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Najít Ameriku bylo úžasné,
ale bylo by ještě úžasnější ji minout.
Mark Twain: Kalendář Ťulpase Wilsona

I.

Dovolávat se myšlenky nevinnosti a zkušenosti v jakékoli odborné debatě o americké 
literatuře je v dnešní době stejně patřičné jako, řekněme, povstat k poctě americké 
vlajce s kloboukem přitisknutým na srdce. Běžně přijímaný argument zní takto: před 
půl stoletím jsme tvrdili, že velké a trvalé téma americké literatury je téma nevin-
nosti; dnes, po padesáti letech podivné historie, zjišťujeme, že Amerika konečně do-
spěla, že utrhla ovoce poznání a že tím její spisovatelé jasně dosáhli výše světové li-
teratury. Máme věřit, že Píseň Nevinnosti konečně ustoupila Břemenu Zkušenosti.

Faktem samozřejmě je, že nevinnost v Americe neskončila — zradikalizovala se — 
a že v ní byla vždy přítomna vina. Vztah mezi nimi se v průběhu historie proměňoval 
a každému období dodával jeho zvláštní charakter. V současnosti si naši pozornost 
žádá a naši oddanost vynucuje fakt viny. Je však důležité si spolu s Lesliem Fiedlerem 
uvědomit, že Amerika je jediným místem, kde střet nevinnosti a viny dosud předsta-
vuje smysluplnou skutečnost.2

V literatuře nás zajímá střet já se světem, ona konfrontace „hrdiny“ se zkušeností, 
která může mít podobu zasvěcení či obětování. Zasvěcení můžeme chápat jako pro-
ces, který vede skrze správné činy a posvěcené vědění k přijatelnému způsobu života 
ve světě. Důsledkem obětování je však odmítnutí. Jeho typickou podobou je odcizení od 
světa a jeho hodnoty jsou převážně vnitřní a transcendentní. To, zda si hrdina zvolí 
tu či onu cestu, jak naplnit svůj osud, záleží do značné míry na konkrétním světě, ve 
kterém žije. I když člověk může svobodně odmítnout obraz, který mu kultura před-
ložilajako vzor jeho vztah ke světu je přesto tímto obrazem určen. Kontext konkrét-
ního střetu já se světem je tedy do velké míry určen shovívavou, či naopak omezující 

1 Text vyšel jako druhá kapitola z knihy Ihaba Hassana Radical Innocence. The Contemporary 
American Novel. Princeton University Press, 1961. 

2 Fiedler 1955, s. 128.
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povahou kultury. V americké zkušenosti se tyto dvě polohy projevují jako neustálá 
dialektika mezi nevinností a vinou, nadějí a rozčarováním, láskou a prací, rozpína-
vostí a ústupností. Na jedné straně je Americký sen, na té druhé, navzdory Henry 
Millerovi, není úplná Noční můra.

II.

Amerika znamenala přísliby, ale také paradox. Byla objevena Janovanem, prozkou-
mána Sasy a Holanďany, obydlena lidmi odvážnými, skromnými a vzdorujícími sta-
rému světu. Její vědomí utvářeli lidé natolik odlišní jako Kalvín a Rousseau a ještě více 
je dotvářela nesmírná strašná divočina tohoto kontinentu. Její zkušenost byla záro-
veň bohatá a naléhavá a často se pohybovala v extrémech.

Prozřetelnost přivedla Bohem vyvolený lid přes „moře nesnází“ bezpečně do Ply-
mouthu, ale opomněla jim poskytnou hojnost: „Teď nemají přátele, kteří by je vítali, 
ani hostince, kde by se o ně postarali a osvěžili jejich uondaná těla,“ napsal William 
Bradford. „A byla zimní doba… Navíc neviděli nic než odpornou pustou divočinu pl-
nou divé zvěře a divých lidí… Ani nemohli vystoupit na vrchol Pisgah, aby z této pus-
tiny zahlédli pěknější kraj, jenž by živil jejich naděje…“3 Avšak v puritánské oligar-
chii, kterou založili, se novoangličtí „světci“ proměnili v dráby žárlivě střežící konání 
svých bližních. Indiáni byli vyhubeni; vznikl prosperující rybářský průmysl; začal 
duchovní úpadek Vyvoleného lidu. Starý Adam očividně přešel se zachmuřenými 
Poutníky do Nového světa. Neomezená svoboda se mohla uskutečnit pouze na po-
mezí, které často přitahovalo zločince, desperáty a lidi lehkomyslné. „Tak naše první 
kroky činí, naše první stromy kácejí většinou ti nejhorší z našich lidí,“ prohlásil St. 
Jean de Crèvecoeur ve svých dopisech.4 Poslové civilizace byli muži, kteří ji nenávi-
děli jako Cooperův Natty Bumppo, ačkoliv se mu málokdy blížili poctivostí. Na prahu 
našich dějin stojí pozemský „světec“ a vizionářský „anarchista“. Jak vtipně podotkl 
Loren Baritz v návaznosti na D. H. Lawrence: „Pád Lidí, vyplenění Země, likvidace 
Indiánů — to byly formativní hříchy Boží země, povědomí o nichž přispělo ke zrození 
kultury. Konkrétně: pád přispěl k sekularismu, vyplenění k materialismu a genocida 
k imperialismu.“5

Vidíme, že Amerika se nezrodila bezúhonná. Od počátku nalézala způsoby, jak 
zpochybňovat individuální hledání Eldoráda, které se posunovalo stále dál na západ, 
vždy o krok napřed, jak lidé postupovali k zacházejícímu slunci. Pokud však americká 
Nevinnost něco znamená, musí to být toto: že každá generace, domácí či přicházející 
z ciziny, začínala svůj úkol od počátku navzdory skrytým zradám historie. Jako by se 
pro ni hranice země či moře či prostoru nikdy nezavřely. Proti této tendenci působí 
jiná, kterou nazýváme Zkušenost; tj. potřeba uvažovat o minulosti a napravit ji. Po-
řád je vpředu Teritorium, kam může Huck Finn „vypadnout“. Zlo je možné nechat 
za sebou a z titánského boje s přírodou může člověk dosud vyjít vítězný. Ale je tu 
stále i Eden, který jsme ztratili a který se neustále snažíme znovu získat tím, že  pod-

3 Bradford 1956, s. 16n.
4 St. Jean de Crèvecoeur, rok neuveden, s. 55. 
5 Baritz, nepublikovaný rukopis, s. 25.
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statu našeho selhání, naši vášeň, proměníme v hodnoty. Americká dialektika, může-li 
něco tak abstraktního v nějaké půdě vůbec zakořenit, je tak chápána jako probíhající 
diskuse mezi Utopií a Edenem, mezi aktivní vůlí, jež se stále žene kupředu v pro-
storu a čase, nezatížena vzpomínkou na vinu, a přemýšlivým či vášnivým vědomím 
vracejícím se k minulosti v naději na prozření či pokání. Jako by se v našem životě 
i v našich dějinách stále znovu přehrávala — a jen málokdy napravovala — selhání 
Amerického snu. Dokud bylo možné začít znovu — emigrovat, vynalézat, plánovat či 
reformovat –, dala se vzpomínka na vinu ignorovat. Amerika je dosud, ve stále menší 
míře, soustavným útěkem ke svobodě, jejž americké vědomí neustále revitalizuje. Síla 
oné dialektiky je bohatě doložena naší historií.

