, vyšla až z Millerovy pozůstalosti a mají smysl jen pro milleriány. 
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hledat „zápletku“, která se rozvíjí kapitolu po kapitole. Je pravda, že jednotlivé díly 

nepostupují chronologicky, Sexus přeskakuje silně tam a zpět,
474

 Plexus nezačíná tam, kdy 

skončil Sexus, ale opět se krabovitě vrací zpět atp.
475

 Když Decker hovoří o kapitolách coby 

textových skladištích („textual warehouses“; J. Decker 2007: 107), naznačuje mimoděk už 

textovou/textilní uzavřenost (uskladěnost) narativu a významu.
476

 Tato snaha o to nalít 

význam do nádoby, snaha o uzavřenost se tak ostře liší od prézentního času a spontánní a na 

místě improvizované, z fragmentů bardicky sešívané skladby Tropic of Cancer,
477

 ale objevila 

se už v Black Spring a Tropic of Capricorn. 

  V Millerově díle jako celku lze sledovat orální nestálost některých pojmenování, 

připomínající neustálenou ortografii i proměnlivější pohyb identit před nástupem 

disciplinujícího diskursu osvícenství. Nejmarkantnější je označení Millerovy múzy, druhé 

manželky June Miller. V Cancer je Mona, v Capricorn Mara, v Sexusu Mara i Mona, 

v Plexusu Mona a Nexusu Mona.
478

 Miller osciluje také mezi označením Western Union coby 

„Cosmodemonic Telegraph Company of North America“ v Capricorn a „Cosmococcic 

Corporation of America“ v Rosy Crucifixion. Představa tiskaře Benjamina Franklina 

o postupném zdokonalování (vlastní) osobnosti, která „vychytává“ v životě errata, musela 

Millera odpuzovat – stejně jako odpuzovala již D. H. Lawrence (1985 [1923]) – a jednu 

z příčin odporné dehumanizované sterility modernity Miller zjevně spatřoval v čistém, 

„dokonalém“ textu. S Millerovým strachem z dokonalostí posedlé modernity – 

„perfektnost“ a „perfektibilita“ jsou pojmy neexistující před vynálezem knihtisku – tak souvisí 

i s ponecháním chyb a dublet. Jde zde o podobnou situaci, jako je ponechaná chyba v Tropic 

of Cancer (2.7.4). 
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Srov. „There is Dr. Kronski now, some ten years after our semantic life at Riverside Drive“, „[...] let us jump a 

few years into the pot of horror“ H. Miller (1987: 324, 489). 
475  

Nesbit si všímá rekurentního „x“, v Sexus, Plexus, Nexus, symbolizujícího krucifix, který tvoří osu 

„morfování“ těchto tří titulů trilogie Rosy Crucifixion (T. Nesbit 2007: 97). Je třeba podtrhnou, že u Millera jde o 

posun k vysoce abstraktním titulům, druhé dva označují symbolicky nabitý motiv „sítě“: jednak dusivé sítě 

vyprázdněného New Yorku, do které je JÁ zapleteno a z níž hledá cestu právě tím, že si Miller coby spisovatel 

souká vlastní síť a do níž – řečeno opět s Cliffordem Geertzem a Maxem Weberem – sám i vplétá. 
476 

Metaforika uzavření významu v likvidní variantě zaznívá v Millerově dopise Anaïs Nin, kde píše o Rosy 

Crucifixion v tom smyslu, že „nalije všechno do jedné nádoby“, i kdyby Rosy Crucifixion „měla mít dalších šest 

svazků“ (cit. podle J. Decker 2005: 103). K problému „uzavření“ významu srov. mj. W. J. Ong (2006: 180), 

T. Pettitt (2011), J. Henriksen (2001), G. Bolens (2001), S. Sontag (1966), H. Cixous (1976), M. McLuhan (1995) 

aj. 
477 

Procesuální tok textu Tropic of Cancer sice taky vyústí ve fixovaný tvar, ale až v závěru, a to právě ve chvíli, 

kdy si s JÁ participačně předá proud života, aby se ukřižoval a zemřel neúspěšný spisovatel a zrodil se Henry 

Miller – spisovatel, jehož chtějí čtenáři číst, protože jim sytí duši. Henry Miller se tak zdvojuje: jednu část tvoří 

ten, který mj. jezdí po Paříži na kole a miluje Anaïs Nin, a druhou část člověk, který sedí za strojem ve Villa 

Seurat 18 a píše texty: mezi těmito dvěma ovšem  nevede ostrá hranice. 
478  

Tato oscilace sugeruje také proměnlivost osobnosti této ženy, sama používala řadu příjmení: 

Smith/Smearth/Mansfield, poslední přízvisko podle Katherine Mansfield, kterou vydávala za svou příbuznou. 
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 Též Millerovi příznivě naladění kritici, jako je Erica Jong (1994), trilogii Rosy 

Crucifixion nedoceňují s tím, že jde pouze o novější a zdlouhavější Tropic of Capricorn. 

James Decker se na základě svého vymezení Millerovy výrazně digresivní, bezzápletkové, 

„spirální formy“
479

 – jež je pro něj i ideálním formálním prostředkem aktu autobiografického 

vzpomínání –, této nedokončené trilogie zastává a vcelku přesvědčivě argumentuje ve 

prospěch této „vyzralé“ trilogie s tím, že všechny Millerovy texty paměťově „kanibalizují ur-

text“, jímž je „biohistorická zásobárna dat: život Henry Valentine Millera“ (J. Decker 2005: 

104). Sebelítostivý Crazy Cock, Tropic of Capricorn, významy praskající ve švech a v Big 

Suru psaná klidnější Rosy Crucifixion se líší právě narativní perspektivou moudřejšího autora, 

který vzpomíná na pouť svého dřívějšího JÁ.
480

 Souhlasím s Deckerem, že v Rosy Crucifixion 

– včetně první části, Sexusu, – se právě díky odstupu staršího autorského vypravěče objevuje 

víc sebeironie i výraznější otevření se bolesti druhých. 

 Paralely mezi Tropic of Capricorn a rozsáhlou trilogií Rosy Crucifixion jsou silné. 

Podobně jako v Tropic of Capricorn akcentuje JÁ Rosy Crucifixion abélardovský motiv – 

popisem svého utrpení ulehčit život druhým: „Once I thought that I had been wounded as no 

man ever had. Because I felt thus I woved to write this book. But long before I began the book 

the wound had healed. Since I had sworn to fulfill my task I reopened the horrible wound. [...] 

Perhaps in opening the wound, my own wound, I closed other wounds, other people’s 

wounds“ – Plexus (H. Miller 1965: 640). Hlavním klíčem uspořádání zkušenosti zůstává 

chápání sebe jako Krista-umělce a Mony/Mary coby Beatrice, jakkoli je Mara 

problematičtější ženou než Beatrice. Právě Mona/Mara přiměje JÁ k tomu vést 

dobrodružnější život. Věří v JÁ, jako člověka i jako budoucího autora. Ačkoli je probouzení 

JÁ postupné, díky Moně/Maře opouští odcizené manželství – objevuje náhle taky výčitky 

svědomí i vlastní selhání jako manžela své první ženy: Byl „worthless son of 

a bitch“ (H. Miller 1987: 23). Po sexu s odcizenou první manželkou dochází k prozření JÁ 

a souhlasí s tím, „že vina je na obou“: JÁ se začne chovat odpovědněji k vlastnímu životu. 

„[...] since meeting Mara, sex for the supraself embodies not a struggle of wills, but a healthy, 

life-affirming activity“ (J. Decker 2005: 123). Díky Moně/Maře přestává být konečně Van 

Nordenem. Následně na Monino/Mařino naléhání opouští též pozici manažera 

                                                 
479 

Decker lucidně zdůrazňuje, že Miller dává přednost spirální digresivní formě, protože odmítá falešné subjekt-

objektové paradigma, jež sugeruje tradičně chápaná mimesis. „Miller purposely rejects the mimesis [...] in favor 

of spiral form because of the grounding of mimesis in a false paradigm of objectivity“ J. Decker (2005: 105, srov. 

S. Sontag (1965), H. Cixous (1976). Srov. i Millerův odsudek k „přísné formy“: „[...] that perennial jackass 

called strict form” H. Miller (1952: 67). 
480 

Aluzi na Kristova stigmata ukazuje následující part Sexusu, kde Millerovo JÁ začalo menstruovat: „I began to 

menstruate. I menstruated from every hole in my body.“ A pokračuje s typickým vtipem „When a man 

menstruates it’s all over in a few minutes. He doesn’t leave any mess behind either“ H. Miller (1987: 498). 
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Kosmodémonické/Kosmokokické
481

 společnosti, aby se mohl plně věnovat studiu a psaní. 

Newyorské JÁ se pak vymaňuje i z kompulzivní posedlosti promiskuitním sexem: po setkání 

s Manou/Marou zjišťuje, že excesivní svobodné šukání bylo jen dočasným řešením, jak přežít 

v chaosu, ale nebyla to cesta: „Only by developing beyond physical freedom will the 

supraself become a writer“ (Ibid.: 122). 

 Především nad Sexusem si čtenář nemůže nepoložit otázku pornografie. Také po 

vyhraném soudním procesu s Tropics v roce 1964 a mnoho let po dopsání Sexusu, první knihy 

trilogie, Millera znepokojovalo možné vydání Sexusu, protože sám pokládal knihu za 

pornografickou, ne pouze obscénní. Stejného názoru byl i francouzský soud, který za vydání 

překladu Sexusu odsoudil majitele Olympia Press, Kahanova syna, Maurice Girodiase (2.1), 

k roku vězení, pokutě sedmi tisíc franků a zákazu publikační činnosti na dvacet let! Miller si 

kladl otázku, že postupovala-li Francie takto tvrdě, jak bude postupovat USA?
482

 

  Party Sexusu jsou – na rozdíl pedagogické obscenity Tropics – opravdu pornografické. 

