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Nemáte pøed sebou

další životopis Edgara Allana Poea, 

ale vyprávìní o ménì známých okolnostech, 

díky kterým vznikl jediný jeho román. 

K tomu však i ledacos navíc.
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Edgar Poe a dutá Zemì

„Vyryl jsem to do nitra hor a svou pomstu v prach do nitra 
skály.“ Tato poslední vìta dodatku za Pøíbìhy Arthura Gor-
dona Pyma nepøestává fascinovat. Edgaru Allanu Poeovi bylo 
devìt let a psal se 10. duben 1818, když se stal „celý svìt“ 
adresátem dopisu, ke kterému bylo pøiloženo osvìdèení           
o pisatelovì duševním zdraví: Prohlašuji, že Zemì je dutá, 
uvnitø obyvatelná. Obsahuje pìt pevných, soustøedných kulo-
vých slupek umístìných navzájem v sobì. Okolo pólù má 
otvory. Za pravdivost té skuteènosti ruèím životem. Jsem 
pøipraven dutinu zkoumat, když mì svìt podpoøí. John 
Cleves Symmes, bývalý kapitán pìchoty, Ohio.

Za války s Anglií (1812) se Symmes (1779–1829) stal hrdi-
nou. Nyní žádal sto stateèných mužù, kteøí s ním na podzim 
1818 poplují k jižnímu pólu. Zavazuji se, že jakmile pøe-
kroèíme osmdesátý druhý stupeò, najdeme zem bohatou 
vegetací, zvíøenou, možná obydlenou. Zjara 1819 se v poøád-
ku vrátíme. To prohlášení zaslal prezidentu Jamesi Mon-
roeovi (1817–1825) a Kongresu, jehož knihovna je uchová- 
vá; adresoval je americkým univerzitám i nìkolika vìdcùm 
Evropy: Siru Humphry Davymu, Alexandru von Humbold-
tovi... Pøednášel, prosil o dary k uspoøádání expedice. Pøíroda 
šetøí, kde mùže, psal. Kosti, stébla, rákosy, brka, vše je duté. 
Proè by nebyly i planety duté? Polární záøe prý je odlesk 
neznámého vnitøního slunce, oceán na jižním pólu se vlévá 
dovnitø do Zemì a v oblasti pólu severního vytéká, na ohy-
bech pøedpokládal Symmes prudší proud. Slupky uvnitø 
planety považoval za obyvatelné „jak na plochách kon-
vexních, tak konkávních“ a sepsal utopii Symzonia, objevná 
plavba (1820) líèící výpravu, proti které byla cesta Kryštofa 
Kolumba výlet pøes rybník.

V románu je nákres nitra Zemì, ale nová vize to nebyla.   
Už na Mercatorovì mapì ze 16. století, kterou Poe znal, se 
šklebí na severním pólu dutina polykající oceán. Ta pøedstava 
je ilustrací tvrzení støedovìkých encyklopedií, podle kterých 
se tyèí na toènì hora s obvodem 33 mil. Také Athanasius 
Kircher v díle Podzemní svìt (1664) píše o moøi, Beringo-  
vou úžinou se vrhajícím do propasti. „Napøíè neznámými 
prohlubnìmi a køivolakými kanály“ voda pøekoná støed  
Zemì a pro zmìnu uniká v místech jižního pólu, jako by se 
jednalo o krevní obìh. Britský astronom Edmond Halley 
(1656-1742) pak prohlásil, že staèí sestoupit pìt set mil            
a ocitneme se v prázdnu, by� ne úplnì, a píše o trojici v sobì 
rotujících svìtù velikosti Venuše, Marsu a Merkuru. To si 
dovolil hlásat pøed Královskou spoleèností v Londýnì i na 
stránkách jejího èasopisu v tomtéž roce, kdy byl jmenován 
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královským astronomem (1692). A pøemítal o pohybu 
magnetických pólù. Existuje prý hned nìkolik toèen pro-
cházejících vnitøními a pomaleji rotujícími slupkami; polární 
záøe je efekt plynù unikajících otvory v pólech. V Americe      
tu hypotézu zahrnul do traktátu Køes�anský filozof (1721) 
kazatel Cotton Mather (1683–1728), pronásledovatel èaro-
dìjek ze Salemu a taktéž èlen londýnské Královské spo-
leènosti – v èase, kdy Spojené státy ještì neexistovaly. Rovnìž 
švýcarský matematik Leonhard Euler (1708–1783) zformu-
loval obdobnou teorii a dodává: „Možná tam žijí bytosti,       
jež nás pøekonaly.“ Roku 1721 vyšla anonymnì próza Zpráva 
o cestì z arktického na antarktický pól napøíè støedem svìta, 
a jak uvádí Umberto Eco v Dìjinách legendárních zemí            
a míst, dodnes pøekvapivì následovalo víc než 2200 svazkù 
beletrie na to samé téma.

Podobné zprávy shrnul i Charles de Fieux (1735), autor 
osmidílného díla Lamekis, v nìmž se uvnitø Zemì setkáme 
mimo jiné se starými Egyp�any. Téma zohledòuje Casanovùv 
Icosameron (1788) a taky Podzemní cestu Nielse Klima 
(1741). Jde o utopii dánského barona Ludviga Holberga 
(1684–1754) konstruující v nitru Zemì systém vèetnì slunce. 
Jen rok po Symmesovì knize vydal i démonolog Collin de 
Plancey svou Cestu do støedu Zemì (1821) a roku 1825 
nabídli Symmesovi, aby se zúèastnil ruské polární expedice. 
Odmítl, ale spøátelil se s absolventem Ohijské univerzity          
a vydavatelem Reynoldsem.

Ten o duté Zemi pøednášel a kladl dùraz na nové trhy          
a „nezmìrné poklady“ vnitøního svìta, chránìného rasou 
šestimetrových obrù. O nutnosti plavby k pólu Reynolds 
pøesvìdèil velrybáøe a lovce tuleòù i ministra námoønictva 
Samuela Lewise Southarda. Ten oslovil prezidenta Johna 
Quincy Adamse (1825–1829), který žádal analýzu šancí, jež 
se Americe naskytnou na pólu, pokud tam pošle vojenskou 
brigu. James McBride pak sestavil èlánky o problému do kni-
hy Symmesova teorie koncentrických sfér (1826), kterou 
nezamìòujme se stejnojmenným titulem (1878) Symmesova 
syna America Vespuccia, 28. 1. 1828 bylo díky McBrideovi 
budoucím prezidentem Johnsonem v Kongresu navrženo, 
aby vláda financovala expedici, jejíž úspìch potvrdí ame-
rický nárok na území uvnitø Zemì. Díky Reynoldsovì pro-
pagaci byl projekt schválen, když bylo vše vnímajícímu 
Poeovi devatenáct let. V tomto vìku také jaksi ustrnul             
a zachoval si „preadolescentní intelekt a pubertální zájmy        
a obzory,“ jak shrnuje Miroslav Holub.

Roku 1829 z Arktidy do Antarktidy údajnì proplul Zemí 
finský rybáø Olaf Jansen (1811–1908) a objevil kontinent         
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s královstvím. Pøistál, dva roky tam žil. Zde jen pøipomeòme, 
jak obøí má Zemì prùmìr na to, aby zakøivení bylo možné 
pozorovat z jejího povrchu. I velmi prudký ohyb bychom 
pøepluli, aniž bychom jej vnímali!

Mohl se Poe doslechnout o Jansenovì pouti? Sotva, pro-
tože toto vyprávìní bylo zachyceno teprve knihou Willise 
George Emersona Kouøový Bùh (1908), jejímž titulním hrdi-
nou je „mdle zarudlé“ vnitøní slunce, jež polární plavci sem 
tam zahlédli.

  Jackson vystøídal Adamse a projekt plavby do nitra Zemì 
byl smeten ze stolu. Vyèerpaný Symmes umírá, ale Reynolds 
zakládá Spoleènost pro prùzkum duté Zemì a vydá certi-
fikáty. Jimi obchoduje na burze. Z newyorského pøístavu pak 
vyplouvají Annawan a Seraph pod velením kapitánù Palmera 
a Pendeltona, jenže výsledek výpravy tone v mlhách a otázky 
nekonèí. Vzbouøily se posádky u pobøeží Chile? Došlo ke 
ztroskotání? Poe sledoval i tento pøíbìh a poèátkem tøicá-
tých let získal cenu sto dolarù za fiktivní Rukopis nalezený       
v láhvi. Je to deník i báseò v próze, do jisté míry snad pa-
rodie, finále pøedjímá ryk víru ze Sestupu do Maelströmu 
(1841). Hle: „Naši loï teï obklopuje èerná tma vìèné noci        
a chaos vod bez pìny, ale jen míli po obou stranách mohu 
obèas nezøetelnì spatøit hrozivé valy ledu, jež strmí do pusté 
oblohy jako zdi vesmíru. Plujeme v proudu, jestli tak mohu 
nazvat lavinu vod, která huèí a jeèí podél bílého ledu a burácí 
smìrem k jihu rychlostí zbìsilého vodopádu. Snad nás tento 
proud unáší pøímo k jižnímu pólu. Zatím nám vítr stále duje 
do zad, a protože máme stožáry plné plachet, celá loï se 
chvílemi doslova vznáší z vln. Ó hrùzo hrùzoucí! Napravo        
i nalevo se náhle otevírá led a my se teï závratnì otáèíme         
v nesmírných soustøedných kruzích po okraji gigantického 
amfiteátru, jehož stìny se pnou a ztrácejí ve tmì a dálce. 
Kruhy se rychle zmenšují – øítíme se šílenì do propastného 
víru a uprostøed øevu a hukotu a burácení oceánu a bouøe se 
loï kymácí – ó Bože! – a klesá!“

Pøíbìh mìl být daleko pozdìji až ve dvacátém století 
zmínìn i Bradburym v povídce Psanci, ale budoucí lidé jej 
podle Bradburyho prý radìji spálí. A vlastní Poeùv text? 
Konèí pøekvapující poznámkou: Povídka byla pùvodnì 
uveøejnìna v roce 1831 a teprve po mnoha letech jsem se obe-
známil s mapami zemìpisce Mercatora, na kterých je oceán 
zakreslen tak, že ètyømi rameny proniká do útrob zemì a ty 
jej pohlcují. Pól sám je znázornìn èerným útesem, který strmí 
do znaèné výše. A který, dodejme, je i pointou pozdìjší ver-
neovky Dobrodružství kapitána Hatterase (1866).
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Póly Poea magnetizovaly. Postøehneme to také z pasáže 
Bezpøíkladných dobrodružství Hanse Pfaalla (1834), která 
jsou mystifikaèní reportáží o letu na Mìsíc balónem: „Ledová 
plocha dole se, jak stoupám, stává vydutìjší a na pólu vidím 
ostøe vyznaèený kruh. Jeho nestejnì temné zbarvení je smì-
rem k západu tmavší než kterékoli jiné místo na viditelné 
polokouli a nìkde pøechází do absolutní èerni.“ „Magnetické 
póly zrùdných snù!“ nazývá to v recenzi Èapek. 

Ale Poe mìl kupodivu na mysli zcela konkrétní, obrovskou 
a temnou šachtu! A znovu se vynoøuje Reynolds (1836).          
V souvislosti s tím pøipomeòme zprávu skotského velrybá-    
øe a lovce tuleòù Jamese Weddella (1787–1834), který se         
v únoru 1823 dostal až na 74. stupeò, 15. minutu jižní šíøky        
a pøekonal tím rekord kapitána Cooka. Nenarazil však na 
plovoucí led! Jednalo se snad o extrémnì teplý rok? Kdo ví.      
Ale normálnì led proniká o tisíc kilometrù severnìji. Anebo 
Weddel lhal? Mìl jen zajistit další dotace pro prùzkumu 
onìch konèin? Nu, svou plavbou dozajista pomohl oživit sny 
o obyvatelnosti Antarktidy a vylouèeno není, že se úèastnil        
i Reynolds.