Máme-li věřit Crèvecoeurovi, začala utopická proměna v evropském imigrantovi 
od okamžiku, kdy vystoupil na pevninu: „Jakmile se nadechne našeho vzduchu, začne 
spřádat plány a vymýšlet návrhy, které by mu v rodné zemi ani nepřišly na mysl.“6 
Whitman vyluzuje svůj „barbarský křik“, dnes už vyšlý z módy; Emerson oslavuje 
„prvotní Já“, pro něž je tu celá dokonalost světa; a Howells nařizuje romanopiscům, 
aby se zabývali „usměvavými stránkami“ života, ježto jsou američtější. A druhá strana 
mince? „Zkáza! Zkáza! Zkáza! Jako by cosi šeptalo v nejtemnějších lesích Ameriky. 
Zkáza!“ káže Lawrence ve Studiích z klasické americké literatury (Studies in Classic 
American Literature), temné, hluboko pronikající a rozčilující knize, do které zřejmě 
musí každý kritik americké literatury ponořit prsty, aby se pokřižoval.7 Hawthorne, 
Melville a Henry Adams, jak každý ví, Lawrencovu tezi potvrzují. Emersonův „prostý 
starý Adam“ stojící proti celému světu ve skutečnosti stojí proti Mevillovu Achabovi, 
který říká: „Cítím se smrtelně unavený, ohnutý, shrbený, jako bych byl sám Adam 
a klopýtal pod tíhou staletí navršených od časů ráje…“8

Události se zdají jednodušší ve světle přehledného shrnutí, než ve stinné říši zku-
šenosti. Dialektické linie v amerických dějinách jsou možná nejasnější, než by mohlo 
vyplývat z předchozí analýzy, termíny rozmarnější — kdo přečetl Whitmana a Ha-
wthorna pozorně, jim nemůže upřít společnou řeč. Avšak funkcí dialektiky je právě 
definovat rozsah nejasností, které mezi každými dvěma póly musí ležet; je to způsob, 
jak uchopit protiklady a překlenout paradox.

Protiklady americké zkušenosti stvořily morálku amerického románu a jeho 
formu. Jsou neuspořádanou látkou, které musí román vnutit tvar; látkou, z níž je 
utvořen život spisovatele i jeho postav. Právě těmito protiklady se živí kultura, která 
určuje reakci já, omezuje jeho naděje a slibuje mu záruky. Specifická povaha oné re-
akce v rámci naší dialektiky vyžaduje další objasnění.

Na první pohled se utopický motiv jeví jako souhlasné promítnutí já do aktiv-
ního života, kdežto edenský jako nostalgické odvrácení od něho. Střízlivější náhled 
však odhalí v obou motivech, dovedeme-li je dostatečně daleko, určitý únik z oné 
říše nejistoty a kompromisu, jíž je svět. Oba jsou v určitém smyslu formou radikální 
nevinnosti. Hledět příliš dopředu nebo příliš dozadu znamená nakonec totéž: únik 
od přítomnosti, únik z času a smrti. Neboť nevinnost lze umístit na kterýkoli z obou 

6 St. Jean de Crèvecoeur, rok neuveden, s. 58.
7 Lawrence 1997, s. 192.
8 Melville 1956, s. 618. Srov. pohled R. W. B. Lewise (1955) a Harryho Levina (1958). Viz též 

Car penter 1955.
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konců historie, před ni či za ni, a jak jsme si všimli, víra v prvotní nevinnosti ani 
v nejmenším neprotiřečí víře v konečnou dokonalost. Američané, kteří údajně žijí 
pouze na křídlech budoucnosti, si jsou maximálně vědomi mládí a rozvinuli toto vě-
domí do přísného obřadu, jehož mandaríny jsou děti v zavinovačce. Dětství a mládí 
uspokojuje zároveň požadavky naší minulosti a naděje na naši budoucnost. To je naše 
národní neuróza, forma ústupu před skutečným světem, jenž přináší Neúspěch, Stáří 
a Smrt.

Avšak dialektika americké kultury staví kromě neurózy nevinnosti i ještě další 
překážku zasvěcení, druhý důvod k ústupu. Ten by se z nedostatku lepšího jména mohl 
nazývat duchem protikladu. Protiklad je vždy inherentní v každém počátku. Dějiny 
ve skutečnosti neznají začátek, jen vývoj. Dítě je vždy otcem člověka. Amerika, která 
začala jako „smluvní“ společnost bez „prehistorie“, jak by řekl F. G. Friedman,9 ur-
čitě začala jako protiklad. Symbolem tohoto protikladu je stále antiteze mezi Edenem 
a Utopií založená na nevyřešeném pohledu na lidské místo ve světě. Odtud plyne mno-
hotvárný kontrast mezi přírodou a civilizací, člověkem a společností, svobodou a au-
toritou, instinktem a rozumem, ideálem a činem, duchem a hmotou, jejž se puritani-
smus, transcendentalismus a naturalismus marně snažily v americké kultuře smířit.

Američan byl, jak jsme viděli, zároveň snílek a násilník, stavitel říší a misantrop, 
evangelista a Faust — cožpak Faust vedle Achaba nevypadá jako neduživý učenec? 
Předpovídal všeobecné bratrství, lásku silnou, širou a trvalou jako země sama, a při-
tom bezohledně vnucoval svou vůli lidem i přírodě. Jednotlivci udělil velké svobody 
a davu poskytl utlačovatelskou moc. Byl tedy zároveň osamělý a stádní, soukromý 
a společenský. Miloval svobodu a rovnoprávnost, zřídkakdy pochopil náležité hranice 
autority. Uctíval „přírodního člověka“, velkorysost instinktu, spíše než rozumu, avšak 
symboly postavení a bohatství se staly jeho měřítkem. V srdci byl příliš často idea-
listou, a zároveň skrze své demokratické popírání svědomí (to popírání, které Santa-
yana chápal jako „obrácený idealismus“), podporoval pragmatické a materialistické 
postoje a živil antiintelektuálství.10 Energie by se mohla měřit výtvory, ale nečinnost 
je strašná prázdnota. Každý snad viděl tu prázdnotu ve tvářích Američanů na prázd-
ninách. Avšak navzdory horečné vůli dobýt své okolí, navzdory hrabivosti a chla-
pecké zálibě v přístrojích, navzdory dychtivé přizpůsobivosti společenské normě, 
Američan vždy přikládal velkou hodnotu lásce, duchu a nepodmíněnému já.11 Každý, 
kdo viděl usmívat se ony milosrdné anděly v úboru letušky, pochopí Maritaina, když 
říká: „Hluboko pod tím anonymním americkým úsměvem je cit, který je původně 
evangelický — soucit s člověkem, touha učinit život snesitelným. Tento symbolický 
úsměv je jakousi anonymní odpovědí lidské duše, která odmítá uznat, že byla po-
ražena tlakem výrobní linky či velké anonymní mašinérie moderní civilizace.“12

Neuróza nevinnosti je tedy zpětná síla, která brání já, aby se plně účastnilo světa. 
Duch protikladu narušuje základní spojení soukromé vůle a veřejných nařízení, na 

9 Friedman 1952. Viz též Meyerhoff 1958.
10 Santayana 1955, s. 86. Viz též Curti 1956, s. 54n., a Broks 1958, s. 15n.
11 „Kdesi v povaze naší mysli je touha po životě jako čistém duchu,“ poznamenal Lionel Tri-

lling (Trilling 1955, s. 90). Trillingův postřeh předjímají Robert S. a Helen M. Lyndovi, 
1929.

12 Maritain 1958, s. 92.
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němž záleží život člověka ve společnosti. V důsledku toho byly velké hodnoty, které 
prosazuje americké svědomí, často prosazovány proti vládnoucímu duchu země. 
„Tam, kde je hlas většiny z definice souhlasný,“ píše Harry Levin, „je nejpravděpodob-
nější, že se duch nezávislosti projeví nesouhlasem: tím, že řekne hromové ne — jak 
napsal Melville Hawthornovi –, ač by mu sám ďábel kázal říct ano.“13 Dokonce i tak op-
timistický pragmatik jako William James hájil „autonomní odpor ega vůči světu“; a jak 
se dalo očekávat od jeho zasmušilejšího bratra, Henry vytýkal Americe, že je „kolosál-
ním návodem na výrobu nesplacených splátek“.14 Odpor, vzpoura, popření — to byla 
konečná obrana já v Americe stejně jako na kontinentě, který Amerika toužila opustit.

Krok od odporu k obětování byl vždy krátký a snadno proveditelný. Je obzvlášť 
snadný, jsou-li možnosti revolty tvrdě omezeny organizací společnosti. Právě taková 
je situace v moderním světě. V Americe je přechod k obětování paradoxně patrný 
v procesu zasvěcení.

Člověk nemusí být odborníkem na toto téma jako Gessel, aby si uvědomil, že dospívání 
je drsný proces přizpůsobení protikladným požadavkům. Život dospívajícího člověka 
skutečně jasně odráží dvojznačnost odmítání a souhlasu, revolty a podrobení, naděje 
a zklamání, které lze pozorovat v celé kultuře. V jeho životě, stejně jako v naší historii, 
nalezneme příklady omylů nevinnosti a nových začátků. Jeho potíže odrážejí potíže 
já v Americe. Obraz, který nabízí, předjímá nový obraz člověka v současné literatuře.

