
Abstrakt

Popudem pro tuto diplomovou práci byla teoretická možnost prokázání určitého 

mezikulturního propojení dvou spolu geograficky ani jazykově nehraničících literatur 

prostřednictvím dvou poměrně zásadních autorů 19. století. V zájmu chronologie šlo o vliv již 

existující tvorby Heinricha Heina na rodící se tvorbu Gustava Adolfa Bécquera. Cílem této 

práce bylo prokázat či vyvrátit právě toto (v kritických vydáních Bécquerových děl a 

literárních příručkách) často tradující se tvrzení, jehož důvod existence nebyl nikde explicitně 

vysvětlen.

V rámci metodiky jsem se snažila využít veškerých dostupných teoretických prací 

rozebírajících (především německé) vlivy na díla Gustava Adolfa Bécquera. Důležitým 

momentem bylo i zasazení tvorby obou autorů do kulturně politické situace doby a 

upozornění tak na určité paralely nejen na literárním poli, ale i v jejich reálném osobním 

životě, jež je mohly ovlivnit. V neposlední řadě jsem se pokusila o vlastní kritickou analýzu 

konkrétních básní a legend, jejíž ambicí bylo podložit zmíněné teoretické práce konkrétními 

příklady.

Na základě teoretických prací a vzpomínek současníků bylo potvrzeno, že ani jeden 

z autorů neovládal jazyk druhého. Přesto bylo současně prokázáno, že Heinrich Heine 

prostřednictvím překladů tíhnul ke španělské formě romancí a Gustavo Adolfo Bécquer 

k německé formě ‚Lied‘. Posledně jmenovaný fakt byl doložen existencí důležitého 

prostředníka mezi Bécquerem a Heinovými díly, blízkým přítelem Gustava Adolfa znalým 

němčiny a současně spisovatelem: Augustem Ferránem y Forniésem. Ten, o proti dalším 

existujícím překladům Heinových děl na španělském území, umožnil Bécquerovi nejen 

neokleštěný přístup k ironickému obsahu Heinových básní, ale i k jejich melodii a rytmu 

v původním znění. Heinův obdiv ke španělské formě romancí však zároveň prokázal 

zajímavý úkaz bumerangového efektu, tedy zpětného vlivu původní španělské tvorby na díla 

Gustava Adolfa Bécquera, díky němuž se tento autor zpětně vrátil ke kořenům literatury 

svého mateřského jazyka.
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