Proč? Důležitá je Millerova odpověď Lawrenci Durrelovi, který rovněž neskrýval své 

zklamání. Třebaže kniha podle Durrela obsahuje „i to nejlepší, co Miller dosud napsal“, má ji 

Durrel za „umělecky bolestivou“, odmítá „morální vulgaritu“ „dětinských výbuchů 

obscenity“, které nemají „raison d’être ani vtip“ (J. Martin 1980: 432). Miller v reakci odmítá 

autocenzuru ve jménu pravdivosti výpovědi a zdůraznění autenticity života nad „vkusem“: 

„Larry, I can never go back on what I’ve written. If it was not good, it was true; if it was not 

artistic, it was sincere; if it was in bad taste, it was on the side of life“ (Ibid.: 432). Martin má 

pravdu, když píše, že Miller usiloval o to, dostat do umění „pravdu života“, i kdyby přitom 

měl obětovat umění (Ibid.: 433). Nepsal ostatně Miller po návratu do New Yorku pornografii 

dolar za stránku? I to je podle Millera třeba zahrnout do psaní! Použiju-li slavnou dvojici 

pojmů Jana Mukařovského (1943), nezáměrnost pornografických scén se vzpouzí záměrnosti 

jednotícího gesta. Říct, že jsou výrazem odcizeného života starého Millerova JÁ, které ještě 

nepotkalo Maru a v „šukání“ hledá únik od bolesti a skutečnosti, totiž nestačí.
483

 Čtenářovo 

zhnusení a jeho eventuální sexuální vzrušení je součástí „pravdy“; i v pozdním období tak 

Miller naschvál dílo trhá, aby nebylo příliš papírové, příliš dobré, příliš literární. 

 Děj Plexusu nezačíná tam, kde končí Sexus, ale vrací se zpět do chvíle, kdy JÁ 

odchází z Kosmokokické společnosti, což ho vede k pokusům vydělat peníze jinak, ale ne 

moc úspěšně (prodává mj. kolorované „mezzotinty“ črt inspirovaných Whitmanem, otevírá si 
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 Protějšek Western Union se objevuje ve dvou variantách, viz níže. 
482 

Jak dokládá Jay Martin (1980: 474–475), nakonec však vydání knihy proběhlo klidně, proces nad Tropic of 

Cancer, ukončený v roce 1964, už „případ Miller“ pro Američany uzavřel. 
483

 Takovéto díry nezáměrnosti na plátně díla lze vnímat ve filmech Ondřeje Vavrečky. 
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bar, na Jihu se snaží obchodovat s realitami [srov. J. Martin 1980: 98–108]), tyto projekty 

však krachují a živobytí obstarává Mona/Mara – z příspěvků svých klientů/milenců, s nimiž 

se stejně jako s Millerem a JÁ seznámila v tančírně, kde pracuje. Na rozdíl od Sexusu zde 

výrazně ubylo sexuálních scén, ubývá též obscenity v jazyce. 

 Od té doby co JÁ potká Maru, už nechce – jako v Sexusu – „prošukávat“ svůj život. 

JÁ se zdá nyní šťastnější než v předchozí části Rosy Crucifixion, více si uvědomuje vlastní 

poslání coby autora. Objevuje předchozí „tradenty“, objevuje svou použitelnou minulost 

(„usable past“).
484

 Pokračuje ve zdůrazňování své kristovské role v aluzích na evangelia, 

Dostojevského Bratry Karamazovy, pokračují dantovské aluze a odkazy na hermetickou 

tradici, v závěru obsáhle cituje ze Zániku Západu Oswalda Spenglera. Ten pak, kompletuje 

čtyři jezdce jeho „soukromé apokalypsy“, vedle Dostojevského, Nietzscheho a historika 

umění Elie Faura (T. Nesbit 2007: 106). 

  Vzpomínková síť Nexusu je hozena především na situaci z konce dvacátých let, kdy se 

Anastasia (Stasia), uvedená jako Monina kamarádka či milenka, nastěhuje k Millerovým do 

bytu. Jméno Moniny kamarádky aluduje „stázi“, dočasné zastavení cesty (T. Nesbit 2007: 

106). Místo trápení JÁ v Kosmokokické a v prvním nešťastném manželství, které setřásl díky 

Maře/Moně, tak nastupuje nové trápení. JÁ nyní přibíjí na kříž podivně nejasný vztah jeho 

manželky a Stasie. 

 Klíčový moment resurekce v Nexusu nastává ve chvíli, kdy Mona se Stasiou spolu 

v roce 1927 v Nexusu odjíždí do Paříže, zdá se, že poté JÁ zatouží vzdát se svého „poslání“, 

sejít ze své cesty a vrátit se zpět do doby, než potkal Monu: zatouží se stát 

„medúzou“ ve „fluktuujícím oceánu“ (H. Miller 1978: 169). O pár stránek dál JÁ potká 

anděla, který ho zachrání a umývá mu rány: zde se opět zpřítomňuje přijetí kristovské role: JÁ 

se připravuje na resurekci podobně jako pomlácený Kristus Lawrencova slavného a již 

citovaného textu Escaped Cock (1930): 

 

Slowly I became aware that I was bleeding, that indeed I was a mass of wounds from head to 

foot. It was then that, seized with fight, I swooned away. When at last I opened my eyes I saw 

to my astonishment that the Being who had accompanied me was tenderly bathing my wounds, 

anointing my body with oil (H. Miller 1978: 176). 
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Jde o termín Van Wyck Brookse, Millerova zastánce a přítele, z jeho slavného textu „On Creating a Usable 

Past“ (1918). 
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 Nakonec mu andělská bytost vrátí „živé, lidské“ srdce, transgrese JÁ jsou „odpuštěny“, 

JÁ může znovu „hřešit“ a plát ohněm života, ale už „bude vědět navždy“, že vládne „srdce“, 

které nikdy nezemře: „My transgressions have been forgiven; I was free to sin again, free to 

burn with the flame of the spirit. But in this moment I knew, and would never, nevermore 

forget, that it is the heart which rules, the heart which binds and protects. Nor would it ever 

die, this hear, for its keeping was in greater hands“ (H. Miller 1978: 177). JÁ následně zaplaví 

vlna štěstí, JÁ už se „nestydí za to být člověkem“, „nalezl své místo“, „ztratil strach“ a „za 

kamarády má Slunce, Měsíc a hvězdy“ (Ibid.: 177). Podobně jako v závěru Colossus, 

následuje dobrozdání druhým, „bratrům a sestrám“ žijícím v chaosu světa: „Take heart“ tedy 

lze přeložit zkrátka jako „odvahu!“, žijte „srdnatě“, ale rovněž ve smyslu zahrnujícím i ten 

doslovný a symbolický zároveň, tedy jako mějte odvahu věřit v obnovu ducha a těla, mějte 

odvahu si od anděla alias Boha alias JÁ nesmrtelné „srdce“ vzít: zde zaznívá vedle Whitmana 

a Františkovy „Písně bratra Slunce“ nejsilněji Dostojevský: „And so, as I walked forward and 

onward into the thick of the world, there where full havoc had been wreaked and panic alone 

reigned, I cried out with all the fervor which my soul possessed – „Take heart, O brothers and 

sisters! Take heart!“ (Ibid.: 178). 

 Nexus končí dlouhou apostrofou Ameriky, dlouhým whitmanovským výčtem toho 

dobrého na Americe, před odjezdem JÁ s June/Monou/Marou do Evropy. Plánovaný opus 

však Miller nikdy nedokončil – snad ze strachu z dokončení, dopsání své „autobiografické 

romance“, které by rovněž znamenalo završení života? „He wasn’t finished with the story of 

his life after all. There was always one more episode in it to write. But he delayed starting the 

second, „concluding“ volume of Nexus. And he lived on.“ (J. Martin 1980: 447). Náčrt 

pokračování Nexusu, který líčí první návštěvu Evropy s June v roce 1928, po předchozím 

uvedení ve francouzském překladu vyšel anglicky teprve nedávno pod názvem Paris 1928: 

Nexus II (2012). 

 

 

3.2.5 Klidný a antifatalistický Big Sur (1957) 

 

Práci na Růžovém ukřižování nabourávaly další projekty, jako obsáhlá kniha The Books in My 

Life z roku 1952, kde píše o setkání s knihami jako se „setkáním se stromy, hvězdami 

či hnojem“; knihy mají smysl jen tehdy, když obohacují život: „One should read less and less 

not more and more“ (H. Miller 1969 [1952]: 11–12). Na stejném místě Miller zdůrazňuje, 
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že nezařazuje autory „do speciální kategorie“: „[T]hey are like other men, no better, no 

worse,“ což je velký posun od Tropic of Cancer, kde v Goethově a Nietzscheově stopě mluvil 

o „rase umělců“ (2.8.1). Vychází také starší sbírka esejů a črt Remember to Remember (1952) 

s brilantním protiválečným pamfletem „Murder the Murderer“. Dále vzniká vynikající 

rimbaudovská monografie, byť se silným autobiografickým biasem, The Time of the Assassins: 

A Study of Rimbaud (1956), kde vyčítá Rimbaudovi, že strávil v pekle jen jednu sezonu, proto 

nemohl dojít vnitřní proměny, a kde srovnává Rimbaudovo zřeknutí se básnického poslání 

s vynálezem atomové bomby! Zde tedy Miller paradoxně znovu zdůrazní sociální roli 

uměleckého génia, pro zdraví společnosti nezastupitelnou, kterou v o pár let mladších The 

Books of My Life upozadil. 

