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Abstrakt

Práce  zkoumá recepci  poezie  anglického básníka  Johna Donna v  českém kulturním 
prostředí. Úvod zdůvodňuje volbu tématu, nastiňuje strukturu práce a vymezuje ústřední 
otázku: do jaké míry a jakým způsobem proběhla v českých zemích recepce díla Johna 
Donna  jako  výrazné  a  ve  dvacátém  století  pozoruhodně  vlivné  osobnosti  anglické 
lyrické poezie a především, jaký podíl mají na stavu této recepce překlady.

První  historicko-filologická  kapitola  rekapituluje  vývoj  Donnova  postavení  v  rámci 
kánonu anglické literatury, protože tento vývoj měl vliv i na jeho recepci zahraniční, a 
na základě sekundární literatury i rozboru jedné konkrétní básně vytyčuje základní rysy 
jeho básnického stylu.

Druhá kapitola je faktografickým přehledem české překladové a literárněvědné recepce 
a  představuje  jednotlivé  české  překladatele  Donnova  díla,  včetně  jejich  motivací  k 
překladu, pokud je bylo možno zjistit.

První část  třetí  kapitoly nastiňuje postup používaný při  zkoumání českých překladů. 
Představuje metodu kritiky překladu navrženou Antoinem Bermanem v jeho analýze 
francouzských donnovských překladů (Pour une critique des traductions: John Donne,  
1995)  včetně  vlastních  zkušeností  autorky  s  její  aplikací.  Druhá  část  kapitoly  pak 
stručně shrnuje závěry dvou zahraničních prací o překladové recepci Donnovy poezie 
ve francouzštině a ruštině,  pokud jsou tyto relevantní i  pro recepci  českou – kromě 
Bermanovy knihy jde o kandidátskou práci A. V. Něstěrova  Recepcija poezii  Džona 
Donna v russkoj literature (2000).

Čtvrtá kapitola je věnována prvním pokusům o překlady Donnovy poezie do češtiny, 
které pocházejí ze 30. a 40. let. Cílem bylo především zjistit, zda se i v rámci těchto 
malých překladových souborů dají vysledovat určité tendence a nakolik jde o tendence, 
které mohou být inspirativní i pro překlady novější.

Pátá  kapitola  je  ústřední  analytickou  kapitolou  práce,  neboť  obsahuje  srovnávací 
rozbory Donnovy světské lyriky v podání dvou hlavních překladatelů Donnova díla – 
Hany  Žantovské  a  Zdeňka  Hrona.  Na  základě  jejich  překladů  Elegií,  jednoho  z 
Donnových epithalamií a vybraných Písní a sonetů vytyčuje typické rysy jejich přístupu 
k Donnově poezii a stanovuje charakteristické rozdíly jejích překladatelských koncepcí 
a osobní překladatelské estetiky. Při stanovování těchto rozdílů čerpá mimo jiné z práce 
Petra Zimy Literární estetika. 
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Šestá kapitola stručně ověřuje, zda se poznatky o koncepci dvou hlavních překladatelů 
potvrzují i v jejich překladech Donnovy duchovní lyriky. Především se ale zaměřuje na 
překladatele  Josefa  Hrdličku,  který  jediný  převedl  do  češtiny  celý  cyklus  Svatých 
sonetů. Na základě srovnání s předchozími překladateli jsou v ní nastíněny typické rysy 
Hrdličkova  stylu  a  zdokumentovány některé  významové  posuny v  jeho  překladech, 
přičemž se přihlíží zejména k odlišnosti motivací (překlad vzniklý pro osobní duchovní 
potřebu  vs.  překlad  určený  k  publikaci  a  vytvářený  překladateli  s  profesionální 
zkušeností či filologickým vzděláním).

Závěrečná kapitola rekapituluje základní problémy donnovského překladu do češtiny, 
rozdíly v koncepci obou hlavních překladatelů a celkovou povahu české recepce.

Klíčová slova: John Donne, metafyzická poezie, barokní poezie, manýristická poezie, 
překlady, čeští překladatelé, recepce, kritika překladu, dějiny překladu
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Abstract

The PhD thesis studies the translations and the overall reception of John Donneʼs poetry 
in the Czech literary culture. Its introduction explains the choice of the topic, outlines 
the structure of the text and the main question to be answered: to what extent Donne has 
become a significant presence in the Czech cultural context and how his work has been 
transplanted through translations.

The first chapter gives a brief overview of the historical changes in the appreciation of 
Donneʼs poetry and, drawing on a range of Donnean literature, attempts to define the 
main features of his poetics. 

The  second chapter  traces  the  gradual  building  of  an  awareness  of  Donneʼs  poetry 
among Czech readers through translations, translation paratexts and references in the 
works  of  Czech literary scholars.  It  introduces  the  Czech  translators  of  Donne and 
discusses their motives for translating his work where these could be ascertained.

The  first  part  of  Chapter  3  describes  the  method  used  in  analyzing  the  Czech 
translations.  It  introduces  the  model  of  translation  criticism  presented  by  Antoine 
Berman in  his analysis  of  French  Donnean  translations  (Pour  une  critique  des  
traductions: John Donne, 1995) and comments on its application in the study of the 
Czech translations. The second part  sums up the  findings  of  two foreign  works  on 
Donnean  translations  into  French  and  Russian  that  may  be  relevant  for  the  Czech 
reception: Bermanʼs book and a Russian thesis by A. V. Nesterov, “Receptsiya poezii 
Johna Donna v russkoy lityerature” (“The Reception of John Donneʼs Poetry in Russian 
Literature”).

Chapter 4 examines the early Czech translations of Donne from the 1930s and 1940s: 
the aim was to determine to what extent these groups of translated poems, however 
small, show any consistent tendencies in the translatorsʼ treatment of Donneʼs style and 
if so, whether these could be inspiring for the more recent translation work. 

Chapter  5,  the  central  analytical  chapter  of  the  thesis,  examines  the  translations  of 
Donneʼs secular lyrics by his two principal Czech translators – Hana  Žantovská and 
Zdeněk Hron. Based on a comparative analysis of their versions of Donneʼs Elegies, 
one  of  the epithalamions and selected  Songs and Sonnets,  it  attempts  to  trace their 
general aesthetic preferences with regard to Donneʼs style, identify the typical features 
of  their  treatment  of  his  poetry and the characteristic  differences  of  their  respective 
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translation  projects.  In  defining  these  differences  it  draws  inter  alia on  the  Czech 
translation of Petr Zimaʼs Literarische Ästhetik.

Chapter 6 briefly examines selected passages of Donneʼs Holy Sonnets to determine to 
what extent the conclusions drawn from the analyses in Chapter 5 are also valid for 
Žantovskáʼs and Hronʼs treatment of  Donneʼs devotional poetry.  However,  the main 
focus of the chapter is the translation work of Josef Hrdlička, who translated the entire 
sequence of Donneʼs Holy Sonnets and one of his three hymns. Through comparisons of 
his renderings with those of the other two translators, it attempts to define the distinctive 
features of his own treatment of Donne, taking into account in particular the difference 
in purpose and motivation (translation by a non-professional translator motivated by his 
own private spiritual need vs. translations intended for publication, made by translators 
with a literary background). It also draws attention to certain semantic shifts that may 
stem from the aforementioned difference.

The closing chapter sums up the principal problems of translating Donne into Czech as 
they  emerged  from  the  study  of  the  existing  translations.  It  also  summarizes  the 
characteristic  features  of  the  respective  translation  projects  of  Hana  Žantovská  and 
Zdeněk Hron, and concludes with a brief overview of Donneʼs reception in the Czech 
lands.

Key  words: John  Donne,  metaphysical  poetry,  baroque  poetry,  translations,  Czech 
translators, reception, translation criticism, translation history
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In some sense all poetry is translation – from the inchoations of the silent self to the fixity of language,  

from past texts to present remakings, from language to language.

                                                                                               Judith Scherer-Herz: Under the Sign of Donne

Úvod

Za téma své disertační práce jsem si vybrala české překlady poezie Johna Donna, který 
je v posledních sto letech vedle Shakespeara pravděpodobně nejživějším a nejčtenějším 
lyrickým básníkem alžbětinsko-jakubovské éry. Silné donnovské inspirace nacházíme 
ve dvacátém století u mnoha tvůrců, a to zdaleka ne jen v zemích anglofonních a ne 
pouze v literatuře, ale například i ve výtvarném umění či hudbě. Mám-li citovat Judith 
Schererovou-Herzovou, která se právě těmito inspiracemi zabývá,

„je pozoruhodné, že spisovatel tak jazykově specifický jako Donne, spisovatel, který je (i 

při  svých  mnoha  tvářích)  tak  silně  postavou  konkrétní  doby  a  prostoru,  snadno 

rozpoznatelnou díky osobitému způsobu bytí a vnímání, dokáže zdomácnět v tolika různých 

dobách  a  prostorech  a  infiltrovat  a  nejen  infiltrovat,  ale  jako  zrnko  písku  podráždit 

představivost tolika navzájem tak odlišných čtenářů.“1 

Základní otázkou, na niž jsem se snažila při svém výzkumu odpovědět, bylo, nakolik 
toto donnovské „zrnko písku“ proniklo i do lastury české kultury – tedy do jaké míry a 
jakým způsobem proběhla v českých zemích recepce díla Johna Donna jako výrazné a 
ve dvacátém století pozoruhodně vlivné osobnosti anglické lyrické poezie a především, 
jaký podíl mají na stavu této recepce překlady. Hlavními metodickými vodítky mi byly 
dvě cizojazyčné práce: kniha Antoina Bermana Pour une critique des traductions: John  
Donne, což je příspěvek k metodologii kritiky překladu a zároveň stručné shrnutí stavu 
francouzské donnovské recepce k datu Bermanova úmrtí (1991; dílo vyšlo posmrtně v 
roce  1995  v  nakladatelství  Gallimard),  a  kandidátská  práce  Antona  Viktoroviče 
Něstěrova Recepcija poezii Džona Donna v russkoj literature, obhájená na Moskevské 
státní univerzitě v roce 2000.  

Právě  práce  A.  V.  Něstěrova  začíná  obecnou  úvahou  o  možných  typech  recepce 
literárních jevů jedné kultury kulturou druhou. Recepce může probíhat buď šířeji mezi 

1 SCHERER-HERZ, J. Under the Sign of Donne. Criticism. 2001, vol. 43, no. 1, s. 29–30. Zde i dále v 
této práci uvádím citace z cizojazyčných pramenů ve vlastním překladu, není-li uvedeno jinak.
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literárními  hnutími  či  jevy (vztah  ruského  symbolismu  k  německému romantismu), 
nebo se jeden konkrétní tvůrce inspiruje literárním hnutím či jevem jiné kultury, třetí 
kategorií je případ opačný, kdy se konkrétního tvůrce jiné kultury vetkne do znaku celé 
literární a kulturní hnutí (jako např. ruští slavjanofilové Schellinga) a konečně čtvrtým 
případem  je  úzký  vztah  mezi  dvěma  literárními  osobnostmi  různých  kultur.  Pro 
překlady  a  recepci  Johna  Donna  je,  domnívám  se,  nejtypičtější  právě  posledně 
jmenovaný model „jeden ku jednomu“. Snad je to dáno povahou Donnovy poezie, z níž 
přes  všechny  údajné  pózy  a  masky  tak  silně  vystupuje  specifický  typ  osobnosti  – 
osobnosti, jíž se blíže zabývali například Robert Ellrodt a John Carey a jíž věnuji jednu 
z  dalších  kapitol  této  disertace.  Někdy  jde  o  souznění  či  plodnou  „srážku“ 
rovnocenných individualit, někdy více o vztah žáka k mistrovi přes propast několika 
století, ale vždy je tu určité osobní uhranutí a rezonance, těžko představitelné u větší 
skupiny  tvůrců  najednou.  Řečeno  slovy  Judith  Schererové-Herzové,  „v  Donnových 
textech  se  spisovatel  pozdější  doby  potkává  a  zdraví  s  Donnem  samotným,  onou 
zvláštní, ale přesto stále jaksi současnou postavou, zkouší si na sebe jeho jazyk a nahlíží 
do jeho imaginace“, neboť 

there  is  a  psychology  to  map and  a  linguistic  system  to  parse that  remain  ongoing 

provocations, resources, and recourses.2

Prvním zasaženým byl již za Donnova života nizozemský básník Constantijn Huygens, 
jež se s Donnem osobně přátelil, přeložil do holandštiny devatenáct jeho básní3 a na 
sklonku života (v roce 1687) mu věnoval i pasáž v poémě Sermones de Vita Propria, v 
níž jej nazývá svým učitelem a vzdává mu hold.4 Jak ve své monografii o Huygensovi 
uvádí  Rosalie  Littellová-Colieová,  „Donnova  obtížná  srozumitelnost,  složitá 
provázanost myšlenky a slova, která tak dráždila Jonsona, byla pro Huygense nadobyčej 
šťastným a povedeným příkladem toho, oč se v poezii snažil sám“.   Věřil totiž, že 
„pokud  by se  tuto  mimořádnou  virtuozitu  podařilo  přenést  do  holandské  literatury, 
možná by do jisté míry změnila charakter holandské poezie“.5 

2 SCHERER-HERZ, J., ref. 1, s. 30. Kurzíva doplněna autorkou.
3 Kromě některých nejznámějších básní z Písní a sonetů (např. Valediction: Forbidding Mourning, The  

Extasie,  Triple Foole,  The Apparition, The Dreame, The Sunne Rising, The Legacie),  šlo o elegii 
Anagram, část elegie Let mee not serve so a o báseň Good Friday: Riding Westward. 

4 NESTEROV, A. V.   Recepcija poezii Džona Donna v russkoj literature.  Moskva, 2000. Disertační 
práce. Filologická fakulta MGU, s. 7. Poskytnuto v elektronické formě autorem.

5 LITTELL-COLIE, R. Some thankfulnesse to Constantine. Dordrecht: Springer, 1956, s. 55, 52. 

12



K velmi  podobným motivacím k překládání  Donna a  metafyziků se hlásí  i  jeden z 
nejpřednějších současných polských básníků Stanislaw Barańczak v rozhovoru, který 
poskytl během svého exilového pobytu v USA:

Kromě čistě osobních důvodů (prostě jsem měl ty básně moc rád) jsem se záměrně snažil 

zaplnit  některé  mezery  v  polské  tradici.  Polská  poezie  potřebuje  určitou  injekci 

metafyzického vlivu z jiných literatur a tradic, protože její vlastní metafyzický proud nebyl 

shodou okolností nikdy příliš silný.6

Toto  přetavování  Donna  do  vlastní  kultury  u  překladatelů-básníků  často  přirozeně 
vyúsťuje v ovlivnění jeho poetikou ve vlastní tvorbě – oním mostem mezi literárními 
tradicemi se pak stávají nejen překlady, ale i vlastní dílo překladatele. Zde je jedním z 
typických příkladů vedle Huygense Josif Brodskij, další „Donnův žák“ (jak se výslovně 
nazval7).  Brodskij  převedl  do  ruštiny  některé  Donnovy  básně  a  jiné  svérázným 
způsobem transponoval do poezie vlastní.8 I  poetiku Octavia Paze,  dalšího Donnova 
básnického  tlumočníka,  nahlíží  jeden  z  jejích  znalců  skrze  prizma  Pazových 
donnovských překladů.9  

Donnova  recepce  do  evropských  (i  mimoevropských)  kultur  se  ale  samozřejmě 
neomezuje na takováto výjimečná setkání básnických osobností – představuje tu užší, tu 
širší proud překladů, jejichž autory zdaleka nejsou jen významní básníci, a souběžný 
proud čtenářské a kritické recepce, který se opět neomezuje na akademické rozbory, ale 

6 A conversation with Stanislav Barańczak.  Artful Dodge  [online], 1985, iss.12-13  [cit. 2016-01-16]. 
Dostupné z http://artfuldodge.sites.wooster.edu/content/stanislaw-baranczak-0. Barańczak zde mluví o 
metafyzicích obecně; v roce 1991 mu vyšla Antologie metafyzické poezie a kromě 77 Donnových 
básní publikoval samostatně též verše Herbertovy, Vaughanovy a Marvellovy.  K problému vágního 
označení „metafyzický“ se ještě vrátíme; zde poukazuji  pouze na určitý typický vzorec přenášení 
Donna do jiných literatur – jaké přesně kvality se to skrze něj naočkovávají jiným poetickým tradicím, 
to se pokusíme pojmenovat později, byť formulace R. Littellové-Colieové už skýtá určité vodítko. 

7 POMERANZEV, I. Brodsky on Donne: The  Poet is Engaged in Translating One Thing into Another. 
Radio Free Europe [online]. 24. 5. 2010 [cit 2012-01-11]. Dostupné z: 
http://www.rferl.org/content/Brodsky_on_Donne_The_Poet_Is_Engaged_In_The_Translation_Of_On
e_Thing_Into_Another/2051105.html

8 Nemám tu na mysli ani tak  Velkou elegii Johnu Donnovi, kterou Brodskij psal na samém začátku 
svého seznamování s Donnem (byť v ní nacházíme například ozvuky Donnových kázání), ale třeba 
báseň Пенье без музыки, jejíž obraznost naprosto jednoznačně upomíná na Valediction: Forbidding 
Mourning. Stručnou českou reflexí vlivu metafyziků na Brodského poezii je například článek Mariny 
Castiellové  Josif Brodskij a angličtí básníci-metafyzici  (Východoevropská moderna a její evropský 
kontext. Praha: Karolinum, 1999 s. 107–112).

9 PÉREZ FERNÁNDEZ, J.-M. Traducción y poética en Octavio Paz a través de sus versiones de John 
Donne (1). Letral. 2010, vol. 3, iss. 2, s. 70–90.
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probíhá dnes spontánně například i v internetových diskusích.10 

Svůj pokus odpovědět  na otázku,  jak až doposud probíhala  tato recepce v literatuře 
české a jaký je její současný stav, rozčleňuji do těchto kapitol:

Kapitola 1:  Donne v proměnách staletí

V první  kapitole  se  snažím odpovědět  na otázku,  proč  je  Donne dodnes  tak  živý a 
inspirativní,  tedy blíže  charakterizovat  jeho poezii  a  vyrovnat  se  přitom s širokými, 
pojmy, jako je ono již zmiňované metaphysical v angličtině či adjektiva jako barokní či 
manýristický, fungující jako jakési „hlavičky“, pod nimiž byl Donne různě recipován do 
evropských  literatur.  V  úvodu  rekapituluji,  jak  se  vyvíjelo  Donnovo  postavení  v 
kontextu anglicky psané literatury do počátku dvacátého století, neboť tento vývoj měl 
na  Donnovu  evropskou  recepci  bezprostřední  vliv.  Ve  střední  části,  v  souvislosti  s 
nejznámějšími  (byť  diskutabilními)  kritickými  tezemi,  které  přispěly  k  popularizaci 
Donna a dalších „metafyziků“ ve dvacátém století, uvádím rozbor jedné Donnovy básně 
považované  za  typickou  ukázku  jeho  stylu.  Závěr  této  kapitoly  pak  je  věnován 
novodobému Babelu donnovské kritické literatury, přičemž samozřejmě nemám ambice 
jej souhrnně mapovat (to ostatně činí několikasvazková anotovaná bibliografie Johna 
Robertse, dostupná i elektronicky v rámci projektu DigitalDonne). Volně se inspiruji 
zajímavým  postřehem  Josephine  Milesové,  podle  níž  je  Donnova  lyrika  především 
poezií  pojmových protikladů (poetry of  concept countered by concept)  a  snažím i  z 
onoho množství kritických přístupů vyabstrahovat určité užitečné dichotomie a polarity, 
umožňující alespoň trochu se zorientovat v onom nepřehledném zástupu Donnů, kteří 
(tak trochu po způsobu autorova apokalyptického Sonetu VII) „povstávají“ ze stránek 
sekundární literatury.  

Kapitola 2: Donne v českých zemích 

Ve druhé kapitole se dostávám k vlastní recepci Johna Donna v českých zemích. Tuto 
recepci  se  snažím pojímat  tak,  jak  Antoine  Berman v  knize  Pour  une  critique  des  

10 Jde jak  o  reakce  na  překlady,  tak  na  originály,  popřípadě  diskuse  nad  obojím zároveň.  Z  reakcí 
zachycených  v  době  psaní  tohoto  úvodu,  tedy v  prosinci  2011 a  lednu  2012,  např.  porovnávání 
Hronova  a  Saudkova  překladu  básně  Ženská  stálost (http://fantasy-scifi.net/taverna/mistnost.php?
&mistnost=123&str=7) či (na křesťansky orientovaném webu) obecnější hodnocení charakteru poezie 
jednotlivých  metafyziků,  mezi  jiným  i  Donna,  z  hlediska  věřícího  čtenáře 
(http://zpatecnici.blogspot.com/2012/01/od-liturgie-k-poezii.html). 
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traductions chápe francouzský pojem translation (v protikladu k traduction), tedy jako 
širší  historický  proces  zahrnující  nejen  samotné  překlady,  ale  i  budování  celkového 
povědomí  o  autorovi  a  jeho  včleňování  do  určitých  domácích  kontextů.  V  našem 
případě  jde,  v  duchu  českého  „širokého  pojetí  baroka“11,  například  o  jeho  prvotní 
klasifikaci jako básníka barokního (Václav Černý, Josef Lederer)  a s tím související 
vazbu na pozdější osudy barokní literatury v českých zemích. 

Stručně se v této přehledové kapitole zastavuji u osob jednotlivých českých překladatelů 
Donna. Z interview v tisku, z předmluv či doslovů k jejich překladům či původní tvorbě 
a popřípadě z dalšího biografického materiálu včetně osobní komunikace se snažím tam, 
kde to lze, rekonstruovat jejich pravděpodobnou motivaci k překladu a charakterizovat 
místo,  jaké  Donne  zaujímá  v  celku  jejich  překladatelského  díla.  K této  kapitole  se 
tematicky váže  i  tabulka  v  Příloze  1  s  přehledem publikovaných  českých  překladů 
Donnovy milostné a duchovní lyriky. Tabulka je uspořádaná po jednotlivých básních a 
překladatelích, a umožňuje tak srovnat, v kolika tištěných verzích konkrétní Donnovy 
básně v češtině existují.12 

Kapitola 3: Jak (ne)překládat Donna – teoretické reflexe

V této části shrnuji obsah dvou výše uvedených prací o recepci Donnova díla v ruštině a 
francouzštině, přičemž důraz kladu na způsob, jakým přistupují k hodnocení donnovské 
recepce  v  příslušných  národních  literaturách.  Více  prostoru  je  věnováno  Antoinu 
Bermanovi, neboť jeho práce má širší filosofická východiska i metodologické ambice – 
navrhuje  ucelený  model  kritiky  překladu,  který  vzápětí  demonstruje  na  překladech 
Donnovy lyriky do francouzštiny. Ty prvky tohoto modelu, které jsem využívala i při 
svém rozboru překladů českých, komentuji podrobněji s odkazem na vlastní zkušenost s 
jejich aplikací. Zároveň se zmiňuji stručně i o konkrétních poznatcích, k nimž Berman a 
Něstěrov  docházejí  při  hodnocení  francouzských  a  ruských  překladů  Donna,  neboť 
některé jsou relevantní i pro recepci českou.

11 VÁLKA, J. Baroko a moderní kultura. Revue Proglas. 2001, roč, 12, č. 3. Dostupné  též z 
http://www.cdk.cz/rp/clanky/16/baroko-a-moderni-kultura/.

12 Z Donnovy prózy nebylo u nás přeloženo téměř nic – pouze Zdeněk Hron začleňuje do výboru Komu 
zvoní hrana několik ukázek Donnových Paradoxů a problémů a úryvek ze spisu Biathanatos, který je 
obhajobou sebevraždy.  Duchovní próza, tj. především kázání, zcela chybí. 
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Kapitola 4: První české donnovské pokusy – E. A. Saudek, L. Pánková, Josef Lederer

Tato část obsahuje stručné zhodnocení – a v některých případech přímou konfrontaci – 
prvních  českých pokusů o Johna Donna.  Překlady daných tří  překladatelů  vyčleňuji 
zvlášť  ze  dvou  důvodů.  Pocházejí  přibližně  z  téhož  období  (Saudek  otiskuje  své 
jednotlivé překlady časopisecky ve třicátých letech,  Libuše Pánková a Josef Lederer 
Donna  překládají  za  války  v  exilu)  a  rozsahově  se  vždy  jedná  pouze  o  zlomek  z 
Donnovy  lyriky.  V žádném  z  těchto  případů  nelze  tedy  mluvit  o  reprezentativním 
výboru: v Saudkově případě jde o sedm básní blízkých jeho překladatelskému naturelu, 
které publikoval rozptýleně časopisecky; Josef Lederer ve čtyřicátých letech publikoval 
více o Donnovi  (dva články)  než  přímo Donna;  z  jeho překladů byla  ve válečných 
exilových periodikách otištěna podle mého výzkumu pouze jedna úplná báseň, nicméně 
ještě další tři měly vyjít ve výboru Ó duše, poutníku a podařilo se mi získat opis jejich 
strojopisných korektur. Nejrozsáhlejší je výbor Libuše Pánkové, který byl jako jediný 
publikován knižně, nicméně i ten zahrnuje pouhých třináct titulů.

Kapitola 5: Zdeněk Hron a Hana Žantovská v Donnově světské lyrice

V této kapitole srovnávám dva nejucelenější překladové soubory Donnova díla, které 
jsou zatím v češtině k dispozici – výbor Hany Žantovské Extáze z roku 1967 a vícekrát 
publikované  překlady  Zdeňka  Hrona13.  Na  základě  charakteristiky  Donnova  díla 
obsažené v první  kapitole,  poznatků o problémech jeho převodu do jiných jazyků i 
dostupných materiálů o překladatelích se snažím rekonstruovat pojetí (koncepci)  jejich 
překladů, která v tomto případě úzce souvisí s jejich obecnějšími estetickými postoji .  
Snažím se postihnout, jak se překladatelé vyrovnávají s občasnou nejednoznačností a 
výrazovou heterogenností Donnových básní – jak pracují s rovinou obsahu a rovinou 
výrazu a jak se v jejich překladech odráží napětí mezi pojímáním uměleckého díla jako 
„harmonické totality“ a naopak zdůrazňováním jeho otevřenosti, ambivalence a možné 
vnitřní rozpornosti (v mém úsilí dobrat se charakteristických rozdílů mezi překlady mi 
byla cennou insprací kniha Petra V. Zimy Literární estetika, který ve vývoji estetického 
myšlení o literatuře sleduje mimo jiné právě oscilaci mezi těmito dvěma póly). 

13 Hron má dva  čistě donnovské výbory  Komu zvoní hrana (1987 a 2014) a Elegie a písně  (2001); 
některé do nich zařazené básně se pak objevují i v jeho antologii Škola noci (tam  ovšem v ranějších, 
později přepracovaných verzích, neboť tato antologie, vydaná poprvé v roce 1978, výboru  Komu 
zvoní hrana předcházela), Metafyzičtí básníci (2001) a Fénixovo hnízdo (2003). 
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Kapitolu rozčleňuji na dvě hlavní části – první je věnována Donnovým elegiím, druhá 
Písním a sonetům. Tímto rozdělením nechci jen mechanicky kopírovat obvyklé členění 
Donnova básnického díla; vycházím z formálních rozdílů mezi Elegiemi a Písněmi a 
sonety.  Zatímco  všechny  Elegie  jsou  psány  pětistopým  jambickým  veršem  se 
sdruženým rýmováním a oba překladatelé tuto základní formu s drobnými odchylkami 
dodržují,  Písně  a  sonety  jsou  co  se  týče  veršové  formy  daleko  různorodější  a 
překladatelé  si  při  práci  s  ní  počínají  mnohdy výrazně  odlišně.  U Elegií  není  tedy 
srovnání  překladů  ovlivněno  prvotním  rozhodnutím  překladatele  rezignovat  nebo 
nerezignovat  na  reprodukci  složité  rytmické  struktury  básní  a  práce  překladatelů  s 
Donnovou  argumentací  a  obrazností  se  „za  jinak  stejných  (metrických)  podmínek“ 
posuzuje  přece  jen  snadněji.  Díky  tomu  je  srovnání  Elegií  vhodné  pro  formulaci 
úvodních  hypotéz  o  přístupu překladatelů.  Mezi  dvě  výše  uvedené hlavní  části  pak 
vkládám rozbor překladů Donnovy skladby  Epithalamion Made at Lincolnʼs Inn. Ten 
slouží jako jakési shrnutí a důkaz platnosti závěrů, k nimž docházím při rozboru Elegií, 
a  zároveň  prolínáním  milostné  a  religiózní  obraznosti  tvoří  tematický  „most“  k 
některým nejslavnějším básním z Písní a sonetů.

Kapitola 6: Donnova duchovní lyrika: Žantovská, Hron, Hrdlička

V tomto oddíle zjišťuji, zda se závěry, k nimž jsem dospěla při zkoumání a porovnávání 
překladů Donnovy světské lyriky potvrzují pro Zdeňka Hrona a Hanu Žantovskou i v 
jejich překladech lyriky duchovní, zejména Svatých sonetů. Tento oddíl vyčleňuji zvlášť 
ovšem i proto, že zde do srovnání vstupuje překladatel třetí, katolický duchovní Josef 
Hrdlička,  v  současné  době  pomocný  biskup  olomoucký.  Tím  ovšem  toto  srovnání 
dostává  nový  zajímavý  rozměr.  I  když  Josefu  Hrdličkovi  nemusíme  mechanicky 
připisovat  zcela  jiné  motivace  k  překládání  Donnovy  duchovní  lyriky  než 
profesionálním  překladatelům  Hronovi  a  Žantovské  (např.  motivace  „primárně 
duchovní“ či přímo „pastorační“ oproti „literárním“), lze předpokládat, že tu budou jisté 
rozdíly pramenící přinejmenším z hlubší obeznámenosti překladatele s duchovní tradicí, 
z níž Donne vychází. Uvedený předpoklad lze navíc opřít i o výsledky analýzy ruských 
donnovských překladů,  neboť v Rusku je  jedním z  překladatelů  Donnovy duchovní 
lyriky teolog Dmitrij Ščedrovickij a A. Něstěrov si všímá, že jeho překlady pracují s 
Donnovou duchovní obrazností přesněji než jiní překladatelé. 

Kapitola 7: Závěrečné zamyšlení nad osudy donnovského překládání v Čechách
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Kapitola 1

Donne v proměnách staletí

1.1. Ovlivnění evropské recepce Donna vývojem kánonu anglické literatury 

Donnova recepce v Čechách, ač podle získaných informací začíná až poměrně hluboko 
ve  dvacátém století,  není  paradoxně  nijak  opožděná,  srovnáme-li  ji  s  počátky jeho 
uvádění do některých jiných evropských literatur (samozřejmě s výjimkou nizozemské). 
Ve  Francii  se  prvních  devět  donnovských  překladů  z  pera  Leona  Gabriela  Grose 
objevuje v roce 1936 v literárním časopise Cahiers du Sud a první knižní výbor třiceti 
básní  v  roce  1947. V  Německu v  roce  1920  Philip  Aronstein  otiskuje  první  esej 
představující Donna německým čtenářům. Další německy psané eseje vyjdou mezi lety 
1938 a 1950, přičemž jedna z nich přímo srovnává Donna a německou barokní lyriku,14 

a první knižní překlad, věnec sonetů La Corona, vychází v roce 1951. Ve Španělsku a v 
Rusku se donnovské knižní výbory objevují až na počátku let sedmdesátých.15

Jasnou  příčinou  tohoto  zpoždění  je  dlouhotrvající  marginalizace  Donna  i  jiných 
„metafyziků“  v  anglické  literatuře,  která  definitivně  skončila  až  ve  20.  století.  Za 
Donnova života byla jeho lyrická poezie velmi ceněna; jeho vzdělaní současníci si jeho 
básně opisovali možná častěji než verše Shakespearovy.16  Ozvuky typicky donnovské 
poetiky nacházíme  ještě  u  básníků o  dvě  generace  mladších  (krásným příkladem je 
Marvellova  Definition  of  Love).  Na  přelomu  17.  a  18.  století  nicméně  nastává  v 
hodnocení Donnovy poezie radikální obrat,  jehož prvním signálem je už Drydenova 
ironická  kritika  údajné  překomplikovanosti  Donnových  milostných  básní  (1693).  V 
rozporu  s  estetikou nastupujícího klasicismu jsou i  další  typické rysy Donnova díla 
(vášeň pro hyperbolu či domnělá rytmická kostrbatost),  takže další  odsudky na sebe 

14 Milch, Werner: Deutsche Barocklyrik und „Metaphysical poetry“. Viz ROBERTS, J. R.  Annotated 
Bibliography  of  Modern  Criticism 1912-1967.  [online] Dostupné  z: 
http://donnevariorum.tamu.edu/resources/robertsbib/Roberts1912ocr.pdf, s.139.

15 Informace  o  časopiseckých  publikacích  jsem  (s  výjimkou  Francie)  pro  toto  orientační  srovnání 
nezjišťovala. Informace o Francii a Rusku jsem čerpala z publikací Bermana a Něstěrova; v případě 
Německa  a  Španělska  z  katalogů  národních  knihoven  těchto  zemí  a  především  z  Robertsovy 
anotované bibliografie  donnovské literatury (zahrnující  sekundární  prameny v angličtině  i  mnoha 
dalších  evropských  jazycích  (včetně  češtiny)  a  také  veškeré  podchycené  anglické  reedice  a 
cizojazyčné překlady).

16 FIALA, Z., K. ULÍK. Hamlet a medvědi. Interview s Martinem Hilským, Literární noviny, 4. února 
2010, literarky.cz [online], 2010, naposledy aktualizováno 4. 10. 2010 [cit. 2015-08-08]. Dostupné z: 
<http://www.literarky.cz/component/content/article/1954-hamlet-a-medvedi>
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nenechávají  dlouho  čekat.  Učenost  a  důvtip  neupírá  Donnovi  ani  osmnácté  století, 
nicméně básnických kvalit v něm spatřuje velmi málo. Výmluvným dokladem je to, že 
mezi lety 1719 a 177917 nevyjde jediný svazek jeho poezie, a také fakt, že Donne vůbec 
nefiguruje v dobovém žebříčku oblíbených básníků, který v roce 1758 zveřejnil časopis 
Literary Magazine.18

Určitým  přelomem  ve  vývoji  postavení  „metafyziků“  se  stalo  vydání  Johnsonova 
kriticko-biografického díla  Lives of the Most Eminent English Poets, jež zahrnovalo i 
studii  o  Abrahamu  Cowleym,  v  osmnáctém  století  patrně  nejznámějším19 z 
„metafyziků“  (tohoto  souhrnného  termínu  používám  pro  zjednodušení  a  pouze  v 
uvozovkách;  jsem  si  samozřejmě  vědoma  toho,  že  jej  zavedl  právě  až  Johnson). 
Johnsonova  studie  obsahovala  i  citace  z  Donnových  básní  a  přes  svou  kritičnost 
významně přispěla  ke  zvýšení  povědomí  o  „metafyzicích“  v  posledních  desetiletích 
osmnáctého  a  prvních  desetiletích  devatenáctého  století,  neboť  mnozí  čtenáři  se  na 
základě její četby obrátili přímo k pramenům. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat 
– přidržíme-li se pouze Donna, už v první generaci romantiků a v okruhu spřízněné 
kritiky  si  jej  cenil  Coleridge,  Lamb  a  také  de  Quincey,  který  jej  ostře  hájí  před 
Johnsonovými odsudky a jehož slova stojí za to ocitovat: 

„Donne je první skvělý rétor anglické poezie... Tvrdíme-li toto, musíme nicméně čtenáře 

upozornit, že se tak vracíme k původnímu užívání slova rétorika, jež klade prvořadý důraz 

na zacházení s myšlenkou a až druhotný na eleganci stylu… Jeho báseň Metempsychosis je 

celá  složená  z  mohutných  démantů  –  myšlenek  a  líčení  nadaných  vášnivou a  ponurou 

vznešeností  takového  Ezechiela  či  Aischyla  –  a  démantový  prach  rétorické  brilance 

probleskuje ze všech jeho příležitostných veršů i jeho prózy.“ (1828)20 

V téže době jako de Quincey je Donnem a dalšími  metafyziky nadšen i Ralph Waldo 
Emerson: „čtu tyhle Donny, Cowleye a Marvelly s tou nejsoučasnější radostí [with the  
most modern joy],“ čteme v jeho Zápisnících. O kus dále pak uvádí: „Cowley a Donne 
jsou filosofové.  Pro jejich  myšlení  není  nic  zcela  bezvýznamné.  Ale  filosofičnost  a 
hloubavost je jim tak přirozená, že stěží dokážou to, co se od básníka očekává, totiž 

17 V roce  1779  vyšla  Johnsonova  kniha  The Life  of  Cowley  zahrnující  i  donnovské  citace,  proto 
používám tento rok jako mezník.

18 The Metaphysical Poets, Hammond, Gerald, ed. Basingstoke: Macmillan Press, 1974, s. 13.
19 Editor  sborníku  The  Metaphysical  Poets  vyvozuje  tuto  známost  z  umístění  Cowleyho  ve  výše 

citovaném žebříčku.
20 „Rhetoric“. Cit. in The Metaphysical Poets, ref. 18, s. 65
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vnímat v okolním světě i krásné tvary a barvy; stejně tak chemik nemá příliš smyslu pro 
vnější  malebnost.  Zároveň  se  v  jejich  básních,  tak  jako  v  životě,  věci  nicotné  a 
každodenní stávají pramenem toho nejbohatšího poznání. Překvapivě vedle sebe staví 
lechtivost a vznešenost, zbožnost a veselí a – tak jako ve výrocích velkých mužů – bez 
svatouškovského moralizování.“21

Je zajímavé, jak tento Emersonův příležitostný deníkový zápis přesně předjímá dva z 
rysů Donnovy poezie, na které budou opakovaně upozorňovat i kritici pozdější. Prvním, 
možná sporným, ale často zmiňovaným je soustředění na vnitřní stránku jevů spíše než 
na vnější, smysly vnímatelnou krásu – v případě přírody či lidského těla tedy důraz na 
„krásu fungování“, fascinaci (nejčastěji  skrytými) fyziologickými a přírodními ději a 
vztahy spíše než tím, co se oku bezprostředně nabízí. Druhým, obecnějším rysem, na 
nějž Emerson naráží, je schopnost vytěžit báseň i ze zdánlivě nebásnických podnětů a 
schopnost spojovat věci zdánlivě nesourodé, již později v eseji Metafyzičtí básníci T. S. 
Eliot označí za vlastnost veškeré dobré poezie.  

Vraťme se nicméně ještě k vývoji Donnovy pověsti v devatenáctém století. Viktoriánské 
době náleží dík zejména za to, že dala vzniknout souborným vydáním Donna a dalších 
„metafyziků“.  Hlavním počinem tohoto druhu byla edice  Fuller Worthies  Alexandra 
Grosarta,  v  níž  v letech 1872-1873 vyšly i  dvousvazkové  Complete  Poems of John 
Donne. Naproti  tomu  viktoriánská  kritika  příliš  nových,  zajímavých  náhledů  na 
metafyzickou poezii nepřinesla. Jak uvádí Gerald Hammond v předmluvě k antologii 
mapující  kritickou  recepci  metafyziků,  „kritik  za  kritikem  předvádí  pokaždé  totéž: 
přistoupí k dílu metafyzického básníka, vyjádří znechucení jeho celkovým stylem a pak 
odkáže čtenáře na nějaké překvapivé květnaté pasáže, jež přirovná k drahokamům mezi 
haldami hlušiny či k planým kvítkům na pustém vřesovišti“.22 

Zásadním  podnětem  k  hlubší  kritické  reflexi  Donna  se  stalo  až  Griersonovo 
dvousvazkové kritické vydání  jeho básní  The Poems of  John Donne  z roku 1912 a 
pozdější antologie  Metaphysical Lyrics and Poems of the Seventeenth Century z roku 
1921. Vlna obnoveného čtenářského zájmu o Donnovu poezii  nicméně začala už na 
přelomu  století  a  jedním  z  jejích  projevů  byla  i  poezie  Ruperta  Brooka,  zřetelně 
Donnem ovlivněná. Už čteme-li Brooka (Poems, 1911) s jeho někdy spíše mechanicky 
epigonskými, někdy působivějšími donnovskými ozvěnami, bezděky nás to nutí klást si 

21 John Donne: The Critical Heritage. A. J. Smith, ed.  London: Routledge, 1995, s. 303–304.
22 Metaphysical Poets, ref. 18, s. 22.
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otázku, čím je Donnův hlas charakteristický – kdy jde spíše o povrchní napodobování, 
při němž mladší básník „obsluhuje [Donnův] metaforický stroj jako schopný, ale nijak 
zvlášť inspirovaný žák“23, i kdy se se donnovská inspirace popřípadě projeví zajímavěji 
a  v  čem přesně  spočívá24.  Na základní  otázku,  co  je  v  poezii  donnovské a  které  z 
Donnových  básnických  kvalit  mohou  být  obzvlášť  relevantní  pro  dvacáté  století  a 
moderní  poezii  se  snažil  odpovědět  i  patrně  nejznámější  propagátor  Donna  a 
„metafyziků“ T. S. Eliot.

1.2. Eliotův Donne – snaha o přepsání kánonu

Eliotova propagace metafyzických básníků je dnes zpravidla vnímána jako básníkova 
snaha „sám zavést vkus, jemuž se bude líbit“, jak o tom u velkých básníků mluvil už 
Coleridge25. Tato snaha by se ovšem samozřejmě nemohla setkat s úspěchem, kdyby pro 
renesanci  Donna  v  těsně  poválečné  době  neexistovaly  příznivé  podmínky.  Hlavní 
důvody Donnovy popularity ve dvacátých letech  (které pro jeho ctitele  samozřejmě 
neplatily vždy všechny souběžně) shrnuje Arnold Stein: 

V Donnovi  poválečná  generace  našla  upřímný  a  přímočarý  zájem  o  lidské  prožívání.  

Mnohým z  těchto  čtenářů  se Donne zákonitě  zdál  svěží  a  neotřelý a  spatřovali  v  něm 

básnickou autoritu, protože prožitek vyvolávaný jeho básněmi dokáže vytvořit onu vzácnou 

iluzi naprosté bezprostřednosti. Pro generaci, která se vymaňovala ze zajetí starých forem a 

na veškeré formy hleděla s  podezřením, Donne přirozeně  skýtal  inspirativní  model  pro 

23 SCHERER-HERZ, J. Under the Sign of Donne. Criticism. Vol. 43, no. 1, s. 37.
24 Jak uvádí J. Schererová-Herzová, ozvěnu Donnovy poetiky z básní, jako je The Relic či The Funerall, 

lze nalézt  například ve dvou čtyřverších Brookovy básně  Dust –  v obrazu milenců obrácených v 
prach, jehož dvě zrnka spějí  (by eager and invisible ways) celým vesmírem umanutě zpátky k sobě: 

 And every mote, on earth or air,
   Will speed and gleam, down later days,
   And like a secret pilgrim fare
   By eager and invisible ways,

   Nor ever rest, nor ever lie,
   Till, beyond thinking, out of view,
   One mote of all the dust thatʼs I

    Shall meet one atom that was you.                                                      

                                                   (BROOKE, R. Poems. London: Sidgwick & Jackson, 1929, s. 14)

25 Tuto poznámku připisuje Coleridgeovi Wordsworth v dopise lady Beaumontové z 21. května 1807. 
Viz  BLADES,  J. Wordsworth  and  Coleridge.  Lyrical  Ballads.  Basingstoke-New  York:  Palgrave 
Macmillan, 2004, s. 242.
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vyjadřování  prožitků,  domněle  oproštěný od  metod  a  forem používaných  k  ovládání  a 

chápání zkušenosti (…)  Na dobu, která byla nespokojená se svým vlastním dědictvím a 

dávala průchod své vzdorné svobodě mimo jiné i pohoršováním ctihodných občanů, musel 

Donne působit jako spřízněná duše – nejen odvahou, s jakou se odstřihl  [od tradice? od 

zajištěné existence?], ale i mučivou intenzitou, triumfy i porážkami svého imaginativního 

zápasu.  Nepokrytě  se  zajímal  o  tělo  a  sexuální  lásku,  neobvyklými  způsoby  smiřoval 

protichůdné nároky těla  a ducha a generaci,  která objevovala svůj  vlastní  bezprostřední 

zájem o tyto věci, tyto jeho vášnivé experimenty přirozeně přitahovaly. Jestliže už téma 

sexu  nás  upomíná  na  Freuda,  stejně  tak  k  Freudovi  odkazují  i  Donnovy pozoruhodné 

ukázky toho, jak iracionální, nejen racionální, dokáže být lidská mysl.  Prastarý problém 

vztahu  mezi  rozumem a  vírou  získal  novou  fascinující  přitažlivost,  neboť  svět  začínal 

přicházet  na to,  že to,  co se u tradičního křesťana zdálo být soukromým dilematem, je  

ústřední otázkou v nové veřejné válce politických ideologií. (...)  Navíc byl Donne básník 

pozoruhodně schopný uspokojit hlad po středověkém myšlení, který je pro moderní kulturu 

rostoucí měrou příznačný, a měl mnoho co nabídnout těm, kdo byli, ať už vědomě nebo 

nevědomě,  vnímaví  vůči  novoortodoxním proudům.26 (...)  Tento  obecný výčet  můžeme 

završit  několika  dalšími  položkami.  Donnova  poezie  bohatě  ilustruje  a  imaginativně 

zkoumá téma rozpolcení osobnosti, téma smrti a pocit odcizení, s nímž se různými způsoby 

vehementně potýká.27  

Jak  je  vidět,  důvody,  které  mohly  činit  Donna  zajímavým,  byly  četné  a  dosti 
heterogenní, tak jako je heterogenní sama Donnova poezie. Eliot z ní nicméně v době, 
kdy formuloval své prvotní názory na Donna, znal jen část a na základě této znalosti 
přinejmenším načas pomohl svést spontánně zrozený zájem o Donna do určitého řečiště. 
Jak poznamenává Mario Praz, „Eliotův kulturní obzor nebyl tehdy [v roce, kdy se mu 
dostala do ruky Griersonova antologie28]  ještě mimořádně široký, ale to, s čím básník 
přišel  do  styku,  prožíval  velmi  intenzivně  –  Symons  pro  něj  objevil  francouzské 
symbolisty a  Pound  stil  nuovo  a Danta.  V Eliotově mysli  pak z  jednotlivých prvků 

26 Myšlena tzv. dialektická teologie či  teologie krize,  meziválečný proud evangelické věrouky,  která 
klade důraz na transcendentní povahu Boha a radikální, absolutní předěl mezi ním a člověkem. Snaží 
se o odpoutání teologie od světských hnutí a jejich cílů, zdůrazňuje, že nelze uvěřit vědou, kulturou a 
sociálním pokrokem. Víra je dar udělovaný Bohem a závisící čistě na Bohu; člověk stojí tváří v tvář  
Bohu osamocen, jediným prostředníkem je mu Kristus. Kromě Donnových kázání s tímto pojetím 
rezonují nepochybně i Svaté sonety.

27 STEIN, A.  John Donneʼs Lyrics: The Eloquence of Action.  Minneapolis: University of Minnesota, 
London: Oxford University Press, 1962, s. 5–6.

28 Tj. 1921 – esej Metafyzičtí básníci, v níž Eliot poprvé zformuloval svou tezi o dissociated sensibility  
(unified sensibility je už druhotně odvozený termín), byla vlastně recenzí na Griersonovu antologii. 
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tohoto  malého  odkazu  vznikl  jakýmsi  zkratem obraz  básnického  génia“,  respektive 
géniů, kteří si, řečeno s Melvillem, „navzájem podávají ruce, ať stojí kdekoli na světě, a 
jejich  kruhem  probíhá  jediný  vzrušený  záchvěv  vzájemného  poznání“.29 Eliotova 
prvotní  verze  Donna  byla  tedy do  značné  míry  mimočasová;  nebyl  to  Donne  jako 
člověk určité doby, ale spíše prototyp „skutečného básníka“, jehož podstatou je neustálé 
slučování disparátních zkušeností, které v myslích většiny lidí zůstávají oddělené. 

Eliot tedy u metafyziků „objevil“ údajně celistvé, nerozpolcené vnímání světa a těsné 
sepětí intelektu a citového prožívání,  umožňující  vyjadřovat niterné prožitky pomocí 
zdánlivě odtažitých abstraktních konceptů a logické argumentace. Tato jeho teze byla po 
určitou dobu nesmírně vlivná a v praxi vedla k tomu, že se pozornost kritiků nadlouho 
soustředila na metafyzický conceit, tedy rozvinutou metaforu spojující často nesmírně 
vzdálené oblasti lidské zkušenosti. 

Pro lepší představu o tom, jak conceits fungují a jak lze niterné prožitky vyjadřovat 
pomocí abstraktních představ a logické argumentace, si nyní stručně rozebereme báseň 
Valediction:  Forbidding  Mourning,  jednu  z  typických  ukázek  Donnova 
„metafyzického“ stylu.

1.3. „Unified sensibility“ v praxi: Rozloučení zapovídající smutek

Valediction: Forbidding Mourning je jednou z básní, v nichž Donne klade dokonalý, až 
mysticky prožívaný vztah dvou milujících do implicitního nebo výslovně zdůrazněného 
protikladu vůči  světu,  ať už se tímto světem myslí  především sféra  světské  moci  a 
ambic,30 nebo  pomíjivých,  na  tělesnosti  založených  lásek.31 Tato  aura  naprosté 
výlučnosti,  snaha vyzvednout  milostnou lásku (přesněji  řečeno  svůj  vlastní  milostný 
vztah) do jakési vyšší, posvátné sféry, a postavit zážitek ze vztahu dvou lidí prakticky 
naroveň mystickému prožitku ze vztahu s Bohem, je pro určitou skupinu Donnových 
básní velmi typická. Podle Johna Careyho32 lze příčiny této Donnovy tendence hledat 
mimo jiné i v jeho konverzi k protestantismu, která jej,  rodem a výchovou katolíka, 

29 Praz, M. T. S. Eliot as Critic. The Sewanee Review. Vol. 74, no.1, s. 258. Vložená citace je z eseje H. 
Melvilla „Hawthorne and His Mosses“. Dostupné na http://www.eldritchpress.org/nh/hahm.html.

30 V básni Anniversarie se milenka v posteli mluvčího svou důležitostí vyrovná všem vladařům i jejich 
milcům dohromady, ba je s nimi přímo ztotožňována.

31 Kromě této básně třeba The Relique, kde milenci svou pohlavní rozdílnost údajně nevnímají o nic více 
než jejich strážní andělé.

32 Tomuto tématu se věnuje zejména v kapitole „The Art of Apostasy“ své monografie  John Donne:  
Life, Mind and Art.
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připravila o konkrétní opory víry v podobě svatých, ostatků či zázraků a přiměla ho 
kompenzovat  si  svou  potřebu  svatosti  jinak,  básnickou  idealizací  a  zduchovněním 
milostné lásky. Teď se ale soustřeďme na samotný obrazný jazyk básně, protože právě 
ten umožňuje udělat si jakousi základní představu o „metafyzičnosti“.

As virtuous men passe mildly away,  

    And whisper to their soules to goe,  

Whilst some of their sad friends doe say, 

    The breath goes now, and some say, no.

So let us melt, and make no noise, 

    No teare-floods, nor sigh-tempests move ; 

'Twere prophanation of our joyes  

    To tell the layetie our love.  

Přirovnání rozvíjené v prvních dvou slokách vychází z křesťanského pohledu na smrt. 
Tak jako ctnostný člověk se loučí se světem pokojně, aniž to druzí vůbec postřehnou, 
protože nemá důvod se obávat toho, co je po smrti, stejně tak mluvčí a adresátka básně 
se mohou rozloučit bez záplav slz a bouří vzdechů, protože to, co je podstatou jejich 
vztahu, odloučením nezanikne. Jejich vztah, v němž byla až do této chvíle jak tělesnost, 
tak duchovní stránka, se jen zbaví tělesnosti, jako když duše opouští tělo – a tak jako se 
duše opouštějící tělo osvobozuje, i vztah dvou milenců může ještě vyrůst, rozepnout se 
do  prostoru,  budou-li  od  sebe  vzdáleni.  (Posledně  jmenovanou představu už  ovšem 
Donne nerozvíjí v prvních dvou slokách, nýbrž v nenápadně navazující sloce šesté – viz 
dále). 

Moving of thʼ earth brings harmes and feares; 

    Men reckon what it did, and meant; 

But trepidation of the spheares,

    Though greater farre, is innocent. 

Dull sublunary lovers love  

    —Whose soule is sense—cannot admit  

Of absence, because it doth remove  

    Those things which elemented it.  
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Ve třetí  a  čtvrté  sloce se přesouváme do dobové kosmologie.  Láska  „sublunárních“ 
milenců je založená na tělesnosti (slovo sense, ač v singuláru, v alžbětinské angličtině 
odkazuje zpravidla na smysly), je bouřlivá jako pohyby země (tj. zemětřesení) a stejně 
tak dočasná – nesnese odloučení, protože tím pozbývá své podstaty, doslova své „duše“ 
–  zde  Donne  jako mistr  paradoxu klade  rétoricky účinné  rovnítko  mezi  dva  pojmy 
chápané zpravidla jako protipóly:  whose soul is  sense. Tuto lásku pak Donnův mluvčí 
staví  do  protikladu  k  trvalé  lásce  své,  jejíž  projevy  přirovnává  k  harmonickému 
pulsování sfér. Základní protiklad obyčejné „sublunární“ a výjimečné „sférické“ lásky 
zde  odkazuje  pro  změnu  na  tradiční  aristotelské  rozdělení  vesmíru  na  sféru  pod 
měsícem,  kde  vládne  změna,  rozklad  a  zánik,  a  věčné  neměnné  nebeské  sféry nad 
měsícem. 

But we by a love so much refined, 

    That our selves know not what it is,  

Inter-assurèd of the mind,  

    Care lesse, eyes, lips and hands to misse. 

V páté sloce pak mluvčí říká doslova – máme-li vzájemnou jistotu, že nás ten druhý má 
v myšlenkách (interassurèd of the mind33), nepotřebujeme tolik jeho oči, ruce a rty, a 
tuto jistotu nám dává naše láska, tak zušlechtěná, očištěná ode všeho tělesného, že ji ani 
sami nedokážeme popsat, říci, co nás vlastně k sobě váže (tato myšlenka má zřetelné 
kořeny u neoplatoniků, kteří také tvrdili, že milující nedokážou říci, co milují, protože 
skutečným objektem jejich touhy nejsou samotná těla, jež jim připadají krásná, nýbrž 
božská záře, která je prostupuje).34 I v tomto čtyřverší se dále rozvíjí základní protiklad 
stálosti a proměnlivosti – láska mluvčího je refined, očištěná od příměsí, a proto stálá. 
Ryzost,  čistota  určité  substance,  a  stálost,  neměnnost  byly  kvality,  které  spolu  pro 
Donnovy současníky automaticky souvisely.  Ve všem, co bylo smíšené z více živlů, 
probíhal neustálý boj jednotlivých složek – viz například i začátek básně Loveʼs Growth 
(Růst  lásky).  I  téma  nedefinovatelnosti  pravé  lásky,  fakt,  že  je  tak  „čirá“,  že  jazyk 
nenachází, čeho by se na ní zachytil, se u Donna vrací, například v Záporné lásce či v 
modifikované podobě v básni Vzduch a andělé.

33 Tvoření  neologismů  vyjadřujících  vzájemnost  je  pro  Donna,  jednoho  z  nejindividualističtějších 
básníků vůbec, velmi typické – viz například verš z básně Ecstasy: When love, with one another so /  
Interinanimates two soules...

34 DONNE, J. The Complete English Poems. A. J. Smith, ed. London: Penguin, 1986, s. 353.
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Our two soules therefore, which are one,  

    Though I must goe, endure not yet  

A breach, but an expansion, 

    Like gold to ayery thinnesse beate.

V navazující šesté sloce pracuje mluvčí s představou, že oba milenci mají jen jednu 
společnou duši. Pokud se tedy od sebe vzdálí, ona společná duše se mezi nimi dvěma 
rozepne do prostoru, tak jako malý valoun ryzího zlata lze roztepat do téměř nekonečné 
plochy, neboť čisté zlato vyniká mimořádnou tažností a kujností. Ještě explicitněji než v 
předchozí sloce je tu stálost, respektive pevnost vztahu (ona rozpínavá schopnost duše, 
nepřerušitelnost  vzájemného  pouta)  metaforicky  podmíněna  jeho  ryzí,  ušlechtilou 
podstatou (přirovnání k nejušlechtilejšímu z kovů). Zároveň je v představě, že je zlato 
roztepáno  to aery thinness,  obsažena i  proměna čehosi hodně tělesného a pozemsky 
hutného, jako je kov, v duchovnější substanci (vzduch byl po ohni nejčistším ze čtyř 
živlů) – a tímto obrazem mluvčí jakoby odkazuje zpět k veršům o očištěné, zduchovnělé 
lásce ze sloky předchozí. 

Do třetice pak představa zlata roztepaného na tenoučký plát, průhledný jako vzduch, 
bezděčně  poukazuje  i  na  křehkost  vzájemného  pouta,  na  to,  že  přece  jen  není  tak 
samozřejmé  a  neohrozitelné,  jak  se  nás  mluvčí  snaží  přesvědčit,  že  vzdálenost  jej 
opravdu  napíná  a  že  schopnost  obou milenců  být  spolu  i  na  dálku bude vystavena 
maximální  zkoušce,  v  níž  nemusí  obstát.  Tato  poslední  asociace  je  dobrou ukázkou 
nejednoznačnosti  metafyzické  poezie.  Stejně  jako  sám  úvod,  v  němž  se  loučení 
přirovnává  ke  smrti  (přes  všechnu  intelektuální  racionalizaci  mluvčího  až  příliš 
výmluvný obraz), a stejně jako slovo trepidation, které vedle harmonického pohybu sfér 
přece jen evokuje i rozechvění lidské, patří i tento obraz křehkosti roztepávaného zlata k 
jakémusi  spodnímu  ironickému  proudu  Donnovy  básně,  jenž  tiše  šumí  pod  všemi 
ujištěními mluvčího o neohrozitelnosti vzájemného vztahu, a ač je úplně nepodemílá, 
činí celou báseň psychologicky věrohodnější a dodává jí hloubku. 

V posledních třech slokách  Valediction: Forbidding Mourning pak Donnův mluvčí na 
otázku, zda milenci mají jen jednu duši či duše dvě, nabízí opačnou odpověď než v 
předchozí  sloce.  Vychází  z  představy  dvou  duší  a  rozvíjí  slavnou  metaforu  dvou 
milenců coby ramen kružítka: žena je pevný střed a muž je oním aktivním, cestujícím 
ramenem – je-li muž daleko, žena tíhne za ním, tak jako středové rameno kružítka se 
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naklání za pohyblivým; pokud se vzdálenost mezi oběma naopak zmenšuje, středové 
rameno se napřimuje  jakoby v radostném očekávání.  Ženina pevnost,  stálost  přitom 
zajišťuje, že se muž coby pohyblivé rameno kružítka „vrátí  tam, kde započal“,  tedy 
dokončí kruh – symbol dokonalosti.

If they be two, they are two so 

    As stiffe twin compasses are two; 

Thy soule, the fixt foot, makes no show 

    To move, but doth, if theʼother doe.

And though it in the center sit,

    Yet when the other far doth rome, 

It leanes, and hearkens after it,

    And growes erect, as that comes home.

Such wilt thou be to mee, who must, 

    Like thʼother foot, obliquely runne; 

Thy firmness makes my circle just, 

    And makes me end where I begunne.

Ač  každý  ze  dvou  závěrečných  obrazů  má  své  vlastní  asociace  (představa  zlata 
vypovídá především o vlastnostech vztahu jako takového, metafora kružítka o rolích 
každého z milenců), oba znovu dokazují hlavní vlastnosti vztahu – pevnost, stálost a 
vzájemné  propojení  i  na  dálku.  Vidíme  tedy,  že  Donnovo  Rozloučení  zapovídající  
smutek má podobu argumentace, jež se točí se kolem několika základních protikladů – 
my  versus  obyčejní  milenci,  láska  zduchovnělá  proti  lásce  tělesné,  ryzost  versus 
neušlechtilost35, stálost versus proměnlivost, nebe a země. Podobné pojmové sítě – či 
spíše soubory pojmových dichotomií – jsou charakteristické i pro další Donnovy básně 
(velmi  podobný výčet  dvojic  abstraktních  pojmů leží  například  v  základech  Loveʼs 
Growth, byť se s nimi pracuje logicky odlišným způsobem a nakonec se postuluje jejich 
jednota). Lze tedy přitakat tvrzení Josephine Milesové, že Donnova poezie je především 
poezie  pojmových  protikladů:36 k  tomu,  abychom  si  Donnovy  verše  dokázali  užít, 

35 Tento protiklad je pouze implicitní – v básni se výslovně hovoří pouze o zlatu jako ryzím, ušlechtilém 
kovu s výjimečnými vlastnostmi, nikoli o kovech neušlechtilých. 

36 MILES,  J.  Poetry and Change: Donne,  Milton,  Wordsworth,  and the Equilibrium of  the Present.  
Berkeley: University of California Press, 1974, s. 148.
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musíme tuto  pojmovou strukturu,  ve které  bývají  často ukotveny,  pozorně  vnímat  a 
dokázat do ní jednotlivé obrazy při čtení začlenit. Což, dodejme, nebylo snadné ani pro 
čtenáře soudobé, kteří s autorem sdíleli základní fond představ o světě. Tím spíše není 
takováto  rychlá  myšlenková  práce  –  logická  analýza,  jež  nebrání  citovému  prožití 
básně, ale naopak je podporuje, ba umožňuje – samozřejmostí pro čtenáře dnešní, pro 
něž  jsou  logické  souvislosti  Donnovy  metaforiky  daleko  méně  zjevné.  Uvidíme  v 
dalších kapitolách,  že české překlady se často dosti  liší  v  tom,  nakolik berou tento 
handicap v úvahu. 

1.4. Jednota a heterogennost aneb Je všechno tak jednotné, jak se zdá?

Otázkou při vnímání Donnovy poezie ovšem není jen, nakolik je čtenář schopen výše 
uvedené (a složitější) analogie usledovat. Zajímavějším problémem je, do jaké míry je 
logická virtuozita, tak typická pro mnoho Donnových básní, vůbec slučitelná s údajnou 
autentičností prožitků, které nám Donne takto zprostředkovává. Otázka, zda – popřípadě 
ve  kterých  básních  –  čtenář  vnímá  rozpor  mezi  deklarovaným  prožitkem  a  jeho 
vyjádřením,37 pak je jen konkrétnější  variantou obecného problému heterogennosti  a 
jednoty, který je podle mého názoru u Donna zásadní a má velký vliv i na podobu jeho 
překladů.  Hravá  sebereflexivnost  jeho  jazyka,  bleskurychlé  přechody  mezi  různými 
sférami  obraznosti  a  lexika,  spojování  nespojitelného,  občasné  vpády satiry,  bizarní 
komičnosti  či  lascivity do vážných ba i  částečně konvenčních žánrových básní – to 
všechno  fascinuje  a  mate  už  celé  generace  čtenářů.  „Jsou  čtenáři,  kteří  [svými 
interpretacemi]  chtějí báseň udržet pohromadě, dokázat, že všechno do sebe zapadá, a 
jsou tací, pro něž ,vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutíʻ, protože sloky i jednotlivé 
figury se rozpínají a trhají od sebe...,“ píše Judith Schererová-Herzová38. I já bych zde 
mohla po řadě předvést obojí přístup. 

Výše jsem Donnovo Rozloučení rozebrala v duchu eliotovské teze o jednotě intelektu a 
citového prožitku:  snažila  jsem se  zdůrazňovat  tematickou provázanost  jednotlivých 
obrazů, jejich návaznost na hlavní argumentační a citovou linku a ukotvenost v téže 
pojmové síti – tedy jsem se pokoušela ji „udržet pohromadě“. Stejně tak bychom ale 

37 Jedním hraničním příkladem za všechny může být báseň A Feaver/Horečka, v níž se úzkost o těžce 
nemocnou milou vyjadřuje tu vtipným paradoxem, tu kritikou různých pojetí konce světa a tu zase 
srovnáváním meteoritů a stálic.