III.

Zasvěcení můžeme pro naše účely chápat jako první existenciální zkoušku, krizi či 
setkání se zkušeností v životě mladého člověka. Jeho ideálním cílem je vědění, po-
znání a potvrzení ve světě, k němuž musí směřovat činy zasvěcovaného, jakkoli bo-
lestné. Je to zkrátka přijatelný způsob konfrontace s dospělou skutečností.

Zdá se, že v přirozené hierarchii zasvěcovaných v Americe nikdo nepředčí neu-
ctivého Hucka Finna. Komické jízlivé lekce Huckovy zkušenosti ho vedou škálou lid-
ské zkaženosti k ústřednímu ironickému rozhodnutí: Huck zůstává oddaný Jimovi, 
uprchlému otroku, a riskuje, že podkope své společenské svědomí. Toto rozhodnutí 
potvrzuje vítězství lásky a odvrhuje společenské kazuistiky. Ve slavné pasáži Huck 
uvažuje: „Potom jsem o tom chvilku přemýšlel a řekl jsem si: Počkat! Dejme tomu, že 
bys byl jednal správně a že bys byl Jima udal. Bylo by ti teď lépe, než ti je? Ne, povídám 
si, nebylo. Bylo by mi stejně mizerně, zrovna jako teď. Nač, povídám si dál, měl by se 
tedy člověk snažit a učit se jednat správně, když správně jednat dá moc běhání a jed-
nat nesprávně nedá žádné běhání — a odplata je stejná?“15 Instinkt, jak vidíme, vítězí 
nad logikou, stejně jako láska nad „svědomím“. Ale opozice mezi Přírodou — řekou — 
a Civilizací — městy na březích — je jednodušší, než fakta románu zasluhují. Vor je 
třetí stav. Přeci jen to není plující Eden; když už, tak je to Noemova archa. Dva lidé na 
něm jsou uzavřeni v nezvyklé situaci; nemohou ani uniknout vině pevniny, která je 

13 Levin 1958, s. 7.
14 W. James cit. in Parkes 1955, s. 269; H. James cit. in Morris 1958, s. 210n.
15 Twain 1955, s. 86.
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stále na dohled. Fakt otroctví a sen o Otevřené cestě jsou v románu zcela prolnuty.16  
Huckovo zasvěcení se tak jeví jako smíšená a neúplná záležitost. Je pravda, že Huc-
kovi se dostává poznání zla z první ruky, a je také pravda, že toto poznání projde 
zkouškou rozhodování. Ale jeho konečné rozhodnutí je běžet „do Teritoria napřed“.17 
Nestává se součástí světa — už tam jednou byl, tvrdí. Twain činí z procesu Huckova 
zasvěcení obsáhlou kritiku světa samého, přičemž implikuje, že jakkoli je přijetí světa 
vposledku nevyhnutelné, akt tohoto přijetí je tragický, tak jako Adamův pád byl tra-
gický a nutný. Aby zachoval komický charakter románu a vyhnul se dvojznačnostem 
zasvěcení, o nichž jsme se právě zmínili, musí Twain ponechat struktuře románu ote-
vřený konec, neurčitost. Přesto je román nepochybně uměleckým triumfem, protože 
nikoho vlastně nezajímá, jak nakonec mississippský rošťák dopadne.

Rudý odznak odvahy (The Red Badge of Courage) Stephena Cranea zkoumá užší 
oblast morálního významu — Henrymu Flemingovi není dopřán tak velký přístup 
k sebepoznání jako Huckovi. Flemingovo panické zběhnutí v palbě a dobrovolný ná-
vrat na frontu jsou tolikrát přerušeny arogancí a pokorou, vinou a sebelítostí, že mů-
žeme román chápat jako sérii částečných zasvěcení. Ta čtenáři v souhrnu odhalují 
nepatřičnost idealismu, jemnosti sebeklamu a nesmírnou surovou anonymitu války, 
kde osobní reakce a veřejné očekávání jsou v tak nelítostném, tak beznadějném pro-
tikladu. Válka — konkrétně Občanská válka, onen hluboký otřes amerických dějin, 
ona tragická zrada pokrevního a jazykového bratrství — představuje svrchovanou 
zkoušku vztahu člověka k člověku obecně. Je to příležitost k vraždě a k sebeoběto-
vání, k šílené agresi a solidaritě až za hrob. Když Fleming prchá o život z bitevního 
pole, nachází určitou útěchu v podívané na pelášící veverku, která se nechá vést pu-
dem sebezáchovy. Pro návrat a znovuzapojení do skupiny se rozhodne, teprve když 
je svědkem ohavné smrti svého přítele Jima Conklina a pocítí plnou sílu své viny. 
Zasvěcení má podobu klasického vzorce ústupu a návratu; jeho kontextem je konflikt 
mezi společenským a instinktivním chováním, ideální volbou a biologickou nutností. 
Živý, zanícený Craneův styl nádherně vytváří atmosféru individuální vášně a přiro-
zeného úpadku, které jsou nerozlučně spjaty — připomeňme scénu, v níž Fleming 
objeví rozkládající se tělo v hromadě chrastí připomínající kapli zalitou nábožným 
polosvitem. Znovu je zde přítomna tragická dvojznačnost zasvěcení. Děj románu na-
značuje, že zasvěcení Henryho Fleminga z jeho vlastní vůle je nakonec úspěšné; styl 
naopak zpochybňuje svobodu jakékoli volby a neustále odkazuje k ostré antitezi mezi 
Člověkem a Společností, Přírodou a Duchem.

Daisy Millerová je „zasvěcovaný“ jiného druhu. Obětuje se své nevinnosti spíše 
na základě vědomé volby než nutnosti. Huck a Henry postupují procesem zasvěcení 
v záchvatech a trhaně; Jamesova hrdinka ho rovnou odmítá. Přijme život pouze po-
dle svých nároků a neohrozí svou nevinnost, nevědomost či svědomí — nazývejte 
to, jak chcete — dokonce ani pro lásku. Když se jí nepodaří získat bezvýhradnou 
důvěru Winterbournea, zemře na římskou horečku. Vypadá to tak jednoduše. Vždyť 

16 Viz Auden 1955, s. 10. Howells prohlásil o Twainovi: „Cítil se zodpovědný za křivdy, které bílá 
rasa spáchala na černé otroctvím, a vysvětloval, že platí-li černošskému studentovi studia 
na Yale, pokládá to za součást nápravy, kterou každý běloch dluží každému černochovi.“ Viz 
Auden 1950, s. 903.

17 Twain 1955, s. 258.
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Daisy se pyšní svou americkou výchovou. Její nejcharakterističtější čin v románu je 
také klíčový: odmítne ochranná opatření kočáru paní Walkerové a raději se prochází 
v Pincijských zahradách v doprovodu pochybného ctitele. Tím vyvolá nemilosrdné 
odsouzení společnosti založené na domněnkách. Ale také tím potvrdí svou víru 
v autonomii upřímnosti, v práva jednotlivce proti právům skupiny, v protestantské 
svědomí proti katolické formě. Je zkrátka rebel a cena za její vzpouru je smrt. Ale 
její nádherné — nebo snad donkichotské — gesto neunikne Jamesově ironii. Jak po-
střehl Dupee, román se „staví kriticky k přístupu americké dívky a vůbec americké 
,nevinnosti‘ — onomu přístupu, který, jak si James uvědomoval, americkému uvažo-
vání často posloužil místo realismu“.18 Dialektika nevinnosti a zkušenosti je na jedné 
rovině symbolizována kontrastem mezi svěžími zimními rány v Schenectady a mi-
azmatickými jarními večery v Colosseu a na hlubší rovině vyjádřena dvojznačným 
pohledem Winterbournea, který není ani „pravý“ Američan, jak se Daisy domnívala, 
ani rodilý Evropan, ale obyvatel Ženevy. Tato dvojznačnost má svou funkci, neboť 
James věděl, že je-li zasvěcení do světa někdy tragické, odmítnutí zasvěcení je častěji 
ubohé. Jeho velké hrdinky od Catherine Sloperové po Millie Thealeovou ukazují, že 
složité imperativy já a světa nejsou nakonec smířeny v pouhém odmítnutí, nýbrž 
v obětování.