 Hlavním produktem padesátých let v Big Suru je však Big Sur and the Oranges of 

Hieronymus Bosch psaný v náročných podmínkách polo-divočiny, ale i naplňujícího 

komunitního života v Partington Ridge. Do Millerova díla, ostatně jako už dřív, vstupuje 

„byt“, starost o děti Tonyho a Val. Tato kniha jde ve stopách spirituálního cestopisu The 

Colossus of Maroussi. Ryze z ní vystupuje Millerův humanismus, člověk je na světě pro 

druhé: „The man who has seen the light follows the light. And the light usually leads him to 

the place where he can function most effectively, that is, where he will be of most use to his 

fellow-men.“ Miller v knize zdůrazňje, že psaní není koncem cesty, tím je až požehnání 

(s)tvořenému světu: „[...] when you have expressed yourself to the fullest, then and only then 

will it dawn on you that everything has already been expressed, not in words alone but indeed, 

and that all you need do is say Amen!“ (H. Miller 1975: 27, 32). 

 Centrem Big Suru je neúprosná a satirická vzpomínka na astrologa Conrada 

Moricanda, vydaná rovněž samostatně coby A Devil in Paradise. Moricanda Miller poznal 

v Paříži, a aby astrologovi pomohl z finanční a bytové nouze, pozval podivínského astrologa 

do Big Suru a ten v únoru 1948 přicestoval. Dopadlo to špatně. Moricand, jenž se Millerem 

nechává živit, ale který je přesto podle Millerova popisu až k smrti protivný, v něčem 

připomíná postavu Melvillovy povídky „Barleby, the Scrivener“, člověka zcela zlomeného 

textovým diskursem (srov. 0.5.1). Kniha přesně popisuje nebezpečí fatalistického uvažování, 

k němuž může vést i astrologie jako v případě Moricanda. Dále textem prostupují rozbroje 

s druhým „ďáblem“, Millerovou tehdejší ženou „Lepskou“, Janinou Marthou Miller. 

V některých důležitých věcech se tedy ani klidnější a moudřejší Miller nezměnil a neotevřel. 

Kompozičně kniha připomíná Whitmanovo sešívání sbírek: jednak tím, že do knihy 

zakomponoval právě A Devil in Paradise a potom obsahem všitým do samého středu knihy! 
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 V nastupující dekádě šedesátých let Miller nenapsal skoro nic nového. Důvodem byl 

především status celebrity vedoucí k naprosté ztrátě soukromí v Big Suru. Už po vydání 

Oranges se proud poutníků do Big Suru nezastavil a sláva kulminovala vydáním obou Tropics 

u newyorského nakladatelství Grove Press v roce 1961. Následoval dlouhý soudní proces (viz 

E. Hutchinson 1968), během nějž nesměl Miller cestovat a který skončil až roku 1964. Miller 

zbohatl, peníze však z velké části rozdal
485

 a přestěhoval se do Los Angeles. Miller nemohl 

spát a neměl čas ani koncentraci na psaní. Zdálo se, že už nemá ani chuť, nechtěl „být obětí 

svého psaní“, to pro Millera – stejně jako pro Whitmana – bylo prostředkem zmnožení života, 

a pokud by mělo být přítěží, pryč s ním. Co na tom ostatně záleželo, jestli dokončí Rosy 

Crucifixion, nebo ne? „He told his friends (and himself) that he refused to be a drudge, 

a victim of his own art. Instead, he let himself float in a tide of impulse, following the 

promptings of his heart“ (J. Martin 1980: 476). To, že Miller opustil projekt Rosy Crucifixion, 

mohlo mít ještě, domnívám se, jeden důvod. Na cestě z Evropy se v září 1961 po téměř třiceti 

letech potkává s June. June se mezitím v jeho díle – s větší časovou distancí od vzpomínaných 

událostí v trilogii Rosy Crucifixion – stala mytickou postavou a setkání s reálnou, předčasně 

zestárlou a nemocnou June muselo taky do jisté míry sebrat Millerovi vítr z plachet 

z možného dokončení díla. 

  Miller-sedmdesátník tady bere věci víc zlehka: „Hlavní je malovat, ne vytvářet 

majstrštyky“; „Během těch několika zbývajících let vám doporučuji pouštět čas radostně 

močovou trubicí“ (H. Miller 2011: 302, 304). Jako se z Whitmana po občanské válce stával 

„dobrý šedý básník“, i kolem stárnoucího Millera se vytváří aureola klidného světce, který čas 

od času hraje ping-pong s modelkami. Decker má pravdu, když zdůrazňuje, že Millerovým 

cílem je konec psaní, protože jen potom může přijít vnitřní mír: „[...] Miller reveals his goal 

as the end of writing, the end of the symbolic, for only then will true inner peace arrive“ (J. 

Decker 2006: 78). Proč by se tedy Miller mořil nad velkými projekty, když klid a mír – 

v dostatečné míře – nalezl?
486

 

 

                                                 
485 

Srov. „By the end of 1964, Miller had given away $ 100,000 to friends in need, leaving himself with only a 

pittance against the bills a taxes he had accumulated. To Renate Gerhardt alone he had sent sixty thousand 

dollars between 1962 and 1964 as investments in her publishing house“ J. Martin (1980: 473). Často se tak opět 

ocitl finančně na hraně, jako když si musel půjčit z konta, které založil pro svou mentálně postiženou sestru 

Laurettu, jejíž opečovávání si po matčině smrti vzal na starost (Ibid.). 
486 

Osmdesátiletý Miller řekl svému životopisci, že psal proto, „aby se zbavil démona a mohl začít žít“: „My 

whole reason for writing, even if I didn’t always know it, was to free myself of a demon. I wrote in order 

to begin to live“ J. Martin (1980: 491). 
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3.2.6 Insomnia (1970), Sextet (1976) a formule „první lásky“ 

 

Insomnia, or the Devil at Large z roku 1970 podává s osmiletým odstupem zprávu o tom, kdy 

se v pětasedmdesáti v Hollywoodu zamiloval do barové zpěvačky Hoki Tokudy, téměř o 

půlstoletí mladší, maloval po nocích akvarely, učil se japonsky a psal Hoki dopisy, které 

neodesílal. Insomnia je luxusní kniha formátu A4 s faksimile rukopisu a reprodukcí dvanácti 

Millerových akvarelů. Jistě šlo i o nablýskaný hold – v osmdesáti konečně taky komerčně 

úspěšnému – literárnímu obrovi. Ale Insomnia, „dílo bezesných nocí a krize“, je víc než 

třpytivou knížkou zpřístupňující Millerovo výtvarné dílo. Text rámují dva citáty z Hermana 

Hesseho: „Láska se nemá doprošovat ani klást požadavky“ a „Láska si musí najít vlastní cestu 

k jistotě. Pak přestane být jenom přitahována, ale začne sama přitahovat“ (H. Miller 1970: 4, 

32). Předivo mezi nimi těmito citacemi tvoří vzpomínky muže na stav akutního zamilování, 

který nějak chtěl přežít bezesné noci. V textu není obscénnost, ale je v něm vtip a dost 

sebeironie: JÁ jimi balancuje též polohu drásající osamělé zpovědi a odlehčuje gnómické 

výroky: „Musíme procházet jedním ohněm za druhým – ne abychom se stali světci, ale 

skrznaskrz a na věky věků lidskými... I když se chováme nejvíc hrozně, pořád ještě v nás lze 

doufat. (Amen! Konec kadence!)“, „Mým největším sokem byl Madžong! Věřil by tomu 

někdo? Byla by obětovala všecko, snad kromě norkového kožichu, aby mohla zůstat vzhůru 

celou noc a hrát tu debilní hru. Madžong!“ (Ibid.: 1970: 5, 22). I v Insomnii ovšem 

probleskuje Millerova kristovská, religiózní poloha, která určuje Tropics i jeho Rosy 

Crucifixion. Hned zkraje tak Miller naráží na motiv „nezničitelného“ srdce, diskutovaný výše 

nad Nexusem: „Nejprv to byl zlomený prst na noze, potom rozražené čelo a nakonec zlomené 

srdce. Ale jak už jsem někde napsal, lidské srdce se nedá zničit. Pouze si představujete, že je 

zlomené“ (H. Miller 1970: 1). Také příběh o tom, jak se snaží získat lásku Hoki, Miller 

zasazuje do širší vzpomínkové „autokanibalizace“ vlastního života, jako když zmíní trauma 

první lásky (Ibid.: 1970: 3). 

 V pozdních prózách, jako je Book of Friends (1976) a pak především Sextet (1977) je 

hlavním cílem smíření a příprava na rituál přechodu mezi tímto a novým světem. „He was not 

giving in to death – he was preparing to die“ (J. Martin 1980: 485). Sextet uzavírá klíčová 

skladba „Mother, China and the World Beyond“, kde se Miller v Nebi setkává s matkou, 

„kterou celý život nenáviděl“ (H. Miller 1977: 153), aby si tam vše vysvětlili a usmířili se, 

než se matka vrátí zpátky na zem, stejně jako jiní nebešťané v této Millerově pozdní 

kosmologii. 
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 Jedna z věcí, které JÁ zmiňuje v Insomnii a již probírá s matkou v Nebi, je první láska 

ke Coře Seward (Uně Gifford). Tento příběh, jehož vylíčení se v Millerově díle opakuje znovu 

a znovu, lze označit jako jednu z mnemonických formulí Millerovy paměťové organizace 

vlastní zkušenosti coby utrpení v Americe a následovného vykoupení skrze June/Monu v New 

Yorku a pak dojitím na konec utrpení v Paříži. Stejně jako rhapsód homérského Řecka či 

srbský guslar Parry-Lordovy teorie sešívá z předem hotových dílů, i vzpomínající Miller tento 

fragment znovu a znovu. Jinak, a přesto podobně jej ve svých textech „přišívá“ k dalším 

„hotovým“ formulím – jako je setkání s June, trápení s June a Stasií, Golgota 

Kosmodémonické, rozchod s June, vzkříšení a nalezení autorského hlasu v Paříži –, které 

tvoří základní osnovu Millerova symbolického výkladu vlastního života. Formuli „První 

lásky“ například můžeme rozdělit i na další vzpomínkové části: Cora/Una omylem šlápla na 

květinu fialek, kterou jí patnáctiletý Henry dal (A). Mladý Henry jí lásku nevyznal, protože na 

to nesebral odvahu, což vytvořilo v jeho srdci ránu, kterou zacelila až Mona/Mara (B). Trávil 

čas s kultivovanou ženou, o patnáct let starší vdovou, která měla nemocného syna Henryho 

věku (C). Aby mu zcela nepuklo srdce, jezdil na kole (D). Henry nakonec odjíždí do Chula 

Visty v Jižní Kalifornii (E). Miller na příběh první lásky „vzpomíná“ mimo jiné v Tropic of 

Capricorn (1961 [1939]: 332–333), v Sexusu (1987: 165), v textu „First Love“ (1963: 46–49), 

v rozhovoru s Georgem Belmontem (1972: 8), právě v Insomnii (1970: 3), Sextetu (1976) 

a rovněž v pozdní črtě o ježdění na kole „My best friend“ (1978). 