38 „Reading  and  rereading  Donneʼs  poetry“.  In:  Cambridge  Companion  to  John  Donne,  Aschah 
Guibbory,  ed.  Cambridge:  Cambridge  University  Press,  2007,  s. 106.  Překlad  vložené  citace  z 
Yeatsovy básně „Second Coming“ v překladu M. Hilského (osobní strojopisná kopie autorky).
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mohli  vzít  tutéž  báseň  a  soustředit  svou  pozornost  naopak  na  viditelné  švy  mezi 
jednotlivými obrazy i mezi obrazností jako takovou a emocí, kterou má vyjadřovat. Jako 
příklad  může  posloužit  už  zmiňovaná  metafora  kružítka.  V předchozím textu  jsem 
poukazovala  na  důmyslné  analogie  mezi  párem  milenců  a  dvěma  rameny  tohoto 
nástroje. Jak poznamenává Richard Halpern,39 na první pohled jsou ale možná zřejmější 
rozdíly – zdůrazňování netělesné, ušlechtile duchovní roviny vztahu, jeho výlučnosti a 
intimity kontrastuje s nepoddajnou předmětností až banalitou mechanického přístroje a s 
navýsost veřejnou sférou, v níž je používán (kružidla se používala nejen v geometrii, ale 
i k měření vzdáleností na mapách např. při mořeplavbě, takže si lze představit, kolika 
rukama denně procházela).  Mnozí  čtenáři  tedy budou vnímat  nejen  důmyslnost,  ale 
zároveň také umělost, ba i násilnost celého příměru. Toto vědomí pak ovlivní výsledné 
čtení básně, protože do ní vnáší prvek jemné sebeironie – čtenář se sice nechává oslovit 
výmluvností a vášnivým zaujetím mluvčího, ale nepřestává si uvědomovat, že báseň je 
metafora,  umělecký  výtvor,  ne  skutečnost.  Tato  dvojí  perspektiva  odpovídá 
renesančnímu pojetí  uměleckého  díla,  které  „má být  sice  vnímáno  jako  alternativní 
skutečnost [as Second Nature], ale zároveň i jako umění; zrcadlo zůstává zrcadlem: [do 
díla je] zabudovaný systém rovnovážných vztahů mezi silami, které diváka vtahují a 
ponoukají  k  tomu,  aby  se  ztotožňoval  s  tvářemi  v  zrcadle,  a  silami,  které  mu 
připomínají, že jde jen o zrcadlový odraz.“40 Pociťovaná vzdálenost mezi metaforou a 
jejím referentem tedy není nutně neúspěchem básníka, který nás nedokázal vtáhnout do 
svého  výtvoru,  ale  může  být  součástí  celkového  účinku.  V  případě  Valediction:  
Forbidding Mourning dokonce můžeme s Richardem Halpernem říci, že metafora jako 
ono pohyblivé rameno kružítka záměrně opisuje kolem svého ústředního bodu – lásky 
dvou lidí  –  jakýsi  „ochranný“  kruh: „nefunguje  tu  jako okno,  která  nám umožňuje 
voyeuristicky nahlížet  do komnat  lásky;  spíš  je to  zrcadlící  povrch,  které  jednoduše 
vrací vnějšímu světu zpět jeho vlastní odraz.41 
   
Jestliže  v  případě  Valediction  se  i  jistá  násilnost  závěrečného  příměru  dá  poslušně 
„vargumentovat“  zpět  do celkového výkladu básně,  u  mnoha Donnových textů jsou 
potenciální rozpory a třecí plochy zřetelnější. „Vše“ se sice nerozpadá, ale udržet úplně 
vše pohromadě jednotným výkladem, který by se nedopouštěl  násilného potlačování 

39 „Autopoiesis and History in  Songs and Sonnets“.  In  John Donne.  Contemporary Critical  Essays. 
Andrew Mousley, ed. Basingstoke; New York: Palgrave, 1999, s. 114. 

40 MACK, M. „Engagement and Detachment in Shakespeareʼs Plays“. Cit. podle RAJAN, T. „Songs and 
Sonnets as Self-Consuming Artifact“. In John Donne. Contemporary Critical Essays, ref. 39, s. 47.

41 HALPERN, R., ref. 39.
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některých složek básně, není vůbec jednoduché. Někdy interpretaci zkomplikuje závěr 
básně, který zpochybní tvrzení předchozího textu, jindy, jak uvidíme například u elegie 
On His Mistris nebo u básně Epithalamion Made at Lincolnʼs Inn, text v celém průběhu 
nejednoznačně  osciluje  mezi  vážností  a  hrou.  „Jelikož  jsou  Donnovy  básně  tak 
rafinovaně vyvážené, tak samy dávají najevo, že proti všemu, co se v nich tvrdí, lze 
vždy  postavit  jiné  tvrzení,  jinou  perpektivu  (…),  vyzývavě  a  prospěšně  vzdorují 
pokusům jednou provždy stanovit, co znamenají, a často nás ponoukají zaměřit se ještě 
více než na myšlenky na samotná slova, jejich skladbu, tvářnost a uspořádání.“ Jak si 
všímá  Judith  Schererová-Herzová,  jíž  patří  přechozí  výrok,  tato  slova  jsou  často 
překvapivá  a  téměř  vždy  tvrdošíjně  konkrétní  (například  v  prvních  dvou  slokách 
Kanonizace nacházíme dnu a třesavku, šedivé vlasy, královu tvář skutečnou a raženou 
na mincích, obchodní lodě, nachlazení, žíly, morovou ránu, vojáky a právníky). „Jako 
by se myšlenka začala utvářet  až poté,  co slova dostanou volnost dělat  si,  co sama 
chtějí, pozvat si k sobě kamarády a s nimi báseň stavět. Jakmile se pak začne utvářet 
argumentace,  autor  ji  pečlivě  zkoumá,  podrobuje  zatěžkávacím zkouškám,  někdy ji 
zavrhne jako nevyhovující,  jindy vítězně stvrdí její platnost – přičemž intelekt se na 
výsledku účastní  rovnocenně s  emocemi.“42Josef  Lederer  vyjadřuje  podobný postřeh 
ještě  radikálněji,  když  poznamenává,  že  čím  méně  jasno  má  Donne  ve  svých 
myšlenkách a pocitech, tím konkrétnější metafory používá a čím abstraktnějšímu tématu 
se věnuje, tím realističtější je jeho obraznost.43 Opět se zdá, že slova sama předcházejí 
myšlenku,  většinou  jí  pomáhají  se  utvářet  a  projasňovat,  ale  občas  podlehnou 
anarchické  síle  vzájemných přitažlivostí,  odbočí  od  ní,  znejasní  ji  či  zvrátí  v  opak. 
Důraz, který Schererová-Herzová i Lederer kladou na konkrétnost, na váhu a asociační 
bohatství jednotlivých slov a detailů, je důležité si pamatovat pro posuzování překladů. 
Ty  se  totiž  často  dost  liší  v  tom,  jakou  váhu  připisují  jednotlivinám  oproti  celku 
výpovědi  a  nakolik  se  pokoušejí  napětí  mezi  jednotlivými  stavebními  prvky  a 
překvapivou  náhlost  přechodů  mezi  nimi  případně  i  zahladit,  aby  byla  celková 
„myšlenka“ básně (v interpretaci překladatele) jednoznačnější a čitelnější. 

„Udržet báseň pohromadě“ je u textů se zřetelnou argumentační strukturou přirozenou 
ambicí překladatele, tím spíš, když usledovatelnost této argumentace namnoze závisí na 
asociacích,  které  pro  dnešního  čtenáře  nejsou  samozřejmé.  Přesto  je  pro  překlad 
podstatné  si  pamatovat,  že  Donne  při  onom udržování  počítá  se  silnou  spoluúčastí 

42 Obě citace SCHERER-HERZ, J., ref. 38.
43 John Donne and the Emblematic Practice. Review of English Studies. Vol. 22, no. 87, s. 185.
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čtenáře,  jemuž není  třeba  umetat  cestu  až  příliš,  protože  tato  náročná spoluúčast  je 
součástí Donnova kouzla. „[Donne] předpokládal, že jeho čtenáře bude komplikovanost 
bavit,“ píše Frank Kermode. Právě on je možná vyjádření Donnovy osobitosti nejblíže, 
když poznamenává, že „rétorické tradici, k níž Donne patří  (...) je vlastní přesvědčení, 
že  jazyk  dokáže  přímo  zachytit  okamžitou  hru  myšlenek  –  styl  je  bezprostředním 
výrazem přemýšlení.“44 A. S. Byattová pak tuto myšlenku ještě rozvíjí, když se snaží 
dobrat původu své vlastní fascinace Donnem, a dochází až k možným fyziologickým 
souvislostem.45  Podle ní „požitek, který Donne nabízí našim tělům, je požitek plynoucí 
z  toho,  když  mozek  pracuje  na  plné  obrátky.  Je  pro  něj  příznačné,  že  se  zabývá 
schématy,  která  jsme  si  vytvořili  ke  zmapování  vlastních  mentálních  činností  – 
geometrií,  složitými  gramatickými  konstrukcemi,  fyziologií,  definicemi.  Přemýšlí  o 
myšlení.“ Byattová přiznává, že tatáž „rozkoš z myšlení“ je u kořene i jejího vlastního 
psaní: „Vím, že tohle vzrušení je onou primitivní prapodstatou, kvůli níž chci strávit 
život  psaním a  přemýšlením.  Nechci  světu  předat  žádné  poselství,  nechci  lákat  ani 
přesvědčovat, chci myslet co nejrychleji a co nejsložitěji to jde a dávat svému myšlení 
verbální podobu.“46 

1.5. „Požitkář myšlení“ versus „velký básník“

Posledně jmenované výroky už vypovídají o radosti z myšlení a usouvztažňování jako 
jakémsi  samoúčelu.  Tento  prvek  v  Donnovi  nepochybně  je  a  po  korekci  mocného 
eliotovského mýtu o sjednocené senzibilitě47 na sebe načas strhl pozornost. I sám Eliot 
už s odstupem několika let líčí Donna střízlivěji a kritičtěji a použije při tom termín, 
který  dobře  vystihuje  akcenty  pozdější  kritiky.  Donne  je  pro  něj  jakýsi  „požitkář 
myšlení“ (voluptuary of thought). V cyklu tzv. Clark Lectures, veřejných přednášek na 
Trinity College v Cambridge, které byly později publikovány v knize The Varieties of  
Metaphysical Poetry, Eliot zdůrazňuje především, jak si Donne s vlastními myšlenkami 
a básnickými obrazy pohrává jako s předměty, obrací je ze všech stran a snaží se využít 

44 Obě citace KERMODE, F. Shakespeare, Spencer, Donne. Abingdon: Routledge, 2005, s. 120.
45 Odkazuje na poznatky moderní neurovědy a konkrétně cituje jistého vědce, podle nějž nás slovní 

hříčky baví  dost  možná díky silným vzruchům, které nám v mozku vyvolává aktivace veškerých 
uložných informací souvisejících se dvěma zcela náhodně spojenými věcmi či představami. Je-li tento 
vzruch  příjemný,  oč  rafinovanější  potěšení  a  vzrušení  mohou vyvolat  v  mozku složité  metafory, 
dodává Byattová („Feeling Thought“. In Cambridge Companion to John Donne, ref. 38, s. 248).

46 BYATT, A. S., ref. 45, s. 248–249.
47 Původní Eliotova teze se týká samozřejmě „dissociated sensibility“ – termín „unified sensibility“ byl 

vytvořen, patrně ani ne Eliotem samotným, jako protiklad a pojmenování kvalit, které ve své slavné 
recenzi u „metafyziků“ tak vyzdvihoval. Jedním z nejlepších rozborů kořenů Eliotovy teze a příčin její 
vlivnosti i problematičnosti je esej Franka Kermoda „Dissociation of Sensibility“ – viz bibliografie.
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veškerý jejich citový potenciál, čímž vnáší do poezie zvláštně moderní, psychologizující 
kvalitu. Jeho dvě odpovědi na otázku, zda dva hluboce se milující lidé mají jednu nebo 
dvě  duše,  jsou  přesnou  ilustrací  tohoto  principu  právě  proto,  že  původní  otázku 
nechávají otevřenou. Nehledají fyziologickou ani náboženskou „pravdu“, ale zkoumají 
po řadě první i druhou možnost, pro každou z nich nacházejí obrazné vyjádření a to 
rozvíjejí, dokud nejsou veškeré myslitelné styčné body analogie vyčerpány. „Zaobírám-
li se myšlenkou, protože to je má myšlenka, pozoruji-li její citové zabarvení a hraji si s 
ní,  namísto abych ji  používal  jen jako jednoduché vyjádření významu,  nezřídka tím 
vycházejí  na  světlo  zvláštní  a  krásné  věci,“  poznamenává  Eliot.48 Mimoděk  tím 
předznamenává dva pozdější postřehy Arnolda Steina. Podle Steina spočívala Donnova 
hlavní lekce moderním básníkům v tom, že jim „ukázal, jak lze intenzivní sebereflexi 
brát nikoli jako nepřítele imaginativní tvorby, nýbrž jako jejího potenciálního spojence“. 
Donne také podle něj „dodal rozdílu mezi obrazným vyjádřením a jeho referentem větší 
dynamiku, větší intenzitu, větší napětí“.49 

Jak uvidíme, mnohé Donnovy básně jsou spíše virtuózními etudami a teze o pohrávání 
si s myšlenkami se na ně velmi přesně hodí. Čtenáře Donnových vrcholných milostných 
a  duchovních  básní  může  ale  tato  teze  i  trochu  dráždit  a  budou  se  mu  vnucovat 
„primitivní“, a přece podstatné otázky. Nakolik Donne věří  tomu, co v těchto svých 
básních prohlašuje? Nebo si se čtenářem vždy jen hraje, neboť slova jsou jen slova a říci 
i dokázat lze jimi cokoli? Existuje cosi jako intelektuální a estetická integrita – jakási 
základní vážnost ve vztahu k myšlence a slovu – bez níž básníka nelze nazvat velkým a 
dá se o ní u Donna mluvit?

Donnovou básnickou integritou se zabývali či zabývají mnozí z jeho nejvnímavějších 
vykladačů – mezi jiným Helen Gardnerová, Arnold Stein či Judith Schererová-Herzová. 
Helen Gardnerová zajímavě shrnuje vývoj, který nastal po korekci Eliotovy slavné teze: 

V minulosti byl Donne stavěn na piedestal a dnes je v reakci na tuto dobu v badatelských 

kruzích  módou  vyzdvihovat  jeho  důvtip  na  úkor  jeho  umělecké  a  duchovní  integrity  a 

popírat,  že  pro  něj  myšlenky představovaly něco  víc  než  jen  výpady v  argumentačním 

šermu. Je třeba znovu říci, že Donne opravdu je velký básník. Jedním z rysů téhle velikosti 

48 ELIOT, T. S. The Varieties of Metaphysical Poetry. London: Faber and Faber, 1993, s. 85.
49 Obě citace STEIN, A.  John Donneʼs Lyrics: The Eloquence of Action.  Minneapolis: University of 

Minnesota, London: Oxford University Press, 1962, s. 202.
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pak je i fakt, že určité myšlenky byly pro něj zásadně důležité a plně se s nimi ztotožňoval.50

Sama Gardnerová zahrnuje  mezi  tyto  myšlenky přesvědčení  o  duchovním významu 
tělesné lásky; Eliot označuje myšlenku, že duše dosahují jednoty skrze tělesnou lásku 
dokonce za Donnův „osobitý dar lidstvu“.51 V dalším oddíle této kapitoly uvidíme, jaké 
další souvislosti mohly propůjčit této tezi význam, který pro Donna zjevně měla a který 
se odráží v jeho vrcholných básních, například v  Extázi. Mám-li vzít další příklad ze 
zcela  jiné  oblasti,  stejně  podstatná  byla  pro  Donna  vzhledem  k  jeho  soukromým 
duchovním zápasům i myšlenka náboženské tolerance. V sonetu Show me deare Christ i 
v  mnoha  kázáních  „slavný  konvertita  potlačuje  pokušení,  která  by  se  nabízela,  a 
promlouvá ve prospěch tolerance, základních principů náboženství a via media“.52  I v 
soukromém dopise siru Henrymu Goodyerovi píše Donne o katolické církvi a církvích 
protestanských,  že  „Boží  milosrdenství  proudí  oběma,  obě  jsou  sesterskými  prsy,  z 
nichž prýští Jeho milost“.53  Ač dobové vědecké či náboženské představy a „diskursy“ 
Donnovi zpravidla slouží jen jako volně použitelný rezervoár metafor a argumentů, s 
jejichž pomocí rozvíjí svá vlastní témata, mít povědomí o tom, že určité myšlenky byly 
pro něj osobně důležité, je užitečné nejen pro literárního vědce, ale v určitých situacích 
také pro překladatele. 

I  Arnold  Stein  je  přesvědčen,  že  „Donne  nebyl  jen  mimořádně  schopný  žonglér 
myšlenek“.54  Dodává ale, že není snadné brát jeho myšlenky a obrazy s tou správnou 
mírou – či spíše správným druhem – vážnosti. Zatímco koncem 17. století začíná být 
postupně koncept „true wit“  závazně spojován  s morálními cíli  a má lidem názorně 
zprostředkovávat pravdu, Donne podle Steina reprezentuje starší humanistické pojímání 
důvtipu. To je širší a toleruje daleko větší příměs čiré fantazijní a intelektuální hry, v níž 
se  odráží  „radostná energie  jinak vážného ducha“.55 Donnova básnická integrita  pak 
podle  Steina  spočívá  ani  ne  tak  ve  ztotožnění  s  konkrétními  filosofickými  či 
náboženskými  myšlenkami  jako  spíše  v  tom,  že  zůstává  intelektuálně  věrný  ideálu 

50 „The Argument about ,The Ecstasyʻ“. Cit. in STEIN, ref. 49, s. 9–10.
51 ELIOT, T. S., ref. 48, s. 54.
52 STEIN, A., ref. 49, s. 177. 
53 Cit. in YOUNG, R. V. Donneʼs Holy Sonnets and the Theology of Grace. In John Donneʼs  Poetry, 

Donald,  R.  Dickson,  ed.  New  York:  W.  W.  Norton  &  Company,  2007,  s.  378.  V  pokračování  
citovaného výroku se pak Donne přece jen vyjadřuje ve prospěch protestantismu, byť velmi umírněně 
a  implicitně:  „...ač  jedna  i  druhá  churaví  a  jsou  zasaženy  nákazou,  leč  ne  obě  stejně“  (kurzíva 
doplněna autorkou).

54 STEIN, A. ref. 49, s. 14.
55 STEIN, A., ref. 49, s. 87–88, citace s. 98.
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celistvé formy a racionální vzájemné závislosti částí tvořících celek. Donne podle něj

nechtěl vědomí znecitlivovat ani tříštit v podivuhodné (a poučné) kaleidoskopy, jež jsou 

vynálezem moderní doby. Mluvčí jeho básní možná aspirují na „modernost“ tím, kolik toho 

jsou s to obsáhnout svým vnímáním a cítěním a jak rychle při tom dokážou přecházet od 

jednoho objektu zájmu k druhému, ale nikdy nepostrádají  – nebo v sobě vždy dokážou 

nalézt – ohnisko vědomé a zacílené vůle.56 

Tato vůle se pak projevuje v mnoha Donnových básních tím, že ačkoli, jak tvrdí Judith 
Schererová-Herzová, „samy dávají najevo, že proti všemu, co se v nich tvrdí, lze vždy 
postavit  jiné  tvrzení,  jinou  perpektivu“57,  tyto  protichůdné  perspektivy  se  chaoticky 
nestřídají, ale najdeme tu většinou přinejmenším snahu o jejich sloučení či dovedení k 
nějakému závěru. Proto také Stein v citovaném výroku Donna implicitně odlišuje od 
autorů, kteří fragmentarizací formy přímo odrážejí těkavost a roztříštěnost vědomí. Ať 
už se Donne ve svých básních odráží od jakékoli výchozí teze, z přirozené potřeby své 
intelektuálně náročné povahy (a také jednoduše pro radost ze hry) zpravidla přiživuje i 
její protiklady – ale tato kultivace protikladů, přestože zejména ona pomáhá navozovat 
dojem spontaneity,  má svá pevná pravidla.58 Podle Steinova názoru Donne ve svých 
nejlepších básních „věnuje pečlivou pozornost celku“59. Tento výrok je dobré mít na 
paměti jako určitou korekci či protiváhu některých citací z předchozí pasáže, neboť ty v 
Donnových  básních  vyzdvihují  spíše  pohyb  a  „procesuálnost“  myšlení  a  schopnost 
detailu ovlivnit směřování celku než promyšlenou stavbu. 

1.6. Struktury individuální mysli a dobový kontext

V předchozích oddílech této kapitoly jsem se snažila nastínit fungování metafyzických 
„conceits“ a jejich ukotvení v určitých sítích abstraktních pojmových vztahů, neboť na 
tyto rozvinuté metafory se soustředila pozornost eliotovské kritiky a snažila se v nich po 
určitou  dobu  hledat  onu  poněkud  mystickou  kvalitu  prolnutí  intelektu  a  citu.  Ve 
skutečnosti,  jak píše Frank Kermode,  byla  tato  snaha  spíše pokusem promítnout  do 

56 STEIN, A., ref. 49, s. 14–15.
57 SCHERER-HERZ, J., ref. 38. 
58 Arnold  Stein  dokonce  pro  Donnovy  básně  zavádí  jakousi  rudimentární  strukturní  klasifikaci 

založenou právě na tom, jak zřetelné jsou ony protikladné síly, zda se uplatní náhle až v závěru básně 
překvapivou pointou, sledují výchozí téma od začátku, nebo dochází přímo k jakési  plnohodnotné 
syntéze a smíření protikladných pozic.

59 STEIN, A., ref. 49, s. 12.

34



dějin  poezie  moderní  teorii  básnického  obrazu,  v  níž  „veškerý  důraz  je  na 
neoddělitelnosti [jeho] formálních, intelektuálních a emocionálních aspektů“.60 Zároveň 
jsem se snažila naznačit i akcenty pozdější kritiky, která u Donna více zdůrazňovala 
element  čiré  virtuozity,  intelektuální  hry  a  ironické  (sebe)reflexe  –  tuto  pozici 
představuje například J. B. Leishman a jeho kniha  Monarch of Wit, kterou podrobněji 
využívám  zejména  při  rozboru  Elegií.  K  Donnovým  básním  se  dá  samozřejmě 
přistupovat z mnoha dalších úhlů – další velkou množinu tvoří sociologicko-historické 
pohledy,  které  Donnovo  dílo  pojímají  zejména  jako  okno  do  světa  renesančních 
představ  o  uspořádání  společnosti  či  genderových  vztazích  (zajímavou  ukázkou 
takovéto perspektivy je například esej Achsah Guibboryové „Let mee not serve so“, jež 
si  klade  otázku,  nakolik  Donnovy  otevřeně  misogynské  básně  odrážejí  reakci 
alžbětinského mužského světa na destabilizaci tradičních genderových vztahů, kterou s 
sebou přinesl nástup ženy na trůn). 

Mám-li  si  ovšem z  onoho nepřeberného množství  kritických perspektiv  vybrat  ještě 
jeden pohled, který považuji za podstatný pro rozbor českých překladů Donna, byl by to 
pohled, jejž bych nazvala „careyovsko-ellrodtovským“. Už v předchozích oddílech jsem 
mluvila vždy o „Donnově“ stylu, ovšem zároveň s odkazy na na širší dobový kontext – 
renesanční  pojetí  uměleckého  díla,  humanistické  chápání  „důvtipu“  apod.  Otázka 
prolínání dobového a individuálního je nesmírně složitá a zatím jsem ji u těchto odkazů 
příliš neřešila. John Carey a zejména Robert Ellrodt61 se nicméně snaží hlouběji zabývat 
právě  tím,  jaké  charakteristické,  idiosynkratické  způsoby  myšlení  a  cítění  Donna 
odlišují od jiných autorů, kteří s ním tento kontext sdíleli, a na pozadí širších dobových 
vlivů  i  konkrétních  životopisných  fakt  sledují  to,  co  Ellrodt  nazývá  neměnnými 
strukturami individuální mysli.

Carey  ve  své  knize  podrobně  rozebírá  vliv,  který  podle  něj  na  Donna  mělo  jeho 
odpadnutí  od  katolicismu.  Jeho  rodina  měla  věrnost  katolickému  vyznání  vepsánu 
přímo  v  rodokmenu  –  Donnova  matka  byla  praneteří  Thomase  Mora.  Donne  tak 
vyrůstal  v  atmosféře  perzekuce.  Jeho  příslušnost  k  Římu  ho  společensky 
znevýhodňovala  (nechtěl-li  přísahat  na  anglikánská  dogmata,  nemohl  například 
dostudovat) a bylo pravděpodobné, že ho jeho víra a tlak rodinného prostředí dříve či 

60 KERMODE, F. „Dissociation of Sensibility“. Kenyon Review, vol. 19, no. 2, s. 181.
61 CAREY, J. John Donne: Life, Mind and Art. London: Faber & Faber, 1983.

ELLRODT, R.  Seven Metaphysical  Poets.  A Structural Study of  the Unchanging Self.  New York: 
Oxford University Press, 2000. 
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později donutí přinést ještě větší oběti – jeho vlastní bratr ostatně zemřel ve vězení, kde 
čekal  na  trest  za  ukrývání  katolického  kněze.  Tento  raný  pocit  nespravedlivého 
znevýhodnění  a  viktimizace  v  Donnovi  podle  Careyho  jen  posílil  vrozenou 
sebestřednost  a  zarytou  touhu  vyniknout,  jež  jsou  pro  jeho  duševní  ustrojení 
charakteristické  a  zajímavými  způsoby  se  odrážejí  i  v  jeho  textech.  Konverzí  k 
anglikanismu se Donne vzepřel požadavku sebeobětování a atmosféře mučednictví, v 
níž sám vyrůstal, a otevřel si cestu k úspěchu ve veřejné sféře. Změna vyznání ho ale 
zároveň i vnitřně rozkolísala. Od dětství důvěrně známý svět katolického náboženství, v 
němž se víra mohla sytit příběhy světců, čerpat sílu z relikvií a spoléhat se na váhu 
dobrých skutků, byl nahrazen neúprosnou tezí, že spása závisí čistě na Boží milosti. 
Změnou  víry  tedy  Donne  ztratil  nenahraditelnou  duchovní  jistotu.  V době,  kdy  se 
pročítal  k  definitivnímu  rozhodnutí  studiem  „veškerých  otázek  bohosloví,  jež  jsou 
předmětem sporu mezi naší a římskou církví,“62 si navíc bezpochyby naléhavěji než dřív 
uvědomil, jak různé (a přitom argumentačně dobře podložené) náhledy mohou existovat 
na tytéž otázky.  Možná i  zde,  stejně jako v jeho studiu práv,  má kořeny jeho častá 
potřeba  stavět  proti  výchozím tezím svých  básní  teze  konkurenční  a  rozvíjet  je  ve 
vzájemném soupeření, byť jde na rozdíl od jeho životních dilemat často o teze veskrze 
nevážné.  Životnost  Donnovy  poezie  je  snad  nejvíc  dána  právě  tímto  neustálým 
neklidem jejich autora, neschopností pokojně spočinout, ať už v myšlení či ve víře. Ať 
už mluvil o čemkoli,  Donne, řečeno slovy Richarda Sugga, „možná nikdy nebyl tak 
docela přesvědčen, že mu druzí budou věřit nebo že má pravdu“.63 

Intelektuální relativismus sám o sobě samozřejmě není ještě receptem na poezii, která 
přežije několik staletí. Jednou z věcí, které činí Donnův hlas jedinečným, je napětí mezi 
intelektuálním relativismem a  vášnivou potřebou absolutní jistoty, které se v jeho 
díle  projevuje  různými  způsoby.  U  Donna  najdeme  podobné  vědomí  nestálosti, 
amorfnosti vlastní osobnosti, které se odráží v Montaigneových  Esejích – a o to větší 
potřebu vytvářet, ba někdy i násilně konstruovat jasně vymezené, výrazné vlastní já. K 
tomu je ovšem hned třeba podotknout, že s pojmem individuality musíme v Donnově 
době zacházet opatrně. Jak uvádí R. Sugg, vědomí vlastní individuality jakožto něčeho 
cenného a jedinečného se v té podobě, v jaké s ním zcela samozřejmě (a někdy až 
přehnaně)  operujeme  dnes,  teprve  rodilo  a  „já“  zdaleka  nebylo  vnímáno  jako 
samozřejmá kladná hodnota. Naopak, vnitřní život člověka měl být určován a ovládán 

62 Citace Donna in CAREY, ref. 61, s. 26.
63 SUGG, R. John Donne. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2007, s. 9.
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především Boží  přítomností  a  na  vše,  co  bylo  v  lidském nitru  „pouze  lidského“  se 
přirozeně hledělo s podezřením jako na potenciální zdroj hříchu. Zároveň byl každý 
jednotlivý člověk vnímán jako pevná součást organicky chápané společenské hierarchie, 
která  měla  v  očích  renesančních  lidí  neskonale  větší  důležitost  než  sebevýraznější 
individualita.64 Přestože ale Donnova doba staví našemu chápání osobní jedinečnosti 
pevné  náboženské  a  společenské  hranice,  je  Donne  v  jejich  rámci  jedním  z 
nejindividualističtějších básníků. Nemluvím tu samozřejmě jen o výrazné individualitě  
– tou musí být každý dobrý básník; u každého je vnímání světa nějakým způsobem 
jedinečné. Jde spíš o to, že Donnovo já je až vtíravě všudypřítomné – ať už je jeho téma 
jakékoli,  takřka  vždy se  z  jeho zpracování  dovídáme nejvíce  o  autorovi  samotném. 
Tento čtenářský dojem reflektuje jak John Carey, tak Robert Ellrodt. Carey muví o tom, 
že „I“ Donnových básní je „velmi nepoddajné zájmeno a většinou nedovoluje čtenáři, 
aby si ho přisvojil“.65 Robert Ellrodt zase v tom oddíle své knihy Sedm metafyzických 
básníků,  který je věnován chápání vlastního já u Donna, Herberta, Traherna atd., dává 
kapitole věnované Donnovi podtitul  Self-Oriented Self-consciousness – v příznačném 
kontrastu  s  herbertovskou  kapitolou  nazvanou  God-Oriented  Self-consciousness.  
Herbert  jako by vedl  se  svým Bohem neustálý  rozhovor:  často  jej  oslovuje,  někdy 
(Artillery,  Love) mu i dává promlouvat a v jeho důvěrném vztahu k Boží autoritě je 
dokonce místo pro sebeironický humor (Gratefulness). U Donna takto silnou přítomnost 
Boha jako partnera nikdy necítíme. Ať už se Donne obrací k němu, nebo ve světských 
básních  k  pomyslné  milence,  vždy je  v  centru  pozornosti  jeho  vlastní  prožívání.  I 
Aronsteinova esej z roku 1920, která představuje Donna německému publiku, jej dávno 
před Ellrodtem i Careym označuje termínem „Ich-Künstler“.66

Orientace na sebe sama je u Donna zároveň spojena s intenzivní potřebou sebepoznání. 
Ta není sama o sobě nijak výjimečným a osobním rysem, protože imperativ „poznej 
sám sebe“ byl součástí stoické i křesťanské tradice. U Donna se ale stává introspekce až 
jakousi posedlostí – a jak už bylo řečeno výše, je spojená s vědomím vlastních vnitřních 

64 SUGG, R. John Donne, ref. 63, s. 24–25. Jak důležitou hodnotou tato hiearchie byla, lze dovodit ze 
Suggova příkladu jedné z Donnových satir: Donne se v ní vehementně a nepochybně zcela upřímně 
distancuje od známého oblečeného tak, že z jeho šatů nelze rozpoznat, k jaké společenské třídě patří, a 
to z něj v Donnových očích činí „monstrum“, nezařaditelnou hříčku přírody. To, co bychom dnes u 
Donna vnímali jako odsouzeníhodný snobismus, patrně souznělo s vnímáním většiny jeho současníků 
– oblékat se v rozporu se svým stavem, či ještě hůř, oblékat se tak, jako by žádná závazná pravidla pro 
oděv vůbec neexistovala, bylo chápáno jako útok na samotný pevně strukturovaný „řád věcí“.

65 CAREY, J., ref. 61, s. 98.
66 ROBERTS, J. R. Annotated Bibliography of Modern Criticism 1912-1967. Columbia: University of 

Missouri, 1973. Dostupné z: http://donnevariorum.tamu.edu/resources/robertsbib/Roberts1912ocr.pdf. 
S.18.
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rozporů. Právě toto intenzivní sebeuvědomování – a zároveň vědomí toho, jak je vlastní 
„já“ obtížně uchopitelné – je podle Ellrodta i u kořene Donnovy fascinace smrtí, která 
„tak jako láska ve svých vrcholných okamžicích – ustálí a pevně stmelí identitu, jež se 
často jeví jako roztříštěná a proměnlivá“67. Sonet This is my Playes last scene by jako 
meditace o posledních věcech člověka jistě by mohl celkem přirozeně a pochopitelně 
začínat poukazem na to, že smrt je údělem všech lidí, a tedy i mluvčího. Pro Donna ale 
smrt  není  „great  leveller“,  který  jej  spojuje  s  ostatními  –  jeho  verše  jsou  uhranuté 
představou,  že je to  právě  jeho život,  který tu  končí  či  se  završuje:  my Playes  last  
scene... My Pilgrimages last mile... my race... hath this last pace, My spans last inch, my 
minuts latest point). Z 54 milostných básní v Písních a sonetech 32 nějakým způsobem 
obsahuje téma smrti,68 přičemž mluvčí si v nich často představuje, jak je sám i po smrti 
ve středu pozornosti ostatních, a zasahuje do dění básně výrazněji než její živí aktéři 
(namátkou lze jmenovat The Apparition, kde jeho duch přichází strašit nevěrnou milou, 
či  The  Dampe,  kde  jeho  tělo  ještě  na  pitevním stole  smrtelně  nakazí  shromážděné 
přátele  láskou poté,  co dotyční  najdou v jeho rozříznutém srdci  milenčin  obraz).  V 
některých z těchto básní (The Relique, The Canonization) se pak oba „stmelující“ vlivy, 
láska a smrt, propojují v Donnově oblíbené představě vlastní kanonizace jakožto světce 
či mučedníka lásky. Zejména v Relikvii je to představa spíš hravě nevážná, i tak se v ní 
ale svým způsobem odráží ona snaha o fixaci (a zároveň vyzdvižení) vlastního obrazu. 
V  Kanonizaci  si  pak  mluvčí  jakožto  budoucí  světec  dokonce  dopředu  nadiktovává, 
jakou formulí chce být vzýván. 

Donnovo já nesoucí v hlavě veškerý náklad renesanční učenosti i skepse a k tomu ještě 
vnitřně nalomené odpadlictvím je pro něj ale i těžkým břemenem. Ve Svatých sonetech 
najdeme vášnivě proklamovanou touhu po mystickém zážitku,  v němž by se vlastní 
individualita rozplynula v žáru Boží přítomnosti. Málokdo je tak málo schopen se sám 
cele dát jako Donne a tím hlasitější je jeho volání po absolutním odevzdání – které 
ovšem  má  pokud  možno  pro  básníka  „zařídit“  Bůh  sám,  někdy  až  násilnickými 
metodami  (fakt,  že  Donne  v  proslulém sonetu  Batter  my heart používá  metaforiku 
sexuálního dobývání či přímo znásilnění, není jen efektní variací na obecnější dobovou 
tendenci, ale i výrazem hluboké vnitřní potřeby). Potřeba zbavit se ostře vymezené a od 
okolí izolované vlastní individuality, nechat se uchvátit a jediným prudkým pohybem se 
vrhnout (či spíše být vržen a stržen) přímo do Boží náruče zaznívá zejména ve Svatých 

67 ELLRODT, R., ref. 61, s. 43.
68 CAREY, J., ref. 61, s. 201.
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sonetech znovu a znovu. Její světskou obdobou je pak touha po činném životě, po co 
nejplnějším zapojení do onoho „organismu“ společnosti, o němž už byla řeč. Ta se u 
Donna ovšem vnějškově projevuje hlavně jako neúnavná ctižádost – jeho snaha domoci 
se prostřednictvím šlechtických patronů úřadu u dvora nikdy není jen úsilím o řešení 
materiální situace rodiny, ale zároveň vždy i touhou po užitečném začlenění do celku, 
po ukotvení vlastního těkavého já v jasně vymezené roli.69  

Donnovy ponížené supliky a lichotnické básně, které mu měly (jako jakási protiváha 
jeho Satir)  dopomoci  k dvořanské kariéře,  ovšem nejsou,  jak uvádí  Carey,  jen čistě 
účelové, ale pramení z opravdové fascinace velikostí v jejích světských podobách, z 
téže  potřeby absolutna,  jaká  zaznívá  ze  Svatých  sonetů.  Snad  nejvýraznější  je  jeho 
okouzlení  královským  majestátem  a  mocí,  které  podle  slov  jeho  kázání  odrážejí 
velkolepost  nebes70 –  naproti  tomu  následování  Krista  skrze  chudobu  není  pro  něj 
zdaleka tak přitažlivé. Že je tato fascinace velkolepostí a mocí upřímná, je zjevné už z 
toho, že se neomezuje na Donnovy veřejné projevy, kde by mohla být diktována ohledy 
vůči vznešenému publiku, ale proniká i do milostných básní. Jestliže v  Kanonizaci a 
Relikvii si přeje být uctíván jako světec lásky, pak královský či knížecí majestát mu 
slouží jako měřítko vlastního štěstí a naplnění ještě výrazněji, ať už sebe a svou milenku 
prohlašuje  za rovné vladařům  (Anniversarie),  nebo  nad  veškerou  světskou  moc 
povznesené (The Sunne Rising).  

Tíhnutí k absolutním měřítkům se v Donnových básních projevuje i dalšími příklady 
hyperbolické obraznosti – vedle metafor spjatých s královským majestátem se v nich 
objevují kontinenty, celý svět či planety a jejich sféry. Sama tato metaforika samozřejmě 
není  Donnovým  výhradním  vlastnictvím  –  kořeny  má  v  obecných  alžbětinských 
představách o uspořádání vesmíru a propojení různých jeho úrovní. Přesto má ale u 
Donna mimořádnou podobu. Snad nejvýraznějším příkladem jsou básně První a Druhé 
výročí – nejvýraznějším proto, že tady se sama výchozí tematika Donna osobně vůbec 
nedotýká.  Výročí oslavující památku mrtvé Elizabeth Druryové, dívky, kterou Donne 
neznal a nikdy ani neviděl, byla psána čistě na objednávku jejího otce sira Roberta, a 

69 CAREY, J. ref. 61, s. 60–61.
70 V kázání  LXXII  proneseném  v  Haagu  výslovně  zdůrazňuje,  že  „Bůh  se  dle  slov  Písma  odívá 

velkolepě“, ale že „nádherný oděv není pýchou pro ty, jejichž postavení jej vyžaduje a jejichž příjmy 
jej umožňují“, a dál že „Bůh se zjevuje jako veliký a vznešený, řeka ohnivá proudila a vycházela od  
něho, tisíce tisíců sloužily jemu [Daniel 7:10]“, ale že „takováto velkolepost v zevnějšku a činech není 
pýchou u těch, jimž náleží úcta  [reverence], kteroužto úctu je možno si zachovat takovouto vnější 
nádherou a nejinak“. 
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přesto (nebo snad právě  proto a tím snadněji) posloužila Donnovi jako prostředek k 
rozvinutí snad nejhyperboličtějších obrazů, jaké v jeho díle najdeme. Jak poznamenává 
Carey,  kritici  si  lámali  hlavu s tím,  o čem že  Anniversaries vůbec jsou – někteří  je 
například pokládali  za jakousi  skrytou oslavu katolické církve – ale  vesměs  všichni 
předpokládali, že pokud básník používá výstřední jazyk, musí to být o tématu, které by 
normální člověk pokládal za hodno takového vyjadřování.71 Právě to je ale premisa, 
která u Donna podle všeho neplatí. I v milostných básních je pro něj milenka tu celým 
kontinentem (To his Mistress going to bed), tu duší světa či sférou stálic (A Feaver) – 
Donne  „balancuje  kdesi  vysoko  na  hraně  jazyka“  a  snaží  se  ho  přimět  vyjádřit 
nedostižné, jeho měřítka jsou kosmická, má mentalitu „kolosu“, který „má jednu nohu 
opřenou  kdesi  ve  stratosféře“.72 Je  víc  než  typické,  že  právě  on  obohatil  lexikon 
angličtiny  o  několik  slov  s  latinskou  předponou  super,  z  nichž  nejvýmluvnější  je  
superinfinite. 

V tom všem, co bylo právě řečeno, ovšem Donnovo osobní ustrojení dobře odpovídá 
rysům barokního umělce,  resp.  barokního umění,  jak je  ve svých knižních úvahách 
popisuje Zdeněk Kalista. Jak uvádí Kalista, jedním z nejtypičtějších rysů evropského 
baroka  je  „snaha  po  maximalizacích  fenoménů  na  jeho  obzoru  duchovém  i 
materiálním“,  mluví  o  „úsilí  baroka  vytrhnout  vše,  co nazírá  či  pomýšlí,  z  dimenzí 
tohoto světa, vytvořit aspoň zdání ,jinéhoʻ resp. ,druhéhoʻ světa“.73 

Zde je ovšem na místě učinit terminologickou odbočku. Jak už jsem uváděla na začátku 
této práce, tradiční české pojetí baroka je široké a nerozlišuje příliš mezi barokem v 
užším smyslu a manýrismem. Britská literární věda zase operuje zpravidla se zažitým 
termínem  „metafyzický“  (jehož  nejčastější  asociace  jsem  se  snažila  analyzovat  v 
podkapitole o původním eliotovském pojetí Donna) a označení „barokní“ vyhrazuje z 
metafyzických  básníků  pouze  Richardu  Crashawovi,  který  v  exilu  konvertoval  ke 
katolicismu a jehož poezie je ovlivněna díly italských a španělských mystiků. Donne je 
nesporně  básníkem  přechodného  období  mezi  renesancí  a  barokem  a  v  některých 
českých  či  do  češtiny  přeložených  publikacích  bývá  výslovně  citován  jako  typický 
představitel  manýrismu  –  lze  uvést  například  Hockovu  knihu  Svět  jako  labyrint  /  
Manýrismus v literatuře  či Sypherovu spíše kunsthistoricky zaměřenou publikaci  Od 
renesance k baroku. Josef Vojvodík, domácí vědecká autorita zabývající se manýrismem 

71 CAREY, J., ref. 61, s. 102–103.
72 CAREY, J., ref. 61, s. 118, 119.
73 KALISTA, Z. Tvář baroka. Praha: Garamond 2005, s. 40.
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a  barokem ve  vztahu k  meziválečné  avantgardě,  v  úvodu k  publikaci  na  toto  téma 
připouští, že „po téměř již celém století mezioborového bádání o manýrismu zůstává 
stále nejasné a otevřené, co to manýrismus, tento vědecký skandál, vlastně je“.74  Jak 
vyplývá  i  z  jeho  knihy,  pojetí  i  případné  rozhraničení  baroka  a  manýrismu  se  u 
jednotlivých autorů liší a některé obecné rysy relevantní pro Donnovo dílo (záměrná 
artistnost, vystupňovaná emocionalita a subjektivita, otevřená forma75) bývají citovány, 
byť s různými akcenty, pod oběma terminologickými „hlavičkami“. Proto se snažím v 
této  práci  s  danými  pojmy  zbytečně  neoperovat,  aniž  bych  zároveň  uvedla,  jaké 
konkrétní rysy s nimi v daném případě spojuji, a vůbec je používám zpravidla pouze 
tehdy, pokud jde o donnovské úvahy konkrétního autora.

Vrátíme-li se ke Zdeňku Kalistovi, do jeho úvah o „baroku“ Donne dobře zapadá ještě 
jedním aspektem své obraznosti – časem jeho básní je zpravidla přítomný okamžik, tady 
a  teď  zachycené  s  maximální  dramatičností.  I  když  mluvčí  jeho  básní  uvažuje  o 
minulosti nebo budoucnosti, vyvolává si je v mysli a prožívá je jako přítomnost; plynutí 
času se u něj „zadrhává v kontemplaci jedinečného, přízračného detailu – chvějivého 
plamenu  svíčky,  zářivého  pramínku  či  prstence  vlasů“.76 V  těchto  bleskových 
okamžicích oslnivě jasného vnímání se pak u Donna (byť ne vždy) pootevírají dveře do 
věčnosti a nekonečnosti – takový je obraz lásky v zenitu z  Extáze,77 ale takové jsou i 
mnohé výroky a obrazy z Donnových kázání: „v náboženství není všeobsažnějšího... 
slova   než...  Nyní“,  „milost  Všemohoucího  činí  vše  náhle“78.  Stejně  jako  Donne 
destiluje čas v co nejintenzivněji prožívaný okamžik, koncentruje i prostor – mezi jeho 
oblíbené obrazy patří svět zrcadlící se v očích či v slze, pokoj, který je celým světem 
apod.  Koneckonců jedním z nejznámějších veršů tohoto typu je  začátek jednoho ze 
Svatých sonetů – „I am a little world made cunningly“. V tomto verši se nadto opět 
půvabně prolíná dobové s individuálním – můžeme ho vnímat jako vyjádření všeobecně 
sdílené  alžbětinské  představy  o  paralelním  uspořádání  makrokosmu  a  mikrokosmu, 
lidského těla na straně jedné a lidské společnosti, fyzického světa či přímo vesmíru na 

74 VOJVODÍK, J. Povrch, skrytost, ambivalence. Praha: Argo 2008, s. 61.
75 Wölfflin použil termín „otevřená forma“ ve vztahu k baroknímu výtvarnému umění a jeho záměrnému 

poukazování  vně  sebe  sama,  úmyslné  evokaci  bezhraničnosti.  Peter  Wiggins  ve  svém  rozboru 
příbuzností  mezi  Donnovými  básněmi a Lomazzovým manýristickým traktátem o umění  mluví  o 
„open  work“  jako  o  díle,  které  se  snaží  integrovat  svůj  vnitřní  prostor  s  prostorem čtenářova  či 
divákova vnímání a podněcuje vnímatele k tomu, aby jej dotvářel (viz dále kapitolu o Elegiích).

76 ELLRODT, R., ref. 61, s. 112.
77 V  Přednášce o stínu ovšem po „poledni“ lásky následuje noc, za maximální intenzitou propad do 

nicoty.
78 ELLRODT, R., ref. 61, s. 113–114. První citace pochází z Donnova prvního kázání před Friedrichem 

Falckým a jeho chotí v Heidelbergu, druhá z dopisu siru Henrymu Goodyearovi ze září 1608.
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straně druhé,79 ale zároveň se v něm projevuje i čistě donnovské tíhnutí k metaforám 
koncentrujícím prostor a konečně i  Donnova tematická posedlost vlastním já a  jeho 
pravou podstatou.80 

Už jsem tu poukázala na některé formálně-obsahové rysy, které jsou typické pro barokní 
umění obecně, ale zároveň je u Donna nacházíme vždy s jasnou osobní pečetí. Vedle 
tendence  k  hyperbole  či  „dramatické  okamžikovosti“  je  to  například  i  prolínání 
náboženské a erotické metaforiky,  o němž byla řeč u sonetu  Batter my heart.  Tento 
častý rys barokní poetiky má samozřejmě své kořeny už v alegorických středověkých 
výkladech Písně písní židovskou i křesťanskou věroukou a z našich barokistických prací 
se  mu  věnuje  jak  Šalda  v  8.  ročníku  Zápisníku  („O  literárním  baroku  domácím i 
cizím“), tak Černý („Esej o básnickém baroku“), oba zejména na příkladu Terezie z 
Ávily. Je to projev téže snahy o zapojení smyslů do služeb spirituality, jaká je patrná 
třeba v Duchovních cvičeních sv.  Ignáce.  U Donna ovšem najdeme i  zcela opačnou 
tendenci, tedy používání náboženské terminologie v básních světských, a to nejen tam, 
kde jde o exaltaci milenecké lásky, ale i v textech veskrze nevážných. Podle Careyho se 
tak Donne po své konverzi snaží „zneutralizovat“ moc, již nad jeho vnímáním měly 
určité pojmy a symboly katolické věrouky, tím, že je používá v rouhačsky světských 
sexuálních kontextech (elegie  Change). Možná právě toto záměrné otupování duše se 
později zajímavě projeví v sonetu Show me deare Christ. Tam Donne používá klasickou 
snubní  metaforiku  církve  jako  nevěsty  Kristovy,  ale  zároveň  ji  ve  snaze  zdůraznit 
nutnost náboženské tolerance „vtipně“ – a pro mnohé kritiky nepřijatelně – kontaminuje 
představou mnohonásobné prostituce (viz dále kapitolu o Svatých sonetech). 

Prolínání  dobového  a  individuálního  se  týká  i  přímo  tematiky  Donnových  básní  – 
uveďme jen dva příklady. Podíváme-li se na Donnovy ranější básně, zejména některé z 
Elegií, nelze si nevšimnout, jak mimořádně koncentrovaně a působivě odrážejí obecnou 
dobovou  misogynii  a  vnímání  žen  jako  bytostí  ve  srovnání  s  muži  jednoznačně 

79 Viz například tradiční souvztažnosti mezi sluncem, jež je uprostřed planet a dává jim světlo a energii,  
a  lidským srdcem, jež plní obdobnou funkci vůči údům lidského těla, mezi „vznešenými“ hvězdami 
umístěnými  nejvýše,  a  lidskou  hlavou,  tedy  rozumem,  či  snad  nejběžnější  paralelu  mezi 
zemětřeseními či bouřemi a lidskými vášněmi. TILLYARD, E. M. W. The Elizabethan World Picture.  
Piscataway (NJ): Transaction Publishers, 2011, s. 91.

80 Po  tomto  exkursu  do  Donnovy oblíbené  tematiky  a  způsobů  metaforického  myšlení  už  lze  také 
přesněji odpovědět na otázku, co je typicky donnovské v Brookově představě dvou „atomů“ prachu z 
těl dvou milujících, které se po smrti snaží dostat zpátky k sobě (viz poznámka na s. 21) – nepochybně 
je to právě fakt, že smrt v této básni individualitu člověka se všemi jeho vášněmi nesmazává, ale 
naopak  koncentruje  –  a  to  v  nejmenší  představitelné  částečce  hmoty,  takže  síla  a  urputnost  oné 
individuality tím více vyniknou.
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méněcenných (stačí uvést jen elegie Anagram či Comparison, obzvlášť oblíbené to terče 
Donnových kritiků)81. To je ovšem třeba přičíst ne nějak mimořádně silnému Donnovu 
osobnímu zaujetí vůči ženám, ale spíše jeho vášni pro slovo a efekty, které lze s jeho 
pomocí vytvářet (jak poznamenává J. Schererová-Herzová, „Donne řekne cokoliv, co si 
báseň žádá“82). Populární „ženskou“ tematiku (např. důmyslně ironickou chválu ženské 
ošklivosti) pak bere v souladu s duchem doby prostě jako vhodný materiál k vlastní 
slovní a intelektuální exhibici. Čistě osobní rys se tu setkává s dobovým a bezděčně ho 
zvýrazňuje. 

Přejdeme-li od Donnových satirických etud o ženách či mužsko-ženských vztazích k 
těm básním,  v  nichž  naopak  milostnou  lásku  pozvedá  takřka  do  posvátných  výšin, 
dostaneme se mimo jiné k problematice vztahu duše a těla. Renesanční duše měla podle 
představ převzatých ještě od starověkých lékařských autorit v těle své konkrétní sídlo a 
také přesně vymezenou fyziologickou úlohu. Už v době před Donnovým narozením 
ovšem Vesaliovy pitvy existenci fyzického sídla duše problematizují – a sám Donne, 
který podle všeho byl přítomen přinejmenším jedné „anatomii“, si v kázání z roku 1622 
stěžuje,  že  „víme...  kolik  do sebe tělo  pojme krve a  stejně tak  známe objem všech 
ostatních tělních trubic a nádrží, ale ten nekonečný úl plný medu... nám žádná pitva, 
žádná anatomie neodhalila...  pro duchovní věci, věci onoho světa, v nás není místo.“83 

Typicky  donnovskou  tendenci  neoddělovat  v  milostné  poezii  zcela  duchovní  od 
tělesného – viz např. jeho báseň  Extáze –  lze tedy chápat i jako svérázné posilování 
vlastní  víry  v  existenci  duše,  včetně  jejích  fyzických  projevů:  jeho  snahu 
„respiritualizovat“  lidské  tělo  jako  jakousi  osobní  reakci  na  pochybnosti  vyvolané 
dobovým pokrokem medicíny. 

1.7. Závěrem 

Snad by se na závěr dalo říci, že Donne nepřestává fascinovat právě tím, jak se nám jeví 
zároveň  vzdálený  i  blízký,  nebo  spíš  tu  vzdálený  a  tu  zase  blízký,  jako  neklidně 
pulsující hvězda. Jeho texty odrážejí pro nás už exotický systém pocitů a představ o 
světě: náboženskou víru, jež působí pozoruhodně robustně a konkrétně (lidská duše pro 
ni  není  jen  abstrakcí,  ale  činitelem,  který  má  v  těle  své  fyziologické  funkce, 

81 Viz například článek Stanleyho Fishe Masculine Persuasive Force: Donne and Verbal Power. In: John 
Donne. Contemporary Critical Essays, ref. 40.

82 Under the Sign of Donne. Criticism. Vol. 43, no. 1, s. 44.
83 SUGG, R., ref. 63, s. 145. Kurzíva doplněna autorkou.
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zmrtvýchvstání  není  metafora,  ale  proces,  jehož přesný průběh teologové do detailů 
promýšlejí), kosmologii, pro niž vesmír není jen mrazivě nekonečný, ale uspořádaný v 
dokonalé harmonii sfér a intimně propojený s lidskými osudy, a pozemský svět, v němž 
se dějí věci pro nás nevídané – vzduch se zahušťuje, aby propůjčil podobu andělům, 
neušlechtilé kovy dozrávají  v teplých útrobách země ve zlato,  prorůstajíce půdou či 
skálou  jako  kořeny  rostlin...  To  všechno  v  našich  očích  nejen  ozvlášťňuje  jeho 
metaforiku, ale otevírá před námi celý nový svět, který je přitažlivý právě onou hustou 
sítí souvztažností mezi jevy a rovinami bytí, sítí, ve které je smysl zakódován sice jinak 
než dnes, ale – jak se nám může někdy zdát – zřetelněji.   

Donne „zdědil“ tuto síť, ale právě jeho vlastní doba, od Vesalia přes Keplera až po 
znepokojivou a fascinující existenci Nového světa,84 začíná nad některé její články klást 
mnoho otazníků, jež člověka Donnova typu nemohou nechat v klidu. Je pravda, že ve 
svých básních pravdivost či nepravdivost nových teorií a poznatků neřeší – k učeným 
traktátům  mají  hodně  daleko  –  a  s  odkazy  na  anatomii,  prolemaiovskou  a 
koperníkovskou kosmologii,  objevování Ameriky i další témata zachází jako s volně 
použitelným metaforickým materiálem. Přesto ale jeho intelektuálně náročnou povahu 
dobová dilemata vědy a víry zasahují a přiživují onen základní konflikt, o němž jsme už 
mluvili – napětí mezi sklonem všechno relativizovat, hrát si s myšlenkami a koncepty a 
být jen „požitkářem myšlení“, jak jej, snad trochu nespravedlivě, nazývá T. S. Eliot,85 a 
potřebou najít absolutní jistotu a kotvu. Právě toto napětí je snad jedním z důvodů, proč 
je jeho poezie dodnes tak živá.

Druhým důvodem je pak možná Donnův nezaměnitelný, urputně sebestředný hlas. Je 
svým způsobem paradoxní, že právě on, tak málo schopný propůjčit ve svých básních 
samostatnou a věrohodnou existenci jiné než první slovesné osobě, je autorem jedněch z 
nejlepších milostných i náboženských básní, které vyjadřují touhu po splynutí a jednotě. 
Možná nám ale připadají tak blízké právě proto, že to nepoddajné sebestředné já, které 
se Donne upřímně snaží potlačit, je v nich pořád přítomno a zajímavě je zlidšťuje. Ve 
svých náboženských básních prosí Boha, nepochybně upřímně a často až zoufale, aby 
ho vzal  útokem a  zbavil  vlastní  vůle,  ale  občas  přitom zní  tak  trochu  jako žárlivý 

84 O  tom,  jaké  „doktrinální  problémy“  působila  existence  Ameriky  a  zejména  jejích  křesťanstvím 
nedotčených  obyvatel  pravověrnému křesťanovi,  blíže  pojednává Richard  Sugg v  6.  kapitole  své 
knihy  John  Donne.  Obtížně  vysvětlitelné  bylo  například  už  jen  to,  že  indiáni  zjevně  neznali 
mořeplavbu, ačkoli museli i oni být potomky Noemovými.   

85 ELIOT, T. S. The Varieties of Metaphysical Poetry, ref. 48, s. 158. 
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milenec,  který  si  nárokuje  zvláštní  pozornost.  V  milostných  básních  zase  velmi 
krásnými a silnými obrazy popisuje jakousi zduchovnělou formu milenecké lásky, ale 
občas se přitom projeví jeho přirozená ambicióznost a soutěživost a my máme pocit, že 
je pro něj přinejmenším stejně důležité dokázat, oč nesrovnatelně výše stojí jeho vlastní 
vztah oproti vztahům „obyčejných smrtelníků“. V Půlnočním zpěvu na den sv. Lucie k 
nám promlouvá  namísto  pokorné  odevzdanosti  věřícího  křesťana  tváří  v  tvář  smrti 
milované bytosti hlas naprostého zoufalství a beznaděje, hlas sice zvláštně egoistický v 
tom, jak si nárokuje každičký atom utrpení na tomto světě sám pro sebe, ale přesto až 
hypnoticky přesvědčivý. 

Jednak Donnova neklidná, intelektuálně náročná, věčně hledající povaha a jednak jeho 
nepotlačitelná individualita a sebeprožívání tedy způsobují, že se k nám někdy jakoby 
vyklání přes propast několika staletí,  promlouvá nesmírně bezprostředně a vyjadřuje 
pocity,  kterým rozumíme.  Pojďme  se  nyní  podívat  na  to,  jaké  aspekty  jeho  díla  a 
osobnosti  oslovovaly  jednotlivé  jeho  české  interprety,  ať  už  šlo  o  literární  vědce, 
překladatele či recenzenty překladů. 
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Kapitola 2

Donne v českých zemích:  ohlasy  a  překlady Donnovy poezie  v  širším kontextu 
zájmu o manýrismus a baroko

Historie  donnovského  překládání  v  Čechách  je  relativně  velmi  krátká,  zejména  ve 
srovnání s překladovou a kulturní stopou zanechanou v českých zemích jinými básníky, 
kteří mají dnes v anglické poezii srovnatelný nebo i nižší status. Základní příčina leží 
mimo domácí kontext – je to již zmiňované marginální postavení, které měl Donne v 
anglické literatuře až do počátku 20. století. V českých zemích začíná recepce s malým 
zpožděním po  renesanci  Donna  v  anglofonním světě  a  nijak  se  v  tom nevymykají 
evropskému  průměru.  V  naší  národní  a  jazykové  situaci  v  19.  století  bylo  navíc 
opomíjení  polozapomenutého  básníka  stojícího  mimo  oficiální  kánon  dvojnásob 
pochopitelné,  protože  na  rozdíl  od  etablovaných  velkých  literatur  bylo  u  nás  třeba 
splácet daleko více dluhů. Po celé obrozenské období platí, že z anglicky psané poezie 
jsou k překladu vybíráni zejména autoři s nesrovnatelně větším renomé, než bylo to 
Donnovo  –  Shakespeare  či  Milton  jako  mezinárodně  uznávaní  klasikové;  v  rámci 
splácení novějších dluhů pak ukázky z významných klasicistů a preromantiků (Pope, 
Dryden,  Gray  v  Jungmannových  překladech),  nebo  zejména  v  předbřeznové  době 
Byron, který byl přitažlivý i svým politickým profilem. V druhé polovině 19. století a na 
začátku století  dvacátého pak pokračuje  zájem o romantiky (Burns,  Byron,  Shelley, 
Coleridge)  i  o  poezii  novější  (Poe,  Whitman).86 Donnovy básně,  pokud  měl  český 
vzdělanec vůbec příležitost se o jejich existenci dovědět, nespadaly ani pod „zlatý fond 
klasiky“  ani  pod  hlavičku  „nové  a  aktuální“,  a  proto  zůstaly  stranou  zájmu  velmi 
dlouho.87         

2.1.  Meziválečná barokní vlna

Jedním z hlavních podnětů k prvním českým překladům Donna byl kromě vzestupu 
jeho kritického renomé ve vlasti i velký rozmach zájmu o baroko u nás v poválečných a 
zejména třicátých letech. S odkazem na „terminologickou vsuvku“ na str. 40-41  první 

86 HRALA, M. a kol. Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: Karolinum 2002, s. 31–41.
87 Zde vycházím z osobní komunikace s prof. Bohuslavem Mánkem, který ve své kandidátské práci  

bibliograficky  zpracoval  překlady  anglické  a  americké  poezie  v  19.  století,  včetně  těch  pouze 
časopisecky publikovaných, a rešerše k tomuto tématu prováděl až do roku 1918, přičemž v celém 
tomto období na žádný donnovský překlad nenarazil. 
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kapitoly  jen  připomeňme,  že  pojem  baroko  chápeme  při  mapování  počátků  české 
recepce Donna v tehdy používaném – a dodnes částečně přežívajícím – širším smyslu, 
kdy jsou za barokní označovány i jevy na přechodu mezi renesancí a barokem, později 
zpravidla označované termínem manýrismus.88 Za manýristu ovšem u nás označí Donna 
teprve Zdeněk Vančura v doslovu k prvnímu reprezentativnějšímu výboru z jeho poezie, 
uveřejněnému  v  roce  1967.  Ve  třicátých  a  čtyřicátých  letech  se  hovoří  vesměs  o 
literárním baroku a sám tento pojem je tehdy v literární vědě relativní novinkou, jejíž 
nerovnoměrné  prosazování  v  jednotlivých  evropských  literaturách  později  souhrnně 
zreflektuje René Wellek v eseji The Concept of Baroque in Literary Scholarship. 

Meziválečná vlna zájmu o „baroko“ byla širším evropským trendem. Jeho kolébkou 
jsou především německy mluvící země a z hlediska oborů pak kunsthistorie, kde se po 
publikaci  Wölfflinovy  přelomové  knihy  Renaissance  und  Barock  (1888)  postupně 
přehodnocuje  dříve  podceňované  vizuální  umění  baroka  a  manýrismu.  Heinrich 
Wölfflin  navíc  už  v  této  knize  uvádí,  že  pojem „barokní“  lze  aplikovat  i  v  oblasti 
literární  vědy,89 a  svými  dalšími  díly  (zejména  Kunstgeschichtliche  Grundbegriffe  z 
roku 1915) i  téměř čtvrtstoletým působením na německých univerzitách v Berlíně a 
Mnichově přispívá k dalšímu rozvoji myšlení o baroku v Německu. Tam se postupně 
tento pojem skutečně etabluje i jako termín literárněvědný a literárně estetický (např. 
Oskar  Walzel  či  Max  Wolff  diskutují  o  barokní  senzibilitě  u  Shakespeara)  a  jeho 
popularita vrcholí v první polovině 20. let – tedy ve stejné době, kdy jsou v Británii 
znovu  objevováni  metafyzikové.  Jen  v  letech  1921  a  1922  vychází  dohromady pět 
antologií německé barokní lyriky a objevují se i další teoretické práce o „barokním“ 
životním pocitu  a  jeho  průmětech  v  literatuře.90 Nově  se  pociťuje  blízkost  barokní 
poezie k aktuálnímu uměleckému a literárnímu proudu – expresionismu.

