
Abstrakt

V roce 2008 vyšel knižní rozhovor Stepping Stones, ve kterém Dennis O’Driscoll zpovídá 

irského básníka a kritika Seamuse Heaneyho. Už letmý náhled do obsahu knihy prozradí, že 

nejde o pouhou autobiografii – kapitoly nesou názvy Heaneyho sbírek. O’Driscoll se neptá na 

Heaneyho život chronologicky, ale pátrá po jeho literárních vlivech. Zajímá ho Heaneyho dílo a 

názory na poezii. Je znát, že tazatel sám byl básníkem a především kritikem. Nesnaží se na sebe 

strhnout pozornost, zároveň však není pasivní a nebojí se s Heaneym nesouhlasit. Výsledkem je 

rozprava, jež odhaluje mnohé o obou irských básnících.

Knižní rozhovor Stepping Stones je podkladem mé bakalářské práce, která se zabývá

přátelstvím Heaneyho a O’Driscolla. Znali se už od 70. let, psali eseje na podobná témata, a 

nepřímo tak na sebe reagovali. Vybral jsem tři okruhy, kde se jejich názory nejvíc střetávaly: 

poezie střední a východní Evropy, americká poezie a poezie o smrti. Mým cílem je představit 

postoje obou autorů, proměnit jednotlivé kapitoly v debaty a následně shrnout jejich výsledek. V 

každé kapitole se odpichuji od Heaneyho názorů, poté přináším O’Driscollův pohled na věc a 

zkoumám, jak na Heaneyho působil. Po přečtení práce by mělo být zřejmé, čím byl O’Driscoll 

pro Heaneyho důležitý, a v čem se vzájemně ovlivnili.

Téma, které je dlouhodobě spojovalo, byla poezie v překladu, a zejména poezie východní 

Evropy. Ač neovládali žádný slovanský jazyk, četli poezii v překladu se zaujetím a snažili se ji 

propagovat. Jejich postoj k básníkům z tehdejšího Východního bloku se ovšem mnohdy lišil. 

V první kapitole ukazuji, že pro O’Driscolla nebyl politický kontext doby tak podstatný jako pro 

Heaneyho. Jeho zájem proto nevyprchal ani po pádu železné opony. Zaměřuji se na Heaneyho 

názor na Miroslava Holuba a Wisławu Szymborskou, kteří O’Driscolla inspirovali. Na rozdíl od 



Zbigniewa Herberta a Osipa Mandelstama (kteří zase byli blizcí Heaneymu) se zřetelně 

nevyhradili proti komunismu. Diskuze irských básníků ukazuje, že Heaneyho přitahoval hlavně 

vzdor a odvaha spisovatelů, kteří byli pod tlakem politické moci. K básníkům, kteří se v 

totalitním režimu naučili žít, už tak vřelý nebyl.

Druhá kapitola se zabývá Heaneyho vztahem k americké literatuře. Vybírám dva aspekty 

americké poezie, na které měli Heaney a O’Driscoll odlišný pohled. Prvním je poezie Johna 

Ashberyho, jakožto výrazného zástupce experimentální poezie druhé poloviny 20. století. 

O’Driscoll se snažil Ashberyho přiblížit irským čtenářům (včetně Heaneyho), kteří americkému 

surrealistovi dlouho nemohli přijít na chuť. Debata, kterou o Ashberym vedou, potvrzuje, že 

Heaney byl konzervativní a dával přednost formalistům, jakými byli Robert Frost a Robert 

Lowell. Oblíbenost Ashberyho v USA posílila Heaneyho nedůvěru k současné americké poezii. 

V této kapitole též porovnávám názory obou Irů na literární kulturu v USA, jmenovitě na kurzy 

tvůrčího psaní.

Ve třetí kapitole pak sleduji debatu Heaneyho a O’Driscolla o smrti, o smyslu umění a 

vztahu náboženství a poezie. Diskuze se točí okolo „Aubade“, básně Philipa Larkina, na kterou 

měli rozdílný názor. Zatímco starší z obou Irů bojoval proti skepsi a beznaději, O’Driscoll se jej 

snažil přesvědčit, že básníci by při psaní neměli potlačovat negativní pocity, jen aby ulevili 

čtenáři. Na rozdíl od Heaneyho si nemyslel, že je povinností poezie přinášet lidem útěchu.