Rozhodnì napsal povídku Mocha Dick aneb Bílá velryba      
z Pacifiku, která tucet let nato inspirovala Hermana Melvilla. 
Co více, Reynolds mluvil pøed Snìmovnou: „To americké lodì 
budou kotvit u jižního pólu.“ Kongres projektu pøiøkl tøi sta 
tisíc dolarù. Pøípravy se protáhly. Na dva roky. Reynolds byl 
pro neshody s ministrem námoønictva ze seznamu úèastníkù 
na poslední chvíli vyškrtnut. Plavba šesti lodí zaèala roku 
1838 bez nìj, avšak listujeme-li v Pøíbìzích Arthura Gordo- 
na Pyma, narážíme na výslovné citace z Reynoldsova díla! 
Není divu. Poe totiž recenzoval jeho øeè a obhajoval jej pøed 
kritiky. A zda se setkali? To není doloženo. Jen se ví, že 
Reynolds znal Poeova staršího bratra Henryho.

Pøíbìhy Arthura Gordona Pyma jsou vìru zvláštní, 
znepokojivá kniha. Dosud nebyla zfilmována. Pùvodnì vyšla 
nadvakrát: v lednu a únoru 1837 v èasopise Posel, z nìhož   
byl Poe právì vyhozen. Jde o hádankovité dílo. Zahrnuje 
bizarní mapu divného jeskynního systému, ve které pozorný 
ètenáø odhalí Poeovy iniciály! Anebo je to jeho pøíjmení? 
Vedou se o tom spory. 

Román je hned od zaèátku tak nadsazený, že se dá stìží 
pochybovat o tom, že Poe vše mínil jako jemnou parodii. 
Možné to je. Navzdory všemu, co jej kdy drtilo, byl celo-
životní optimista. „Zùstává vždy velký, dokonce i v žertech,“ 
napsal Baudelaire. Èím blíž konci, tím je román básnivìjší. 
„Jak práce na Pymovi pokraèovala, možnosti skryté v ma-
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teriálu a formì se zmocnily jeho obrazotvornosti a dílo se 
pøehouplo z komerce do oblasti umìní,“ vystihl kritik.

Pøesto se jedná o prózu kvapnou a plnou jazykových chyb. 
„Prohøešky proti gramatice, syntaxi a volbì slov jsou roz-
troušeny všude,“ konstatuje moderní editor v momentì,    
kdy naráží již na dvoustý faktický omyl. Realitou je, že i sám 
Poe Pyma oznaèil za knihu „velmi pošetilou“ a znovu ji sám 
nevydal. Jen v Anglii vyšla pirátsky a zprvu byla pokládána   
za autentický deník. 

Kdo ještì sytil Poeovu obraznost? Urèitì Defoe a realis-
mus, s nímž líèívá detaily, jako by nesnil, nýbrž dokumen-
toval. Poe samozøejmì èetl Robinsona, a dokonce jej nadše-
nì recenzoval. Jak je patrno, zafixoval si také do pamìti 
jeskynní scénu boje s divochy z Defoeova Dobrodružného 
života kapitána Singletona a pøi psaní Pyma odsud de facto 
opisoval. Sloužily mu i pamìti kapitána Cooka, na které        
se odvolává Symmes, a využil rùzné námoønické kroniky          
i Vyprávìní o ètyøech cestách do jižního moøe od Benjamina 
Morrella. Zrovna jako v Pymovi dochází v této knize ke krve-
prolití na lodi a kanibalismu. Shod je ještì více, zde však již 
odkažme na Baileyho studii Zdroje Poeova Pyma a Pfaalla 
(1942), jejíž výtisk mi svého èasu vìnoval Josef Škvorecký. 

Existují však i podobnosti mezi Pymem a Salamandrem 
(1832), tedy jedním z prvních románù Eugene Suea, a je 
pravdìpodobné, že oba autoøi vycházejí z téže troseènické 
tragédie velrybáøského trojstìžníku Essex, k níž došlo v Paci-
fiku roku 1820 poté, co byla loï torpédována rozzuøeným 
Mocha Dickem. Muži se octli v èlunech a 93 dní útrap vedlo 
ke kanibalismu. Èetl Poe zprávu druhého dùstojníka lodi 
Owena Chase, která vyšla v mizivém poètu výtiskù? To neví-
me, ale èetbou Bílé velryby odhalujeme, že ji znal Melville.

A Symzonia? Toto dílo Poe skuteènì „vykradl“. Kapitán 
Zmoøezrozen v Symzonii ovšem navíc proplouvá otvorem 
jižního pólu, a to aniž si toho posádka všimne. Objeví svìt       
s rasou albínù, kteøí morálnì vadné jedince vyhánìjí na 
ostrov Belzubia na planetárním ohybu oceánu. Zde mají albí-
ni za trest „zèernat na uhel“. Ach, tak zde tedy má pùvod 
Poeùv ostrov Tsalal, na nìmž je vše èerné, ba i albatrosové,     
a odsud tedy pocházejí záludní Poeovi „negøi“ s èernými zuby, 
ona esence otrokáøova dìsu, která ale je básníkem zámìrnì 
pøedvádìna jako divadelní šarže. Právì z Belzubie taky po-
chází panický strach èernochù ze všeho bílého. Ne, Poe  
nestál jenom na ramenou obrù, nýbrž i trpaslíkù. Rozhodnì 
byl vypùjèovatel, podobnì jako Shakespeare. „Vem nejlepší     
a tisíckrát to zlepši!“ má radit daleko pozdìji tvùrcùm aut 
Henry Royce. A Poe jednal jako literát, pro nìhož není ma-
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teriál nièím, nedostane-li jej do rukou povolaný. Edgar Allan 
byl možná spíš vyvoleným. A malíøem slov. Ostatnì, maloval 
krásnì i ve skuteènosti. Dívèí portrét naskicoval za pár mi-
nut. Ale jeho tsalalská voda je pøevzata z Dantova Pekla.           
„Básnivého momentu Pym nabude, by� až pozvolným od-
halováním mystéria bìlosti vládnoucího nad ostrovy a divo-
chy v Jižních moøích,“ konstatuje Holub. Zábavné pøitom    
je, že Poe sám proti plagiátùm brojil. A pøece v Pymovi  
klidnì parafrázuje Symmesovo líèení tuèòákù a stejnì tak       
v Symzonii jako v Pymovi plavci u zemského ohybu odha-  
lují podivnou zdechlinu zvíøete. Naštìstí je Poe vždy umìlec         
a umí z materiálu vyloupnout to pravé. K dispozici mìl i již  
zmiòovanou Cestu do støedu Zemì Collina de Plancy (1821). 
„Klesali jsme do jícnu rychlostí støemhlavého pádu,“ doèí-
táme se tu. Rozdíl tkví pouze v tom, že démonolog hovoøí       
o pólu severním. A co je nejúžasnìjší? Pøíbìhy Arthura Gor-
dona Pyma se nejspíš mìly stát regulérním pokraèováním 
Symzonie. Nebo to snad není patrné? Ze slov, která Poe ve 
spìchu nevyškrtl, odhalujeme, že chtìl pùvodnì vylíèit 
dobrodružství celých devíti let, nejen devíti mìsícù, a hodlal 
popsat zážitky z nitra Zemì. Nedošlo k tomu a zùstává 
otázkou, zda právì scény z ostrova Tsalal autor dodateènì 
nepøemístil ze svìta   „v dutinì“.

Jak víme, psal Pyma na pøeskáèku, dost naznaèí sekvence 
o souostroví Aurory, které bylo geografickou záhadou. Ani 
Pym Aurory nenajde, ale právì to asi mìlo v pøíbìhu být 
polem pro jejich dodateèné odhalení VEVNITØ. V zemìkouli.

Poe vyznával zásadu nejvìtšího efektu umístìného na-
konec, a aby mohl ve finále nastolit ten efekt, rezignoval       
na pùvodní plán a rozsah, když intuitivnì vycítil, že k totál-
nìjšímu efektu nedostoupá, a když pochopil, že naopak 
poklesem do nitra zemského by také vypravování sestupo-
valo k antiklimaxu a ètenáø by tápal, nenacházel oporu            
v realitì. Zato „u�at“ na konci Pym graduje. A hle, osm prv-
ních kapitol je „jen“ èiré dobrodružství, pìt dalších se stává 
také hrùzou a devìt posledních je dobrodružství, hrùza           
a úžas. „Èím víc pøidá fantaskna, tím zpøesòuje podrobnosti,“ 
konstatoval Pavel Eisner. 

Poe do literatury uvádí také další ze svých modus vivendi: 
otevøený konec. Také díky tomu se román doèkal tolika po-
kraèování. Nejen atmosféra opakovanì nadchla Verna a dý-
chá z jeho románù Chancellor (1875), Do støedu Zemì (1864) 
èi Tajemství pralesa (1881). Regulérním „druhým dílem“ 
Pyma je Ledová sfinga (1897), by� Verne staví Poeovu fantazii 
až pøíliš na nohy. Dodá do pøíbìhu „zpátky“ dokonce i vztek-
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lého psa, který se Poeovi z Pyma omylem vytratil. „Vìdec ve 
Vernovi“ se znovu a znovu støetává s básníkem v Poeovi.

Vznikla však i jiná pokraèování. Lovecraft napsal V ho-
rách šílenství (1931) a vhodnì zde nedoøekl tolik, jako doøí-
kává jindy. Ménì známa jsou díla Podivný objev (1899) 
Charlese Romyna Daka a Dobytí Eternalu (1947) Dominika 
Andrea. Moderním dokonèením Pyma se stává Èernoèerná 
šachta – od pólu k pólu (1977) Waldropa a Utleye, která dá 
dohromady duchy hned tøí vizionáøù – Symmese, Reynoldse     
i Poea.

Co novìjší knihy o problému toèen a dutosti Zemì? 
Pøízrak pólù (1906) Williama Reeda, Cesta do nitra Zemì 
(1913) Marshalla Gardnera a také Burroughsovy romány         
o podzemním Pellucidaru èi dvì jejich pokraèování od Johna 
Erica Holmese (1976, 1993). Existuje prazvláštní deník sku-
teèného polárního badatele Richarda Evelina Byrda (1947), 
ze kterého ve své práci Dutá Zemì (1964) vychází Ray-   
mond W. Bernard. Ale ke skuteèné expedici za Poeových 
èasù: Trvala ètyøi roky, lodì propluly tisíce kilometrù podél 
Antarktidy. Plavci pøitom mylnì považovali led za zem, takže 
do map chybnì zanesli pobøeží. Na ostrovì Samoa objevili 
nový bøeè�an a nazvali jej Reynoldsia. Totéž jméno Poe volal, 
když se naposled probral pár hodin pøed smrtí. „Reynolds! 
Reynolds! Ach… Reynolds!“ V nedìli 7. øíjna 1849 brzy ráno 
zemøel. Necelé tøi roky po své Sis, jak øíkal manželce Virgi-
nii. Smrtí se nevydal jen za ní, ale i za vlastním alter egem 
Pymem, aby spolu prchli pøed temnotami tohoto svìta, který 
jej ponìkud tísnil, a plavili se až na bílý konec všeho. Tedy 
nejen stránek. A ukolébáván teplým „mlékem“ stále bìlejšího 
oceánu se nato Edgar Poe pomyslnì podruhé narodil do  
svìta lepšího, zatímco jeho náhrobek byl, jak známo, pøejet     
a znièen vykolejeným vlakem.