Prototypy zasvěcení, kterými jsme se zabývali, všechny pocházejí z 19. století. V ka-
ždém případě existovala možnost volby, možnost sebeurčujícího činu. Takové činy 
vedly, jak jsme viděli, v různé míře — v největší u Hucka Finna, v nejmenší u Daisy 
Millerové — k plnější konfrontaci já se skutečností. Hrdina si zachovává cosi „hrdin-
ského“. Avšak ve všech případech byly také zjevné rozpory zasvěcení. Vždy zde byla 
tendence vyhnout se konečnému potvrzení, proměnit zasvěcení v odmítnutí. Viděli 
jsme, že nevinnost ani tak neskončila, jako se začala propůjčovat potřebám porážky.

Na 20. století bylo, aby sebralo jemné dozvuky Daisyiny porážky, která je zároveň 
její apoteózou, a postavilo proti nim patos, rozmar či zoufalství utrápenějšího vědomí. 
Adolescent v moderní literatuře je divočejší a zároveň zranitelnější a v bouřlivých 
schématech odráží typickou reakci moderního já, jež jsme charakterizovali strategií 
ústupu. Břímě zasvěcení je stále těžší, dosažení přijatelnosti bolestnější a nejistější.

Narůstající břímě zasvěcení lze chápat v souvislosti se zkušeností deziluze, re-
volty a zhroucení norem po první světové válce, jíž se podrobně zabývalo tolik kri-
tiků — Malcom Cowley, Frederick Allen, Frederick Hoffman, John Aldridge.19 Z obec-
nějšího hlediska může být vysvětleno oněmi útoky na moderní já, které znepokojivě 
zdramatizoval E. E. Cummings v Obrovském pokoji (The Enormous Room). V užším 
pohledu je lze pozorovat v obraze dospívajících hrdinů v dílech spisovatelů od Dre-
isera po Williama Faulknera, jejichž setkání se zkušeností uděluje menší hodnotu 
pozemskému vítězství než porážce. To, že tato porážka vytváří vlastní hodnoty — 
jsou to převládající hodnoty nedávné literatury, což Aldridge přehlédl –, bude zřejmé 
z následujících stránek, podobně jako tomu bylo u evropských romanopisců, kterými 
jsme se již zabývali [v první kapitole].

18 Dupee 1956, s. 95.
19 Cowley 1952; Allen 1931; Hoffman 1955; Aldridge 1951.
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K zájmu o dospívajícího hrdinu a neúspěch jeho zasvěcení přispěly ve 20. století vlivy 
naturalismu, primitivismu či freudismu a romantismu, které spojily síly svého ne-
souhlasu vůči světu s americkou dialektikou.

Naturalisté, zaměření na determinující roli společnosti a biologických potřeb 
existence, nalezli v situacích mladých lidí jako Maggie, Clyde Griffiths či Studs Loni-
gan příkladné téma. Argument Josepha Wooda Krutche v knize Moderní temperament 
(The Modern Temper), že člověk postavený před zničení svých optimistických iluzí 
o světě a neschopný znovunabýt nevinnost, je odsouzen jako zvíře k absurdnímu 
osudu, mohl podnítit romanopisce, kteří jeho názor sdíleli, k tomu, že v rituálu ado-
lescentního zasvěcení viděli reprezentativní dilema moderního člověka ve vědecké 
společnosti bez hodnot.20 Jedna věc je jistá: naturalisté chápali rozpor mezi Duchem 
a Přírodou, svobodným protestem a pevně daným determinismem, a ačkoli nemohli 
tyto konflikty vždy smířit v literární formě, došli daleko na cestě k vyčištění vzduchu 
od nevkusné či sentimentální pobožnosti.

„Z mého pohledu,“ řekl chmurně Dreiser, „je člověk víc veden či tlačen, než vede 
či tlačí sám.“21 To je jednoduchá myšlenka, k níž se vracejí všechna pojetí obětování. 
Tato představa je samozřejmě ústřední v Americké tragédii, knize, kterou chtěl Dreiser 
původně nazvat Přelud (Mirage) v narážce na Americký sen a které se jen málokterá 
vyrovná ve zkoumání temných vztahů sexu, úspěchu a spravedlnosti v naší kultuře. 
Odměnou za ambice Clydea Griffithse ve světě je zločin, izolace, poprava. Jeho ambice 
však byly v souladu s onou zářnou nadějí na sebezdokonalení, kterou Amerika nikdy 
nebyla s to odvolat. Clyde byl slabý: měl „snad příliš poddajnou, smyslnou, nepraktic-
kou a snivou povahu“.22 Přesvědčí-li nás však román o něčem, pak o tom, že Clydeův 
osud neodpovídá jeho slabosti. V údajně demokratické společnosti jsou karty rozdány 
v jeho neprospěch a všechny trumfy jsou proti němu: moc, bohatství, rodina. Fungo-
vání spravedlnosti, na tomto světě zřídka neomylné, nesahá dál než k rozlišení mezi 
pokorou a mocí. A navíc: „chemické puzení“ sexuality působí proti společenským 
aspiracím člověka a neposkytuje, alespoň chudým ne, úlevu od úzkosti. V Clydeově 
případě nelze mluvit o zasvěcení a nelze mluvit o volbě.

Farrell založil svou trilogii o Studsi Loniganovi na méně přísných předpokla-
dech. Farrellův pohled nebyl tak kosmický jako Dreiserův a byl možná společenštější 
a snáze vyhovoval potřebě reformy. Mezi mládím obou mužů se událo mnohé. Před 
rokem 1924, kdy byly zavedeny kvóty, směřoval velký příliv imigrantů, nejprve z Irska 
a pak z jižní a z východní Evropy, především do velkých měst, kde tito imigranti tvo-
řili zbídačelou pracovní sílu. Prohibice přišla a odešla a krize přinesla do země tisíce 
front na chleba. Nastal konec křiklavého individualismu dvacátých let; ve třicátých 
letech intelektuálové vášnivě cítili, slovy Arvinovými, „že spolupracovat s nelidským 
systémem znamená být osobně zkažený a demoralizovaný“.23 Mencken dozajista ještě 
sípal o nadčlověku a Babbit vážně uvažoval o tvůrčích možnostech nepracující třídy, 
ale pro většinu spisovatelů byl mnohem případnější hněv Veblena a Ludwiga Lewi-

20 Krutch 1929. Pozdější vydání této práce (1956) obsahuje Krutchovo přehodnocení jeho dří-
vějšího pesimismu. Viz s. XIn.

21 Cit. in Matthiessen 1951, s. 188.
22 Dreiser 1970, s. 700.
23 Arvin 1951, s. 548.
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sohna. Hledání sociální Utopie, které od Bellamyho časů spalo, bylo znovu aktuální. 
Pro Farrella měla anti-utopie místo v Chicagu, v South Side, na 58. ulici.

Ani v anti-utopii nemůže být zasvěcení, pouze mučednictví. Svět, v němž mladý 
Lonigan vyrůstá, je světem převládající duchovní bídy, bez krásy, lásky či naděje. 
Nuda a násilí jsou na pořadu každého bezútěšného dne. Vidíme Loniganovu partu, 
jak „klátí“ černošky a Židovky nebo se oddává sexu jako nějaký neúnavný stroj; ni-
kdy je nevidíme pracovat nebo si opravdu hrát. Ve škole je dogma, doma pokrytectví, 
na ulicích brutalita. Pro Studse, normálního chlapce z nižší střední třídy, jak Farrell 
zdůrazňuje v předmluvě, neexistuje žádný pohyb kupředu. Existuje jen nostalgické 
vědomí velkých okamžiků v jeho životě: první rvačka s Wearym Reillym, běh na fot-
balovém hřišti, něžná chvilka s Lucy Scanlanovou na stromě. Za špinavého šedého 
svítání na Nový rok 1929 najde nějaký černoch bezvládnou postavu ve škarpě, černě 
napuchlé oči, ohnutý, oteklý nos, kabát páchnoucí zvratky: „Byl to Studs Lonigan, 
který kdysi jako chlapec stál před hernou Charlese Bathcellara a myslel si, že jednoho 
dne vyroste a bude silnej a drsnej a správnej chlap.“24

V naturalismu, jak vidíme, se Společnost a Příroda spikly proti Člověku. Zasvěcení 
je pouhé podrobení se silám, jež člověk může stěží ovládat. A hodnota přikládaná 
vzteku je implicitní v autorském protestu: volání po lepším sociálním řádu, defi-
nice lidskosti v mezích nutnosti a porážky. Naturalismus pozoruje lidskou situaci 
z vnějšku; primitivismus a romantismus z bodu umístěného uvnitř já.

