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Práce je pokusem o postižení důležitého aspektu tematické stránky Spenserova eposu. 
Zúžení problematiky na první knihu Královny víl má své praktické důvody – epos je 
nedokončený a přitom velmi rozsáhlý. Na druhé straně rezignuje několik základních 
problémů Spenserova díla: 

1. místo zla v širším tematickém plánu Spenserovy alegorie, v němž má být každá 
kniha určitou „legendou“ jedné z morálních ctností. Vedle svatosti (holiness) jsou 
to střídmost, umírněnost (temperance), cudnost (chastity) a manželská láska, 
přátelství, spravedlnost a dvornost. Tato tematická linie směřuje od vnitřního světa 
jednotlivce, přes problémy mezilidských vztahů až k politické situaci Spenserovy 
doby. Zvlášť problematický je pak vztah tradičně chápaného a zobrazovaného zla 
k filosofickým alegoriím nedokončené sedmé knihy, jejímž základním tématem je 
spor Přírody s Proměnlivostí, tj. stálosti ideálního světa a jeho proměnlivosti 
v cyklickém čase.  

2. vývoj eposu od vlivu středověkých (Chaucer, Malory), antických (Vergilius, 
Statius, Apuleius) a raně renesančních vzorů (vedle Ariosta by měli být zmíněni i 
Matteo Maria Boiardo, Gian Giorgio Trissino a Torquato Tasso) k politické 
alegorii (5. kniha) a reflexi o základních filosofických a estetických otázkách 
renesančního myšlení (Marsilio Ficino, Pico della Mirandola) v nedokončené 7. 
knize.  

3. synkretismus, který je sice jednou zmíněn, ale není o něm nic podstatného řečeno. 
Jde o snahu o syntézu antické mytologie a křesťanského mýtu na jedné straně 
(Spenser tu navazuje na práce Giovanniho Boccaccia, Noëla Contiho – zvaného 
též Natalis Comes) a používá hojně i Plútarchovu platónskou interpretataci 
základních egyptských mýtů (Isis a Osiris).  

 Tento kontext by mohlo zčásti zprostředkovat Variorum, rozsáhlá kritická edice 
Spenserových děl, která je dostupná v knihovně anglistiky. Je trochu s podivem, že v práci 
není uvedeno vydání, z něhož autor cituje. 
 To mě vede k uvedení některých strukturních a formálních nedostatků, které jsou 
v práci patrné. Začnu těmi, které mají přímý dopad na obsahovou stránku práce: 

1. Ve 2. kapitole není objasněna souvislost mezi „modelem rytířského románu 
(romance)“ a teologickou tématikou knihy (Zjevení sv. Jana). 

2. Ve 3. kapitole, která deklaruje, že postoupí „beyond the immediate literary links“ není 
vůbec naznačen vztah 1. knihy ke knize druhé, jejíž hlavní tématem je právě 
zdrženlivost a umírněnost („temperance“). Jakým způsobem se vztahuje Spenserovo 
pojetí rytířů (Červeného kříže a krále Artuše) k představiteli této ctnosti ve 2. knize, 
kterým je poutník, sir Guyon? A proč se do 1. knihy více nepromítá tématika spojující 
mnohé rytířské romány – hledání posvátné hodnoty (sv. Grál). Je sice pěkné, že autor 
cituje, poněkud diskutabilní závěry jednoho badatele o podobnostech Redcrosse a 
biblického Adama, proč se však vůbec nezmiňuje o svatojiřské legendě, k níž 
odkazuje již samo jméno protagonisty první knihy a závěrečná scéna boje s drakem? 

3. Závěr je příliš stručný a nevypovídá takřka vůbec o specifickém přínosu práce. 
4. Abstrakt je příliš dlouhý – nepatří do něj popis jednotlivých kapitol, který naopak 

chybí v úvodu. 
5. Rozdělení seznamu na primární a sekundární literaturu neodpovídá obvyklému úzu. 

Za primární literaturu se vždy považují analyzované a interpretované texty, za 
sekundární pak texty, které je interpretují, analyzují atd.  



6. Text Královny víl není řádně citován – u první citace chybí odkaz k vydání, které autor 
používal, u všech citací chybí číslo zpěvu, strofy a verše. 

Doporučuji práci k obhajobě, ale nemohu bohužel, i když přihlížím k velké náročnosti tématu 
a jazykové obtížnosti textu, navrhnout jiné hodnocení, než „dobře“. 
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