Podle nìkterých teoretikù symbolizuje finále Pyma pou� 
od porodu ke kojení a kladena byla dokonce ošemetná otáz-
ku, nakolik to souviselo s básníkovou hrùzou z pohlavního 
spojení. Opravdu tento spisovatel jako dítì sledoval „hrozné“ 
zrození své mladší sestry? Poznamenalo jej to? Známe              
i výklad, podle nìhož odráží finále Pyma úlevný návrat do 
matèiny náruèe a lùna. V pøekladu Josefa Schwarze èteme: 
„Hustá popelavá hmota pršela kolem nás bez ustání. Pruh 
páry na jihu se velkolepì vzepjal a zvolna nabýval urèitìj- 
ších obrysù. Nedovedu to pøirovnat k nièemu jinému než       
k nezmìrnému vodopádu, který se tiše valí do moøe z jaké-
hosi nesmírného, dálného valu v nebi. Po celé šíøi jižního 
obzoru se pøed námi teï rozprostøela gigantická opona.       
Nic se z tìch konèin neozývá.
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21. bøezna. Nad námi se vznáší chmurná tma – ale z mléè-
ných hlubin oceánu stoupá svìtelná záøe a oblévá boky naší 
lodi. Jsme bezmála zaváti bílou popelavou prškou a ženeme 
se stále rychleji. Obèas vpøedu zahlédnu široké, zející prùrvy, 
a v nitru tìch jícnù se chaoticky kmitají nejasné obrazy.      
Valí se odtud mocný, i když neslyšný vítr, a v letu rozrývá 
planoucí oceán.

22. bøezna. Tma podstatnì zhoustla. Zmíròuje ji jen voda 
záøící odleskem bìlostné opony pøed námi. Z prostorù za 
tímto mlžným závojem pøilétají teï neustále hejna obro-
vitých, sinavì bílých ptákù, a jak nám mizejí z oèí, slyšíme je 
køièet – a je to ono vìèné Tekeli-li!

A pak už jsme se vøítili do náruèe kataraktu, v nìmž se 
dokoøán otevøel jícen. Ale tu se pøed námi vztyèila zahalená 
lidská postava, daleko vìtší a mohutnìjší než kterýkoli tvor 
pøebývající mezi lidmi. A barva pleti této postavy byla èirá, 
snìhová bìl.“ 
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Edgar Poe vynálezcem

„Kdyby každý, kdo za nápad vdìèí Poeovi, vìnoval dese-
tinu honoráøe na pomník, Poe by mìl už Cheopsovu 
pyramidu.“ (Sir Arthur Conan Doyle)

„Co mìl Poe za problém?“ zazní teï lidovì stavìná otázka. 
Odpovìï? Ta zní tak, že to musela být hotová smrš� patálií      
s alkoholismem v èele, nicménì ten bývá jen zástupným pro-
blémem. Toho, kdo „nasává“, vskrytu obvykle drtí vìcí víc. 
Ještì nìco. Nespekulujme pøíliš; ostatnì jen jednou kohosi 
napadlo srovnat amerického Poea s èeským Krylem. Pak se 
optal: Co mìli spoleèného?   

Jistì pomenší postavy, taky sklon k autismu, ale pøe-
devším lze oba nazvat skvìlými veršotepci. Byli geniální,        
ale strofy tepali. A teï vezmìme k ruce detektivní povíd-       
ku Záhada Marie Rogetové. Nesvìdèí snad její øešení o tom, 
že si autor až zoufale nechce pøipustit (pøirozenì pozem-
skou) existenci chtíèe? Svìdèí. Protože právì chtíè se musel    
s nejvyšší pravdìpodobností ukrýt za líèenou vraždou. Ano. 
Edgar utíkal pøed realitou a nechtìl se s ní smíøit. A finále? 
Nakonec staèí seèíst rány, které mu život od dìtství uštìdøil,  
a uvìdomit si, že ani dìtství bohužel nebylo takové, aby ho 
psychicky vybavilo na zlé èasy. Nezdá se pøi tom všem, že by 
tragédie Poeova života v první øadì vyplývala z toho, že zùstal 
„nedovzdìlán“, tøebaže i to nìkteøí zdùrazòují. Pravdou je,    
že v mnoha smìrech doopravdy zùstal až do smrti na úrovni 
osmnáctiletého, blouznivého jinocha.

Nebo snad sehrál výraznìjší roli v Poeovì osudu vzhled? 
Hloupá otázka. U koho totiž ne? Pár fotografií dodnes exis-
tuje, ale máme právo odtud odezírat? Možná. Co když se 
pøíliš mnoha lidem protivil anebo pøímo hnusil, aè to,          
jak už to chodí, nepøiznávali? Snad byl protivný obzvláš�  
mužùm. Jeden jeho známý prokazatelnì napsal: „Má tváø 
èlovìka, kterého je nebezpeèné milovat.“

A Poeova pøátelství? V nìkterých pøípadech nepøeèkala       
po vzájemném dopisování první osobní setkání. Ach, dost. 
Pøistupme radìji ke konkrétním pohledùm na celou záhadu    
a zauvažujme, jak je nazvat? Co tøeba…

a) Pohled socialistùv. Podle takového nazírání byl Poe 
takøka normální, ale chudý. Ale právì chudoba se po-
dobá nemoci a tehdy nastupující, divý americký 
kapitalismus si v tomhle pøípadì asi nikdo za rámeèek 
nedá. Poea poškodil. 

b) Pohled pesimistùv. Co když trpìl pøíliš mnoha úchyl-
kami a neduhy? Nebo to snad není znaènì pravdì-
podobné? I takový muž se obèas narodí.
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Ale zpátky od teoretizování na zem. A rovnou k dílu. 
Duchovní otec Sherlocka Holmese mìl pravdu. Poe sice byl 
následovníkem nìmeckého spisovatele E. T. A. Hoffmanna     
a byl „vypùjèovatel“, rovnìž ale nesèetní pøebírali od nìj, 
výraznì i sám Doyle. Nebo není Sherlock v podstatì už  
Poeùv Dupin? 

Podobnì si Poeovu atmosféru a námìty pøisvojoval jeho 
milovník Jules Verne – a všimnìme si Osmi set mil po Ama-
zonce, Cesty do støedu zemì a Ledové sfingy. Další a další 
však z nìj bezostyšnì tìžili, a to vèetnì Ladislava Klímy, je-
hož próza Sta a sta žen je ozvou Poeových povídek Medailón         
a Zrádné srdce. Vèetnì Gustava Meyrinka, jehož Muž v láhvi 
je variací Skokana. Znova listuji v Dobrodružném životì kapi-
tána Singletona a ètu z èeského brožovaného vydání (Práce, 
Praha 1968) místa, kde se píše o plavbì do polárních oblastí  
a o tamních objevech. Hle, co zvíme z pøekladu Tomáše 
Korbaøe na stranì 133: „Rozbìhli jsme se tam a našli druhý 
vchod do jeskynì, explozí tak znièený, že vyhozená a zpìt 
napadaná hlína úplnì skryla jeho pùvodní tvar. A uvnitø jes-
kynì jsme našli, co zbylo z domorodcù, kteøí nám pøipravili 
tolik potíží. Leželi tam bez rukou, bez nohou, bez hlavy. 
Nìkteøí byli napùl zasypáni hlínou. Pøi tomto hrùzném 
pohledu jsme plnì uvìøili, že nikdo z domorodcù, kteøí se 
skrývali v jeskyních, tentokrát neunikl, pokud ho ovšem tlak 
vzduchu náhodou nevymrštil otvorem ven.“

Srovnejme to s takøka totožnou pasáží u konce Pøíbìhù 
Arthura Gordona Pyma. Ale záleží na tomhle všem? Jistìže 
chabì. Sám za sebe a ze sebe vynalezl Poe dost, ba i veškeré 
podstatné prvky detektivního žánru. A to? Výstøednost pátra-
èe i nedovtipnost vypravìèe Watsona, kterému pouze ještì 
nedal jméno. Tupost pøedstavitele zákona i princip nejménì 
podezøelého (v próze Vrah jsi ty!). A zásadu, že pod svícnem 
bývá tma (Ukradený dopis). Navíc i vraždu v uzamèené 
místnosti a (Sherlockem oblíbenou) pouèku „pokud vylou-
èíme vše nemožné, musí být øešení, co zbude, i kdyby to bylo 
sebenepravdìpodobnìjší“. A právì z tìchto dùvodù nebyly, 
jak postøehl kritik, „jako umìlecké dílo ani Guttenbergova 
Bible, ani Vraždy v ulici Morgue nikdy pøekonány“.
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Na pomoc pøichází žena

Hádanka okolo tragédie básníkova života zùstává nezod-
povìzena, aè... Kdo ví. Uèiòme další odboèku a pøizvìme       
na pomoc ženu. Má totiž co øíct. Lynn Cullenová (nar. 1955) 
sice je hlavnì autorkou pro dìti, ale disponuje slabostí pro 
Poea. By� si ho idealizuje, když jej takøka nahého pøedvádí     
v románu, který se v originále i èeském pøekladu Zdíka Duška 
jmenuje stejnì: Mrs. Poe (2013). Lynn Cullenová se zde vžila 
do básníøky Frances Osgoodové, která se s autorem Havrana 
stýkala, a spekuluje ohlednì jejich vztahu. Nìkteøí badatelé 
totiž pøipouštìjí, že Poe a Osgoodová mohli být milenci.        
Co víc, napadlo je, že poèali dítì. Lynn Cullenová prostu-
dovala knihu Thomase a Davida Jacksonových The Poe   
Long a za pomoci starých map se pokusila opìt prochodit 
lákavá místa, kudy kráèeli Edgar a Frances. Teprve potom,     
co to všechno zvládla, usedla a napsala 376 stran. Její pøíbìh 
se odehrává v letech 1845–1847 a tragédii Poeovy smrti 
shrnuje v pouhé poznámce. A� už ale vynechala èi naopak 
pøidala cokoli, vlastní drsná fakta nelze zmìnit.