 

*** 

 

Whitman i Miller objevili funkci náboženského symbolu a možnost chápání sebe coby 

bohočlověka při organizaci vlastní zkušenosti. Na rozdíl od Whitmana, který tuto možnost 

symbolizace uplatnil především ve skladbě „I CELEBRATE myself“ a v pozdějších textech 

hledá nové možnosti (používá například civilizačně optimistický symbol Kolumba), Miller 

jako dominantní symboliky napříč celým svým dílem používá homologie s „umělcem 

Kristem“. To je zjevně podmíněno i faktem, že v nových vydáních Leaves měla 

„I CELEBRATE myself“ / „Song of Myself“ s Whitmanem-divokým Kristem pevné místo, 

jakkoli jsme v předchozí kapitole byli svědky jejích významných edičních proměn. Nad 

Whitmanovým dílem jsme pak sledovali, jak se postupně z divokého barda – píšícího Leaves 

(1855) coby manuál pro plný život – stává pouhý literát. Radikální euangelion se ředí v étosu 

humanismu 19. století. Podobný pohyb lze sledovat také nad Millerovým dílem, futuralita a 
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radikální nesyžetovost Tropic of Cancer s vývojem poetiky ustupuje, i když se jí někdy 

dočasně přiblíží v Maroussi či v Big Suru. 

  Už „kubistický portrét“ Black Spring (1936) tak značí zvýšení textové distance na 

rozdíl od prézentně komponované skladby Tropic of Cancer. Miller v Black Spring 

kompartmentalizuje zkušenost na deset částí s vinětami, dominuje zde préteritum, proniká 

sem astrologická symbolika a poslední část tohoto díla zdůrazňuje radikální distanci JÁ od 

druhých. 

 Ve významově nabité skladbě Tropic of Capricorn (1939) opět dominuje préteritum. 

Miller zpětně propůjčuje smysl svému životu v nenáviděném New Yorku. Své vzpomínky 

organizuje na základě identifikace JÁ s příběhem Krista: v Capricorn poprvé plně vystupují 

všechny významové paměťové formule Millerovy autobiografie. Členění do částí je méně 

výrazné než v Black Spring, ale výraznější než v Cancer. Miller zde důsledně uplatňuje 

vzpomínku na vlastní minulost, analogickou homeostatickému vzpomínání orálních kultur 

(0.3.4). Díky Maře se JÁ Tropic of Capricorn vymaňuje z prázdného šukání à la Van Norden 

vstříc znovunalezení vlastní životní cesty, vlastního životního příběhu: Millerův vztah 

k June/Maře/Moně je ambivalentní, JÁ jí staví pomník, ve kterém ji oslavuje, ale zároveň 

pohřbívá: v pomníku textu ji uzavírá mezi náhrobní desky „knihy“, odřezává se od ní, 

nechává s Monou umřít i její „dvojče“: Millerovo „staré“, před-pařížské JÁ. 

 V lucidní a klidnější skladbě Colossus of Maroussi (1941) Miller objevuje vnější svět 

a otevírá se znovu utrpení druhých; ve Whitmanově stopě zdůrazňuje vnitřní božskost všech 

lidí a zázračnost světa. Třebaže je text psán s ročním odstupem, důrazem na popis 

„nedávné“ zkušenost z Korfu připomíná v něčem Tropic of Cancer: je však psaný v préteritu, 

Millerův orální styl je mnohem klidnější, ustupuje obscénnost a touha vraždit rakovinně 

sterilní svět modernity, rovněž znaky knihy jsou silnější: text tvoří tři rovnoměrně rozdělené 

části a apendix. 

 V nedokončené rozsáhlé trilogii Rosy Crucifixion (Sexus, Plexus, Nexus) se Miller 

podobně jako v Tropic of Capricorn opět vrací do New Yorku. Liší se však perspektiva autora, 

který na konci čtyřicátých let vzpomíná na své dřívější, ztracené JÁ dvacátých let v New 

Yorku, zde je otevřenější vůči vnějšímu světu a druhým. Používá kompartmentalizované, 

číslované kapitoly, samotné názvy jednotlivých částí znamenají odklon k textové abstrakci. 

Préteritum zůstává, s distancí od prožité zkušenosti narůstá mytologický rozměr Mony/Mary a 

kristovské role JÁ, jež prochází řadou ukřižování, které vedou k růžovému konci. 

Symptomatická je orálně nestabilní oscilace mezi Marou/Monou v trilogii, která souvisí 

s Millerovým strachem z dokonalosti, již spojuje od počátku se sterilní modernitou. Sexus má 
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místy blízko k pornografii, i ta je pro Millera součástí pravdy o něm, chce trhliny. V Nexusu je 

pak silný part o srdci a žehnání druhým. Jde o polohu, která se do díla dostává počínaje 

Colossus of Maroussi. Trilogii Miller nedokončuje, zřejmě opět ze strachu před textovým 

dokončením, dokonáním, dokonalostí. Počínaje Maroussi ostatně už Miller zdůrazňoval, že 

psaní je jenom prostředkem k plnějšímu životu. Kdyby trilogii dopsal, nepřišel by čas umřít? 

 Projekt Rosy Crucifixion tak Miller opouští, v jeho automytologizaci a organizaci 

minulosti podle náboženského symbolu se vytvářejí díry a jimi se do díla dostává skutečnost, 

do díla proniká opět přítomnost. Vznikají další dílčí projekty jako Big Sur and the Oranges of 

Hieronymus Bosch, jdoucí ve stopě Colossus of Maroussi a částečně – právě prézentním 

akcentem – i Tropic of Cancer. V Big Suru se JÁ radikálně vymezuje proti Moricandově 

„duševnímu monoteismu“ (T. Moore), jeho posedlosti fatalistickou astrologií. Whitmanovsky 

knihu „sešívá“ z různých částí, obsah jedné části tak najdeme uprostřed knihy. V The Books in 

My Life autoři již pro něj nejsou radikálně jiní než obyčejní lidé, na rozdíl od rasy umělců 

v Cancer. V Insomnii se Miller s odstupem opět vrací nazpět ve své biografii, v Sextetu pak 

usiluje o smíření s matkou a do obou prosakuje mnemonická formule První lásky. Nepouští se 

do velkých projektů, nicméně jde o témata pro stárnoucího muže důležitá: Miller tedy stále 

má proč psát a terapeutické a autoterapeutické psaní pokračuje. Že „budeme stále čelit 

problémům“, věděl ostatně už dávno, když psal „Otevřený dopis surrealistům všude“ (1938): 

„Stojíme nyní tváří v tvář mnohem závažnějším problémům. Ale vždy čelíme problémům, na 

tom se nic nezmění. Každá utopie nás vrhá do nového pekla [...] Fakt je, že žádná cesta ven 

neexistuje. Nezbývá než to dilema přijmout, stejně jako nezbývá než přijmout život sám“ (H. 

Miller 2011: 118–119), či o něco dřív ve stejném dopise: „,Nepřinesl jsem vám mír, ale 

meč!‘ řekl veliký dobrodinec. To není výrok ani militaristy, ani pacifisty: je to výrok jednoho 

z největších umělců, který kdy chodil po světě. Jestli jeho slova něco znamenají, pak to, že 

zápas o život, o víc života, se musí vést den po dni. Znamená to, že život sám je zápas, 

ustavičný zápas“ (H. Miller 2011: 79). Také JÁ pozdních textů Henry Millera svědčí o přijetí 

skutečnosti, v tomto se „počasí nezměnilo“ od Tropic of Cancer (1934) až po Sextet (1977) či 

monolog Henry Millera na smrtelné posteli v roce 1980. Je dobré to slyšet znovu a znovu, 

orálně opakované, v dnešní an-esthetické době. 
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SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

 

Blikáme v noci 

Jako displeje 

Dvou znova nahozenejch mikrovlnejch troub 

Ondřej Vavrečka
487

 

 

Neboť umění je vůlí k bytí. 

Proto nerozhoduje mezi příjemným a nepříjemným, 

mezi štěstím a tragikou, mezi pohodou a utrpením, 

ani mezi dobrem a zlem. Volí bytí proti nebytí: 

a kdo volil bytí, 

nesmí a nemůže již rozhodovat. 