Primitivismus postuluje upřímnost nahého citu proti nahému faktu. Pod jeho vlivem 
se román vydal zkoumat ona instinktivní gesta a prvotní pocity, v nichž si mládež li-
bovala dávno předtím, než přišly do módy kožené bundy a úzké džíny a než si zamra-
čený svalnatý Marlon Brando a James Dean našli cestu do našeho společného srdce. 
Uvězněná citlivost, okázalá zdrženlivost, již tito herci často předvádějí na plátně, na-
lezla zodpovědnějšího předchůdce v Hemingwayově Nicku Adamsovi; a kdo ví, třeba 
se nakonec odvozují od horečného obrazu Rimbaudova života? Avšak závažnější než 
rimbaudovský druh romantického primitivismu je Bergsonova subjektivistická fi-
losofie. Jak poznamenal Justin O’Brien ve studii Román dospívání ve Francii (The No-
vel of Adolescence in France), Bergsonovi literární přívrženci považovali zasvěcení 
v dospívání za fázi lidského vývoje, v němž se společnosti dosud nepodařilo oddělit 
„skutečné já“ od jeho „symbolického zobrazení“.25 Evokaci „skutečného já“ tištěným 
slovem věnovala pečlivou pozornost Gertrude Steinová. O pár let později, když začal 
být v Americe patrný vliv Freuda, zaměřil svou neohrabanou intuici k stejnému cíli 
i Sherwood Andrerson.

Povídka Gertrudy Steinové „Melanctha,“ vydaná ve Třech životech (Three Lives), 
připisuje instinktivnímu životu některé z hodnot, jež Jamesova novela přikládala mo-
rální nevinnosti — Daisy a Melanctha jsou sestry světla a tmy, spojené jedna s druhou 
cudností srdce, která je ve světě pramálo k užitku. Tak jako Daisy lpěla na své představě 
nevinnosti, Melanctha se svou šílenou odvahou a nezměrnou beztvarou schopností 
milovat lpí na své vizi svobody a zkušenosti. Avšak Melancthina zkušenost je pořád 
určitou radikální nevinností. Neuznává žádné meze; hraničí s moudrostí, aniž by kdy 

24 Farrell 1932, s. 411. 
25 O’Brien 1937, s. 59.
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vstoupila do její tragické říše. Daisy odmítá zasvěcení a umírá na římskou horečku; 
Melanctha se vrhá po hlavě za zasvěcením a umírá na souchotě. Ani v jednom případě 
nenastane tragické poznání, ani není dosaženo přijatelného způsobu života ve světě.

Intimní pohled na lidskou psychiku se přirozeně pojí s freudovskou psychologií.26 
Koncem desátých a začátkem dvacátých let se ukázalo, že ovzduší freudovského my-
šlení vyhovuje primitivistickým spisovatelům alespoň ve třech bodech. Zaprvé, pod-
něcuje jejich zájem o předrozumové či podvědomé pohnutky a jemné vztahy mezi 
snem a bděním, fantazií a realitou, normálním a abnormálním, touhou a potlačením. 
Takové zájmy, uvědomujeme si teď, rozšířily dosah literatury do hlubin duše, které 
dřív prozkoumali jen největší spisovatelé. Freudovské myšlení také nabídlo nové způ-
soby, jak chápat tvrdošíjný odpor ega vůči požadavkům civilizace. Freud věřil, že na-
pětí mezi principy potěšení a reality, které začíná v raném dětství, pokračuje do do-
spívání. Toto napětí dosáhlo vrcholu v pubertální krizi, kdy oidipovská rozpolcenost 
mezi revoltou a autoritou, vinou a uspokojením, vstoupila do poslední formativní 
fáze. Dalo se tedy čekat, že pod všeobecným vlivem psychoanalýzy se romanopisci bu-
dou více zajímat o moment zasvěcení, který tak jasně odráží rozpolcenost americké 
kultury samé. A konečně, význam přikládaný ve freudovské teorii síle sexuality dal 
další podnět k boji za sexuální emancipaci, který začal, ještě než Freudův vliv dospěl 
do Ameriky, a vyvolal cenzuru z důvodu obscénnosti a Mannův zákon.27

Sherwood Anderson, kterého kritika jednu dobu označovala za „amerického freu-
diána“, opakovaně popřel, že by Freuda četl.28 Nemusel. Romány jako Temný smích 
(Dark Laughter) a Mnoho sňatků (Many Marriages), povídky jako „Chci vědět proč“ 
(I Want to Know Why), „Smrt v lese“ (Death in the Woods) a „Muž, který se stal že-
nou“ (The Man Who Became a Woman), aniž by přímo vycházely z Freudovy teorie, 
nápaditě zkoumají stejné záhady instinktů, jež stojí v centru Freudova systému. To 
je zřejmé i v Andersonově ranějším a asi nejlepším díle Městečko v Ohiu (Winesburg, 
Ohio). Tyto povídky sestavené jakoby z drobných kousků emocí, které zřídkakdy 
spatří denní světlo, evokují samotu, nejasná smyslová hnutí, zmrzačené naděje. Jsou 
to studie frustrace a částečného probuzení v životech lidí lapených mezi přísným 
puritánským bohem a děvkou-bohyní úspěchu. Nevinnost je schována v minulosti — 
kdy zem byla ještě mladá a nezkažená, kdy děti mohly volně běhat v polích — nebo 
hluboko v podvědomí. Návratným motivem v Městečku v Ohiu je dospívání. „Když jste 
v souvislosti s Městečkem v Ohiu použil slovo dospívání, trefil jste se lépe, než jste si 
myslel,“ napsal Anderson Van Wyck Brooksovi. „Jsem nedospělý, budu žít a zemřu 

26 Podrobné zhodnocení Freudova vlivu v Americe viz Hoffman 1957, kap. 2, 3, 4, 8.
27 Je zajímavé, že G. Stanley Hall, muž, který zařídil Freudovy přednášky v Americe na Clar-

kově univerzitě, je zároveň autorem rozsáhlého prorockého díla nazvaného Dospívání (Ado-
lescence). V předmluvě k této práci Hall napsal: „Mládí nebylo nikdy vystaveno takovému 
nebezpečí zvrhlosti i zakrnění jako dnes v naší zemi. Rostoucí městský život se svými láka-
dly, předčasnou zralostí, sedavými profesemi a pasivními podněty… brzké osamostatnění 
a klesající smysl pro povinnost i pro kázeň, spěch poznat všechno a dělat všechno, co pří-
sluší dospělému muži ještě před jeho nejlepšími léty, šílená honba za rychlým zbohatnu-
tím a nedbalá móda určovaná pozlacenou mládeží — to vše postrádá některá omezení, kte-
rá dosud působí ve starších zemích s konzervativnější tradicí“ (cit. in Cargill 1941, s. 601).

28 Hoffman 1957, s. 234n.
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nedospělý.“29 Andersonova nedospělost, k níž se jeho génius příliš dychtivě přiznává, 
vychází z posedlosti nestvořeným: ztracená nevinnost, zmarněná touha, mládí, po-
ražené ještě než začalo, pravda znetvořená v groteskní parodii sebe sama. Vše se za-
stavilo jako věčné dospívání. Vše je zastavené, jako je groteska ztrnulá ve své beztva-
rosti. „Věřil, že v tom okamžiku, kdy se někdo zmocní některé pravdy, prohlásí ji za 
svou pravdu,“ píše Anderson v Knize grotesek (The Book of the Grotesques), „a snaží 
se podle ní žít, stane se groteskou a jeho pravda lží.“30 Groteska je tedy produktem 
eliminace, redukce všech pravd na jedinou. Je to způsob světského odříkání, zastavení 
vývoje, skutečnost idée fixe se nemůže měnit. Z genetického pohledu nemá groteska 
životnost. Je mrtvě narozená jako obludné kuře, které majitel restaurace v povídce 
„Triumf vejce“ (The Egg) má v zavařovací sklenici. „Groteskno se rodí právě tak z vajec 
jako z lidí…“, píše Anderson v této povídce. „Ale takové stvoření nevydrží. Vrací se 
brzy zpět do dlaně svého tvůrce, která se na okamžik zachvěla.“31 Groteskní je nestvo-
řené. Ale je to také, v případě lidí, jakési zkyslé obrácení dovnitř, zvrácené lpění na 
subjektivitě. Je to zdeformovaná nevinnost, která se živí sama sebou. Cílem grotesky 
je vlastně uchovat oběť ve vlastním já. Není divu, že se doktor Parcival domnívá, že veš-
kerá moudrost může být obsažena v jediné myšlence (což ilustrují všechny postavy 
Městečka v Ohiu): „Je to takhle: Každý člověk na světě je Kristus a všichni jsou křižová-
ni.“32 Není divu, že zasvěcení jako by přesahovalo možnosti mladých lidí. Pro Davida 
Hardinga, Setha Richmonda a Elmera Cowleyho existuje pouze jeden izolovaný oka-
mžik hrůzy, hanby, úniku, zlomené gesto mizící do ticha. Pro George Willarda, jehož 
různá setkání v knize dohromady skládají cosi jako zasvěcení, existuje retrospektivní 
pohled. Zde je elegická nálada, s níž odchází z Winesburgu do velkého světa:

