
 
 

ABSTRAKT  

Literární odkaz irského básníka, prozaika, dramatika a esejisty Eugena Rutherforda Watterse 

(později publikujícího pod jménem Eoghan Ó Tuairisc) zahrnuje jak díla v angličtině, tak práce 

psané irsky. Tento významný představitel irského modernismu byl však dosud z velké části 

přehlížen literární kritikou. Tato diplomová práce se zaměřuje na Wattersovu ambiciózní dlouhou 

modernistickou báseň The Week-End of Dermot and Grace (Víkend Dermota a Grace) vydanou roku 

1964, které se doposud dostalo pouze zběžného kritického zhodnocení. Po formální stránce 

báseň vykazuje spřízněnost s díly vysokého modernismu, zvláště pak s poezií T.S. Eliota, a to 

především co do mnohoznačnosti Wattersova jazyka, který využívá široké škály intertextuálních 

referencí. Po stránce tematické se báseň dotýká shození první atomové bomby na Hirošimu 6. 

srpna 1945 americkým letectvem. Tato přelomová událost na Watterse silně zapůsobila a 

inspirovala ho k úvahám o podstatě víry, civilizace, technologie a kolektivní viny v kontextu irské 

neutrality za druhé světové války. Zkáza japonského města ve jménu západních hodnot ho též 

přiměla uvažovat nad rolí básníka a poezie v moderním „atomovém věku“.       

Vzhledem k výše zmíněným atributům Wattersovy básně bylo jakožto metoda této práce zvoleno 

detailní čtení zohledňující historické, literární a biografické pozadí, přičemž jádro práce tvoří 

podrobný komentář k jednotlivým sekcím textu (kapitola 5). Analýzu doprovází stručný životopis 

autora (kapitola 2) a rovněž kratší přehledové studie osvětlující historické (kapitola 3), literární a 

filosofické kontexty (kapitola 4) vzniku díla. Závěrečná část (kapitola 6) se pokouší o celkové 

zhodnocení díla a důraz je kladen na úzkou provázanost mezi básní The Week-End a jejím irským 

protějškem „Aifreann na Marbh“ (1964, Zádušní mše). Přínos diplomové práce tak spočívá 

především v souvislém kritickém zhodnocení básně The Week-End, které je zároveň základem 

snahy o přehodnocení Wattersova básnického díla v kontextu irské literatury a evropské tradice 

modernistické poezie, a může posloužit jako odrazový můstek pro případný další výzkum 

Wattersovy poezie.     
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