Jindřich Chalupecký
488

 

 

Na předešlých stranách jsme slyšeli Walta Whitmana a Henryho Millera ve skladbách Leaves 

of Grass (1855) a Tropic of Cancer (1934) psát hlas: promluvami svých textových JÁ 

burcovat čtenáře a čtenářky, aby žili radostný, vnímavý a směrovaný život. Nyní nejprve 

shrňme shody a diference v orálních teopoetikách našich autorů, následně jejich skladby 

kontextualizujme a položme si otázku po jejich aktuálnosti v dnešní době tekuté modernity 

(Z. Bauman) či sekundární orality elektronických médií (W. Ong). 

 Už paratextové rysy obou skladeb vykazují spřízněnost a nabourávají bezpečně 

distancovaný a uzavřený diskurs literatury, sugerují spontaneitu a nedokonalost „hlasu“, 

napadají představu intelektuálního vlastnictví a vzpírají se žánrovému vymezení. V případě 

Whitmana je to už drzý floutek na daguerrotypu, neliterárně ukazující stehna a rozkrok; 

absence Whitmanova jména na obálce, hřbetu či titulním listu; univerzální otitulování šesti 

z dvanácti básní „Leaves of Grass“ a u dalších šesti absence titulů; textová odlišnost všech 

795 výtisků sbírky, z nichž každý lze chápat coby unikátní přednes. V případě Millera jsme 

akcentovali původní záměr knihu signovat „by Anonymous“, absenci názvu či čísel 

jednotlivých částí (tedy absenci „kapitol“). V útoku na „knihy v běžném slova smyslu“ hrála 

roli i provokativní, obscénní obálka prvního pařížského vydání Tropic of Cancer s krabem 
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svírajícím ženské tělo a varovnými nápisy ve dvou světových jazycích, i když ta nebyla 

v Millerově režii. Obě skladby autoři opatřili zaštiťujícími a orálně chlubivými předmluvami 

a své skladby po vydání neúnavně propagovali. 

 Co se týče stylových prostředků psaní hlasu, oběma skladbám dominuje prézens: 

samotným použitím tohoto času se obě skladby přibližují futuralitě a kinetismu Bible, jež se 

liší podle Onga a Nohrnberga od nostalgie typické pro texty literární; Whitmana s Millerem 

pak spojují velká JÁ, rovněž do jisté míry stavěná na evangelijním JÁ, „člověka, který se 

odváží říct ,já‘“ (D. Sölle). Obě JÁ pak komunikují zprávu čtenářovu TY – na rozdíl od 

romanticky likvidního vymezení básnického aktu coby „přetékání mocných 

emocí“ u Williama Wordsworthe (1802) – v obou skladbách tak nacházíme řadu otázek, rad a 

příkazů čtenáři. Skladby spojuje též použití hovorového lexika a amerikanismů a jsou zajedno 

rovněž v explicitních odsudcích písma/knih/literatury, ve zdůraznění vlastní role coby pěvců 

(„I sing“). Na rozdíl od Whitmana, u kterého „textovost“ naznačí jen metonymie symboliky 

„listů“ trávy, ergo „listů“ knihy („leaves“), však Cancer bohatě tematizuje i proces psaní. 

 Obě skladby spojuje taktéž nepovinné použití paralelismů, jejichž původní funkci 

v plně orálních milieux chápal Marcel Jousse coby mnemotechnickou: rytmickou strukturu 

vycházející z bilaterální a symetrické struktury lidského těla – rukou, nohou, dýchání a chůze. 

Tuto strukturu lze u obou autorů vysledovat také u jednotek vyšších i nižších, než je základní 

propozice (základní propozicí rozumíme například první tři verše „I CELEBRATE myself“). 

Pro obě skladby je toto přírůstkové, hýřivé a nadbytečné strukturní opakování výrazem kritiky 

lineárního a úsporného narativu textové modernity. Přijmeme-li Jousseovu teorii o sepětí 

bilaterální mnemotechniky orálních kultur, je její nepovinné použití v Leaves (1855) a Cancer 

rovněž prostředkem rehabilitace tělesnosti, stejně jako prostředkem ochutnávání jazyka, 

sycení se slovem, zmnožování bytí, radosti, (s)tvoření.
489

 Dalším pedagogickým prostředkem 

k obnovení spojení mezi duší a tělem je pedagogické použití obscénnosti v obou skladbách: 

Miller tak činí jednak v rámci komického odlehčení po čtenářsky náročnějším partu, jednak – 

a to snad podstatněji – v rámci programu zahrnout, všít do textu vše (mikce, defekace, 

hemoroidy), neutíkat před realitou k idealitě a podtrhnout spirituální spojení mezi 

„vysokým“ a „nízkým“. Za součást této pedagogiky oživení těla považujeme v Leaves lapání 

čtenářů po dechu při hlasitém čtení a v Cancer jejich hurónský smích. 
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 Miller, na rozdíl od Whitmana, v textu rozvíjí v prvních odstavcích knihy také jiný typ opakování: téměř 

dokonalé opakování sugerující mechanické a uniformní množení rakovinných buněk; stejně tak často re-iteruje 

zhnusení z odcizeného moderního světa. 
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 Skladby sdílí podobnou genezi: klíčový je zde pojem orální kompozice: sešívání. 

Whitman přešívá staré deníkové záznamy (jakési prefabrikáty) do – teprve v roce 1854 jím 

objevené! – bilaterální formy, v čemž spatřujeme analogii k sešívání formulí orálního rapsóda 

Parry-Lordovy teorie. U Millera dochází k procesu podobnému: poté, co ve Fraenkelově vile 

nad úvodními kadencemi Cancer objeví svůj orální, bilaterální, radikálně digresivní styl, 

začíná do nově nalezené (ne)formy přešívat předchozí deníkové zápisky, črty, výpisky z četby 

a spolu s tím tkát i text nový. Cancer je na rozdíl od Leaves of Grass (1855) kniha-dokument: 

autobiografie autora i autobiografie vzniku skladby. Silněji než do „I CELEBRATE 

myself“ proniká do Cancer materiálnost existence: hlad, (ne)byt a nedostatek peněz přímo 

určují tvar skladby. Miller coby moderní básník byl vyhnán na ulici, neustále se stěhuje, aby 

nespal na ulici: nemá doslova, kde by retrospektivní zápletku s její minulostností a distancí 

tkal: úděl moderního básníka / clocharda / poet assassiné se tak projevuje ve fragmentárním 

tvaru skladby, sama forma získává symbolickou hodnotu, přičemž sama její cykličnost je 

výrazem kritiky lineárního narativu modernity (J. Decker), což lze říct i o orálně 

mnemotechnickém stylu Leaves (1855). Whitmanovo pozdější diktum: „Kdo se dotkne knihy, 

dotkne se člověka,“ tak platí pro skladby obě. 

  U obou autorů jsme dále sledovali nepevnou identitu JÁ, u Whitmana ještě fluidnější 

než u Millera. Promluvy v Leaves (1855) vyslovují ústa vtěleného bohočlověka „Walta“: 

nového, divého Krista, vstupujícího v historický okamžik do světa, který nově posvěcuje 

historii a jenž promlouvá z pozice tohoto světa. Tento bohočlověk „Walt“ prorocky promlouvá 

rovněž za nepředmětného Boha Otce či samotný princip creatio continua, imanentně 

přítomného v každém člověku i listu trávy. Tyto dva druhy výpovědí se v „I CELEBRATE 

myself“ často prostupují a nalezneme též řadu dalších poloh JÁ; typické je empatické 

převtělování Whitmanova JÁ do jednotlivých entit, za kterými JÁ „letí“ po území celé 

Severní Ameriky. Důležité je prohlášení JÁ za básníka, který dává promluvit dosud němým 

hlasům druhých i svých, a chápání Ježíše Krista jako básníka a předchůdce. Čtenáře pak často 

zve obývat zájmeno JÁ: Cílem je přesvědčit čtenáře a čtenářku, že jsou rovněž svatí („holy“). 

 V poloze bohočlověka, nového divokého Krista, stojí JÁ Cancer blízko JÁ Leaves. 

Kde však Whitman svému vtělenému JÁ reklamuje roli básníka („poet“), Millerovo JÁ si 

reklamuje úlohu umělce („artist“). Millerův umělec – na rozdíl od básníka Whitmanova – 

jednak tematizuje psaní, jednak deklaruje, že deformuje skutečnost a že musí nejprve sám 

zemřít hluboce nemocnému světu. (Sebe)ironie nikdy nepřebije patos Millerova chápání sebe 

sama coby Krista-umělce: ztotožnění JÁ s postavou Krista už v Cancer Millerovi pomáhá 

organizovat a vyprávět vlastní životní zkušenost (C. Geertz). Polohu Whitmanova JÁ jako 
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nepředmětného, milujícího, účastného Boha Miller skrze své textové JÁ s gustem ironizuje, 

přesto v závěrečné epifanii skladby Tropic of Cancer rovněž Millerovo JÁ opouští pevnou 

identitu „obsaženou mezi kloboukem a botami“. Kde Whitmanovo JÁ v klíčové epifanii 

nahlíží, že „kýlem stvoření je láska“, Millerovo JÁ zjišťuje v Nietzscheových stopách, že „vše 

je ospravedlněno, nejvýše ospravedlněno“. Bůh, kterého Millerovo JÁ vidí, se však zdá být 

k lidem a světu indiferentní – na rozdíl od milujícího Boha „I CELEBRATE myself“, za nějž 

Whitmanovo JÁ prorocky promlouvá. 

