
Resumé

Cílem bakalářské práce „Poezie Johna Donna: T. S. Eliot jako kritik a básník“ je analýza 

Eliotova pohledu na Johna Donna ve vztahu k jeho vlastní poezii a kritickému dílu. Tomu 

odpovídá také struktura práce.

Kapitola zařazená po úvodu se věnuje popisu základních Eliotových kritických 

stanovisek. Kapitola vytváří pozadí k následující diskuzi Elitova pojetí básnické tvorby Johna 

Donna a pojednává o prvcích Eliotovy kritiky jako je teorie tradice a koncept depersonalizace. 

Dalším tématem je Eliotův postoj k problému klasicismu a romantismu a Eliotovo rané pojetí 

metafyzické poezie.

Následující kapitola pojednává o Eliotovu pojetí Johna Donna na základě Eliotovy 

definice metafyzické poezie. Nejprve zasazuje problém do širší perspektivy literární kritiky. 

Ukazuje, že se porozumění pojmu „metafyzická poezie“ mezi jednotlivými kritiky liší a také 

se kritici rozcházejí v názoru, kdo do skupiny metafyzických básníků vlastně patří. Eliot 

pojednává o své definici ve svých přednáškách, které nesou souhrnný název The Varieties of 

Metaphysical Poetry. Zde se objevují dvě definice metafyzické poezie, které se doplňují. Eliot 

zdůrazňuje všeobecnou platnost termínu a mluví o třech metafyzických obdobích 

reprezentovanými básníky jako jsou Dante, Donne a Laforgue. Ukazuje, že na pozadí tvorby 

každého z nich stojí filosofie a mystika. Proto se v následují části věnujeme filosofii a 

mystice, které utvářejí metafyzickou poezii Johna Donna. Eliot vidí Donna jako muže 

ovlivněného moderní filosofií své doby, která byla ovlivněna Jezuity. Imaginativní metoda 

svatého Ignáce vytváří také pozadí Donnovy mystiky.

Poslední kapitola srovnává Donna a Eliota v perspektivě Eliotovy definice metafyzické 

poezie a její konkrétní realizace v Donnově případě. Kapitola zahrnuje analýzu jednotlivých 

básní obou básníků, na kterých ilustruje popisované vztahy mezi nimi. Nejprve pojednává o 

mystice a její roli vzhledem k metafyzické poezii všeobecně, dále se zaměřuje na popis 

Eliotova a Donnova vztahu k imaginativní metodě svatého Ignáce. Stejně tak práce popisuje 

Eliotovo a Donnovo filosofické pozadí. 

Výsledkem celé práce je demonstrace zajímavého propojení mezi Eliotovou 

kritikou, jeho vlastní poezií a četbou Donnova díla.
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