88 Na problematičnost příliš širokého tradičního českého pojetí „baroka“ upozorňuje nověji například 
Josef  Válka  v  článku „Baroko  a  moderní  kultura“ (Revue Proglas  3/2001):  „Na  věčný protiklad 
klasiky povýšil manýrismus Ernst Curtius a jeho tezi působivě rozpracoval G. R. Hocke. Manýrismus 
se stal  jejich zásluhou nejen plnohodnotným stylem, ale i kulturou příbuznou psychice a myšlení  
moderních  intelektuálů,  kteří  se  právě  v  době  manýrismu  zrodili  se  svou ztrátou  jistot,  skepsí  a 
pesimismem.  Tato  kultura  se  vklínila  ve  druhé  polovině  16.  a  v  první  polovině  17.  století  mezi  
renesanci a baroko a nejskvělejší plody vydala v několika evropských metropolích. Kromě Říma a 
Florencie v alžbětinské a jakubovské Anglii...  Do české kulturní  historie sice manýrismus pronikl  
(Richter,  Preiss,  Neumann  aj.),  avšak  narazil  zde  na  pevnou  hradbu  stoupenců  širokého  pojetí  
baroka… (Pekař, Šalda, Kalista, Černý, Stich, většina historiků umění a literatury).“

89 WELLEK, R. The Concept of Baroque in Literary Scholarship. In: Concepts of Criticism. New Haven 
and London: Yale University Press, 1971, s. 71.

90 Např. Arthur Hübscher:  Barock als Gestaltung antithetischen Lebensgefühls,  Euphorion 24 (1922). 
Tento odkaz i údaje o etablování pojmu v německé literární vědě převzaty z výše citované Wellkovy 
eseje.
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České prostředí je samozřejmě intelektuálním děním v sousedním Německu ovlivněno. 
Kunsthistorický zájem o baroko, paralelní k zájmu německému, vrcholí v roce 1938 
velkou pražskou výstavou barokního umění. Zájem literární se projevuje nejprve snahou 
o rehabilitaci  baroka domácího, ztělesněnou novými výzkumy „doby temna“, jejichž 
významným plodem je kniha Josefa Vašici  České literární baroko.  O baroku vzniká 
řada článků a studií, vedou se spory o to, zda přijmout užší (především s katolicismem 
spjatý) výklad tohoto pojmu, nebo výklad širší, jehož zastánci byli F. X. Šalda i Václav 
Černý. Zkoumají se souvztažnosti a rozdíly mezi barokem českým a evropským, Šalda 
v roce 1935 zahrnuje do  Zápisníku velkou stať o evropském baroku a stejně tak se 
tomuto  tématu  věnuje  i  Černý.  Ten  obsáhle  recenzuje  Vašicovu  publikaci,  přičemž 
poukazuje na paralely v metaforice českých a evropských barokních básníků, vyjadřuje 
se též ke vztahu baroka a romantismu91 a v Orbisu v roce 1937 uveřejňuje obsáhlou Esej  
o básnickém baroku. S určitou mírou zdravé kritičnosti se k této barokní módě staví 
evangelický literární historik Jan Blahoslav Čapek ve statích „K problémům a literární 
výtvorům barokovým“ a „Nový triumf baroku“. Barokní vlna v Čechách je podle něj 
částečně podvědomou duchovně-estetickou reakcí na pozitivismus a eticky orientovaný 
masarykovský realismus. Dále si Čapek pochopitelně všímá i vlivu soudobé německé 
literární  historie  a  estetiky a  konstatuje,  že  k  baroku u nás  tíhne  nejen  akademická 
literární věda, ale že shodné rysy s barokní literaturou vykazuje i meziválečná literární 
tvorba. „Barok se stal čímsi tak časovým, jako byla na počátku století renesance nebo 
před rokem 1914 klasicismus,“ dodává.92 Není tedy divu, že v této atmosféře živého 
zájmu o literaturu konce 16. a celého 17. století si Johna Donna pro sebe objevují hned 
tři mladí čeští překladatelé. 

2.2.  E. A. Saudek

Chronologicky prvním a také nejstarším z nich je E. A Saudek (1904 – 1963). Zájem o 
barokní tematiku byl u Saudka předurčen už jeho vynikající znalostí němčiny a původně 
dominantní  germanistickou  orientací,  díky  nimž  byl  obzvláště  vystaven  německým 
duchovním  vlivům.  Zdálo  by  se,  že  Donne  byl  jen  jedním  z  vedlejších  výhonků 
Saudkova obecného zájmu o barokní lyriku, který přinesl hlavní plody v překladech z 
němčiny (opakovaně vydávaný výbor  Růže ran). Přesto však měl Donne u něj zřejmě 

91 Baroko a romantismus. In ČERNÝ, V. Tvorba a osobnost I. Praha: Odeon, 1992, s. 408–415.
92 ČAPEK, J. B. Z kulturních dějin českých 17. a 18. století. Praha: Pokrok, 1940, s. 3.

48



postavení význačnější. Saudek se s jeho lyrikou setkal poprvé ve dvacátých letech díky 
René  Wellkovi  a  jako jediný  z  českých  donnovských  překladatelů  byl  prakticky 
současníkem té generace čtenářů, pro niž se v tehdejší Británii stal Donne zjevením. 
Mnohé z důvodů této poválečné obliby (viz na s. 21–22 jejich shrnutí u Arnolda Steina) 
tak zřejmě platily obdobně i pro něj. K jeho zájmu o Donna máme zajímavé svědectví 
přítele z nejbližších, Aloyse Skoumala: „Řeknu-li, že byl Donnem zaujat, je to málo, 
blíž budu pravdě, když prozradím, že jím byl posedlý. Stále znovu se k němu v řeči 
vracel, stále znovu ho citoval. Přeložil z něho nakonec mnohem méně než zamýšlel.“93 

Saudkovy dochované překlady Donna se až na jednu výjimku (Hymnus k Bohu Otci) 
týkají Písní a sonetů; takřka bezvýhradně jde o polemické básně milostné, v nichž hlas 
mluvčího  zaznívá  často  velmi  bezprostředně  až  drsně,  naléhá  a  přesvědčuje,  ale  i 
ironizuje  nebo  dokonce  vyhrožuje.94 Rafinovaná  dramatičnost  a  milostný  realismus 
Donnovy  poezie  byly  evidentně  blízké  Saudkovu  překladatelskému  naturelu  a  jeho 
překlady, které vyšly časopisecky v Tvaru, Listech pro umění a kritiku a také v Černého 
Kritickém měsíčníku, mohly mít pro domácí povědomí o Donnovi průkopnický význam. 
„Co tehdy znamenal pro povědomí mladých čtenářů takový John Donne v Saudkově 
mistrovském přetlumočení!“  vzpomíná  o  mnoho let  později  bratr  Jiřího  Ortena  Ota 
Ornest,  který  sám ke generaci  těchto  čtenářů  patřil.95 A když  se  v roce  1966 Hana 
Žantovská domlouvá s Václavem Černým na podobě antologie Kéž hoří popel můj, píše 
o  Saudkovi  taktéž  uznale:  „  Představuji  si,  že  ten  výbor z  Donna by byl  zakončen 
Hymnou  k  Bohu  Otci  v  Saudkově  překladu.  Nevidím  zatím  možnost,  že  bych  to 
přeložila lépe (…).“96

93 Skoumalův doslov k Několika básním od Johna Donna, s. 27. Příčiny toho, proč Saudkův údajně tak 
živý zájem nevyústil ve více překladů, mohly být nejméně trojí, vedle překladatelova špatného zdraví 
(cukrovka) a finanční nouze, která ho v letech největšího zájmu o Donna nutila pracovat především na 
bezprostředněji výdělečných projektech, to byla jistě i jeho hyperkritičnost vůči sobě samému, o níž  
podává svědectví diplomová práce Jana Vrtiše  Labuť a růže  (PedF JČU, 1996), mapující Saudkův 
život.

94 The Flea, The Apparition, Womanʼs Constancy, The Good Morrow, The Relique. Všechny tyto básně 
obsahují sdělení či otázky adresované jakoby přímo milence nebo odkazy na právě prožívanou situaci 
páru, jejíž podrobnosti si čtenář ovšem musí sám domýšlet a tím je obratně vtahován do dění. Jedinou  
výjimkou je  Twicknam Garden,  byť  i  ta je  zakončena povzdechem na adresu ženy,  která zůstává 
implicitní adresátkou básně. Bibliografické údaje k časopisecky publikovaným Saudkovým překladům 
Donna obsahuje výbor z jeho básnických překladů Labuť a růže.

95 ORNEST, O. Překlad jako umění. Roš chodeš, roč. 46, č. 10, s. 5. V rozhovoru s Marií Valterovou v 
knize  Hraje Váš tatínek ještě na housle?  navíc Ornest  uvádí Donna na prvním místě mezi svými 
oblíbenými světovými básníky, takže je pravděpodobné, že právě Saudkovy překlady ze 30. let pro něj 
ve vztahu  k Donnovi sehrály iniciační roli, byť nejpodstatnější byl patrně následný válečný pobyt v 
Británii.

96 Strojopisný dopis  Hany Žantovské  Václavu Černému ze  4.  dubna 1966.  Fond  Václava  Černého, 
Literární archiv PNP. 
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Lze  jen  litovat,  že  Saudek  nestačil  zachytit  i  další  Donnovy básnické  či  prozaické 
polohy.  Zejména ty,  do nichž  se hlouběji  promítá  životní  pocit  člověka na rozhraní 
epoch – člověka, pro nějž „new philosophy puts all in doubt“ a o jehož duši soupeří 
konkurenční náboženské ideologie. Saudek, který ještě jako dítě zažil první světovou 
válku a ve Vídni byl bezprostředním svědkem zániku Zweigova „světa včerejška“, mohl 
v tomto směru s Donnem zajímavě zarezonovat. Ostatně jeho korespondence s Aloysem 
Skoumalem z  roku  1932,  tedy  přesně  z  období,  kdy se  Donnem zabývá,97 podává 
svědectví o taktéž velmi vypjatých životních pocitech:

„Myslím, že dosud málokteré století bylo plavcem do neznáma tou měrou jako naše. Minulost 

ztracena.  Přítomnost  nesnesitelně ukrutná.  Budoucnost  neznámá a mrazivá.  Nelze nazpět. 

Nelze se zastavit. Nelze nekráčet kupředu. Kam? Jsme vystěhovalci s věčným steskem po 

pevnině a s chabou nadějí."98 

Saudkův  praktický  překladatelský  zájem o  Donna  i  další  metafyziky  se  mohl  před 
válkou  plodně  propojit  s  obecným  barokistickým  bádáním  Václava  Černého.  Jak 
vyplývá ze vzájemné předválečné korespondence archivované v Památníku národního 
písemnictví, plánoval romanista Černý ve spolupráci se Saudkem vydat v Melantrichu 
antologii  západoevropské  lyriky  17.  století.  Ta  měla  zahrnovat  vedle  španělských, 
italských a francouzských básníků také Němce a Angličany.99 Uskutečnění těchto již 
dosti konkrétních plánů znemožnila válka, nicméně po válce (dopisnice z 25. 8. 1945) 
se Saudek k témuž plánu ještě jednou vrací:

Kdybyste mi uložil zas nějakou práci překladatelskou, byl bych rád. A najdete ještě někdy 

97 Jeho první překlady z Donna vyšly v letech 1931 a 1933.
98 VRTIŠ, J.  Labuť a růže (Životní a umělecká pouť Erika Adolfa Saudka).  České Budějovice, 1996. 

Diplomová práce. Filosofická fakulta Jihočeské univerzity, s. 4. 
99 V roce 1938 (12. 7.) mu Saudek k tomuto záměru píše na dochované dopisnici:

Vážený pane doktore, 

nabídl jsem naši antologii poesie 17. věku Melantrichu, i.e. dru Fučíkovi, který můj návrh s nadšením  
přijal a je ochoten vydat v rámci „Poesie“ svazek o 250-300 stránkách...

Hraji  si  zatím s Němci a Angličany a čekám „s třesením zatajeným“, kdy dojde Vaše první  
zásilka románských básníků...

Zásilka francouzských básníků stačila podle údajů z další korespondence ještě dorazit, nicméně další 
vydavatelské plány už zmařila válka. Tato i výše citovaná dopisnice jsou uloženy v Literárním archivu 
PNP v Praze, fond Václav Černý.
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čas a chuť k naší před válkou plánované antologii lyriky 17. století (...)? Mám toho dost 

v rukopise.

Antologie v té  podobě,  v jaké byla původně plánována (tedy podle všeho jako dílo 
jediného  překladatele),  nikdy  nevyšla  –  po  únoru  už  ani  nemohla,  jak  z  obecných 
ideologických  důvodů  (oficiální  výklad  baroka),  tak  kvůli  osobě  Václava  Černého 
jakožto jejího iniciátora. Těsně po válce pak byl tento projekt odložen možná i kvůli 
ochlazení vztahů mezi oběma protagonisty (viz Černého poznámku v Pamětech III, že 
ze  Saudka  se  „nenadále  a  překvapivě  vyklubal  politický  snaživec“100).  Šest  ze 
Saudkových  sedmi  překladů  bylo  nicméně  posmrtně  shrnuto,  opět  péčí  Aloyse 
Skoumala, do svazečku Několik básní od Johna Donna (SNKLU 1965) a všech sedm do 
výboru Labuť a růže (Československý spisovatel 1966, Aurora 1997).

2.3.  Český Donne v Anglii – Lederer a Pánková

Dalšími dvěma českými překladateli Johna Donna jsou Josef Lederer (1917 – 1985) a 
Libuše  Vokrová-Ambrosová  (1907  –  1997),  publikující  pod  pseudonymem Libuše 
Pánková. Jejich zájem o Donna krystalizuje za války v anglickém exilu, kde Lederer ve 
Walesu a později na King’s College v Londýně studuje renesanční anglickou literaturu a 
Ambrosová se dostává do osobního kontaktu se dvěma hlavními propagátory Donnovy 
poezie, Herbertem Griersonem a T. S. Eliotem. Právě z těchto kontaktů patrně vzešel 
podnět k prvnímu útlému knižnímu vydání Donnovy poezie v češtině. Jedná se o výbor 
s  názvem  Ó  duše  poutníku,  který  vyšel  v  roce  1945  v  londýnské  exilové  edici 
Evergreen. 

Tehdy  velmi  mladý  Lederer  (pseud.  Jiří  Klan),  blízký  přítel  Jiřího  Ortena,  byl  po 
Saudkovi dalším z mladých českých židovských intelektuálů,  které Donne oslovil.101 

Donnem se už  za  války zabýval  i  teoreticky – v časopise Obzor,  příloze  exilového 

100 ČERNÝ, V. Paměti III. Brno: Atlantis, 1992, s. 223. 
101 Je zajímavé, že hned tři z českých donnovských překladatelů spojuje příslušnost k pražské židovské 

komunitě, přátelství s Jiřím Ortenem a také vztah k Františku Halasovi, jehož poezií jsou zasaženi,  
ovlivněni  či  přímo pod jeho  patronací  vydávají  své první  verše  (sbírka mladičké  Hany Eislerové 
Černá hodina  vyšla v Halasově edici „První knížky“ stejně jako Ortenova  Čítanka jaro). Je ovšem 
pravda, že Hana Eislerová, které je v době okupace pouhých sedmnáct let, se na rozdíl od Lederera a 
Saudka dostává k Donnovi zřejmě až později, v šedesátých letech – nicméně i tak je v její  práci  
kontinuita  české  „donnovské  linie“  patrná,  neboť  své  interpretace  a  překladová  řešení  tehdy 
konzultuje (už jako Hana Žantovská) právě s Josefem Ledererem a antologie Václava Černého, do níž  
svým  Donnem  i  dalšími  metafyziky  přispěla,  je  vlastně  pozdní  realizací  původního  Saudkova 
projektu, resp. jeho části.
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týdeníku Čechoslovák, mu vyšla donnovská studie s názvem  John Donne a počátky  
anglického baroku, kterou doprovází i Ledererův vlastní překlad Donnovy básně  The 
Extasie.  Další, již anglicky psanou studii,  John Donne and the Emblematic Practice, 
publikoval  Lederer  v  roce  1946  v  Review  of  English  Studies  a  výsledky  svého 
badatelského  zájmu  o  Donna  shrnul  v  roce  1951  do  téměř  dvanáctisetstránkové 
disertační práce na Kingʼs College The Manifestations of the Baroque in the Works of  
John  Donne. Lederer  se  za  války  začal  profilovat  i  jako  básník,  ale  verše  v 
emigrantských  periodikách  publikoval  relativně  zřídka,  veden  úzkostlivou 
sebekritičností. 

Výbor Ó duše poutníku měl být společnou prací obou překladatelů. Lederer se měl na 
něm  podílet  čtyřmi  překlady  vesměs  „erbovních“  Donnových  básní  (The  Extasie,  
Valediction: Forbidding Mourning, Nocturnall upon S. Lucies Day a sonet  Batter My 
Heart). Dokladem tohoto původního edičního záměru je strojopisný sešit dochovaný v 
pozůstalosti Theo H. Florina v archivu Matice slovenské v Martině, který má na titulní 
straně razítko „Evergreen series / Čtenářům poesie / 18, Grosvenor Place, / LONDON, 
S.W.1.“  a  obsahuje  vedle  později  publikovaných  překladů  Ambrosové  –  a  namísto 
některých z nich – zmíněné čtyři  básně.  Přepis tohoto textu,  který zřejmě procházel 
oponenturou  či  vícerým  čtením,  je  připojen  jako  Příloha  3  k  této  disertaci,  neboť 
Ledererovy překlady nejsou jinde dostupné, a jsou v něm vyznačeny i vpisky rukou či 
zanesené korektury.102 Zmíněné čtyři překlady byly v publikovaném výboru nahrazeny 
buď  jinými  překladovými  verzemi,  nebo  přímo  jiným  textem,  nicméně  jsou 
prokazatelně Ledererovy. Dokládá to kromě znění básně Extáze, které se shoduje s verzí 
publikovanou v Obzoru pod Ledererovým jménem, i korespondence Libuše Ambrosové 
s Františkem Langerem. V ní Ambrosová hovoří o Ledererových „čtyřech překladech z 
Johna Donna“, u nichž potřebuje uspíšit korektury.103  

Výsledná podoba svazku Ó duše poutníku se od strojopisu dochovaného v Martině liší 
proto,  že  mezi  překladateli,  respektive  spíše  mezi  Ledererem coby překladatelem a 
Ambrosovou coby redaktorkou celého svazku i  vedoucí  edice,  došlo  k roztržce104 a 

102 Za informaci o tomto dokumentu a poskytnutí přepisu velmi děkuji Michalu Jarešovi z Ústavu pro 
českou literaturu AV ČR.

103 „...vracím se k... Vašemu laskavému slibu, že dopíšete sám J. Ledererovi ve věci jeho čtyř překladů z  
Johna Donna a požádáte jej jménem PEN klubu, aby nedělal zbytečných potíží...  Zdržuju zásilku 
korektur a ráda bych už opravdu svazeček dotiskla.“ LANGER, F. Korespondence I. Praha: Akropolis, 
2006, s. 5.

104 Povahu neshod opět ilustruje korespondence obou aktérů s Františkem Langerem. Zajímavé je, jak 
velmi Ledererovi na jeho překladech záleželo a jak úzkostlivě si střežil kontext, v němž se „jeho“ 
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nakonec se ujala překladu všech básní sama Ambrosová. Na rozdíl od Lederera byla v té 
době už zkušenou překladatelkou, byť převážně prózy,105 a v britském exilu debutovala 
pod pseudonymem „Pánková“ i  jako básnířka.  Její  sbírku  Potapěč,  v  níž  „rezonuje 
halasovská  dikce,  přesvědčivě  doplněná  vlastní  zkušeností  a  vizí  uzavřenosti, 
sklíčenosti  světa  kolem“,  řadí  Michal  Jareš  k  vrcholům oficiálně  vydávané  exilové 
tvorby.106 Od současníků se Ambrosové dostalo přijetí podrobnějšího a kritičtějšího. V 
exilovém  periodiku  Obzor  recenzuje  Potapěče  Viktor  Kripner,  mimochodem  pod 
zajímavým titulem „Intelekt v poezii“, takto:

To, co nám podává básnířka, poesie po mém soudu sice je, ale poesie bez jasu, bez žáru. 

(…)  Aby  nebylo  nedorozumění:  Tato  slova  nejsou  odsudkem,  nýbrž  pouhým 

konstatováním rázu a tónu celé sbírky. Nepřijde si na své čtenář, který hledá v poezii chuť, 

barvu, horečnatou sílu lyrického zážitku, zkrátka srdce a nikoliv jen mozek. Cit a nikoliv 

intelekt. Výšleh a nikoliv umnost (…) Básně vyznačující se příbuznou ražbou eliotovské 

dílny, v níž se básnířka cvičila jako překladatelka, nejsou místy bez zajímavosti právě svou 

hlubokou nesouzvučností, schválností a hledaností.107 

Dodejme ještě, že básnický cyklus Pánkové je psán metricky uvolněným veršem, ale 
velmi  hojně  využívá  nejrůznějších  eufonických  a  kakofonických  efektů,  zejména 
seskupováním stejných či podobných hláskových skupin na začátcích slov (na pláních 
vlaje  vlásky  lomikámen  /  Plápolá  plamen  války  sám  plodný  v  planém  létu).  Jak 
naznačuje už Kripnerova recenze, Ambrosová-Pánková se ještě před Donnem a před 
vlastním básnickým debutem  uvedla i jako překladatelka dvou ze  Čtyř kvartetů T. S. 
Eliota. Kripnerova recenze na její překlad básně East Coker byla jednoznačněji kladná – 
označil  jej  za  „dokonalý“.108 S  Eliotem  Pánková  během  svého  exilového  pobytu 
konzultovala  obtížná  místa  Kvartetů;109 stejně  tak  byli  ona  i  její  manžel  ve  styku s 

Donne objeví: „...mám strach, aby toho Donna nerecitoval třeba Feierabend a aby ho paní Ambrosová 
netiskla v různých mně nepříjemných plátcích“ … „také bych rád věděl,  čemu dělám doprovod“ 
[zřejmě chtěl předem vidět překlady její] … „Co bylo k opravení, jsem opravil. Jinak bych nerad, aby 
mně paní A. přepisovala moje veršíky.“ LANGER, F.  Korespondence I, ref. 103, s.  311 – omylem 
zařazeno pod hlavičku Josef Kodíček.

105 Překládala  např.  dva  romány  Richarda  Aldingtona,  včetně  Smrti  hrdiny,  a  několik  dalších 
beletristických či populárně naučných knih; jinak pracovala jako nakladatelská redaktorka. Jak uvádí 
Bořivoj  Srba  (Múzy  v  exilu,  s.  88)  Ambrosová  byla  blízkou  spolupracovnicí  Františka  Halase  – 
spoluredigovala s ním Almanachy Kmene –  takže i ji lze vlastně zařadit do halasovského okruhu, z 
nějž se rekrutovali první čeští donnovští překladatelé.

106 JAREŠ, M. Poezie ve sbornících britského válečného exilu. Soudobé dějiny, roč. 14, č. 1,  s. 49. 
107 KRIPNER, V. Intelekt v poezii. Obzor 1943, s. III–IV.
108 KRIPNER, V. Tam domov máš... Čechoslovák, 16. 1. 1942, s. 5.
109 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. Díl 4/sv. II, U-Ž. Praha: Academia, 2008, s. 1441.
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Herbertem Griersonem,  jehož  vydání  Donnových  básní  bylo  podkladem k českému 
výboru.110  

Přesnou motivaci, která vedla Pánkovou k výběru právě Johna Donna, neznáme. Lze ale 
usuzovat, že tu sehrála roli jeho stále vysoká čtenářská i kritická obliba v Británii a 
naopak  relativní  neznámost  v  českém  prostředí.  Kromě  toho  mohl  osobní  zájem 
Pánkové  o  něj  podnítit  jeho  někdejší  hlavní  propagátor  Eliot.  Jelikož  české  názvy 
jednotlivých básní jsou v obsahu doplněny i názvem anglickým a odkazem na příslušný 
soubor, v němž je lze nalézt (Elegies,  Songs and Sonnets apod.), měl výbor Pánkové 
zřejmě motivovat české exulanty také k tomu, aby se pokoušeli číst Donna v originále. 
Šlo tedy i o jakýsi vzdělávací projekt, který měl v době války utužovat kulturní vztahy s 
hostitelskou zemí.

Větší záhadou už je výběr ukázek do tohoto prvního knižního výboru, neboť se v něm 
jen těžko dá vysledovat jasná koncepce.  Ó duše poutníku se až na jednu báseň vůbec 
nekryje se Saudkovým předválečným torzem – snad proto, že tu byla snaha představit z 
Donna hlavně básně v češtině dosud nepublikované, ale stejně tak mohl být příčinou 
fakt,  že  Saudek,  zjevně  zaujatý  Donnovým expresivním milostným realismem,  si  k 
překladu vybíral zejména žertovněji laděné básně milostné. Charakter exilového výboru 
je zcela jiný – částečně byl asi ovlivněn válečnou situací a částečně zřejmě i vztahem 
Pánkové k reflexivně a duchovně laděné poezii Eliotově, jejíž znalost ji možná vedla k 
tomu, že u „jeho“ Donna chtěla vyzdvihnout především příbuzné polohy. Ve výboru 
mají převahu básně duchovní a meditativní s tematikou smrti, nicoty, úpadku či naopak 
zmrtvýchvstání – do této polohy patří  Znělky 4, 7 a 10,111 Zbožný zpěv ke Kristu před  
básníkovou  poslední  cestou  do  Němec,  ale  i  Nokturno  na  svatou  Lucii a  úryvky z 
Prvního a  Druhého  výročí.  Zejména  volba  konkrétní  pasáže  z  Prvního  výročí je 
nadobyčej  výmluvná  a  zároveň  bizarní.  Zatímco  Donne  na  jednom  místě  básně  v 
tradičně misogynském tónu hovoří o tom, jak ženy po jednom „zabíjejí“ muže (stejně 

110 Manžel Ambrosové M. V. Ambros se v článku  Anglické svědectví  o bitvě na Bílé hoře (Časopis 
Společnosti přátel starožitností, 1960, č. 2, s. 90–97) zmiňuje o tom, jak při přípravách vydání byl s  
manželkou za Griersonem v Edinburghu, kde jim Grierson jako zajímavost nabídl také přepis dopisu, 
jejž psal do Anglie Johnu Donnovi jeden z účastníků anglické vojenské výpravy na pomoc Friedrichu 
Falckému. Ambrosův článek obsahuje i stručný Donnův životopis se zdůrazněním vazby na Čechy, tj. 
Donnova vztahu k princezně Alžbětě,  pozdější české zimní královně, k jejíž  svatbě napsal  Donne 
epithalamion, a  jeho účasti  v neúspěšné Doncasterově misi,  která měla prostředkovat v napjatých 
vztazích mezi Ferdinandem II. a českou šlechtou.

111 Číslování je uvedeno podle českého originálu,  který vychází z Griersonova vydání. Jde o sonety 
„Death be not proud“, „At the round Earths imagind corners“ a „O my black Soule“.
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jako kdysi  Evin hřích „zabil“  hromadně celé  lidské pokolení),  český překlad začíná 
vprostřed Donnovy argumentace,  veršem  Tak po jednom teď odpravují  nás,  a  nutně 
musel být současníky čten aktualizovaně jako odkaz na „vraždění“ skutečné:

Donne: 

For that first marriage was our funeral; 

One woman at one blow, then killʼd us all, 

And singly, one by one, they kill us now. 

We do delightfully our selves allow 

To that consumption; and profusely blind, 

We kill our selves to propagate our kind.

Pánková:

(nepřeloženo)

Tak po jednom teď odpravují nás.

My ovšem s rozkoší a rádi zas

jdem na odbyt, a slepí o překot

se vraždíme, jen aby vzkvétal rod. 

Takovéto zkreslení lze těžko připsat nepozornosti, neboť výběr místa, kde by měl český 
výňatek začínat, aby byl srozumitelný a vnitřně koherentní, musela autorka zcela jistě 
podrobně promýšlet.  Celé ladění  úryvku,  který Pánková vybírá  z  Prvního výročí,  je 
přitom blízké  depresivní  dusivé  atmosféře  jejího  Potapěče  –  jako  by  překladatelka 
chtěla i prostřednictvím Donna hovořícího přes propast tří století reflektovat ovzduší 
války a emigrace: 

We seem ambitious, God's whole work t'undo; 

Of nothing he made us, and we strive too, 

To bring our selves to nothing back; and we 

Do what we can, to do't so soon as he.

Snad vzpurně chcem vzít Boží dílo zpět – 

Bůh nás hnět z ničeho, a my zas hned

se ženem do nicoty navrátit.

A jako on chcem v díle rychlí být.

 
Z milostných básní jsou ve výboru Pánkové zastoupeny dvě s tématem loučení (Vlastní  
podobizna,  Na rozloučenou: aby smutku nebylo)  a  kromě nich pak  U vytržení (The 
Extasie),  Výklad  o  stínu,  Ostatky  svatých (The  Relique)  a  jako  jediný  zástupce 
rozvernější donnovské polohy „píseň“ Padající hvězdu chyť. 

Výbor Pánkové, zahrnující celkem jedenáct celých básní a dva úryvky delších skladeb, 
byl opatřen doslovem Herberta Reada,  básníka,  jenž sám vděčil Donnovi za mnohé. 
Tento doslov je informačně dosti bohatý a snaží se na malé ploše seznámit čtenáře nejen 
s peripetiemi Donnova  života a posmrtné recepce jeho díla, ale objasnit i problematické 
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pojmy  jako  „metafyzický“  či  „wit“112 a  celou  eliotovskou  tezi  o  prolínání  citu  a 
myšlenky u metafyziků, s níž se Read ztotožňoval. Ohlas knihy Ó duše poutníku  byl 
ovšem omezený, protože kvůli průtahům a neshodám mezi překladateli vyšla teprve v 
roce 1945 a na sklonku války už byla česká londýnská emigrace přirozeně zaměstnaná 
především plánováním poválečného uspořádání našich domácích poměrů a návratem do 
vlasti.  Přesto se část  z nákladu 750 výtisků dostala i na český trh a ve Svobodných 
novinách  ji  s  tříletým  zpožděním  zevrubně  recenzoval  tehdy  jedenadvacetiletý  Jiří 
Levý.  První  část  jeho  textu,  věnovaná  Donnově  osobnosti  a  postavení  v  literatuře, 
přináší  mnoho  informací  a  (někdy  možná  diskutabilních)  tezí,  jež  musely  být  pro 
českého čtenáře nové: kromě toho, že vymezuje Donnův vztah k jeho bezprostředním 
předchůdcům a následovníkům, se snaží vystopovat donnovské ozvuky i v nejnovější 
poezii:

tradice extravagantních slovních složenin, jichž Donne použil snad pod vlivem du Bartase, 

jde  až  do  nejnovější  doby přes  Tennysona  a  Hopkinse  k  Dylan  Thomasovi.  K  dnešní 

aktuálnosti  však  Donna  vynesla  vlna  rilkovského abstraktna  v  poezii,  jež  v  posledních 

letech vyústila v básnění o čtvrtém rozměru, v jakousi poezii času. Tato tendence, společná 

dnes celé evropské literatuře a u nás jen slabě zastoupená Holanovým Prvním testamentem, 

je nejsilnějším proudem v současné anglické poesii a určuje ideově např. Eliotova „Čtyři 

kvarteta“ nebo sbírky Audenovy i MacNeiceovy. T. S. Eliota pojí k Donnovi i společné 

východisko – Dante.  Ostatně obdoba mezi poesií dnešní a dílem básníka 17. století má 

možná hlubší příčinu: duchovní atmosféra obou dob byla rozrušena velikými katastrofami 

válečnými i víry duchovními, podmíněnými novými poznatky exaktních věd.113 

Lze možná polemizovat s tím, jaký význam Levý přikládá Donnovým složeninám, či se 
ptát, zda  byla Donnova obnovená popularita dána zrovna básněmi, které by měly blízko 
k  rilkovskému abstraktnu:  Daniel  Pritchard  v  recenzi  na  nedávné  anglické  vydání 
Rilkovy poezie  sice  připouští,  že  Johnsonova  charakteristika  Donnových  textů  jako 
„nesourodých myšlenek … násilím spřažených k sobě“ se dá použít i na básnické texty 
Rilkovy,  ale  zároveň  připomíná,  že  Rilke  „nebyl  metafyzik  spřádající  hutnou, 
kompaktní  lyrickou  argumentaci“114 (což  je  typický  rys  většiny  nejslavnějších 
Donnových básní). Ač tedy s Levým nemusíme ve všem souhlasit, jeho reakce na knihu 

112 „Wit“ je jakožto vysvětlovaný pojem samozřejmě ponecháno v originále, nicméně Pánková zároveň 
dodává půvabný, byť možná i trochu zavádějící překlad „šéngajst“.

113 LEVÝ, J. „John Donne – básník anglického baroka“. Svobodné noviny, 15. 2. 1948, s. 6.
114 PRITCHARD, D. „The Transformation of Roses“. The Critical Flame [online]. Iss. 4, November – 

December 2009 [cit. 2015-10-17]. Dostupné z: http://criticalflame.org/the-transformation-of-roses/
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Pánkové a kontext, do nějž Donna řadí, přinejmenším zajímavě dokládají, jak důležitá 
je u takovýchto výborů, zejména jde-li téměř o první představení cizího básníka, právě 
otázka výběru. 

Samotný překlad Levý oceňuje jako důležitý ediční počin. Jak uvádí, už vzhledem k 
tomu, nakolik Donne ovlivnil soudobou anglicky psanou poezii,  je seznámení s jeho 
vlastními  verši  velmi  vítané  a  potřebné  a  nikterak  není  jen  výrazem  povinného 
zaplňování mezer. K provedení překladu se staví mírně kriticky; konstatuje, že vcelku se 
podařilo většinu básní převést hladce a tam, kde je to relevantní, i vtipně, nicméně místy 
na něj působí rušivě prostředky, jimiž se autorka při zachování metra snaží vyrovnat s 
větší  sémantickou  hustotou  angličtiny:  složité  gramatické  závislosti,  eliptičnost, 
jmennost  na  úkor  dynamického  slovesného  vyjadřování  (ke  všem  těmto  aspektům 
překladu Pánkové se dostaneme v kapitole  4).  Levý také poprvé výslovně nastoluje 
otázku,  zda  by  nebylo  v  některých  básních  na  místě  rozšíření  metra,  ovšem  bez 
přílišného narušení rytmické struktury básně – což je otázka, která, jak uvidíme zejména 
při srovnání překladů novějších, není u českého Donna dodnes uspokojivě dořešená.

2.4.  Shrnutí první fáze české recepce – nevyplněné přísliby

Výborem Pánkové a tímto jeho českým ohlasem, uveřejněným deset dní před datem 
„vítězného  února“,  se  uzavírá  první  fáze  oficiální  české  recepce  Donna,  tj.  jeho 
publikovaných  překladů  a  literárněvědných  reflexí  jeho  poezie.  Pokud  jde  o 
literárněvědné ohlasy, těch je v předválečné a válečné době minimum, což je dáno i tím, 
že  Šalda  a  Černý,  kteří  se  u  nás  věnují  evropskému  „baroku“  nejobšírněji,  jsou 
především romanisté. Černý si v Eseji o básnickém baroku vybírá jako reprezentativní 
zjev  anglické  barokní  poezie  celkem nepřekvapivě  Miltona  a  Donna  zmiňuje  zcela 
okrajově; o něco větší prostor mu věnuje v univerzitních přednáškách později shrnutých 
do Soustavného přehledu dějin literatury naší vzdělanosti. V části „Baroko“ je Donne 
zastoupen anglickou i českou verzí Hymnu k Bohu Otci a představen jako „největší ze 
všech“  [anglických lyrických básníků té doby],  básník „katolické rodové ascendence, 
katolických sklonů a katolických myšlenkových způsobů“. V Černého pojetí je Donne 
„složitý  a  paradoxální  intelektualista,  vzrušeně  smyslný,  ale  ne  smyslový,  neboť 
sublimující okamžitě tělesné zanícení a fyzický osud v nadsmyslové drama duchovních  
podstat,  hrané  mimo  tento  svět...  a  určené  od  věčnosti“115.  Méně  květnatá  a 

115 ČERNÝ, V.  Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti.  Jinočany: H&H, 2005, 
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informativnější  je charakteristika Donna,  kterou podává Zdeněk Vančura v článku  z 
roku 1943:

Skutečná škola barokního básnictví vzešla ze skeptické, rozervané osobnosti a iniciativního 

výrazového vzoru  Johna Donna,  který svou světskou lyrikou z  posledních  let  16.  stol.  

zpodobuje  dobový  odklon  od  alžbětinské  konvenčnosti  melodické  a  citové  k  novému 

(baroknímu)  realismu,  hloubavému,  cynickému  a  satirickému  a  rytmické  drsnosti.  Je 

předchůdcem nejen dvorské lyriky kavalírské a libertinské, ale i náboženského básnictví, t. 

zv. „metafysického“, v němž velkou energií obraznosti jsou spojovány představy obsahově 

sobě  krajně  vzdálené  a  jehož  bizarní  metafory  propůjčují  ostře  smyslovou  bytnost  a 

vášnivou naléhavost  konceptům intelektuálním. Svým kazatelstvím je pak tento barokní 

pathetik (který se jednou dal vyobraziti jako mrtvola v svém připraveném rubáši) vzorem 

mohutným a vzníceným kazatelům jak anglikánským, tak puritánským.116 

I tato Vančurova charakteristika má nicméně jen shrnující, „učebnicový“ ráz. Lze tedy 
konstatovat,  že  první  období  donnovské  recepce,  které  lze  ohraničit  nástupem 
komunismu,  je  tak  trochu  dobou  nevyplněných  příslibů.  Jsou  tu  minimálně  dvě 
osobnosti – Saudek a Lederer – které by mohly jeho poezii k nám výrazněji uvést a 
zakotvit ho v domácím kontextu, ale ani u jedné se tento příslib nenaplňuje. Saudek se 
po únoru,  kdy je na vše „barokní“ uvalena klatba,  k Donnovým veršům už nevrací. 
Lederer kvůli témuž únoru zůstává v emigraci a tam o Donnovi dál publikuje pouze 
anglicky a francouzsky. Je smutně paradoxní, že zatímco v Čechách je jako odborník na 
Donna velmi málo známý, za důležitý vhled do Donnovy milostné poezie mu vděčí 
čtenáři  francouzští,  neboť jeho studie  Toutes ses maîtresses profanes,  přeložená jeho 
ženou Claudine,  je nejdelším a nepochybně ústředním textem v obsáhlé francouzské 
donnovské publikaci švýcarského nakladatelství LʼAge dʼHomme.117   

2.5.  Poválečné období

O tom, proč se nejen Donne, ale prakticky vše, co lze označit široce chápaným pojmem 
„barokní“, nevydává minimálně do let šedesátých, netřeba dlouze hovořit. Jaký poměr 
zaujme  k  duchovním  inspiracím  baroka  nadcházející  doba,  předznamenaly  velmi 
výmluvně  už  reakce,  které  na  prvním  poválečném  sjezdu  spisovatelů  v  roce  1946 

s. 176. Kurzíva doplněna autorkou.
116 VANČURA, Z. „Počátek a konec baroku (K otázce literární periodisace)“. Slovo a slovesnost, roč. 9 

(1943), č. 4, s. 169–181. 
117 BENOIST, J.-M., ed. John Donne. Lausanne: LʼAge dʼHomme, 1983.
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vyvolalo vystoupení Aloyse Skoumala. Skoumal, hluboce věřící katolík a mimo jiné i 
pozdější editor Saudkových překladů metafyziků a německých barokních básníků, se 
tehdy odvážil přirovnat poválečnou dobu k době barokní:

Stojíme na prahu nového baroka. Jedna epocha se skončila, jeden svět vzal zasvé. Situace 

nás všech – bez rozdílu názorového základu, výchovy, vzdělání, senzibility,  společenské 

příslušnosti  –  je  zřetelně  situace přechodu,  nestálosti,  provizoria.  Tato  vratkost,  toto 

kolísání „between two worlds, one dead, the other powerless to be born“ (…) je situace  

typicky barokní.  Barokní je zejména ve svém vystupňování protikladů, ve své pojmové 

antitetičnosti, ve své existenciální antinomii. Baroko je mi stav ducha, který vyplývá z jisté  

konkrétní  historické  situace,  přesněji  z  jisté  historické  krize,  která  je  charakterizována 

snahou o  rozbití  dosavadních  forem a  o  vytvoření  formy nové.  V baroku  je  obsaženo 

maximum antitetických prvků, provázených maximem emocí: vedle zklamání a zoufalství 

nad tím, co minulo a co je navždy nedosažitelné, je tu stejně silný sklon racionalistický a 

voluntaristický, dobyvatelsky zaměřený do budoucnosti.118 

Skoumal užil analogie s barokem ve snaze popsat křehký stav poválečné společnosti a 
upozornit  na  rizika  jejího  budoucího  vývoje,  zejména  na  to  že  život  je  často 
„protichůdný kolektivní vůli k formě“ a že tento hlas autentického života – „všechno, co 
se  v  nás  vzpírá  [příliš  snadno]  přisvědčit,  uvěřit,  vyznat“  (rozuměj  všechno,  co  se 
odmítá  rozpustit  v  kolektivu  tíhnoucím určitým směrem)  –  je  „moudrá  setrvačnost, 
která není rutinou ani zbabělostí, nýbrž samým principem zachování totožnosti, jednoty, 
kontinuity naší mravní osobnosti“. Ve svém vystoupení (v sekci „Osobnost a kolektiv“) 
se snažil poukázat na trvalý význam křesťanské spirituality a personalismu pro každého 
moderního  člověka,  nicméně  samotný  pojem „baroko“  působil  na  některé  přítomné 
provokativně:

U pana Skoumala jsme hned viděli, na čem jsme. My v touze pana Skoumala po novém 

baroku  vidíme  touhu  vzpomínek  na  dobu  velké  slávy  církevního  orthodoxního 

spiritualismu. Ale vzpomínky samy o sobě nejsou schopny realisovat vývojem překonané 

představy (…) dnešní společnost už nikdy nevzkřísí typ barokního klerika (…) moderní 

modlitba a vše ostatní, co se s ní dožaduje nového životního uplatnění, není než básní a pro 

nás  básní  starého  typu,  ani  barokově,  ani  renesančně  neopakovatelnou.  Proto  zásadně 

118 Tato  i  níže  uvedené  citace  převzaty  z  vystoupení  Aloyse  Skoumala  na  prvním sjezdu  českých 
spisovatelů.  In:  KOPECKÝ, J.:  Účtování  a  výhledy:  Sborník prvního sjezdu českých spisovatelů.  
Praha:  Syndikát  českých  spisovatelů,  1948,  s.  107–113.  Dostupné  též  na: 
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zdejin/1/skoumal.pdf  
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odmítám vývody pana Skoumala a omezuji jejich platnost pro renesanci a barokisování 

výhradně vnitřního, orthodoxního, církevního katolictví.119 

Podíváme-li  se  po  tomto  exkursu  do  dobového  duchovního  klimatu  na  praktické 
vydávání „barokní“ poezie (nejvýrazněji je to vidět na antologiích), zjistíme, že jak u 
českého,  tak  u  zahraničního  baroka  následuje  po  době  těsně  poválečné  minimálně 
patnáctiletá  přestávka,  a  další  vydání  se  začínají  objevovat  až  v  druhé  polovině 
šedesátých  let.  U  českého  baroka  je  to  obzvlášť  výrazné,  protože  to  je  natolik 
bezprostředně ideologicky spojováno s „dobou temna“, že v padesátých letech edičně 
prakticky neexistuje.120 

Vydávání zahraničního baroka tento trend v zásadě kopíruje, jen trochu dříve, už v roce 
1959, přichází reedice Saudkova výboru z německého baroka Růže ran a pak v rozmezí 
jednoho desetiletí  od roku 1959 do roku 1969 následují  další  dvě vydání,  což opět 
svědčí o velkém zájmu. Nejširším projektem tohoto typu v šedesátých letech je Černého 
antologie Kéž hoří popel můj z roku 1967.

Kniha  Kéž  hoří  popel  můj  vyšla  v  nakladatelství  Mladá  fronta  díky iniciativě  jeho 
šéfredaktora  Karla  Šiktance  a  redaktorky  Jiřiny  Flekové121 a  Václav  Černý  tím  v 
pozměněné a rozšířené podobě uskutečnil svůj dávný záměr vydat antologii poezie 17. 
století. Antologie z roku 1967 zahrnovala oproti původnímu plánu i baroko slovanské 
včetně domácího a  na rozdíl  od původního projektu,  v  němž Černý počítal  s  E.  A. 
Saudkem, byla dílem více překladatelů.  Ze Saudkových překladů Donna do ní  byly 
zařazeny dva texty; zbývajících jedenáct bylo už dílem Hany Žantovské (1921 – 2004), 
kterou Černý k Donnovi zřejmě přivedl. 

119 Příspěvek Pavla Kypra v rozpravě nad projevy delegátů. In:  KOPECKÝ, J.:  Účtování a výhledy:  
Sborník prvního sjezdu českých spisovatelů. Praha: Syndikát českých spisovatelů, 1948, s. 89–90.

120 Například Bridelova poezie vychází u nás – po průběžném vydávání ukázek po celá třicátá léta i 
během války – naposledy v roce 1945 a pak teprve v Černého antologii z roku 1967; po ní ovšem 
hned následuje v letech 68 a 69 antologie českého baroka Kapka rosy tekoucí (reedována za jediný 
rok!), v roce 1969 vychází bridelovská monografie a v roce 1970 se tato vlna zájmu – nebo spíše 
povoleného zájmu, protože se dá předpokládat, že čtenářský a vědecký zájem o baroko byl víceméně 
kontinuální – uzavírá další antologií české barokní poezie Růže, kterouž smrt zavřela. (Lexikon české 
literatury 1, A-G. Praha: Academia, 1985, s. 302).

121 PLATZOVÁ, M. Přiblížit se k originálu. Rozhovor s Hanou Žantovskou. Literární noviny, 2002, č. 6, 
s. 15.
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2.6.  Hana Žantovská

V témže roce jako ukázky v antologii vyšly překlady Hany Žantovské také samostatně. 
Pod názvem Extáze  je ve své edici Květy poezie vydalo nakladatelství Mladá fronta. 
Jde o první relativně ucelený a reprezentativní výbor z Donna v češtině, neboť zahrnuje 
vybrané texty ze všech tří nejčastěji překládaných skupin Donnovy poezie – z ranějších, 
často  satirických  Elegií,  z  Písní  a  sonetů  a  také  z  duchovních  básní,  z  nichž  je 
nejdůležitější  cyklus  Svatých  sonetů  (někdy  překládány  též  jako  Zbožné  sonety). 
Doslov  k  němu  psal  Zdeněk  Vančura  a  Donne  je  v  něm,  na  rozdíl  od  ranějšího 
Vančurova  článku,  poprvé  výslovně  označen  za  manýristu.  Přestože  se  tento  výbor 
nedočkal reedice, zůstává Hana Žantovská díky jeho šíři až doposud jedním ze dvou 
nejvýznamnějších českých překladatelů Donna. 

Pro Hanu Žantovskou byly překlady Donna vstupem na zatím neznámé území. V době, 
kdy na nich pracovala,  měla za sebou už několik básnických překladů:  Portugalské 
sonety  E.  Barretové-Browningové,  poprvé  uveřejněné  v  roce  1946  a  tou  dobou  již 
opakovaně reedované, Byronovu lyriku (1959), výbor z Roberta Frosta (1964) a účast 
na antologii Moderní anglická poezie (1964). Alžbětinskou poezií ani poezií 17. století 
se  ale  před  Donnem  překladatelsky  nikdy  nezabývala  (pouze  souběžně  s  prací  na 
Donnovi přeložila  pro Černého antologii  také dvě Vaughanovy a jednu Crashawovu 
báseň). V poezii zůstává i dnes jejím nejoceňovanějším překladem patrně Browningová, 
možno-li soudit podle počtu reedic – ten je ovšem dán i popularitou knihy samotné, jež 
byla v Čechách vždy vysoká. Jinak je jméno Hany Žantovské výrazněji spojováno s 
romantickou epochou (po dvou výborech z Byrona a Keatse) a s některými moderními 
básníky (Creeley, Levertovová). O tom, jak přistupovala k Donnovi, podává svědectví 
její dcera Irena Murray: 

Z mnoha anglických a  amerických básníků,  které  přeložila,  byl  Donne jejím nejtěžším 

překladatelským problémem a zároveň dlouholetým střediskem jejího zájmu. Pamatuji se, 

jak jsem jí i po letech zasílala nové kritické materiály a jak pokaždé, když za mnou přijela 

do  Kanady,122 spěchala  hned  v  univerzitní  knihovně,  kde  jsem  tenkrát  pracovala,  do 

oddělení anglické poezie a kritiky, aby se seznámila s novými prameny a kritickými výbory. 

Jsem přesvědčena, že u Donna měla pocit nedokončené práce a že to ji motivovalo.123 

122 Dcera H. Žantovské se do Kanady provdala. 
123 Osobní (mailová) komunikace s Irenou Murray-Žantovskou, 27. září 2010.
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Svou práci na Donnovi konzultovala Hana Žantovská s Josefem Ledererem, což její 
překlady symbolicky propojuje s předválečnými počátky donnovské recepce, a kromě 
Lederera byl jejím rádcem také Jan Zábrana.124 I zkušenost z těchto společných sezení 
nad Donnem byla dost možná podkladem pro doporučení, které Zábrana psal v roce 
1969 zástupkyni šéfredaktora revue  Světová literatura Evě Kondrysové: „… je velice 
správné přitáhnout Hanku Žantovskou, která je neobyčejně solidní a poctivá. Můj názor 
je ten, že pokud dělá překlady, které jsou jí blízké, dělá je dobře.“125 Aniž chci příliš 
předjímat hodnocení překladů v dalších kapitolách, domnívám se, že větu o solidnosti a 
poctivosti  –  kterou  ostatně  potvrzuje  i  svědectví  dcery  Hany Žantovské  –  je  dobré 
podržet v paměti a stejně tak i Zábranův další komentář. I v díle jediného autora (a u 
Donna to platí vrchovatě) se totiž často vyskytují velmi rozdílné výrazové polohy, které 
pro  překladatele  podle  jeho naturelu  mohou představovat  tu  lehčí  a  tu  zase  obtížně 
zvládnutelný úkol.  

Kromě básní zahrnutých do výboru  Extáze  se Hana Žantovská zabývala i Donnovou 
Poutí  duše  (Metempsychosis),  jež  je  podle  Michela  Butora  „nejambicióznější  a 
nejzvláštnější ze všech textů, jež nám Donne zanechal“126. Pouť duše nejlépe dokládá 
Donnovu schopnost líčit jakoby zevnitř stavbu a fungování těl rostlin či živočichů – růst 
kořene mandragory či rašení vrabčího peří, přirovnávané k prořezávání zubů u dětí (což 
je, pravda, obraz vypůjčený z Platónova Faidra). Žantovská sice přeložila pouze úryvky 
citované v Butorově eseji O „Pouti duše“ Johna Donna, nicméně ty zahrnují některé z 
nejznámějších pasáží, ať už jde o zmiňovanou mandragoru a vrabce nebo o líčení toho, 
jak se duše zabydlila v těle velryby či jak, vtělená v myš, „hryzla lana života“ v mozku 
slona  (už tenhle  nádherný obrat  naznačuje,  o  čem mluví  John Carey,  když  říká,  že 
fyzická intenzita, s jakou Donne dokáže zapůsobit, nemá v anglické poezii obdoby až 
do Hughesova Vrána).127 Celou Metempsychosis ovšem zatím v češtině nemáme a je to 
rozhodně jeden z dluhů, který by měl být splacen.

Přestože se Hana Žantovská podle svědectví své dcery zabývala Donnem dlouhodoběji, 

124 Lederer je jako poradce zmiňován přímo ve výboru  Extáze. O Zábranově podílu se překladatelka 
zmiňuje v rozhovoru s názvem „Přiblížit se k originálu“. Literární noviny, č. 6, 2002, s. 15. 

125 HORÁČKOVÁ, A.,  JANIŠ, V. „Zemřela překladatelka Hana Žantovská“.  Mladá fronta  [online] 
18.8.  2004  [cit  2015-10-11].  Dostupné  na  http://kultura.idnes.cz/zemrela-prekladatelka-hana-
zantovska-dwb-/literatura.aspx?c=A040817_191927_literatura_dpi.

126 BUTOR, M. O ,Pouti dušeʻ Johna Donna. In: Repertoár. Praha: Odeon, 1969, s. 66.
127 CAREY, J. John Donne: Life, Mind and Art. London: Faber & Faber, 1983, s. 151.
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k rozšíření ani k pouhé reedici jejího původního výboru už nikdy nedošlo. Je to škoda i  
proto,  že  její  český  Donne  mohl  mít  zajímavý  vývoj  –  je  známo,  že  při  reedicích 
Portugalských  sonetů,  které  poprvé  vyšly  v  roce  1946, Žantovská  mnohé  básně 
přepracovávala, aby reagovala na vývoj češtiny, českého básnického jazyka128 a snad i 
vlastních interpretací  či  estetického cítění.  Bohužel  „nedodělaná práce“ nedodělanou 
zůstala,  snad  i  proto,  že  už  v  sedmdesátých  letech  se  Donna  i  dalších  metafyziků 
výrazně ujímá překladatel jiný, Zdeněk Hron (1944 – ).

2.7.  Zdeněk Hron

U  Zdeňka  Hrona  jsou  na  rozdíl  od  Hany  Žantovské  překlady  Donna  součástí 
dlouhodobějšího  překladatelského  zájmu  o  alžbětinskou  a  poalžbětinskou  literaturu. 
První jeho donnovské překlady se objevují v antologii z roku 1978 Škola noci  (název 
knihy, ať už byl volbou překladatelovou nebo marketingovým tahem nakladatelství, je 
ovšem  pro  anglistu  poněkud  matoucí,  protože  řada  zařazených  básníků  nemá  s 
takzvanou  „School  of  Night“  nic  společného).  Donne,  jejž  Hron nazývá  „typickým 
duchem přechodné  doby mezi  renesancí  a  barokem“,  je  nepochybným středobodem 
antologie,  neboť  je  mu  věnováno  zdaleka  nejvíc  prostoru;  vedle  něj  jsou  zahrnuti, 
ovšem dost omezeně, někteří metafyzikové (Traherne, Herbert, Vaughan) a z ranějších 
alžbětinců zejména Ralegh, Spenser a Sidney. Ještě koncem sedmdesátých let patrně 
nebylo  jednoduché  projekt  takovéto  antologie  prosadit  –  výbor  byl  podle  tvrzení 
překladatele129 redakčně „očesán“ zhruba o třetinu, a to právě, zřejmě ne náhodou, o 
meditativní poezii metafyziků.  

Zájem Zdeňka Hrona o Donnovu poezii začíná už v šedesátých letech, během studií. 
Podle tvrzení samotného překladatele to bylo zprvu v reakci na překlady Saudkovy130 (v 
Hronových  výborech  také  skutečně  najdeme  znovu  přeložené  všechny  básně  ze 
Saudkova torza). Nejdůležitějším Hronovým donnovským počinem je samostatný výbor 
s názvem Komu zvoní hrana, který vyšel v roce 1987 v nakladatelství Československý 
spisovatel a byl reedován v roce 2014 v nakladatelství Prostor. Jde o zatím nejucelenější 

128 V interview z roku 2002 (viz pozn. 121) mluví například o tom, jaký vliv měla na básnický jazyk 
Skácelova poezie, která jej posunula směrem k maximální sevřenosti a oproštěnosti, a připomíná i  
Zábranovy opakované pokusy o Jesenina, jimiž se také snažil dospět k jednoduchosti.

129 BERÁNEK, J. „Jazyk je živlem mého života“ (rozhovor se Zdeňkem Hronem). Svobodný zítřek 
č. 39, 1990, s. 1.

130 Zde vycházím z osobního rozhovoru se Zdeňkem Hronem (26. října 2010). U Saudka ho údajně 
dráždil lehce archaizující  tón jeho překladů.
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pokus  zprostředkovat  Donnovu osobnost  českému čtenáři,  protože  výbor  zahrnuje  i 
několik Donnových prozaických textů (Paradoxy a problémy, krátký úryvek z Ignácova 
konkláve či  z předmluvy ke spisu  Biathanatos obhajujícím sebevraždu),  esej  Básník  
Starého i Nového světa a podrobné kalendárium Donnova života na pozadí dobových 
událostí.  Část  básnických  překladů  zařazených  do  výboru  Komu  zvoní  hrana poté 
vychází  znovu  ještě  v  nakladatelství  BBart,  jednak  v  samostatném  donnovském 
svazečku po názvem Elegie a písně (2001) a jednak jako součást antologie Metafyzičtí  
básníci (2001). Celkově se tedy právě Zdeněk Hron věnuje anglické lyrické poezii 16. a 
17. století nejsoustavněji z českých překladatelů a snaží se ji zasadit i do celkového 
kontextu epochy. Donne je pak pro něj jakýmsi jejím ohniskem a jedním z výrazných 
překladatelských  zájmů.  V eseji  Fénix  a  fontána o  jednotlivých  proudech  anglické 
lyriky tohoto období je obsažena i velmi výmluvná a s osobním zaujetím psaná Hronova 
charakteristika Donna, z níž stojí za to ocitovat alespoň část, protože je jednou z mála 
ne čistě akademických reflexí Donnovy osobnosti u nás a navíc se snaží vymezit, v čem 
je Donne dodnes živý: 

… Vystřídal všechny kostýmy a pózy – deziluzi, ironii i cynické gesto – ale zůstává vždy 

citlivým poutníkem za hodnotami,  protože jako jeden z mála tehdejších lidí  chápal,  že 

člověk zůstává čistý ne skrze to, čemu se vyhne, ale tím, skrze co projde čistý (...) 

Použijeme-li při posuzování struktury Donnových básní dnešní terminologii, musíme tvrdit, 

že je básníkem modernistickým. Stejné disonance, jaké jsou slyšet v Donnových prožitcích 

a názorech, skřípou i v jeho výraze. Stejně jako se rouhal a revoltoval svou „donnovskou“ 

láskou, stejně dráždil i kakofonií svých veršů. A přitom jejich mélos není ničím jiným než 

nářkem srdce bloudícího bosky po strništi světa, bolestí lidských kořenů narážejících na 

kameny v půdě. Praskají v něm prkna korábů hledajících neznámé pevniny, ozývá se v něm 

záhadná řeč starých map, zní v něm kosmické ticho astronomických observatoří i palčivá 

magie astrologů, syčí v něm retorty a křivule, světélkuje v něm odlesk plamenů na bledých 

tvářích alchymistů, řvou v něm svaly, šlachy, kosti a krev pod nástroji katů i ranhojičů, 

uhlazuje jej kasuistická argumentace. 

V Donnově expresi se mísí „vulgární s „duchovním“, „tělesné“ s „věčným“, tuhne v ní  

žhavé magma zážitků i snění; z písku světa se rýžuje zlato lyriky. Donne není ve výrazu 

nikdy bezprostřední senzualista – všechny prožitky přetavuje v retortě metafory (...)

Moderní a doslova dnešní je svým pojetím lásky a sexu, věcných svobodných vztahů bez 

platónských  idealizací  a  náboženských  anatémat.  Podobně  i  ve  svých  pozdějších 
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náboženských meditacích hledal Boha ve svých pochybnostech a pro své přitakání životu 

mohl dát zemřít i smrti.131    

Tolik  o  Donnovi  zatím poslední  český  překladatel  jeho  Písní  a  sonetů.  Z  Hronovy 
reflexe  je  patrné,  že  u  Donna  zdůrazňuje  disonantnost,  na  první  pohled  až  násilné 
spojování protikladů – a „extrémnost“ samotné doby, která promlouvá jeho verši. Byť 
se  jedná  o  poetickou  charakteristiku  Donnovy  osobnosti,  a  ne  přímo  o  formulaci 
překladatelské  koncepce,  domnívám se,  že  je  důležité  podržet  tato  slova  v  paměti, 
protože  při  absenci  výslovně  formulovaného  překladatelského  pojetí  jsou  (vedle 
samotného překladu) jediným vodítkem, naznačujícím, jaké akcenty jsou pro Zdeňka 
Hrona v Donnově díle podstatné. 

Může se zdát, že nejde o „akcenty“, ale jen o objektivní zprostředkování toho, co o 
Donnovi  shodně  tvrdí  většina  akademické  literární  vědy.  Srovnáme-li  ale  Hronovu 
charakteristiku s kontextem, v jakém se o Donnovi zmiňuje Hana Žantovská, ukáže se 
jemný, ale zajímavý rozdíl.  Když Hana Žantovská v interview mluví o svých obecných 
preferencích v překládání poezie, zmiňuje nejprve velké romantické básníky Byrona a 
Keatse,  pak  korespondenci  Roberta  Browninga  s  Elisabeth  Barretovou  a  vzápětí  na 
vysvětlenou dodává: „Vždy jsem spíš tíhla k citovým věcem, překládala jsem velikého 
anglického básníka Johna Donna…“132 O kus dál pak dodává: „Ráda na ten překlad 
vzpomínám,  [Donne]  je  svým  způsobem  integrální,  jako  Shakespeare.“  Rozhodně 
nechci tuto stručnou zmínku přeceňovat ani naznačovat, že je nějak zjevně v rozporu s 
Hronovým viděním Donna  (ostatně  právě  „integrální“  básník  v  sobě  dokáže  spojit 
protiklady, o nichž podrobněji hovoří Hron). Přesto je zde rozdíl v důrazu (v jednom 
případě  se  výslovně  mluví  o  pózách,  disonanci  a  kakofonii,  o  mísení  a  střetávání 
různých poloh,  v  druhém o citovosti  a  integrálnosti),  a  jak uvidíme později,  vlastní 
srovnávání verzí na konkrétním materiálu může v očích kritika i takovýmto drobným 
„stopám“ zpětně propůjčit význam. 

Pro upřesnění jednoho výše uvedeného tvrzení ještě třeba dodat, že u Hrona výslovný 
komentář k vlastnímu překladu, tedy překladatelská koncepce, tak docela nechybí – k 
prvnímu vydání výboru Komu zvoní hrana je připojena „Překladatelova poznámka“. V 

131 HRON,  Z.  Fénix  a  fontána.  In  Škola  noci.  Anglická  renesanční  a  barokní  poezie.  Praha: 
Československý spisovatel, 1978, s. 20–21.

132 ČECHOVÁ, S. „Nejlépe zpívají ti, kdo jsou v pekle“ (rozhovor s Hanou Žantovskou). Mosty, roč. 5 
(1996), č. 5, s. 13. 
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ní se Hron podrobněji věnuje Donnovu uvolněnému, elastickému rytmu a obhajuje svou 
snahu zachovat jeho metrické odchylky i svou volbu „nepřesných“ rýmů, neboť „jsme 
přesvědčeni, že v překládání poezie je třeba udělat krok směrem k expresívní a rytmické 
diferenciaci, aby hlas cizích básníků v překladu nezněl prakticky stejně“. Zajímavé je v 
tomto  překladatelově  dovětku  i  jedno  tvrzení,  které  se  netýká  čistě  rytmu,  byť  do 
rytmických  vývodů  ústí.  Hron  píše:  „Jak  odpovídá  vždy  lehce  parodickému 
předznamenání  jeho  lyriky,133 Donne  pracuje  a  počítá  s  estetickým  potenciálem 
disonance.“  I  tady,  tak  jako  v  eseji  Fénix  a  fontána,  se  tedy  vyzdvihuje  estetický 
potenciál disonance – a dokonce se dost odvážně tvrdí, že  všechny Donnovy lyrické 
básně mají v sobě příměs parodie. 