30. 1. 1847 podlehla tuberkulóze ètyøiadvacetiletá Virginia 
Poeová. V øíjnu 1847 z neznámých pøíèin zesnula i šestnác-
timìsíèní Fanny Fay Osgoodová, dcera Frances. 7. 10. 1849 
umøel ve ètyøiceti Poe a 12. 5. 1850 na tuberkulózu Frances. 
Bylo jí 38 let. 26. 6. 1851 podlehla souchotinám taktéž její 
druhá dcera May Vinnie ve vìku jedenácti let a 31. 8. 1851 
zemøela na tutéž nemoc v patnácti Francesina tøetí dcera 
Ellen. Poeova tchýnì a souèasnì teta „Muddy“ Clemmová se 
zatím stala správkyní básníkovy pozùstalosti, ale veškerá  
jeho díla nedovtipnì pøedala èi prodala kritiku Rufusi Gris-
woldovi. I když se všeobecnì vìdìlo o jeho vztahu k básní-
kovi, který sice nebyl pøímo sallierovský, abychom tak øekli… 
Ale v mnohém ano. Sama Muddy zemøela v bídì a osamìní 
(1871) v Církevním domovì v Baltimore. Tato instituce, a to 
je zvláštní, pøedtím sloužila jako Washingtonova lékaøská 
fakulta a zesnul tam i Poe. A jeho kritik Rufus Griswold?     
Jen dva dni po básníkovì smrti napsal do New York Tribune: 
„Edgar Allan Poe je mrtev... Toto oznámení možná mnoho 
lidí pøekvapí, ale málokoho rozesmutní.“

Ve zbytku života sugeroval svìtu vizi Poea-narkomana        
a bohorovnì upravil jeho dopisy, aby pùsobily agresivnìji. 
Lhal o nìkdejší spisovatelovì dezerci z armády, i když je 
pravda, že jen mohl mít špatné informace. Spekuloval o jeho 
sexuálních stycích s tchýní! Griswoldova biografie E. A. Poea 
pøitom zùstala až do roku 1875 jediným široce dostupným 
zdrojem informací o poetovi a nenávratnì pošpinila povìst 
génia. Sám Griswold zemøel na tuberkulózu (1857) v pokoji, 
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který zdobily obrázky Frances i samého Poea. Zpìt k románu 
Lynn Cullenové. Zaèíná Havranem. Tak je uveden, nicménì 
víc staví na básni Ulalume a spekuluje se o její souvislosti        
s verši Fannin první úsmìv od Frances Osgoodové. Jimi 
svazek konèí. Podle Lynn Cullenové je Ulalume emociálnì 
nejupøímnìjší Poeovou básní: „Pøi jejím studiu jsem mìla 
pocit, že rozumím jeho vztahu s Frances i bezedné sklíèe-
nosti, již prožíval po rozchodu.“

Autorka vyšla i z Francesina dopisu kritiku Griswoldovi 
(1850), ve kterém líèí první básníøèino setkání s Poem. „Od té 
doby až do jeho smrti jsme byli pøátelé,“ tvrdila Osgoodová       
v dopise budoucímu životopisci básníka a pøekvapivì dodala: 
„Udržovala jsem s panem Poem korespondenci ve shodì          
s naléhavými žádostmi jeho manželky, která vìøila, že na nìj 
mám zklidòující a blahodárný vliv.“

Stále v kùži paní Osgoodové se poté Lynn Cullenová 
víckrát a prostøednictvím retrospektiv vrací do vzdálené 
minulosti a pøedvádí první Francesino setkání s Poem             
i první její støetnutí s Griswoldem. Víckrát se vrací myšlen-
ka, že „kontroverze prodává“ a „zlý“ kritik bezdìky znásobí 
legendu. Jako metaforu Poeových vztahù k ženám zkusila 
Lynn Cullenová využít povídky William Wilson a podrobnì 
líèí, jak vznikl pøíbìh o panu Valdemarovi. Nemáme, pravda, 
po doètení její knihy zrovna pocit, že Poeovo dílo pøíliš       
zná, ale to nevadí. Není to tøeba. Autorku víc zajímá Poe sám. 
O Griswoldovi zvíme slovy jedné z postav, že bydlel v jiném 
mìstì než jeho manželka, když ještì žila, a teprve po její 
smrti po ní zaèal tesknit. „Slyšela jsem,“ èteme dál, „že když 
pøijel domù, museli ho odtrhnout od jejího mrtvého tìla a po 
pohøbu nechtìl opustit hrob, dokud nezasáhl pøíbuzný. 
Ètyøicet dní po pohøbu nechal navíc mrtvou vykopat, odstøihl 
si loknu z jejích vlasù, povìsil se na její zèernalé tìlo a vzlykal 
jako dítì.“

Škoda, že je román Mrs. Poe poškozen až pøíliš naivnì 
modelovaným zapojováním dobovì význaèných postav, které 
je jako vystøiženo z filmu Jára Cimrman, ležící, spící: „Jak-
mile mì reverend Griswold uvidìl, hned popobìhl, smekl         
a uklonil se Bartlettovým i mnì. ‚Smím se k vám pøipojit?‘ 
‚Ano.‘ Nenapadlo mì, jak bych ho mohla odmítnout. ‚Prosím.‘ 
Množství lidí na chodníku vyžadovalo, abychom se rozdìlili 
do dvojic, a reverend kráèel vedle mì. V jednu chvíli se 
slavnostnì dotkl klobouku na pozdrav Jamesi Fenimoru 
Cooperovi s manželkou – známý spisovatel se nejdøív koukl 
na svou ženu, než s úklonou oplatil pozdrav. O nìco pozdìji 
reverend srdeènì zavolal na užaslého starostu New Yorku. 
Zato když se k nìmu pøiblížil jakýsi seriózní mladík, odmávl 
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ho pryè s výkøikem: ‚Teï ne, Hawthorne! Brzy si ten váš 
rukopis o šarlatovém èemsi pøeètu!‘ “ Polopatismy! A pokra-
èují: „‚Propána!‘ usmála jsem se. ‚Mladý pan Roosevelt, jak to 
komicky vypadá?‘ “ 

Ale nemine nás ani poulièní setkání se Samuelem Morsem. 
Jen zmiòováni jsou Barnum, „charismatický“ Ferenc Liszt      
a Washington Irving „se svým bezhlavým jezdcem“. Ještì 
štìstí, že si autorka zjistila, že tento bard zrovna tehdy pobý-
val ve Španìlsku.

A jak nám podává vzájemné sbližování hrdinù?   
„Chytil mì za zápìstí. ‚Potøebuju tì.‘ ‚To nejde.‘ ‚Tak proè 

jsi pøišla?‘ ‚Byli bychom vyvrhelové.‘ ‚To je mi jedno.‘ Pøitiskl 
mì k sobì. V matném svìtle plynových poulièních lamp   
jsem vidìla vášeò v jeho oèích. Jeho syrová touha mì vzru-
šovala a zároveò mi nahánìla strach. Hlas mu pøekypoval 
nespoutanou naléhavostí. ‚Jsi všechno, co jsem kdy chtìl. 
Celý život jsem na tebe èekal.‘ Odtáhla jsem se. ‚Co tvoje 
manželka? Bojím se, že takovou ránu nevydrží.‘ ‚To ji ne-
znáš.‘ ‚Ani ji nechci znát. Nesnesu pomyšlení, co by to s ní 
udìlalo.‘ Pustil moje zápìstí. ‚Ano, máš pravdu. Je dobøe,      
že ji neznáš. Pro svoje vlastní dobro.‘ “    

Pozdìji se Poe podobnì èítankovým zpùsobem pøizná, že   
si tøináctiletou Virginii bral proto, aby mu s matkou „nabídly 
stabilitu“. Prý k nìmu vzhlížely, když byl pro ostatní nula. 
„‚Sám a zranitelný.‘ ‚A vzal sis ji?‘ ‚Ano, ale nebylo to ani  tak 
spojení dvou plnoletých dospìlých, jako spíš zbrklá snaha        
o bezpeèí ze strany dvou vydìšených dìtí. Virginia byla stejnì 
chudá jako já. Ne. Ještì chudší.‘ “ 

Obdobnì idealizovaná je scéna spoleèného pikniku Poea, 
Frances, jejích dcerek a Rufuse Griswolda, jenž se opije           
a usne pod keøem. Cituji: „Moje dcery vycítily, že Griswold    
je mimo, a nechaly jej být. Místo toho vìnovaly pozornost 
panu  Poeovi. Stejnì by se soustøedily na svého otce, kdyby  
tu byl. Paní Clemmová se zatím pustila do pletení a paní 
Poeová do náhrdelníku z fialek.“ A Poe? Dle slov paní Culle-
nové bloumá okolo a pøedstírá, že nemùže pøi høe na 
schovávanou objevit jedno z dìvèátek. „‚Devadesát devìt,‘ 
poèítala v dáli Vinnie. ‚Sto. Už jdu!‘ “ 

Z cest se však vrátí Francesin manžel, idyle nastává konec. 
Jenže… Opravdu vše probíhalo podobnì? Odkojen struènou 
Poeovou biografií z pera básníka a lékaøe Miroslava Holuba 
(1972) tomu úplnì nevìøím. 
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Život a dílo ve zkratce

Rodièe (herce a hereèku) ztratil už ve dvou letech. V Rich-
mondu však neosamìl. Rodina skotského obchodníka Allana 
odnaproti byla totiž bezdìtná. Vzali si Edgara, vychovávali 
ho. Dobrý žák, úspìšný sportovec. Ve tøinácti se zamiloval. 
Do spolužákovy matky. Tolik, že pøi prvním setkání omdlel.   
Zbožòovaná po dvou letech zemøela. Poe se poprvé trápil        
a sepsal první báseò Helenì. Zasnoubil se s Elmirou 
Roysterovou, ale její otec zachycoval dopisy a dceru pro-   
vdal za jiného. Podruhé se bude Poe s toutéž ženou zasnu-
bovat už jako s vdovou.

Jak jej Elmira vylíèila? Jako hezkého, ale vznìtlivého mla-
díka: „Opovrhoval hrubostí. Co ho zaujalo, tím byl pohlcen. 
Staèilo pár minut, aby mi uhlem naskicoval portrét.“

Otèím Allan by rád vidìl v Edgarovi právníka, ale ten se 
vzepøel. V osmnácti utekl k dìlostøelectvu. Sloužil tam jako 
Edgar A. Perry. Ve vìku dvaceti let ho zasáhla smrt sice ne-
vlastní, ale milované matky: už to byl zaèátek konce. Allan si 
Edgara nikdy neosvojil a znovu se oženil. Student West Poin-
tu se nechal vyhodit. Žil u bratra v Baltimore. Ten zemøel 
(1831) a roku 1834 zesnul i pan Allan. „Obleèen byl v èerném. 
Nevidìl jsem na nìm ani kousíèek bílé barvy.“ Tak Poea 
popsal porotce literární soutìže, jehož kolegovi Kennedymu 
si básník stýskal na „bezdùvodnou“ depresi. V Baltimore   
mìl Poe tetu, už tehdy matku dvou dìtí. Jedním byla 
Virginia. Poe tetu Clemmovou pøesvìdèil, aby spolu založili 
domácnost, a v šestadvaceti (1835) si sestøenici tajnì vzal. 
Veøejný obøad mìli za rok. Virginia s matkou mu zùstaly 
oddány, ale u dcery se ve dvaceti letech projevila tuberku-
lóza. Zemøela 30. ledna 1847. Lze se leda dohadovat, co dál  
se dìlo v Poeovì racionální a v jádru snad optimistické  mysli. 
Nevíme o tom nic, ale svou vlastní smrt ke konci možná už 
pøivolával, ba vyhledával.

Stále psal. Jen zhýèkaný ètenáø dneška moc neocení pøí-
moèarou prùzraènost jeho textù a dùslednost pøi výstavbì 
pøíbìhù a rozvíjení myšlenek. Vìtšinì povídek pøed Poem ty 
atributy chybìly. Èirá mysl z nìj èinila bøitkého, jasnozøi-
vého kritika a jeho schopnost navodit a stupòovat hrùzu    
byla uhranèivá. Sám dìlil své povídky na ètyøi skupiny: 
strašidelné, mystické, burlesky a grotesky. Napsal jich kolem 
sedmdesáti a nìkdy je problém øíct, kdy jde už o esej (Pøed-
èasný pohøeb, O šizení jakožto exaktní vìdì).

Mezi nejranìjší patøí Berenice (1834), kde poprvé užil 
motiv pøedèasného pohøbu. Zda s chutí? To bychom nechá-
pali situaci. On psal, aby uživil rodinu, a musel proto uspìt    
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v dobových èasopisech. Chladnì kalkuloval s módou a využí-
val námìty, jež „letìly“. Èasto ètenáøùm dokonce pøedkládal 
jemné parodie. Aniž to postøehli. I Berenice k nim možná 
náleží, tedy podle nìkterých interpretací. Také Pøíbìhy 
Arthura Gordona Pyma (1837). Co klíèe k jejich ètení se 
chopme úvodního momentu, kdy je iritován hrdinùv strýc. 
Poeovo alter ego nato prchá z domova po moøi skrz pøíval 
stále šílenìjších, stupòujících se dobrodružství, aby samo 
sebe muèilo. Sledujeme tak vlastnì metaforu a v každé z chvil 
masochistiètìjší sebemrskání vzpurníka.