 Oba autory spojuje do jisté míry také étos: u Whitmana jsme se rozhodli mluvit kvůli 

jeho přijetí role nového rabbiho/učitele o učení. Whitmanovo JÁ v novém panentheistickém 

eu-angeliu Leaves (1855) deklarativně neodmítá nic, vše přijímá, animuje a přerůstá – činí tak 

proto, že chce žáka afirmovat v jeho jedinečnosti, zázračnosti a boholidství, aby byl následně 

žák-čtenář s to vydat se vlastní cestou a víc chtít od sebe, od života a od druhých. Whitman 

odmítá moderní karteziánskou důvěru v pochybnosti, všemi prostředky usiluje o to obnovit 

důvěru v dění světa a v člověka, svět je fundamentálně v pořádku, zlo je privací dobra, vše 

animuje dobrý Bůh. Podle JÁ Leaves je zapotřebí odolat statickému – tiskem generovanému – 

(ne)vnímání světa, neptat se jen po významu smyslu textu, ale ptát se i za knihu: po tiskaři, 

který knihu vytiskl. Z dalších produktů písma a tisku napadá Whitman logiku a exaktnost 

přírodních věd. JÁ láká čtenáře opustit interiér, aby s JÁ ruku v ruce lenošil, vnímal a dotýkal 

se. 

 Na rozdíl od Leaves (1855) Millerovo JÁ nezdůrazňuje absolutní závaznost své cesty 

pro jiné. JÁ Leaves (1855) neodmítalo paušálně, preference však indikovalo: oproti tomu je 

kritika Tropic of Cancer přímější, tvrdší a odmítá stav civilizace en block: narůstající 

uniformita a sterilita modernity s jejím konzumismem, industrialismem a militarismem 

připomíná Millerovi množení rakovinných buněk a estetická, kulturní, politická a sociální 

rakovina („cancer“) se ze svého epicentra šíří do celého světa. Tímto epicentrem nákazy jsou 

v Millerově teopoetice JÁ Spojené státy – které ještě pro Whitmana byly zbytku světa vzorem. 

Nástup rakovinné uniformity moderního diskursu Miller přesně datuje: poslední hltavá duše 

se narodila „před čtyřmi sty lety“, narození Françoise Rabelaise se tak rámcově kryje 

s inaugurací knihtisku. Též Miller v návaznosti na raného Whitmana nedůvěřuje tuhnutí dění, 

které vzniká s písmem a tiskem a jehož produktem jsou nehybné platónské ideje (E. Havelock, 

D. Abram, F. Nietzsche). S odmítnutím od těla rozvedených idejí odmítá JÁ Cancer rovněž 

stavby z nich: institucionální náboženství, politické ideologie, racionalitu a technologický 

optimismus moderní civilizace. Mechanizace plně prostoupila skrz naskrz životy moderního 

člověka připomínající „sen entomologa“, protějškem industrializací znásilněné krajiny jsou 
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industrializované vztahy mezi lidmi. Millerovo JÁ odmítá i četbu klasiků, opovrhuje tradiční 

uzavřeností literární zápletky. Podobně jako Whitmanovo JÁ od pojmů volí přejít k – také 

hladem – zjitřeným smyslům. Velkou část skladby tvoří procházky po Paříži. Od Leaves 

(1855) ještě Cancer odlišuje strach nepůsobit příliš dobře, strach z morálního kýče, tedy 

Millerova variace na baudelairovský strach z „citové prostituce“. I Miller chce svým JÁ 

nakonec zabít čtenáře k plnějšímu a vnímavějšímu životu: nestačí už jen burcovat jako 

Whitman. 

 Obě JÁ pak procházejí napříč skladbami rituály přechodu provázenými epifaniemi. 

Svá prohlášení stvrzují obě JÁ v akci, ručí vlastním příběhem. Skladby spojuje vykupitelská 

úloha básníka/umělce a kinetická teopoetika smrti a resurekce. Duchovní cestu JÁ 

v „I CELEBRATE myself“ jsme rozčlenili do osmi významových celků. Počíná sdílením 

radosti z vnímání dotyků a zvuků vlastního těla a větru a výzvou čtenáři, pokračuje epifanií 

vlastního božství a následnou integrací tohoto liminálního zážitku. Napříč skladbou 

pozorujeme dynamiku od vnímání živé entity k mimisme, odtud k imaginativně empatické 

identifikaci, dočasnou smrt soucitu, vhled a následnou resurekci. Tuto dynamiku je dobře 

vidět na setkání s „hřebcem“, s jehož živostí JÁ soutěží, tudíž se vydá na dlouhý imaginativně 

empatický let vesmírem, který JÁ nadobro vysílí. Tato temná noc duše JÁ vrcholí 

nahlédnutím „obvyklé chyby“, odmítnutím těkavé sympatické identifikace. Následují obrazy 

ukřižování a vzkříšení. JÁ získá pevnou identitu divého bohočlověka. V rovině poetiky na 

tomto místě dosavadní textový princip výčtu nahradí orálně-mnemický princip 

bilateralismu/paralelsimu. Walt / nový Kristus jde krajinou a hlásá nové evangelium 

a v závěru se opět obětuje/promění v tělo světa: pohled na „listy trávy“ má být připomínkou 

učení JÁ: čtenář se má vydat Whitmanovo učení atleticky žít. 

 Tropic of Cancer tvoří patnáct částí, napříč jimi Millerovo JÁ prochází podobně jako 

Whitmanovo JÁ rity přechodu. Obě JÁ spojují počáteční extatické vstupy, pozvání čtenáře, ba 

i klíčová epifanie: Také Millerův svět je bidetovou scénou a následnou epifanií 

„ospravedlněn“. Na rozdíl od Whitmana však Boha/absolutno nahlíží jako k lidem a světu 

příliš vzdálené, chladné, indiferentní, což ovšem Millerovo JÁ mobilizuje, vitalizuje 

a aktivizuje. Millerovo JÁ na tomto místě vyhlašuje smrt svých aspirací – včetně uměleckých 

–, smrt materiálních tužeb a nadějí – též metafyzických –, smrt emocí i účasti a soucitu 

(„sympathy“). JÁ se nechá pohltit davem, odevzdává se dočasně osudu a následně se prohlásí 

za slovo/hladovou hyenu, která se jde obalovat masem/tělem. Tento moment tvoří paralelu 

jednak k epifanii dobrého (s)tvořeného světa zkraje skladby „I CELEBRATE myself“, jednak 

k pozdějšímu nahlédnutí obvyklé chyby, kdy Whitmanovo JÁ dočasně odmítlo účast s 
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druhými, aby mohlo vstát z mrtvých. A podobně jako v poslední třetině „I CELEBRATE 

myself“ i u Millerova JÁ po deklarované smrti účasti („sympathy“) dochází ke spontánnímu 

znovunalezení soucitu, po odmítnutí falešného soucitu je přistihneme kázat ve prospěch lidí 

na okraji společnosti – autonomní etický apel je však mediován textem skladby pro budoucí 

čtenáře v textu Cancer: až bude kniha dopsána a oni si ji budou moci přečíst. Po bojovném 

vymezení se vůči uměleckým souputníkům (Papini, Ravel, Fraenkel, Matisse, Proust aj.) já 

deklaruje své komplexní krédo umělce: nejpodstatnější je opět tragický motiv smrti 

a vzkříšení: autor umírá obyčejnému životu, který znamená „velice smutný, chudý příběh“, 

a žije zástupně v mrtvém textu svého díla, a tak – svou smrtí – oplodňuje kulturní půdu. Na 

rozdíl od Whitmana Millerovo JÁ v návaznosti na Nietzscheho hovoří o odděleném 

„pokolení“ či „rase“ umělců, kteří svým dílem ničí mechanismy moderního světa, a tím 

uspišují jeho obrození. Miller navazuje na Whitmana rovněž v tematizaci „překladu srdce“, 

tedy translace emotivity do textu, a chápání „umělce“ jako toho, kdo propůjčí svůj hlas těm 

dosud „němým“. Čtenář v moci silné emotivní zkušenosti, zprostředkované texty jejich děl, 

má najít odvahu k obrodě těla i ducha a novému vnímání světa. V závěrečné epifanii 

Millerovy skladby se tak ve Whitmanově stopě JÁ „přeloží“ do krajiny: Seina se stává artérií 

JÁ a artérie JÁ se proměňuje v řeku zavlažující a vyživující Paříž. Tropic of Cancer stejně 

jako „I CELEBRATE myself“ čekají na čtenáře, aby je s jousseovskou hermeneutikou 

přiváděl k životu, a Henry Miller dopsáním poslední věty skladby umírá světu a stává se 

umělcem. 

 V třetí části se práce zabývá vývojem obou autorských poetik z pozic 

orality/skripturality: z autorů divých skladeb, Leaves of Grass (1855) a Tropic of Cancer, 

s ambicí slovem léčit/sytit/zabíjet, se oba autoři postupně stávají „literáty“. V pozdějších 

vydáních Leaves of Grass částečně ustupují bilateralismy a Whitman více používá technik 

textově výčtových, které kinetické vlastnosti ústní mnemotechniky postrádají. Narůstá textová 

kompartmentalizace: uzavírání identity JÁ textovým diskursem: Z homo connectus se stává 

homo clausus (G. Bolens, T. Pettitt) – JÁ začíná chápat tělo coby obálku a vlastní duši 

„obsaženou“ v obálce těla, JÁ tak získává nyní „soukromou“, ohraničenou identitu, která 

touží po „vyložení“. Prvky orality inscenuje pro oko, text zlogičťuje, a dokonce po občanské 

válce začíná vzývat vědu a techniku. „I CELEBRATE myself“ (1855) nicméně zůstává ve 

středu všech následujících edic Leaves of Grass a jeho orálně-teopoetický étos se nikdy zcela 

nezmění: ředí se však viktoriánským étosem novějších skladeb i podstatnými paratextovými 

a textovými zásahy.   
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 Též z Millera se stává spisovatel, byť velice využívá organizace vlastní paměťové 

zkušenosti kolem religiózního symbolu sebe sama jako Krista. I v dalších jeho textech se 

projevuje textová kompartmentalizace, Miller texty člení do kapitol, prézens Cancer 

nahrazuje v dalších textech préteritum: Miller se v části z nich (Tropic of Capricorn, 

nedokončená trilogie Rosy Crucifixion) vrací v minulosti před Paříž, do nenáviděného New 

Yorku/Golgoty doby rané dospělosti. Další důležité texty, jako je spirituální bedekr Colossus 

of Maroussi či Big Sur and Oranges of Hieronymus Bosch, přinášejí novější zprávy o cestě JÁ 

po pařížském „zmrtvýchvstání“. 