Je otázka, vůči komu se Hron svou obhajobou metrických odchylek a nepřesných rýmů 
vymezuje  –  pro  jeho předchůdkyni  Hanu Žantovskou přílišná  metrická  pravidelnost 
rozhodně typická není. Zřejmě zde nepřímo reaguje na kritiky, které v roce 1981 vyvolal 
jeho  překlad  W.  Blakea,  rytmicky uvolněný  a  hojně  využívající  asonancí  po  vzoru 
českých barokních básníků. K téže inspiraci – českým barokem – se totiž hlásí i u svého 
Donna. Z dostupných materiálů i z mé osobní komunikace s překladatelem lze usuzovat, 
že Zdeněk Hron se, možná trochu nuceně, zabydlel v postavení jakéhosi enfant terrible 
českého  básnického  překladu  z  angličtiny.  V  interview  v  tisku  se  vymezuje  vůči 
„různým redaktorům a univerzitním učencům“, kteří u jeho Blakea „rozpoutali téměř 
kampaň, že Hron neumí anglicky, neví, co je to poezie“ atd., a bojovně konstatuje, že 
„když už člověk něco dělá, musí zůstat hluchý a slepý vůči takovým reakcím“. Pasáž, 
v níž se zmiňuje o svých vlastních anglistických článcích, uzavírá slovy „kéž mne Bůh 
ochrání  před  odbornickým  idiotstvím!“134 a  obdobně  skepticky  se  o  „odbornících“ 
vyjadřuje i v jedné části dalšího rozhovoru: „Seamuse Heaneyho jsem překládal už v r. 
1985, dávno před tím, než dostal Nobelovu cenu; tehdy se mnoho ,známých veličinʻ 
divilo, co že na tom ,hloupém ruralistoviʻ mám. Snažil jsem se vždycky si tříbit čich na 
poezii a překládat jen ty básníky, s nimiž jsem cítil vnitřní spřízněnost.“135 Faktem je, že 
i  básníci,  které si Hron k překladu vybírá a s nimiž se, jak sám říká,  cítí  spřízněný 
(Donne, Blake, Harrison aj.), jsou často v literárním kontextu své doby pokládáni za 
neortodoxní a Zdeněk Hron tyto rysy rád zdůrazňuje (viz i výše – Donne „revoltoval 

133 Komu zvoní hrana. Praha: Československý spisovatel, 1987, s. 192. Kurzíva doplněna autorkou.
134 Všechny citace viz BERÁNEK, J. Jazyk je živlem mého života (rozhovor se Zdeňkem Hronem).  

Svobodný zítřek č. 39, 1990, s. 4.
135 VESELÁ,  E.  Babička  říkala:  „Slušnej  seš  kvůli  sobě“ (rozhovor  se  Zdeňkem Hronem).  Lidové 

noviny, 30. srpna 2001, s. 20.
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svou donnovskou láskou“ a „dráždil kakofonií  svých veršů“).  Nechci sklouznout  do 
přílišného  psychologizování,  ale  myslím,  že  v  bermanovském  zkoumání  profilu 
překladatele, tj. ve snaze zjistit, kdo je překladatel, jak vnímá své poslání, své postavení 
v rámci profese atd.,  je užitečné přihlížet  i  k takovýmto svědectvím.  Pro výslednou 
podobu textu totiž může mít velký význam právě překladatelovo sebepojetí a jeho vztah 
k literárnímu a akademickému establishmentu – už jen proto, že ovlivňuje jeho postoj 
vůči redakčním připomínkám. 

Hronův  první  samostatný  výbor  z  Donna  v  Literárním  měsíčníku  stručně  a  vcelku 
kladně recenzovala Eva Masnerová; ve zmínce o překladu poukazuje tak jako Levý na 
napětí mezi „neotřele konkretizovanými city a reflexemi a veršovou formou, z hlediska 
Donnových současníků uvolněnou, a přesto vázanou rýmy i počty přízvučných vrcholů, 
s  vypointovanými  významovými  celky“.  Patrně  má  na  mysli  zejména  Donnovy 
charakteristicky složité strofy v některých nejslavnějších básních Písní a sonetů, neboť 
ty  proměnlivou  délkou  veršů  i  jemnými  změnami  metrických  impulzů  umožňují 
významové pointování nejlépe. Zároveň přibližují Donnovu dikci přirozenému spádu 
řeči,  přičemž  kopírování  metra  v  češtině  může  někdy  překlad  přirozené  řeči  spíše 
vzdálit,  zejména při snaze zachovat stejný počet přízvučných vrcholů i u nejkratších 
veršů  (viz  výše  poznámky  Levého  k  překladům  Libuše  Pánkové).  Recenzentka 
konstatuje, že „současný český překladatel si tato úskalí uvědomuje, svádí s Donnovými 
verši zápas (...), ale nelze říci, že by to byl zápas dobojovaný“.136 

Jediné samostatné recenze se výboru  Komu zvoní hrana  dostalo překvapivě nikoli v 
literárních  periodikách,  nýbrž  v  publikaci  Studia  Comeniana  et  historica.  Historik 
Antonín Kostlán se v ní nevěnuje literárním kvalitám překladu, ale spíše rysům epochy, 
jak  se  odrážejí  v  Donnově  díle,  a  spatřuje  zajímavou  a  nečekanou  paralelu  mezi 
Donnovým dílem a největší osobností českých duchovních dějin 17. století: 

nejvíce paralel k Donnově tvorbě nalezneme zřejmě v díle J. A. Komenského. Někdy jde až 

o překvapivě blízké zpracování  téhož  námětu (…) Mnohem důležitější  je však celkové 

manýristické  kolísání  mezi  již  neuznávanými  autoritami  a  hodnotami,  které  přibližuje 

Donnovu tvorbu mladickým spisům Komenského zejména ze 20. let 17. století. A v tomto 

ohledu musíme připomenout zejména Donnovu báseň Anatomie světa (…) W. Sypher píše: 

136 MASNEROVÁ,  E:  Anglická  a  americká  poezie  v  českých  překladech  v  prvním pololetí  1987. 
Literární měsíčník, roč. 17, č. 2, s. 101. 
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„Renesanční  Bůh-Logos  projevoval  svou  podstatu  a  své  vykupitelství  v  pravidelnosti 

platónského řádu; manýristický Bůh Donnův, Kalvínův a jezuitů prosazuje svou vůli oním 

«fiat» a jeho spravedlnost je despotická, nevysvětlitelná, ba snad i pochybná.“ Nepřipomíná 

nám to poněkud rysy Boha, jak je zachycen v Komenského Truchlivém nebo jeho prvních 

exilových spisech?137

Tento postřeh o nevypočitatelném a snad i nespravedlivém Bohu inspirovaný Hronovým 
donnovským výborem podržme v paměti, neboť zvláštně kontrastuje s Donnem, jakého 
nabízí čtenáři poslední knižně publikující český překladatel, katolický duchovní Josef 
Hrdlička. 

Než přejdu k tomuto zatím poslednímu překladateli  Donnových veršů, je ještě třeba 
připomenout,  že  Zdeněk  Hron  je  ze  všech  Donnových  českých  překladatelů 
nejaktivnější i jako básník. E. A.  Saudek po prvních pokusech vlastní poezii dál nepsal, 
u Hany Eislerové-Žantovské a Libuše Vokrové-Ambrosové zůstalo u jediné sbírky, byť 
obě dál psaly například literaturu pro děti, a Josef Lederer v době, kdy Donna zkouší 
překládat,  uveřejňuje  vlastní  básně  jen  sporadicky.  Hron je  naopak básníkem velmi 
plodným (byť za komunismu dlouho nevydávaným) a logicky se tedy v jeho případě 
nabízí  otázka,  nakolik  se  jeho  osobní  básnická  poetika  v  něčem  promítá  do  jeho 
zacházení s Donnem nebo se Donnem naopak nechává inspirovat. Každý překladatel ví, 
že  při  překládání  zpravidla  pronikne  do  poetiky  svého  autora  hlouběji  a  jasněji  si 
uvědomí „jak je to uděláno“ a „v čem je to dobré“, než když téhož autora jen čte. Skrze 
překlad tedy někdy vede přímější  cesta  k recipování  cizího vlivu  do vlastní  tvorby. 
Překladatel sám mluví jen obecně o vnitřní spřízněnosti, takže je třeba se spolehnout na 
postřehy vlastní a soudy znalců Hronovy poezie Rudolfa Matyse a Josefa Kroutvora:

Toto  blíženectví  je  konstruktivní,  organické,  esenciální  a  vychází  z  Hronovy mentality,  

způsobu vnímání světa. Podobně jako u barokních138 básníků mísí se v Hronových textech 

robustní zemitost a přímočará fyzičnost, fyziologičnost pojmenování a představ se subtilně 

rafinovanou hrou významů a znaků, jakýmisi donnovskými „výpary důvtipu“, ironie a do 

groteskna zkřivený sarkasmus s průzračnou lehkostí a prostou vroucností. Tětivou tohoto 

napjatého  luku  jsou  pak  ovšem  paradoxy,  ne  zvnějšku  dosazované,  ale  ty  imanentně 

137 KOSTLÁN, A. Český překlad básní alžbětinského barda. Studia Comeniana et historica, 1989, č. 37, 
s. 106–108.

138 Matysovo užití pojmu barokní je zde opět spíše v duchu českého širokého pojetí baroka, jak se o něm 
zmiňuje Josef Válka (viz poznámku č.  88 na straně 47).
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přítomné  a  odkrývané  v  dvojlomnosti  skutečnosti  samé  (…)  Tato  odkrývačská  práce 

používá jako svých nástrojů často homonymatických či zvukových jazykových her...139

Posedlost slovem a netušenými či groteskními asociacemi, které plodí jazyk sám, Hron 
rozhodně s Donnem sdílí; v jeho ranějších básních na ni čtenář naráží neustále, někdy i 
v dost banálních hříčkách, v básních zralých s nimi autor tolik neplýtvá a čtenářovo 
vnímání  zasahuje  často  účinně.  Za  jeho  domácí  inspirační  zdroje  označuje  Josef 
Kroutvor poezii Halasovu, Holanovu, Palivcovu, Reynkovu a Dykovu,140 mnohému se 
ale podle Rudolfa Matyse přiučil právě od anglických metafyziků, které začal překládat 
už  jako student  v  60.  letech.  Především práce  na  Donnovi  patrně  ještě  rozvinula  a 
umocnila  výše  zmiňované  příbuzné  složky  Hronova  básnického  výrazu.  Je  ovšem 
otázkou, zda toto částečné blíženectví nepůsobí někdy i zpětně na charakter Hronových 
překladů,  a  to  tak,  že  se  v  překladu  právě  rysy,  které  jsou  autorovi  a  překladateli 
společné, umocňují až k bezděčné parodii. Především sledování nejrůznějších slovních 
efektů,  které  v  originále  těsně  balancuje  na  hraně  samoúčelu,  ale  nezastírá  úplně 
argumentační  linku  básní,  se  v  překladu  někdy  dostává  do  rozporu  se  základní 
srozumitelností a využívání estetického potenciálu disonance ústí až v „řeč křeč“ – jak 
zní titul jednoho souboru Hronových vlastních básní. (Obtížná srozumitelnost ovšem 
někdy  nevyplývá  z  estetiky  překladatele,  ale  je  zapříčiněna  jednoduše  základními 
interpretačními chybami, jak dokládá autorka jedné z několika uveřejněných recenzí na 
Hronovy překlady Donna.141 To ale uvidíme v dalších kapitolách.) 

Ač ohlasy na donnovskou reedici Elegie a písně z roku 2001 byly částečně rezervované, 
v době svého prvního vydání si Hronovy překlady metafyziků zřejmě své čtenáře našly 
– přinejmenším Rudolf Matys tvrdí, že „zvláště ty, které zpřítomňovaly poezii Johna 
Donnea,  vstoupily  do  tehdejší  české  literární  i  obecně  duchovní  situace  obzvláště 
cenným způsobem –  připomeňme  tu  třeba  souběžnou  aktualizaci  tohoto  dědictví  v 
Holanově díle – a měly svůj nepominutelný vliv i na tvorbu nejednoho tehdy mladého 
básníka“.142  Vraťme se  ale  ještě  na  okamžik  k  otázce  po  možném vlivu  Donna na 
původní, česky psanou poezii jeho překladatelů. Poezii psal v exilu dál i Josef Lederer a 

139 MATYS,  R.  „Básník  k  nepřeslechnutí“ (recenze  na  sbírku  Posunutý  poledník  vydanou  v 
nakladatelství Torst). In Nové knihy, roč. 41, č. 2, s. 18.

140 Tyto zdroje jmenuje Josef Kroutvor ve svém doslovu k Posunutému poledníku (Praha: Torst, 2000).
141 Anglistka Alena Dvořáková v recenzi na svazek  Elegie a písně (Lekce lásky,  Tvar 1/2002, s. 21) 

konstatuje, že „v českém vydání je příležitostným zdrojem nesrozumitelností překlad“ a dokládá to 
celým odstavcem příkladů. Totéž pak činím na ještě rozsáhlejší ploše já v recenzi John Donne znovu 
česky (Literární noviny 51/2001, s. 9).

142 MATYS, R. Poezie z listu. In: HRON, Z. Blboun nejapný. Praha: Dybbuk, 2008, s. 162.
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jeho dopisy z mládí ukazují dle mého názoru také na jistou spřízněnost jeho literárního a 
lidského  temperamentu  s  tím Donnovým (podrobněji  viz  dále  v  kapitole  o  prvních 
donnovských překladatelích).  Zda překlad nemůže mít  někdy pro přijímající  kulturu 
větší  význam  právě  jakožto  proces  –  tj.  katalyzátor  vlivu  daného  autora  na 
překladatelovu vlastní tvorbu – než jako výsledný produkt působící na čtenáře, je možná 
z hlediska překladatele trochu kacířská otázka. Při zkoumání překladů a vlastní tvorby 
překladatelů-básníků  se  nicméně  čas  od  času  vnucuje,  zejména  u  tak  obtížně 
přeložitelných autorů jako Donne. U ruského Donna na ni Anton Něstěrov na základě 
poezie Josifa Brodského odpovídá kladně. U nás jsem tak silné důkazy v poezii Zdeňka 
Hrona ani Josefa Lederera nenalezla (kromě nich se k donnovským inspiracím hlásí 
ještě Josef Topol; bližší vyjádření mi bohužel neposkytl). Sama otázka je ale neodbytná, 
protože je vlastně otázkou po smyslu překládání některých autorů. 

2.8.  Josef Hrdlička

Posledním knižně publikujícím českým překladatelem Donna je Mons. Josef Hrdlička 
(*1942),  katolický  duchovní,  básník  a  překladatel,  od  roku  1990  pomocný  biskup 
olomoucký. I u Josefa Hrdličky, tak jako u Zdeňka Hrona, jsou jeho překlady Donna 
organickou součástí jeho obecnějšího překladatelského zaměření a také on se věnuje 
vedle Donna dalším metafyzikům, konkrétně Crashawovi, Herbertovi a Vaughanovi. Na 
rozdíl od Hrona ovšem soustřeďuje svůj zájem takřka výhradně na poezii duchovní. Do 
svých  antologií  Démant  a  slza  (Karmelitánské  nakladatelství  1999,  2007)  a 
V souhvězdí slávy (Karmelitánské nakladatelství 2011) zařazuje Donnovy Svaté sonety,  
v první z nich pak najdeme ještě  Hymnus k Bohu, mému Bohu, v mé nemoci.  Svaté  
sonety se přitom teprve v Hrdličkově překladu dostávají k českému čtenáři kompletní, 
neboť Hana Žantovská vynechala ze svého výboru sonety  Wilt thou love God as he  
thee, Father, part of  his double interest a If faythfull Soules be alike glorified a Zdeněk 
Hron přeložil sonetů pouze deset,  přičemž uvedené tři  opomenul rovněž,  možná pro 
jejich méně osobní, místy až didakticky výkladový tón. 

Motivace Josefa Hrdličky k překladům anglické duchovní poezie se poněkud liší  od 
tradičního překladatelského přístupu, jak o tom podává svědectví jeho přítel František 
Lízna.  Hrdličkovy  překlady  Southwella,  Donna  a  dalších  metafyziků  i  překlady 
Hopkinse, Eliota či Chestertona vznikaly v šedesátých letech, podle Líznových slov v 
zásadě jako výraz vlastního duchovního hledání a posila v duchovním boji s režimem:
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Šlo o neviditelný zápas, který jsme vedli v duchovní rovině, a tento nás ztvárňoval do  

toho,  co vyústilo až v nezasloužený dar kněžství, v případě J. H. až k plnosti kněžství. 

Jakou roli v tomto boji lze přičíst těmto překladům? Nesporně byly oázami a studnicemi, z 

nichž jsme čerpali sílu a jež nám poskytovaly orientaci v zápase, který jsme vedli. Nebylo 

totiž možné číst  dvojí  poezii  – tu školní  a  tu duchovní – a  recitovat  ji,  aniž bychom 

skončili v duchovní schizofrenii. Bylo zapotřebí rozhodnout se pro tu jedinou. (...) Vím, že 

J.  H. neměl nikdy v úmyslu své překlady veršů vydávat,  byly tvořeny pro soukromou 

potřebu a vlastní hledání.143

Hrdlička se orientuje na duchovní poezii napříč stoletími,  ne pouze na poezii  široce 
pojímaného  baroka.  I  tak  ale  tvoří  básníci  konce  šestnáctého  století  a  století 
sedmnáctého v jeho překladech natolik významnou položku, že lze tento jeho osobně 
pojímaný  vztah  vřadit  do  určité  české  tradice  hluboce  osobního  „vztahování  se  k 
baroku“,  jehož  si  všímá  Dagmar  Pichová  u  našich  barokistů,  zejména  u  Václava 
Černého,  ale  například  i  u  Zdeňka  Kalisty.  U  prvního  ze  jmenovaných  bylo  v 
poúnorových letech soustředění na barokní literaturu způsobem, jak se „hájit a uhájit 
vůči domácím škrtičům prostřednictvím vědecké pověsti, jíž jsem se v cizině těšil“:

Vydal jsem se tedy na hřbetu baroka na jízdu o závod s nejkrutějším režimem současných 

dějin, a také nejnekulturnějším a ke kultuře nejlhostejnějším, a o cenu své záchrany, ne-li 

života.

Pichová k tomu dodává: „Zdá se, že tento postoj k baroku tvoří jednu z konstant české 
barokistiky, jak můžeme sledovat například ve studiích Zdeňka Kalisty. Ve Tváři baroka 
se úvahy badatele mísí se vzpomínkami, které popisují utváření osobního a hlubokého 
vztahu k baroku – zážitek druhého světa, který není vyčerpán viditelným, zážitek smrti, 
okouzlení barokní hudbou:

Moje uchvácení … mne neslo zcela bezmocně a bezvládně k břehům, kde se nacházela 

Brandlova  Máří  Magdalena,  křídlatí  andělé  Braunovi  a  ostatní  pozůstatky  baroka  v 

143 Předmluva  k  antologii  Démant  a  slza  (Kostelní  Vydří:  Karmelitánské  nakladatelství,  2007).  S 
překladatelem jsem se samozřejmě spojila i osobně – konkrétně Donnovy sonety překládal ve svých  
dvaceti  letech,  v  době,  kdy nebyl  z  ideologických důvodů přijat  na  bohosloveckou fakultu.  Jeho 
vlastní vyjádření k pojetí těchto překladů obsahuje přímo oddíl o Svatých sonetech a v úplnosti pak 
Příloha 4.
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prostředí mého mládí. Tu nebylo třeba hledat „jiný svět“, za kterým jsem tíhl, tu se hlásil 

přímo naléhavě sám.“144

Sám Josef Hrdlička jmenuje mezi pěti básníky, kteří ho při překládání zasáhli nejvíc, 
dva z „barokních“ metafyziků – jednoho z otců metafyzické poezie, mučedníka Roberta 
Southwella, a jako druhého Johna Donna: 

Já jsem začal překládat poezii už asi v osmnácti letech, tehdy jako pomocný dělník, a právě 

Vladimír Holan svou dokonalostí překladu ze světové poezie i mně nastavil laťku hodně 

vysoko. A nejsilnější  pocity jsem prožíval  při překládání Hopkinse,  Chestertona, Eliota, 

Donna  a  svatého  Roberta  Southwella.  Těší  mě  i  to,  že  výbor  V souhvězdí  slávy má 

ekumenický ráz, protože zahrnuje jak autory reformační, tedy anglikánské, tak katolické 

básníky či jezuity, kteří tam tehdy žili. Ale všem je společná bytostná a naprosto horoucí  

zbožnost.  A zde  bych  chtěl  říci,  že  naše  současná  doba  i  umělecká  tvorba,  která  tuto 

duchovní dimenzi ignoruje a postrádá, nechce-li zchřadnout a skončit v prázdnotě, bude se 

muset vrátit k těmto silným zdrojům, asi tak, jako když v poušti někdo, kdo hyne žízní, jak 

by řekl Exupéry, hledá studnu s vodou. A ona tam je.145

Josef Hrdlička tedy překládá Donna především jako křesťan křesťana a zajímá ho ta část 
Donnova literárního odkazu, v níž se nejzřetelněji odráží autorova víra – či zápas o ni. 
Ostatně k vydávání překladů, původně k publikaci neurčených, ho podle slov Františka 
Lízny motivovala pastorační práce s mladými lidmi neboť „přestože poezii čte jen malý 
okruh lidí, kdyby [kniha Démant a slza] pomohla jen několika z nich na cestě k Bohu, 
nebyla vydána nadarmo“.146 Tento pastorační zájem se projevuje i u jiných výborů – 
například Hrdličkův výbor z Chestertona je doplněn i o autorovo vyznání, proč se stal 
katolíkem,  a  vychází  s  předmluvou  kardinála  Tomáše  Špidlíka.  Celkově  se  pak 
Hrdličkovy překlady z  anglické  duchovní  poezie  vřazují  v  jeho tvorbě  do  kontextu 
takových  děl,  jako  jsou  náměty  k  homiliím,  texty  seznamující  čtenáře  s  novým 
Katechismem katolické církve či kniha Mezi setbou a sklizní s výmluvným podtitulem 
Slovesné umění a krásná literatura v rodinné katechezi. Hrdlička je i předsedou Rady 
pro kulturu a památky České biskupské konference a k obsahu této funkce uvádí:

144 Všechny citace viz PICHOVÁ, Dagmar: Václav Černý a francouzské baroko. In: Svět literatury, roč. 
18, č. 38, s. 127. 

145 ROZKOVCOVÁ, R. „Jubileum otce biskupa Josefa Hrdličky“. Rádio Proglas  [online], 18.1. 2012 
[cit.  2015-10-21].  Dostupné  na:  http://www.proglas.cz/detail-clanku/jubileum-otce-biskupa-josefa-
hrdlicky.html

146 Démant a slza. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 7.
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Snažíme se vnímat všechny možnosti, kde je kultura ve službách evangelia, víry, krásy a 

pravdy.  Ale všímáme si  také děl  ve všech oblastech umění,  která vznikají  a  rezonují  s 

křesťanským pohledem na svět. (…) Umění může silně obohatit náš vztah k Bohu, uvádí  

nás do přesahu tajemství, které zakoušíme v pojmu Bůh, ať už jde o hudbu, poezii, výtvarná 

díla, dramatické, filmové a jiné tvůrčí oblasti.147

Josef Hrdlička tedy chápe své překlady z duchovní poezie, respektive básně samotné, 
do jisté míry instrumentálně a rozhodně ne pouze (a ani ne především) jako literární 
výtvory,  které  mají  pouze  estetický  účel.148 O  tom  ostatně  svědčí  i  jeho  doslov  k 
překladům sv. Roberta Southwella:

Není důležité, co my řekneme o svatých, ale co oni říkají nám a o nás. Zde nejde o literární 

salon ani o akademické prezentování názorů. Zde jde o společenství svatých před propast 

času a věčnosti, kde hrdinové v cíli vedou dialog s námi, kteří na téže cestě právě ztěžka 

klopýtáme.149

Toto  je  samozřejmě  vyjádření  zralého  překladatele,  zatímco  první  verze  překladů  z 
Donna tvořil Josef Hrdlička jako překladatel nesmírně mladý, teprve dvacetiletý. Přesto, 
jak sám uvádí, už tehdy přistupoval k Donnovi (ač nesvatému), v zásadě podobně – tedy 
s akcentem na duchovní poselství jeho básní spíše než na jejich literárnost. Takovýto 
postoj  samozřejmě  Donnovy Svaté  sonety jen  přibližuje  jejich  původnímu určení  a 
nemusí  vždy  oslabovat  překladatelovu  pozornost  vůči  jejich  formálním  rysům  – 
přinejmenším  potud,  pokud  lze  při  přesné  reprodukci  Donnovy  metaforiky  a 
argumentace  i  v  češtině  doufat  v  podobné  působení  na  čtenáře,  jaké  má  anglický 
originál.  Přesto  lze  předpokládat,  že  v  místech,  kde  překlad  vyžaduje  výraznější 
kompromis, dostane přednost jasnost výpovědi – tedy svědectví věřícího o víře, které 
má působit na jiné věřící či víru hledající. 

147 CHALUPOVÁ, Z. „Knězem jsem chtěl být už jako malé dítě. Rozhovor s olomouckým pomocným 
biskupem Mons. Josefem Hrdličkou“. Katolický týdeník [online], 2012, č. 3, 18.1. 2012 [cit. 2015-10-
21]. Dostupné na: http://www.katyd.cz/clanky/knezem-jsem-chtel-byt-uz-jako-male-dite.html.

148 Tím  nikterak  nechci  podsouvat  překladatelům profesionálním,  že  oni  naopak  vnímají  Donnovu 
náboženskou poezii  jen úzce esteticky.  Relativní důležitost  toho či  onoho aspektu  Svatých sonetů 
budou ale téměř jistě posuzovat poněkud odlišně už proto, že se oba zabývali celkem Donnova díla 
(jehož světská a duchovní část jsou těsně propojeny například prostřednictvím určitých autorových 
oblíbených  představ  a  obrazných  vyjádření)  a  že  ani  jeden  z  nich  s  největší  pravděpodobností  
nevnímal své překlady jako nástroje pastorace.

149 SOUTHWELL, R. Hořící dítě.  Oloumouc: Refugium Velehrad-Roma, 2008, s. 90–91.
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2.9.  Obecná charakteristika české recepce

Překlady Josefa Hrdličky jsou zatím posledním článkem v historii  české překladové 
recepce Donna od šedesátých let do současnosti (první etapu recepce jsme sice uzavřeli 
rokem 1948, nicméně pak následuje dlouhá prodleva). V tomto období se k nám Donne 
dostává už v méně selektivní, reprezentativnější podobě, ale přestože se objevuje v pěti 
samostatných výborech (EAS 1965, HŽ 1967, ZH 1987, 2001, 2014) a v sedmi různých 
antologiích,150 celkový korpus přeložených básní není příliš obsáhlý, protože u E. A. 
Saudka, J. Hrdličky i Zdeňka Hrona, který se na tomto počtu podílí nejvýrazněji, jde 
zpravidla pouze o reedice textů již publikovaných, a to bez jakýchkoli úprav. (Výjimkou 
jsou u Hrona pouze úpravy, které provedl ve svých překladech od první antologie Škola 
noci (1978)  do  uveřejnění  svého  nejdůležitějšího  výboru  Komu zvoní  hrana  (1987, 
2014).

Porovnávání a hodnocení překladů je teprve před námi, nicméně na tomto místě lze 
konstatovat přinejmenším tolik,  že každý ze tří  novějších překladatelů má ve vývoji 
české recepce své typické místo.  Výbor  Hany Žantovské  Extáze  je jakousi  základní 
splátkou  dávno  pociťovaného  dluhu,  ostatně  právě  takto  o  něm  hovoří  v  doslovu 
Zdeněk Vančura. Sama překladatelka ho považovala za pouhý první a do značné míry 
provizorní krok v překladovém zpřístupňování Donna – kromě slov její dcery o pocitu 
„nedodělané práce“ o tom svědčí i její vlastní vyjádření v interview pro Mosty, v němž 
sama  ochotně  a  bez  jakékoli  profesní  řevnivosti  upozorňuje  na  konkurenčního 
překladatele:  

...překládala jsem velikého anglického básníka Johna Donna, kterého pak překládal Zdeněk 

Hron ještě jednou. To je taková hora, kterou budou zlézat překladatelé asi ještě častokrát.151

Jak  zřetelněji  uvidíme  v  dalších  kapitolách,  verze  Zdeňka  Hrona  se  ve  vztahu  k 
Žantovské dá označit za „polemický překlad“ (tak bychom snad mohli do češtiny volně 
přeložit Pymův termín  active retranslation152). Polemický překlad je výrazem odlišné, 
konkurenční překladatelské strategie a/nebo estetiky, tj. vzniká z jiných důvodů, než je 

150 Labuť a růže (EAS 1966, 1997), Kéž hoří popel můj (EAS a HŽ 1967), Škola noci (ZH 1978, 1997), 
Metafyzičtí  básníci (ZH 2001),  Fénixovo  hnízdo (ZH 2003),  Démant  a  slza (JH 1999,  2007),  V 
souhvězdí slávy (JH 2011). 

151 ČECHOVÁ, S. „Nejlépe zpívají ti, kdo jsou v pekle“ (rozhovor s Hanou Žantovskou). Mosty, roč. 5 
(1996), č. 5, s. 13.

152 PYM, A. Method in Translation History. Manchester: St Jerome Publishing, 1998, s. 82.
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jazykové  zastarávání  překladu  původního  nebo  výrazný  posun  norem  pro  překlad 
daného žánru v cílové kultuře. Zejména u náročné lyriky, u níž si málokterý překlad 
může činit  nárok na definitivnost  či  kanoničnost,  nemusíme ovšem slovo  polemický 
chápat  příliš  vyhroceně,  protože  koexistence  a  někdy  i  společné  uveřejňování  více 
překladů  není  u  lyrických  básní  nijak  výjimečný  jev  –  stačí  vzpomenout  na  české 
„Havrany“ či verze Verlainovy „Chanson dʼautomne“. V případě Zdeňka Hrona a Hany 
Žantovské nelze úplně přehlížet ani časový faktor (překladatele dělí téměř čtvrt století, 
tedy jedna generace, a uveřejnění překladů jednotlivých básní deset či dvacet let); přesto 
je zřejmé, že Hron se Donnovi věnuje především z osobních důvodů, jako básníkovi, 
který je mu výrazově blízký; svůj překlad navíc staví na zcela odlišných principech než 
předchozí  překladatelka  a  k  básnickým  překladům  Hany  Žantovské  se  s  výjimkou 
Portugalských  sonetů  staví  kriticky.153 Jako  původní  básník,  jehož  poezie  je 
metafyzikům blízká,  i  jako překladatel,  který už má při  hledání  svého donnovského 
hlasu nač navazovat a vůči čemu se vymezovat, je Hron, jak se zdá, ideálně předurčen k 
postavení hlavního českého tlumočníka Donnovy poezie. Do jaké míry jeho překlady 
naplňují očekávání spojená s takovouto pozicí, uvidíme v dalších kapitolách. 

Josef Hrdlička pak ztělesňuje opět  jiný překladatelský postoj  – partikulární  zájem o 
jednu z Donnových tváří. I tak se dá samozřejmě k Donnovi přistupovat, a pokud je tato 
selektivnost vyvážená důvěrnou znalostí celé tradice anglické duchovní poezie, což je 
právě Hrdličkův případ, může být užší záběr pro překlad i přínosem. 

153 Osobní rozhovor se Zdeňkem Hronem, 26.10. 2010. 
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Kapitola 3

Jak (ne)překládat Donna – teoretické reflexe

3.1. Model kritiky překladu Antoina Bermana

Jak už jsem předeslala, při analýze českých donnovských překladů jsem se inspirovala 
modelem kritiky literárního překladu, který v knize  Pour une critique des traductions  
předkládá Antoine Berman a prakticky jej ilustruje právě na francouzských překladech 
Johna Donna. 

Berman rozčleňuje postup kritikovy práce zhruba do šesti fází; níže uvádím náplň těchto 
fází a specifikuji, nakolik byla v mém případě Bermanova metodika využitelná a/nebo 
přínosná.

3.1.1.  Samostatné čtení překladu bez konfrontace s originálem

Na opakované čtení překladu jako literárního díla v cílovém jazyce a jeho hodnocení z 
hlediska jazykových a kulturních norem cílové kultury,  bez srovnávání s originálem, 
klade  Berman  (ve  shodně s  Gideonem Tourym)  velký důraz.  Jedině  při  důkladném 
absolvování  této  první  fáze  lze  posoudit,  byť  samozřejmě  s  nezbytnou  dávkou 
subjektivity, jak překlad funguje jako text a jako literární dílo. Tento aspekt se zejména 
u Donna ukázal jako skutečně klíčový, a to ze dvou důvodů. Tím prvním je intelektuální 
náročnost  a  hravost  většiny  jeho  básní  –  fakt,  že  jejich  metaforika  je  prosycená 
dobovými vědeckými či náboženskými představami a že mívají alespoň zčásti strukturu 
logické či  pseudologické argumentace.  Bylo tedy důležité  posuzovat  usledovatelnost 
argumentační linky v češtině bez bezprostředního ovlivnění originálem. Úmyslně jsem 
proto z hodnocení vyřadila některé básně, jejichž argumentační strukturu a přesné znění 
jsem měla příliš důvěrně v paměti (například proto, že jsem si je kdysi sama zkoušela 
překládat), protože v takovémto případě bych byla v posuzování logiky a soudržnosti 
překladu příliš  vzdálená pozici  běžného českého čtenáře.154 Právě  toto  pročítání  bez 

154 K této první fázi nutno podotknout, že na začátku seriózní analýzy kritik zřídkakdy hledí na překlad 
úplně  „čistým  okem“,  tedy  bez  znalosti  originálu.  Zejména  u  podrobnějších  a  hlubších  analýz 
překladů má autor předem přinejmenším zběžnou (a často i velmi důvěrnou) znalost originálu a navíc 
si  přirozeně  daný materiál  předem „ohledává“  a  zjišťuje,  nakolik  bude srovnání  originálu  s  jeho 
překladem nosné téma. Jisté výchozí zaujatosti je tedy těžké se úplně vyhnout. Bermanova slova ale 
lze chápat  spíše tak,  že právě  trpělivým pročítáním překladu bez  originálu lze takovéto povrchní 
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originálu vedlo k zajímavým zjištěním, neboť v jednom ze dvou hlavních překladových 
souborů  (Z.  Hron)  jsem  na  mnoha  místech  vůbec  nebyla  schopna  rekonstruovat 
směřování  argumentace  a  vše  se  zpravidla  vyjasnilo  až  po konfrontaci  s  překladem 
konkurenčním (H. Žantovská).

Druhý důvod, kvůli  němuž se samostatné čtení ukázalo být důležitou fází,  souvisí  s 
metrickými schématy a rytmem. Že překládat „rozměrem originálu“ zdaleka není vždy 
nejlepší řešení (a v případech, kdy se postavení a asociační hodnota konkrétního metra 
ve výchozím a cílovém literárním systému liší, to může být i řešení dost nešťastné), to 
ví  každý  poučenější  hodnotitel.  Přesto  se  rytmický  obrys  básně  zpravidla  otiskuje 
člověku  do  vědomí  velmi  silně.  Pokud  pak  překladatel  například  výrazně  změní 
metrické schéma – v našem případě lze poukázat třeba na náhradu pětistopého verše 
alexandrínem či vyrovnávání délek různě dlouhých veršů originálu v překladech Hany 
Žantovské – může být při bezprostředním poměřování překladu originálem první reakcí 
pohoršené  odmítnutí  (často  tím  vášnivější,  čím  vágnější  jsou  kritéria,  na  nichž  je 
založeno). Nechá-li v sobě ale člověk rytmický obrys originálu záměrně vyblednout a 
opakovaně pročítá překlady prostě jako české básně, může dospět k vyváženější reflexi 
a k docenění právě těch složek, které se díky změnám metra podařilo převést zdařile. 
Taková alespoň byla moje zkušenost s některými překlady Hany Žantovské, které jsem 
kdysi při prvním seznámení s nimi ukvapeně odmítla jako „velmi špatné“. 

Při  prvotním  pročítání  překladů  bez  originálu  jsem  si  kromě  problematických  a 
nejasných míst zároveň poznamenávala i místa, která se mi jevila jako obzvláště zdařilá 
–  pasáže,  v  nichž,  řečeno s Bermanem,  „cizost  originálu  přechází  hladce do jazyka 
překladu (a pokud na něj přece naráží, pak je to srážka obohacující)“155. I tady byly 
výsledky zajímavé – zatímco u překladů Hany Žantovské šlo zpravidla o místa, kde se 
ve vážných polohách Donnovy lyriky snoubí milostná a religiózní obraznost a mluví se 
obecně o povaze lásky, spíše než abychom byli svědky konkrétních peripetií milostného 
vztahu (např. pasáže z básně Extáze či Svatební písně psané v Lincolnʼs Inn), u Zdeňka 
Hrona se jevily jako zdařilé (byť možná ne po bermanovsku „zázračné“) spíše pasáže, v 
nichž vystupuje do popředí hovorová bezprostřednost Donnových lyrických mluvčích v 
konkrétní situaci (např. Rozbřesk) či nadsázka a záměrná teatrálnost. 

dojmy zneutralizovat a dospět k celkem vyvážené, byť samozřejmě subjektivní prvotní reflexi textu.
155 BERMAN, A. Pour une critique des traductions. Paris: Gallimard 1995, s. 66.
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3.1.2.   Samostatné čtení originálů a sekundární literatury, výběr stylistických vzorků

Základní obraz o Donnově poetice podává první kapitola této práce – ve svém chápání 
Donna a podstatných stránek jeho talentu vycházím nejvíce z vynikajících monografií 
Johna  Careyho  (John  Donne:  Life,  Mind  and  Art)  a  Roberta  Ellrodta  (The  Seven 
Metyphysical Poets); na četné další prameny odkazuji v první kapitole a v samotných 
analýzách. Zásadní oporou mi byla samozřejmě komentovaná vydání, od Griersonovy 
edice přes ediční počiny Helen Gardnerové až po reprezentativní shrnutí Donnových 
textů a sekundární literatury ve svazcích  The Variorum Edition of the Poetry of John  
Donne. Texty cituji v případě Donnových Elegií, jednoho epithalamia a Svatých sonetů 
podle  Variorum Edition of  the Poetry of  John Donne.  U Písní a sonetů vycházím z 
Griersonovy  edice,  protože  plánované  třísvazkové  The  Songs  and  Sonnets jsou 
vzhledem k nesmírnému množství  kritické  literatury,  kterou  je  třeba  v  komentářích 
shrnovat,  natolik složitým edičním úkolem, že zatím ve výše uvedené kritické edici 
nevyšly. Grierson je mi podkladem také při citacích Donnových hymnů. Texty překladů 
byly zpravidla  k dispozici  v  jediné variantě  nebo vůbec  v jediném vydání;  u  E.  A. 
Saudka a Zdeňka Hrona cituji podle „verze poslední ruky“, kterou je u Hrona reedice 
jeho výboru Komu zvoní hrana z roku 2014 a u Saudka znění publikované v posmrtně 
vydaných  Několika básních od Johna Donna  a přetištěné i v souboru  Labuť a růže, 
které oba pořádal Aloys Skoumal.

Výběr stylistických  vzorků  k  analýze jsem se  snažila  provádět  podle  Bermanova 
kritéria „největší zhuštěnosti, reprezentativnosti, významové závažnosti či symbolické 
hodnoty“,156 přičemž  jsem  samozřejmě  brala  v  potaz  i  to,  kterými  básněmi  se 
konfrontované  překladové  výbory  překrývají,  neboť  přímé  srovnání  překladů  téže 
pasáže má zpravidla největší výpovědní hodnotu. 

V kapitole, která je věnována prvním českým překladům Donna, nebyla otázka výběru 
tak  podstatná,  protože  tyto  překladatelské  počiny  jsou  rozsahem  velmi  skrovné  a 
překrývá se v nich pouhých několik básní.  V hlavní  části  práce,  kterou je  srovnání 
překladových souborů Zdeňka Hrona a Hany Žantovské, jsem se pokusila jednotlivé 
rysy Donnovy složité poetiky alespoň do určité míry „odizolovat“, tj.  nejprve volím 
takové úryvky, v nichž je jasně dominantní některý z těchto rysů a neprolíná se výrazně 
s příliš mnoha jinými. Poznatky o koncepci a estetických postojích překladatelů se tak 

156 BERMAN, A., ref. 155, s. 70.
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vrství postupně – od  Elegií přes  Svatební píseň psanou v Lincolnʼs Inn až po vrcholy 
Donnovy milostné a duchovní lyriky v Písních a sonetech a Svatých sonetech. 

U Donnových Elegií volím kromě několika kratších úryvků k podrobnějšímu srovnání 
dvě básně. Každá z nich přitom zastupuje jeden ze dvou základních modů, v nichž jsou 
elegie psány. Elegie To his Mistress going to bed je dramatickým monologem, v němž 
mluvčí činí čtenáře svědkem konkrétní milostné situace – uléhání milenců na lůžko. 
Podobnou povahu mají například elegie The Perfume,  Jealousy, Natureʼs Lay Ideott či 
On his Mistris a do jisté míry i úchvatná Donnova lesbická báseň Sapho to Philaenis. Ve 
všech těchto básních mluvčí reflektuje a někdy přímo prožívá zcela konkrétní milostnou 
situaci, jejíž podrobnosti – zejména přesnější obraz té, jíž jsou jeho slova určena – si 
čtenář  musí  sám  rekonstruovat.  Podstatnou  a  typickou  složkou  textu,  již  je  třeba 
především hodnotit,  je  tu  zakotvenost  v  konkrétní  situaci  a  obratně  simulovaná 
bezprostřednost.  Druhým  základním  způsobem  rozvíjení  tématu  pak  je  logická 
argumentace:  dokazování určité  obecné teze.  Nejčistším příkladem tohoto způsobu 
psaní je elegie  Anagram,  do češtiny ovšem nepřeložená; jako reprezentativní ukázku 
tedy volím úvodní část elegie Loveʼs Progress. 

Samostatnou  podkapitolu  věnuji  Svatební  písni  psané  v  Lincolnʼs  Inn  v  překladech 
Hany Žantovské a Zdeňka Hrona, která mi slouží především jako ukázka  střetávání 
stylových  a  emocionálních  poloh v  Donnově  poezii  a  zcela  rozdílného  přístupu 
překladatelů k takovýmto střetům. 

Písně  a  sonety jsou  z  několika  podskupin  Donnovy  lyriky  bezesporu  tou 
nejrozmanitější.  Jak  podotýká  A.  J.  Smith,  jejich  lyrický  subjekt  je  jakýsi  „živoucí 
inventář všeho, co muži v různých životních chvílích mohou cítit vůči ženám“157. I já 
tedy vybírám úryvky tak, abych co nejlépe postihla rozmanitost základních lyrických 
tónin,  od  virtuózních  obhajob  promiskuity  a  sexuálního  cynismu (Communitie,  The 
Indifferent), přes neméně virtuózní logické paradoxy dokazující nedefinovatelnost lásky 
(Negative Love) až po vážné, byť nikdy ne  jen vážné pokusy něco podstatného o ní 
vypovědět  (Aire  and  Angels,  The  Sunne  Rising,  The  Extasie,  The  Canonization). 
Rozdílem oproti přechozím oddílům ovšem je, že v Písních a sonetech se daleko více 
zaměřuji  na  otázky  rytmu  a  metra,  které  jsem  v  Elegiích  ponechala  stranou.  Se 
vztahem překladatelů k původnímu rozměru Donnových básní pak těsně souvisejí další 

157 SMITH, A. J. The Songs and Sonets. London: E. Arnold, 1972, s. 8.
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otázky,  jako je  míra lexikální  expresivity,  syntaktická rozrůzněnost formulací,  od 
nejjednodušších až k velmi komplikovaným,  významová soudržnost apod. U Písní a 
sonetů se snažím nejen o podrobnou kritickou analýzu kratších úryvků, jejímž hlavním 
cílem je postihnout obecné problémy překladu Donnových textů. Abych snažení obou 
překladatelů „nerozmělnila na drobné“ jen kritickým rozborem jednotlivostí a orientací 
na originál a jeho úskalí, v závěru se je záměrně snažím představit v polohách, které mj. 
i  na základě Bermanem doporučované četby bez  originálu pokládám za jejich silné 
stránky. 

Kapitola věnovaná Donnovým Svatým sonetům (která zahrnuje i ukázku jednoho jeho 
hymnu) v úvodu shrnuje dosavadní poznatky o překladatelské poetice Zdeňka Hrona a 
Hany Žantovské  a  krátce  je  ještě  dokládá  na  materiálu  Donnovy duchovní  poezie. 
Největší  prostor  je ovšem věnován překladateli  Josefu Hrdličkovi,  který jako jediný 
převedl  do češtiny celý soubor Svatých sonetů.  Za pomoci  poznatků o předchozích 
překladových souborech a v přímém srovnání s nimi na materiálu Svatých sonetů se 
snažím vytyčit charakteristické rysy jeho vlastního přístupu k Donnovi a dát je i do 
souvislosti  s  okolnostmi  vzniku  překladů,  které  mi  Josef  Hrdlička  osobně  popsal  v 
dopise. I v této části se pochopitelně věnuji stylové charakteristice originálů; do popředí 
zde ale vystupuje zejména otázka motivace k psaní a překládání duchovní poezie. S 
tím souvisí i potenciální rozdíl v přístupu Hany Žantovské a Zdeňka Hrona na straně 
jedné a Josefa Hrdličky na straně druhé. První dva se z pohnutek v zásadě literárních 
zabývají  celkem Donnova díla,  a  vnímají  tudíž  i  jeho duchovní  poezii  především v 
kontextu tohoto celku – stylových rysů, které prostupují celým dílem, a také Donnovy 
osobnosti, jež se v něm odráží.158 Josef Hrdlička naproti tomu vnímá Donna více jako 
jeden článek v široké tradici anglické duchovní poezie a navíc mají jeho sonety pro něj 
v době překladu i silný nábožensko-osobní rozměr, neboť i on v té době bojuje ne-li o 
svou víru, tedy přinejmenším o možnost jí i v nepříznivých podmínkách co nejplněji 
sloužit (připomeňme, že sonety začíná překládat v době, kdy mu komunistický režim 
neumožnil studovat teologii). 

Při výběru ukázek a strukturaci oddílu o Donnově duchovní poezii se proto zaměřuji 

158 V tomto směru vycházím skutečně z kritické tradice reprezentované Ellrodtem či Careym a ztotožňuji 
se  s  jejich  přesvědčením,  že  navzdory  množství  „person“  a  masek,  které  v  Donnových  básních  
najdeme,  se  v  jeho  díle  dají  vysledovat  určité  konstantní  tendence  a  „neměnné  struktury 
individuálního vědomí“ (Seven Metaphysical  Poets,  s.  4),  které jsou pro jeho výklad i  reprodukci 
podstatné. Podrobnější obhajobu tohoto přístupu i polemiku s barthesovskou literární vědou obsahují 
s. 1–22 Ellrodtovy knihy.
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mimo jiné na úryvky, v nichž se mohou v překladu zajímavě střetnout dva aspekty: 
důraz  na  filologicko-literární  aspekty  Donnova  výrazu  (dobová  metaforika, 
syntaktické figury, odvážné paralely mezi světskou a duchovní láskou) a důraz na 
vystižení základního duchovního dramatu, ať už je jím například zoufalství z vlastní 
nestálosti  (sonet  O  to  vex  mee)  či  imaginativní  prožívání  okamžiku  smrti  a 
zmrtvýchvstání (sonet This is my Playes last scene). Kromě těchto dvou sonetů, jimž se 
věnuji  na  větší  ploše  a  jejichž  části  rozebírám v podání  všech tří  překladatelů,  pak 
věnuji  závěrečnou  část  oddílu  rozboru  některých obsahových posunů,  které  provádí 
pouze Josef Hrdlička ve vztahu k originálu. V těchto ukázkách – úryvky ze sonetů Wilt  
thou love God, As due by many titles a What yf this present were the worlds last night – 
sleduji, jak Hrdlička svými individuálními posuny mění tvářnost Donnovy argumentace 
a tím bezděky i tvář, která se za touto argumentací rýsuje. 

3.1.3.  Po stopách překladatele

Třetí fází kritiky překladu dle Bermana není ještě srovnávací analýza, nýbrž zjištění co 
možná nejvíce relevantních informací o překladateli. Sám Berman v souvislosti s 
tímto zkoumáním zavádí tři kategorie: překladatelské stanovisko, tedy jakýsi obecnější 
vztah překladatele k jeho práci, to jak vnímá její smysl a cíle a také způsoby jejího 
provádění,  dále  horizont  překladatele,  kterým se  rozumí  širší  kulturně  historické 
souvislosti doby, v níž překlad vzniká a který tvoří mimo jiné i významná původní díla 
cílové literatury a významné překlady, a do třetice překladatelský projekt či koncepci, tj. 
pojetí  a  způsob uvedení  samotného  překladového  díla.159 V této  práci  jsem necítila 
potřebu  poznatky  o  překladatelích  formálně  rozčleňovat  do  uvedených  kategorií, 
zejména proto, že na rozdíl od Bermana160 nemám k dispozici žádné propracovanější 
„programové teze“ překladatelů ani editorů českých donnovských vydání, ať už by se 
týkaly jejich celkového přístupu k překladu, nebo konkrétně překladů Donna. Zejména 
závěry  o  koncepci  překladů  vyvozuji  především  ze  samotné  srovnávací  analýzy  – 
ostatně to je nutné i podle Bermana, protože deklarovaný záměr překladatele a jeho 
realizace se mohou výrazně lišit; výslovné vyjádření překladatele k pojetí překladu je 

159 Tyto pracovní překlady Bermanových termínů  la position traductive, lʼhorizon du traducteur a  le 
projet  de  traduction  používám  v  článku  „Antoine  Berman  o  kritice  překladu“  (Svět  literatury  
40/2009), který představuje Bermanovu knihu u příležitosti jejího anglického vydání.

160 Berman se v své knize podrobně zabývá editorovou předmluvou ke knize Poèmes de John Donne, 
která zdůvodňuje pojetí překladu i řazení básní ve výboru, a rovněž článkem jednoho z překladatelů 
Jeana  Fuziera  „John Donne et  la  formalité  de lʼessence“,  z  nějž  vyplývá  Fuzierovo stanovisko k 
formálním otázkám donnovského překladu.
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pro analýzu jen užitečným počátečním vodítkem. 

Širší kulturněhistorické souvislosti, v nichž české donnovské překlady vznikaly, jsem již 
popsala  v  předchozím  oddíle  a  na  jejich  pozadí  jsem  načrtla  i  základní  profily 
překladatelů. Jak  vyplývá  z  poznámkového  aparátu,  čerpala  jsem  z  poměrně 
rozmanitých zdrojů: biografických slovníků a biografické diplomové práce (L. Pánková, 
E.  A.  Saudek),  archivních  materiálů  PNP  (E.  A.  Saudek,  J.  Lederer),  otištěných 
rozhovorů s překladateli (Z. Hron, H. Žantovská, J. Hrdlička), odborných donnovských 
článků a paratextů, jimiž někteří překladatelé doprovodili své překlady (J. Lederer, Z. 
Hron,  J.  Hrdlička)  a  také  z  osobní  komunikace  s  překladateli  či  jejich  blízkými 
(korespondence s J. Hrdličkou, návštěva u Z. Hrona, mailová komunikace s dcerou H. 
Žantovské). V některých případech jsem přihlížela i k původní poezii překladatelů, která 
pomohla objasnit některé tendence v překladech. Například důraz na zvukovou stránku 
verše  v  původní  poezii  L.  Pánkové,  publikované  za  války,  pomáhá  do  jisté  míry 
pochopit  její  lpění  na  zvukovém  a  rytmickém  obrysu  Donnových  originálů,  jehož 
důsledky si  ukážeme v  následující  kapitole.  V původních  verších  Z.  Hrona je  zase 
podstatná  jeho  zjevná  fascinace  slovními  hříčkami  a  netušenými  či  groteskními 
asociacemi, které plodí sám jazyk – viz s. 69.  

Přestože většinu podstatných informací o překladatelích jsem už uvedla v předchozím 
oddíle, některé základní poznatky si dovolím ještě zrekapitulovat, popřípadě doplnit. 
Pokud jde o překladatelské stanovisko, u Hany Žantovské i Zdeňka Hrona bylo možno 
čerpat z otištěných rozhovorů o překládání, z nichž vyplynuly některé zajímavé akcenty. 
Hana  Žantovská  zmiňuje  v  jediném  rozhovoru  snad  pět  různých  „mentorů“  a 
inspirátorů, kteří jí  buď radili  v začátcích její překladatelské dráhy (František Halas, 
Otokar  Fischer,  Václav  Černý),  nebo  pak  pomáhali  s  konkrétními  překlady  (Jan 
Zábrana)  či  „provokovali“  kritikou  (Vladimír  Kafka).  Zároveň  výslovně  uvádí:  „Já 
nemám ráda překlady, v nichž se jejich autoři příliš tlačí do popředí.“ Je evidentní, že 
byla zvyklá své překlady široce konzultovat a své subjektivní uchopení autora korigovat 
kritikou zvenčí.  Pro Donna to platilo vrchovatě – jak už jsem uváděla v  předchozí 
kapitole,  při  práci na něm se radila s Janem Zábranou a také s Josefem Ledererem. 
Zároveň si byla vědoma provizornosti a dočasnosti každého překladu, i toho nejlepšího: 
„Překlady stárnou, to je přirozené, každá generace si udělá svůj vlastní překlad. Nelze 
tomu odolat a člověk se s tím musí smířit. Ale když berete literaturu jako proud, ne jako 
otázku jednotlivce, tak vás tohle všechno tak strašně nepálí, nevkládáte do toho tolik té 
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sebestředné ctižádosti. Já ji tak vždycky brala.“161 Ve třech otištěných rozhovorech se 
Zdeňkem Hronem žádnou zmínku o konzultování překladů nenajdeme a naopak v nich 
překladatel na přímou otázku, jak byl přijat jeho kontroverzní překlad Blakea, zaujímá 
vůči kritice spíš bojovný postoj (viz podrobnější citace na str. 66  předchozí kapitoly). U 
Josefa  Hrdličky  je  zase  nejen  z  jeho  osobní  výpovědi  o  Donnovi,  ale  i  z  dalších 
vyjádření patrné, že u všech překládaných autorů klade důraz především na duchovní 
poselství jejich poezie, na kulturu „ve službách evangelia, víry, krásy a pravdy“,162 a 
čistě literární aspekty jejich výrazu mají pro něj spíše služebnou funkci.

Pokud jde o relevantní horizont překladový, tj. významné dobové překlady či přímo 
překladatelské trendy, které mohly mít vliv na pojetí českého Donna, u E. A. Saudka je 
nepochybně podstatné jeho sepětí s překladatelskou estetikou fischerovské generace 
– ostatně sám byl Fischerovým žákem. Už samotná volba Donna, který lyrickou poezii 
dramatizuje a vnáší do ni hovorové intonace, souzní s akcenty této školy, a jak uvidíme 
v  další  kapitole,  Saudek  se  snažil  těmto  vlastnostem Donnových  básní  dostát.  Jeho 
volnější vztah k Donnově metrice i uplatňování principu kompenzace u jednotlivých 
výrazových prostředků také odráží Fischerovy maximy: „Býti věrným překladatelem, to 
nejenom nevyžaduje překladu doslovného, nýbrž naopak, vylučuje jej. Být věren duchu, 
a ne liteře, celku, a ne vždy detailu, rytmu, a ne floskulím, náladě i atmosféře, a ne 
každému nenapodobitelnému výrazu.“163 

Zdeněk Hron a  Hana Žantovská ani jeden výslovně nehovoří  o tom, kde pro své 
uchopení Donna hledali inspiraci. Kromě opakovaně vydávaných Saudkových překladů 
německé  barokní  lyriky  (Růže  ran)  to  přinejmenším po  metrické  stránce  mohl  být 
zejména nesmírně populární  Vladislavův překlad Shakespearových  Sonetů. Zdeněk 
Hron o svém vztahu k Janu Vladislavovi a jeho překladu podává i konkrétní svědectví: 
„Studenta, který se s drzostí sobě vlastní začínal pokoušet o překládání anglické poezie, 
zaujal  vedle  Canterburských  povídek,  výsostně  převedených  do  češtiny  Františkem 
Vrbou, právě Vladislavův překlad Shakespearových  Sonetů. Jan je přeložil a vydal po 
válce a na dlouhou dobu tím udal  tón.  Ve dvaceti  letech jsem jeho verzi  obdivoval, 
racionálně jsem chápal, proč vzhledem k podstatnému rozdílu v sémantické hustotě slov 
mezi angličtinou a češtinou (1,5 : 2,5 slabiky) rozšířil počet slabik z deseti na dvanáct 

161 Obě citace PLATZOVÁ, M. Přiblížit se k originálu (rozhovor s Hanou Žantovskou). Literární noviny 
roč. 13, č. 6, s. 15.

162 Viz s. 73 a pozn. 148 na téže straně.
163 LEVÝ, J. České teorie překladu I. Praha: Ivo Železný, 1996, s. 220.
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a změnil verš z desetislabičného jambu v alexandrin, což ovšem vedlo k tomu, že mu 
z českých slov často zazněla máchovská tónina. Ale proto, že jsem byl mladý, musel 
jsem se – právě v tehdejší době, která bořila vše uznávané a zavedené – bouřit proti 
všemu a hlavně – chtěl jsem tu věc udělat po svém. A časem také udělal.“164 

Z  tónu  Hronova  hodnocení  (racionálně jsem  chápal...)  je  zřejmý  určitý  odstup  k 
Vladislavově  metodě,  byť  celkově  se  vyjadřuje  o  jeho  díle  s  upřímnou  úctou.  Jak 
vyplývá  z  publikovaného rozboru  Vladislavovy a Hronovy verze  Sonetů,165 pozdější 
Hronův  překlad  s  Vladislavovým  poměrně  silně  kontrastuje.  Zatímco  Vladislavovi 
alexandrín  zpravidla  umožňuje  srozumitelně  vyjádřit  všechny  významy  obsažené  v 
předloze a zároveň (celkem předvídatelně) oslabuje dramatičnost a posiluje elegický tón 
Sonetů,  Hron se „pokouší  dosáhnout  intenzivního vnitřního napětí.  Jeho zkratkovité, 
zhuštěné  formulace  však  někdy  posouvají  vyjadřovanou  myšlenku  na  hranici 
srozumitelnosti.“166 Dále  v  této  práci  uvidíme,  že  Hronovy  verze  Donna  se  jeho 
Shakespearovi v lecčems podobají. 

Zatímco pro Hrona byl překlad  Sonetů alexandrínem zjevně spíš impulsem „dělat to 
jinak“, výraznější inspirací byl Vladislavův přístup k anglickému metru patrně pro Hanu 
Žantovskou.  Ta  v  zájmu  srozumitelnosti  a  významové  přesnosti  rozšiřuje  u  svého 
Donna rozměr originálu velmi často: někdy nahrazuje čtyřstopý jamb pětistopým, ale 
nejčastěji  tak  jako  Vladislav  mění  jambický  pentametr  na  více  či  méně  pravidelný 
alexandrín. Počíná si přitom ovšem s větší formální volností, neboť ani u básní, které 
mají  v  originále  jednotnou délku veršů (Svaté sonety),  se  neuchyluje  k alexandrínu 
důsledně. 

Josef Hrdlička zmiňuje jako svůj překladatelský maják a inspiraci překlady Vladimíra 
Holana („Holan  svou  dokonalostí  překladu  ze  světové  poezie  i  mně  nastavil  laťku 
velmi  vysoko.“167).  Bohužel  neuvádí,  které  texty  z  Holanova  nesmírně  širokého 
překladatelského díla má na mysli, ale jelikož hovoří obecně o světové poezii a o době, 

164 HRON, Zdeněk. Jan Vladislav – překladatel poezie. In: ČSDS [online]. Zveřejněno 14.4.13 22:54:31. 
[cit.  2015-11-01].  Dostupné  na  http://www.csds.cz/cs/g6/2945-DS.html.  Jde  o  text  čtený  na 
vzpomínkovém večeru k nedožitým devadesátinám Jana Vladislava 15. ledna 2013 ve Slovenském 
kulturním institutu v Praze. 

165 RUBÁŠ, S. Devatero klíčů od jednoho srdce. Praha: FFUK 2000.
166 RUBÁŠ, S., ref. 165, s. 87.
167 ROZKOVCOVÁ, R. „Jubileum otce biskupa Josefa Hrdličky“. Rádio Proglas  [online], 18.1. 2012 

[cit.  2015-10-21].  Dostupné  na:  http://www.proglas.cz/detail-clanku/jubileum-otce-biskupa-josefa-
hrdlicky.html
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kdy  překládat  začínal,  velmi  pravděpodobně  se  jedná  zejména  o  rozsáhlý  výbor  z 
Holanova  překladatelského  díla  nazvaný  Cestou,  který  vyšel  v  roce  Hrdličkových 
dvacátých narozenin – 1962. Tento svazek obsahuje mnohé básně, u nichž „dokonalost 
překladu“ asi nebylo možné v pravém slova smyslu posuzovat (čínská, asyrská poezie), 
nicméně jeho podstatnou část tvořily překlady francouzských básníků a také překlady 
německých i francouzských textů R. M. Rilka. Ty byly v letech 2007 a 2009 souborně 
vydány  znovu  v  nakladatelství  Paseka  (svazek  11  a  12  Holanových  Spisů)  a  v 
uveřejněných  ohlasech  na  ně  lze  vysledovat  některé  společné  rysy.168 Jedním  z 
takovýchto  výrazných  rysů,  který  kritici  reflektují,  je  snaha  o  formální  preciznost. 
Michaela  Otterová  poznamenává,  že  u  překladů  Rilkových  německých  textů  Holan 
zpravidla lpí na přesném zachování metra i rýmového schématu – což si samozřejmě 
vybírá svou daň v jazykovém stylu; o konzervativnosti a formální přesnosti hovoří i  
Václav Chalupa v souvislosti s Holanovými francouzskými překlady. Snaha o věrnost 
veršové formě je skutečně charakteristická i pro Hrdličkovy Svaté sonety – projevuje se 
jak v zachovávání náročného rýmového schématu, tak v Hrdličkově důsledné věrnosti 
pětistopému  jambickému  verši,  kterou  jeho  sonety  kontrastují  zejména  s  některými 
formálně rozvolněnými verzemi Hany Žantovské.169 

Holan také promítá do Rilka i francouzských básníků četné prvky vlastní poetiky, což 
vede  mnohdy  k  významové  přibližnosti  až  zatemňování  významu.  K  tomu  kromě 
Holanovy  vyhraněné  básnické  individuality  nepochybně  přispěla  i  jeho  zprvu 
nedostatečná znalost výchozích jazyků. V tomto ohledu je zajímavé, že situace, v níž 
byl Hrdličkův vzor Holan v počátcích svého překládání z francouzštiny i z němčiny, je v 
lecčems  obdobná  situaci  Hrdličkově,  když  se  ve  dvaceti  letech  bez  filologického 
vzdělání začíná pokoušet o překlady Johna Donna. Jak uvádí editor dvanáctého svazku 
Holanových spisů, „francouzsky uměl Holan na počátku svého překládání jen velmi 
málo:  vystačit  si  musel  se  základy gymnaziální  franštiny“.170 Stejně  tak  v začátcích 
překládání  Rilka  „mladý  Holan  neovládal  němčinu  perfektně  –  není  tajemstvím,  že 
jazykové  nejasnosti  konzultoval  s příbuznými“.171 Editor  Holanových  francouzských 

168 Holanovy překlady Rilka hodnotí Michaela Otterová v článku s názvem „Svévole, či sebezapření?“ 
(Plav,  3/2009).  Základní  hodnocení  jeho  překladů  francouzské  poezie  obsahuje  ediční  poznámka 
Pavla Chalupy ke třináctému svazku Spisů; konkrétně jeho překlady Baudelaira pak hodnotí Jiří Pelán 
v článku „Charles Baudelaire a jeho čeští překladatelé“ (http://www.baudelaire.cz/theme.html?aID=6). 

169 U Hrdličky najdeme v celém souboru 19 sonetů (266 veršů) jediný verš rozšířený na alexandrín; u 
Hany Žantovské je to z 224 veršů 25, tedy jedna devítina, a v jednom sonetu dokonce 9 z celkových  
14.

170 HOLAN, V. Spisy 12. Praha: Paseka 2009, s. 595.
171 OTTEROVÁ, M. „Svévole, nebo sebezapření?“ Plav  [online], 2009, č. 3. [cit 2015-12-06]. 

85



překladů uzavírá svůj doslov poznámkou, že „nápadná konzervativnost a mnohdy až 
hyperkorektní formální preciznost  Holanova překladatelství  není  však pro milovníky 
Holanova vlastního básnického díla překážkou k tomu, aby ve výběru a překladech jeho 
milovaných  básníků  nenacházeli  to,  co  hledají  především:  totiž  Vladimíra  Holana 
samotného.“172 Ač Josef  Hrdlička není  výraznou básnickou individualitou,  jakou byl 
Vladimír Holan, i pro jeho překlady Donna platí, že se v nich odráží jeho vlastní, silně 
prožívaná interpretace témat, která Donne nastoluje, a že toto prožívání někdy zatlačuje 
do  pozadí  významové  i  výrazové  detaily  originálu.  To  ale  uvidíme  podrobněji  v 
předposlední kapitole této práce.