Racionálnìjší linii tvorby naznaèuje Poeova úvaha Mael-
zùv Šachista (1836), základ pozdìjší Bierceovy povídky 
Moxonùv pán (1893). Autor rozpitval dobovì populární  
herní automat a odhalil, že uvnitø ve skuteènosti sedává 
podvodník. A zase jindy sestavoval a luštil kryptogramy.     
Jen psaním o hrùze ale nejspíš docházel úlevy. Pøece jen to 
nebyl èirý kalkul. Unikal realitì a do smrti zùstal dìtinsky 
uhranut sférami, které jeho vrstevníci odhodili jako bøímì již 
s koncem jinošství. Vše, co Poea zraòovalo, zkoušel intuitivnì 
pohøbít a my proto dnes mùžeme stanout i nad náhrobkem   
– povídkou Ligeia (1838). Mìl tìsnì po svatbì, když ji psal,    
a tìžil z nekromanie i úèinkù opia. 

Pád domu Usherù (1838) po letech ohromil svou magií 
Lovecrafta, který pod tím vlivem stvoøil horor Krysy ve zdech. 
Fakta v pøípadì M. Valdemara (1845) jej pro zmìnu inspi-
rovala k povídce Chladný vzduch, jíž snad žák pøekonává 
mistra. Odhlédneme-li tedy od skuteènosti, že Lovecraft i Poe 
svornì aplikovali zcestnou teorii o konzervování mrtvoly po-
mocí hypnózy. Už svou metafyzickou spekulaci Mesmerické 
zjevení (1844) mìl Poe omylem za svìtobornou, „aè nejde        
o víc“ než o jednu z prvních okultních povídek všech dob.

Grotesku Muž, který se rozpadl (1839) lze èíst jako jeden    
z prvních pøíbìhù o kyborgovi. Mezi prùkopníka sci-fi øadí 
autora vize budoucnosti Rozhovor Eirose s Charmionem 
(1839). Rozmluva Monose a Uny (1841) se mimo jiné vìnuje 
zneèištìní životního prostøedí. 

Roku 1840 se pokusil Poe publikovat druhý román, po 
dalekých jižních moøích plných hrùz (Pym) fantazii zlákaly 
neprobádané dálavy Západu. Ale Deník Julia Rodmana 
pøerušil uprostøed støetu hrdinù s medvìdy. Nelze to opìt 
považovat za zámìr jako ono støetnutí s bílou postavou          
ve finále Pyma. I Rodman tak dodnes vybízí k dokonèení,      
ale jen ty autory, kteøí akceptují nekoneèné úvodní stránky 
suplující uèebnici. Radìji mám arabesku noèního Londýna 
Muž davu (1840). Blízko metropole trávil Poe pìt let dìtství 
do svých jedenácti let a „staøec davu“, který neumí být sám,    
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je autobiografickou vzpomínkou na nìkdejší toulky a vlast- 
nì i jakýmsi exteriérovým doplòkem naprosto interiérového 
Williama Wilsona (1838), inspirovaného ponurou školou ve 
Stoke Newingtonu, kde se Poe ocitl v osmi letech.

V jedenatøiceti zveøejnil sloupek Instinkt versus rozum       
a zkoumal duši koèky, již hladívala osmnáctiletá Virginia. 
„Instinkty a rozumy“ Poeovi nedaly spát. Vznikl fascinující 
pátraè Dupin z Vražd v Rue Morgue (1841), v první regu- 
lérní detektivce všech dob. Pátraè se bohužel vrátil již jen 
dvakrát: v klasické høíèce Odcizený dopis (1845) a v Záhadì 
Marie Rogetové (1842-1843). Odcizený dopis ilustruje po-
støeh, že vìc lépe skryjeme, když ji neskryjeme, a jeho para-
frázi Pán z Paøíže pak napíše po sto letech John Dickson  
Carr. Záhada Marie Rogetové se oproti tomu moc nepovedla.  
Proè? Poe pøíliš vycházel z reality a jako pøítel mystifikací 
analýzu mordu nezvládl. V praxi teorie selhaly. Navíc z po-
vídky skuteènì trèí, nakolik tvùrce nakukal sám sobì, že za 
vraždou nebyl chtíè. Poeovým tehdejším pokusem o pátrání 
mimo papír se zevrubnì obíral i Josef Škvorecký.

K prvním pìti detektivkám v dìjinách bývají øazeny ještì 
texty Zlatý brouk (1843) a Vrah jsi ty! (1844). V tom dru- 
hém je prvnì využita (a hned ad absurdum vyždímána) dnes 
již jen parodovaná zásada, že vrah má být ze všech nejménì 
podezøelý. Tady je to pan „Dobráèek“.

Zlatý scarabeus – o hledání pokladu kapitána Kida – je 
možná ten nejlepší Poeùv pøíbìh. Stal se i nejvìtším jeho 
úspìchem. Byl okamžitì zdramatizován a zkuste si nyní 
pøedstavit utrpení, které zažívala (má) dìtská zvìdavost          
v zasnìžených Krkonoších. Tatínek mi ani v týdnu lyžování 
neopomnìl pùjèit pár knih, ale k Poeovi jsem se chybnì 
proèetl až nakonec. Právì uvnitø boudy a mezi bílými plá-
nìmi jsem užasl nad Legrandovým umem… a odevzdávali 
jsme pokornì klíè i knihu. Nìjaký èas tak zùstala záhada          
v mé pamìti pouze v podobì útržkù: „Hlavní vìtev, sedmá 
odnož, východnì vystøel z levého oka umrlèí hlavy.“

A Sestup do Maelströmu? Stejnojmenná povídka (1841) 
vyvolá jiný typ úžasu. Avšak nepøebernì je tváøí Edgara Poea 
a pøi èetbì o moøském víru rádi zapomenete, že autor vyšel    
z Dobrodružství èerného rybáøe a Pekelných vrat Washing-
tona Irvinga (1783–1859), i na to, že fyzikální zákon, na kte-
rém buduje pointu (víry vyvrhují válce), neexistuje.

Další Irvingovy klasické cykly Pirát Kid a Ïábel a Tom 
Walker inspirovaly už Zlatého brouka. A kdo povídku Eleo-
nora (1841)? Pøece Virginia. „Objevit zemøelou v jiné ženì“     
je pak téma, které ji pojí s prózou Ligeia. Ve dvacátém století 
se onen motiv stal základem románu Zpìt z øíše mrtvých 
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dvojice Boileau – Narcejac známìjšího co Hitchcockovo Ver-
tigo (1958). Jsme-li opìt u vlivù, tak Oválný portrét (1841,      
v originále Život ve smrti) byl spolu se Zrádným srdcem         
a povídkou Na slovíèko s mumií vzorem zmiòované již 
Klímovy prózy Sta a sta žen. Nebo snad umìní není „upír 
života“? Snad. Poe tu inspiroval i Obraz Doriana Graye 
(1890) èi Marcela Schwoba a jeho povídku Beatrice.

„Nepøizpùsobujme myšlenky pøíbìhùm, ale naopak,“ 
zdùrazòuje básník – Lyšaj (The Sphinx, 1846, èesky i jako 
Smrtihlav) bezesporu inspiroval Arbese k romanetu Duhový 
bod nad hlavou. Povídka Jáma a kyvadlo (1842) je  ovlivnì-   
na stejným pramenem, který ménì invenènì využil Václav 
Radomil Kramerius (1792–1861) pøi psaní Železné košile 
(1831). Anebo Poe èetl nìmecký pøeklad Krameriovy po-
vídky? Nevíme. I kdyby, jeho hrùza opravdu „nepocházela       
z Nìmecka, nýbrž z duše“, víc než Hoffmann a nadpøirozeno 
jej vábily hrùzy psychiky. V Andìlu pitvornosti (1844) navíc 
uhádl, jak budou za sto let vypadat scénáøe filmových gro-
tesek, Senzace s balónem (1844) líèí první pøelet Atlantiku     
v prostøedku lehèím vzduchu. Tahle fiktivní reportáž zvedla 
náklad New York Sunu; ani Poe ale nepøekonal devìt let  
starý rekord „kachního“ seriálu Richarda Adamse Lockea 
Velké astronomické objevy, které nedávno uèinil Sir John 
Herschel na Mysu Dobré nadìje (1835), kde užaslí ameriètí 
ètenáøi zvìdìli, co na Mìsíci uvidìl známý astronom (a syn 
objevitele Uranu). A co? Mimo jiné hejna poletujících oby-
vatel, pasoucí se bizony a modrého jednorožce. The Sun se 
díky tomu stal doèasnì nejvìtším deníkem svìta, Poe jej 
tomu úspìchu aspoò pøiblížil. Osvícen zlatým opojením           
v Kalifornii se ten samý trik pokusil opakovat mystifikací  
Von Kempelen a jeho objev (1849), ale na to, že lze umìle 
vyrábìt zlato, nikdo nenaletìl. Autentièno pøesto zabíralo, 
Poe to chápal a sázel na to. Už Bezpøíkladná dobrodružství 
jistého Hanse Pfaala (1834) byla ostatnì zveøejnìna jako 
fiktivní reportáž, a to krátce pøed Lockeovou, kterou in-
spirovala. Jako „èistou holou pravdu“ nabídl Poe i Pymova 
dobrodružství. V mém dìtství bylo ve veøejných knihovnách    
jen málo braku a díky tomu jsem se upjal na Poea. Nelituji. 
Jenže jsem  si ho oblíbil natolik, až jsem uvìøil, že snad 
nenapsal špatnì ani øádek. A když mì táta jednou v létì          
u jezu na Úslavì vybídl, abych mu nìco doporuèil, když          
v Poeovi tak ležím, jmenoval jsem povídku Tisící druhý 
Šeherezádin pøíbìh (1845). Zklamala. 

Roku 1845 mohl Poe publikovat jednu ze svých nejlepších 
próz, Havrana, ale neudìlal to a radìji složil stejnojmennou   
báseò. Tu pak prodal za pìt dolarù. Podle jiného údaje za 
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deset. Inspiroval se upovídaným krkavcem Charlese Dickense 
jménem Grip, jenž vystupuje i v románu Barnabáš Rudge          
a který zemøel roku 1842, tedy krátce pøedtím, než se Dickens 
a Poe jedinkrát setkali. Nikdy se s èertem nesázej o hlavu 
(1841) je pøíbìh ze subžánru, kterému øíkáme bizarní smrti. 
Tak svou sbírku (Bizarní smrti, 1877) pojmenoval Jean Ri-
chepin (1849–1926), jehož text Mistrný zloèin parafrázuje 
Poeova Démona zvrácenosti (1845), ale s jinou pointou. 
Richepinovu vrahovi nikdo neuvìøí. Pùvodní pøíbìh je de-
tailní psychopatologickou studií a pachatel ve finále svìtu     
do tváøe vykøièí svou vinu jen proto, že to je jediná zbylá 
možnost, jak být odhalen. 