  

*** 

 

Leaves (1855) a Cancer spojuje touha obejmout skutečnost v jejím celku a přinést to, o čem 

se dosud nepsalo. Podobně jako jiná stěžejní díla moderního umění svými textovými JÁ 

přesně identifikují fragmentarizovaný a osamocený svět moderního člověka, neuhýbají popisu 

prahových hraničních zkušeností subjektivity v odcizeném moderním světě – nezapomínejme, 

že jak Leaves (1855), tak Tropic of Cancer byla psána v metropolích New Yorku a Paříži 

v předvečer nejstrašnějších válek v historii Západu. V hlubinách osobní krize a bolesti však 

JÁ nezůstávají: obě chtějí vyléčit sebe i druhé, zcelit trhliny v tkáni vlastní duše i světa, usilují 

o restituci plného JÁ. Odtud však – v radikálním přijetí kristovské úlohy, s odkazem na vlastní 

smrt a následné vzkříšení – sami směřují k vlastní syntéze, o které podávají zprávu. 

Whitmanovy a Millerovy rané skladby – podobně jako texty Tolstého, Dostojevského či D. H. 

Lawrence – jsou interpretačně směřovanější a kinetičtější, a chcete-li interpretačně 

uzavřenější než emblematická díla literární moderny. Těmito „emblematickými“ díly myslím 

texty Proustovy, Kafkovy, Joyceovy, Beckettovy, Musilovy aj., o nichž lze říct – ve velmi 

hrubých rysech –, že zůstávají v nekončícím a nostalgickém ohledávání roztržené moderní 

subjektivity a na rozdíl od Leaves (1855) a Cancer právě až ze čtenáře činí toho, kdo obdařuje 

recipovaný text smyslem a v reakci na dílo mu vtiskuje jednotící gesto.
490

  

                                                 
490

 To, že tuto syntézu formulují autoři sami, že etický apel jejich děl je zjevný, ovšem neznamená, že byli 

vyslyšeni a absorbováni: u Whitmana tomu stojí nyní v cestě především jeho pozice „klasika“, jeho až do 

devadesátých let tutlaná homosexualita a teprve nedávno obnovené zkoumání Leaves (1855). Jakkoli i o 

Millerovi existují pronikavé studie z per amerických autorů (0.2), postavení Millera v americké literatuře jako 

celku je ovšem pochybné: buď si jej Američani – včetně literárních akademiků – pletou s Arthurem Millerem, či 

jej považují za autora pornografie či především toho – podobně je tomu s recepcí D. H. Lawrence –, kdo 

nenávidí ženy a Židy: zde jsou na vině především nekritická recepce knihy Sexual Politics stalinistické kritičky 

Kate Millet (1970; viz 0.2), v duchu odsudku Millera jako misogyna se nese též nedávná recenze Jannette 

Winterson v New York Times (2012; 2.7.7). Jak dokládá James Decker (2005: 148; 2013: nestr.), Millerovo 

jméno je stále marginalizováno v akademických reflexích americké literatury, čestnou výjimkou jsou do češtiny 

přeložené dějiny americké literatury Od puritanismu k postmodernismu Malcolma Bradburyho a Richarda 
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 Futurálně-kinetickým skladbám obou Američanů s panenteistickou vírou je cizí 

trvalejší smutek, melancholie, nostalgie. Rovněž kategorie jako „odlidštění“, „odosobnění“, 

„prázdná transcendence“, kterými Hugo Friedrich (2005 [1956]) ve své klasické práci
491

 

charakterizuje moderní lyriku, se u Whitmana a Millera ukazují jako nevhodné. I pro 

Whitmana a Millera je psaní útočištěm před fragmentarizací vlastní identity, také oni 

tematizují „smrt autora“: svými básnickými ontologiemi však tuto roztrženost psaním 

a konstitucí svých textových JÁ zároveň překlenují: spolu s přijetím kristovské úlohy se 

v jejich textových JÁ obnovuje taktéž celistvost jejich vlastního „psycho-fyzického“ JÁ. 

V důrazu na léčebný prvek, touhu po zacelení můžeme chápat Leaves of Grass (1855) 

opravdu jako pokus o „brevíř moderního člověka“ (Vrchlický), ovšem „brevíř“ skutečně 

americký: jakýsi „self-help“ baedeker s ambicí nasměrovat čtenáře na radostnější cestu 

životem. V této touze po zacelení dává smysl postavit Whitmana coby protějšek biedermeieru, 

jak jej v české literatuře reprezentuje Erbenova Kytice (1853). Miller v Cancer navazuje na 

whitmanovský étos, jakkoli ještě silněji než Whitman rozehrává symboliku smrti. Také 

Millera-autora Cancer můžeme vnímat – ve shodě s jeho vlastní interpretací – jako pozůstatek 

Whitmanova 19. století, zvláštního „pithecanthropa erecta“ (H. Miller 2005 [1934]: 174), jenž 

přijímá tradiční roli básníka/umělce, který vnímá svou odpovědnost vůči společnosti, a to 

nejen v přesně zamířené kritice. 

 Pro Whitmana s Millerem je umělecké dílo pouze „dočasným prostředkem“, aby se 

jejich tvůrce stal opravdovým bohočlověkem a mimochodem inspiroval i čtenáře. Následující 

Millerovo diktum ze slavného eseje „Reflections on Writing“ (1941, č. Úvahy o psaní) lze 

dobře aplikovat jak na Cancer, tak Leaves of Grass (1855): „Umění neučí ničemu – kromě 

významu života. [...] Věřím, že člověk musí překročit sféru umění a jeho vlivu. Umění je 

pouze prostředkem k životu, k bohatšímu životu. Jakmile bude jednou umění skutečně přijato, 

                                                                                                                                                         
Rulanda (1997 [1991]) a A History of American Literature Richarda Graye (2004). V Evropě se Miller těší 

vřelejšímu přijetí a existuje také řada francouzských a německých monografií o něm. V Československu 

Millerova problematická reputace dráždila komunistický establishment (plánované vyjití Tichých dnů v Clichy 

bylo jednou ze záminek likvidace časopisu Sešity v roce 1969!). Také to zřejmě posílilo Millerův status u 

svobodněji smýšlejících čtenářů. V Československu vyváženější Millerovu reputaci posílila rovněž silnější 

recepce Millerovy humanistické esejistiky, která začala už zveřejněním „Otevřeného dopisu surrealistům 

všude“ v Chalupeckého Listech v roce 1946 a pokračovala pak po nucené pauze v šedesátých letech eseji 

„Úvahy o psaní“ (1965), „Obscenita a zákon odrazu“(1968) aj. Skutečný millerovský boom nastal v 

devadesátých letech, kdy vedle překladu Obratníku kozoroha (1992) a nového překladu Obratníku raka (1991) a 

trilogie Růžového ukřižování vyšly rovněž texty více esejistické jako Svět sexu (1995), Černé jaro (1995), Kolos 

z Maroussi (1996), Klimatizovaná noční můra (1996), Kniha přátel (1997) aj. 
491

 Počátky této tradice via negativa sahají zřejmě až k pozdnímu romantismu, ve dvacátém století je milníkem 

Dehumanizace umění Ortegy y Gasseta z roku 1925. Co se týče lyriky, vedle Friedrichovy práce zmiňme alespoň 

důležitou studii M. Hamburgera The Truth of Poetry z roku 1969. 
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přestane existovat. Je jen náhražkou, symbolickým jazykem pro něco, čeho se můžeme 

zmocnit přímo. Aby to však bylo možné, musí se člověk stát plně náboženským, ne věřícím, 

ale prvním hybatelem, skutečným a pravým bohem. [...] Umělec, který dospěje k plnému 

uvědomění, přestane být umělcem“ (H. Miller: 1995 [1941]: 15–16). Whitman a Miller 

chápou umění jako prostředek k duchovně plnohodnotnému životu, a ne jako „náhradní 

náboženství“ („Ersatzreligion“).
492

 

 V „rozpuštění umění do života“ se Whitmanovy a Millerovy první skladby přibližují 

projektům avantgard: obě programově zahrnují to „nepoetické“, to, „o čem se nemluví a 

nepíše“. U Whitmana je to „semeno“, „sauroidi“ a „vůně podpaždí“, u Millera kulturní 

„rakovina“, „vajíčka mezi Borisovými zuby“ a „kunda“. V čem se tito dva autoři odlišují od 

experimentů moderny a avantgardy, je orálně spontánní, organická mluvní forma jejich 

raných skladeb plynoucí z nepovinného použití prvků orální mnemotechniky.
493

 Tato forma je 

v prostoru textu zřejmou inovací, jakkoli jde o formu hluboce tradiční, protože ústní. Ačkoli 

lze Whitmana chápat též jako pionýra metody moderní koláže (1.5), dokázali jsme, že 

Whitmanovu specifickou metodu skladby lze vyložit jako moderní paralelu tradiční ústní 

kompozice. Stejně tak Miller – na rozdíl od Joycových Ulysses (1922) a Finnegans Wake 

(1939) či od Naked Lunch (1959) Williama Burroughse – stále ctí integritu řeči a logu, odmítá 

analytické postupy modernismu a avantgardy, odmítá postupy průmyslové techniky, metodu 

„řezání“ slov, jeho jednotkou je řeč, nikoli slovo, či dokonce slabika.
494

 

 Co mohou skladby Leaves of Grass (1855) a Tropic of Cancer dát současnému čtenáři? 