3.1.4.   Srovnávací analýza a pokus o rekonstrukci překladatelské koncepce

Čtvrtou  fází  kritiky je  u  Bermana  samotná  srovnávací  analýza.  Srovnávací  analýzy 
představují jádro této práce. Výběr materiálu pro její ústřední část, již tvoří porovnání 
překladových souborů Hany Žantovské,  Zdeňka Hrona a (v závěru)  Josefa Hrdličky 
jsem již zdůvodnila pod bodem č. 2, stejně jako jeho řazení, tedy základní postup od 
formálně  jednodušších  básní  s jednotnou  metrickou  podobou  a  typem  rýmu  ke 
složitějším  strofickým  útvarům s proměnlivou  délkou  veršů  a  komplikovanými 
rýmovými schématy.  Stejně tak jsem naznačila,  na jaké aspekty originálů jsem se u 
jednotlivých skupin Donovy lyriky zaměřovala. Zde tedy jen ve stručnosti uvedu, jakým 
způsobem  jsem  při  tomto  srovnávání  pracovala,  byť  výsledná  zjištění  samozřejmě 
ilustruji jen na části analyzovaného materiálu. Po důkladném seznámení s Donnovou 
poetikou a jejími kritickými reflexemi a po několikerém přečtení překladů bez originálu 
jsem

a)  podrobněji srovnávala překlady s originálem u básní, které byly vybrány 
jako reprezentativní z hlediska tematiky a/nebo stylu, a zjišťovala, na které 
charakteristické  rysy  těchto  předloh  se  jednotlivé  překlady  skutečně 
soustředí;  součástí  této  fáze  práce  byla  samozřejmě  i  přímá  konfrontace 
překladatelských řešení uvedených dvou (či tří) překladatelů; 

b)   srovnávala  překlady  s originálem  v  pasážích,  které  se  jevily  jako 
problémové  či  naopak  mimořádně  zdařilé  při  prvotním nezávislém čtení 
jednotlivých  překladových  výborů  (zde  jsem  vycházela  z  četby  všech 

Dostupné z: http://www.svetovka.cz/archiv/2009/03-2009-kritika.htm. 
172 HOLAN, V., ref. 170, s. 596.
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přeložených textů,  protože  významné dílčí  „vady“  či  naopak „přednosti“ 
vypovídající o celkové koncepci překladu se přirozeně vyskytují i v básních 
nezvolených k podrobné analýze podle bodu 1).  

Na  základě  poznámek  z  těchto  srovnání  a  samozřejmě  také  s  pomocí  veškerého 
shromážděného materiálu o překladatelích jsem se pak pokusila vytyčit základní rysy 
překladatelské koncepce jednotlivých překladatelů, tedy jejich uchopení Donnova díla. 

Byť  rekonstrukcí  překladatelské  koncepce  rozumím  především  zjištění  základních 
zásad, jimž se překladatelé řídí při převodu Donnova stylu, je třeba připomenout, že 
Berman zahrnuje do pojmu koncepce překladu (projet de traduction) kromě zásad 
samotného převodu i  způsob uvedení díla do cílové kultury, pokud je rozhodování 
o něm alespoň částečně v kompetenci překladatele, tj. výběr textů do výboru, volbu 
mezi  zrcadlovým  dvojjazyčným  a  jednojazyčným  vydáním,  zařazení  a  rozsah 
poznámkového aparátu, předmluv či doslovů atd. Ne u všech těchto aspektů bylo možné 
aktivní  roli  překladatele  předpokládat,  protože  mnohé  vymezuje  (a  omezuje)  už 
základní podoba edic, v nichž donnovské překlady vyšly (u Hany Žantovské například 
tradiční  útlý  formát  „mladofrontovních“  Květů  poezie).  Přesto  bylo  možné základní 
rozdíly  vysledovat  a  stručně  jsem se  jim  věnovala  již  v  kapitole  mapující  českou 
recepci. 

Josef Hrdlička zařazuje své donnovské překlady do dvou antologií anglické duchovní 
poezie a bezděčně tak podtrhuje své vnímání Donna coby jednoho z článků této bohaté 
tradice. Přímo se také zmiňuje o tom, že Donnovy světské básně mu nebyly blízké.173 

Hana  Žantovská  i  Zdeněk  Hron  věnují  Donnovi  samostatné  výbory,  v  nichž  je 
zastoupena světská i duchovní poezie, takže se dá předpokládat, že budou vnímavější 
vůči motivům, které světskou a duchovní část Donnovy lyriky propojují a sbližují.  V 
podrobnostech se nicméně jejich přístup liší.  Žantovská svou roli  omezuje na výběr 
textů,  překlad  a  vypracování  poznámkového  aparátu  –  doslov  ke  svazku  Extáze 
přenechává Zdeňku Vančurovi. Hron naproti tomu doprovází výbor Komu zvoní hrana i 
antologii  Škola noci poměrně rozsáhlými eseji,  z nichž je patrné jeho osobní zaujetí 
Donnem i dobrá znalost celé epochy. V antologii Škola noci navíc prokládá Hron texty 
básníků 16. a 17. století citacemi dobových i moderních literárních autorit. Částečně 

173 Osobní korespondence s J. Hrdličkou, 25. ledna 2014 (viz Přílohu 4).
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jsou  to  citace  takříkajíc  „obligátní“,  tj.  citace  děl  či  výroků,  které  se  vztahují  k 
představovaným básníkům a jsou ve výchozí kultuře notoricky známé – to je případ 
úryvků  z  eseje  T.  S.  Eliota  Metafyzičtí  básníci  či  bonmotů  Bena  Johnsona  o  jeho 
současnících  („Donne  by  zasloužil  oběsit  za  to,  že  nedodržuje  metrum“  apod.). 
Rozsáhlý donnovský oddíl je ovšem uvozen i jednou „nepovinnou“ citací, jejíž výběr 
vypovídá  docela  zajímavě  o  editorovi  samotném,  a  tím  potenciálně  i  o  jeho 
překladatelském  přístupu.  Hron  zde  cituje  delší  pasáž  z  Šaldovy  stati  „O  tzv. 
nesmrtelnosti díla básnického“. V ní Šalda sice výslovně necharakterizuje Donna, nýbrž 
Shakespeara, nicméně Shakespeare je v Hronově antologii zastoupen jen sonetem 66 a 
navíc na jiném místě,  než kam Hron coby editor šaldovskou citaci  vkládá,  takže se 
skutečně  zdá,  jako  by ji  chtěl  vztáhnout  (také)  k  Donnovi.  Na  začátku  i  v  závěru 
citované pasáže navíc F. X. Šalda hovoří zcela obecně a z jeho slov lze vytušit leccos o 
tom, co Hron na básnících alžbětinské epochy považuje za přitažlivé a co se ve svých 
překladech snaží zdůraznit:

Dokonalost jako by bylo něco, co překáží životu a ničí jej; jako by to byla ctnost pro bohy, 

ne pro lidi; jako by nebyla z tohoto světa a nebyla k potřebě na tomto světě. Život jako by 

se nemohl provléci touto soutěskou; musí tedy překypět chtěj nechtěj přes hráz (…)  

Namítnete mně Shakespearea? Což není ten, ptáte se mne, dokonalý? Odpovídám: na své 

štěstí nikoliv. Shakespeare jest tak trochu venkovský autor, ne básník dvorský a dokonce ne 

již básník učený a akademický; síla země, hlas země, kypivé bohatství země… a proto cosi  

neukončeného a neuzavřeného, bohatého naplněním, ale ještě bohatšího sliby (…) Hnal se 

spíše  za  výrazností  než  za  dokonalostí;  jest  spíše  titanský  rozběh  než  dokončení  a 

dohotovení (…) Ben Jonson jest autor v lecčems mnohem dokonalejší než Shakespeare. 

Shakespeare však žije proto tak intensivně, že nám dává možnost, dotvářeti ho, domýšleti 

ho, spolupracovati s ním. Požár, který rozdmýchává požár jiný. Dílo může žíti tak dobře 

svými t. zv. vadami jako t. zv. přednostmi; obojí má u silné osobnosti význam jen obrazný a 

konvenční. Silná osobnost je tam, kde jedny drží druhé v rovnováze a nedají se naprosto od 

nich odloučit.174

Připomeneme-li  si  již  dříve  citovaná  místa  z  vlastních  Hronových  esejí,  v  nichž 
zdůrazňuje střetávání protikladných stylových a emocionálních poloh v Donnově poezii, 
začíná se už před námi rýsovat jakési základní pojetí Hronových překladů: důraz na 
výraznost spíše než na harmonii a eleganci stylu, snad i jistá záměrná neuhlazenost či 

174 Škola noci. Hron, Z., ed. Praha: Československý spisovatel, 1978, s. 84.
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nedovysvětlování  souvislostí  mezi  kontrastními tvrzeními či  náladami,  přístup,  který 
apeluje na čtenáře a dožaduje se jeho interpretační spoluúčasti… To všechno jsou ale 
pouze hypotézy, které může ověřit nebo vyvrátit až samotný rozbor překladů.

3.1.5.  Studium recepce a „produktivní kritika“

Předposlední fází kritiky podle Bermanova modelu je zkoumání recepce analyzovaného 
překladu,  tedy toho,  jaké v době svého uveřejnění  vzbudil  ohlasy.  Sám Berman ale 
dodává, že studium recepce je zatím málokdy skutečně plodné, a to jak kvůli  nízké 
úrovni  kritiky  překladu  jako  disciplíny  (tu  se  ostatně  právě  svou  knihou  snaží 
pozvednout),  tak vzhledem k malé pozornosti,  které  se práci překladatelů dostává v 
běžných recenzích.  Jak už vyplynulo z  předchozího oddílu,  čeští  Donnové nejsou v 
tomto směru výjimkou – celkově vzbudili poměrně málo ohlasů a ty z těchto ohlasů, 
které se věnují překladu, sice někdy nabízejí užitečné dílčí postřehy, ale ani jeden z nich 
neobsahuje  ucelenější  reflexi  překladatelovy  práce.  Jde  spíš  o  dojmy  či  jednotlivé 
kritické připomínky, které jsem pro informaci přičlenila k profilům překladatelů.

Závěrečnou „nepovinnou“ fází kritikovy práce pak má být podle Bermana formulace 
obecných  zásad  pro  případný  nový  překlad  –  „nepovinnou“  v  tom smyslu,  že  má 
pochopitelně  smysl  jen  tehdy,  pokud  je  analyzovaný  překlad  hodnocen  jako 
neuspokojivý. Závěry o úrovni českých překladů ale v této fázi samozřejmě nebudeme 
předjímat a podíváme se nejprve stručně na to, jaké problémy donnovského překladu 
vnímají ve svých literaturách jako zásadní Antoine Berman a Anton Něstěrov.

3.2.  Bermanova kritika francouzských překladů Donna

V druhé části své knihy Berman předvádí svůj model kritiky na francouzském výboru 
z Donna,  přeloženém Jeanem Fuzierem a Yvesem Denisem. Jeho kritika je poměrně 
podrobná a týká se především samotné  koncepce překladu; já zde shrnu jen základní 
závěry,  zejména  ty,  které  mohou,  přes  odlišnost  literárních  kontextů,  být  něčím 
inspirativní i pro překlad Donna do češtiny. 

Překlad Fuziera a Denise vyšel v prestižním nakladatelství Gallimard a podle všech 
indicií se jednalo o dlouho očekávané a (v rámci možností) reprezentativní představení 
Donna  francouzskému  publiku.  Snad  by  se  dal  srovnat  s  naším  výborem  Hany 
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Žantovské,  který  také  poprvé  představil  Donna  uceleněji,  celkem  ve  dvaašedesáti 
básních. U Fuziera a Denise jde o výběrovou antologii, která zahrnuje pouze Donnovy 
verše,  a  to  v  pořadí,  které  reflektuje  představy překladatelů  o  Donnově  duchovním 
vývoji (řazení od „frivolních“ světských básní k básním vážnějším a konečně k básním 
s duchovní tematikou) a o tom, která část jeho díla je nejkvalitnější (překladatelé zcela 
vynechávají příležitostnou poezii, tj. epithalamia a veršovaná poslání). Už to samo o 
sobě je řešení diskutabilní, možná vynucené rozsahem svazku, ale riskantní v tom, že 
může oslabit vnímání Donnova díla jako celku, který je pevně propojen určitými 
tématy a typickými způsoby básnického vnímání a vyjadřování. 

Berman  vychází  z  Careyho  a  Ellrodta  a  hovoří  přímo  o  pojmové  a  metaforické 
„inervaci“  Donnova díla).  Sám pak ve své knize toto propojení  ukazuje na skupině 
básní,  která je podle jeho názoru tematicky a jazykově provázaná s hlavním textem 
zvoleným pro rozbor – Donnovou elegií To his Mistress going to bed. Do této skupiny 
patří  básně  The  Extasie  (téma  vztahu  duše  a  těla  a  ospravedlnění  tělesné  lásky), 
Epithalamion Made at Lincolnʼs Inn  (téma krásy těla a posvátnosti tělesné lásky, byť 
stejně jako v elegii  s  lehce manipulativními podtóny),175 Loveʼs Progress  („frivolní“ 
varianta elegie se společným motivem putování po milenčině těle), Sappho to Philaenis  
(opět varianta, spojená s elegií motivem doteku, ale odlišná nepřítomností té, k níž se 
promlouvá) a  Hymn to God my God in my Sicknesse  (tentýž základní motiv radosti – 
joy –  jaký nacházíme v elegii). Jak je patrné už z výše zdůvodněného výběru textů k 
analýze, i já vycházím z téže tematické skupiny (kromě Donnovy Sapfó, která nebyla 
přeložena, se podrobněji věnuji všem ostatním světským básním a v omezené míře pak i 
Donnovu  hymnu).  Většina  básní  této  skupiny  (4)  byla  přeložena  oběma  hlavními 
překladateli  Donnova  díla  a  zároveň  se  na  každé  z  nich  dají  ukázat  určité 
charakteristické rysy a odlišnosti jejich překladatelské koncepce a estetiky. Přestože se 
nesoustřeďuji  na všechny styčné body daných textů,  právě jejich blízkost  a  fakt,  že 
překladatelé  si  při  konfrontaci  s  určitými  tématy  a  (často  komplikovanými  či 
ambivalentními)  výrazovými  polohami  počínají  opakovaně podobně,176 snad  může 
dodat  mým závěrům větší  průkaznost  a  celé  práci  větší  soudržnost.  Tendence  obou 

175 Právě toto epithalamion z francouzského výboru z „koncepčních“ důvodů vypadává, ačkoli má velmi 
těsné vazby na Donnovu elegii a také na Extázi.

176 Například opakovaný příklon k jednomu či druhému pólu v situacích (a promluvách), v nichž se 
prolíná hravá erotika a posvátno, v nichž můžeme rétoriku mužského mluvčího – například chválu 
ženského těla  –  vnímat  jako  manipulativní  a  dobyvačnou,  ale  zároveň i  jako hluboce  a  upřímně 
prožívanou. To je jak případ Donnovy elegie  To his Mistress going to bed, tak závěrečné části jeho 
epithalamia.
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překladatelů ovšem samozřejmě dokumentuji i na mnoha básních dalších a také u nich 
se snažím poukazovat na onu „inervaci“ společnými pojmovými a obraznými sítěmi – 
tak například již rozebraná Valediction: Forbidding Mourning je dobrou průpravou pro 
pochopení  Donnovy teologické  hříčky  Negative  Love,  v  jejíchž  základech  také  leží 
dvojice  pojmových  protikladů,  ale  jež  zároveň  už  odmítá  klást  proti  sobě  lásku 
„smyslovou“ a „duchovní“ a obě podoby lásky odmítá jako stejně neuspokojivé, čímž 
celé téma posouvá o kus dál.

Dalšími  zásadními  rozhodnutími  Fuziera  a  Denise  jsou  jednak  volba  tradiční 
versifikace a jednak záměrná archaizace. Jak je výslovně formulováno v předmluvě, 
cílem překladatelů bylo vytvořit  „autentické francouzské básně,  které  by Donne byl 
mohl napsat, kdyby byl bilingvní jako Rilke“, tj. stvořit francouzského Donna 16. a 17. 
století za pomoci prostředků „groteskní“, „barokní“ a „preciózní“ poezie této doby. Sám 
Berman ale klade otázku, nakolik taková ambice dává smysl – francouzští současníci 
Donna  se  mu  reálně  podobají  velmi  málo  (koneckonců  i  v  anglickém  kontextu  je 
Donnův hlas nezaměnitelný) a představit si francouzského Donna té doby je nemožné, 
protože  mezi  anglickou a  francouzskou poezií  konce  16.  století  je  obrovský rozdíl, 
patrný mimo jiné i z faktu, že Donne ani Shakespeare nebyli za svého života ani později 
během  17.  století  do  francouzštiny  překládáni.  Hlavním  specifikem  tehdejších 
anglických  básníků  je  míšení  hovorového  jazyka  a  „vysokého“  literárního  stylu, 
rétoričnosti a abstraktnosti s konkrétností (vzpomeňme na postřeh Josefa Lederera, že 
čím abstraktnějšímu tématu se Donne věnuje,  tím realističtější  je  jeho obraznost177). 
Tento rys je ostatně odlišuje nejen od jejich francouzských současníků, ale i od básníků 
španělského zlatého věku, jak poznamenává Bermanem citovaný Octavio Paz.178  

Pojetí  Fuziera  a  Denise  se  tak  přirozeně  projevuje  zejména  výrazným  oslabením 
hovorovosti v překladu – a spolu s tím i pocitu, že Donnovi mluvčí reflektují právě 
prožívanou a ještě „nevychladlou“ skutečnost. Nejde ovšem jen o samotnou hovorovost, 
ale  především o onu živou proměnlivost  dikce,  v  níž  se neustále  v různém poměru 
prolínají  „kolokvialismy,  rétorika,  logika  a  poetičnost“179 a  již  Fuzier  s  Denisem 
potlačují  ve  prospěch  jednotného  preciózního  stylu.  Přílišné  sjednocování  Donnovy 

177 Viz kapitola 1, s. 30.
178 „Všichni velcí básníci tohoto období [španělského zlatého věku] tíhnou k používání intelektuálního 

jazyka (…) Zároveň píšou básně v hovorovém jazyce, ale tyto dva proudy, lidový a učený, existují v  
jejich díle vedle sebe, aniž se kdy mísí.“ BERMAN, A., ref. 155, s. 136–137.

179 BERMAN, A., ref. 155, s. 138.
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dikce, zejména zmenšování rozpětí mezi hovorovou lakoničností a syntakticky i logicky 
komplikovanými  výklady,  je  i  problémem  některých  českých  překladů,  zejména 
překladů Hany Žantovské, byť zde samozřejmě nepramení ze snahy připodobnit Donna 
domácím  vzorům  (v  případě  české  literatury  můžeme  ještě  s  větší  jistotou  než  u 
francouzské říci, že takové vzory neexistují). 

Když Berman klade otázku,  proč  Donna pofrancouzšťovat (a zkreslovat)  do podoby 
formalistického preciózního básníka, ztratí-li se tím přesně to, co může ve frankofonním 
literárním prostředí zaznít skutečně neotřele, upozorňuje i na „kompaktnost“ Donnova 
vyjadřování. Cituje přitom esejistu Alaina, který zajímavě reflektuje překládání určitého 
typu anglické poezie do francouzštiny:

pokud se někdo pokouší přeložit do francouzštiny nějakou báseň od Shelleyho, nejprve si ji 

rozčlení, jak je zvykem mezi našimi básníky, kteří téměř všichni trochu příliš rádi rétorizují. 

Takže dle pravidel  veřejného přednesu rozmístí v příslušných vzdálenostech svá který  a 

jenž,  ony syntaktické šraňky, o které se může opřít a které, dá-li se to tak říci, zabraňují 

důležitým slovům, aby do sebe narážela. (…) Nakonec to ale už není anglické umění slova,  

tak zhuštěné, kompaktní, jiskřivé, vzácné a plné tajemství.

Dále pak Alain mluví o tom, nakolik lze tyto „cizí“ kvality anglické poezie přenést do 
francouzštiny,  nejprve  na  základě  vlastních  zkušeností  a  poté  na  příkladu  Stéphana 
Mallarméa, který z angličtiny překládal: 

Dokážu si dobře představit, jak se se zaťatými zuby učil překládat. A díky tomu se mu 

francouzština zjevila s novou tváří, oproštěná od nadvlády syntaxe, s přímými vztahy mezi  

slovy (…) konfrontace podstat, které jsou jako drahé kameny spojeny pouze kovem.180 

Problémy,  které  Berman  prostřednictvím  této  citace  reflektuje,  jsou  do  jisté  míry 
specifické pro francouzštinu. Riziko přílišné syntaktické explicitnosti a rozmělňování 
implicitních významových vztahů výkladem ale rozhodně hrozí i v češtině. To uvidíme 
například  v  první  sloce  Donnovy  Kanonizace v  překladu  Hany Žantovské  a  také  v 
kapitole o Donnově duchovní poezii. Bude také užitečné sledovat, jakým způsobem toto 

180 Obě pasáže překládám z citace ve francouzském originálu (s. 137–138) s využitím jejího překladu v 
anglickém vydání Bermanovy knihy (s. 110). Jak si všímá sám Berman, Alain, jako by tu i volbou 
slov bezděčně narážel na de Quinceyho chválu Donna („Jeho báseň Metempsychosis je celá složená z 
mohutných démantů...“), kterou jsem uváděla v první kapitole (viz s. 19).
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riziko  souvisí  s  rozšiřováním  metrického  půdorysu  Donnových  veršů,  k  němuž  se 
uchyluje zejména Hana Žantovská. Činí to různými způsoby, ale jedním z nejčastějších 
je  právě  rozšiřování  pětistopého  jambu  na  alexandrín  (typické  metrum francouzské 
poezie – čímž se vracíme k Bermanovi). I když český alexandrín se od francouzského 
pochopitelně liší, i on má (v neuvolněné podobě) uprostřed cezuru, a ta podporuje spíše 
přehledné členění výpovědi na snadno usledovatelné části než vytváření kompaktních 
„drúz“, tj. spojování obrazů či tvrzení do složitějších celků, jejichž vnitřní vztahy nejsou 
rozanalyzované syntaxí. Mám-li ještě jednou citovat Stanislava Rubáše, který hodnotí 
Vladislavův překlad Sonetů alexandrínem, pak podle něj tento překlad „často vzbuzuje 
dojem, že je pouze převyprávěním obsahu předlohy“.181

Posledním  významným  rysem,  kterého  si  Berman  na  překladech  Fuziera  a  Denise 
všímá, je systematické posilování erotického a vášnivého tónu. Tato erotizující verze 
Donna  („těsně  zašněrovaná  ve  svém  metrickém  korzetu“182)  opět  odpovídá  spíše 
charakteru francouzské poezie dané doby, z níž Fuzier a Denis svého Donna stavějí.

V češtině najdeme podobnou tendenci u Zdeňka Hrona, byť u něj není dána snahou 
stvořit  Donna  v  duchu  domácí  básnické  tradice,  ale  spíš  jeho  osobním  pojetím  a 
důrazem na  Donnovy provokatérské  stránky.  Jde  také  částečně  o  erotizaci  drsnější, 
zemitější, než jakou kritizuje Berman u francouzských verzí. V obou případech ale platí, 
že  tímto  zesilováním  jedné výrazové  struny se  nenápadně  posouvá  vnímání  celého 
Donna a narušují se některé vnitřní vazby mezi jeho básněmi i uvnitř nich: jak uvidíme 
v jedné z dalších kapitol,  Donnovo  Twice or thrice have I  loved thee  prostě není a 
nemůže být  měl jsem tě párkrát v posteli – a i překlad slova joy jako slast ve vrcholné 
pasáži  elegie  To  his  Mistress  going  to  bed  má  své  problematické  stránky,  protože 
oslabuje  významovou vazbu mezi  touto  radostí a  radostí,  která  zaznívá  v  Donnově 
Hymnu Bohu mému Bohu v mé nemoci (I joy that in these straits I see my West). Tyto 
dvě zvláštně kontrastní situace jsou propojené motivem „svlékání“ těla – jestliže v elegii 
se říká „jak duše tělo, tělo svléká šat / pro vzácnou radost“183, pak v Hymnu se to, co 
sloužilo jako pouhé přirovnání, stává ústřední situací básně: opět máme před očima tělo 
(i v Hymnu možná nahé, rozvinuté jako mapa před zraky lékařů), ale tentokrát je to tělo 
zchvácené nemocí a duše, jakoby už zpola osvobozená, na něj nahlíží a s radostí (spíše 
než slastí) očekává okamžik, kdy jej svlékne a konečně „uzří tváří v tvář“. 

181 RUBÁŠ, S., ref. 165, s. 63.
182 BERMAN, A., ref. 155, s. 147.
183 Překlad Hany Žantovské. 

93



3.3.  Anton Něstěrov a ruská překladová recepce Johna Donna184

Anton Něstěrov ve své práci zajímavě reflektuje a zároveň reprezentuje ruské vnímání 
Donna. Jak on, tak Josif Brodskij vidí Donna především jako básníka filosofického, či 
přinejmenším  jak  básníka  závažných  duchovních  obsahů  –  rozhodně  tedy  ne  jako 
pouhého „požitkáře  myšlení“.  Něstěrov konstatuje,  že  Donne i  jeho současníci  jsou 
krajně složití proto, že jsou svědky zániku velké epochy, obnažení struktury nosných 
konstrukcí. Sama geometrie Donnova vesmíru je dána tím, že dva protikladné axiomy 
se nevylučují, nýbrž doplňují, uvádí, a ihned dodává, že tato poetika nevylučujících se 
kontrastů  je  pro  překladatele  obtížná.  Dobře  si  s  ní  v  Rusku  poradil  Dmitrij 
Ščedrovickij,  který  je  zároveň  teologem,  a  tudíž  se  při  překládání  Svatých  sonetů 
dokázal  relativně  snadno  vmyslet  do  kontextu,  v  němž  se  Donne  pohybuje.  Úskalí 
nedostatečného  pochopení  ilustruje  Něstěrov  výmluvně  na  srovnání  dvou  překladů 
Donnova sonetu I am a little world, made cunningly. Jinak zkušený překladatel Parin se 
oproti  Ščedrovickému  dopouští  kardinální  chyby,  když  pro  spojení  „živlů“  a 
„andělského ducha“ volí ruské slovo клубок označující spleť, klubko či snad dokonce 
změť:

Donne:

I ame a litle World, made cunningly

Of Elements and an Angelique Spright185

Parin:

Я малый мир, созданный как клубок

Стихий и духа херувимской стати

Doslovný český překlad:

Jsem malý svět, stvořený jako směs

živlů a ducha andělské podoby.

V klubku, tj. v nerozlišené změti živlů a ducha, ovšem naprosto nelze spatřovat „malý 
svět“, tedy alžbětinský mikrokosmos, neboť ten má ze své podstaty jasné uspořádání 
(slovo  kosmos je  v  řečtině  prakticky  synonymem pro  řád,  protikladem chaosu  –  a 
Donnovo made cunningly  odkazuje právě na záměrnost tohoto řádu). Neorganizovaný 
„spletenec“ živelnosti a duchovnosti může být z teologického hlediska domovem leda 

184 Veškeré přímé i nepřímé citace v tomto oddíle pocházejí z elektronické verze Něstěrovovy disertace,  
poskytnuté osobně autorem. NESTEROV, A. V. Recepcija Džona Donna v russkoj literature. Moskva, 
2000. Kandidátská práce. Filologická fakulta MGU.

185 Všechny úryvky citovány dle znění v tzv. Westmoreland Sequence. Variorum Edition of the Poetry of  
John Donne. Vol. 1, part 1.  Gary A. Striger, ed. Bloomington and Indianapolis: Indiana University 
Press, 2005. 
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tak ďáblu, poznamenává Něstěrov – koneckonců Lucifer sám je podle židovské tradice 
padlý  anděl.  Překlad  Ščedrovického  je  volnější  v  detailech  (nemluví  například  o 
„živlech“,  nýbrž  o  přírodě,  resp.  přírodní  podstatě  člověka),  ale  základní  myšlenku 
harmonického uspořádání zachycuje velmi přesně:

Ščedrovickij:

Я – микрокосм, искуснейший узор,

Где ангел слит с естественной природой

Doslovný český překlad:

Jsem mikrokosmos, mistrně vyvedený vzor/kresba,

v němž se anděl spojuje/prolíná s přírodou.

Srovnání  Parina  a  Ščedrovického  je  jen  ilustrací  obecného  problému  nedostatečné 
vzdělanosti  a  akribie  překladatelů,  kterému  Něstěrov  věnuje  mnoho  prostoru. 
Překladatel  by  měl  podle  něj  být  na  takové  úrovni,  aby  byl  schopen  napsat  o 
překládaném  autorovi  či  knize  i  odborný  článek  a  měl  by  „zostřeně  vnímat  svou 
odpovědnost za interpretaci“186. 

Z českého hlediska je trochu paradoxní,  že ten z překladatelů, který se vedle Josefa 
Lederera  zabýval  poezií  přelomu 16.  a  17.  století  nejpodrobněji  a  zná  dobře i  širší 
historicko-literární  kontext  Donnova díla,  totiž  Zdeněk Hron,  zároveň dělá  poměrně 
značné množství interpretačních chyb, a to i chyb dost základních. Jestliže Něstěrov 
hned  ve  druhé  strofě  téhož  sonetu  kritizuje  nešťastného  Parina  za  to,  že  Donnovu 
dobově  aktuální  apostrofu,  zjevně  adresovanou  astronomům a  mořeplavcům –  You, 
which (…) / Haue found new Sphears, and of new lands can wright   – zaměňuje s 
apostrofou  Boha  samotného,187 pak  přesně  téže  chyby  se  z  českých  překladatelů 
dopouští právě Hron a je to chyba, která přešla beze změny i do „opraveného a nově 
upraveného“188 vydání výboru Komu zvoní hrana:

You, which beyond that heauen, which was most high

Haue found new Sphears, and of new lands can wright,

Powre new seas in myne eyes, so that I might

drowne my World, with my weeping ernestly.

Ty, jenž jsi v nebi, nejvýš nad námi,

objevil sféry, země neznámé,

vžeň moře do očí, ať ztrestáme

svět potopou, ryzími slzami

186 NESTEROV, A., ref. 184, s. 49.
187 Donne a jeho současníci oslovovali Boha výhradně „thou“ a sám mluvčí na konci téže básně hovoří o 

fiery Zeale of thee, and thy house. I kdybychom připustili, že tu Hron možná chtěl singulárem odkázat 
např.  na  Galilea  jako  zástupce  všech  astronomů,  v  jeho  překladu  se  tato  apostrofa  natolik  těsně 
propojuje se závěrečnými osloveními Boha, že je prakticky nemožné ji vztáhnout k někomu jinému.

188 Jako „opravené a nově upravené vydání“ je výbor  Komu zvoní hrana  (Prostor, 2014)  označen na 
zadní straně desek.
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Charakteristické je,  že  ač v době reedice existovaly už dva další  publikované české 
překlady tohoto Donnova sonetu (a oba druhé čtyřverší interpretují správně), Zdeněk 
Hron je buď nečetl, nebo necítil potřebu svou verzi změnit. Hronův příklad tedy ukazuje 
na  to,  že  Něstěrovovy  požadavky  na  překladatele  vyžadují  ještě  dodatek  –  že 
přinejmenším  stejně  podstatná  jako  samotná  filologická  a  literární  erudice  je  i 
otevřenost  překladatele  kritice  a  ochota  tuto  kritiku  vyhledávat,  neboť  nikdo  není 
neomylný a Donne poskytuje k omylům rozhodně více příležitostí než mnozí jiní autoři.

Vrátíme-li se k Parinovi a Ščedrovickému, Něstěrov si všímá ještě jednoho rozdílu mezi 
nimi a tento rozdíl rezonuje i s Bermanovými postřehy o francouzských verzích Donna. 
Ten  z  překladatelů,  který  lépe  chápe  hloubkovou  myšlenkovou  strukturu 
Donnových textů, nemá příliš sklon archaizovat jeho jazyk, nelibuje si v „barokní“ 
rozkošatělosti povrchu. I tento postřeh je do určité míry relevantní pro českou recepci, 
protože  nejsilnější  archaizaci  a  vůbec  tendenci  k  záměrnému  vzdalování  Donnova 
jazyka běžnému úzu najdeme v některých amatérských překladech publikovaných na 
internetu  (viz  poznámka  k  internetovým překladům v  Příloze  1),  jejichž  úroveň  je 
celkově velmi slabá. 

Obecně  lze  konstatovat,  že  ruští  překladatelé  často  v  originále  neslyší  odkazy  na 
korespondence v alžbětinském řetězu bytí, narážky na stadia alchymistického procesu či 
další  významy.  Svou  omezenou  interpretaci  se  pak  snaží  „nalít“  do  komplikované 
stroficko-rýmové formy, kterou vidí v originálu – problém ovšem je, že v překladu tato 
forma často kontrastuje s banálností obsahu a z Donna se pak v ruské verzi stává 
špatně srozumitelný a zároveň významově plytký básník. 

I  pokud  ale  překladatel  originál  pochopí,  může  ztroskotat  na  mechanickém 
kopírování  Donnových rytmicky rozrůzněných strof.  Například  ruský překladatel 
básně The Primrose se snaží zachovat nestejně dlouhé verše originálu; ne vždy ale dává 
do krátkého verše skutečně podstatnou informaci či přímo pointu, jak tomu je u Donna, 
a  tyto  krátké  verše  jsou  navíc  někdy pouhým syntaktickým fragmentem,  zatímco v 
originále  Donne  tíhne  k  zakončenosti,  k  formulovitosti.  Takovéto  použití  nestejně 
dlouhých veršů pak ovšem v překladu ztrácí smysl a může jej jen zbytečně svazovat.189 

189 Obdobný případ najdeme u Zdeňka Hrona například v jeho Přednášce o stínu:
 But now the Sunne is just above our head                     Teď ale slunce stojí nad náma,       

        We doe those Shadowes tread                                        po stínech nohama
   And to brave clearnesse all things are reducʼd             šlapem a vše má jasné obrysy.
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V další  kapitole  uvidíme,  že  právě  toto  riziko  si  zřejmě  dobře  uvědomoval  E.  A. 
Saudek:  například  jeho  překlad  básně  The  Relique je  co  do  délky  veršů  méně 
rozrůzněný  než  Donnův  originál,  protože  nejkratší  verše  rozšiřuje,  ale  dojem 
organického sepětí myšlenky a verše zachovává dobře. S touž základní otázkou – zda a 
do jaké míry se snažit zachovávat samotný zvukový obrys Donnových originálů, tedy 
zejména počet iktů v jednotlivých verších, nebo zda se soustředit více na vztah verše a 
výpovědi – se potýkají i oba hlavní překladatelé Donnovy lyriky, Zdeněk Hron a Hana 
Žantovská. Nelze přitom říci, že snaha o přibližné zachování původního rytmu je vždy 
špatná či mechanická – při rozhodování je vždy třeba brát v úvahu asociační hodnotu 
původního  a  rozšířeného  metra  ve  vztahu  k  obsahu  básně  i  konkrétní  „prostorové 
požadavky“  klíčového  lexika,  tj.  slabičnou  délku  slov,  která  tvoří  významová  jádra 
verše.  
 
Něstěrov dále uvádí, že hlubšímu proniknutí Donna do ruského prostředí se paradoxně 
staví  do cesty i  domácí  překladová tradice,  zejména nesmírně  populární  Maršakovy 
překlady  Shakespeara,  které  svou  orientací  na  ruský  romantismus  puškinské  éry 
vytvořily poněkud posunutou představu o obraznosti a duchu alžbětinské epochy. Přesto 
konstatuje,  že  i  kvalitní  ruské překlady  Donna se  vesměs  orientují  na  některou 
epochu  v  dějinách  domácí  poezie  –  což  je  fakt,  který  může  být  do  budoucna 
inspirativní i pro recepci českou. Takový postup je podle něj při překladu Donna plodný 
a  místy  prakticky  nezbytný,  neboť  bohaté  asociační  pole,  které  Donne  vytváří 
odkazováním na běžné i esoterické „reálie“ své doby, se ve vnímání současného čtenáře 
částečně rozpadá. Typickým příkladem takovéto ztráty jsou právě narážky na jednotlivá 
stadia alchymistického procesu,  spjaté s  motivem vnitřní proměny a duchovní cesty. 
Zaniklý asociační potenciál některých slov či obrazů pak lze podle Něstěrova alespoň 
částečně nahradit nenásilnými odkazy na domácí poezii pracující s podobnými (např. 
duchovními) motivy. Jde samozřejmě o to, aby poetika zvoleného období byla slučitelná 
s  poetikou  příslušné  Donnovy  básně  či  básní  a  také  o  frekvenci  takovýchto 
domestikujících nápovědí. Pokusy transponovat konkrétní Donnovy básně například s 
pomocí ruského symbolismu považuje za nezdařilé. Příznivěji se vyjadřuje o pokusu G. 
Kružkova o překlad Donnovy Valediction: Forbidding Mourning:

Překlad G. Kružkova se velmi zajímavě orientuje na tradici „vznešené prostoty“ spjatou v 

ruské poezii s linií Děržavin-Chodasevič, přičemž tento výběr je důkladně reflektovaný,  
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neboť oba tito básníci jsou především básníci filosofičtí: ruský čtenář tedy vnímá Donnovy 

metafyzické kontexty podvědomě, skrze „povědomou intonaci“ ruského překladu. Stejně 

tak  bral  překladatel  zjevně  v  úvahu  i  pozdního  Pasternaka  „Veršů  z  románu“  [Doktor  

Živago] s jejich prolínáním erotiky a metafyziky.

Odlišnou  a  také  zdařilou  strategii  uplatňuje  při  překladu  Rozloučení  zapovídajícího 
smutek  Josif  Brodskij.  Jeho  verze,  jež  vyznívá  osudověji,  tragičtěji,  se  orientuje  na 
poetiku loučení v básních Osipa Mandelštama (např. Tristia) a skrze Mandelštama i na 
Danta,  což  není  překladatelská  svévole,  neboť  Donne  na  Danta  odkazuje  v  mnoha 
kázáních, byť v této konkrétní básni dantovské ozvuky nejsou. 

S „povědomou intonací“ se setkáme ojediněle i v českých překladech, byť je otázka, 
zda jde o záměr. Donnův sonet This is my Playes last scene překládá Hana Žantovská s 
dikcí, která zejména náhlým přechodem do dvanáctislabičného verše evokuje známou 
pasáž Máje, rovněž zachycující úvahy člověka stojícího tváří v tvář smrti:

This is my Playes last scene, here heavʼns appoint

My Pilgrimages last mile, and my race

Idly, yet quickly runne, hath this last pace,

My spans last inch, my minuts latest point.

Donne v překladu Žantovské:

To poslední je scéna hry a z mil

posledních v pouti mé, můj vyměřený čas

žalostně zmarněný, posledních kroků sráz, 

poslední pídě coul, posledních minut díl... 

 Máchův Máj:

   takť jako zemřelých myšlenka poslední,

 tak jako jméno jich, pradávných bojů hluk,

 dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní,

 zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk... 

Je ale pravda, že v tomto sonetu na rozdíl od Něstěrovových příkladů nejde o překlenutí 
významově a asociačně obtížného místa. Vyskytne-li se v překladu „máchovský tón“ v 
interpretačně komplikovaném místě, mohou být asociace s ním spojené možná spíše na 
škodu,  protože  Máchova  romantická  poetika,  nesená  zvukomalbou,  je  jako  celek 
Donnovi  stejně  vzdálená  jako  ruský  symbolismus.  Tak  v  Rozloučení  zapovídajícím 
smutek překládá Hana Žantovská spojení „dull sublunary lovers  [love]“ odkazující na 
milence, jejichž láska (dle aristotelského dělení vesmíru) podléhá změně a zániku, jako 
„milenci  bludní  pod  lunou“.  V  širším  kontextu  překladu  to  není  špatné  řešení  a 
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respektuje  i  eufonii  originálu,  nicméně  právě  touto  zvukomalebností  a  poetismem 
„luna“  bezděčně  Máchu připomene  (viz  verše  17–20 Máje: až  se  –  milostí  k  sobě  
vroucí/ změnivše se v jiskry hasnoucí – / bloudící co milenci sešly. Ouplné lůny krásná 
tvář...)  Tím ovšem čtenáře na okamžik asociačně zavádí  jinam: od logiky Donnova 
srovnání,  které je k takovým milencům spíše blahosklonně přezíravé (srovnej řešení 
Libuše Pánkové: přízemních milých tupý cit), k jakési čistě domnělé máchovské tragice. 
Naštěstí hned v dalších verších překlad takovéto asociace odkazuje do patřičných mezí. 

Něstěrovův postřeh, že u Donna je záhodno se opřít o domácí básnickou tradici, může 
být  relevantní  pro  příští  české  překladatele  Donna,  byť  taková  opora  je  možná  i 
potřebná jen u některých Donnových básní a onen poetický klíč se bude patrně případ 
od případu lišit.  Rozhodně ale pro ně může být užitečné začíst  se do vlastní tvorby 
básníků  k  Donnovi  se  hlásících  –  tedy  například  Zdeňka  Hrona  a  Josefa  Topola. 
Takovýto  „recepční  kruh“  ostatně  není  jen  hypotézou,  neboť  v  ruské  literatuře  se 
donnovský  vliv  skutečně  projevil  právě  takto:  původní  Donnova  tvorba  inspirovala 
Josifa Brodského k několika překladům a zároveň silně ovlivnila jeho vlastní poezii. Ta 
se pak stala pevnou součástí kulturního povědomí mladší generace překladatelů, kteří se 
ve svých novějších překladech Donna orientují právě na poetiku Brodského.  
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Kapitola 4

První české donnovské pokusy – E. A. Saudek, L. Pánková, J. Lederer

Kontext prvních českých pokusů o Johna Donna jsem už popsala v druhé kapitole – 
nyní se je tedy pokusím zhodnotit. Přímé konfrontace více překladů téže básně můžeme 
u těchto velmi malých překladových souborů využívat jen omezeně. V případě Libuše 
Pánkové a Josefa Lederera máme ještě situaci usnadněnou – když vzal kvůli osobním 
sporům zasvé projekt společného donnovského svazku, přeložila Libuše Pánková tři ze 
čtyř „Ledererových“ básní, jež měly být do výboru zařazeny, znovu sama a nám se tak 
nabízí  srovnání  na  třech  zásadních  ukázkách  Donnovy lyriky,  básních  The Extasie,  
Valediction:  Forbidding  Mourning  a  Nocturnall  upon  S.  Lucies  Day. Naproti  tomu 
Pánková se Saudkem přeložili pouze jednu stejnou báseň (The Relique) a Saudkovy 
překlady s Ledererovými se neprolínají vůbec. 

Ačkoli se zmiňuji o hodnocení, průkazné závěry o „donnovském stylu“ překladatelů lze 
ze zkoumání těchto prvních českých pokusů o Donna vyvozovat jen stěží – především 
Saudkových a Ledererových překladů je na to příliš málo. Nejpodrobněji se tedy budu 
věnovat  Libuši  Pánkové,  která  přeložila  z  Donna  celkem  455  veršů.  U  všech  tří 
překladových souborů mi ale více než o komplexní hodnocení půjde o to ukázat, které 
přístupy (např. při výběru lexika či metra) se pro postižení Donnovy osobitosti jeví jako 
nosné  i  pro  překladatele  budoucí  a  které  působí  spíše  jako  slepá  ulička.  Jedním z 
důležitých aspektů tohoto prvotního zkoumání bude práce s veršovou formou. Ta totiž 
často spoluurčuje i další rysy překladů a už v předchozí kapitole jsme viděli,  že jak 
Berman, tak Něstěrov věnují otázce převoditelnosti Donnovy metriky velkou pozornost.

4.1.  Libuše Pánková – práce s veršovou formou jako určující rys překladu

U nejrozsáhlejšího ze tří posuzovaných souborů, který jediný už při svém vzniku vyšel 
knižně, se právě vztah k formě jeví jako dominantní rys, jenž určuje celkovou podobu 
překladu. Pro Libuši Pánkovou je ve výboru Ó duše poutníku příznačná až pedantická 
formální  věrnost.  Dodržuje přesně nejen rýmové schéma básní,  ale  až na výjimky i 
počet iktů v jednotlivých verších, což zejména v básních, v nichž se střídají např. tří-, 
čtyř-  a pětistopé verše, není vůbec jednoduchý překladatelský úkol. Toto je nicméně 
pouze  náročně  nasazená  překladatelská  laťka,  nikoli  nutně  pedantismus.  Ještě 
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podstatnější  pro  výslednou  podobu  překladů  je  ovšem  fakt,  že  v  jejich  metrickém 
schématu,  tak  jako ve  schématu  příslušných  originálů,  prakticky  vůbec  nenajdeme 
ženská  veršová  zakončení  a  i  počet  daktylských  počátků  je  oproti  stoupavým 
jambickým velmi nízký. Pánková se tedy poměrně důsledně pokouší vytvářet ve svých 
verších  jambický  efekt.  Jak  těsně  sleduje  originál,  dokládá  i  to,  že  jediné žensky 
zakončené verše najdeme u ní přesně na místech, kde se k nim výjimečně uchyluje i 
Donne.  To,  co  je  ovšem  pro  anglický  text  s  převahou  jednoslabičných  slov  zcela 
přirozené, stává se v překladu v kombinaci s dalšími formálními kritérii až zhoubně 
omezujícím  požadavkem.  Výsledný  dojem z  překladu,  který  vznikal  ve  čtyřicátých 
letech  20.  století,  je  pak  dosti  „lumírovský“,  neboť  formální  mantinely,  které  si 
překladatelka (jinak zjevně talentovaná) pro svého Donna vytyčila, ji nutí uchylovat se 
právě k postupům, které jsou obzvláště charakteristické pro lumírovskou školu.190 Níže 
uvádím nejvýraznější příklady popisovaných rysů; jejich průměrná koncentrace v textu 
je o něco nižší než v daných ukázkách.

• Prvním  typickým  znakem  jsou  časté  inverze,  nejpříznačněji  takové,  které 
umožňují  dostat  do  koncové  pozice  jednoslabičné  slovo,  a  také  kladení 
jednoslabičných vycpávek na konce veršů:

190 Zejména v naprostém ignorování ženských zakončení jako by se Pánková snažila obrátit čas zpět: v  
tak důsledné podobě jako u ní se ovšem nenajde ani mezi generačně staršími českými překladateli 
jambu (ať už lyrického nebo dramatického, rýmovaného či nerýmovaného). Vrchlický i Klášterský v 
Shakespearových  Sonetech používají  ženské  klauzule  místy i  tam,  kde  originál  končí  přízvukem 
(příklady  viz  Rubáš  2000);  Sládek  v  překladech  Shakespeara  preferuje  zakončení  mužská,  ale 
najdeme u něj i čistě žensky rýmované pasáže – a je si dobře vědom potenciálu, který má změna typu  
zakončení pro pointování významových úseků: 

At my poor house look to behold this night                                    Dnes uvidíte pod mou střechou chudou, 
Earth-treading stars that make dark heaven light                            jak zemské hvězdy k nebi zářit budou.   
Such comfort as do lusty young men feel                                       Vše, co jen mládí, jaré duše cítí, 
When well-appareled April on the heel                                           když za belhavou zimou, oděn v kvítí, 
Of limping winter treads. Even such delight                                   jde v patách duben, vše tu něhu v shluku 
Among fresh fennel buds shall you this night                                 tam naleznete svěžích, dívčích puků. 
Inherit at my house. Hear all, all see,                                              Vše slyšte, vizte; a ta nejvíc milá 
And like her most whose merit most shall be—                             vám buď, jež toho nejvíc hodna byla.
Which on more view of many, mine, being one,                             Má dceř z těch mnohých o jednu buď víc: 
May stand in number, though in reckoning none,                           jen číslicí, byť neplatila nic.  

Sládek (Tragédie I. Praha: SNKLU, 1962, s. 324) pointuje Kapuletův proslov přechodem k silnému 
mužskému  zakončení,  zatímco  v  originále  plní  obdobnou  zvukově  pointovací  funkci  změna 
převažujících  dlouhých  slabik  či  dvojhlásek  na  úsečnější  nasální  rým  one-none.  Podstatné  je  ale 
především, jak samozřejmě sahá ke klauzulím ženským. Už tento příklad z doby o více než 40 let  
starší  dokládá,  že domácí tradice překladu jambického verše je v době,  kdy překládá Pánková,  v 
otázce zakončení daleko uvolněnější, než jak si počíná sama překladatelka. 
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All whome the floud did, and fire shall oʼre-throwe

All whome Warre, dearth, age, agues, Tyrranies,

Despaire, Lawe, Chaunce hath slayne, and you 

whose eyes

Shall behold God and neuer tast Deaths woe: 

vy, jež vzal proud, jimž oheň schystán, žel,  

jež tyran, zoufalství, hlad, vojny kříž,

soud, osud, sklály v hrob, a věku tíž, – 

vstaň smrti ušetřen, kdos Boha zřel. 

(sonet At the round Earths imaginʼd corners)

 
• Inverzím, byť třeba nenápadnějším, se nicméně úplně nevyhne žádný překlad 

vázaného  verše.  Čistě  lumírovským  specifikem  Pánkové  je  ovšem  občasné 
zkracování či naopak prodlužování slov přidáváním či vypouštěním hlásek, 
tak, aby se tato slova přesně vtěsnala do metrického schématu:

As the trees sap doth seeke the root below

In winter, in my winter now I goe,

Where none but thee, thʼEternall root

of true Love I may knowe.  

Strom v zimě sráží mízu do kořen:

tak sstoupit v zimu svou jsem shotoven,

kde, věčný kořen lásky, jen

Ty budeš přítomen.

• Velmi výrazným rysem překladu Pánkové je vysoká frekvence jmen či příčestí 
a přechodníků na úkor určitých sloves – ta překladatelka často kvůli dodržení 
metra vypouští. Srovnání s překlady Saudkovými a Ledererovými je tu navýsost 
výmluvné a ukazuje nejen nominálnost překladů Pánkové, ale i další již 
zmiňované rysy. Nejprve čtyřverší z básně The Relique: 

First wee lovʼd well and faithfully,

Yet knew not what wee lovʼd, nor why,

Difference of sex no more wee knew,

Then our Guardian Angells doe,

Pánková:

My věrně milovali dřív,

dva nevědomí na podiv,

v rozdílech těl se vyznajíc

jak strážní andělé, nic víc

Saudek:

My bedlivě se milovali,

však nevěděli proč, a zlé

jsme tužby více nepoznali

než naši strážní andělé.
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Překlad Pánkové má v těchto čtyřech verších pouze jeden určitý slovesný tvar 
oproti třem u Saudka a pěti v originálu. Dvě ze sloves originálu převádí Pánková 
do adjektiva a přechodníku, a celou myšlenku originálu tak vyjadřuje podstatně 
komplikovanější  syntaktickou  strukturou.  Zároveň  u  ní  minimálně  polovina 
rýmových slov působí jako vycpávky (dřív191, na podiv), protože při formálních 
kritériích,  která  si  pro svůj  překlad vytyčila,  nemůže zakončit  první  verš  ani 
jedním z jeho přirozených významových jader – milovali či věrně (sudoslabičná, 
tedy „ženská“ zakončení).  Ve třetím a čtvrtém verši se pak raději odchyluje od 
gramatické normy, než by zcela přirozeně rýmovala tvary vyznajíce-více.

Saudek stejně jako originál používá k připojení dvou hlavních myšlenek volné 
parataktické spojení, takže prostota lásky obou milenců, o níž se hovoří v textu, 
má  svůj  odraz  i  v  průhledné  syntaxi  překladu.  Zároveň  je  Saudek  formálně 
uvolněnější – nejenže zcela samozřejmě používá ženská zakončení, ale dokonce 
mění rýmové schéma. Obdobně si, jak uvidíme dále, počíná i v básních dalších.

• Jako  příklad  vynechávání  určitých  sloves u  Pánkové  (a  také  další  příklad 
překladatelčiny „jambické důslednosti“) lze uvést závěrečné čtyřverší z básně A 
nocturnall  upon S.  Lucies day.  Pro srovnání tentokrát uvádím překlad Josefa 
Lederera: 

Since shee enjoyes her long night's festivall,

Let mee prepare towards her, and let mee call

This houre her Vigill, and her Eve, since this

Both the yeares, and the dayes deep midnight is.

Pánková:

Jí noci nejdelší přán hodokvas.

K ní chystám se, a světím tento čas

co její svatvečer, v němž zítřka zvěst;

neb rok jest v půlnoci, a půlnoc jest.

Lederer:

Když ona kráčí s nocí dlouhé míle,

jen k ní se chystám; tato chvíle

buď vigilií dne, jenž jí byl zasvěcen.

Vždyť půlnoc roku je, jest v půlnoci i den.

191 V originále dané verše následují po pasáži, v níž mluvčí slibuje vysvětlit podstatu své „zázračné“ 
lásky (aniž mluví o tom, že by se nějak vyvíjela a měnila); first zde tedy z logiky kontextu znamená 
spíš za prvé či především než dříve.
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Originál zde zachovává ve všech verších pětistopý půdorys, nicméně přirozeně 
obměňuje základní metrický vzorec, mj. přízvučným počátkem ve čtvrtém a s 
největší pravděpodobností i druhém verši, takže má do mechanické pravidelnosti 
daleko. Na překladu Pánkové  je opět patrná důsledná snaha o jambický efekt, 
tedy o nepřízvučné jednoslabičné počátky veršů a co nejčastější jednoslabičná 
přízvučná zakončení. Zároveň překladatelka  dvakrát vypouští slovesný tvar  je, 
což  jí  umožňuje  přesně  dodržet  pětistopé  metrum  originálu.  Její  překlad 
rozhodně  není  nezdařilý;  naopak,  vznosný  jambický  rytmus  dodává  veršům 
zvukovou uhrančivost, která zvýrazňuje půlnočně tajemný, osudový tón jejich 
obsahu.  Na  paralelním  překladu  této  pasáže  od  Josefa  Lederera  lze  ovšem 
doložit,  že  volnějším  vztahem  k  formě  se  u  Donna  často  nic  podstatného 
neztrácí.  Lederer  se  nevyhýbá  ženským  zakončením  a  mechanickému 
kopírování délky veršů se vysloveně brání:  jestliže v překladu druhého verše 
přichází vhodné rýmové slovo již ve čtvrté stopě, nedoplňuje vycpávkou, ale 
nechá  verš  zkrácený,  čímž  navíc  vhodně  přitahuje  pozornost  na  významově 
zatížené  spojení  tato  chvíle. Další  dva  verše  pak  naopak  prodlužuje  na 
cezurovaný šestistopý verš,  aby mohl sdělení originálu převést bez násilných 
elips. Tímto přístupem se Lederer blíží duchu mnoha nejslavnějších Donnových 
básní, pro něž je právě elastická proměnlivost délky veršů příznačná – platí to 
koneckonců (v jiných částech) i pro samotné Nokturno.

Jak jsme právě viděli, úsilí o maximální přiblížení jambickému metru nemá u Pánkové 
jen záporné důsledky: pokud nejde příliš na úkor formulační přirozenosti, dokáže dodat 
jejím veršům velkou zvukovou působivost. I nad jejími překlady občas vytane na mysli 
postřeh, který Stanislav Rubáš vyslovuje o některých překladech  Sonetů  od Jaroslava 
Vrchlického:  „pokud  se  nám  podaří  nemyslet  na  obsah,  uslyšíme  pozoruhodnou 
melodii“.192 

Celkově ale  rutinní  vypouštění  zdánlivě  zbytných slov, jako jsou slovesné  spony, 
vysoká frekvence jednoslabičných zkrácených či příklonkových tvarů (neb, jsouť,  
vzalť) a výrazné  inverze neumožňují  do  českého  překladu  uspokojivě  promítnout 
některé  rysy,  které  jsou  pro  Donnovu  poezii  charakteristické.  Jak  se  lumírovská 
formální  věrnost  a  z  ní  vyplývající  silně  knižní  charakter  jazyka  překladu  snášejí 

192 RUBÁŠ, S. Devatero klíčů od jednoho srdce. Praha: FFUK, 2000, s. 47.
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například  s  Donnovou  hravě  sarkastickou  polohou,  lze  dobře  ukázat  na  úvodním 
čtyřverší z básně Relique (v překladu Pánkové Ostatky svatých). Jako kontrastní ukázku 
civilnější dikce zde používám Saudkův překlad, který podrobněji okomentuji později: 

When my grave is broke up againe                              

Some second ghest to entertaine,

(For graves have learn'd that woman-head

To be to more then one a Bed)

Pánková:

Až hrob můj bude otevřen

 zas jinému přát hosti sen –  

(Vzalť příklad z žen, i dáno mu

být lůžkem víc než jednomu) 

Saudek:

Až hrob mi opět rozkopají

a přibude tam nový host –

vždyť hroby jako ženy mají       

dnes dvojí, trojí nevinnost –         

U Pánkové opět vidíme, jak ji snaha dodržet typ rýmu a co možná důsledně i jambický 
impuls  vede ke  změnám, které  v souhrnu dodávají  jejím veršům knižní  charakter  a 
oslabují jejich přímočarost a sarkastičnost. Podmínka, že lze rýmovat pouze stejně jako 
originál,  tj.  mužsky  a  sdruženě,  už  předem  výrazně  omezuje  škálu  formulačních 
možností. Dosáhnout v těchto těsných mantinelech metrické pravidelnosti je pak možné 
pouze s poměrně vysokým počtem inverzí a elips: inverze hrob můj je použita namísto 
zcela představitelného Až můj hrob, z týchž metrických důvodů je v dalším verši odtržen 
přívlastek od řídícího jména (jinému přát hosti); běžné vzal si (totiž) je staženo na vzalť, 
posílení jambického impulsu uvnitř verše slouží částice i (i dáno mu), což v kombinaci s 
trpným tvarem slovesa a vypuštěním spony je  opět posiluje dojem knižnosti až mírné 
archaizace. K oslabování sarkasmu ovšem vedou nejen knižní tvary a syntax, nýbrž i 
opisnější, komplikovanější způsob vyjádření – hrob hosta prostě nepřijímá (to entertain  
a guest neznamená prakticky nic jiného) ale přeje mu sen apod. Mírná archaizace není 
zjevně jen důsledkem formální věrnosti, ale místy i záměrnou volbou překladatelky, o 
čemž svědčí např. použití nestandardního tvaru 3. pádu hosti na místě, kde by mohl stát 
bezpříznakový tvar  hostu. Tento přístup u Pánkové překvapí, připomeneme-li si, že se 
stýkala  s  Eliotem,  překládala  jeho  verše  a  nepochybně  znala  Eliotovy  úvahy  o 
modernosti metafyziků a jeho přesvědčení,  že „tato poezie a tato doba jsou jakýmsi 
zvláštním způsobem spřízněny s naší vlastní poezií a dobou“193. 

193 ELIOT, T. S. The Varieties of Metaphysical Poetry. London: Faber and Faber, 1993, s. 43.
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Celkově by bylo možno vůči mnohým veršům Pánkové vznést tutéž námitku, jakou 
vznáší Jiří Karásek v polemice vůči formalistním překladům Vrchlického: „A napsal-li 
např. básník v originálu: ,A jeho oči svítily jak unavené svítilnyʻ v alexandrinu a přeloží-
li se to do češtiny zase v alexandrinu, ale v tomto znění: ,Jak zmdlený záblesk lamp,  
zrak vznícen  plápolalʻ  –  je  to  nejvýše  jen alexandrin,  ale  nikdy ne  původní  výraz 
básníkův...“194 Někdy až strojová metrika Libuše Pánkové vytváří verše, které jsou sice 
hudební  (jejich  těžké  metrické  doby  jsou  příkladně  podloženy  přízvuky  a  často  i 
dlouhými samohláskami), ale vzdalují se prosté pádnosti originálu, což je obzvláště na 
škodu v pointách. Jako příklad lze uvést dva následující úryvky, první opět z  Nokturna 
na svatou Lucii, druhý z Výkladu o stínu:

Study me, then, you who shall lovers bee. 

At the next world, that is, at the next Spring: 

For I am every dead thing, 

In whom love wrought new Alchemy. 

The morning shadows wear away, 

But these grow longer all the day; 

But oh, love's day is short,   if love decay  . 

Vy na mne pohleďte, jimž bude milovat

s počátkem světa – jara nového:

jsemť nejmrtvější z mrtvého,

však lásky var mě nově zvlád.

Ty ranní stíny přejdou v nic,

leč tyto se dnem rostou víc – 

však krátkýť lásky den, když chátrá mdlíc.

Monotónnost metriky Libuše Pánkové je nejvýraznější v delších skladbách s jednotnou 
délkou veršů – tedy u Donnovy Vlastní podobizny (His Picture) a úryvků z obou Výročí, 
při  jejichž  čtení  v  češtině  velmi snadno přestáváme vnímat  smysl,  často  pozastřený 
inverzemi.  Problémem přitom není  vždy sama komplikovaná syntax či  neobvyklá  a 
knižní dikce. Pro některé výrazněji hovorové verše z  Písní a sonetů by byl podobný 
jazyk sice neadekvátní, nicméně takovýmto veršům se Pánková ve svém výboru spíše 
vyhýbá.  Jak  jsem konstatovala  v  první  kapitole,  Donne  sám  předpokládal, že  jeho 
čtenáře bude komplikovanost (logická,  syntaktická atd.)  bavit.  Problémem některých 
překladů Pánkové je  spíše  to,  že  onu  komplikovanost –  mírné zastření  významu 
inverzemi a knižním jazykem – kombinuje s uspávající monotónností pravidelně 
naplňovaného  metra.  V  něm  nejcitelněji  chybí  střídání  mužských  a  ženských 
zakončení,  v  jiných překladech tak  snadno využitelné pro zdůraznění  dílčích  point. 
Překlady Pánkové tak jdou proti tezi vyslovené Joan Bennetovou, že rytmus u Donna 

194 LEVÝ, J. České teorie překladu I a II. Praha: Ivo Železný, 1996, s. 77.
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téměř  nikdy  nepůsobí  jako  narkotikum,  ale  spíše  jako  stimulant,  tj.  upozorňuje na 
významově zatížené pasáže a vůbec odráží sám pohyb myšlenky, namísto aby pozornost 
čtenáře ukolébával.195 

Jakkoli  výchozí  koncepce Pánkové není  pro překlad většiny Donnových veršů příliš 
nosná a v práci s formou jako by se překladatelka snažila vrátit čas zpět,196 bylo by 
nespravedlivé  neupozornit  i  na  kladné  stránky  jejích  překladů  –  především  na  už 
zmiňovanou intuitivní hudebnost. Jak už jsem zmiňovala v druhé kapitole, ta je velmi 
silná i v původní poezii Pánkové (Potapěč), kde jsou celé pasáže postavené na aliteraci, 
asonanci a dalších typech hromadění hlásek:

Spád slizké stěny skutečnosti

nezdrží závrať závaží

Tam dole v pokoře se posti

když hoři pýcha překáží

Ponoř se ponoř propadlištěm...

(...)

Vysoko vrší se co vzal jsi

Stavíš a stále chybí krov

Dusíš se doutnáš darem krásy

Pod baldachýnem katastrof197       

                                                   

Formální důslednost Pánkové se ve výboru  Ó duše  poutníku nejšťastněji uplatňuje ve 
třech ukázkách ze Svatých sonetů (Death be not proud, At the round earth´s imagined  
corners, O my black soul). Je to zejména proto, že v těchto sonetech se téma rozvíjí 
relativně  předvídatelným  způsobem,  který  sleduje  některou  ze  základních  linek 
křesťanské meditace (o vlastní hříšnosti, o posledních věcech člověka). Nenajdeme tu 
tolik  překvapivých  obrazů  či  argumentačních  zvratů,  u  nichž  by silně  knižní  dikce 

195 BENNET, J. Five Metaphysical Poets. Cambridge: Cambridge University Press, 1966, s. 9. 
196 Troufám si tvrdit, že by výbor Pánkové asi vypadal výrazně jinak, kdyby ho nepřekládala v exilu, v 

určité izolaci od domácí překladatelské tradice (citovaný Sládek, Saudek apod.).  Před válkou totiž 
verše  nepřekládala  a  v  Londýně  patrně  neměla  tak  širokou  možnost  konzultovat  svůj  přístup  s 
poučenými čtenáři, kteří by důvěrně znali problematiku překladu anglického jambu do češtiny.