Zmocnila se ho nálada, jakou mívají muži a nemívají chlapci. Cítil se starý a ja-
koby unavený. Vzpomínal na minulost. Zdálo se mu, že se od základu změnil, 
že dozrál, a připadal sám sobě jako postava zpola tragická… V životě každého 
chlapce nadejde okamžik, kdy se poprvé ohlédne nazpět. Snad právě to je mez-
ník mezi chlapectvím a mužstvím… Chlapec prožije smutek zrání. S bolestním 
zatrnutím vidí, že je jen lístek hnaný ve větru ulicemi městečka.33

Tato pasáž je milníkem edenského vědomí v americké literatuře. Když mládí unikne 
tragickému osudu trpitele, může se pouze ohlížet v čase a cítit se jako „lístek hnaný 
ve větru“.

Zdá se, že primitivismus uznává opodstatněnost lidských instinktů a snaží se hájit 
jejich poctivost proti zásahům řádu řízeného abstraktními společenskými cíli. Ale 
primitivismus má jen málokdy prostředky k úspěšnému smiřování potřeb já s po-
žadavky civilizace. Člověk se může poddat bezcílnému plynutí zkušenosti jako Me-
lanctha nebo sevřít jeden okamžik jako Andersonovy postavy a nechat svět plynout 
kolem. Výsledkem je buď zapomnění, nebo oběť.

29 „Letters to Van Wyck Brooks“. In Wilson (ed.) 1955, s. 276.
30 Anderson 1958, s. 7.
31 Anderson 1999, s. 66–67. 
32 Anderson 1958, s. 36. 
33 Tamtéž, s. 189.
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Primitivistický návrat a romantická nostalgie staví já do stejné obranné pozice 
vůči světu. Rousseau ve svých Vyznáních a Goethe v Utrpení mladého Werthera zahájili, 
jak víme, důvěrná cvičení v sebeodhalování a rozčarování, která o dvě století později 
umožnila Fitzgeraldovi, Wolfovi a Salingerovi rozeznít své osobní tóny. Romantické 
dary introspekce a deziluze, vzdoru a hrdinské pózy byly požehnáním pro dospívající 
mládež v každé době. Doba jim byla obzvlášť nakloněna ve dvacátých letech, ačkoli šlo 
o dekádu překypující cynismem a nevázaností, nadšením a zoufalstvím. V retrospek-
tivní předmluvě k románu Tři vojáci (Three Soldiers), který poprvé vyšel roku 1921, 
napsal Dos Passos o nějakých třináct let později:

Vzpomínka na jaro 1919 dostatečně nevybledla. Každé jaro je dobou změn, ale 
tehdy byl naživu Lenin, generální stávka v Seattlu vypadala jako začátek po-
vodně, ne jako začátek odlivu, Američané v Paříži byli omámení divadlem, ma-
lířstvím a hudbou, Picasso se chystal přestavět vidění, Stravinskÿ nám cpal do 
uší ruské stepi, všude jako by tryskaly proudy energie, spolu s tím, jak mladí 
kluci vylézali z uniforem, imperiální Amerika celá zářila novou ideou Ritzu…34

Možná je moudré nechat pro jednou dvacátá léta odpočívat ve své zašlé slávě. Dos Pas-
sosovo prohlášení reprezentuje pocit mnoha tehdejších spisovatelů, kteří se po počá-
tečním šoku první světové války, po rozzářeném nadšení, které následovalo, vraceli 
k vlastnímu mládí, v němž hledali světlo, naději či duševní zdraví, a ve svých knihách 
znovu přehrávali své vlastní zasvěcení.

Nikdo nemluvil za „imperiální Ameriku“, celou zářící novou ideou Ritzu, lépe než 
Scott Fitzgerald a málokdo napsal méně pravděpodobnou prvotinu, než je román Na 
prahu ráje (This Side of Paradise). Tato kniha je věnována prosté tezi, kterou Fitzge-
rald v „Diamantu velkém jako Ritz“ (The Diamond Big as the Ritz) nazval „ošoupaným 
darem deziluze“. Mladý Amory Blaine je romantický hrdina par excellence: aristo-
kratický, imaginativní, požitkářský a dokonale modulovaný, Kelt každým coulem. 
Dekorace je odpovídající; gotické věže Princetonu zalité měsíčním světlem, liturgické 
rozhovory s kardinálem, milostné románky s houfem okouzlujících krásek. Navzdory 
tomu je v románu přítomen tušený žal celé generace. Blaine, odkojený nekonečnou 
nevyčerpatelností romantiky, postupně poznává smrt — smrt přítele Humbirda či 
generační touhu po smrti –, bezohlednost bohatých a nespravedlnost společenského 
života, jemnosti vlastní ješitnosti a mihotavou klamnost své představivosti. Vnímá, 
že válka nezvratně změnila jeho svět a smetla možnost hrdinského individualismu: 
všechny ty generace Burra a Harryho Leea v jezdeckých botách. Na konci románu, 
kdy si je už vědom toho, že jeho sociální, erotické a umělecké ambice selhaly, stojí 
znovu v kampusu, který pomáhal rozvíjet tolikeré iluze, napřahuje ruce ke „křišťá-
lové obloze,“ a volá: „Znám se…, ale to je vše.“35 Musíme mu věřit. Zasvěcení v jeho 
případě znamená rozčarování, přijetí rozporu mezi iluzí a realitou, poznání, že do 
světa vstoupila nová generace, která je „více než ta předešlá oddána hrůze z chudoby 
a uctívání úspěchu; vyrůstá, aby zjistila, že všichni bohové jsou mrtvi, všechny války 

34 Dos Pasos 1932, s. v.
35 Fitzgerald 1948, s. 288.
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vybojovány, veškerá víra v člověka otřesena…“36Ale je to zasvěcení k jakému cíli a k ja-
kému účelu, máme chuť se ptát. Blaine nenabízí odpověď. Ani ve svém poznání, ani 
ve svých činech a nejméně ze všeho v onom poryvu radikálních myšlenek, jímž kniha 
končí, Blaine nenaznačuje žádnou posilující vizi před prahem ráje. Zdá se, jako by 
Fitzgerald chtěl na Amorym dokázat, že v americkém životě nebyla druhá dějství 
a všechna první dějství se odehrála v ráji.

