
„Od bájných romancí k prohnilé skutečnosti: estetická tradice, proměny a odkaz Keatsova 
medievalismu“ 

Cílem mé práce je estetické čtení Keatsových středověkých básní a jejich vizuálního odkazu. Vybrané 
básně ilustrují vývoj Keatsovy estetiky. Práce postupně rozebírá „Calidore, A Fragment“ a „Specimen of 
an Induction to a Poem“ z Keatsovy debutové sbírky z roku 1817, Básně, a následně známější básnické 
skladby „Isabella, or A Pot of Basil“, „La Belle Dame sans Merci“ a „The Eve of St. Agnes“. Zvolené 
básně ukazují směřování Keatsova medievalismu a proměny jeho pojetí př íběhů 
„rytířství“ („Specimen“, 1) a „staré romance“ („Isabella“, 387), do nichž se postupně promítá vliv 
„prohnilé skutečnosti“ („Isabella“, 385). Tato pozdější díla jsou interpretována Prerafaelity, díky nimž 
Keatsova poezie získává oblibu a proslulost. Práce si klade dvě výzkumné otázky: 1. Jak se vyvíjí 
Keatsův estetický medievalismus? a 2. Jak je Keatsův pozdější medievalismus pojímán ve výtvarném 
umění Prerafaelitů a odpovídají tyto interpretace věrně svým zdrojům? 
 Analytická část práce je členěna do pěti kapitol. První z nich načrtne základní rysy romantického 
obnoveného zájmu o středověk, pojedná o Keatsově raném medievalismu a stavu soudobého poznání 
středověku. Druhá kapitola je zaměřena esteticky, podává životopisný přehled Keatsových mentorů 
(Hunta, Haydona a Hazlitta), popisuje, v čem se Keats odchyluje od zdrojových textů svých pozdních 
středověkých básní, a poskytuje stručný přehled programu Prerafaelitů. Třetí kapitola je ústřední částí 
práce, zahrnuje estetickou interpretaci vybraných básní, které ukazují skepsi, deziluzi a přehodnocení 
středověkých topoi a představují tak odklon od idealizovaných a optimistických romancí a rytířských 
románů, přítomných v básnické sbírce z roku 1817. Čtvrtá kapitola zkoumá výtvarné interpretace tří 
zakládajících členů prerafaelitského hnutí (William Holman Hunt, John Everett Millais and Dante 
Gabriel Rossetti) a srovnává, které rysy Keatsových básní si tyto interpretace volí a nakolik věrně se jich 
drží. Mezi Keatsovým přesvědčením, že je zapotřebí „„naplnit každou trhlinu“ tvého námětu zlatem“,  a 1

důrazem, který Prerafaelité kladou na syté barvy a zdobné detaily, typické pro italské umění 15. století, 
je zřejmá korelace. Přesto lze mezi Keatsem a Prerafaelity nalézt několik rozdílů v zobrazení nejen 
středověkých topoi, ale rovněž určitých scén, témat a symbolů. Pátá kapitola rozbor uzavírá a navrhuje 
možnosti dalšího výzkumu. 
 Práce je zaměřena primárně na formu básní, jejich obraznost a jazyk, tedy rysy, které doplňují 
estetickou kvalitu básní a jejich přehodnocené pojetí romance. Vedle toho však věnuje pozornost též 
společenskému, politickému a životopisnému kontextu. Cílem práce je tudíž přispět k současnému 
badatelskému hodnocení Keatsova díla jako jednoho z pilířů romantické estetiky. Jeho poezie je dodnes 
nanejvýš relevantní, zejména díky svým univerzálním tématům, a rovněž s přihlédnutím k 
dvousetletému výročí vydání Básní a Keatsově poetickému návratu k medievalismu, u jehož příležitosti 
se koná řada mezinárodních tématických čtení, výstav a konferencí. 
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