197 Autorka si ovšem zjevně uvědomuje i rizika svého talentu: příliš nápadné čarování se zvukem může 
čtenáře odvádět od toho, aby se hlouběji zabýval významy, neboť hlavním kritériem výběru slov se 
mu  zdá  být  zvuková  efektnost;  místa,  která  mají  potenciál  čtenáře  zasáhnout  (spád  slizké  stěny  
skutečnosti),  pak často zaniknou v hypnoticky zvukomalebném, ale po čase jednotvárném proudu. 
Odtud pak odlišné ladění jiných pasáži jejího Potapěče, u nichž Kripner (viz str. 53) mluví o „hluboké 
nesouzvučnosti“ a „schválnosti“.
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znesnadňovala okamžité pochopení. Na ploše čtrnácti veršů zároveň ještě nehrozí, že 
důsledná  snaha  o  jambický  spád  verše  začne  působit  jednotvárně,  jak  jsem o  tom 
hovořila u delších úryvků z Donnových Výročí. Naopak se – nejvíce snad v nádherném 
Donnově  sonetu  o  posledním  soudu  –  naplno  uplatní  majestátní  hudebnost,  které 
Pánková dokáže dosáhnout. K tomu jí slouží i výrazné inverze, které jsem již citovala 
výše: přestože nejsou ideální, s „apokalyptickou“ dikcí sonetu č. 7 se snášejí relativně 
dobře a silná zakončení (někdy ještě zvýrazněná dlouhou samohláskou), jichž Pánková 
právě  díky  inverzím  dosahuje,  jako  by  téměř  vytvářela  představu  andělských  trub 
posledního soudu. Zejména první čtyřverší (a nejvíce čtvrtý verš) je velmi výraznou 
ukázkou oné intuitivní hudby, již Pánková vytváří – z 39 samohláskových slabik je zde 
15 se samohláskou [e] (a z toho 6 v jediném verši):

At the round Earths Imagin'd corners, blowe 

Your Trumpetts, Angells, and arise, arise 

From Death, you numberles infinities 

Of soules, and to your scatter'd bodies goe; 

All whome the floud did, and fire shall o'er-throwe, 

All whome Warre, dearth, age, agues, Tyrannies, 

Despaire, Lawe, Chaunce hath slayne, and you whose eyes 

Shall behold God and neuer tast Deaths woe:

But let them sleepe, Lord, and me mourne a space, 

For yf aboue all these my sinnes abound, 

'Tis late to aske abundance of thy grace 

When we are there; here on this lowly ground 

Teach me howe to repent; for thats as good 

As yf th' hadst seal'd my pardon with thy bloud. 

Z všech konců, kdyby oblý svět je měl, 

v roh dujte, andělé, a vzhůru již

bezpočte duší, z mrtvých povstaniž,

zpět všechny spějte do rozsetých těl.

vy, jež vzal proud, jimž oheň schystán, žel,  

jež tyran, zoufalství, hlad, vojny kříž,

soud, osud, sklály v hrob, a věku tíž, – 

vstaň smrti ušetřen, kdos Boha zřel.198 

Ne, Pane, jen ať spí – mně dopřej lkát:

co když má vina všechny předstihne – 

Tvou milost žádat pozdě bude snad,

až svoláš nás; zde v hlubokosti mé

mne uč se kát: neb to mě oprostí

jak pečeť krve Tvé svou milostí.

198 V tomto verši se Pánková volbou minulého času dopouští významové nepřesnosti. Originál hovoří o 
těch, kdo budou v okamžiku Posledního soudu dosud mezi živými, tj. budou „ušetřeni smrti“ zcela  
doslova. Překlad vzbuzuje spíše dojem, že jde o metaforu ve smyslu „ten, kdo mne uzří – tj. ve mne 
uvěří –, bude mít život věčný“. 
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4.2.  Saudkovy překlady – inspirativní torzo199

Komentář k Saudkovým překladům můžeme začít u již citované básně The Relique. Už 
v předchozích dvou případech, kdy Saudkův překlad posloužil jako kontrastní pozadí k 
překladům Pánkové, jsme zaznamenali, že  Saudek má zde výrazně volnější vztah k 
formě. Je pravda, že stejně jako Pánková respektuje jambické počátky – toho si všímá 
i  Miroslav  Červenka,  který  ho  ve  svých  statistikách  zařazuje  v  tomto  směru  k 
nejdůslednějším jambistům.200 Zcela samozřejmě ovšem překládá mužská zakončení 
veršů také zakončeními ženskými a navíc v obou dosud citovaných čtyřverších mění 
sdružený rým  aabb na střídavý  abab,  který mu poskytuje širší  manévrovací prostor. 
Podíváme-li se znovu na jeho překlad začátku básně The Relique, můžeme si všimnout, 
jaké to má důsledky: 

When my grave is broke up againe 

Some second ghest to entertaine,

(For graves have learn'd that woman-head

To be to more than one a Bed)

Až hrob mi opět rozkopají

a přibude tam nový host – 

vždyť hroby jako ženy mají       

dnes dvojí, trojí nevinnost –      

Na první pohled je patrná přirozenější, civilnější dikce, díky níž vyzní více i Donnův 
sarkasmus vůči ženám (Pánkové  vzalť příklad z žen, i dáno mu /  být lůžkem víc než  
jednomu je sice plně srozumitelné, ale fatalistické  dáno mu jako by naznačovalo, že i 
ženám je promiskuita jaksi dána a nenesou za ni odpovědnost). V překladu analogie 
mezi  ženami  a  hroby  se  Saudek  sice  odchyluje  od  originálu  a  mění  perspektivu, 
nicméně způsob, jakým to činí, je zcela v duchu metafyzické poezie: zatímco představa 
hrobu i ženského těla coby lůžka pro muže je poměrně konvenční, představa nevinnosti 
(tj. panenství) hrobů je typicky metafyzickým spojením vzdáleného. Překlad tak klade 
větší nároky na čtenářovu interpretační pohotovost, ale na druhou stranu nezatěžuje jeho 
vnímání žádným gramaticko-stylistickým balastem a umožňuje mu se zcela soustředit 
na tento jediný tropus. 

199 Saudkovy překlady uvádím v  podobě,  v  jaké  je  otiskuje  jeho  přítel  Aloys  Skoumal  v  Několika 
básních od Johna Donna a v antologii Labuť a růže.  Například u básně The Relique existují drobné 
odchylky mezi verzí publikovanou v  Listech pro umění a kritiku v roce 1933 a verzí z pozdějších 
antologií (minimálně jeden verš je zcela jiný), nicméně předpokládám, že verze otištěná Skoumalem, 
který pořádal Saudkovu pozůstalost, je verzí poslední ruky.

200 ČERVENKA, M. Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006, s. 83.

109



Pokračování Saudkova překladu  The Relique ovšem upomene i na některé rizikovější 
stránky Saudkova talentu  –  konkrétně  sklon k emocionálnímu přebarvování,  jímž 
překladatel úspěšně likviduje účinek jednoho z nejslavnějších Donnových obrazů:

And he who digs it, spies 

A bracelet of bright haire about the bone,        

Will he not letʼus alone

And thinke that there a loving couple lies

a hrobař spatří na dně kdesi

kol mého hnátu zlatý skvost

tvých drahých vlasů, neřekne si

že v tomto rovu je nás právě dost...

Opět u Saudka vidíme  volné nakládání s  rýmovým schématem i  počtem stop ve 
verši, nicméně tím nejpodstatnějším je „barokizující“ překlad  prstýnku plavých vlasů 
kolem  kosti  (jak  zní  pozdější,  výrazně  lepší  Hronův  překlad).  Saudek  se  tu  dost 
nešťastně zpronevěřuje základní  umělecké zásadě  show, donʼt  tell:  emoci  a  prožitek 
kontrastu, jež má Donnův maximálně úsporný obraz vyvolat v mysli čtenáře, servíruje 
čtenáři prostřednictvím hnátu a  zlatého skvostu drahých vlasů sám. Barokní memento 
mori tak nepochybně vynikne, ale jemnější nuance obrazu se ztrácejí. 

Donnův na kosti kroužek z vlasů svítivých (jiný, opět šťastnější překlad Libuše Pánkové) 
je stejně tak připomínkou pomíjivosti, jako vzdorem vůči ní, přesněji řečeno  nejprve 
připomínkou a poté vzdorem. V originále se účinek Donnova obrazu rozvíjí postupně: 
na rozdíl od Saudkova mého hnátu a tvých vlasů v něm nejsou přivlastňovací zájmena, 
takže v první chvíli vnímáme očima hrobníka právě jen anonymní memento mori. Od 
tohoto emblematického obrazu vzápětí Donne přechází přímo k nesmírně důvěrnému 
will he not let us  alone? Jistě nás nebude rušit – to jest, jsme to pořád my, stejně silně, 
jako když jsme byli živí, bez ohledu na to, co z nás zbylo, spolu pořád sdílíme intimní 
prostor, který někdo může narušit. Bezděky se tu připomene houževnatost Brookových 
dvou  zrnek  prachu,  která  staletími  víří  po  světě  a  hledají  se  navzájem.  Podobně 
uhrančivou nepoddajnost tajemně mrtvoživé hmoty mají i ony  svítivé vlasy lnoucí ke 
kosti  v  překladu Libuše  Pánkové.  Saudek  ale  zdůrazněním štítivého kontrastu  mezi 
hnátem a zlatým skvostem tuto harmonii a blízkost dvou prostých ostatků zabíjí. 

O Saudkových překladech také rozhodně nelze říci, že by byly zcela prosté určité patiny 
či archaismů – jelikož se ale Saudkova strategie (na rozdíl od jednotného formalistního 
přístupu Pánkové) v jednotlivých básních liší, lze na jeho menším souboru velmi přesně 
ukázat,  nakolik  překladatelovo  rozhodnutí  přidržet  se  původní  formy  ovlivňuje 
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výslednou dikci básní. Formálně přesný v duchu Pánkové je Saudek v básni Blecha, kde 
se drží rýmového schématu a zachovává i lichoslabičné veršové klauzule. Právě v této 
básni také najdeme patrně nejvýraznější inverze a archaismy:

O stay, three lives in one flea spare,

Where wee almost, yea, more than maryed are. 

(…)

Cruell and sodaine, hast thou since

Purpled thy naile, in blood of innocence? 

(…)

'Tis true; then learne how false, feares bee ;

Just so much honor, when thou yeeld'st to mee,

Will wast, as this flea's death tooke life from thee. 

Ó zadrž přec, nechť v bleše té

ti životů hned nezahyne tré.

(…) 

Ty ukrutná, tys ruku svou

přec potřísnila krví nevinnou?

(…) 

Máš pravdu snad; však uznej též,

že cti své, věř mi, ztratíš tolikéž,

co smrtí blechy, až mě obejmeš.

Přestože v  Bleše  šroubovanost  do jisté  míry i  ladí  s žertovnou teatrálností  Donnova 
mluvčího (Ó zadrž přec...,  tys ruku svou/ přec potřísnila krví nevinnou), celkově knižní 
dikce  situaci  čtenáři  vzdaluje  a  činí  ho  spíš  pasivním pozorovatelem argumentační 
ekvilibristiky  mluvčího  než  kritickým  spoluúčastníkem,  který  by  měl  chuť  aktivně 
posuzovat obratnost argumentů či přemýšlet, jaká asi je žena, jíž jsou určeny. Právě toto 
vtahování čtenáře do situace básně je ovšem součástí Donnova kouzla.201

Jak už bylo řečeno, Saudkův donnovský soubor je příliš miniaturní na to, abychom z něj 
mohli vyvozovat nějaké relevantní závěry o Saudkově „donnovském“ stylu, nezapře ale 
Saudkův cit pro dramatické pointování (v době, kdy se začíná Donnem zabývat, sice 
Saudek ještě nemá na kontě žádný kompletní divadelní překlad, nicméně už v roce 1924 
překládá  pro  svou  budoucí  ženu  Evu  Vrchlickou  Juliiny  pasáže  do  vinohradské 
inscenace  Romea  a  Julie,  jinak  hrané  v  překladu  Sládkově).202 Nejvýraznějším 
příkladem  Saudkova  dramatického  instinktu  je  závěr  básně  The  Relique,  která  v 
originále vrcholí působivě hyperbolickou oslavou milované:

            Comming and going, wee,

Perchance might kisse, but not between those meales

201 Právě Blechu také při společném rozhovoru podrážděně citoval Zdeněk Hron, když mluvil o tom, jak 
ho k vlastním překladatelským pokusům vyprovokovala dikce Saudkových překladů.

202 VRTIŠ,  J.: Labuť  a  růže.  Diplomová  práce.  Filosofická  fakulta  Jihočeské  univerzity.  České 
Budějovice, 1996, s. 13.
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            Our hands ne'r toucht the seales,

Which nature, injur'd by late law, sets free,

These miracles wee did; but now alas,

All measure, and all language, I should passe,

Should I tell what a miracle shee was.

Tato závěrečná pasáž  The Relique  navazuje na čtyřverší,  které jsme již v překladech 
Saudka a Pánkové srovnávali (viz strana 102). Poté, co Donne v básni žertovně rozvíjí 
představu,  jak  se  pozůstatky  dvou  milenců  jednou  po  opětovném  vykopání  stanou 
falešnou  relikvií,  následuje  výčet  „zázraků“,  které  tato  milenecká  dvojice  vykonala 
(first, wee loved well and faithfully...). Zároveň ale začíná nad hravostí převládat vážný 
tón, který ústí do vášnivé vroucnosti závěrečných dvou veršů. Právě v jejich převodu se 
Saudek výrazně odlišuje od překladu Libuše Pánkové:

                  Saudek:

     My při pozdravu, na rozchodu    

se líbali, však mezi dnem        

  si nevzdechli, ač nad přírodu    

byl zákon odříkání vyvýšen.   

To byl náš zázrak. Ale čí že snaha   

si troufá nevýslovné povědět?         

Ach, jaký zázrak ty jsi byla, drahá!

            Pánková:

Snad na přivítanou

a sbohem líbali jsme se a dost;           

nám zabránila ctnost

se tknouti pečetí, jež odpadnou,             

až právo zboří přirozenou hráz.              

Toť zázrak byl; teď nemám slova zas,

       když chtěl bych popsat zázrak jejích krás.

Pomiňme  na  okamžik  fakt,  že  každý  z  překladatelů  zachází  jinak  s  rýmovým 
schématem, neboť tomu se budeme věnovat podrobněji níže, a zaměřme se spíše na 
rétorickou stránku závěrečného trojverší. Libuše Pánková překládá verše, které tomuto 
trojverší bezprostředně předcházejí, poněkud příliš komplikovaně, takže jí na závěrečné 
rétorické vyvrcholení  zbývají  pouhé dva verše.  Ty pak jsou v jejím podání  doslova 
zoufale antiklimaktické – z Donnovy vášnivé hyperboly all measure and all language I  
should pass nezbývá nic a zakončení jsou sice (dokonce) zvukově shodná s originálem, 
nicméně rýmuje se v nich vycpávka  zas s poloviční vycpávkou  jejích krás.  S trochou 
sarkasmu bychom mohli poznamenat, že  teď nemám slova zas by mohlo být mottem 
celého překladu Pánkové, neboť „zas a zas“ nemít kvalitní rýmová slova je zákonitým 
osudem překladatele, který si zakáže překládat do češtiny mužská zakončení ženskými. 
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Saudek  si na rozdíl od Pánkové rezervuje na vyvrcholení básně tři verše, i tak si ale 
zřejmě uvědomuje, že přesný překlad Donnovy opakovací figury by se do nich těžko 
vtěsnal a nebyl by ani vhodný, neboť v týchž verších se už nutně zopakuje slovo zázrak 
a další opakování (all measure and all language)  by mohlo v češtině rétorický účinek 
spíše oslabit. Neuchyluje se ani k jinému překladu Donnovy hyperboly (ještě obohacené 
dvojvýznamovostí slova measure) a citovou energii, která je v ní skryta, převádí jednak 
oxymórem  (nevýslovné  povědět) a  především  pak  přímým  dramatickým  gestem.  Z 
veršů,  které  jsou  v  originále  prostým  prohlášením,  vytváří  rétoricky  důraznější 
řečnickou  otázku  a  zvolání  určené  nepřítomné  milence.  Trochu  se  tak  v  tomto 
konkrétním místě blíží Hilského divadelnímu pojetí Sonetů (viz Rubáš 2000).

Pozoruhodný a inspirativní je také způsob, jakým se Saudek v  Relikvii  odpoutává od 
metriky originálu, aniž by se tím výrazně zpronevěřoval samotnému duchu Donnových 
složitých strofických útvarů. Uvolňuje rýmové schéma originálu, nicméně zvolený tvar 
pak dodržuje v každé ze strof přesně, včetně umístění mužských a ženských zakončení. 
Právě jejich střídání pak u Saudka pomáhá zčásti  nahrazovat menší temporytmickou 
variabilitu překladu oproti originálu. V originále se kromě různých typů rýmů střídají 
také různě dlouhé (tří-, čtyř- a pětistopé) verše; Saudkův překlad se vzhledem k větší 
průměrné  délce  českého  slova  spokojuje  s  přechodem  od  verše  čtyřstopého  k 
pětistopému. Alespoň přibližně ale zachovává základní rytmický pohyb Donnovy básně: 
od  rychlejších  úvodních  veršů  s  jednotnou  délkou,  které  zpravidla  s  lehkou  ironií 
nastiňují konkrétní situaci (v první strofě praxi pohřbívání více lidí do jednoho hrobu, 
ve  strofě  druhé  honbu  po  falešných  ostatcích),  přes  střední  čtyřverší,  v  němž  se 
nastolené téma dále rozvíjí  už v pomalejším tempu, neboť nepravidelná délka veršů 
(stopový rozsah 3-5-3-5) vede při čtení originálu k prodlévání na verších kratších, až po 
tři pětistopé verše, které každou ze strof uzavírají. Srovnejme pro zajímavost rytmická a 
rýmová schémata originálu a překladu u druhé sloky The Relique, z níž jsme tu ještě 
necitovali (pro vizuální přehlednost od sebe odsazuji tři výše uvedené rytmicky odlišné 
úseky;  v  originále  ani  v  překladu  sloka  samozřejmě  takto  dělena  není).  Čísla  v 
prostředním sloupci označují počet stop ve verši, písmena rým a u českého překladu v 
pravém sloupci přidávám ještě typ zakončení – ženské či mužské):
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          If this fall in a time, or land, 

         Where mis-devotion doth command, 

         Then he, that digges us up, will bring 

         Us to the Bishop, and the King, 

                To make us Reliques; then 

Thou shalt be a Mary Magdalen, and I 

                A something else thereby; 

All women shall adore us, and some men; 

And since at such time miracles are sought, 

I would have that age by this paper taught 

What miracles we harmelesse lovers wrought. 

4a      4a ž

4a      4b m 

4b      4a ž

4b      4b m

3c      4c  ž

5d      4d m

3d      4c ž

5c      5d m

5e      5e ž

5e      5f m

5e      5e ž

Stát se to v době nebo v kraji, 

kde modlářů je dostatek,

hned král a biskup udělají

z nás obou svatý ostatek.

Ty budeš Maří Magdalenou

a na mne taky dojde snad.

I budem ctěni každou ženou – 

a muži rovněž – aspoň pro příklad.

A ježto bude sháňka po zázracích,

já rád bych tímto zjevil budoucím,

co nezjeví se v zbožných disputacích:

Vidíme, že Saudek se až do sedmého verše drží pravidelného čtyřstopého schématu a 
rýmuje  zásadně  střídavě  (přičemž  střídá  také  mužská  a  ženská  zakončení).  Kromě 
přesahu mezi třetím a čtvrtým veršem se ovšem významové celky kryjí  s hranicemi 
veršů a nemáme dojem, že by překlad uměle přistřihával  myšlenku na délku verše. 
Monotónnosti  pak  Saudek zabraňuje  tím,  že  v  osmém verši,  jímž  se  uzavírá  druhé 
čtyřverší, náhle přechází na pět stop. Tím narušuje nastolené čtyřstopé schéma a alespoň 
v náznaku zachovává rytmickou variabilitu originálu. 

V závěrečných  trojverších  Relikvie,  která  vždy tvoří  významové  vyústění  strofy,  se 
Saudek vyhýbá trojitému rýmu  eee.  Takováto shodně rýmovaná trojverší  jsou velmi 
typickým zakončením Donnových komplikovaných strof – vyskytují se hned ve čtyřech 
ze  sedmi  básní,  které  Saudek  překládal.  Kromě již  citované  Blechy,  v  níž  snaha  o 
dodržení formy vede překladatele k výrazným inverzím a občasnému užití archaismů 
(např.  závěrečný  rým  též-tolikéž-obejmeš),  se  Saudek  ve  všech  ostatních  případech 
(celkem  sedm  slok)  trojitému  rýmování  pointy  vyhýbá  a  uvolňuje  si  ruce  pro 
přirozenější stylizaci tím, že rýmuje pouze první a třetí verš, popřípadě předposlední 
verš s posledním. Jako příklad můžeme uvést dvě sloky z básně Good Morrow: 
 

I wonder, by my troth, what thou and I 

Did, till we loved? Were we not weaned till then? 

But sucked on country pleasures, childishly? 

To bych rád věděl, kde jsme já a ty

se toulali, než jsme se milovali?

Zda blažily nás dětské nápady? 
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Or snorted we in the Seven Sleepers’ den? 

’Twas so; but this, all pleasures fancies be. 

If ever any beauty I did see, 

Which I desired, and got, ’twas but a dream of thee. 

And now good-morrow to our waking souls, 

Which watch not one another out of fear; 

For love, all love of other sights controls, 

And makes one little room an everywhere. 

Let sea-discoverers to new worlds have gone, 

Let maps to other, worlds on worlds have shown, 

Let us possess one world, each hath one, and is one. 

Či v sluji sedmi spáčů snad jsme spali?

Tak bylo to. Však nebylo to nic

než sen: A krásky, které se mi vzdaly,

jen o tobě mi přicházely říc   ̓ .

A nyní dobré jitro! bděte již,

vy naše duše, ne však žárlivostí.

Vždyť láska všechnu lehkost, všechnu tíž

a ve všem všudy všechno v sobě hostí.

Nech jiné zeměkouli objíždět

a kreslit mapy plné učenosti:

my každý jsme a každý máme svět.

Donne v závěrečných sdruženě rýmovaných trojverších vyděluje pointu v posledním 
verši tím, že ho oproti  dvěma předchozím prodlužuje a cezuruje.  Saudek zachovává 
délku veršů jednotnou a zdůraznění posledního verše dosahuje prostě tím, že teprve v 
něm přichází očekávaný rým. Nepochybně tak strukturuje celou báseň poněkud jinak – 
v originále jsou závěrečná trojverší shodným rýmem ccc výrazněji oddělena od zbytku 
strofy, kdežto překlad, který v celé strofě používá rým střídavý (ababc  b  c  ), naopak závěr 
s počátkem propojuje. Kromě této změny se ale v překladu nic podstatného neztrácí. 
Naopak, obětování trojitého rýmu přináší  vlastně dvojí  zisk: usnadňuje přirozenou a 
údernou stylizaci závěrečných trojverší (nech jiné zeměkouli objíždět/ a kreslit mapy  
plné učenosti/  my každý jsme a každý máme svět)  a zároveň umožňuje vyzdvihnout 
pointu strofy jednodušeji než změnou metrického půdorysu. 

Celkově lze říci,  že donnovské pokusy mladého, ani ne třicetiletého Saudka, působí 
životněji než pozdější válečný výbor Libuše Pánkové, byť i ony mají dnes už určitou 
patinu.  Inspirativní  pro  další  pokusy o  českého  Donna  je  zejména  Saudkova  snaha 
odpoutat se od složité původní formy. Toto rozhodnutí sice vede k jistému zjednodušení 
a zploštění zvukového reliéfu básní (typy rýmu, tempo),  ale usnadňuje to, co je pro 
zprostředkování Donnovy osobitosti důležitější: zachovat alespoň na některých místech 
přirozenou mluvnost jeho veršů, lehkou ironii či sarkasmus a dramatickou působivost 
point.  
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4.3. Donnovské překlady a úvahy Josefa Lederera – Donne „barokní“ 

Donnovské překlady Josefa Lederera, které se dochovaly z doby jeho válečného exilu, 
jsou pouze čtyři oproti Saudkovým sedmi, nicméně co do počtu veršů je jím přeložený 
materiál srovnatelný, dokonce o něco rozsáhlejší (171 oproti 160 veršům). Zároveň je 
Josef Lederer jediným z raných překladatelů, u nějž se překládání snoubí i s hlubším 
akademickým zájmem o Donna. Už v létě roku 1941 avizuje v dopisech, které posílá ze 
Swansea  svým  londýnským  přátelům  Josefu  Schwarzovi  a  Pavlu  Schönfeldovi-
Tigridovi,  že  má  pro Tigridův nově vzniklý  Kulturní  zápisník   připraven „článek o 
Johnu Donnovi, otci metafyzické poezie, a dva překlady Johna Donna“. Jenže Lederer 
je přítel a přispěvatel náročný, nezamlouvá se mu nejasná koncepce nového časopisu a 
také Tigridova neochota reagovat na kritiku. Své úvahy o Donnovi i překlady jeho básní 
bere velmi vážně a nechce je tisknout v pochybném sousedství politických agitek či 
něčeho  ještě  horšího.203 Jeho  dosti  rozsáhlá  stať  John  Donne a  počátky  anglického  
baroku proto nakonec vyjde až v roce 1944 v jiném exilovém kulturním časopise Obzor 
(1944) a za další dva roky pak Lederer publikuje již anglicky článek John Donne and 
the Emblematic Practice (RES 1946). 

Z Ledererovy korespondence dále vyplývá, že překlady, které později téměř vyšly vedle 
překladů Libuše Pánkové v edici Evergreen (viz kapitola 2), vznikaly už v roce 1941 
právě pro Tigridův a Bergerův  Kulturní zápisník,  tj. společně s Ledererovým českým 
článkem. Článek sám rozmanitostí  citací  i  sekundárních pramenů svědčí  už o velmi 
dobré znalosti Donna a výmluvný je i výběr textů, které jej měly v Ledererově překladu 
doprovázet.  Básně,  které  si  Lederer  coby začínající  překladatel  vybírá,204 jsou velmi 
obtížné,  ale  zároveň  všechny  jednoznačně  patří  k  vrcholům  Donnovy  milostné  a 
duchovní lyriky. 

Díky Ledererově válečné korespondenci tedy jednoznačně víme, že překlady vznikaly 
už na základě poučené reflexe, kterou nacházíme v později otištěných literárněvědných 
pracích.  Bude  proto,  myslím,  zajímavé  probírat  je  v  souvislosti  s  obecnými 
Ledererovými  úvahami  o  Donnovi,  neboť  kdyby  Lederer  na  překládání  Donna  do 

203 Dopis Pavlu Tigridovi z 3. července 1941 (PNP v Praze, fond Josef Schwarz-Červinka):  „Kromě 
toho, že chceš vydávat časopis, nevíš, co chceš. (…) Vím, že bys otiskl vše, co Ti pošlu. Zrovna tak 
jako otiskneš článek ,neznámého autoraʻ o vědeckém socialismu. (…) Jenže já  nechci být takový 
šašek, abych tiskl článek o metafysické poesii , kde se mluví vážně o Bohu, vedle ,neznámého autoraʻ. 
To se snad dá dělat v listě, který řídí Šalda, ale ne v plátku Waltera (V) Bergera.“

204 Valediction: Forbidding Mourning, Nocturnall, The Extasie, sonet Batter my heart.
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češtiny nerezignoval, mohl představovat právě onen ideál překladatele-znalce, po jakém 
ve svých donnovských pracích volají jak Berman, tak Něstěrov. Navíc měl na domácí 
recepci  svým  viděním  Donna  nepřímý  vliv  i  tím,  že  v  šedesátých  letech  četl  a 
připomínkoval část rukopisu Hany Žantovské. Míru tohoto vlivu dnes už bohužel nelze 
zjistit, ale dost možná právě Ledererově donnovské erudici vděčí výbor Hany Žantovské 
za  to,  že  je  v  něm  méně  významových  omylů  než  v  konkurenčních  překladech 
Hronových. 

Ledererovy  úvahy  o  Donnovi  nejsou  nijak  poznamenány  eliotovským  kultem 
sjednocené  senzibility  a  nezabývají  se  ani  Donnovým vlivem  na  moderní  básníky. 
Odrážejí  se vesměs od pojmu baroka a typických znaků baroknosti, které Lederer u 
Donna  nachází  (jak  už  jsem  uvedla,  i  jeho  disertační  práce  nese  název  The 
Manifestations of the Baroque in the Works of John Donne). V článku  John Donne a  
počátky  anglického  baroku prochází  Lederer  jeden  po  druhém  znaky,  které  jsou 
zpravidla považovány za typické pro barokní styl, přičemž z literatury volně přechází i 
do výtvarného umění a architektury. Vzápětí pak dokládá přítomnost těchto znaků na 
ukázkách z Donnovy poezie. Ocitujme základní Ledererovu charakteristiku Donna: 

„Donne byl poznamenán jako básník a jako člověk nesmiřitelnou dvojností. Jeho nervosní 

nepokoj nebyl nikdy uchlácholen. Jeho smyslnost byla příliš mocná, než aby nad ní mohl 

zvítězit, a jeho intelekt, jeho ,ssavá vášeň k věděʻ jej tížil v mystickém vzletu. K asketické 

zbožnosti potřeboval nadlidského úsilí a pochybovačnost mu zhořčovala světské slasti. (…) 

Donna  zle  moří  zvídavé,  chtivé  myšlení.  Chce  a  musí  vědět,  brzy  však  v  úzkostech 

odmršťuje vědění; studený Bůh rozumu jej neuspokojuje. Někteří kritici popírají vůbec, že 

Donne byl  mystik.  Leč  takový soud jest  dozajista  unáhlený.  Tak  v  básni  The Ecstasie 

vyrůstá na troskách obnošeného renesančního platonismu lepá stavba osobního vytržení. 

Báseň má mystické napětí, třebaže v ní rozmlouvá bystrý a školený intelekt, vše směřuje za 

rozčilujícího očekávání ke konečné oslavě smyslů. Verše z básně Good Friday, 163, Riding 

Westward:

“Could I behold those hands that span the Poles,

And turne all spheares at once, peircʼd with those holes?

Could I behold that endlesse height which is

Zenith to us, and our Antipodes,

Humbled below us?”

dosahují  téměř  slavné  svobody mystikovy.  Donne  žízní  po  visi,  a  ač  mu nebyla  dána,  
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vysilující  námaha  jeho  soustředění  blíží  se  natolik  mystice,  že  jej  lze  nazvat  alespoň 

mystikem filosofickým. Jeho zřivé úsilí ho přivedlo na půl cesty, než se rozjímající stane 

nádobou úplné milosti. Jeho intelekt mu překáží, ale zato zpevňuje tkanivo jeho veršů, jež  

tak mají krásu zápasu, která schází překypující, ale poněkud snadné a vnější snubní mystice 

Crashawově.205

K překladu  Good Friday 1613  se Lederer nedostal; přeložil nicméně sonet  Batter my 
heart, který lze rozhodně číst jako prosbu o mystický zážitek, o jistotu Boží milosti – a 
zároveň  jako  dramatické  ztvárnění  zápasu  se  sebou  samým,  do  nějž  má  Bůh  svou 
rozhodující silou vstoupit:

Batter my hart, three-persond God, for you 

As yet but knock, breathe, shine, and seeke to mend; 

That I may rise, and stand, orethrow me; and bend 

Your force to breake, blowe, burne, and make me new.

Začátek  tohoto  sonetu  v  sobě  spojuje  maximální  dramatičnost  a  rozpohybovanost  s 
dokonale symetrickou strukturou: každé z „nenásilných“ sloves, jimiž Donne ve druhém 
verši  popisuje  dosavadní  božské působení,  má svůj  přesný radikálnější  protějšek  ve 
verši čtvrtém: knock-breake, breathe-blowe, shine-burne, seeke to mend-make new. Ve 
třetím verši pak je tato symetrie vyhrocena až do paradoxu (that I may rise and stand  
orethrow me).  Zachovat přesně tuto formální stavbu je v českém překladu prakticky 
nemožné,  už  kvůli  větší  průměrné  délce  slov.  Důležité  je  ovšem zachovat  alespoň 
dynamiku Donnových slovesných řad a naléhavost jeho imperativů. Ledererův překlad 
se zajímavě liší od pozdějšího překladu Hany Žantovské:

Lederer:

Per v srdce mé, ó Bože trojjediný,

jen vánkem vanuls, klepal, zlepšoval,

vyvrať mne z kořene, tak duj a pal,

lomcuj a lámej, abych povstal jiný

Žantovská:

Rozbij mé srdce, Bože trojjediný;

dosud jen klepeš, záříš, usiluješ

spravit mne, abych vstal, však nemožno než

zlomit mne silou, smést, sežehnout viny.

Zatímco  Hana  Žantovská  v  posledním  dvojverší  jaksi  „vysvětluje  Bohu  situaci“ 
(nemožno než zlomit mne silou), Lederer ho s divokostí, která je výrazem utrpení, přímo 

205 LEDERER, J. John Donne a počátky anglického baroku. Obzor, 1944, č. 1, s. 6.
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vyzývá k činu, čímž je v tomto případě jednoznačně blíže originálu. Překlad Žantovské 
explicitněji (byť někdy nepřesně206) vyjadřuje logické vztahy a mírně Donnův citově 
vypjatý tón intelektualizuje vysvětlováním nedořečeného (zlomit mne  silou, sežehnout  
viny). Lederer se soustřeďuje na Donnovy rozpohybované řady slovesných indikativů a 
imperativů,  které řadí  za sebe,  aniž  je příliš  rozvádí jmennými předměty,  téměř bez 
spojek  i  bez  časových  určení  (časový  vztah  mezi  nimi  vyjadřuje  prostě  transpozicí 
knock, breathe a seek to mend do minulého času). „Hle zápas s andělem, vášnivá výzva 
liknavé duši!“ komentuje úvodní verše tohoto sonetu, když je cituje ve své vlastní stati, 
a  prudkost  a  bezprostřednost  oné  výzvy  jeho  překlad  nepochybně  zachycuje  lépe. 
Zaujme v něm mimo jiné i volba nedokonavých sloves (per, duj, pal, lomcuj, lámej), 
která jednak naznačují,  že Bůh nebude mít s básníkem jednoduchou práci,  a jednak 
vyjadřované  děje  čtenáři  silněji  zpřítomňují.  Zatímco  jednorázové  zlom či  spal  lze 
chápat  i  jako  pouhou  metaforu  pro  náhle  seslanou  bleskovou  milost  –  bezbolestné 
prozření  mluvčího  někdy  v  blíže  neurčené  budoucnosti  –  nedokonavé,  respektive 
opakované děje zdůrazňují úpornost zápasu a téměř nám jej staví před oči. Byť v sonetu 
Batter my heart není tato volba nutně lepší než jiná (koneckonců touhou mluvčího je být 
Bohem jednou provždy přetvořen, ne stále znovu  přetvářen), celkově je pro Lederera 
velmi  charakteristická.  Jak  ještě  uvidíme,  jeho  „přítomnostní“  a  „průběhové“  cítění 
Donna je velmi silné a možná souvisí právě s Donnovou vášnivostí a utkvělou touhou 
po mystickém zážitku – tedy s rysy, na nichž Lederer staví svůj donnovský portrét.

Podívejme se nyní na úvodní verše  Extáze,  oné „lepé stavby osobního vytržení“, jejíž 
překlad  Lederer  otiskl  přímo  vedle  článku,  z  nějž  cituji.  Extáze  je  jednou  z 
nejslavnějších Donnových básní a jediným z Donnových světských textů, který máme 
hned ve čtyřech verzích (kromě Saudka od všech překladatelů Donnovy světské poezie). 
Je to báseň o překlenování hranic, ať už jde o hranice mezi milenci, jejich dvěma těly a 
dušemi,  hranice  mezi  tělem a  duší,  mezi  nebem a  zemí  či  konečně i  hranice  mezi 
konvenčním platonismem a  fyzickou láskou.  Vyrůstá  ovšem z  konkrétní  situace:  na 
mezi rozkvetlé fialkami (symbolem věrnosti) sedí, držíce se za ruce, dva milenci, hledí 
si do očí a jejich duše se v extatickém vytržení postupně odpoutávají od těl: 

Kde jako polštář v lůžka klínu

     mez březí dme se, hýčkajíc

206 Mylné  spojení  slovesa  mend  s  následujícím půlveršem mohlo  být  zapříčiněno  tiskovou chybou 
vydání,  s  nímž  Žantovská  pracovala  (Hayward  1929,  bohužel  se  mi  nepodařilo  dohledat). 
V Griersonovi i dalších důvěryhodných zdrojích končí druhý verš vždy středníkem.
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skloněnou hlavu fialčinu,

     tam láska s námi, nikdo víc.

Přepevně srostly naše dlaně

     tmelivý balšám ronící.

Zář zraků. Oči navlékané

     jak na dvojitou tkanici.

Lederer ve svém článku mnohokrát poukazuje na Donnovu „mocnou smyslnost“ a jeho 
překlad počátečních veršů  Extáze podtrhuje i smyslovou expresivitu Donnova jazyka. 
Ten je  v  jeho překladu podobně knižní  jako u  Pánkové (Lederer  se  nesnaží  Donna 
modernizovat,  naopak,  vnímá  jej  pevně  zasazeného  do  barokního  kontextu,  pod 
„společné  podnebí  secenta“,  v  souvislosti  s  marinismem,  góngorismem atd.),  je  ale 
nasycenější  smyslovými  vjemy  a  silněji  tyto  vjemy  zpřítomňuje,  což  lze  dokázat 
přímým srovnáním:

Where, like a pillow on a bed 

         A pregnant bank swell'd up to rest 

The violet's reclining head, 

         Sat we two, one another's best. 

Lederer:

Kde jako polštář v lůžka klínu

     mez březí dme se, hýčkajíc

skloněnou hlavu fialčinu

     tam láska s námi, nikdo víc.

Pánková:

Kde těhotná se vzdula stráň

     a podhlavničkou opřela

fialce pochýlenou skráň,

     dvojice milých seděla.

Ledererova verze prvního čtyřverší se kvůli inverzím a složitější větné stavbě obtížně 
čte, nicméně silněji z ní dýchá erotičnost a plodivá síla přírody: březí mez se dme jako 
polštář v  klínu  lůžka,  hýčkajíc  skloněnou hlavu fialky. Zajímavé je opět i Ledererovo 
užití nedokonavých sloves v přítomném čase – zatímco u Pánkové jsou děje v minulosti 
a  jednorázové  (spravedlivě  podotkněme,  že  tím je  blíž  liteře  originálu),  Lederer  je 
přenáší do přítomnosti.  Ačkoli je ale Lederer intenzivnější  a intimnější (tam láska s  
námi,  nikdo víc),  jeho překlad je trochu problematický tím, že vynechává zmínku o 
poloze milenců, takže může přinejmenším v prvních dvou slokách svádět k mylným 
představám. 
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Ve  druhém  čtyřverší  se  pozornost  přesouvá  přímo  k  dvojici  milenců.  Popis  jejich 
tělesného a očního kontaktu je pozoruhodně fyziologický a nejde jen o metafory – v 
paracelsovské medicíně i v alchymii bylo balsamum tělní tekutinou s konzervačními 
účinky,  jejíž  účinnost  byla  ale  u  člověka  oslabena  prvotním  hříchem,207 a  také 
přesvědčení,  že  oko  při  pohledu  skutečně  vysílá  jakousi  světelnou  substanci,  bylo 
pevnou součástí renesančních vědeckých představ208:

Our hands were firmly cemented 

         With a fast balm, which thence did spring; 

Our eye-beams twisted, and did thread 

         Our eyes upon one double string; 

Lederer:

Přepevně srostly naše dlaně

     tmelivý balšám ronící.

Zář zraků. Oči navlékané

     jak na dvojitou tkanici.

Pánková:

Ruce nám pomoh setmelit

     balšám, jenž z dlaní vyvěral;

spřádal se našich očí svit,

     na dvojmou nit je navlékal.

První obraz ve druhém čtyřverší působí u Lederera znovu o něco výrazněji, protože jeho 
podání  je  významově  i  gramaticky  sevřenější.  Libuše  Pánková  je  analytičtější, 
explicitnější:  ruce nám pomoh setmelit/ balšám,  jenž... I v druhém obraze je Pánková 
explicitnější a snáze srozumitelná (překvapivě zde nešetří určitými slovesy), ale celkově 
její překlad působí spíš jako vnější „vysvětlující“ popis dávno minulé situace. Lederer 
se naproti tomu snaží onu situaci prostřednictvím jazyka znovu vytvářet, zpřítomňovat. 
Jediným minulým dějem je u něj sloveso srostly – to ale vytváří stav, který potenciálně 
(nic  bližšího  na  začátku  básně  nevíme)  stále  trvá.  V protikladu  k  jasně  minulému 
vyvěral u Pánkové volí Lederer časově neohraničený zpřídavnělý přechodník ronící a v 
druhém  čtyřverší  vypouští  určité  sloveso  úplně  a  namísto  toho  používá  jmenné 
vyjádření  se  zpřídavnělým příčestím (Zář zraků.  Oči  navlékané...),  aby nemusel  děj 
výslovně zasadit do minulého času. Celý jeho překlad umožňuje čtenáři vnímat situaci 
jako právě probíhající – opět ji tedy „zpřítomňuje“, ale zcela jinými prostředky, než jsou 
nanejvýš rozpohybované děje v sonetu  Batter my heart. Zde je oním zpřítomňujícím 

207 DONNE, J. The Complete English Poems, ed. by A. J. Smith. London: Penguin 1986, s. 606.
208 O paprscích vysílaných okem mluví mj.  Jehuda ben Jicchak Abravanel alias Leone Ebreo ve svém 

dobově populárním díle Dialoghi dʼamore a opírá se při tom už o dřívější zdroje – viz DONNE, J. The 
Elegies and the Songs and Sonnets. Ed. by Helen Gardner. Oxford: Clarendon Press 1970, s. 184.

121



činitelem naopak  gramatická statičnost jmen, do nichž jsou děje převedeny  (...naše 
dlaně/ tmelivý balšám ronící./ Zář zraků. Oči navlékané...). Jako by překladatelův jazyk 
odrážel nehybnost samotných milenců, jejich utkvělost v přítomné chvíli. 

Zacházení se slovesnými ději je asi nejzajímavějším aspektem Ledererových překladů, a 
jak už jsem naznačila, jeho důležitou součástí je práce s videm. Jelikož angličtina nemá 
vidovost v té podobě, v jaké ji známe z češtiny, a ne vždy ji jasně naznačuje jinými 
prostředky, na mnoha místech si český překladatel sám volí, jak bude popisovaný děj 
nazírat,  a  rozdíly  mohou  výrazně  ovlivnit  výslednou  podobu  básní.  Podívejme  se 
například na poslední čtyři sloky Valediction: Forbidding Mourning, básně, kterou jsem 
již  podrobně  rozebrala  v  úvodní  kapitole.  K  Ledererovu  překladu  uvádím ve  třech 
případech pro kontrast sloku z jednoho z konkurenčních překladů, přičemž samozřejmě 
nechci tvrdit, že volba nedokonavého slovesa je v každém jednotlivém případě nutně 
lepší,  nýbrž  jen  ukázat,  že  na  větší  ploše  vytváří  Ledererovo  upřednostňování 
přítomných probíhajících dějů zvláštní efekt: jestliže jsem v první kapitole hovořila o 
tom, že Donnův jazyk jako by někdy odrážel samotný průběh myšlení v reálném čase, 
zde jako by se i jeho metafory odehrávaly přímo před očima čtenáře – zlato se  pne, 
milenčina stálost zaobluje kruh atd.: 

Lederer:

Dvé našich duší v jednu spjato, 

     byť je mi brát se z těchto míst,

nic nerozpojí: pnou se – zlato, 

     jež vytepali v tenký list. 

Tak spolu jsou, jak u kružidla

     dvé údů dvojčat sdruženo.

Tvá duše, jež se hýbat nezdá,

     přec sleduje mé rameno.

A třeba pevně v středu čeká, 

     když druhé na potulkách jest,

kloní se touze do daleka

     a přímí se skončením cest.

I když jdu pryč, dál jedno jsou

     dvě naše duše prolnuté.

Ne zlom – jak zlato rozrostou

     v průsvitný plátek rozkuté.      

                                                 (Pánková)

A přestože tak pevné je, 

když druhé hodně vykročí si, 

skloní se, věrně sleduje

to druhé, pak až s ním se vztyčí.
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Tys pevné rámě teď, když mi je

     putovat kruhem dál a dál.

Tvá stálost kruh můj zaobluje

     zpět vedouc, kde jsem započal.

                                                 (Žantovská)

Tak skloň se, jinak netouži,

     buď mi tím družným ramenem;

tvá stálost kruh můj dokrouží

     a přivede, kde začal jsem.  

                                                  (Pánková) 

Ledererovo intuitivní upřednostňování přítomných a kontinuálních nebo opakovaných 
dějů jako by předjímalo pozdější postřehy Roberta Ellrodta o Donnově vnímání času a 
prostoru.  Ellrodt  ve  své  práci  Seven  Metyphysical  Poets  konstatuje,  že  Donnova 
pozornost  je  obvykle  soustředěna  na  přítomný  okamžik,  tady  a  teď  –  mluví-li  o 
budoucnosti, už si ji s živou představivostí zpřítomňuje, mluví-li o minulosti, spíše ji 
znovu  prožívá,  než  aby  ji  s  odstupem  rekapituloval.  „Často  se  ze  všech  sil  snaží 
zprostředkovat emoci – lásku, úzkost, strach nebo zášť – v její vrcholné intenzitě a na 
tomto vrcholu ji i udržet, neboť ,její první okamžik po poledni je půlnocʻ (Přednáška o 
stínu)... Chvíle relativního klidu jako by [u Donna] krystalizovaly v jakýsi trvalý, byť ne 
nehybný  stav:  zdá  se,  že  v  pulsujícím  okamžiku  je  zachycen  sám tep  života.  (...) 
Chápání  věčnosti  jako  nunc  stans,  jako  nekonečného  přítomného  okamžiku,  ho 
fascinovalo.“209

I o Extázi  Ellrodt poznamenává, že ač je psána v minulém čase, působí spíše jako děj 
znovuprožívaný než vybavovaný ve vzpomínkách. Na některých místech se zdá, jako 
by sám mluvčí v zápalu znovuprožívání zapomněl, že líčí minulý děj, a musel svoje 
sdělení náležitě „upravit“:

This ecstasy doth unperplex,

     (We said) and tell us what we love;

Lederer pak se do tohoto zpětného prožívání jazykově pokládá zcela:

U vytržení prozíráme

a víme již, co milovat.

A dále, ve verších, kde již nejde o situaci milenců, ale o filosofující popis vztahu mezi 

209 ELLRODT, R. Seven Metyphysical Poets. New York: Oxford University Press, 2000, s. 112–114.
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dušemi a těly milujících:  vše,  co jen živořilo dříve/  roste a zdvojuje se teď. // Když 
láska dechem duše jiné /probouzí duši k životu // (…) a tak i duše: v duši  stéká /však 
jenom  v  těle  má  svůj  byt atd.  atd.  I  děje  časově  nezakotvené,  popisující  obecné 
fungování určitých principů, tedy Lederer líčí jako právě prožívanou přítomnost. Pro 
srovnání účinku uveďme první obraz (líčící novou životní sílu přesazené fialky, k níž je 
duše přirovnávána) i v překladu Libuše Pánkové: 

Lederer:

vše, co jen živořilo dříve,

roste a zdvojuje se teď.

Pánková:

(co bylo plané slabé již)

se posílí a rozmnoží

Zatímco Pánková odsouvá děj do neurčité budoucnosti, Lederer nám jej opět staví před 
oči. Další Ledererova formulace – a tak i duše: v duši stéká (so soul into the soul may  
flow) – zase zajímavě odráží ellrodtovské utkvívání děje v okamžiku. Spojitost,  trvání 
děje, které si tu můžeme doslova fyzicky představit jako onen stékající pramínek, se tu 
střetává  s  faktem,  že  vdechování  duše  neživé  hmotě  (a  potažmo  jakékoli  jiné  její 
přemisťování)  jsme  už  z  biblické  tradice  zvyklí  chápat  jako  děj  jednorázový, 
okamžikový210.  Jako  bychom  v  Ledererově  překladu  měli  před  očima  jakousi 
metaforickou „kapku“ čiré duševnosti, která se chvěje povrchovým napětím a už už se 
chystá skanout.

Vidíme tedy, jak se Lederer v  Extázi  snaží i gramatickými prostředky naplnit vlastní 
slova  o  „rozčilujícím  očekávání“  a  napětí  básně.  Další  důkazy  o  přítomnostní  a 
průběhové povaze Ledererova Donna není, myslím, třeba předkládat. Stačí konstatovat, 
že je to rys, který s využitím prostředků češtiny cosi podstatného z Donna vystihuje a 
pro  případné  budoucí  překlady  je  podobně  inspirativním  vodítkem  jako  Saudkovo 
uvolňování formy.  

V  Ledererově  článku  najdeme  další  přesně  formulované  postřehy  o  Donnově 
„baroknosti“, které bohužel už nelze dostatečně dokumentovat na skrovném materiálu 
jeho čtyř překladů. Na omezené ploše – a nepochybně i u vědomí vlastních přece jen 
omezených  znalostí  –  se  Lederer  nepokouší  odlišit  dobové  a  individuální,  jako  to 
později činí Ellrodt. Přesto je jeho článek užitečným shrnutím rysů, které Donne sdílí s 
jinými autory své epochy, ač je u něj vždy najdeme v individualizované podobě. 

210 Viz Geneze 2.7. „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života.“
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Jedním z takových rysů je, jak píše Lederer, „moderní jemnost myšlení a nutkání k 
introspekci.  Poznat  sebe  sama  je  nejdůležitější  potřebou  jeho  duchovního 
života.“211  Jak už bylo řečeno v první kapitole, imperativ „poznej sám sebe“ lze nalézt 
už u stoiků a poté zejména v křesťanském zpytování duše a hledání hříšných pohnutek. 
I Lederer o Donnovi konstatuje, že „[s]ebeobviňování je slyšet z každého téměř verše 
jeho  Divine  Poems.  Poskytuje  mu  dokonce  rozkoš,  sladká,  masochistická  muka“. 
U Donna je ale touha po sebepoznání nejen povinnou kajícnickou introspekcí. Jak si 
později  všimne  Ellrodt  u  básně  Obsequies  of  the  Lord  Harrington i  v  Donnových 
kázáních, i tehdy, když Donne líčí, jak duše v nebesích náhle ve světle nekonečné Boží 
milosti pochopí vše, co jí bylo do té doby nedostupné, zdá se, že „hlouběji než onu 
blaženou kontemplaci prožívá fakt, že snad konečně objeví své skutečné já“:  

And I discerne, by favour of this light, 

My selfe, the hardest object of the sight.

“that day shall show me to myself, here I never saw my selfe, but in disguises: There, Then,  

I shall see my selfe, and see God too.”212

Dalším  důležitým  bodem  je  Ledererova  zmínka  o  charakteristické  zákrutovitosti 
Donnova  myšlení:  „Jako  jeho  současníci  opouští  Donne  přímočarost  a  pravidelnost 
poetické stavby:  věci nedůležité, druhotné odbočky, vtipné poznámky v závorkách 
bují na stvolu básně jako divoké, nepravidelné květenství“.213 K tomuto postřehu se 
vrátíme zejména při rozboru vztahu detailu a celku v Donnových Elegiích. Dále Lederer 
pochopitelně připomíná i tematickou šíři Donnových aluzí a zvláštní pozornost věnuje 
jeho vztahu ke středověké scholastice:

„Byl ovlivněn mohutným antithetickým slohem sv. Tomáše Akvinského; jeho dvojklanné 

povaze, jeho zalíbení v  nadsázkách, protimluvech a přehnaných metaforách byly blízky 

slovní hříčky sv. Augustina, středověká metoda sic et non. (…) Barokní pojetí života se 

zrcadlí nejen ve zvráceném užívání patristické a scholastické literatury, nýbrž i v samém 

slohu Donneově.  Protiklad, nasycený vším jeho vtipem a silou jeho retoriky, stává se 

hlavním jeho nástrojem formálním. Dvě these se vrhají proti sobě:

211 LEDERER, J. John Donne a počátky anglického baroku. Obzor, 1944, č. 1, s. 8. 
212 ELLRODT, R. Seven Metaphysical Poets, ref. 209, s. 31.
213 LEDERER, J., ref. 211, s. 7.
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“I runne to death , and death meets me as fast.”

                                          (Holy Sonnets, I.) 

“The ends crowne our workes, but thou crownʼst our ends.”

                                          (La Corona.)

Jindy je antithese zdrojem mystického údivu. Veliký nepochopitelný zázrak Početí Páně 

může být vyřčen jen v třesku protikladů:

“Immensity cloysterd in thy deare wombe.”214

                                          (La Corona, Annunciation.)

Z  dalších  barokních  prvků  v  Donnovi  Lederer  pochopitelně  zmiňuje  Donnův 
naturalismus – jednak záchvaty štítivého odporu k ženskému tělu a tělesnému styku 
vůbec, jaké najdeme například v Elegiích (The Comparison), ale i v Písních a sonetech 
(žena  jako  mummy  possesst  z  básně  Loveʼs  Alchemy),  a  za  druhé  pak  pozdější 
mimořádně „živá“ líčení smrti a rozkladu, která jako by oním frenetickým hemžením 
červů skutečné smrti spíš vzdorovala (tohoto paradoxu si později všimne John Carey). 
Smrt je pro Donna tak hrozná také proto, že znamená naprostý konec všech pocitů, 
poznamenává Lederer – a opět se tak vrací k tématu  intenzity smyslového, citového a 
duchovního prožívání, které se vine celým jeho článkem. 

Na závěr této kapitoly si dovolím osobní poznámku, podnícenou četbou Ledererových 
dopisů. Nejen Ledererovy překlady (které nepůsobí vždy jako hotový tvar), ale ještě 
více četba jeho válečné korespondence mě utvrzuje v pocitu,  že v Ledererovi přišel 
Donne o  překladatele, který by byl pro zvládání jeho komplikovaných básní i prózy 
vybaven  nejen  akademicky,  ale  především  určitou  duševně-stylovou  spřízněností. 
Ledererovy válečné dopisy Pavlu Tigridovi a Josefu Schwarzovi volně přecházejí od 
každodenních praktických témat k úvahám o Bohu, židovství či  vlastních literárních 
ambicích a jejich proměnlivý, nervní styl se mi zdá v lecčems blízký duchu Donnových 
textů. Rétoricky působivé pasáže a (zdá se) vážně míněný patos, který se vzápětí láme 
ve skepsi či dokonce sebeparodii, intelektuální metafory a odbočky, kvůli nimž autor 
někdy  musí  pro  adresáta  přidat  na  okraj  stránky  vysvětlivku,  záliba  v  introspekci, 
neustálá sebereflexe a už jen samotná rychlost, s jakou se myšlenka v pár větách dokáže 
próteovsky proměnit, někdy dokonce ve svůj opak – to všechno dává tušit, že si Lederer 
Donna v pouhých třiadvaceti letech nevybral jako předmět svého zájmu náhodou. Tři 
namátkově vybrané věty z jednoho Ledererova dopisu příteli Schwarzovi by skoro mohl 

214 LEDERER, J., ref. 213.
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napsat mladý John Donne, rtuťovitě proměnlivý Donne některých Satir a Elegií:

Já vím, že často přeháním až k nespravedlnosti. Lidská pitvornost má na nás větší právo,  

než se snad z „básnické“ pohodlnosti domníváš. Někdy je mi z ní na zvracení, ale častěji ji 

miluji. Snažím se přitom neztratit vědomí takřečené věčnosti, je to hra a v podstatě pramálo 

záleží na věcech.215

4.4. Shrnutí předválečné a válečné recepce

První české pokusy o Johna Donna, které vzešly z velké barokní vlny 30. let a částečně 
také z přímých kontaktů českého exilu s britským prostředím a Donnovými propagátory 
Griersonem a Eliotem, jsou svým rozsahem skrovné a neměly v českém prostředí širší 
odezvu. V případě prvního a nadlouho jediného knižního vydání tomu tak bylo i proto, 
že  jen  část  výtisků  pronikla  na  český  trh.  Přesto  některé  práce  prvních  českých 
donnovských překladatelů mohou být při hlubší analýze dodnes inspirativní – naznačují 
přinejmenším, jaké strategie jsou při překladu básní určitého typu relativně nosné a jaké 
naopak vedou spíše do slepé uličky. 

Prvnímu z českých překladatelů Donna Eriku Saudkovi byla, soudě podle výběru básní, 
obzvláště  blízká  Donnova  žertovná,  sebedramatizující  či  lehce  sarkastická  poloha 
(Blecha, Přízrak, Ženská stálost, Relikvie, Twickenhamská zahrada), nebo přinejmenším 
pokládal básně v tomto tónu za relativně nejlépe zvládnutelné, a proto jimi svůj nikdy 
nedokončený  donnovský  projekt  začal.  Válečný  výbor  Libuše  Pánkové  je  oproti 
Saudkovi laděn spíše meditativně – poprvé v češtině představuje například část obou 
dvou Donnových  Výročí, tři ze  Svatých sonetů a hymnus s podtitulem At the Authors  
last going into Germany. Důležitější je ale zásadní rozdíl v přístupu k veršové formě. 
Zatímco Saudek experimentuje  a  jeho překlady se  pohybují  na  škále  od maximální 
věrnosti až po výrazné změny metrického i rýmového půdorysu básně, překlady Libuše 
Pánkové se od metrického i  rýmového schématu odchylují tak málo,  jak jen je to v 
češtině  možné.  Srovnání  obou  překladových  souborů  a  také  srovnání  Saudkových 
formálně věrných překladů s těmi formálně volnějšími naznačuje, že maximální věrnost 
formě u Donna zpravidla není nejšťastnějším přístupem. Nejpatrnější je to u Donnových 
delších strofických útvarů s proměnlivou délkou veršů a složitými rýmovými schématy, 

215 Dopis Josefu Schwarzovi-Červinkovi z 12. 6. 1941. Fond Josef Schwarz-Červinka. Literární archiv 
PNP. V témž dopise najdeme i půvabně „donnovské“ doznání: „...mé vlastní básně a má vlastní osoba 
jsou mi skoro vždycky zajímavější než cizí básně a cizí osoby“.
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a  to  zejména tehdy,  jde-li  o  básně,  v  nichž  se uplatňuje charakteristicky donnovská 
hovorová stylizace. Té při striktním naplňování formálních požadavků prakticky nelze 
dostát – a jemné odstíny ironie, škádlivosti, důvěrnosti atd. nesené Donnovým jazykem 
tak  občas  zanikají  pod  nánosem  inverzí,  archaismů  a  dalších  knižních  prostředků. 
Naproti  tomu  rétorický  účinek  těch  Saudkových  překladů,  kde  se  překladatel  od 
přesného sledu rýmů a délky veršů odpoutává, naznačuje, že tudy by mohla vést cesta i 
pro další překladatele. 

Překlady třiadvacetiletého Josefa Lederera jsou spíš raným vedlejším produktem jeho 
akademického  zájmu  o  Donnovo  dílo  a  bohužel  zřejmě  neměly  v  jeho  tvorbě 
pokračování.216 I jeho výběr má své charakteristické ladění: leitmotivem Ledererových 
čtyř básní i článku, který vznikal v téže době, se zdá být na rozdíl od Saudkovy žertovně 
ironické polohy spíše krajní intenzita prožívání. The Extasie i  Valediction: Forbidding 
Mourning popisují stav dokonalé lásky, Nocturnall líčí pocit dokonalé vyprázdněnosti a 
nicoty a  sonet  Batter My Heart  vyjadřuje touhu po úplném odevzdání,  „stržení“ do 
proudu Boží vůle. Intenzita – a kromě tohoto slova také přítomnost a baroknost jsou tři 
pojmy, které při čtení Ledererových překladů a článku z roku 1941 vytanou na mysli asi 
nejčastěji. Jejich propojení najdeme v řadě pojednání o baroku – kromě již citovaného 
Roberta Ellrodta například i u Zdeňka Kalisty.
  
Kalista mluví u barokního umění o „dramatické okamžikovosti“, která je jen druhou 
stránkou tíhnutí k věčnosti a nekonečnu, onomu jinému světu za světem viditelným. 
„Čím dramatičtěji je časový prostor soustředěn v nějakém okamžiku, tím intenzivněji jej 
cítíme a prožíváme a tím prudčeji si uvědomujeme nekonečnost. Kde vlastně končí ten 
okamžik, který se chvěje v ruce Braunova Davida? Cítili byste nekonečnost časového 
prostoru  tak  živě,  kdyby  před  vámi  stál  David  v  té  póze,  jak  jej  ztvárnil  kdysi 
Donatello...?“  ptá  se  v  Tváři  baroka.217 Zajímavým odrazem téhož  cítění  baroka  (a 
Donnova osobního stylu, jenž z něj vychází) se zdá být Ledererova práce se slovesným 
časem či videm a obecně jeho upřednostňování takových gramatických forem, které 
umožňují čtenáři prožívat děj jako právě probíhající přítomnost. I Ledererovy formulace 
tak – alespoň v mém vnímání – zasazují některé z nejslavnějších Donnových metafor do 
jakési utkvělé, ale nikoli nehybné věčné přítomnosti a dodávají jim větší uhrančivost 
(Tys pevné rámě, teď když mi je /  putovat kruhem dál a dál / Tvá stálost  kruh můj  

216 Kontaktovala jsem Ledererova syna, pana Johna Lederera, který žije v Anglii, a ten na mou žádost 
slíbil prohlédnout otcovu pozůstalost, ale na žádné další donnovské materiály nenarazil.

217 KALISTA, Z. Tvář baroka. Praha: Garamond, 2005, s. 65.
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zaobluje,/  zpět vedouc, kde jsem započal).  Ledererovy překlady do české donnovské 
recepce prakticky vůbec nezasáhly, ale tento jejich aspekt opět může být inspirativní pro 
případné  překladatele  budoucí.  Jde  o  to,  jak  nejen  v  samotném  obsahu,  ale  i  v 
jazykovém  materiálu  některých  Donnových  básní  co  nejsilněji  vyjádřit  onu 
dramatičnost  přítomnosti  otevřené  do  věčnosti  –  tak  jak  o  ní  mluví  v  krátké  básni 
Betrachtung der Zeit i jiný barokní básník, o čtyři desetiletí mladší Andreas Gryphius:

Mein sind die Jahre nicht,

Die mir die Zeit genommen; 

Mein sind die Jahre nicht,

Die etwa möchten kommen;

Der Augenblick ist mein,

Und nehm ich den in acht

So ist der mein, der Jahr 

und Ewigkeit gemacht. 

 Má nejsou léta má, jež pozřel času hlad;

má nejsou léta má, jež příště přijdou snad;

jen okamžik je můj, a hledím-li si jeho,

sám tvůrce let je můj, a věčnosti a všeho.

„Okamžik“  v Saudkově překladu

                                   (Labuť a růže, 1997)
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Kapitola 5

Zdeněk Hron a Hana Žantovská v Donnově světské lyrice

5.1. Donnovy elegie 

Je příhodné začít naše porovnávání překladů Hany Žantovské a Zdeňka Hrona oddílem 
věnovaným Donnovým Elegiím. Elegie byla tradiční formou převzatou v modifikované 
podobě z antiky, kde se tímto termínem nazývaly nejen žalozpěvy a básně pastorální, 
ale také vtipné a provokativní básně na milostná témata. V anglické renesanční poezii 
má „elegy“ obdobně široké užití – u Donna jde právě o básně milostné, psané sdruženě 
rýmovaným pětistopým veršem, zpravidla jambickým. Forma je tu tedy jednotná a oba 
překladatelé  ji  s  drobnými odchylkami  dodržují.  Většina elegií  je  lineárnější  a  má i 
vzhledem k metrické formě méně komplikovanou strukturu než nejznámější básně z 
Písní a sonetů, v nichž často najdeme složitá rýmová schémata, strofy s různě dlouhými 
verši,  užití  refrénů  apod.  Přitom se  ale  v  Elegiích  velmi  zřetelně  projevují  některé 
vlastnosti  Donnovy poezie, které najdeme i v Písních a sonetech – výhodou ovšem je, 
že  zde  je  můžeme zkoumat  přece  jen  izolovaněji,  aniž  musíme  brát  v  úvahu příliš 
mnoho  faktorů  najednou.  Na  Elegiích  tak  lze  ukázat  některé  základní  rysy  obou 
překladových souborů přehledněji a v oddíle věnovaném té nejslavnější části Donnovy 
poezie, Písním a sonetům, se pak můžeme o tato základní zjištění opřít, ověřit, zda a 
případně  do  jaké  míry  platí  i  tam,  a  podrobněji  se  věnovat  tomu,  co  v  Elegiích 
nenajdeme  (např.  vztahu  myšlenky  a  verše  v  Donnových  složitých  strofických 
útvarech).