V Americe 20. století je romantický hrdina nostalgickým Faustem. Blaine je neurčitý 
idealistický rebel — má v sobě víc z Ruperta Brooka než z Fausta –, který předstírá hr-
dou touhu po zkušenosti, a přitom se kradmo ohlíží přes rameno do útulné minulosti. 
Pro dychtivé a vzpurné hrdiny Thomase Wolfa je rekapitulace vším. Ztraceni, ztraceni, 
navždy ztraceni — to je břímě jejich překotné zralosti. Wolfův spor s Časem je produk-
tem jeho romantického pojetí já. V románu K domovu pohleď, anděle (Look Homeward, 
Angel) je konflikt mezi já a světem docela jednoduše vyřešen: Eugene Gant je svět. Má 
to, čemu Freud říkal „oceánský pocit“, pocit neomezeného rozšíření, který předchází 
vnímání zralého ega a někdy s ním koexistuje.37 Takto přemítá mladý Gant: „Jsem… částí 
všeho, čeho jsem se dotkl a co se dotklo mne; to všechno nemá pro mne jiné existence 
kromě té, kterou jsem tomu dal; změnilo se to v něco jiného, protože se to smísilo s tím, 
čím jsem tehdy býval…“38 Strategie já tu není strategií ústupu: je to strategie naprostého 
zahrnutí všeho. Člověk je zprvu v pokušení zvolat, že tady se konečně vize amerického 
dospívání dotkla něčeho velkolepého a trvalého. Další uvažování o románu se však, bo-
hužel, ukáže méně lichotivé. Nedostatek — a to závažný nedostatek — spočívá ve Wol-
fově nedořešeném postoji ke zkušenosti, který se odhaluje v nejednoznačném použití 
jeho ohromující paměti. V Příběhu románu (The Story of a Novel) Wolfe formuloval tři 
časové dimenze: aktuální současnost, minulost a „neměnný čas“.39 V románu K domovu 
pohleď, anděle Eugene na jedné straně pěstuje tragické vědomí minulosti, „nenávratných 
let promarněných v plahočení,“ a na druhé straně používá skvělý „zapomenutý jazyk“ 
paměti, aby zachytil trvání věcí v rovině neměnného času.40 Eugene však nedokáže uvést 
jedno vědomí do smysluplného vztahu s druhým — nechápe, v jakém smyslu je zkuše-
nost promarněna a v jakém trvá. Mezi navždy ztracenou nevinností a navěky uchova-
nou zkušeností zůstává široké vakuum, které Wolfe dovede naplnit pouze všežravým 
egem svého protagonisty. Wolfovi hrdinové vlastně odmítají zasvěcení a nepožadují nic 
menšího než znovuzrození mimo čas. Avšak jediný účel, kterému jejich znovuzrození 
slouží, je nekonečné odvíjení cívky minulosti Nemůžeš se vrátit domů, říkají všichni 
naléhavě. Ale není to nakonec to jediné co říkají? Jejich lačné pátrání po zkušenosti je 
vždy znovu přivede do bodu, z nějž vyšli — a k němuž se odmítají vrátit.

Zdá se, že dokonce i romantický hrdina se v Americe nedokáže vymanit ze sítí 
ráje. Je něžně faustovský. Cílem jeho zasvěcení, jehož vzorec se blíží spíše zasvěcení 
umělce než zasvěcení občana, je sebevypovězením a osamělým sebepoznáním. (Není 
náhoda, že Wolfe i Fitzgerald nám předkládají portrét umělce jako dospívajícího mla-
díka.) Romantický hrdina — rozčarovaný a stále vzdorný, hledající Grál a fantazíru-

36 Tamtéž, s. 287.
37 Freud 1955, s. 14.
38 Wolfe 1961, s. 196.
39 Wolfe 1946, s. 588 an. 
40 Wolfe 1961, s. 557 a 642.



172 SVĚT LITERATURY 51

jící o ideálu — ztělesňuje veškeré hrdé ambice já, na jehož nejzazších hradbách bo-
jovně stojí na stráži. Jeho nevyhnutelná porážka je zdrojem jeho největší pýchy. Motto 
Wolfova posledního románu Nemůžeš se vrátit domů (You Can’t Go Home Again) je jeho 
heslem: „Věděl, že jeho život je nepatrný a uhasne a že pouze temnota je nesmírná 
a věčná. A věděl, že zemře se vzdorem na rtech a že jeho odmítavý výkřik se rozezní 
v posledním tepu jeho srdce do chřtánu všepohlcující noci.“41

Je tedy břímě zasvěcení v Americe tak zdrcující, že potvrzení mládí je nemožné? Což-
pak sen o nevinnosti zpustošil americkou duši a určil jí navždy osud oběti? Nebo roz-
pory amerických dějin dosud převažují nad já a nutí ho do neustálého odcizení od 
světa? Obrazy zasvěcení, s nimiž jsme se setkali, naznačují, že i když se odpověď na 
tyto otázky blíží strašlivému souhlasu, nejlepší romanopisci vždy z porážky vytvořili 
hodnoty, jimiž lze americkou skutečnost neustále očišťovat. Ale někteří se postavili 
břemeni zasvěcení s větší odvahou a zašli dál než jiní v procesu vymanění podstaty 
lidského vítězství z porážky. Mezi těmi zaujímají přední místo Hemingway a Faulk-
ner. Jsou primitivisty, naturalisty i romantiky zároveň, ne jenom jedním z toho, a jsou 
i něčím víc.

Schopnost zkušenosti u Nicka Adamse je silnější než u kteréhokoli jiného do-
spívajícího mladíka, kterého jsme viděli, a snad je i ostřeji omezená. Hemingwayův 
styl, tvrdý, neporušený a bezúhonný, zajišťuje, že Nickova zkušenost je právě taková. 
V průzračných povídkách knihy Za našich časů (In Our Time) — odehrávajících se na 
pozadí mizející nevinnosti michiganských lesů — se mladý Nick statečně střetává 
se smrtí, zlem, láskou a neúspěchem. Zásady, na nichž se zakládá jeho sebejistota, 
vypadají snad až příliš prostě: důvěřuj smyslům, vyhýbej se frázím, omez své emoce, 
nelpi na idejích, čiň dobře, spíše než dobro a zajisti, abys dokázal přijmout všechno, 
co ti život naservíruje. Tyto zásady mu dobře slouží, a jakkoli jsou to možná omezené 
myšlenky, pořád jsou přijatelné. Nick téměř vstupuje do života s předtuchou jeho tra-
gičnosti; jeho rozčarování je vrozené a neustále pod kontrolou. V „Třídenní vichřici“ 
(The Three-Day Blow) Nick a Bill znalecky pijí whisky — s trochou vody, bez ledu — 
a přemítají o nezdarech svých otců. „Nakonec to všechno vyjde nastejno,“ řekne Nick 
a oba se dívají do ohně a přemýšlejí „o té hluboké pravdě“.42 Tato poznámka je v po-
vídce určitě do značné míry zmírněna autorskou ironií. Přesto ukazuje, co od života 
očekává hemingwayovský mladík, a odhaluje skrytou ránu, kterou se Hemingwayův 
hrdina snaží skrýt. Na konci zasvěcení je vždy použitelné vědění, schopnost nadšence 
proměnit tragické vědomí života do velice dovedného a ritualizovaného způsobu jed-
nání — rybaření, lov, býčí zápasy atd. Ale rána, ono tragické vědomí, tam stále je. 
Vyvolává, jakkoli vzdáleně, dřívější stav nevinnosti. Povídka „Když cosi končí“ (The 
End of Something) například líčí nejen konec adolescentního milostného vztahu, ale 
také konec kulturní epochy symbolizované opuštěnou pilou, která se objevuje v po-
zadí povídky. I v Hemingwayově díle odráží obraz zasvěcení mizející světlo Arkádie. 
Nick je stále lakonickým bratrem Hucka Finna, i když pro něho Teritorium vpředu 
leží blíž Velké řece s dvěma srdci Big Two-Hearted River).

Arkadský sen se přímo střetá s noční můrou viny v románech Williama Faulk-
nera; střet plný hluku a vřavy předjímá osud mladých lidí jako je Quentin Compson, 

41 Wolfe 1940.
42 Hemingway 1974, s. 116.



IhAB hASSAN 173

Charles Mallison a Ike McCaslin. Proti nevinné divočině připomíná Faulkner dranco-
vání země, proti prosté odolnosti černochů oživuje kletbu otroctví a proti obřadnosti 
aristokratického chování staví hrůzné míšení ras. Osud dědičné viny, poskvrněné 
krve, funguje jako nevyhnutelná odvetná síla, svou divokostí spíše kalvinistická, než 
řecká.43 Oné fascinující osudovosti je zasvěcena sebevražda Quentina Compsona. Ale 
jak podotkl Mizener, u faulknerovského mladíka také přetrvává donkichotský im-
puls, který ho spojuje s Huckem Finnem ve společném hledání „prosté pravdy“.44 Tak 
chápeme Mallisonovo jednání, když se starou slečnou Havershamovou kope Gowri-
emu hrob, a gesto Ikea McCaslina, když odmítá své pošpiněné dědictví. V každém 
případě jsou nevinnost a vina spojeny; zasvěcovací rituál selže či uspěje, když hrdina 
narazí na nároky svého nesmiřitelného dědictví.