Nad vývojem poetiky našich autorů práce předestřela teorii, že tiskový a tiskařský diskurs 

modernity spolu s uzavřením textu mezi okraje a desky knihy zároveň určil, fixoval, 

privatizoval a uzavřel dřívější orálně fluidní identitu jáství a vykázal ji dovnitř obálky těla a 

zároveň zplodil disciplinační etiketu, aby tělesné, divoké a bojovné zůstalo uzavřeno „mezi 

kloboukem a botami“. Stejně tak uzavřel obrazy do rámů, divadlo do budov a „šílence“ do 

institucí (T. Pettitt 2009, G. Bolens 2012, M. Foucault 1994a).
495

 Médium od skutečnosti 

                                                 
492

 Domnívám se, že tento pojem implikuje, že existovalo nějaké původní náboženství, které bylo lepší, 

autentičtější, ale že po smrti Boha zde máme umění/Umění, jež je sice jen pouhou „náhražkou“, ale zároveň i 

darem, se kterým si moderní člověk musí – marná sláva – vystačit a sloužit mu. 
493

 S výjimkou prvních tří odstavců Cancer (2.3). 
494

 Srov. „Nevěřím ve slova, ani když je dá dohromady sebezručnější člověk: věřím v jazyk, a to je něco za slovy, 

něco, o čem slova poskytují jen neadekvátní dojem. Slova neexistují sama o sobě, leda v mozcích učenců, 

etymologů, filologů atd. Slova oddělená od jazyka jsou mrtvá a neskrývají žádná tajemství“ (H. Miller 1995 

[1941]: 15). 
495

Třetí část práce pak sledovala, jak se Whitman a Miller – po radikální bojovnosti, fluiditě JÁ a žánrové 

nevyhraněnosti svých prvních skladeb – částečně postupem času konformovali s moderními tendencemi: stávali 

se literáty. 
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distancovaného fonetického písma rozšířené technologií knihtisku určilo ráz 

„pevné“ modernity, která se filosoficky rodí s Descartesovým cogitem a Kantovým projektem 

člověka coby svrchované bytosti, aby byl pokřtěn v krvi Francouzské revoluce. 

 Moderní, technologií tisku informované myšlení, protože dostatečně nemoderované 

vzájemností primární orality, přerušilo vazbu mezi pojmem a věcí, určilo náš majetnický 

vztah k druhým lidským i ne-lidským bytostem, ke krajině, tělu, vzduchu i slovu. Text 

a fonetické písmo tak vyhostily identitu člověka dovnitř těla a vydělili ji od zbytku 

fenomenálního světa: dříve mluvící krajina oněměla (D. Abram 1997). Buberovo základové 

slovo JÁ–TY bylo téměř zcela vytlačeno základovým slovem JÁ–ONO. „Kouzelníkův had 

v pohádce sežral všechny ostatní hady a honba za penězi je hadem našeho kouzelníka a stává 

se dnes jediným pánem na bojišti. Naše nejlepší společenská vrstva je pouhou smečkou 

módně oděných spekulantů a vulgárních lidí“ (W. Whitman 1969 [1873]: 586). Slovo bylo 

nejprve odpojeno od úst a přímého posluchače, následně zapsáno, následně tištěno – a nyní je 

nahrazováno číselným kódem. 

 Podle Waltera Onga se nyní ocitáme ve fázi „sekundární orality“, do níž nás přenesla 

elektronická technologie „pomocí telefonu, rádia a televize [...], [v]zniká 

McLuhanova ,globální vesnice‘“ (W. Ong 2005: 155). Podle Thomase Pettitta (2009, 2010) 

jsme už opustili „gutenbergovskou závorku“ („Gutenberg Parenthesis“), podle Zygmunta 

Baumana (2002) „pevný, tuhý kapitalismus“ vystřídal kapitalismus „lehký“. Thomas Pettitt 

(2010) se domnívá, že se se „sekundární oralitou“ přibližujeme identitě „středověkých 

venkovanů“ a že je „na tom něco zdravého“ – podobný názor zastával též předčasně zemřelý 

americký odborník na oralitu J. M. Foley (2011). Pettittovu a Foleyho optimistickou vizi 

nesdílím, z duše mi mluví Bauman, a co se týče vztahu primární orality k oralitě sekundární, 

souhlasím s Ongem, který vyhmatává fundamentální rozdíl mezi primární a sekundární 

oralitou nad rozdílem dnešního řečnického umění v televizi a fyzicky vyčerpávajícími 

debatami před sto padesáti lety, kdy se „Lincoln a Douglas [...] utkávali tváří v tvář pod širým 

nebem, pekli se na letním žhavém illinoiském slunci a čelili vysoce reagujícímu 

publiku“ (W. J. Ong 2005: 156). Tomu jsou podle Onga současné debaty velmi vzdáleny: 

 

Publikum není přítomno, není ho vidět ani slyšet. Kandidáti se uvelebí v jakýchsi těsných 

boxech, krátce představí své programy a poté se pustí do břitké banální konverzace, v níž se 

záměrně otupuje jakékoli antagonistické ostří. Elektronická média antagonismus nepřipouštějí. 

Navzdory jejich kultivované spontánní atmosféře v nich naprosto převládá pocit uzavření, 

který je dědictvím kultury tisku – projev nepřátelství by mohl toto uzavření, tuto striktní 
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kontrolu, prolomit. Kandidáti se přizpůsobují psychologii médií. Zjemnělý domácký duch 

gramotnosti je všudypřítomný (Ibid.). 

  

 Nesmírně důležité je zde Ongovo upozornění na „striktní kontrolu“ přítomnou právě 

v médiu, na „skrytý, zjemnělý, zdomácnělý druh gramotnosti“ a přerušení přímé vazby 

s posluchačem. Zrádné je, že displeje jsou „elektrické“ jako naše „elektrická těla“, o kterých 

psal Whitman, tyto ne-živé a zároveň ne-mrtvé přístroje dokonce „mluví“ a disponují 

fascinujícími vizuálními kouzly. Realitu pohlcuje virtualita a „ne-místa“, historické vědomí 

kontinuity mizí v „instantním životě“, přátelství v „účelových přátelstvích“, vědomí volby 

a údělu je požíráno fatalismem (Z. Bauman 2002). Třpyt se ztrácí z každodenního světa, stále 

víc a víc hodin recipujeme obrazy světa skrze (dotykové) displeje: samo médium si přitom na 

svých uživatelích vynucuje směs podivné jemnosti, domáckosti, anonymity, unylosti 

a konformity. 

 Tento stav se již obrací v úplnou démonii. Zde je třeba brát vážně upozornění Davida 

Abrama (1997), že zůstáváme lidmi jen skrze přímý kontakt s mimo-lidským světem, zvířaty 

a stromy, tedy světem, který člověk nevytvořil. Zničit počítač a usadit se trvale mimo 

civilizaci je cesta, ale znamená úprk před světem: Právě Whitmanovy a Millerovy texty nás 

mohou inspirovat v činnosti a odpovědnosti k „lidské rodině“ (C. Milosz),
496

 oba vytištěnými 

písmeny kritizovali tiskem vytvořený diskurs modernity a zároveň afirmovali své čtenáře. 

Kdyby usilovnou sebe-propagací nevydobyli svým skladbám místo na slunci, bylo by nám 

dnes hůř. Obě skladby svědčí o jiné možnosti: vracejí tělo do hry a spolu s ním vzájemnost 

primární orality. Jako jejich bojovnost úspěšně bořila pojmové dichotomie modernity, bude 

rozbíjet také displeje věku sekundární orality. Vedou nás k lenošení, k tomu vyhradit prostor 

„bezúčelnosti“, kde se člověk může setkat s TY v druhém člověku, stromu, 

„myši“ a v uměleckém díle a skrze ně i sám se sebou. Nárokují na čtenáři, aby se vydal 

vlastní životní cestou a druhým řekl – z úcty k nim –, že se mýlí. Učí čtenáře elementárním 

věcem tou nejtradičnější formou, ale právě proto tak živě, protože to, co nám říkají, už dávno 

není samozřejmé. 

                                                 
496

 Fobie z „moci“ i „moci slova“ v postmoderním myšlení – protože mocenské vakuum neexistuje – otevírá 

dveře diktatuře volné ruky trhu. 
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Ediční poznámka 

 

Analyzované Whitmanovy a Millerovy texty cituji ve vlastních překladech. Při citaci 

z prvního (1855) a posledního vydání (1891/92) Leaves of Grass, která jsou běžně dostupná 

s očíslovanými verši, uvádím čísla veršů (například 1855: v. 1336). Z vydání 1856, 1860, 

1867, 1871/72, 1881/82 a 1891/92 uvádím číslo strany (například 1856: 12). Všechna vydání 

Leaves of Grass jsou dostupná v The Walt Whitman Archive (www.whitmanarchive.org). 

Whitman tituly svých skladeb měnil, ponechávám je ve shodě s konkrétním citovaným 

vydáním s výjimkou skladby „I CELEBRATE myself“ (1855; pozdější „Song of Myself“, 

1891/92).  

Respektuji Whitmanovu typografii, včetně jeho oblíbené čtyřtečky „ . . . .“. 

Teoretické texty cituji pokud možno v dostupných českých překladech ve shodě se 

seznamem literatury. Pouze z knihy Davida Abrama Spell of the Sensuous, která vyšla česky 

teprve nedávno, cituji anglicky. Z Jousseových textů jsem měl v originálním francouzském 

znění k dispozici Le Style oral (1925), s dalšími Jousseovými texty jsem pracoval 

v anglických překladech Edgarda Sienaerta. 
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