Na Elegiích je velmi dobře vidět, jak velkou roli hraje v Donnově poezii intelektuální 
hravost a vynalézavost, čirý důvtip – tu ovidiovsky drzý, typický pro dramatické elegie 
jako Žárlivost či  Parfém, které jsou inspirované Ovidiovými  Láskami  a jejichž hlavní 
postavou je sexuálně výkonný postrach všech manželů a otců, tu spíše akademický a 
scholastický,  příznačný  pro  elegie,  které  jsou  argumentačními  exhibicemi  na 
nejrůznější, zpravidla podružná témata.218 Elegie patří k té části Donnova díla, na niž se 

218 Nejčistší ukázkou tohoto typu Donnových elegií, pro něž J. B. Leishman s narážkou na Swifta razí  
půvabný termín „discourses on a broomstick“ (Monarch of Wit, s. 54), je důvtipná obhajoba teze, že 
ošklivá žena je lepší  než krásná (Anagram). Do češtiny bohužel přeložena nebyla,  snad pro svou 
evidentní samoúčelnost a lehce narcistní intelektuální ekvilibristiku. Přinejmenším místy ale proniká 
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jen stěží dá aplikovat Eliotova raná teze o propojení intelektu a citu v poezii metafyziků 
– a přitom se rozhodně nedá říci, že by se z kontextu Donnovy tvorby nějak vymykaly. 
Několik základních rysů mají s Písněmi a sonety určitě společných. Především i ony 
jsou často poezií mluvené řeči, tedy dramatickým ztvárněním určité situace prostředky 
hovorového jazyka, přičemž autor nás zpravidla prvním veršem uvádí přímo in medias 
res. Samozřejmě to neplatí pro všechny stejně, nicméně taková oslovení jako Natures 
lay Ideott, I tought thee to love... si v ničem nezadají s těmi nejslavnějšími donnovskými 
začátky – třeba prvním veršem Kanonizace  nebo Východu slunce. S mnoha Písněmi a 
sonety, především s těmi, které Helen Gardnerová řadí do takzvané první skupiny a na 
základě jejich méně vážného ladění pokládá za ranější,219 mají Elegie i společná témata. 
Často je tímto tématem promiskuita – mužské obavy z ženské promiskuity či naopak 
její obhajoba u mužů i u žen, popřípadě v jedné básni postupně obojí hledisko (z elegií 
se  tímto  tématem  zabývají  tři  ze  čtrnácti,  u  nichž  není  Donnovo  autorství 
zpochybňováno a jedna sporná, v Písních a sonetech se totéž téma objevuje dominantně 
například v básních The Indifferent, Communitie, Womanʼs Constancy, Go and catch a  
falling starre a výrazně v mnohých dalších. Nejzajímavějším styčným – a zároveň i 
rozdílným – bodem je ale právě onen již zmiňovaný důvtip a vynalézavost.

5.1.1. „Nadvláda důvtipu“

Zatímco o těch nejslavnějších básních z Písní a sonetů skutečně platí, že cit a intelekt 
jsou v nich těsně spjaty a vytvářejí podivuhodnou, křehkou, ale působivou rovnováhu 
(na základě Písní a sonetů a patrně bez větší znalosti Elegií také T. S. Eliot formuloval 
své původní postřehy o metafyzicích a konkrétně o Donnovi220), v Elegiích je vtip a 
důmysl naprosto dominantní a někdy dokonce dokáže „převálcovat“ i původně vážné 
téma, na němž byl autor podle všeho citově zaangažován. Toto poslední tvrzení dokládá 
J. B. Leishman na elegii  The Autumnall, věnované Magdalen Herbertové, s níž Donna 

její  argumentační  tón a styl  i  do některých  elegií,  které  v češtině máme.  Jde například  o  Loveʼs 
Progress,  již máme v podání obou překladatelů (tam ovšem argumentace není tak zjevně absurdní a 
obhajovaná teze – že ženy jsou dobré pouze na jedno – také není v kontextu Donnovy tvorby nijak 
výjimečná) a zejména pak o elegii Autumnall, přeloženou Hanou Žantovskou.   

219 DONNE, J.  The Elegies and the Songs and Sonnets.  Helen Gardner, ed. Oxford: Clarendon Press 
1970, s. li-lii, lx-lxi. Datace je ovšem u Elegií tak jako u většiny Donnových básní nejasná, byť jsou 
zpravidla na základě nepřímých důkazů (například Jonsonovy známé poznámky, že Donne napsal své 
nejlepší básně před pětadvacátým rokem života) kladeny do období před rokem 1597.

220 Z Elegií zařazuje Grierson do své antologie pouze dvě,  His Picture a  On his Mistris, které se obě 
svým vyzněním blíží „vážnějším“ básním z Písní a sonetů. Leishman (Monarch of Wit, s. 93) doslova 
uvádí: „jen stěží se lze vyhnout závěru, že T. S. Eliot v té době neznal z Donnovy poezie o mnoho více 
než co bylo obsaženo v antologii sira Herberta Griersona“.
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podle Waltona pojil  velmi vřelý vztah – a přece v této básni,  která má být oslavou 
zralého věku u žen, najdeme vedle citově vřelých úseků i verše, které by svou hravě 
absurdní argumentací mohly klidně patřit do některé z Donnových samoúčelně vtipných 
„meditací  o  smetáku“  (viz  poznámka  číslo  218).  Jak  uvádí  Leishman,  je  doslova 
fascinující – a pro chápání povahy Donnova talentu důležité – sledovat, jak tu Donnova 
nevyčerpatelná schopnost vymýšlet bizarní analogie a krkolomná zdůvodnění a bavit se 
jimi  co  chvíli  zatlačí  do  pozadí  téma  samotné  –  jako  by  důvtip  byl  až  jakýmsi 
mentálním tikem, nutkavým puzením, kterému je třeba čas od času dát průchod.221 V 
tomto  smyslu  mohou  některá  místa  Elegií  sloužit  spíše  jako  ilustrační  materiál  k 
Eliotově pozdějšímu, diametrálně odlišnému výroku o Donnovi, totiž že v jeho poezii je 
zjevný rozštěp mezi myšlením a citovým prožíváním (esej „Donne in Our Time“). Pro 
posuzování překladů je ale tato „nadvláda důvtipu“ v Elegiích nejpodstatnější tím, že se 
na ni dá nahlížet i jako na problém vztahu detailu a celku. 

Donnův vtip se nejčastěji projevuje buď  hyperbolou v popisných detailech (stačí si 
vybavit  drze neuctivé a nezapomenutelně barvité  popisy slídilských členů milenčiny 
domácnosti v elegii Parfém), nebo paradoxní logikou (falešnými sylogismy, bizarními 
analogiemi a  dalšími  žertovnými prostředky v „argumentačních“  částech  elegií).  Ne 
vždy  jsou  přitom  tyto  jednotlivé  vtipné  detaily  v  naprostém  souladu  s  celkovým 
vyzněním a tématem básně.  Typickým příkladem je  vedle  některých míst  Podzimní  
elegie třeba jedno Leishmanem citované trojverší z Donnova Parfému. V celé této elegii 
stojí dvojice milenců proti  okolí,  přesněji  řečeno proti  milenčině rodině,  před níž je 
třeba jejich vztah skrývat – a rozhodně bychom neměli vůbec tendenci pochybovat o 
tom, že je to vztah založený na spontánní přitažlivosti.  Ostatně atmosféra erotického 
spiklenectví je v celé básni velmi silná, umocňovaná ještě hyperbolicky výsměšnými 
charakteristikami  všech,  jimž  milenci  házejí  písek  do  očí.  A  přesto  tu  najdeme 
podivuhodně  cynické  verše,  které  podstatu  tohoto  tak  draze  vykupovaného  vztahu 
zpochybňují:

Though he haue ofte sworne that he would remove

Thy bewtyes   bewty  , and food of our love,

Hope of his goods...

To jest – milence od otce hrozí vydědění, čímž by zmizela, řečeno s mluvčím, „největší 

221 LEISHMAN, J. B. Monarch of Wit. London: Hutchinson, 1965, s. 98–103.
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ozdoba  její  krásy“,  naděje,  že  budou  oba,  a  především  on,  jednou  disponovat 
papínkovým majetkem. Jistěže můžeme tuto poznámku mluvčího považovat spíše za 
praktickou, než vyloženě cynickou (ostatně Donne píše food of our love, nikoli my love, 
takže může mít na mysli i budoucí hmotné zajištění vzájemného vztahu) – i tak je ale 
toto přiznání k zištnému motivu rozptylující a jeho nutkavá „vtipnost“ příliš nezapadá 
do celkového kontextu. Je zajímavé, že v obou českých překladech je cynismus pointy 
hope of his goods potlačen, nebo je příslušný půlverš úplně vynechán. Zřejmě tu oba 
překladatelé cítili určitý rozpor s celkovým směřováním básně a v konkurenci jiných 
detailů,  které  bylo  možno  a  záhodno  reprodukovat,  se  rozhodli  tuto  „odbočku“ 
vynechat.

Samozřejmě že  ve většině  případů detaily vyznění  celku podporují,  jinak by Elegie 
nemohly být dobrými básněmi.  I tak ale platí Ledererův výrok, že tyto „věci nedůležité, 
druhotné  odbočky,  vtipné  poznámky v  závorkách bují  na stvolu  básně  jako divoké, 
nepravidelné květenství“,222 a překladatel se často musí rozhodovat, zda je z hlediska 
významové hierarchie důležité určitou dílčí informaci či stylistickou figuru odrážející 
Donnův „wit“ do překladu zahrnout, nebo zda je rozumnější ji  vynechat a uvolněný 
prostor v metrickém schématu použít k jasnějšímu vyjádření hlavní myšlenky daného 
úseku (obzvlášť důležité je takové rozhodování v argumentačních pasážích elegií).  A 
právě tady vidím největší rozdíl mezi oběma překladateli. Zdeněk Hron se rozhoduje 
častěji ve prospěch barvitého detailu, přičemž někdy oslabuje soudržnost celku a 
ztěžuje čtenáři jeho usledování; Hana Žantovská častěji  jednotlivé detaily stírá, 
čímž  někdy  oslabuje  působivost  básně,  nicméně  takřka  nikdy  nesklouzává  k 
nesrozumitelnosti  –  zpravidla  přehledněji  zprostředkovává  základní  logickou  a 
také  emocionální  linku  jednotlivých  elegií. Nyní  se  ale  podívejme  na  konkrétní 
příklady.

5.1.2. Překlady elegií

Z  celkového  počtu  devatenácti  elegií,  z  nichž  u  pěti  je  Donnovo  autorství 
zpochybňováno,  máme  do  češtiny  přeložených  devět,  vesměs  těch  jednoznačně 
přisuzovaných Donnovi. Při srovnávání přístupu obou překladatelů jsem vycházela z 
šesti  elegií,  které překládal  jak  Zdeněk  Hron,  tak  Hana  Žantovská  (Jealousy,  The 
Perfume, On his Mistris, To his Mistress going to bed, Loveʼs Progress a Natures Lay 

222 Již dříve citovaná Ledererova charakteristika Donnova stylu – viz kapitola 4, str. 125.
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Ideott). 
Jako jeden ze základních rozdílů mezi oběma soubory překladů se mi skutečně jeví 
rozdílná míra důrazu,  kterou překladatelé  kladou na celek v protikladu k detailu.  V 
překladech Zdeňka Hrona je patrná velká snaha význam detailů zachovávat, ať už se 
jedná  o  obsahové, popisné  detaily  vyvolávající  živé  vizuální,  zvukové  a  jiné 
představy, nebo o detaily formální výstavby textu, například opakovací figury. 

5.1.3. Zachovávání obsahových detailů

Zde  mohou  posloužit  k  ilustraci  ovidiovsky  laděné  elegie  Parfém či  Žárlivost s 
nadsazeně výsměšnými popisy klamaného manžela či milenčiny rodiny. Vezměme si 
nejprve dvojverší popisující manžela-paroháče:

Nor when he swolne, and pamperd with great fare, 

Sitts downe and snorts cag   ̓ d in his basket chaire  

Must we vsurpe his own bed any more...

Žantovská:

Když potom zmořen jídlem usedne

a zdřímne ve své židli proutěné

nesmíme jeho lůžko uchvátit...

Hron:

Když nadýmat se bude z přecpání

a z křesla rozlehne se chrápání,

postel mu okupovat nesmíme...

U Zdeňka Hrona je manžel výrazně odpudivější, což je dáno zachováním podstatných 
popisných detailů.223 Navíc je to i v souladu s pohrdavě výsměšným vztahem, který k 
němu má mluvčí, onen drze suverénní, ale zábavný světák, který v jednom z původních 
Ovidiových textů224 dokonce  radí  nešťastnému „kolegovi“  tohoto Donnova manžela, 
aby svou ženu  hlavně pořádně hlídal,  ne  kvůli  sobě,  ale  kvůli  němu samotnému – 
protože těžce získávaná rozkoš sladčeji chutná. Podíváme-li se například na popis otce z 
elegie  Parfém,  opět  zjistíme,  že  Hron  zachovává  Donnovo  oblíbené  adjektivum 
hydroptique  (vodnatelný) a mluví o otcově „skelném zraku“ (glazed eyes),  kdežto u 
Hany  Žantovské  tyto  podrobnosti  překladatelským  sítem  neprošly.  V  takovýchto 
případech souvisí Hronovo zachovávání detailů zjevně s jeho  tendencí k větší míře 
expresivity,  než  jakou  najdeme u  Žantovské  –  ta  zde  ale  zcela  odpovídá  Donnově 

223 Že  křeslo  je  proutěné  (informace  zachovaná  naopak  v  překladu  H.  Žantovské),  je tu  detail 
nepodstatný, nelze-li zároveň s ním zachovat i metaforu klece, která jediná odůvodňuje jeho zahrnutí.

224 Amores, kniha III, elegie IV. 
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originálu. 

Vedle toho ovšem Hron častěji zachovává v původní podobě i obrazná vyjádření, která 
jsou  pro  dnešního  čtenáře  už  nesrozumitelná;  snaží  se  jej  jaksi  více  „namočit“  do 
představového univerza alžbětinců, aniž se tolik ohlíží na to, zda je vůbec ve čtenářově 
moci si některé metafory či přirovnání dešifrovat (někdy, byť ne vždy, dodává potřebné 
informace v poznámkách; ty nejsou ovšem ve všech vydáních jeho překladů a navíc 
jsou poměrně stručné). Příkladem, opět z elegie  Parfém, může být přirovnání, v němž 
otec  na  dceru  dohlíží  jako  by  baziliška  zabít  chtěl (bazilišek  měl  podle  dobových 
představ moc zabíjet pohledem, nicméně upřeným zrakem bylo možné obrátit tento jeho 
vražedný pohled na něj samého). Pro srovnání uvádím i překlad Žantovské, která celou 
představu  mírně  posouvá  a  z  otce,  který  se  pouze  dívá,  dělá  obecně srozumitelnou 
„šarži“ otce cholerika, jenž ve snaze najít milence obrátí dceři celý pokoj naruby: 

Though he had wont to search with glazed eyes,

As though he came to kill a Cocatrice...

Žantovská:

Ač pokojík ti často přeházel, 

jako by baziliška najít chtěl...

Hron:

Ačkoli skelným zrakem dohlížel, 

jako by by baziliška zabít chtěl...

Obecně se dá říci (a dále v této práci to budu, doufám, schopna doložit), že  Zdeněk 
Hron se více než Hana Žantovská brání vysvětlujícímu zjednodušování obrazných 
vyjádření  či  jejich  úplné  redukci  na  pojmový  význam.  Snad  má  pocit,  že  pro 
manýrismus je jistá hádankovitost tak jako tak typická a její umocnění v překladu je 
menší hřích než vynechávání nebo pozměňování příliš mnoha obrazných prvků. Někdy 
ovšem  jeho  nechuť  vodit  čtenáře  za  ruku  a  záliba  v  doslovných  transpozicích 
alžbětinské metaforiky sklouzává až k bizarní nesrozumitelnosti. Za všechna takováto 
místa v Hronových překladech (není jich málo) uveďme příklad z elegie On his Mistris, 
v níž Donnův mluvčí ironicky odkazuje na Holanďany adjektivy spongy (houbovitý – 
houba nasává tekutinu) a hydroptique (vodnatelný):

Nor Spungy Hydroptique Dutche shall thee displease... 

Je pravda,  že komentátoři  zde uvádějí  více možných interpretací,  nejčastěji  nicméně 
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čtou toto místo jako narážku na neuhasitelnou žízeň a zálibu v alkoholu (což odpovídá i 
obdobným  dobovým  užitím  u  Shakespeara)  a  v  podtextu  může  být  kromě  toho  i 
představa Holandska jako nížinaté země „nasáklé“ vodou.225 Rozdíl mezi překlady je tu 
typický  –  Hana  Žantovská  si  uvědomuje,  že  Donnova  adjektiva  by  byla  pro  jeho 
současníky  s  největší  pravděpodobností  čitelná,  a  proto  vysvětluje.  Zdeněk  Hron 
zachovává část původního obrazu, ale mění jeho strukturu (z pouhého přívlastku dělá 
substantivní metaforu) a výsledkem je sdělení zašifrované až k nesrozumitelnosti:

Žantovská:

Však nepoznáš je, ani z Nizozemí

pijany nemírné…   

Hron: 

 …však oklamána

nebudeš ani houbou Holanďana 

Na závěr uveďme delší úsek z elegie Žárlivost, v němž se Hronova snaha o zachování 
obrazného detailu také projevuje v trochu méně zvládnuté podobě. V originále najdeme 
přirovnání, v němž klamaný manžel coby hlava domácnosti vystupuje v roli panovníka 
a manželka s milencem představují politickou opozici vůči němu – pro niž bývá často 
bezpečněji za hranicemi:

But if as envyous men which would revile

Their Prince, or coyne his gold, themselues exile

Into an other cuntry, and do it there,

We playʼin an other house, what should we feare?

Žantovská:

Pakli však, jako protivníci krále

zemi si najdou, odkud škodí dále,

změníme dům a hrát si půjdem jinam,

čeho se potom bát, jak uškodí nám?

Hron:

My však – jak hamižník, co nedělá

si tu nic z krále, minci padělá

a sám se do ciziny vyžene – 

můžem jít o dům dál, anebo ne?

Zde se Zdeněk Hron mermomocí snaží zachovat všechny detaily předestírané analogie. 
Ta je ovšem poměrně volná,  funguje na zcela obecné úrovni a jednotlivosti,  jako je 
obraz s ražením (nikoli paděláním!) mincí, jí sice dodávají konkrétnost a barvitost, ale 
pro samotnou její logiku nejsou tak podstatné. Účinek Hronova překladu je i tentokrát 

225 The Variorum Edition of the Poetry of John Donne. Volume 2. The Elegies.  Gary A. Stringer, ed. 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2000, s. 810–811.
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dost sporný – prvním dojmem bude pravděpodobně přinejmenším chvilkové zmatení 
čtenáře. Donne odkazuje na situaci, kterou si jeho současníci velmi snadno představili. 
Ražba  mincí  byla  prerogativou  panovníka  a  představa  ražení,  otiskování  vlastního 
obrazu  do  tvárného  materiálu,  měla  v  metaforice  tradičně  i  sexuální  podtext.226 

Přirovnání k politické vzpouře velmožů proti  panovníkovi tedy v dobovém kontextu 
trefně vystihovalo situaci, kdy si troufá „razit“ i milenec, nejen manžel, který na to má 
oficiální právo. Hron se stejnou asociační pohotovostí na straně čtenáře počítat nemůže 
a navíc vše líčí ve zkratkovité formě. V ní na sebe příliš mnoho pozornosti poutá jediné 
slovo –  hamižník –  které v originále nemá žádný protějšek a podstatu analogie spíše 
zatemňuje.  Ražba vlastní  měny je  tu  totiž  primárně  vzpurným politickým gestem a 
nejde tu o napodobování měny cizí ze zištných důvodů. Zdeněk Hron tedy stejně jako v 
předchozím příkladu zachovává obrazné vyjádření, ale zároveň je zkresluje a nedaří se 
mu ho logicky začlenit  do celku.  Žantovská  v  protikladu ke  Hronovi  opět  oslabuje 
konkrétnost, je méně expresivní a zbytečně se opakuje, ale princip analogie postihuje 
srozumitelněji.

5.1.4. Zachovávání stylistických figur

Hronova  pozornost  vůči  detailu  se  projevuje  i  u  stylistických  figur.  Zde  nám  pro 
ilustraci rozdílu mezi oběma překladateli výborně poslouží čtyřverší z elegie  On his  
Mistris,  dramatického  monologu,  v  němž  se  muž  snaží  rozmluvit  milence,  aby ho 
v převlečení  za  páže  doprovázela  na  jeho  cestě  do  ciziny.  Elegie  On  his  Mistris 
vzbuzuje otázku, nakolik vůbec lze v Donnově velkém divadle emocí vždy jasně rozlišit 
hru a vážnost, exhibici a niternost. Zdá se spíš, že mnohdy je přítomno obojí zároveň a 
právě tato nejednoznačnost provokuje čtenáře k aktivní spolupráci. Podívejme se teď 
v originále a obou překladech na verše 13 až 17, v nichž se zajímavě snoubí i střetává 
trochu teatrální stylistická virtuozita a citové vyznání:

Temper, O fayre Love, Loves impetuous rage ;

Be my trew Mistres still, not my faignd Page.

Iʼle go, and, by thy kind leaue, leaue behind

Thee only worthy to nurce in my mind

Thirst to come back…  

226 Viz třeba Angelovo horlení v Measure for Measure: It were as good / To pardon him that hath from 
nature stolen / A man already made, as to remit / Their saucy sweetness that do   coin heaven’s image   /
In stamps that are forbid (2.4. 42–49).
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Hron:

Zkroť, lásko, lásce běs, a pro klid mi

mou milou buď, ne páže před lidmi.

Půjdu, a dovolíš-li, dovolím

si tě opustit, abych mohl tím

spíš se vrátit…

Žantovská:

Teď moudrost neklid lásky tlumit káže, 

buď moje milá dál, ne moje páže;

půjdu, a dovolíš-li, nechám tu

jedinou, pro niž blaho návratu

bych přál si… 

Zdeněk Hron zachovává opakovací figuru uprostřed prvního a třetího verše (polyptoton 
Love, Loves/lásko lásce; leave, leave/ dovolíš-li, dovolím), a ačkoli mu větší průměrná 
délka slova v češtině nedovoluje zachytit významový protiklad trew (true) – faignd ve 
druhém verši, který také umocňuje dojem symetrie ve výstavbě veršů, kompenzuje tuto 
figuru přidáním dalšího symetrického protikladu (jednoslabičné běs – klid) do prvního 
verše. To vše činí ale za cenu toho, že jistou teatrálnost, která je přítomna už v originále, 
umocňuje až k výrazové křeči (a také gramatické licenci – viz nesoulad mezi pádovými 
tvary slov  milou  a  páže). Tento úryvek, jakkoli jsem si jej původně vybrala jen jako 
příklad zachovávání syntaktických figur, nicméně vede i k zajímavějším otázkám, které 
se týkají jak obecnějších rozdílů mezi překlady, tak interpretace celé elegie. 

5.1.5. Genderová perspektiva v překladu?

Vrátíme-li  se  ještě  k  závěrečným  veršům  Hronova  překladu,  vidíme,  že  zatímco 
stylistické  figury  v  něm  zachovány  jsou  a  teatrální  expresivita  je  ještě  umocněná, 
potlačeno (byť ne úplně vynecháno) je v jeho textu sdělení, jímž nejzřetelněji proniká 
skutečný cit mluvčího k milence. Jeho vyznání, že se bude vracet především kvůli ní, je 
přeloženo  neosobně  „vtipným“  paradoxem  („opouštím  tě,  abych  se  mohl  tím  spíš 
vrátit“), z nějž si čtenář zamýšlený význam (nechávám tě tu, abych měl důvod se vrátit) 
jen těžko dovodí. 

Srovnáme-li  jeho  přístup  s  pojetím  Žantovské,  můžeme  naše  úvodní  postřehy  o 
rozdílech  mezi  překlady dále  rozvinout.  Hana Žantovská  si  i  u  figur  počíná  přesně 
opačně než Hron. Formální hříčky originálu, v nichž se projevuje důvtip autora, zde 
ignoruje  a  i  jinak  tlumí  jistou  teatrálnost  v  tónu mluvčího.  Srovnejme jen  poněkud 
přepjaté Temper, O fayre Love, Loves impetuous rage, které připouští i výklad, že mezi 
mluvčím a milenkou jde spíše o jakousi hru – viz níže – a překladatelčin tlumenější a 
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realističtější obrat  neklid lásky a neutrálněji formulovaný apel na milenčinu moudrost,  
které směřují daleko jednoznačněji k doslovnému výkladu situace, tj. předpokládají, že 
se  jedná  skutečně  o  konejšení  mladé  zoufalé  ženy  zkušenějším  mužem,  který  jí 
vymlouvá její pošetilý nápad). Naopak těžiště výpovědi se u Žantovské ocitá právě v 
oněch závěrečných verších,  v nichž stylistická exhibice ustupuje do pozadí a jasněji 
promlouvá skutečná náklonnost. Jako by se tu do překladů promítala trochu i genderová 
perspektiva – v mužské překladatelské interpretaci je mluvčí zahleděný do sebe a své 
slovní  ekvilibristiky,  zatímco  v  podání  překladatelky  se  více  soustředí  na  tu,  k  níž 
hovoří, působí nabádavě a celkově vážněji. 

Mimoděk se při takovém srovnání člověku znovu vybaví kontexty, v nichž překladatelé 
o Donnovi hovoří – u Hany Žantovské je to už zmiňovaný výrok „vždy jsem tíhla  k 
citovým věcem“. Donne je samozřejmě jedním z nejlepších básníků milostné poezie a 
touto  citací  Hany  Žantovské  také  nikterak  nechci  tvrdit,  že  si  překladatelka  není 
dostatečně vědoma dalších faset Donnovy poezie – onoho čirého, někdy samoúčelného 
důvtipu, sebedramatizující teatrálnosti atd. (ostatně, i toto jsou samozřejmě – v širším 
slova  smyslu  –  „citové  věci“,  to  jest  jedno  velké  divadlo  emocí,  skutečných  i 
předstíraných). Přesto tyto dvě věty Hany Žantovské naznačují, kam překladatelka klade 
důraz. Naopak Zdeněk Hron ve svém delším expozé o Donnovi, z nějž jsem citovala v 
jednom z předchozích oddílů, zdůrazňuje jeho disonantnost, provokativnost, střetávání 
protichůdných poloh v jeho díle. 

5.1.6. Originál jako báseň otevřená k dotvoření

Máme  tu  tedy  dva  překlady  klíčového  úryvku  šestnácté  elegie  –  jeden  utlumením 
formální virtuozity a zdůrazněním citovosti celou pasáž posouvá blíže jednoduchému 
psychologickému  realismu  a  druhý  ji  snahou  o  formální  exhibici  (která,  ač  dosti 
nepovedená,  má  oporu  v  originále)  psychologickému  realismu  vzdaluje,  tj.  zvyšuje 
napětí či disonanci mezi situací (mužova starost o ženu a snaha vymluvit jí nebezpečný 
nápad)  a  jejím vyjádřením.  Takovýto  rozptyl  přirozeně  vede  k  otázce,  jak  je  tomu 
vlastně v originále. 

Už jsem tu uvedla, že rozlišit u Donna hru a vážnost, exhibici a niternost není vždy 
jednoduché.  Výpovědi  mluvčího  v  jednotlivých  „dramatických“  elegiích  nás  silně 
vtahují – tak jako manýristické portréty mají podle dobové teorie umění přimět diváka, 
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aby si představoval ty, na něž se portrétovaný dívá a na něž myslí či reaguje,227 i při 
čtení Donnových básní si bezděky začínáme představovat adresáta či adresátku, jejich 
chování,  které  vyvolalo  reakci  mluvčího  (tj.  báseň,  kterou  čteme)  i  jejich 
pravděpodobnou  příští  odezvu.  Zároveň  je  ovšem  u  elegií  ladění  této  dramatické 
výpovědi vnitřně dost proměnlivé, heterogenní, takže představit si celkovou situaci a 
vztah mezi  protagonisty – tj.  dotvořit  kontext  tak,  aby všechny prvky básně dávaly 
smysl – není úplně jednoduché. Někdy to možná ani důsledně nelze, protože ať už si 
vytváříme jakýkoli obraz situace, vždy v něm zůstávají psychologické trhliny (viz výše 
zmiňované příklady z elegií  The Autumnall  a  The Perfume). Jindy jsou však výsledky 
zajímavé i přesvědčivé a ukázky takovýchto acts of imaginative expansion228 v pracích 
některých  „donnologů“  jen  dosvědčují,  že  tato  otevřenost  a  někdy  i  zdánlivá 
nedokonalost  podněcující  fantazii  čtenáře  je  jednou  z  nejdůležitějších  charakteristik 
Donnovy poezie a jednou z příčin toho, že je Donne stále živý pro další a další generace 
čtenářů a kritiků.

U elegie  On his Mistris  se o takovéto imaginativní dotvoření pokouší kritik Peter D. 
Wiggins,  jenž  mluví  právě  o  nutnosti  domyslet  si  dramatický  kontext,  v  němž  by 
jednotlivé prvky básně nebyly v rozporu,  ale  tvořily celek:  „Pokud přijmeme názor 
[kritika  Franka  Kermoda],  že  úvodních  dvanáct  veršů  je  myšleno  vážně  [v  těchto 
verších mluvčí milenku opakovaně úpěnlivě zapřísahává], musíme je nějak sladit...  s 
lascivní komičností veršů 31 až 41“229 (v nichž autor popisuje, jak bude jeho milá i v 
mužském převleku  dráždit  protřelé  Francouze  –  protože  ti  se  nenechají  zmýlit  –  a 
zhýralé  Italy  –  protože  ti  budou  chlapce  pronásledovat  stejně  jako  dívku).  Podle 
Wigginse přímočaře realistický výklad situace možný není – vážné a niterné pasáže se 
příliš okatě „tlučou“ s přepjatostí úvodních přísah a zaklínání i s nepokrytou komičností 
středních  pasáží.  Vzápětí  nabízí  Wiggins  vlastní  pojetí,  v  němž  rozvíjí  dramatické 
nápovědi  originálu.  Podle  něj  může  být  reálnou  situací  loučení,  při  němž  se  oba 

227 Analogii mezi Donnovou poezií a dobovou teorií výtvarného umění rozvíjí Peter Wiggins v knize 
Donne, Castiglione and the Poetry of Courtliness  (ref. 229 níže, s. 64–70)  a odkazuje při tom na 
Lomazzův traktát o umění.

228 Wiggins (ref. 229 níže, s. 73) používá termín imaginative expansion pro takovéto dotváření situace v 
mysli  čtenáře,  kdy  jej  dílo  vtahuje  do  svého  vlastního  světa.  V mírně  modifikované  podobě  jej 
najdeme také u Davida Brewera (The Afterlife of a Character), který jím nazývá tendenci britských 
čtenářů  v  osmnáctém  století  zacházet  s  oblíbenými  postavami  jako  s  veřejným  vlastnictvím  a 
vymýšlet jim další dobrodružství a životní epizody, zkrátka „představovat si, že mají hluboké vnitřní 
prožívání a vedou  život nezávislý na stránkách původního díla, ačkoli to vše zjevně bylo v rozporu se  
skutečností“ (http://www.upenn.edu/pennpress/book/toc/14132.html).

229 WIGGINS, P. D. Donne, Castiglione and the Poetry of Courtliness. Bloomington: Indiana University 
Press, 2002, s. 70.
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protagonisté  odreagovávají  humorem  a  svému –  skutečnému –  smutku  ulevují 
hyperbolickou  hrou. Převlek  ženy  za  muže  byl  přece  velmi  častým  prvkem 
alžbětinských  komedií,  takže  si  můžeme  představit,  že  „mladá  žena  se  stylizuje 
například  do  role  Julie  [hrdinky  Dvou šlechticů  veronských,  hry,  u  níž  můžeme,  na 
rozdíl  od  dalších  převlekových  „pážecích“  komedií  Jak  se  vám  líbí či  Večera 
tříkrálového, s větší jistotou předpokládat, že byla v době vzniku této elegie už hrána] a 
recituje verše podobné těmto: 

A true-devoted pilgrim is not weary

To measure kingdoms with his feeble steps;

Much less shall she that hath Loveʼs wings to fly,

And when the flight is made to one so dear,

Of such divine perfection…

Na  mluvčím  pak  je,  aby  odpověděl  v  náležitě  teatrálním  stylu,  a  on  samozřejmě 
nezklame (jak také jinak, stvořil-li  jej  Donne) a improvizuje tak,  že jedním dechem 
rozvíjí komediální situaci i vyjadřuje svou náklonnost.“230

Nutno přiznat, že Wigginsův výklad – či spíše dotvoření – šestnácté elegie působí při 
jejím  čtení  jako  velmi  nosná  varianta  a  zároveň  pěkně  ilustruje  onu  přitažlivou  a 
provokující dvojpolárnost Donnových básní. Nemusíme ho samozřejmě akceptovat jako 
jediný a  autoritativní,  ale  zajímavě rozkrývá možnosti  originálu.  V jeho světle  také 
můžeme spíše přijmout Hronovo zvýraznění teatrálnosti a formálních prvků – kdyby 
bylo ovšem vyváženo citlivějším překladem druhé poloviny úryvku (takto je nám přece 
jen zatěžko představit si, jak by nějaká žena dokázala naslouchat veršům v Hronově 
překladu  a  neztratit  přitom víru  v  city  mluvčího). Na  druhou stranu  psychologický 
realismus  Žantovské se ve světle Wigginsova výkladu jeví také jako ochuzující, byť 
tady si alespoň dovedeme milenku představit. Žantovská nám nabízí nerovný vztah s 
lehce  mentorským,  protektorským  mluvčím  (což  je,  nutno  podotknout,  výklad 
převládající,  akceptovaný  a  rozvíjený  jinými  kritiky),  Wiggins  poukazuje  na 
nesrovnalosti  takového  výkladu  a  nabízí  i  možnost  zajímavější,  založenou  na 
rovnocenném vztahu a hře, kterou ovšem prolíná skutečný cit. 

Wigginsův úhel  pohledu můžeme při  zkoumání překladů použít  i  dále  a  ptát  se  i  u 

230 WIGGINS, P., ref. 229, s. 71–72.
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jiných „dramatických“ elegií, jakou situaci – a jaký vztah mezi mluvčím a adresátem či 
adresátkou – nám nabízí  originál a jednotlivé překlady.  Zajímavé je toto srovnání  u 
slavné elegie To his Mistress going to bed (uváděné v edici Variorum pod číslem VIII,  u 
Griersona jako elegie  XIX). Začneme-li  tentokrát  nejprve u originálu,  zjistíme,  že  i 
tento  „poetický  striptýz“,  při  němž si  Donne hraje  s  fantazií  čtenáře  a  nechává  jej 
představovat si ženu, která se podle pokynů mluvčího svléká a uléhá do společného 
lůžka, vyprovokoval nejednou kritiky k domýšlení celé situace. 

5.1.7. To his Mistress going to bed

John  Carey  zařazuje  svou  interpretaci  této  elegie  do  oddílu  nazvaného  The  Art  of  
Ambition a u ctižádostivého plebejce Donna (jejž v tomto případě víceméně ztotožňuje s 
mluvčím)  ji  vnímá  především  jako  rafinované  vyjádření  vlastní  nadřazenosti  a 
dominance.  Nejenže  milenka,  jak  se  můžeme  dohadovat,  poslušně  plní  pokyny 
mluvčího, který jí v narážkách opakovaně připomíná svou „připravenost k činu“. Navíc 
se  jedná  podle  záměrně  vložených  náznaků  (popis  odkládaných  částí  oblečení)  o 
bohatou aristokratku, jejíž láska zvyšuje status mluvčího v očích čtenáře. Mluvčí nám 
tedy naznačuje, že je, nepochybně dík vlastní výjimečnosti, schopen získat jakoukoli 
ženu, i velmi bohatou a urozenou. Zároveň ale chce sám budit dojem aristokrata ducha, 
jemuž vnější lesk není ničím, a neopomene se hned vzápětí distancovat od mužů, kteří 
se tímto leskem nechají oslepit. Sám sebe řadí výš, k zasvěcencům a mystikům lásky.231

Jiným  renomovaným  kritikem,  který  se  devatenáctou  elegií  podrobně  zabýval,  je 
Antoine Berman, jenž věnuje jejímu rozboru (a rozboru jejích francouzských překladů) 
celý  jeden oddíl  své  knihy.  Berman v protikladu k Careymu nevnímá tuto  báseň  v 
kontextu mocenských vztahů, nýbrž jako výjimečnou oslavu tělesné lásky, a to lásky 
spíše manželské, jejíž naplňování má v sobě určitou obřadnost až religiozitu (srovnává 
při  tom tuto Donnovu elegii  s nádhernou závěrečnou pasáží  Svatební písně psané v  
Lincolnʼs Inn). Srovnejme jen několik veršů obou básní v překladu Žantovské:

Panenský pás si, dívko, uvolni,

na lůžko (oltář lásky) ulehni,

vítaná oběť, po níž božstvo sahá.

Zbav se svých rouch a šperků, k slávě dne

Pryč s pasem třpytným jako dráha hvězd, 

v němž mnohem krásnější svět spoután jest.

Živůtek svlecte, zlatem vyšívaný,

který před zraky dotěravců chrání. (….)

231 CAREY, J. John Donne: Life, Mind and Art. London: Faber & Faber, 1983, s. 105–106.
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ti byly dány, ne k oslavě tvé,

jak ctnost a pravda krásnější jsi nahá. 

Nahoto plná! Chci ti poctu vzdát,

jak duše tělo, tělo svléká šat

pro vzácnou radost.

V prvním případě je posvátnost a obřadnost velmi silně přítomná v celém úryvku, jak je 
u epithalamia ostatně přirozené a na místě. V druhém úryvku, který je vzat z Donnovy 
elegie, cítíme tuto posvátnost přinejmenším v posledních dvou verších (v originále Full  
nakednes, all ioyes are due to thee; / As Soules unbodied, bodyes unclothʼd must bee, /  
To tast whole ioyes). Přesněji řečeno, cítíme ji tam, nebereme-li Donnovo náboženské 
přirovnání, v němž se radost tělesné lásky srovnává s radostí osvobozené duše z Boží 
blízkosti, spíš jako libertinskou provokaci – jak je patrně chápe Carey. Pro obojí výklad 
můžeme v básni i v Donnově díle najít argumenty a podpůrné příklady.

Careyho a Bermanovu interpretaci devatenácté elegie jsem si vybrala záměrně, protože 
podle mě představují dvě krajní polohy, mezi nimiž se může pohybovat pojetí překladu. 
Carey, v jehož očích mluvčí „přikazuje své submisivní dívčí  oběti, aby se svlékla“,232 

jako by nevnímal, že Donnova báseň je i holdem kráse ženského těla (byť, jak je pro 
Donna typické, bez jakýchkoli anatomických podrobností) a že ona radost tělesné lásky, 
k níž se konají přípravy, může být sdílená. Berman se v protikladu k Careymu naopak 
soustřeďuje na pojem radosti  a ve svém spíše obřadném než erotickém chápání elegie 
zase  až příliš  pomíjí  její  veskrze  světské a  žertovně lascivní  prvky.  V zásadě  jde o 
typickou báseň v tradici carpe diem – vzhledem k výchozí situaci je tato Donnova elegie 
ovšem „akčnější“ než jiné ukázky žánru, jako je  The Flea  či Marvellova  To His Coy 
Mistress,  v  nichž  mluvčí  dobývají  svoje  odmítavé  milenky  jen  argumentačně. 
Podívejme se teď, jak vypadají nejdůležitější úryvky z elegie v překladech. 

Come Madame, come; All rest my powers defy;

Vntill I labor, I in labor ly.

The foe oft times, hauing the foe in sight

Is tyrʼd with standing, though they neuer fight.

Off with that girdle, like heauens zones glistering,

But a farr fayrer world encompassing.

Vnpin that spangled brestplate; which you weare

That thʼ eyes of busy fooles may be stopt there.

232 CAREY, J., ref. 231, s. 105. Kurzíva doplněna autorkou.
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Žantovská:

Je čas, paní je čas, mé síly všechen klid

vyzvaly na souboj, jak bych měl porodit.

Tak soupeř před soupeře postaven

je čekáním, ne bojem unaven.

Pryč s pasem třpytným jako dráha hvězd, 

v němž mnohem krásnější svět spoután jest.

Živůtek svlecte, zlatem vyšívaný,

který před zraky dotěravců chrání.

Hron:

Pojď už, má paní, klid si nevnutím, 

než lehneš si, mám potíž s lehnutím.

Když nepřátelé na dohled si stojí, 

únavou klesnou, nedojde-li k boji.

Pryč s pásem, sférou sfér se může skvět -

pod ním je schován nádhernější svět.

Rozepni živůtek, jenž dobře skryl, 

co chtivý čumil rád by vyslídil. 

V těchto úvodních osmi verších mluvčí vyzývá milenku, aby odložila šaty a lehla si  k 
němu do společného lůžka, přičemž v první polovině úryvku ve dvou slovních hříčkách 
naznačuje, že jejím váháním poněkud fyzicky trpí, že už by chtěl – a potřeboval – přejít  
k činům. 

První metaforickou slovní hříčkou je syntaktická figura labor – labor ve druhém verši. 
Ve větě  I in labor ly  má labor  primární význam porodních bolestí, ale ve skutečnosti 
odkazuje k mužově erekci. Metafora tu funguje jak díky podobnosti vnitřní (v obou 
případech  živelná  reakce  těla,  kterou  nejde  ovlivnit  vůlí,  a  zároveň  i  čekání  na 
„vysvobození“  v  podobě  porodu,  respektive  pohlavního  aktu),  tak  díky  podobnosti 
vnější, vizuální (zvětšené ženské břicho a zvětšený úd).233 Untill I labor, „než se dám do 
díla“, pak celkem jednoznačně odkazuje na onen „přechod k činům“. Druhá narážka na 
stav mluvčího pak je ve čtvrtém verši, ve slově standing – nepřátelé, kteří už mají jeden 
druhého na dohled, se často unaví tím, že jen nečinně stojí. 

V překladu Hany Žantovské vidíme, že ačkoli překladatelka rozšířila v prvních dvou 
verších  metrum  o  jednu  stopu234,  ani  jednu  z  uvedených  dvou  narážek  a  hříček 
nezpracovala. Formulace úvodních dvou veršů zachovává Donnův obraz (který má svůj 
protějšek  v  narážce  na  klasickou  „porodní  polohu“  na  samém konci  básně),  ale  je 
zároveň překomplikovaná i nekonkrétní, od nepřímého je čas, paní, je čas přes zvláštně 
preciózní formulaci mé síly vyzvaly na souboj klid235  až po hádankovitý dodatek jak měl  

233 Podle dobových představ navíc sperma obsahovalo miniaturní podoby lidských bytostí – viz např. 
MAKUCHOWSKA, L.  Scientific Discourse in John Donne Eschatological Poetry. Newcastle upon 
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 48.

234 U Hany Žantovské poměrně častý „úkrok stranou“, jímž se budeme podrobněji zabývat u pevných 
strofických útvarů Písní a sonetů.

235 V originále se slovem rest jasněji odkazuje na odpočinek na lůžku, tj. mluvčí naznačuje, že ač už 
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bych porodit, u nějž není jasné, jak se vztahuje k předchozímu vyjádření (aktivní až 
agresivní představa vyzvání na souboj se pramálo hodí k představě rodící ženy, zejména 
v křesťanském chápání porodních bolestí jako trestu za dědičný hřích). Žertovný poukaz 
na mužovu erekci Žantovská nezachovává ani v druhém dvojverší – tato hravá, možná 
lehce  frivolní  maskulinita  zjevně  nepatří  k  těm  Donnovým  stránkám,  s  nimiž  by 
dokázala snadno rezonovat. 

Podíváme-li se na překlad Zdeňka Hrona, je patrné, že jemu právě tato poloha vyhovuje 
velmi. Hron sice vynechává „porodní“ metaforu, což vzhledem k opětovnému odkazu 
na ni ve verších 44–45 není rozhodně zanedbatelná ztráta, nicméně obě slovní hříčky 
překládá nápaditě – vystihuje podstatu věci a přitom není nevkusný ani lascivní. 

Kromě toho základního rozdílu ve zpracování slovních hříček, kdy je Žantovské překlad 
odtažitě překomplikovaný a Hronův vtipný, jsou v překladech i další zjevné rozdíly. 
Hronův mluvčí je přímější – své milence v celém průběhu básně tyká – a expresivnější, 
místy až k hovorovosti  (viz poslední verš).  V překladu Žantovské se vztah milenců 
zdůvěrňuje tykáním až v okamžiku, kdy žena uléhá  do společného lůžka; v úvodních 
verších nacházíme vykání,  což by samo o sobě mohlo propůjčovat  básni  zajímavou 
dynamiku. Z formulace prvních veršů – zejména z podivně nepřímé výzvy Je čas, paní,  
je čas – ale jen těžko odhadneme, o jakou výchozí situaci a jaký vzájemný vztah muže a 
ženy se vlastně jedná. Je čas, paní, je čas zní téměř podrážděně – jako by žena otálela se 
splněním povinnosti, která má (skoro se zdá) vymezeno i své přesné časové okénko v 
denním rozvrhu. Ať už dáváme přednost erotickým či obřadným výkladům elegie, asi se 
shodneme, že taková představa působí jak antieroticky, tak zcela neposvátně. Hronovo 
„Pojď už, má paní“ je ve srovnání s řešením Žantovské naprosto přirozeně důvěrné. 

Podívejme se nyní na další z nejzávažnějších pasáží básně – verše 25 až 30:

Licence my roving hands, and let them go

Behind, before, above, betweene, below.

Oh my America, my newfound land,

My kingdome, safelyest when with one man manʼd.

My Myne of pretious stones; my empiree;

How blest ame I in this discouering thee!

ulehl, nemá na spánek ani pomyšlení.
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Žantovská: 

Mým rukám toulavým přej volné pole,

vpředu i vzadu, nahoře i dole, 

má Ameriko, nově nalezená,

nejbezpečněji jedním osídlená,

království moje, drahokamů sloji, 

jak požehnán jsem, že tě objevuji.

Hron:

Mým chtivým rukám přej, ať smí se hnát

dopředu, dozadu, pod, mezi, nad.

Má Ameriko! Moje nová zemi!

Bezpečná, když víc mužů v tobě není!

Má říše, šachto samý drahokam,

z toho, že jsem tě našel, radost mám!

Srovnáme-li v překladech prvních šest veršů, možná první, co nás zaujme, je naprosto 
rozdílné syntaktické členění překladů. V originále najdeme tři větné celky, přičemž 
ten poslední je rozdělen středníkem, takže závěrečné zvolání How blest ame I … je také 
téměř samostatnou větou. Na konci první věty najdeme dynamickou gradující řadu pěti 
příslovcí (či předložek), která jsou provázaná i výraznou aliterací a navozují představu 
nedočkavého laskání milenčina těla. Druhá a třetí věta jsou těsně propojené řetězcem 
oslovení (v edicích Griersona i Gardnerové tvoří přímo jeden větný celek) a najdeme v 
nich  ještě  výraznější  rozčlenění  a  gradaci,  kdy  uvedený  řetězec  s  pětinásobným 
anaforickým použitím přivlastňovacího zájmena my ústí do zvolací věty. 

Hana  Žantovská  spojuje  zmíněné  dva  celky  do  jednoho  dlouhého  řetězu  výzev  a 
oslovení,  které  odděluje  pouze  čárkami,  a  anaforické  opakování  přivlastňovacího 
zájmena my se u ní téměř vytrácí. Dynamičnost a gradace originálu se tím oslabuje a je 
nahrazena  spíše  splývavostí,  ba  téměř  (navzdory  dobrodružným obrazům dobývání) 
litaničností.  I  onen  tak  rozpohybovaný  sled  pěti  příslovcí  before,  behind,  above,  
between, below je u Žantovské spíše poklidně symetricky rozdělen na dvě dvojice – 
vpředu i vzadu, nahoře i dole. 

Zdeněk  Hron  naopak  jednotlivé  podcelky  ostře  odděluje,  dohromady  do  pěti 
samostatných vět, z nichž čtyři jsou věty zvolací ukončené vykřičníkem. Hronův mluvčí 
je zřetelně impulzivnější – jeho nadšení nad milenčiným tělem vybuchuje stále znovu a 
téměř se mu nedostává vykřičníků (i celkový poměr vykřičníků v jednotlivých verzích 
básně je výmluvný – dva oproti devíti; v originále najdeme dva stejně jako v překladu 
Žantovské,  ovšem srovnání s ním tu není až tak relevantní,  vzhledem k potenciálně 
odlišným interpunkčním zvyklostem v alžbětinské angličtině). 
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Tato větší prudkost Hronova mluvčího se odráží i na lexikální rovině – jeho ruce jsou 
chtivé a chtějí se po milenčině těle hnát (Žantovské řešení toulavým zachovává význam 
anglického  roving  spjatého  s  představou  putování  po  nově  objevované  zemi).  Celé 
vzrušení Hronova mluvčího ovšem ústí trochu do ztracena – zatímco v originále daná 
šestiveršová pasáž působivě vrcholí zvoláním How blest ame I in this discouering thee, 
u Hrona přichází poněkud antiklimaktické až banální  Z toho, že jsem tě našel, radost  
mám! (že mluvčí prožívá cosi jako radost, nám víc než zřetelně sděluje obsah i tón veršů 
předchozích a jednorázové našel  je nevýstižné, protože ono „objevování“ v okamžiku 
promluvy právě  probíhá).  Zároveň  tímto  překladem u Hrona  padá  pod stůl  první  z 
několika  náboženských  odkazů,  které,  ať  už  je  chápeme  jako  vyjádření  skutečné 
posvátnosti tělesné lásky, nebo jako provokaci, jsou pro tuto elegii zjevně podstatné. 

Mám-li shrnout, celkové ladění překladu Žantovské (který na rozdíl od Hrona vrcholí ve 
zvolání jak požehnán jsem, že tě objevuji) má blízko k nábožnému údivu až vytržení nad 
krásou, která se tu nabízí. Zároveň se v něm, zejména nedostatečně dynamickou syntaxí, 
oslabuje  onen  mužsky dobyvačný  a  majetnický  podtón.  Ten  se  na  lexikální  rovině 
odráží nejen v obrazech Ameriky a jejích pokladů, ale třeba i v nepřímo vyjádřené letmé 
žárlivecké představě  jiných mužů,  kterým by se rovněž mohlo zachtít  klást  tu svoje 
„pečetě“.  Zdeněk  Hron  naopak  v  překladu  utlumuje  asociace  posvátné  a  posiluje 
erotickou  dobyvačnost  a  majetnickost,  mimo  jiné  i  explicitnějším  rozvinutím  oné 
žárlivecké postranní myšlenky (v jeho podání bezpečná, když víc mužů v tobě není, což 
ovšem, vnímáme-li za metaforickou Amerikou nadále i milenčino tělo, vyvolává trochu 
bizarně pornografickou představu). 

Další pasáží a zároveň (podle Bermana) tematickým jádrem básně jsou verše 33 až 35: 

Full nakednes, all ioyes are due to thee;

As Soules vnbodied, bodyes vncloth   ̓ d must bee,  

To tast whole ioyes.

Žantovská: 

Nahoto plná! Chci ti poctu vzdát, 

jak duše tělo, tělo svléká šat

pro vzácnou radost. 

Hron:

Nahoto, v tobě člověk radost zkusí!

Ven z těla duše, tělo z šatů musí, 

když vychutnat chce slast. 
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Berman  ve  své  interpretaci  vřazuje  tuto  elegii  do  širšího  kontextu  západoevropské 
tradice – do okruhu básní, které k sobě vážou pojem radosti a milostné nahoty, jako to 
činí například už okcitánští trubadúři Arnaut či Ademar.236 Zde je rozdíl mezi překlady 
ještě markantnější. Žantovská slovy jako vzdát poctu či vzácnou, která v originále přímo 
nenajdeme,  vyvolává  dojem  obřadnosti,  umocňuje  pocit,  že  milování,  k  němuž  se 
schyluje,  je výsostný,  výjimečný okamžik (a zřetelně tak významově váže Donnovu 
elegii  k  již  citované  Svatební  písni  psané  v  Lincolnʼs  Inn).  Hronova  formulace  je 
zemitější,  smyslovější  –  na  rozdíl  od  Žantovské  zachovává  ve  třetím  verši  sloveso 
tast(e) (ve variantě vychutnat) a slovo ioyes při druhém opakování překládá jako slast. I 
duše osvobozená od těla tedy v jeho podání „vychutnává slast“ z Boží blízkosti. 

Následující  pasáž s antickou narážkou na Atalantin závod v běhu s Hippomenem je 
zajímavá  ani  ne  tak  samotným  pojetím  tohoto  odkazu,  jako  spíš  rozdílnou  mírou 
zobecnění, již najdeme v překladech. 

Gems which you women vse

Are like Atlantas balls cast in mens views,

That when a fooles ey lighteth on a gem

His earthly Soule may covet theirs not them.

Žantovská:

Třpyt, jejž oko vnímá

na ženách, jablka jsou Atlantina

vržená mužům v cestu. Jenom bloud

leskem se dá, ne jádrem zaujmout.

Hron:

Vždyť drahokamy,

jež nosíte, jak Atalanta mámí;

zasáhnou-li zrak bláznivého muže,

ne na vás – na nich oči nechat může.

V originále je v první části přirovnání ještě zachováno quasi-dialogické gems which you 
women vse a v druhé části už se ve zobecňujícím výroku mluví o ženách ve třetí osobě 
(That when a fooles ey lighteth on a gem/ His earthly Soule may covet theirs not them). 
Doslovný význam je  tento:  „Drahokamy,  které  vy ženy nosíte,  jsou jako Atalantina 
jablka, házená mužům před oči proto, aby hlupák, jakmile mu do oka padne drahokam, 
začal  svou  pozemskou  duší  toužit  po  něm  namísto  po  ženách  samotných.“  Hana 
Žantovská tíhne ke zobecňujícímu vyjádření – v první části přirovnání mluví o ženách 
ve třetí osobě (tedy aniž se výslovně obrací k milence) a z jeho části druhé vytváří 

236 BERMAN, A. Pour une critique des traductions: John Donne. Paris: Gallimard, 1995, s. 156–158.
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takřka mravní naučení (Jenom bloud / leskem se dá, ne jádrem zaujmout.). Zdeněk Hron 
naopak  dvojím užitím druhé  osoby množného  čísla  posiluje  kontaktovost,  a  i  když 
popisuje obecnější jevy, neztrácí dialogický kontakt s posluchačkou (Vždyť drahokamy,  
jež nosíte... zásáhnou-li zrak bláznivého muže,/ ne na vás, na nich oči nechat může). Ani 
jeden  z  překladatelů  nevystihuje  sdělení  originálu  přesně  (v  Hronovi  je  matoucí 
adjektivum  bláznivý  muž,  Žantovská  svým  řešením  zase  nepopisuje  situaci  jako 
originál, ale rovnou vyvozuje silný hodnotící závěr, který je v originále přítomen daleko 
nenápadněji). Znovu se tu – byť trochu v jiné podobě – projevuje Hronova tendence ke 
konkrétnosti a používání expresivnějších slov a naopak sklon Žantovské k zobecňování 
a jakémusi „preparování“ hlavní myšlenky z množství detailů.

5.1.8.  Loveʼs Progress: argumentační stránka elegií a logická koherence v překladech 

Péče Žantovské o to, aby obrazná vyjádření a příměry používané k ilustraci myšlenky 
tuto myšlenku v rámci možností skutečně osvětlovaly, a ne zatemňovaly,237 vystupuje 
ještě zřetelněji v elegii  Love’s Progress (u HŽ  Cesty lásky, u ZH  Láska na postupu). 
Zatímco u elegií On his Mistris či To his Mistress going to bed můžeme sledovat, jak se 
v překladech utváří konkrétní dramatická situace a vztah mezi aktéry, začátek této elegie 
nám dává možnost posoudit, jak důsledně překladatelé dokážou sledovat červenou nit 
jedné obecné teze a neztratit se při tom v zákrutech Donových analogií. Začátek  Cest  
lásky  je  čirou  argumentací  („ženy  jsou  dobré  především na  jedno,  jejich  ostatními 
vlastnostmi se není radno příliš zdržovat“), neobsahuje žádné zvláště složité metafory, 
ani není zatížen dvojznačností či typicky donnovskou paradoxní logikou. Jde o prosté 
zřetězení obrazných příměrů, které v různých variacích ilustrují jednu a tutéž myšlenku.

Jak už jsem naznačila v kapitole o metodě, u mnoha Donnových básní je právě kvůli 
jejich  argumentační  struktuře  dvojnásob  důležitá  první  fáze  kritiky  překladu,  totiž 
opakované  čtení  bez  originálu,  kdy  překlad  vnímáme  jako  původní  český  text.  U 
překladatelů,  jejichž  práci  tu  hodnotím  zejména,  to  bylo  v  tomto  případě  srovnání 
navýsost výmluvné. Z překladu Zdeňka Hrona byl v daném úryvku při prvním čtení 
význam naprosto nedešifrovatelný a při opakovaném čtení jen částečně (tj. v některých 

237 Ono omezující „v rámci možností“ dodávám proto, že některé obrazy, které Donne používá, jsou bez 
znalosti pro nás poněkud kuriózních dobových představ nesrozumitelné i při sebepečlivějším převodu, 
a pokud by neměly čtenáře mást, musely by se buď vypustit, nebo převést (s rozšířením počtu veršů) 
poměrně rozsáhlou „veršovanou vnitřní  vysvětlivkou“. Příkladem je v tomto úryvku představa, že 
mláďata medvědice se rodí jako beztvaré hroudy a teprve matka je lízáním vytvaruje do patřičné 
podoby. 
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částech).  Celkový  směr  argumentace  bylo  možno  vysledovat  až  s  pomocí  překladu 
Žantovské. Níže uvádím oba překlady vedle sebe a s originálem uprostřed, přičemž v 
Hronově  verzi  jsou  vyznačena  místa  problematická  z  hlediska  významu  (tučnou 
kurzívou místa  přeložená jednoznačně chybně a  pouze  kurzívou místa,  která  nejsou 
přeložena  přímo  chybně,  ale  nepříliš  šťastnými  formulačními  řešeními  znejasňují 
významovou linku).  Hronovu verzi uvádím zde výjimečně nalevo, tedy jako první, aby 
čtenář mohl snáze posoudit její koherenci nezávisle na originálu i druhém překladu a 
teprve poté začít srovnávat.

Hron:

Kdo miluje a v lásce nehledá

jediný pravý cíl, ten sám se dá

na moře kvůli mořské nemoci:

láska je medvídě – jak lízat chci

ji příliš, aby byla nevšední,

z mláděte zrůdu vypiplám si v ní.

Není snad tele příšera, když má

lidskou tvář, ať jak chce nádherná?

Soulad je dokonalý: vyhlídni

si jednu ženu a pak jedno z ní.

Myslet si – pokud vážím zlato – smím, 

jak s kujností a opracováním

to bude,  jak je čisté, jak je ryzí,

že oheň, hlína, rez mu neublíží, 

však rád je mám jen z toho důvodu, 

že – jak chce zvyk – je duší obchodu.

Na to vše u žen můžem pomyslit

(mají-li to) – a jednu ženu mít.

Znectí muž víc, než řekne-li, že žena

mu milá je za to, co v moci nemá?

Who euer loues, if hee doe not propose

The right true end of loue; Heeʼs one which goes

To sea, for nothing, but to make him sick.

And Loue is a Bear-whelp borne: if wee ouer-lick

Our Loue, and force it newe strange shapes to take,

We erre, and of a lumpe a Monster make.

Were not a Calfe a Monster, that were growne

Facʼd like a man, though better than his owne?

Perfection is in Vnity: Preferre

One woman first, and then one thing in her.

I, when I valewe gold, may thinke vpon

The Ductilness, theʼApplication,

The wholesomness, the Ingenuity,

From rust, from soyle, from fire euer free.

But if I loue it, tʼis because tʼis made

By our newe Nature, vse, the soule of trade.

All these in Women we might think vpon

(Yf women had them) but yet loue but one.

Can Men more iniure women, then to say

They loue them for that, by which they are not they?

Žantovská:

Kdo miluje, však nechce dosáhnout

pravého cíle lásky, je jak bloud, 

co na moře pro mořskou nemoc jde.

Láska se rodí jako medvídě,

a ulížeme-li je příliš, jiný

mu dáme tvar, nestvůrný z naší viny.

Mít tele lidskou tvář, byla by z něho

jen stvůra, byť ta tvář je lepší jeho.

Moudrost je v jednotě: ty vybereš

si jednu ženu a v ní jednu věc.

Mám-li rád zlato, mnohou jeho ctnost

mám na paměti: kujnost, tvárlivost,

prospěšnost v lécích, ryzost a pak též, 

že neškodí mu bláto, oheň, rez:

však jiná vlastnost, námi určená,

že platí, u mě nejvíc váhy má.

Tak ctnosti u žen možno cenit sice

(mají-li je), k jedné však soustředit se.

Což muži urazit víc ženy svedou

než milujíce v nich, čím nejsou sebou?

Už srovnáme-li první trojverší obou překladů, je tu zjevný rozdíl. Hron se nedopouští 
žádného přímého zkreslení, ale v první větě používá dvojznačné formulace (kdo...  v  
lásce nehledá jediný pravý cíl může velice snadno znamenat i „ten, komu láska není 
vším“) a  v  závěru prvního trojverší  pak analogii  vyjádřenou v originálu  nepřekládá 
přirovnáním, ale klade mezi dvě popisované činnosti přímé rovnítko – „kdo nehledá v 
lásce jediný pravý cíl, sám se dá na moře kvůli mořské nemoci“. Takto vzniklé sdělení 
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ovšem není zrovna snadné „přečíst“, protože logické vztahy jsou v něm vyjádřeny ještě 
implicitněji než v originále. 

Žantovská  naopak  nabízí  překlad  záměrně  explikativní  –  v  prvním  jedenapůlverší 
zdůrazňuje rozpor a paradox, na nějž se v básni poukazuje, užitím odporovacího poměru 
(miluje,  však nechce dosáhnout/  pravého cíle  lásky),  ve  zbytku prvního tříverší  pak 
kromě klasického přirovnání s explicitním jak ještě přidává slovo bloud, aby bylo zcela 
jasné, v čem analogie spočívá (oba dotyční se chovají nerozumně).

Tytéž tendence – u Hrona obliba přímého metaforického vyjádření a sklon nechávat 
práci s dešifrováním na čtenáři, u Žantovské tendence vést čtenáře za ruku a logické 
vztahy rozkrývat – se uplatňují i v druhém trojverší s obtížně srozumitelnou analogií 
mezi „péčí o lásku“ a péčí medvědice o medvídě. Úplné jasno tu čtenáři zjedná teprve 
vysvětlivka, nicméně rozdíly v překladech jsou opět příznačné. 