V Hluku a vřavě (The Sound and the Fury) doléhá stín osudovosti na mladého 
Quentina Compsona příliš těžce; jeho pýcha a osamělost jsou ponořeny do incest-
ního údělu. Když Quentin zjistí, že jeho sestra Caddy je těhotná s nějakým mužem, 
rozhodne se vzít vinu na sebe. Uzavřen ve svém já a lapen v jakémsi ošidném po-
jetí compsonovské cti, odmítá budoucnost a domnívá se, že unikl minulosti. Ale jeho 
osud, stejně jako zděděné hodinky, které se pokusí rozbít, neúnavně tiká. Hrdé já se 
stahuje ze světa do incestu a z incestu dál do solipsismu. Hrdost bez odvahy či po-
kory, jak Faulkner stále znovu ukazuje, je nejjasnější cestou do záhuby. Je-li zasvěcení 
Charlese Mallisona ve Vetřelci v prachu (Intruder in the Dust) úspěšnější než zasvěcení 
Quentinovo, je to proto, že Charles se naučí vzdát se své bělošské pýchy a přijmout 
závazek vůči neústupnému černochovi, jemuž se snaží pomoci v arogantním sebe-
rozhřešení.

Pýchu lze zastavit a vinu odčinit dobrovolným aktem odmítnutí, jak se poučí Ike 
McCaslin v Medvědovi (The Bear). Ike zdědil po starém Carothersovi McCaslinovi pro-
vinění krvesmilstvem, míšením ras, lupičstvím. Jeho zasvěcení začíná ve Velkých le-
sích rituálním lovem na obrovského medvěda, Starého Bena, totemový symbol rasy, 
jejímž posledním zbytkem je Sam Fathers s krví indiánských králů a černošských 
otroků; a končí, když se zřekne odkazu, který vlastně ani Ike, ani Carothers a ani 
Ikkemotubbe neměli právo vlastnit či předat. V divočině je svědkem „pradávné[ho] 
neustávající[ho] zápas[u] podle těch pradávných a neúprosných pravidel, která ne-
znají slitování a neposkytují milost“.45 Naučí se odvaze, pokoře, vytrvalosti od psíka 
útočícího na starého Bena, od Katie, statečné muly, od zuřivého Liona, neohroženého 
 Boona a od samého medvěda. A především se jim naučí od Sama Fatherse, jehož osud 
je spjat se zmizelým řádem, stejně jako Boonův osud souvisí s chamtivým řádem no-
vým. A brzy se naučí odříkání, když se vzdává pušky, aby zahlédl lstivého Starého 
Bena. V jednadvaceti je Ike připraven se plně kát za své dědictví. Proti rafinovaným 
argumentům svého bratrance Casse, které jsou argumenty světa, staví Ike lidské 
právo „vlastnit společnou a nedotčenou zemi ve všeobecné anonymitě bratrství“, 
a vzdává se svého dědictví.46 Toto stanovisko — které není prosto ironie — koru-
nuje jeden z nejradikálnějších pokusů amerického svědomí vyřešit rozpory americké 

43 Viz O’Connor 1953, s. 153n.
44 Mizener 1955, s. 524.
45 Faulkner 1968, s. 8.
46 Tamtéž.
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minulosti. Je konečnou odměnou za Ikeho dlouhé neochvějné zasvěcování do stavu 
dospělosti. Je to odměna odhodlaného sebeobětování. Ike McCaslin ukazuje, že za-
svěcení v Americe se zdá nejúplnější, když jeho břímě tíží nejvíce: mládí na sebe bere 
nahromaděné hříchy Boží země a coby obětní beránek vykoupí onen čin Prvotní Ne-
vinnosti, jímž bylo objevení Ameriky.

IV.

V moderním evropském románu nalezla dialektika mezi zásadním Ano a radikálním 
Ne ztělesnění v postavě rebela-oběti. Moderní já, zvnějšku ovládané neústupným řá-
dem, který měl sklon redukovat člověka na funkci či prostě předmět, a vnitřně zdep-
tané pocitem viny, absurdity a protikladů, zaujímá stanovisko ve vzdoru a utrpení zá-
roveň. Hledání identity počaté ve svobodě je vedlo temným rubem zkušenosti, odkud 
se vynořilo stále ještě lidské, jen aby zjistilo, že je vypovězeno kolektivní autoritou 
lidí, kteří se vzdali plného lidství. Moderní já žilo jako Dostojevkého hrdina v podpod-
laží, nenávistné a izolované.

Ale Evropa nekončí tam, kde začíná Amerika, a Amerika se nepřestala konfron-
tovat s Evropou na každé křižovatce jejich samostatných cest. Ve zkoumání charak-
teristického procesu zasvěcení v Americe, který vyjadřuje napětí formy v literatuře 
a polaritu zkušenosti v historii, jsme viděli, že potvrzení dospívajícího mladého člo-
věka v americké společnosti se uskutečnilo málokdy. Oběť, regrese, porážka — tak 
opakovaně vypadala cena za zasvěcení. Tvář zasvěcence v moderní Americe začala 
brzy přecházet ve tvář oběti, snad ne tak nenávistné, jako spíše zranitelné a elegické, 
ale stále vzdorující a vzteklé. Iniciace nekončila přijetím; vedla k odcizení. Její stadia 
nebyla široce ritualizována v přijatelné poznání nebo činy; každé stadium bylo spíše 
doprovázeno ostrým pocitem osobní úzkosti, hněvu, ztráty či zoufalství. Obraz za-
svěcení v americkém románu, který dvojznačnosti naší kultury předjímané v Dobro-
družstvích Huckleberryho Finna ještě zesiluje zmučeným sebeuvědoměním ze Zápisků 
z podpodlaží, vypovídá o síle negace, kterou obležené já volá na pomoc.

Střet dospělého se zkušeností v moderním americkém románu neskýtá o nic na-
dějnější pohled. Hemingwayova Jakea Barnese vykleštila válka a ničí ho úděl gene-
race, již reprezentuje. Frederick Henry a Catherine Barkleyová jsou lapeni organic-
kou smrtí, z níž vyrůstá veškerá láska; Henry pochopí, že svět „zabije ty velmi dobré, 
ty velmi jemné a ty velmi statečné, jednoho jako druhého“.47 Fitzgeraldův Gatsby, ač-
koli se sytí „nesrovnatelným, zázračným mlékem“, se obětuje nedosažitelnému ob-
razu Daisy, vizi „čerstvé zelené hrudi nového světa“ a platónskému pojetí sebe sama; 
nevidí, že jeho sen „je už mimo jeho dosah v tom nesmírném záhadném prostoru za 
městem, kde se tmavá pole republiky valí pod příkrovem noci do dálky“.48 Dos Passo-
sova Charleyho Andersona pozře kanibalská společnost, zvětšená pomocí autorovy 
techniky filmového týdeníku a životopisu v obludný zející chřtán. A Faulknerova Joea 
Christmase, jehož jméno ironicky odkazuje k velkému symbolu obětního vykoupení, 
přímo před našimi zraky znásilní, zavraždí a vykastrují, černá a bílá krev z jeho žil 

47 Hemingway 1958, s. 220.
48 Fitzgerald 1991, s. 94 a 149.
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tryská ven a v okamžiku smrti nás sužuje připomínkou všech ukrutností, jimž jsme 
napomáhali.

Vidíme, že úděl dospělého hrdiny stejně jako úděl mladíka na pokraji zasvěcení 
dokazuje, že osamělý jedinec není v dnešní době souzen za nic menšího než za své 
bytí. Právě to a nic jiného definuje pocit existenciální krize, jejž sdílí evropský a ame-
rický román. Americký román se od evropského i nadále odlišuje kritickým vědomím 
ztráty, ironickým pěstováním lidské zranitelnosti, hořkou velkorysostí ke všemu don-
kichotskému a nezlomnému. Černý proud násilí, jenž plyne jeho stránkami, vyvěrá 
z kalné marnotratné naděje, z radikální nevinnosti. Americký mýtus a americké svě-
domí, dominantní a protikladné obrazy člověka v Americe jsou stále ve sporu. Ame-
rický román, nevyhnutelně spjatý se schizoidním hrdinou, hledá v jeho oběti smysl 
usmíření, smysl bytí.

Přeložila Mariana Machová
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