Krátce pøed smrtí své ženy upoutal Poe kritickým seriálem 
Literáti (1846), a když ho nejvíc tu karikovaný spisovatel 
English urazil, vysoudil na nìm tolik penìz, že si mohli kou-
pit domek. Ale Virginia zemøela. Pak…

V kosmologickém eseji Eureka (1848) Poe takøka uhádl 
Einsteinovu teorii relativity, nicménì si po literátech popu-
dil také teology a vìdce. Bez ohledu na to píše tchýni, že „je 
po Eurece pøipraven zemøít“. A pøece na nìj ještì „èeká“ 
jedna žena. V povídce Landorova chata (1849) s idylickým 
poklidem líèil obydlí manželù Richmondových. Vykreslil          
i jejich psa. Ale marnì se toužil pøestìhovat i s tetou do jejich 
blízkosti. Do osmadvacetileté Nancy byl zamilovaný a svì-
øuje se jí s pocitem životní vyèerpanosti. Ještì než definitivnì 
dorazil k smrti, uzavøel své dílo dosti ohavnou vizí Skokan 
(1849), kombinující motivy jeho dvou starších povídek na 
vyšším stupni trpkosti. Pomstu pøejal ze Soudku Amontilla-
da  (1846), ples z Masky Èervené smrti (1841). Samo Amon-
tillado však již opakuje motiv tìla zazdívaného ve sklepì         
v Èerném kocourovi (1843) a kocourùv skøek není nièím 
jiným, než parafrází úderù Zrádného srdce (1842) zpod pod-
lahy: „Lotøi! Konec pøetváøky! Doznávám se – udìlal jsem     
to já! Vytrhejte prkna – zde, zde! To jeho hnusné srdce tak 
tluèe!“

Zrádné srdce pozdìji inspirovalo Karla Schulze k povídce 
Chvála milosrdenství (1940), což je pøíbìh vìznìného zlodu-
cha „pozorovaného“ špehýrkou, ale vlastnì jen okem psí 
zdechliny. Poe sice patøí mezi ty, jejichž epigony a inspirá-
tory pouze na prstech nespoèítáte, ale Soudek Amontilla-     
da pøesto dál zùstává jedním z nejpùsobivìjších pøíbìhù               
o pomstì. Uctivì jej parafrázoval i seriál Columbo, pointu  
užil Bradbury v Mar�anské kronice (1950). Na Marsu pøitom 
„rekonstruoval“ i další jeho povídky: Masku Èervené smrti, 
Zrádné srdce, Ulici Morgue, Jámu a kyvadlo, Pøedèasný 
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pohøeb a Dùm Usherù. Ještì ale k pointì 13. kapitoly ètvrté 
èásti Posledních dní Pompejí (1834) od lorda Lyttona 
(1803–1873), kde èteme: ‚„ Kam vede tato temná chodba 
vlevo?‘ zeptal se Calenus a dodal: ‚V té tmì vypadá, jako       
by konèila až v podsvìtí.‘ ‚Naopak, vede do horních pater,‘ 
odpovìdìl Arbaces nedbale. ‚My musíme doprava.‘ Tu Cale-
nus spadl z nìkolika schodù. Ale necítil bolest, vyskoèil, 
vybìhl zpátky ke dveøím, bušil do nich pìstmi a køièel tak,     
že se jeho hlas podobal spíš zvíøecímu øevu než lidskému – 
tak strašlivá byla jeho hrùza a dìs. ‚Pus� mì ven, pus� mì ven, 
žádné zlato už nechci!‘ Jeho slova jen nezøetelnì pronikala 
masivními dveømi. ‚Smilování! Milosrdenství!‘ Arbaces se     
už dávno vracel dlouhou chodbou a konec vìty nezaslechl.    
‚Za tøi dny, bude-li Calenus ještì vùbec naživu, bude jeho hlas 
tak slabý, že ani nepronikne dveømi.‘ Nelítostný Egyp�an si 
pøitáhl šat kolem tìla a vyšel nahoru na èerstvý vzduch.“

Jen dvanáct let nato graduje Poe, jenž tak Bulwera-
Lyttona dokonale vykradl, tohle vše s vìtší grácií: „Chvatnì 
jsem zasunul poslední kámen do patøièné polohy. Podél   
nové zdi jsem znovu navršil starou hradbu z kostí. Pùl sto- 
letí se jí žádný smrtelník nedotkl. In pace requiescat!“

Ten samý klid a pokoj mu pøejme a kéž se jej dál dotýká 
náklonnost ètenáøù. Jen ta èiní Poea nesmrtelným.
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Havran nejen podle Škvoreckého

Poeova pùvodnì špatná povìst nebyla jen dílem jednoho 
zapšklého kritika. Umìl urážet lidi a provokoval. Po úspìchu 
Havrana (1844) napadl snoby a patetické obdivovatele. Na 
moment z Poea stvoøili boha a mohl být  rád, ale on zplodil 
chytrý text tohoto smyslu: „Nenapsal jsem Havrana díky 
inspiraci, ale chladnì. Mozkem. Nevznikl intuitivnì, šlo o po-
èetní úkol. Ostatnì, v èem tkví technika geniálního básní-  
ka? V chladnokrevném cílení na efekt.“ Ne, už neodhalíme, 
nakolik mystifikoval, ale vzpomeòme Senzace s balónem, 
Von Kempelena… Už nezjistíme, nakolik dodateènì fabu-
loval, sám však tvrdil (parafrázuji): „Básník se málokdy umí 
vrátit po stopách tvoøení. Ti, co to dokázali, o tom nepsali,    
na to byli ješitní. Netoužili odhalit vlastní vypoèítavost      
nebo náhodu, díky které dílo vzniklo. Já se nebudu zdráhat. 
Zajímavost rekonstrukce nesouvisí se zajímavostí Havra-     
na a vynechám jen motivaci a pravý dùvod, proè jsem ho 
napsal.“

Nejdøív prý zvažoval, jak má být báseò dlouhá. Øekl si,      
že ji ètenáø musí zvládnout na posezení, jinak se vytratí jed-
nota pocitu. Verše by také mìly vzrušit a vzrušení trvá krátce. 
Aby ale zùstalo úèinné, „pár minut“ trvat musí. Tak si øekl,    
že Havrana stvoøí ve sto verších. Nakonec jich je sto osm. Dál 
se ptal: Oè tam pùjde? O pravdivý pøíbìh? Na ten se lépe hodí 
povídka. Verši nechci kreslit pravdu, ale chci vyvolat pocit 
krásy. A jak se krása projevuje? Dojímá. Až matematicky mu 
z toho vyplynulo, že by mìl vyvolat dojetí. A èím? Nejsnáze 
smutkem. Ten se projevuje nejmocnìji. Je tedy nejopráv-
nìnìjší ho vzhledem ke ètenáøi užít. A øetízek úvah diva-
delního dítìte pokraèoval. I jindy Poe rád srovnával práci 
spisovatele a herce, teï se ptal: Co vyvolá nejmocnìjší efekt 
na divadle? Pøece pravidelné opakování replik. Refrén. Aha. 
Napíši báseò o sto verších s pravidelnì se opakujícím refré-
nem, který ovšem musí stát za to. Mìl by být jednotvárný.    
Co kdyby stejná slova postupnì vyjadøovala stále se promì-
òující a vyvíjející myšlenku? Základy Havrana byly odlity.

Aby bylo v básni o sto verších (napadlo jej) možné obmì-
òovat myšlenky, budu muset refrén udìlat krátký. V dlouhém 
bych myšlenku taky obmìnil, ale sotva dvakrát. Takže? 
Stvoøím jednoslovný refrén. Do jediného slova se nejsnáze  
dá dosazovat myšlenka. Dál uvažoval: Refrén má stát za to, 
takže i slovo musí za nìco stát. Mìlo by zvuèet. Aby zvuèelo, 
musí obsahovat zvuènou samohlásku. Která samohláska 
(angliètiny) je nejzvuènìjší? O. Nu, ale dlouhé Ó zní lépe. 
Škoda, že je nelze protáhnout až do nekoneèna. Ze školy 
vìdìl, že to ovšem provést lze pomocí nejbližší samohlásky,   
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a jako v detektivce, kterou tøi roky pøedtím bezdìky vynašel, 
následovala otázka, kterou souhlásku lze nejvíc protáhnout. 
A kterrrou? R. Nu. A které spojení písmen zní nejlépe? ÓR. 
Další úkol taky pochopil. Najít slovo s dvojhláskou ÓR, které 
souèasnì vyjádøí smutek. A odpovìï? Nevermore. To se mu 
prý vybavilo jako hned první a pátral po zámince, díky které 
by mohl nevermore pravidelnì opakovat, aniž by budilo 
podiv. Aha! Bude to opakovat nenormální èlovìk. Šílenec.    
Tu pøišel efektnìjší nápad. Opakovat slovo musí nemyslící 
pták. Nu, a jen dvì zvíøata mluví, papoušek a krkavec (raven). 
A takøka jako kuchaø si snad v tu chvíli øekl: I vrazím do toho 
havrana. Je nejzvukomalebnìjší. Je ten pravý. Hm, ale co 
smutek vyvolá? Ano! Smrt. A chci vyvolat pocit krásy, takže 
která smrt je nejbásniètìjší? Spjatá s krásou. Zemøe dívka. 
Hm, a kdo má z poetického hlediska maximální oprávnìní 
vyprávìt o smrti krásné dívky? Její milý. Tu ho intuitivnì 
napadlo, že by havran mìl milenci odpovídat. První otázka 
bude všední, ba nejvšednìjší, ale druhá už ménì. Milenec 
zaène nevšednost otázek stupòovat. Zprvu pobaven ptákem, 
nato z jistého masochismu. Pochopí sice, že havran vždycky 
odpoví jediným odposlechnutým slovem, ale nìco mu nedo-
voluje ustat v kladení otázek. Až zbude vymyslit onu posled-
ní. Odpovìï musí vyvolat nejbolestivìjší trýzeò a tíseò. Které 
asi místo se k tomu hodí nejlépe? I øekl si: S havranem se ten 
èlovìk sice nejspíš potká na poli, ale mùj bude ochoèený. 
Uletìl pánovi. Muž mu naslouchá v izolovaném pokoji.      
Ach, mám to. V té místnosti se èasto objímali. Ale jak logicky 
vysvìtlit, že se havran dostal dovnitø? Aha. Milenci se bude 
zdát, že na dveøe zaklepal duch jeho milé, celý uhranutý 
vstane a otevøe a venku se bude šklebit èerò prázdnoty. 
Zavøe. Nìco zaklepá na okno. Ale proè by se osvobozený pták 
dobýval do vìzení? Leda by zuøila bouøe, to je ono. Ta nejlépe 
odrazí naprostý klid pokoje okolo žluté lampy. A nechci šetøit 
kontrasty, takže ptáka posadím na bílou bystu øecké bohynì, 
aby se smolná èerò jeho per co nejhrùznìji odrazila od sinavé 
bìloby chladného mramoru. Ale naè se mladík má ptát, aby 
mu pøedem nauèená odpovìï pøinesla nejmasochistiètìjší 
bolest? Aha! Jestlipak mì má milá pøivine do náruèe aspoò 
po smrti v ráji? Havran dí: Už víckrát ne! 

Ve stati Filozofie básnické skladby (1845) autor tvrdí,        
že nejprve vymyslel a napsal poslední sloku a teprve pak 
pøedcházející. Jakmile se mu nìkterá zdála smutnìjší než 
vrcholná, zámìrnì efekt ztlumil. A cítil prý, že bude na místì 
dát celku vyšší smysl, i pøidal ke stovce veršù ještì dvì sloky. 
A slova: Vyndej zobák z mého srdce! Opus� sochu, havrane! 
Havran dí: Už víckrát ne!
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Všiml si, že „vyndej zobák z mého srdce“ je první a jediná 
metafora v celé básni. Proè? Aby v ní ètenáøi spatøili symbol. 
A èeho? Pøišel i na to. Dopsal finální sloku:

Pak se klidnì ulebedí,
stále sedí, stále sedí,
oèi v snìní pøimhouøeny
na pozadí bílé stìny
lampa vrhá beze zmìny
stín, jímž navždy uhrane,
a má duše z toho stínu,
jímž mì navždy uhrane,
nevzchopí se, víckrát ne.

Tak aspoò zní pøeklad Vítìzslava Nezvala (1928). A jak 
víme, Havran sklidil obrovský úspìch. Není pøitom podstat-
ným, zda ho Poe stvoøil takto, ale princip psaní odzadu urèitì 
uplatnil už v prózách. Nemíøí-li hned první vìta k dosažení 
stanoveného úèinku povídky, autor selhal, píše a ví, že v textu 
nemá být ani slovo, které by nemíøilo k závìru stanovenému 
na zaèátku. Jak zdùrazòoval, oblast „skuteèných“ spisovatelù 
je povídka, zatímco román je nutno èíst s pøestávkami,           
ve kterých nás pokaždé nìco rozptýlí. Oslabí se dojem a vzru-
šení vydrží tak pùl hodiny. Efekt pøíliš dlouhé básnì je proto 
nulový. I dodává: „Chválím tvùrce eposu za úsilí, ne za epos. 
Vytrvalost ještì není genialita.“

Na druhé stranì ale horoval proti pøílišné krátkosti. Epi-
gram zazáøí, nic víc. Peèetítko se musí do vosku vtlaèovat po 
jistou dobu. Cílem povídky pak má být pravda, mínil, zatímco 
cílem básnì krása. Pravda uspokojí rozum, krása srdce. Mezi 
pravdou a poezií pøitom zeje propast. „Poeova zásada stavby 
básnì i povídky odzadu odpovídá práci policie,“ všiml si Josef 
Škvorecký v Nápadech ètenáøe detektivek (poprvé v èasopise 
Plamen, 1965). „Autor detektivky nemùže nechat postavy žít 
a nesmí dìj opustit, aby tekl a vyvíjel se jako øeka. Pøíbìh 
zloèinu se už stal a byl prožit, a je tedy negativem a mapou 
èinnosti vraha, která díky pátrání proniká bod za bodem do 
pozitivu.“

Dodejme, že odeonská kniha s pøeklady Havrana a studií 
Aloise Bejblíka (1985) obsahuje taktéž originál Poeova slav-
ného díla a esej Filozofie básnické skladby. Šestnáct v ní 
pøítomných pøekladù je od Vratislava Kazimíra Šembery, 
Jaroslava Vrchlického, Augustina Eugena Mužíka, Karla 
Dostála-Lutinova, Vítìzslava Nezvala, Otto Františka Bable-
ra, Jiøího Taufera, Eugena Stoklasy, Dagmar Wagnerové, 
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Rudolfa Havla, Jana Blahoslava Èapka, Kamilla Reslera, 
Rudolfa Èerného, Ivana Slavíka, Svatopluka Kadlece a Aloise 
Bejblíka. Svazek navíc obsahuje ètyøi z mnoha parafrází –     
od Vrchlického Moderního Havrana, Havrana Váchalova 
(samostatnì vydaného v letech 1937 a 1997), Havrana Bieblo-
va a Vanèurova Havrana pøevedeného do prózy. Chybí 
napøíklad Pospíšilova parafráze, knižnì vydaná až roku 1992 
s Mackovou a Nezvalovou verzí, èi neúplná varianta Svìtlí-
kova z Tvorby z 23. 12. 1985. A nenajdeme zde samozøejmì 
ani nìkolik pokusù pozdìjších, napøíklad roku 2015 vyslal 
mezi ètenáøe svùj pøeklad i Petr Krul.
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Poe nejen podle Petra Krula

Poctu Poeovi vzdal svého èasu i Stephen King. To, když 
svou povídkou Dolanùv cadillac parafrázoval Soudek Amon-
tillada, a bez zajímavosti nikdy nebude, že památné jméno 
Montresor (z Poeova textu) patøilo hlavnímu inženýrovi 
britské armády v Americe Johnu Montresorovi, dnes pode-
zøelému z vytvoøení záhady kolem pokladu na Ostrovì dubù, 
který nemùže neasociovat poklady kapitána Kida.   

Roku 1778 se totiž britský generál Henry Clinton tolik 
obával o zlato uložené v New Yorku, že ho pravdìpodobnì 
nechal pøepravit do Halifaxu v Novém Skotsku; není to jisté, 
ale možná se opravdu jedná o obsah pozdìji proslavené 
„jámy pokladù“. Ale na pevnìjší pùdu. A pøiznejme, že psát 
roku 2020 v Èesku znovu o Poeovi snad není pøímo zbyteèné, 
ale odvážné urèitì. Spíše by se slušelo pøekládat v anglo-
saském svìtì už existující díla, a pøedevším pak zevrubný  
spis The Poe Long. A Documentary Life of Edgar Allan Poe 
(1987), kterým se v básníkových šlépìjích lze projít takøka 
den po dni. 

A pøesto je tu Petr Krul – neš�astného básníka má natolik 
rád, že vytvoøil knihu Havran se zlomeným køídlem (Radix, 
2017) s podtitulem Edgar Allan Poe na konci života podle 
událostí, okolností, svìdectví blízkých osob, dopisù, posled-
ních povídek a veršù.

Petr Krul ale jen zdánlivì míøí pouze do výseèe klasikova 
života a jako ètenáøi brzy odhalíme, že ani zdaleka nesleduje 
pouhá poslední poetova léta; i když pøedevším. Do roku 1835 
však toho o Poeovi stejnì víme minimum.

Petr Krul prahl co nejdùvìrnìji pochopit podstatu, pova-
hu a duši Edgara Poea, pro srovnání lze u nás v Èechách 
upozornit snad jenom na Holubovu chronologii básníkova 
života v publikaci Poe aneb Údolí neklidu (1972). Na Sloven-
sku pak na rovnìž beletristicky pojatou chronologii Juraje 
Vojtka na konci svazku Zlatý skarabeus. Príhody Arthura 
Gordona Pyma (1984). Svou knihu uvádí Petr Krul vysvìt-
livkou Jak se potkat s Poem, následuje pìt èástí s tituly Kni-
ha Virginie, Kniha Baltimore, Kniha Griswold, Kniha Poe        
a Kniha posledních básní. Na pøedposlední stránce nechybí 
rodokmen Poeova rodu, na jehož zaèátku stojí sám revoluèní 
generál David Poe (1748–1818), život a pozdní dílo básníka 
jsou jádrem publikace. Pøipomeòme teï i postøeh, podle nì-
hož je tragický Poeùv osud dùkazem jistého barbarství doby   
a podle kterého je jasné, že jen o málo vyšší honoráøe by 
staèily, aby žil dùstojnì a snad ani pøedèasnì nezemøel.       
Ale právì vyšší odmìny si nedokázal vydobýt, takže rodina 
èasto žila o žebrácké holi. Co horšího, pøi vší chudobì byl 
vystaven „té nejnepøátelštìjší kritice, jaké kdy americký autor 
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èelil“, a až do roku 1910 neustaly pokusy nevpustit ho do dvo-
rany slávy významných Amerièanù. Nelíbilo se na nìm hodnì 
vìcí a kontury tvùrce zastíraly nepohodlnì a stínem i po jeho 
smrti kreativní dílo. A tak s Petrem Krulem si nyní pøipo-
meòme fakta trochu jinak.

Budoucí cho� poznal Poe jako sedmiletou dívku. Byl o tøi-
náct let starší. Vzali se, když bylo Virginii tøináct, ale man-
želství nebylo konzumováno, máme-li použít odborný termín. 
Když ve svých pìtadvaceti letech podlehla souchotinám, byla 
panna. Mnoha dalším nemocem vèetnì tyfu podléhala v tìch 
letech spousta lidí už v mládí. A Poe? Žil, ale nechal plavat 
West Point a ztratil otèímovu podporu, protože jednal podle 
vlastního srdce. V srpnu 1829 se pøistìhoval do richmond-  
ské rodiny Marie Clemmové (1790–1871), své tety a budoucí 
tchýnì, jíž se Virginia narodila roku 1822. Zvláštní, že její 
starší sestra téhož jména zesnula jen deset dní pøed dívèiným 
narozením.

Po šesti letech dojde k další z událostí, pøi kterých osud 
takøíkajíc najel na výhybku. Edgarùv a Virginiin bratranec 
Neilson Poe (1809–1884), který se bude vìtšinu života živit 
jako právník, se rozhodl sestøenky ujmout a poskytnout jí 
vzdìlání. Ale Poe tomu zabránil. Až hystericky. S Virginií      
se oženil. Ani nevíme, jak vlastnì vypadala. Jediný portrét 
vznikl teprve nad mrtvou. Symptomatická krev na rtech se 
poprvé objevila, když jí bylo dvacet – a zpívala. Potom už žila 
jen pìt let.

Další výhybkou se stala výzva Poeova kamaráda, lékaøe       
a plodného básníka Thomase Chiverse (1809–1858), které-
mu patøily plantáže s otroky. Poté, co Poe pohøbil Virginii,  
byl Chiversem vyzván, aby se pøestìhoval k nìmu do Louis-
ville. V dochovaném dopise (máme celkem okolo osmi set 
dopisù, které Poe napsal èi obdržel) slíbil Chivers, že o nìj 
bude „do smrti postaráno“. A co víc? Závìrem pøipojuje vìru 
pozoruhodnou vìtu: „Jestliže je na svìtì nìjaká naprostá 
záhada, jste to vy. Ta nejzáhadnìjší.“

Nebyla to nejhorší nabídka. Asi jako nebyla od vìci nì-
kdejší Neilsonova nabídka Virginii. Až dodateènì jsme však 
vždy v žití chytøí. Pak teprve vnímáme ony výhybky. Žije se 
však jen jedinkrát. Ne každý z nás zùstane na pravé trati.        
Co Poe?

Odmítl nabídku hodného otrokáøe, zùstal u tchýnì. Po roky 
obcházela redakce a zlomenì vykládala, že je synovec nemo-
cen. Se slzami v oèích orodovala za vydání jeho dìl. Jak už 
bylo øeèeno, mìl poslední vztah k rodinì továrníka Rich-
monda. Sestávala z továrníkovy chotì Nancy (1820–1898)      
a její pìtileté dcery Caroline. Už po tøech krátkých návštìvách 
si Poe pøímo vsugeroval, že ho ti „milí lidé“ možná zachrání. 
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Není nakonec divu. Bratr Nancy Richmondové byl øeditel 
školy a vnímal jej jako celebritu. I když právì i jako záhadu. 
Pozdìji napsal: „Pan Poe u nás strávil nìco víc než týden         
a já se obával, abych nepøišel o prospìch z jeho originálních 
myšlenek, které mu neustále plynuly ze rtù, když jsem trávil 
každou volnou chvíli v jeho pøítomnosti. Kdyby mi tak dal 
Pán Bùh jen tisícinu jeho gigantického intelektu. Nìkteøí lidé 
jsou velcí navzdory sobì. Nemohou si pomoci být jiní než 
odlišní a pan Poe, zdá se, byl ten typ. A pøipadal mi jako na-
prosto si nevìdomý své mimoøádné duševní síly.“

11. ledna 1849 píše pak Poe vdané Nancy: „Nemusím ti 
øíkat, jaký kámen spadl z mého srdce, když se zrušilo moje 
zasnoubení s paní Whitmanovou. Napiš mi aspoò øádek, 
zaèíná se mi finanènì daøit a vìøím, že brzy budeme venku      
z nesnází. Ani nevíš, jak jsem pilný. Rozhodl jsem se být 
bohatý a triumfovat, už kvùli tobì. Dej pusu za mì milé Sáøe, 
že jí brzy napíšu (Sára byla sestra Nancy Richmondové. Pozn. 
IF), a sdìl nìco o bratrovi. Jel do Richmondu? Kdybych mu 
tak mohl s nìèím pomoci. Pozdravuj ode mì malou Caddy, 
pana Richmonda a svého pana otce. A teï nashle, moje drahá 
sestro Annie!“

Øíkal jí sestro. Za deset dní, 21. ledna, se pak v dopise         
z New Yorku chlubí energií a produktivitou. Konèí: „Naše 
matka ti posílá sto políbení (padesát pro Sarah) a brzy na-
píše. Pusu malé Caddy za mì, pozdrav panu Richmondovi       
a všem. Poslední dva týdny mám tíživé bolesti hlavy.“

Život je nìkdy krutý. Tou dobou byl u rodiny zøejmì 
pomluven. Richmond mu zakázal jezdit do Lowellu a ne-
chtìl, aby víc psal jeho ženì. Pøesto jí píše a tvrdí, že chtìl 
vlastnì její rodinu požádat, aby doèasnì ubytovala jeho 
matku. Dne 23. bøezna 1849 zasílá Nancy slavnou báseò For 
Annie a píše, jak rád by žaloval všechny, kdo ho pomluvili.   
Co bylo pøedmìtem pomluvy? Nevíme. Tchýnì dopisy znièila. 
Tou dobou krachovala vìtšina èasopisù, kam psal, a pøece 
pokraèuje s optimismem: „Nepochybnì pøièítáš moji špatnou 
náladu tìmto událostem, ale tak to není; a není ani v silách 
jakýchkoli pozemských okolností, aby mì deprimovaly. Mùj 
smutek je nevypoèitatelný, jsem plný temných pøedzvìstí.  
Nic mì netìší, ani neuklidní. Mùj život se zdá zmarnìný, 
budoucnost vypadá jako èerný papír, ale pokraèuji v zápase 
nadìje proti nadìji.“

5. kvìtna 1949 pak píše „Anièce“ o depresi a obavách, že už 
ji nespatøí. Richmondovu rodinu zachytil v pozoruhodné 
povídce Landorova chata. Okolnosti jeho smrti 7. øíjna jsou 
známy, by� se váhá mezi ètyømi až pìti možnými pøíèinami 
vèetnì cukrovky a souchotin. Nancy Richmondová se dožila 
úmrtí svého muže a oficiálnì pøijala jméno Annie, aby se 
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ztotožnila s hrdinkou Poeovy básnì. Její dcera Caroline ji za 
to odsoudila. Podle jejího názoru se celkem logicky jednalo     
o hanobení památky pana Richmonda.

A Petr Krul? Ve své knize vás seznámí také s obsahem 
posledních šesti Poeových próz, a to právì tìch, jež vypro- 
dukoval už po smrti své Virginie. Jde o díla Vìci budoucí 
(pøíbìh odehrávající se v roce 2848), Von Kempelen a jeho 
objev, X-Ing A Paragraph, Skokan, Landorova chata a Maják. 
Poslední z tìchto próz má formu zápiskù strážce majáku         
a je nedokonèena, zveøejnìna byla teprve ve dvacátých letech 
dvacátého století. Petr Krul poøídil první èeský pøeklad toho-
to torza a ten umístil do závìru své „Knihy Virginie". Zamìøil 
se i na interpretaci dvou z Poeových utopií. Mellonta Tauta 
(Vìci budoucí) je pøíbìh, v nìmž se pøedvádí balón daleké 
budoucnosti vyrobený z mletých žížal a potažený kauèu-   
kem a v nìmž spatøíme dvacetipatrové mrakodrapy, dálni-    
ce i telegrafní sí�, jejíž kabely vedou po moøské hladinì.     
Jsou tu lodì pohánìné magnetickými turbínami, ale v Evropì 
zrovna øádí epidemie moru a v Africe obèanská válka.         
Obé je ovšem chápáno jako pozitivum, které umenší veli- 
kost „Masy“. Co horšího, v Poem nastínìné budoucnosti  
bude demokracie dobrá leda tak pro psy. „Hanebnì selže,“ ví.           
A chátra? Nastolí despocii.

Poe zde využil nìkterých myšlenek ze své eseje Eureka       
a vysmál se praktikám v Americe svých dní. A další fantas-
tická povídka o Kempelenovi? Je reakcí na zlatou horeèku 
(1848). Titulní vynálezce umí zlato vyrobit z olova, do nì-  
hož cosi mísí. Pointa? Kdyby byl objev, který cenu olova  
zvedl o 200 %, zveøejnìn o pùlrok døív, ulevil by zlatokopy 
pøecpané Kalifornii.

Do oddílu Kniha posledních básní øadí Petr Krul vedle 
anglických originálù i vlastní pøeklady sedmi skladeb z po-
slední èásti Poeova života: Mé matce, Eldorado, Zvony, 
Ulalume, Sen ve snu, Anièce a Annabel Lee. A ostatní jeho 
verše z tìch krušných èasù?   

Památníèkové recyklace starších dìl. Poe nám celkem 
zanechal nìco pøes sto básní, 46 esejù a okolo tøí set fejetonù, 
z nichž Petr Krul pro oddíl Kniha Poe vybral víc než desítku. 
A sice èlánky Dlažba v New Yorku, Slova a sny, Omnibus, 
Divadelní krysy, Drožky, Honoráøe, Jak diskutovat, Jak ne-
platit americké autory, Otázka mezinárodního copyrightu, 
Anastatický tisk a Srdce na dlani. Krulovu knihu zde nebylo 
možné obejít a nutno si navíc uvìdomit, že Poe má skuteènì 
mnoho fazet a minimálnì tøi tváøe. Tváø génia, tváø vìènì 
osmnáctiletého studenta… a smutný oblièej muže, kterého 
nikdo neumí opravdovì milovat.

Byl snad jeho život jen øetìzem neš�astných náhod? Nevím, 
ale jeho skuteènì oblíbeným pojmem byly OKOLNOSTI.
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Bìžnì slýcháme, že takové a takové myšlenky jsou za 
hranicemi slov! Nevìøím, že jakákoli myšlenka, je-li to 
vùbec myšlenka, je mimo dosah jazyka. Spíš mì napadá, 
že když se ve vyjadøování projeví nesnáz, je to v intelektu, 
v nedostateènosti rozvahy nebo metody. Co se mì týèe, 
nikdy mì nenapadla myšlenka, kterou bych nemohl 
vyjádøit slovy dokonce ještì zøetelnìji, než když jsem na 
ni pøipadl – jak už jsem uvedl, myšlenka dostane formu 
až pøi úsilí o vyjádøení. Existuje ovšem druh pøedstav 
mimoøádnì jemných, delikátních, které nejsou myšlen-
kami a u kterých jsem zatím nenašel žádnou možnost,  
jak pøipojit výraz. Používám slovo pøedstavy, protože 
prostì musím použít nìjaké slovo. Uvìdomuji si tyto 
„pøedstavy“ jen na hranici spánku, ale s plným vìdomím, 
že jsem pøi vìdomí. Pro dokonalou myšlenku je potøeba 
trvání èasu. Dívám se na vize, když vznikají, s uctivou 
bázní, není v tom nic z prùmìrných zážitkù. Je to, jako by 
pìt smyslù bylo nahrazeno pìti miliardami jiných smyslù 
zbavených smrtelnosti.
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Povzbuzuje mì, jak chci vynikat nad hlupáky prostì 
proto, že nesnáším, aby si mysleli, že oni vyniknou nade 
mnou. Jinak nemám žádné ambice. Vnímám marnost 
toho, o èem lidi žvaní: marnost doèasného lidského 
života. Poøád žiju snìním o budoucnosti. Nevìøím             
v lidskou dokonalost.

Virginiina odpovìï

Každou cestou chci s tebou jít,
drahý, svùj život ti svìøím,
jen dej mi domek, kde budeme žít,
ukrytý mezi starými keøi.
Daleko od svìta plného høíchu,
kde jazykù zlých klevety znìjí,
pro lásku bude tam místo v tichu,
lásku, jež nemocné plíce hojí.
Ach, klidné chvíle budeme trávit,
nemuset svìtu se napospas vydat –
tìm, kdo znají jen závist,
pøed hluèným veselím svìta se skrývat,
v blaženém míru budeme bývat.
Na svatého Valentina 1846 

(v originále tvoøí první písmena øádkù 
jméno Edgar Allan Poe).



Prameny

Josef Škvorecký: 
Nápady ètenáøe detektivek a jiné eseje (1998)

Poe aneb Údolí neklidu (1972)

Havran. Šestnáct èeských pøekladù (1985)

Matthew Pearl: 
Pøízrak Edgara Allana Poea (2006, èesky 2007)

Michael Connely (ed.): 
V mistrovì stínu (2009, èesky 2010)

Lynn Cullenová: 
Mrs. Poe (2013)

Petr Krul: 
Havran se zlomeným køídlem (2017)                

V duchu Edgara Allana Poea (2019)



Domov jménem tajemství

Ètenáø, který vchází do knihy, se stává pøíbuzným 
jejího autora... Vchází do Ovidiovy rodiny, do Shakes-
pearovy, do Èechovovy... Vyjíždí s autorem, svým novým 
pøíbuzným, na anglická jezera i na purpurové prérie. 
Jistì, mùže mít k autorovi také vztah jako k nepøíjem-    
nému pøíbuznému. Mine jej, jako v dešti míjí anonymní 
oblièej. Ale kniha otevírá domov. Jak velkou rodinu má 
spisovatel: každý jeho ètenáø do ní patøí. Jak velkou 
rodinu má ètenáø: autor, kterého pøijímá, má s ním 
shodnou krevní skupinu duše. Vypravìè je dárcem 
domovù. Nesmrtelným je, kdo nabízí domov, jaký ètenáø 
potøebuje.

V Poeovì domovì se setkává odcházející pokolení          
s pøicházejícím. Odcházející otevírá dveøe pøicházejí-  
cím. Jeho domov je archetypický. Je domovem tajemství. 
Naèetl jsem Poeovy spisy jako teenager a po léta mne 
oslovuje vzrušující, svìže dusná nálada… Vejde šero do 
úsvitu? Propadne se do rokle noci?

Ivo Fencl, stopaø osudù, nabízí mapu putování za do-
brodružstvím Edgara Allana Pyma. Za bludnými víry   
díla – života. Vytøíbená studie zve do vlasti NEVER-
MORE. Badatel, zkušený stopaø duchovních šlépìjí           
a historik dìjin šlépìjí, zve na pou� dílem z nejtajem-
nìjších: za Poeovým fascinujícím já. Umìlci mívají tì-
žištì v jednom bodì díla. Ten bod prosvítá do tvorby.        
I Poe má svùj bod. Jeho bod se pojí s místem, kam lidé 
odcházejí, když se kyvadlo života zachvìje naposledy         
a odchází se do propasti neznáma. Je možné užít poupra-
vený verš: „Mìl Edgar Poe, mìl propast svou – a ta šla 
stále s ním…“ Byl romantik? Byl realista. Být realistou 
znamená vìøit na zázraky. Rodina E. A. Poea nachází        
v díle svého praotce kromì strhujících pøíbìhù ujištìní: 
svìtu panuje veliký øád, svítící øád poezie… Øád, který 
vládne všem pøíbìhùm. A dá se pojmenovat jen srdcem. 
Poe nabízí jistotu, že køivé èáry mohou kreslit rovnì.  
Jsou tajemství, která se po tisíciletí nedaøí odemknout. 
Ale snažit se je odemykat dává životu smysl.

   Martin Petiška  
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