Zdeněk  Hron  zjednodušuje  analogii  vyjádřenou  v  originálu  (Loue  is  a  Bear-whelp  
borne – láska je medvídě) a lízání vztahuje přímo k abstraktu láska (když lízat chci/ ji  
příliš...).  V  dalším  verši  se  sice  snaží  o  jakousi  „vysvětlující“  vsuvku  (aby  byla  
nevšední),  nicméně  jedinou  podstatnou  informaci,  která  může  metaforu  jakž  takž 
osvětlit, totiž že čerstvě narozenému medvíděti se (podle dobových představ) lízáním 
dává  tvar,  čtenáři  jeho  překlad  nesdělí.  Žantovská  si  tu  počíná  jednoznačně  lépe. 
Překládá  „láska  se  rodí jako  medvídě“  (tj.  naznačuje,  že  existuje  analogie  ne  mezi 
láskou a medvídětem obecně, ale při jejich zrození) a ve zbytku trojverší sděluje přesně 
to,  co čtenář  nejvíce potřebuje  vědět  (a ulížeme-li  je  příliš,  jiný  /  mu dáme tvar...), 
přičemž dává  přednost  méně  násilné  představě  (mluví  o  lízání  medvíděte,  ne  lásky 
samotné), nicméně první osobou množného čísla (ulížeme, ne medvědice ulíže) udržuje 
souvislost s analogickou představou „tvarování“ lásky lidmi.      

Na  těžko  dešifrovatelnou  metaforu  s  medvídětem navazují  –  ovšem  překladatelsky 
ošemetným způsobem – verše, v nichž se vyjadřuje hlavní myšlenka elegie. 

Were not a Calfe a Monster, that were growne

Facʼd like a man, though better than his owne?

Perfection is in Vnity: Preferre

One woman first, and then one thing in her.
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Žantovská:

Mít tele lidskou tvář, byla by z něho

jen stvůra, byť ta tvář je lepší jeho.

Moudrost je v jednotě: ty vybereš

si jednu ženu a v ní jednu věc.

Hron:

Není snad tele příšera, když má

lidskou tvář, ať jak chce nádherná?

Soulad je dokonalý: vyhlídni

si jednu ženu a pak jedno z ní.

V tomto úryvku se překladatelé výrazně liší překladem gnómického výroku Perfection 
is  in  unity,  který  je  zrádný mnohovýznamovostí  slova  unity. Zdeněk Hron zjevně v 
návaznosti na předchozí dvojverší (Není snad tele příšera, když má/ lidskou tvář, ať jak  
chce nádherná?) překládá soulad je dokonalý (přesnější z hlediska AČV by byl ovšem 
opačný slovosled, protože podstatou sdělení je – u Hrona – „dokonalost tkví v harmonii, 
souladu“). Problém je v tom, že v originále je vzhledem k syntaktickému členění celý 
tento  výrok  pojímán  nikoli  (nebo  nikoli  především)  jako  shrnutí  dvou  předchozích 
veršů, nýbrž jako  zdůvodnění rady, která přichází  po něm (vyber si  jednu ženu a v ní 
jednu věc), což u teze  soulad je dokonalý příliš nefunguje.  Unity totiž znamená nejen 
harmony,  soulad,  nýbrž  i  singleness,  oneness  –  a  v  originále  se  v  daném  verši 
dominantně uplatňuje právě tento význam (slovo  unity tu navíc může odkazovat i na 
unity of purpose). 

Žantovská  zde,  dost  ke  škodě věci,  nezachovává  imperativ;  celkově  se  ovšem opět 
snaží, aby překlad působil logicky koherentně (Moudrost tkví v jednotě: ty vybereš/ si  
jednu  ženu  a  v  ní  jednu  věc),  byť  v  tomto  případě  zachovává  soudržnost  více  na 
povrchové,  jazykové než na hlubší logické rovině:  jednota  není totéž co „jedinost“, 
nicméně má s číslovkou jedna přinejmenším slovotvornou souvislost).

V dalších verších, věnovaných zlatu, se myšlenka, že u žen je třeba se soustředit na 
jediné, dále rozvíjí a ilustruje:

I, when I valewe gold, may thinke vpon

The Ductilness, theʼApplication,

The wholesomness, the Ingenuity,

From rust, from soyle, from fire euer free.

But if I loue it, tʼis because tʼis made

By our newe Nature, vse, the soule of trade.
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Žantovská:

Mám-li rád zlato, mnohou jeho ctnost

mám na paměti: kujnost, tvárlivost,

prospěšnost v lécích, ryzost a pak též, 

že neškodí mu bláto, oheň, rez:

však jiná vlastnost, námi určená,

že platí, u mě nejvíc váhy má.

Hron:

Myslet si – pokud vážím zlato – smím, 

jak s kujností a opracováním

to bude,  jak je čisté, jak je ryzí,

že oheň, hlína, rez mu neublíží, 

však rád je mám jen z toho důvodu, 

že – jak chce zvyk – je duší obchodu.

Hron  se  zde  těsněji  drží  struktury  původního  vyjádření,  což  je  nejlépe  vidět  na 
posledních dvou verších této části (But if I loue it, tʼis because tʼis made/ By our newe 
Nature, vse, the soul of trade //  však rád je mám jen z toho důvodu,/ že – jak chce zvyk  
– je duší obchodu.) Celkově je jeho věta ovšem hodně syntakticky složitá – zatímco v 
originálu  je  popis  kladných  vlastností  zlata  prostým výčtem substantiv,  v  překladu 
máme téměř pro každou vlastnost  samostatnou vedlejší  větu,  takže se význam opět 
sleduje obtížněji  než v originále.  U Hrona se smysl  počátečních  veršů (myslet  si  –  
pokud vážím zlato – smím,/ jak s kujností a opracováním/ to bude, jak je čisté, jak je  
ryzí atd.)  ozřejmí  až  na  úplném  konci  celé  pasáže.  Žantovská  celé  sdělení  opět 
zpřehledňuje tím, že před celý (substantivní) výčet staví slovo ctnost, takže od začátku 
víme, o čem je řeč (Mám-li rád zlato,  mnohou jeho ctnost/ mám na paměti: kujnost,  
tvárlivost...).  Na  konci  pak  opomíjí  konvenční  metaforu  soul  of  trade  a  stejně  tak 
poukaz na zvyk (use) jako druhou přirozenost – soustřeďuje se jen na věcnou podstatu 
sdělení (však jiná vlastnost, námi určená,/ že platí, u mě nejvíc váhy má). Její překlad je 
celkově opět významově přehlednější, nicméně ztrácí se v něm charakteristický (a u 
Hrona zachovaný) detail, totiž protiklad mezi slovesy  value/think  a  love,  kdy  love  (u 
obou překladatelů  mít  rád)  je  důsledně vyhrazeno jen jedné z vlastností  (zlato jako 
platidlo,  ženy jako sexuální  bytosti).  Právě  tento  detail  se  ovšem stává  leitmotivem 
následujících veršů, které celou pasáž shrnují:

All these in Women we might think vpon

(Yf women had them) but yet loue but one.

Can Men more iniure women, then to say

They loue them for that, by which they     are not they  ?

Přestože Žantovská i v překladu této pointy opět pomíjí rozlišování mezi tím, proč muži 
ženy  milují  a  čeho  jiného  si  na  nich  cení/všímají,  tento  nedostatek  je  podružný  ve 
srovnání s naprostým nepochopením, které zde předvádí Hronův překlad:
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Hron:

Na to vše u žen můžem pomyslit

(mají-li to) – a jednu ženu mít.

Znectí muž víc, než řekne-li, že žena

mu milá je za to, co v moci nemá?

Žantovská:

Tak ctnosti   u žen možno cenit sice  

(mají-li je), k jedné však soustředit se.

Což muži urazit víc ženy svedou

než milujíce v nich, čím nejsou sebou?

Tyto verše, které následují po výčtu kladných vlastností  zlata, mají být pointou celé 
předchozí argumentační pasáže. I u žen, říká se v nich, bychom mohli brát v úvahu 
všechny tyto vlastnosti (kdyby ovšem měly stejné ctnosti jako zlato, což nemají – proto 
má celá věta formu neskutečné podmínky), ale přitom bychom je měli rádi jen kvůli 
jediné věci – jejich sexualitě  a potěšení, jež nám díky ní mohou poskytnout. Právě tato 
vlastnost totiž nejopravdověji definuje ženu, říká zde Donne v podtextu a dále v básni 
pak i přímo. Vždyť je vlastně urážkou mít ženu rád například proto, že je ctnostná, tedy 
za něco, co nesouvisí  s její podstatou (připomeňme si,  jak pevnou oporu a oficiální 
zdůvodnění mělo toto přesvědčení  o naprosté inferioritě žen v renesanční  filosofii  a 
teologii; ostatně i Donne ve veršovaném dopise své patronce, k níž měl všechny důvody 
se chovat obezřetně, mluví o tom, že v ženě je „active good a miracle“, čímž sice lichotí 
jí osobně, ale celé ženské pohlaví tím zároveň klade velmi nízko).238 

V uvedených čtyřech  verších  se  překlady poprvé  liší  přímo výkladem významu,  ne 
pouze  jeho  více  či  méně  srozumitelným  zprostředkováním.  Zdeněk  Hron  pomíjí 
hypotetickou povahu analogie (if women had them)  a  na pasáž  o kujnosti  a  ryzosti 
poněkud nesmyslně navazuje větou  na to vše u žen můžem pomyslit.  Především ale 
překládá and yet love but one slovy a jednu ženu mít, což je interpretace zjevně chybná, 
protože nebere ohled ani na verše předchozí,  v nichž se mluví o tom, že i  zlato,  ač 
oplývá mnoha ctnostmi, máme rádi především pro jednu věc, a stejně tak ani na verše 
následující, v nichž se opět dotýkáme otázky, pro kterou vlastnost si ženy zaslouží být 
milovány.  O to,  zda milovat  jednu nebo mnoho žen tu  (na rozdíl  od mnoha jiných 
Donnových básní), až tolik neběží. 

Hronovo  řešení  tu  vážně  porušuje  souvislou  linku  argumentace  a  jejímu  nalezení 

238 Viz třetí strofu básnického poslání „To the Countess of Huntingdon“, které začíná slovy Madam, /  
Man to Godʼs image, Eve, to manʼs was made  (výše uvedeným názvem jsou totiž v donnovských 
výborech shodně označovány dvě různé skladby, které Donne hraběnce z Huntingdonu adresoval). 
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rozhodně  nepomáhá  ani  překlad  následující  řečnické  otázky.  Její  formulace  vede  k 
úvahám, které věci žena má a naopak nemá „v moci“, což je sice zajímavé téma, ale v 
originále o něm není vůbec řeč. Jde o podstatu ženy versus její druhotné vlastnosti – a  
pokud bychom se snažili zakomponovat Hronovo řešení do celku básně, dojdeme spíše 
k závěru, že právě svou sexuální podstatu žena v moci nemá, s tou se prostě rodí (o míru 
sexuální „dovednosti“ tu Donnovi zjevně nejde, protože mluví o ženách obecně). Jiné 
chvályhodné vlastnosti, například bezúhonnost, má ovšem naopak ve své moci takřka 
plně, takže podle Hronovy logiky by si zasloužila být milována právě pro ně.

Překlad Hany Žantovské (Tak ctnosti u žen možno cenit sice / (mají-li je), k jedné však 
soustředit se) je opět charakteristicky zpřehledňující, neboť namísto deiktického these,  
které odkazuje na vlastnosti zlata a tím celou věc poněkud komplikuje a vynucuje si 
vsunutí  závorky,  mluví  výslovně  o  ctnostech u  žen.  Je  to  oproti  originálu  jisté 
zjednodušení,  ale  jádro  tvrzení  vystihuje  Žantovská  přesně.  Totéž  pak  platí  o  jejím 
překladu posledních dvou veršů (Což muži urazit víc ženy svedou /než milujíce v nich,  
čím nejsou sebou?). Jak bylo řečeno na začátku, čistě stylistické, versologické a další 
otázky  (zde  například  vhodnost  přechodníku  a  celkovou  volbu  stylové  roviny) 
ponechávám  v  tomto  oddíle  stranou.  Jde  o  to  vytyčit  základní  tendence  obou 
překladových celků,  především pokud jde o reprodukci  významu a vztahu detailu  a 
celku.

Rozbor  výše  uvedeného  úryvku  z  elegie  Love's  Progress  byl  možná  až  pedantsky 
detailní na to, že nepatří k vrcholům Donnovy lyriky. Jde nicméně o dobrou ukázku 
onoho  druhého,  čistě  argumentačního  modu  Donnových  elegií,  na  níž  lze  zřetelně 
ukázat ledabylý přístup Zdeňka Hrona k Donnově logice. Rozdíly zdokumentované na 
tomto úryvku platí pro oba dva výbory víceméně plošně. Překlady Zdeňka Hrona při 
prvním  a  často  i  opakovaném  čtení  obsahují  mnoho  nesrozumitelných  míst; 
argumentace, jež se přes veškerou odlišnost Donnovy angličtiny dá v originálu sledovat 
bez velkých obtíží, se v překladu nezřídka rozpadá na vícero několikaveršových tvrzení, 
která by, jak čtenář nejasně tuší, měla podporovat jednu a tutéž tezi, rozvíjet týž obraz 
nebo být jinak propojená,  ale přitom se mezi  nimi jen těžko dá vysledovat zřetelná 
souvislost.

Možná právě provokativní nevážnost Donnových témat svádí Zdeňka Hrona k tomu, že 
podceňuje  logickou  důslednost  jejich  zpracování.  Jenže  kouzlo  Donnových  hříček 
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spočívá  často  právě  v  pseudoserióznosti  jejich  argumentačních  postupů.  Jsou-li 
klíčovými pojmy pro manýristické umění  překvapivost  a  důvtip,  pak Hronovy verze 
příliš  často  zůstávají  ve  fázi  č.  1.  Překvapují  a  zaměstnávají  intelekt  hledáním 
souvislostí mezi tvrzeními či obrazy, jenže čtenář je za tuto práci ne vždy odměněn – v 
některých případech ani při maximálním interpretačním úsilí nemá šanci pochopit,  v 
čem  Donnův  proslulý  wit  vlastně  spočívá.  Už  kvůli  citovaným  vlastnostem 
manýristického  umění  je  ovšem  třeba  se  ptát,  zda  Hana  Žantovská  neprovádí  své 
zpřehledňující  zásahy  na  úkor  nějaké  podstatné  vlastnosti  Donnovy  lyriky  a  zda 
srozumitelnost  na  první  přečtení  je  vždy tou nejdůležitější  ctností.  K této otázce  se 
podrobněji vrátíme zejména v oddíle o Donnových Písních a sonetech.
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5.2.  Pendant k Elegiím – Donnova Svatební píseň psaná v Lincolnʼs Inn239

V oddíle  věnovaném Elegiím jsem už naznačila  některé základní  tendence překladů 
Zdeňka Hrona a Hany Žantovské. Tyto postřehy lze ověřit a dále rozvinout srovnáním 
jejich  verzí  Donnovy  Svatební  písně  psané  v  Lincolnʼs  Inn,  básně,  která  s  největší 
pravděpodobností vznikla v roce 1595.

Donnova tři epithalamia většinou nebývají v centru pozornosti a nejranější z nich, jež 
zde  budeme  komentovat,  bylo  některými  kritiky  považováno  buď  spíše  za  parodii 
epitalamického  žánru  (konkrétně  Spenserova  epithalamia  z  roku  1595),  nebo  za 
Spenserem  inspirovaný  a  ne  zcela  povedený  první  pokus.240 V  tomto  směru  tedy 
Svatební  píseň zcela  nesplňuje  Bermanovo  kritérium  „největší  zhuštěnosti, 
reprezentativnosti, významové závažnosti či symbolické hodnoty“241, jímž se má řídit 
vyběr srovnávacího materiálu. 

Pro účely porovnání překladů je ale toto epithalamion důležité ze dvou důvodů. Jednak 
mu lze přiznat svého druhu reprezentativnost, a to v tom smyslu, že je charakteristickou 
ranou (a proto výraznější a „hrubší“) ukázkou heterogennosti Donnovy poezie, onoho 
střetávání  vážných  a  naopak  lascivních  či  satirických  poloh,  které  je  do  jisté  míry 
příznačné i pro některé z nejznámějších Donnových básní. Ve vrcholných básních jsou 
tyto  střety  více  pod  kontrolou  a  přispívají  k  jejich  nejednoznačnosti  a  dráždivé 
originalitě; zde jsou obnaženější a navíc se vyskytují v žánru svatební písně, poměrně 
jasně definovaném okolnostmi i předchozí tradicí, a tudíž je tím zajímavější sledovat, 
jak se k nim překladatelé staví. 

Druhým důvodem je to, že právě dvě závěrečné strofy tohoto epithalamia se mi v první 
fázi práce s texty,  tedy při samostatném čtení bez originálu, jevily v překladu Hany 
Žantovské jako jeden z nejvýraznějších kandidátů na bermanovský titul  „zázračného 
místa“, a to kvůli zvláštní výrazové čistotě a síle, která je pozvedá nad konvenčnost 
žánru  (v  češtině  navíc  epitalamický žánr  nikdy nebyl  rozvinut  a  nevešel  do  širšího 

239 Tato kapitola byla v upravené podobě publikována jako článek v časopisu Plav (Svatební píseň Johna 
Donna dvakrát jinak. Plav, 2014, č. 12, s. 43–48). 

240 Zastáncem prvního názoru je David Novarr (Donneʼs ʻEpithalamion Made at Lincolnʼs Innʼ: Context 
and Date, Review of English Studies, vol. 7, no. 27, s. 250–263), druhý zastává a poměrně přesvědčivě 
zdůvodňuje  Heather  Dubrow  Ousbyová  (Donneʼs  ʻEpithalamion  Made  at  Lincolnes  Inneʼ:  An 
Alternative Interpretation, Studies in English Literature, vol. 16, no. 1, s. 131–143. 

241 BERMAN, A. Pour une critique des traductions: John Donne. Paris: Gallimard, 1995, s. 70.

157



povědomí tolik jako v angličtině, takže onu „konvenčnost“ určitých obrazů a invokací 
zde  mohou  pociťovat  prakticky  jen  literární  vědci  obeznámení  s  jeho  antickými 
modely). Máme tu tedy svrchovaný paradox – báseň, která byla kritikou klasifikována 
jako žánrová parodie, nebo považována za ne zcela zdařilou, působí v překladu místy 
jako hluboce působivá ukázka daného žánru a další  z donnovských variací na téma 
posvátnosti sexuality.

Podívejme  se  tedy,  jak  se  v  této  Donnově  básni  mísí  běžný  tematický  a  obrazový 
inventář  epithalamia  s  „nepatřičnými“,  ale  v  něčem  charakteristicky  donnovskými 
prvky.

5.2.1. Obřadnost vs. erotičnost

V první sloce nacházíme nejprve konvenční obraz vstávajícího slunce a tradiční výzvu 
nevěstě, aby i ona povstala ze svého osamělého lůžka, neboť až se do něj navrátí, už 
sama nebude:

The Sun-beames in the East are spred,

 Leave, leave, faire Bride, your solitary bed,

 No more shall you returne to it alone,

 It nourseth sadnesse, and your bodies print,

 Like to a grave, the yielding downe doth dint;

 You and your other you meet there anon

Pak následuje konkrétnější výzva, provázená silně eroticky podbarvenou představou: 

Put forth, put forth, that warme balme-breathing thigh, 

 Which when next time you in these sheets will smother, 

     There it must meet another, 

         Which never was, but must be, oft, more nigh.

Ač  v  epithalamiu  zpravidla  převažují  radostné  či  obřadné  tóny,  rozpustile  lascivní 
narážky nejsou výjimkou (v anglické tradici například u Sucklinga či Herricka), takže 
Donnova narážka na „setkání  stehen“ pod peřinou nijak nevybočuje,  snad jen lehce 
parodickým  kontrastem  s  předchozími  „seriózními“  obrazy  a  také  s  relativně 
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širokodechým  metrem  básně  (většina  veršů  je  deseti-  či  jedenáctislabičná,  zatímco 
Sucklingova  rozverná  Ballad  upon  a  Wedding i  Herrickova  An  Epithalamie  to  Sir  
Thomas Southwell and His Ladie  kombinují osmislabičný a šestislabičný verš). Pojetí 
Zdeňka Hrona a Hany Žantovské jsou charakteristicky rozdílná – pro přesnou představu 
o míře výrazového kontrastu v jednom a druhém překladu uvádím i verše předcházející: 

Žantovská:

Východ už paprsky ranního slunce hoří,

dej sbohem, nevěsto, osamělému loži, 

sem neulehneš víckrát v samotě.

Budí jen smutek, když tu tělo leží

samo jak v hrobě, v sebeměkčím peří, 

teď dva se na tom lůžku setkáte.

Vykroč již nohou, která v teple mešká,

která až příště v pokrývkách se svine,

přilne tam k noze jiné, 

jež nablízku ti bude odedneška...

Hron:

Slunce už na východě je –

vstaň, vstaň nevěsto ze své postele, 

víckrát se do ní sama nevrátíš;

zahřívá smutek – otisk tvého těla

tak jako v hrobě na peří se bělá,

ty na své druhé já tam narazíš.

Zvedni, zvedni stehno, jímž zavoníš

a které, až zas zmizíš v peřině,

narazí na jiné,

k němuž dřív nesmělas, teď však už smíš.

Překlady kontrastují opět na několika rovinách a podobnými způsoby, s jakými jsme se 
setkali už při hodnocení Elegií. U Žantovské se opět projevuje volnější vztah k formě: 
nedodržuje slabičný rozsah veršů (viz v prvním dvouverší její charakteristické tíhnutí k 
dvanácti či třináctislabičnému verši) a ignoruje i další formální prostředky, například 
opakování (rise, rise – put forth, put forth). Stejně tak i obrazná vyjádření jsou méně 
přesná – odkaz na ženicha coby  your other selfe  je  na rozdíl  od Hronova překladu 
vynechán a synekdochický popis otisku těla v peří coby hrobu (your bodies print/ like to  
a grave the yielding downe doth dint) se mění na konvenčnější představu ležícího těla, 
osamělého jako v hrobě (z hlediska logiky je ovšem případnější popisovat ležící tělo než 
otisk sám, neboť synekdochičnost tohoto Donnova obrazu se brání vizualizaci – jakmile 
si totiž otisk nevěstina těla v prachové pokrývce představíme, znamená to, že nevěsta již 
vstala, čímž toto chmurně poetické přirovnání ztrácí svůj argumentační smysl a další 
výzva ke vstávání se stává nadbytečnou).

Hlavní rozdíl mezi překlady je ale ve stupni výrazového kontrastu mezi prvními šesti 
verši a následujícím čtyřverším. Zatímco Žantovská se snaží případnou disonanci spíše 
zahladit (mj. i „cudnější“ volbou slova noha namísto stehno a vynecháním smyslových 
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podrobností, Hron střet vyhrocuje až do grotesky – po poetických, byť vizuálně ne zcela 
logických verších  zahřívá smutek – otisk tvého těla/ tak jako v hrobě na peří se bělá  
následuje parodicky umocněná smyslovost  stehno, jímž zavoníš a podobně parodická 
představa  „nadržené“  nevěsty,  kterou  teď  konečně  „připustili“  k  ženichovi 
(synekdochicky  zastoupenému  stehnem).  Obě  tato  řešení  zesilují  výrazové  rysy 
originálu a zřetelně posouvají tón epithalamia k parodii. 

5.2.2. Obřadnost vs. společenská satira 

Dalším disonantním tónem, který v epithalamiu místy zaznívá, je satira namířená vůči 
některým skupinám svatebních hostů. Nejvýrazněji se projevuje na začátku třetí strofy:

And you frolique Patricians,

Sonns of these Senators, wealth   ̓ s deep oceans  ;

Yee painted courtiers, barrels of others wits,

Yee country men, who but your beasts love none,

Ye of those fellowships, whereof heeʼs one,

Of study, and play, made strange Hermaphrodits...

V této pasáži jako by Donne opět vypadával ze své role svatebního pěvce – její ladění i  
relativní rytmická neučesanost připomínají spíše dikci jeho Satir. Hana Žantovská se i 
zde snaží přizpůsobit Donnův jazyk „náležitému“ ladění epithalamia a jeho invektivy 
zmírňuje:

Žantovská:

Vy velcí páni naložení dobře

synové otců bohatých jak moře

vy dvořané, vějičky pavích per;

vy z venkova, svá stáda milující,

vy studentského cechu příslušníci,

byl druhem vaší práce, vašich her

Hron:

Vy mladí patriciové,

bezedné díry v měšci otcově,

dvořané, cizím vtipem napití,

venkovani, k nimž lnou jen zvířata,

vy k jejichž cechu on se počítá, 

z her a studia hermafroditi – 

Žantovská nejméně ve dvou případech zastírá otevřenou kritičnost narážek a vypouští i 
závěrečnou lehce bizarní metaforu: student, který se v protikladu k jasně definovaným 
životním rolím ostatních svatebních hostů zabývá jak vážnou prací,  tak zábavou, je tu 
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připodobňován  k  hermafroditovi,  podivnému  stvoření  fascinujícímu  svou 
nevyhraněností.  Zdeněk Hron také nelpí na liteře originálu.  Zatímco však Žantovská 
některé detaily vypouští nebo satiru tlumí obrazným opisem,242 Zdeněk Hron využívá 
licenci naopak k podtržení satirického účinku. U venkovanů obrací smysl originálu (z 
venkovanů, kteří lnou jen ke zvířatům, dělá venkovany, k nimž lnou jen zvířata), takže 
se tu ještě zvýrazňuje pohrdání městského dandyho páchnoucím plebsem z venkova. 
Zmínku o tom, že otcové mladých aristokratických hejsků jsou nekonečně bohatí, lze 
chápat satiricky, vykládáme-li „Sonns“ v souvislosti s metaforou bohatství-moře jako 
„Sunnes“  –  tedy  slunce,  díky  nimž  se  ono  bohatství  vypařuje.  Je  to  výklad 
pravděpodobný,  nicméně  původní  metafora  je  kvůli  hříčce  s  homofony  dost  těžko 
převoditelná.  Hron  použitím  jednoznačnějšího  obrazu  vytváří  v  druhém  verši  opět 
vyhrocenou satirickou narážku (bezedné díry v měšci otcově). Celý popis Žantovské se 
nese v jakémsi dobromyslně smírném tónu, Hronův naopak nutkavě bodá na všechny 
strany, a to ještě ostřeji než originál. Hron zachovává i lechtivou dvojznačnost originálu 
na místě, kde se pozornost čtenáře má upřít na samu nevěstu:

Loe, in yon path which store of strawʼd flowers graceth,

a sober virgin paceth;

except my sight faile, ʼtis no other thing

Vidíte, tam – jestli mám dobré oči, 

poctivá panna kráčí

cestu má květinami vystlánu

Mluvčí v originále nejprve vytváří idylický obrázek panny kráčející po cestě vysypané 
kvítky a vzápětí dodává – možná se záměrným sarkasmem, ale možná jen neobratně – 
„ledaže  bych  dobře  neviděl“  (a  bylo  to  něco  jiného).  I  pokud  by šlo  o  skutečnou 
svatební  píseň,  byla  by taková poznámka notně zlomyslná (zpochybňující  nevěstino 
panenství); právě tato pasáž ale trochu nahrává interpretacím, podle nichž byla Svatební  
píseň psaná v Lincolnʼs Inn míněna jako žert. Podle Davida Novarra byla dost možná 
složena pro parodický svatební obřad, kterým se bavili Donnovi studentští přátelé,243 

242 Například  venkované u Žantovské zcela neutrálně „milují svá stáda“, ačkoli  v originálu jsou pro 
londýnského  dandyho  jaksi  jen  zpola  lidskými  bytostmi,  protože  jsou  schopni  něco  cítit  jen ke 
zvířatům; metafora vějičky pavích per zase evokuje spíš eleganci než chlubení se cizími rozumy.

243 Lincolnʼs Inn byl jedním z londýnských center příslušníků a adeptů právnického stavu a Donne sám 
tam studoval.  O tom, že by se tam podobné zábavy kolem roku 1595 konaly, ale neexistují žádné 
doklady.
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takže  na  místě  sober  virgin  si  můžeme  představovat  i  potácejícího  se  přiopilého 
studentíka převlečeného za ženu. Jistě ovšem nevíme nic – jen to,  že překlady opět 
zacházejí  s  Donnovou  nejednoznačností  charakteristicky  odlišně:  Hana  Žantovská 
uhlazuje potenciálně pichlavou poznámku mluvčího do neurážlivě konvenčního tvaru:

on ženich, jehož povinnost vám velí

dovésti  v chrám, zatímco po květech

sem sličná panna jde,

nemýlím-li se, to je příběh celý (...)

5.2.3. Obřadnost vs. naturalismus

V posledních dvou slokách se Donnova svatební píseň pozvedá k působivé výrazové 
čistotě, díky níž, jak se domnívám, přesahuje konvenčnost svého žánru. Přirozeně se tu 
prolíná symbolika svatební a náboženská. Podívejme se nejprve na sloku předposlední:

Thy Virgins girdle now unty,

And in thy nuptiall bed, Loves Altar, ly

A pleasing Sacrifice; Now disposses

Thee of these chaines and robes, which were put on

To'adorne the day, not thee; for thou alone,

Like Vertu and Truthe art best in nakednes;

This bed is onely to Virginitee

A graue, but, to a better state a Cradle;

Till now thou wast but able

To bee what now thou art; then that by thee

No more be sayd, I may bee, but, I ame,

To night put on perfection and a Womans name.

Jádrem  této  strofy  je  přirovnání  nahé  nevěsty  ke  ctnosti  a  pravdě  (či  věrnosti  v 
sexuálním slova smyslu, neboť slovo truth má obojí význam). Je zajímavé sledovat, jak 
se v překladech Z. Hrona a H. Žantovské liší tón, jímž se nevěsta vyzývá k ulehnutí na 
lůžko, a vůbec celá perspektiva, z níž je situace nazírána. 
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Hron:

Panenský pás si rozvaž teď,

na lože (oltář lásky) lehnout hleď

jak milá oběť; už ti nesluší

řetězy, róby, které dali ti, 

ať krášlí den, ne tebe; ale ty

jsi jako pravda nahá nejlepší;

Žantovská:

Panenský pás si, dívko, uvolni,

na lůžko (oltář lásky) ulehni,

vítaná oběť, po níž božstvo sahá.

Zbav se svých rouch a šperků, k slávě dne

ti byly dány, ne k oslavě tvé,

jak ctnost a pravda krásnější jsi nahá. 

U  Zdeňka  Hrona  proniká  do  instrukcí  nevěstě  hovorový  tón  a  subjektivní  postoj 
mluvčího („hleď si lehnout“, „róby ti nesluší“), takže máme pocit, že dívce udílí pokyny 
v zastoupení ženicha nejspíš nějaký světem protřelý muž. Formulace „nahá jsi nejlepší“ 
je doslovným převodem originálu; ten je přitom vážný i  eroticky hravý zároveň. Jsi 
ctnostná a bez poskvrny a tak jako ctnost a pravda i ty nejlépe vynikneš bez příkras, říká 
se v něm částečně vážně, ale zároveň si samozřejmě uvědomujeme, že pohnutkou je 
především mužova touha vidět  nevěstu co nejdřív svlečenou.  Přirovnání  k  pravdě a 
ctnosti je holdem nevěstinu panenství a kráse jejího těla, ale zároveň i nedočkavou a tak 
trochu manipulativní snahou ji onoho panenství co nejrychleji zbavit. U Zdeňka Hrona 
vystupuje do popředí erotický význam; sdělení „nahá jsi nejlepší“ odkazuje především 
na „konzumaci“ lásky/ženina těla z mužského hlediska. Přirovnání k „nahotě“ pravdy a 
ctnosti  tu  působí,  i  vzhledem k umístění  ve větě,  tak trochu zbytně a spíš  záměrně 
frivolně.  Oslabení Donnovy paralely se ovšem v češtině nelze úplně vyhnout: spojení 
„nahá  pravda“  sice  není,  jak  by  se  mohlo  zdát,  teprve  nedávno  importovaným 
anglicismem,244 ale přece jen nemá ve srovnání s „holá pravda“ tak silnou idiomatickou 
tradici, a české  pravda navíc na rozdíl od  truth nemůže znamenat i osobní integritu a 
neposkvrněnost. 

U Hany Žantovské je tón objektivnější; zdá se, že neslyšíme mužský hlas, ale spíše hlas 
nějaké vyšší, neosobní instance. Zatímco u Zdeňka Hrona jako by se nevěsta svlékala 
tak  trochu  pro  mluvčího  a  před  jeho  kritickým  zrakem,  u  Hany  Žantovské  více 
vystupuje  symbolická  rovina  celé  proměny  dívky  v  ženu  –  po  nevěstině  těle  sahá 
božstvo,  přirovnání  nevěstiny  nahoty  k  abstraktním  kategoriím  ctnosti a  pravdy  je 
rozvinuto v plné šíři a mluví se tu s uctivějším odstupem o kráse těla (krásnější jsi nahá 
oproti nahá jsi nejlepší).

244 O jeho mylném používání namísto „správného“ holá pravda se zmiňuje např. časopis Naše řeč z 
roku 1922 (roč. 6, č. 5, s. 156).
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Ještě  výrazněji  pak  rozdíl  mezi  překlady vystupuje  v  závěrečné  strofě.  Zatímco  ve 
střední  části  epithalamia  se  v  konvenčních  a  nepříliš  zajímavých  narážkách  mluví 
především o milostných radovánkách, které nevěstu a ženicha čekají, zde poprvé zazní, 
že  základním smyslem toho, co má přijít,  je mateřství.  Ochota k mateřství,  které  je 
pokračováním života,  se tu  dokonce přirovnává k ochotě pravého křesťana vzdát se 
pozemského života pro život věčný. Do tohoto kontextu pak přichází (v očích některých 
kritiků možná spíš vpadá) asi nejkontroverznější obraz celé této svatební písně, v němž 
se ženichův příchod a následná deflorace přirovnávají k zabití obětního zvířete na oltáři. 
Část komentátorů vnímá tento obraz jako brutálně naturalistický a nepatřičný; na mě 
osobně naopak působí s pozoruhodnou silou: 

Euen like a faythfull Man content,

That this life for a better should be spent;

So, Shee a Mothers riche Stile doth prefer,

And at the bridegroomes wishʼd approach doth ly,

Like an appointed Lambe, when tenderly

The priest comes on his knees toʼembowell her;

Jádrem přirovnání je sloveso embowell, které znamená totéž, co disembowell, tedy zabít 
rozpáráním břicha a vyvržením vnitřností, ale v Donnově básni pravděpodobně funguje 
zároveň  i  jako  hříčka  evokující  samotný  sexuální  akt  a  početí  nového  života  (v 
alžbětinské angličtině výraz  bowell  mohl označovat potomstvo245). Bolest a smrt se tu 
prolínají s početím a naplněním, sex s rituální obětí a násilí, jemuž se nelze vyhnout, je 
provázeno omluvným soucitem vůči oběti,  jejímu utrpení a panice (kněz přichází ke 
spoutané ovci  po kolenou a s něhou). Heather Dubrow Ousby konstatuje, že celé toto 
přirovnání je typicky metafyzické tím, jak k sobě násilím poutá vzdálené představy a 
vyžaduje  od  čtenáře,  aby ignoroval  některé  asociace,  jež  použité  prostředky mohou 
vyvolat.246 Je pravda, že onu „jateční něhu“ si asi nelze představovat příliš živě; některé 
z paralel, které tento Donnův obraz nabízí, zejména paralela mezi strachem nevěsty a 
strachem zvířete očekávajícího svůj osud či soucitná něha kněze/ženicha, který nechce 
způsobit větší bolest, než musí, jsou ale působivé a psychologicky přesvědčivé, i když 

245 „Narážka na dobové použití ,bowelʻ ve smyslu ,potomstvoʻ“. DUBROW OUSBY, cit. in Variorum 
Edition of the Poetry of John Donne. Volume 8. The Epigrams, Epithalamions,  Inscriptions,  Stringer, 
G. A. ed. Bloomington. Indiana University Press, 1995, s. 363.

246 DUBROW OUSBY, H., ref. 240, s. 134.
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zůstávají  jakoby  pod  povrchem  a  nejsou  vysloveny  přímo.  Výslovně  se  naopak 
zdůrazňuje  nevěstina  ochota  podstoupit  oběť  pro  nový  životní  smysl.  Nevěsta  si 
ženichův příchod přeje, i když dvojí přirovnání ztráty panenství ke ztrátě života zároveň 
dokládá, jak velký krok do neznáma to pro ni znamená. (Tady už samozřejmě paralela 
mezi nevědomým zvířetem a nevěstou pokulhává.) Napětí, jež tato evokace strachu a 
bolesti vyvolává, se Donne snaží ztlumit rétorikou rituální nutnosti, která nejpůsobivěji 
zaznívá v refrénu: To night put on perfection and a Womans name. 

Podívejme  se  nyní,  jak  se  s  Donnovou komplikovanou  a  provokativní  metaforou  a 
vůbec s celou poslední slokou vyrovnávají Zdeněk Hron a Hana Žantovská: 

Hron:

Jak zbožný muž je spokojen, 

že tento život ztratí pro onen, 

i ona má dnes radši matčin styl

a vleže na ženicha těší se

až přijde, stejně jako k ovečce

poklekne kněz, aby ji porazil;

Žantovská: 

Jak člověk věřící, své věci jistý, 

dá život vezdejší za život příští,

tak ona už si matkou přeje být

a vítá svého ženicha a pána, 

jak ovečka, k oltáři připoutaná,

když přichází kněz lůno otevřít.

Při  srovnání  překladů  zarazí  jako  první  už  třetí  verš. Mothers  riche  Stile  je  jakýsi 
vedlejší, spíše dekorativní obraz, který Donne vkládá mezi dvě hlavní přirovnání strofy. 
Stile je zde oficiální titul, jímž se daná osoba podepisuje či je oslovována, a riche stile  
samozřejmě  odkazuje  na  významnější  společenské  postavení  vdané  ženy,  ale  na 
obecnější rovině také na citové a mravní obohacení, které ženě přináší mateřství. 

Zdeněk  Hron  v  duchu  svých  obecných  sklonů  nevysvětlovat  a  neinterpretovat  volí 
„doslovný“ překlad matčin styl. Ten zde ovšem působí zcela nesmyslně a ve spojení s 
dalším veršem je vyloženě zavádějící. Pokud se nevěsta „v matčině stylu“ vleže těší na 
milence, zdůrazňuje se tu čistě požitkářská stránka sexuality – tedy přesně ta, o níž se 
mluví v jiných strofách epithalamia, ale v posledních slokách ustupuje do pozadí. Hron 
do obrazu nevěsty jakoby proexponovává obraz zkušené ženy, která se těší na sexuální 
radovánky, a jeho překlad tak naprosto vylučuje, aby čtenář interpretoval obraz kněze a 
rituální oběti vážně. Jediné propojení, které zde dává smysl, je skrze sexuální význam 
slova  porazil.  První  část  poslední  sloky  tak  je  v  interpretaci  Zdeňka  Hrona  čistě 
blasfemickou hříčkou a esteticky i významově se téměř rozpadá: odkazy na výměnu 

165



pozemského života za život věčný tu nepoukazují na nic jiného než na „zisk“ sexu a 
téma mateřství i podtextové téma nevěstiných obav se ztrácí. 

Hana Žantovská zachází s Donnovou nejednoduchou obrazností podstatně citlivěji. Pro 
Mothers riche Stile volí celkem pochopitelně výklad (tak ona už si matkou přeje být), a 
její řešení se tak naprosto přirozeně propojuje s představou křesťana, který se nebojí 
smrti,  protože  očekává  život  věčný  (jako  je  dívka  ochotna  obětovat  panenství  pro 
„věčný“ život ve svých dětech). Přes toto přirovnání pak její překlad graduje do obrazu 
oběti,  která je zároveň novým počátkem.  Ve vrcholném obraze sloky se sice ztrácí 
představa klečícího kněze/ženicha, ale jinak je řešen neobyčejně šťastně. Napětí mezi 
dobrovolností  a  nedobrovolností,  očekáváním  a  strachem,  je  dobře  zachyceno  v 
kontrastu  slov  vítá a připoutaná  – jako  by  se  ovce  i  nevěsta  nechávaly  „proklát“ 
vědomě a dobrovolně, ale zároveň u vědomí, že už nemají úplnou svobodu (k oltáři  
připoutaná),  pouze svobodu jako poznanou nutnost,  svobodu přijmout  nevyhnutelné 
důstojně: 

tak ona už si matkou přeje být

a vítá svého ženicha a pána, 

jak ovečka, k oltáři připoutaná,

když přichází kněz lůno otevřít.

Nejzajímavější pak je u Žantovské překlad samotného jádra obrazu, slovesa embowell.  
Její  řešení  –  když  přichází  kněz  lůno otevřít – je  ve vztahu k prvnímu z významů, 
rituální porážce, jistě eufemizující.  Už John Carey ve své analýze tohoto obrazu ale 
připomíná, že Donne také volí ze dvou možných variant slovesa (disembowel, embowel) 
to, které méně otevřeně evokuje vyvržení a naopak předponou em- sugeruje spíše, že do 
„útrob“ má být cosi vloženo, ať už mužský úd, nebo přímo semeno jako počátek nového 
života.247 Žantovské varianta vyzdvihuje právě tento druhý význam, nový počátek spíše 
než konec. „Otevírá“ se tu nejen lůno, ale celá nová kapitola dívčina života a tento obrat 
tak citlivě a šťastně završuje celé téma rituální proměny dívky v ženu, které poté už jen 
doznívá v závěrečných verších.    

Dva  překlady  Svatební  písně  psané  v  Lincolnʼs  Inn  nadobyčej  výmluvně  dokládají 
obecné  estetické  tendence  svých  autorů.  Hana  Žantovská  obsahově-estetické 

247 CAREY, J. John Donne: Life, Mind and Art. London: Faber & Faber, 1983, s. 143.
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„nesrovnalosti“  zahlazuje  ve prospěch dominantní  výrazové linky.  V jejím překladu 
nenajdeme příliš explicitní sexuální narážky ani nepokrytou satiru, v nichž se zrcadlí 
Donnův těkavý temperament a díky nimž toto epithalamion místy balancuje na hraně 
žánrové parodie.  Zdeněk Hron si libuje v prohlubování výrazových střetů a všechny 
prvky,  které  kontrastují  s  dominantní  obřadnou  rétorikou,  naopak  zvýrazňuje.  Tím 
ovšem  epithalamion  z  oné  pomyslné  hrany  strhává  zcela  jednoznačně  na  stranu 
nevážnou  a  z  jeho  vrcholných  míst,  která  pouhou  parodií  zjevně  nejsou,  nedokáže 
stvořit  životnou  poezii.  To  se  Žantovské  podle  mého  názoru  zdařilo,  a  ač  je  její 
epithalamion částečně konvenčnější a méně heterogenní než Donnův původní text, v 
posledních slokách vyrůstá do přesvědčivého a silného finále. 
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5.3.  Písně a sonety

Předchozí  kapitoly  věnované  Elegiím a  Svatební  písni  psané  v  Lincolnʼs  Inn  nám, 
domnívám se, již umožňují  vytvořit si určité základní hypotézy o estetickém postoji 
překladatelů k Donnovým básním. Zdá se, že přístup Hany Žantovské nese na rozdíl 
od  přístupu  Zdeňka  Hrona  některé  typické  rysy  „překladatelského  stylu“  v  pojetí 
Levého. Zaprvé je explikativní – čtenáři spíše podává ruku a snaží se ho vést světem 
alžbětinských představ nebo i osobitými zákruty Donnovy imaginace (vzpomeňme na 
drobné zpřehledňující  zásahy,  jimiž  se  snaží  usnadnit  čtenáři  pochopení  analogií  na 
začátku básně  Loveʼs Progress – viz s. 150–155). Za druhé  místy zobecňuje – méně 
rozvinutá obrazná vyjádření, která jsou součástí určité analogie či ilustrací myšlenky, 
redukuje na zobecněný pojmový význam (když jsou v originále milenci, kteří jsou už z 
podstaty  svého  vztahu  „v  opozici“  vůči  manželovi,  přirovnáváni  k  opozičníkům 
politickým,  kteří  škodí  panovníkovi  ražením  vlastních  mincí,  v  překladu  pouze 
„škodí“). Za třetí pak zlogičťuje – tj. interpretačně sjednocuje a harmonizuje tam, kde 
je  text  provokativně  heterogenní  a  klade  odpor  jednoznačnému  výkladu  (Svatební  
píseň).248 

Zdeněk Hron naproti tomu v Elegiích a Svatební písni psané v Lincolnʼs Inn věnuje 
větší  pozornost  jednotlivým detailům výrazové roviny a  tektonice  kratších  úseků 
textu (dílčí metafory, opakovací figury, gradace, „odbočky“ do satiry či parodie u básně, 
kde satira ani parodie nejsou dominantním tónem) a nevysvětlováním mnoha dobových 
detailů  klade větší  (a  někdy nereálné)  nároky na čtenářovu asociační  připravenost  a 
pohotovost. Jednotlivosti jsou u něj někdy vyzdviženy na úkor jasného vyjádření hlavní 
významové linky textu. I na základě toho, jak se o Donnovi vyjadřuje v paratextech, se 
zdá,  že  se  u  Donnových  básní  snaží  zdůrazňovat  jejich  heterogennost, 
neredukovatelnost na jeden nezpochybnitelný výklad, častou oscilaci mezi vážností 
a teatrálností, mezi niterností prožitku a stylistickou exhibicí (doslova hovoří o „vždy 
lehce parodickém předznamenání Donnovy lyriky“).249  

Petr Zima ve své  Literární estetice  sleduje v dějinách evropského myšlení střetávání 
toho,  co  nazývá  kantovskou  a  hegelovskou  estetikou  neboli  (velmi  zjednodušeně 
řečeno)  estetikou  zdůrazňující  autonomii  roviny  výrazu  a  neredukovatelnost 

248 Samozřejmě že tyto tři tendence (vysvětlování, zobecňování, zlogičťování) se navzájem prolínají a je 
tomu tak i ve zmiňovaných příkladech, byť každý z nich přiřazuji jen k jedné.

249 DONNE, J. Komu zvoní hrana. Praha: Československý spisovatel, 1987, s. 192.
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mnohoznačného obrazu na jednoznačný pojem, a estetikou, která naopak vyzdvihuje 
styčné  body  poezie  s  pojmovým  jazykem  filosofie  a  pojetí  uměleckého  díla  jako 
harmonické a jednoznačně definovatelné totality.250 Je možná příliš ambiciózní pokoušet 
se  vztahovat  estetické  tendence  našich  dvou překladatelů  k  těmto  širším estetickým 
proudům  evropského  myšlení, nicméně  jedna  pasáž  ze  Zimova  komentáře  k 
mladohelegovské generaci a  jejímu vymezování  se vůči Hegelovi  stojí  za ocitování, 
zejména s ohledem na to, jaké rozdíly v estetických preferencích jsme u překladatelů 
zaznamenali  u  Donnovy  Svatební  písně. Mladohegelovec  Vischer  podle  Zimy 
„vyzdvihuje  antinomii,  disonanci  a  estetickou  náhodu,  jež  také  unikají  nadvládě 
pojmové totality“. Zatímco pro Hegela je komično pouze produkt úpadku provázející 
zánik klasické umělecké formy, pro Vischera je „silou, která se vyskytuje všude tam, 
kde krása vůbec existuje“251 (srovnej Hronovo přesvědčení o „vždy lehce parodickém 
předznamenání Donnovy lyriky“). Ještě relevantnější pro naše srovnání překladů pak je 
shrnutí Vischerových myšlenek z pera F. Volharda: „Spočívá-li podle Vischera vznešené 
v  převaze  ideje  nad  obrazem,  pak  naopak  komično  v  převaze  obrazu  nad  ideou, 
nedefinovatelného individua nad žánrovou přiměřeností.“252 Zatímco Hana Žantovská 
dává  ve  Svatební  písni  jednoznačně  přednost  „žánrové  přiměřenosti“  a  jinde  pak 
obecněji předpokládané hlavní „ideji“ básně před obrazem, k němuž přistupuje spíše 
jako k  (často  zaměnitelné)  ilustraci  této  ideje,  Hron,  který  je  zároveň  básníkem,  si 
počíná opačně a zdá se, že mu více záleží na postižení „nedefinovatelné individuality“ 
Donnových  básní  vtělené  do  konkrétních  obrazů  a  jejich  kombinací  i  se  všemi 
občasnými bizarnostmi a ambivalencemi.  Nakolik se mu  tento předpokládaný záměr 
daří uskutečňovat, už je ovšem jiná otázka a již některé příklady z předchozích oddílů 
naznačují,  že  jeho  překlady  trpí  zjevnými  chybami  a  schválnostmi.  Nyní  se  tedy 
podívejme, nakolik se tyto základní tendence projevují  v nejslavnější  části  Donnovy 
lyriky – jeho Písních a sonetech. 

5.3.1.  Donnův (anti)petrarkismus

I  stručné  charakteristiky  Donnovy  milostné  poezie  zpravidla  zmiňují  její  vazby  na 
tradiční petrarkovská témata a zároveň „antipetrarkovský“ způsob, jakým s těmito topoi 
zachází. Francesco Petrarca tkví ještě napůl ve světě středověké dvorské poezie – láska, 
která se odráží v jeho Canzoniere, je jednostranná oddanost, která nic nežádá a vše bere, 

250 ZIMA, P. Literární estetika. Olomouc: Votobia, 1998.
251 ZIMA, P., ref. 250, s. 48.
252 Zwischen Hegel und Nietzsche. Cit. in ZIMA, P., ref. 250, s. 49.
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pohlcuje celou bytost mluvčího, v těch méně šťastných okamžicích ho skličuje svou 
nenaplnitelností zde na zemi, v těch více povznášejících mu, tak jako Dantova láska k 
Beatrici, ukazuje cestu „che al ciel conduce“.253 Donnova poezie využívá celý arzenál 
základních lyrických situací, tradičních metafor a dalších prostředků, který básníci píšící 
od  dob  Petrarkových  převzali  od  něj  a  dále  rozhojnili  –  i  u  něj  milenec  zmírá 
milenčinou  lhostejností,  stává  se  mučedníkem lásky,  v  duchu  snová  pomstu  za  své 
ponížení  atd.  atd.  Najdeme u něj  ale  daleko širší  rejstřík  odstínů  – jeden z  editorů 
Donnova díla A. J.  Smith není daleko od pravdy,  říká-li,  že lyrický subjekt  Písní a 
sonetů je jakýsi „chodící inventář všeho, co muži v různých životních chvílích mohou 
cítit vůči ženám – snad s výjimkou otrocké poníženosti“.254 

Nejvýraznějším protikladem k petrarkovskému tónu jsou samozřejmě záměrně frivolní 
básně propagující promiskuitu, jako je The Indifferent či Communitie. Jen zdánlivě jsou 
petrarkismu bližší texty jako The Canonization či The Relique, v nichž se naopak mluví 
o „zázracích“ a „náboženství“ lásky – podstatný rozdíl tkví v tom, že Donne, mluví-li o 
nejvyšší  formě lásky,  vždy předpokládá vztah vzájemný, opětovaný, a také vztah,  v 
němž má místo jak duše, tak tělo. Mezi těmito dvěma póly, láskou jako náboženstvím 
svého  druhu  a  „láskou“  jakožto  čistě  tělesným  odreagováním,  do  nějž  (a  jeho 
prostředků)  je  pošetilé  investovat  cokoli  navíc,  pak  leží  široké  střední  pásmo básní 
zachycujících různé fasety víceméně rovnoprávného vztahu muže a ženy.255 Způsob, 
jakým Donne v Písních a sonetech nakládá s petrarkovskými tématy a metaforami, se 
přitom liší případ od případu. Někdy veršuje v zásadě v podobném tónu, jen se sotva 
znatelným  odstupem  (Twicknam  Garden).  Jindy,  například  v  druhé  sloce  The 
Canonization, ironizuje petrarkovské hyperboly otevřeněji, podobně jako Shakespeare v 
sonetu  č.  130.256 Někdy  pak  uplatní  svůj  smysl  pro  absurdno  zcela  bez  zábran, 
poťouchle přesadí petrarkovské motivy do nových souvislostí a vytvoří situaci doslova 
neodolatelně burleskní (Loveʼs Diet).

253 Citace z Petrarcovy „canzony“ č. 72: 
Gentil mia donna, iʼ veggio / Má milá paní, vidím,
nel mover deʼ vostrʼocchi un dolce lume / jak z Vašich očí prýští sladká záře,    
che mi mostra la via chʼal ciel conduce / která mi ukazuje cestu k nebi.

254 SMITH, A. J. The Songs and Sonets. London: E. Arnold, 1972, s. 8.
255 Rozumí  se  samozřejmě rovnoprávného  v  čistě  soukromé,  sexuální  a  citové  oblasti  (tedy  právo 

milovat  či  lásku  odepřít,  opustit  či  podvést  atd.);  nejde  o  rovnoprávnost  v  širším,  společenském 
smyslu. 

256 V tomto sonetu Shakespeare s vtipně simulovaným naivním údivem konstatuje, že vlasy jeho milé 
nejsou ze zlata, její oči nepřipomínají slunce a její dech rozhodně není tím nejpříjemnějším, co by sám 
jako její ctitel toužil čichat.
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5.3.2. Donnova stylová originalita257 

Donne nejenže nabízí celkově širší škálu emocí a situací, ale prakticky každá báseň z 
Písní a sonetů je osobitý originál, i pokud zpracovává stejný tradiční námět jako několik 
básní dalších (např. loučení milenců – kromě textů přímo nazvaných Valediction je to i 
základní situace básní Expiration či Sweetest love I do not go). Téměř nikdy tu nevzniká 
dojem pouhé řemeslné variace na dané téma. I proto měli čtenáři v minulosti přirozenou 
tendenci  nahlížet  na  jednotlivé  Písně  a  sonety jako  na  spontánní  produkty  citové 
zkušenosti.258 Položíme-li  si  otázku,  čím  se  onen  dojem  jedinečnosti  a  pevného 
zakotvení v konkrétní situaci vytváří, dostáváme se už přímo k Donnově stylu.

Už v kapitole o Elegiích jsem uvedla, že Donnova poezie se snaží být poezií mluvené 
řeči. Mluvenost tu ovšem nutně neznamená jednoduchost – přestože Donne je mistrem 
hovorové intonace a mnohé z jeho nejslavnějších veršů jsou lakonické, najdeme u něj i 
krajní  syntaktickou komplikovanost.  Podstata  toho,  co  angličtí  komentátoři  nazývají 
„poetry  of  the  speaking  voice“259,  spočívá  spíše  v  pocitu,  že  se  věty  a  myšlenky 
Donnových mluvčích od těch nejjednodušších hovorových replik až po složité vývody 
utvářejí  jaksi přímo před našima očima a za naší  účasti.  Tato fikce bezprostřednosti 
vzniká zejména díky tomu, jakým způsobem se mluvčí v řadě básní obrací ke svému 
dialogickému (či spíše „monologickému“) partnerovi. Ten, ať už je jím milenka, přítel 
nebo okolní svět obecně,  zůstává blíže neznámý – zhmotňuje se jen skrze oslovení, 
otázky, prosby, invektivy či vzývání mluvčího a všechno, co o něm víme, si musíme 
vydedukovat  z  řeči  Donnova lyrického subjektu.  Jak  už  jsme  viděli  i  na  některých 
příkladech z Elegií, čtenář je tím chytře vtažen do děje básně, stává se jakoby třetím 
účastníkem reálné dramatické situace,  náhodným svědkem části  rozhovoru,  který jej 
vybízí k tomu, aby si domýšlel celkový kontext. 

Tuto fikci reálné dramatické situace, která se odvíjí před čtenářovýma očima, Donne 
podporuje  nejrůznějšími  gramatickými  prostředky.  Jedním  z  nejnápadnějších  je  už 
samotné úvodní oslovení, jež má často podobu důrazného imperativu – prosby, pobídky, 
zapřísahání či rozkazu – a v pár slovech nám před očima načrtává základní kulisy básně 
(mluvčí se prochází s milenkou, líbá se s ní při loučení, sedí u jejího lůžka a pozoruje 

257 Některé pasáže z oddílů 5.3.2. až 5.3.5. byly publikovány jako součást článku Jak (ne)překládat  
Donna (Plav, 2012, č. 8, s. 48–52).

258 SMITH, A. J., ref. 254 , s. 15.
259 PARTRIDGE, A. C. John Donne: Language and Style. London: André Deutsch, 1978, s. 68.
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průběh nemoci atp.). Uveďme jen několik nejvýraznějších příkladů:

Stand still and I will read to thee/ a lecture, love...

So so, break off this last lamenting kiss...

O do not die...

Mark but this flea...

Jindy má úvod básně podobu řečnické či skutečné otázky (I wonder, by my troth, what  
thou and I / did till we loved?), zdánlivě rezignovaného povzdechu, adresovaného druhé 
straně (If yet I have not all thy love / Dear, I shall never have it all...), nebo popisu právě 
probíhajícího  či  proběhnuvšího  děje,  který  opět  zahrnuje  i  dialogického  partnera, 
respektive partnerku (I  fix mine eye on thine...,  Now thou hast loved me one whole  
day...).  Všechny  tyto  prostředky  uvádějí  čtenáře  tak  jako  úvodní  scény  mnoha 
alžbětinských her přímo in medias res, do konkrétní situace a fáze milostného vztahu260 

a někdy i do konkrétních, byť jen naznačených, fyzických kulis. 

Takto navozený dojem pak Donne obratně udržuje po celý průběh básně. Příležitostně 
do něj opět nechává proniknout vnější kulisy, například když ve třetí sloce básně Flea 
dává čtenáři rozhořčeným oslovením vědět, že adresátka jeho poetickou blechu právě 
„krutě a zbrkle“ zamáčkla, či když v Přednášce o stínu ukazuje milence slunce stojící v 
zenitu.  Za  druhé  pak  pomocí  nejrůznějších  vsuvek,  sebekorekcí,  proměn  nálady  či 
argumentačních zvratů poměrně přesvědčivě simuluje skutečné fungování lidské mysli 
v reálném čase. Například v básni A Feaver přechází od přímého zoufalého zvolání (O 
do not die...) k sebeujišťování paradoxními argumenty (But yet thou canst not die, I  
know...). Ty ho pak hyperbolickou představou zániku světa po ženině smrti dovedou až 
k apostrofě dobových teologických kapacit  (O wrangling schools,  that  search what  
fire  /  shall  burn this  world...).  Zaobírat  se  nad rozpáleným,  trpícím tělem své  milé 
apokalyptickými předpověďmi celosvětového požáru je sice bizarní  počínání,  ale  ne 
nutně  zcela  nevěrohodné,  když  vezmeme  v  potaz  dobové  představy  o  propojenosti 
makrokosmu a mikrokosmu a také to, jak zvláštní a nepatřičné asociace někdy plodí 
mozek ve velkém stresu. Po této sloce, v níž se opět připouští, že by milovaná žena 
mohla  zemřít,  následují  dvě,  v  nichž  se  vrací  klidnější,  nadějnější  tón  a  také  se 
přechodem od druhé osoby k třetí (And yet she cannot waste by this) naznačuje jistý 
odstup, vzdálení mysli od výjevu, který se odehrává bezprostředně před očima. Jako by 

260 SMITH, A. J., ref. 254, s. 18. 
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se mluvčí obracel k pomyslnému publiku a chtěl od něj potvrzení svých nadějí. Poté se 
opět vrací přímé oslovování a báseň končí překvapivým, ale působivým ztotožněním 
„horečky“ s vlastní vášnivou touhou (Yet 'twas of my mind, seizing thee...), které ústí ve 
vroucné vyznání (For I had rather owner be / Of thee one hour, than all else ever).

Už příklad básně A Feaver naznačuje, že ona „fikce bezprostřednosti“, o níž byla řeč, je 
opravdu spíše fikcí, byť obratně vytvářenou. Bezprostřední dramatická naléhavost se v 
Donnových  básních  neustále  snoubí,  ale  také  střetává  s  důmyslnou  metaforickou  a 
konceptuální  hrou.  Nakolik  mezi  těmito  dvěma  klíčovými  složkami  cítíme  rozpor, 
respektive  ve  kterých  básních  jej  pociťujeme,  je  samozřejmě  věcí  individuálního 
čtenářského  vkusu.  Horečka se  dá  označit  jako  hraniční  příklad,  kde  už  použitá 
hyperbolická metaforika a odtažité teologické asociace mohou přebít a „diskreditovat“ 
emoci, kterou báseň údajně vyjadřuje. Pro mnohé básně z Písní a sonetů ale platí, že 
„hra se rodí ze situace...  zcela přirozeně a nevyhnutelně a jejich vzájemná interakce 
neustále působí živě a smysluplně“261. Báseň se často rozvíjí v podobě argumentace, 
která dramatickou situaci s intelektuální a metaforickou hrou propojuje. 

V první kapitole už jsme viděli tuto argumentační hru, ovšem s vážným podtextem, na 
básni  Valediction:  Forbidding  Mourning,  v  jejíž  podstatné  části  se  dokazuje  jediné 
tvrzení – že ta nejhlubší láska se při loučení projevuje nejklidněji.  „Důkazní model“ 
rozvíjení myšlenky používá Donne častěji. Typickým případem z hodně odlišné tóniny 
než zmíněná  Valediction  je báseň  Communitie, v níž se na základě dosti pochybných 
axiómů dokazuje, že ženy nemají mravní osobnost; jiným příkladem je Loveʼs Growth, 
kde se argumentuje, že skutečná láska není pouze platonické zbožňování, ale cit, který 
má svou proměnlivost a vývoj a přerůstá z platonické fáze v tělesnou. Jindy nejde o 
dokazování teze, ale o hledání definice nějakého jevu, což je další typicky donnovský 
prostředek, na němž je možno báseň postavit – příkladem budiž Negative Love či Aire 
and Angels, které se zabývají podstatou lásky. Argumentační struktura básně může mít i 
další  rafinované  podoby.  Například  v  básni  Will,  která  situačně  vychází  z  klasické 
lamentace  zhrzeného  milence  umírajícího  láskou,  začíná  každá  sloka  paradoxním 
výčtem básníkových předsmrtných odkazů. Z nesouladu mezi povahou odkazů a jejich 
adresáty (Mine eyes to Argus,262 if mine eyes can see / If they be blinde, then, Love, I  
give them thee...) pak Donne na konci každé sloky vykouzlí logickou a vtipnou pointu, 

261 SMITH, A. J., ref. 254, s. 27–28.
262 Argus byl obr nejméně stooký, takže další pár očí rozhodně nepotřeboval, stejně jako žena, k níž se tu 

Donnův mluvčí obrací, zjevně nepotřebovala dalšího ctitele.
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která v jedné formulce shrnuje, čím jsou odkazy v dané sloce charakteristické a poukáže 
na analogii takovéhoto dávání s vlastní milostnou situací:

 Thou, Love, hast taught mee heretofore

    By making mee serve her whoʼhad twenty more,

That I should give to none, but such, as had too much before.

Netřeba dodávat,  že  paradoxnost  odkazů a  tedy i  povaha analogie je  v  každé  sloce 
trochu  jiná,  takže  celá  báseň  je  opravdovou  tour  de  force  manýristického  vtipu  a 
především dokonale poutá pozornost  čtenáře,  který (dá-li  se autorem alespoň trochu 
intelektuálně vyprovokovat) se v každé sloce snaží dopředu odhadnout, co mají v ní 
jmenované  odkazy  společného  (první,  jednodušší  úroveň  analogie)  a  skrze  jakou 
důmyslnou podobnost může vztah mezi odkazy a jejich adresáty souviset se vztahem 
mezi mluvčím a jeho odmítavou láskou (druhý, rafinovanější stupeň analogie). Právě 
básně typu  Poslední vůle  jsou nesmírně náročné na překlad, protože je třeba nejen co 
nejméně porušit  jemné logické předivo originálu,  ale  zachovat  alespoň zčásti  i  jeho 
suverénní, jakoby improvizovanou lehkost, ztělesněnou snad nejvíce v refrénu, jehož 
formulace se pokaždé trochu posouvá a popisuje nenaplněný vztah z jiné stránky. Toto 
není milenec do hloubi duše zhrzený, ale milenec, který bere svůj neúspěch sportovně a 
na odchodu furiantsky dokazuje své nepřístupné milé, jak zábavného ctitele si nechala 
ujít. 

5.3.3. Tvář za maskami

Domnívám se spolu s A. J. Smithem, že kouzlo Písní a sonetů tkví z velké části právě v 
této manýristické nedbalé eleganci, v tom, jak Donne dokáže kombinovat simulovanou 
situačnost svých mluvčích, kteří vyzývají, prosí, přesvědčují, vyhrožují nebo prostě (v 
básních, v nichž se neobracejí přímo k pomyslnému dialogickému partnerovi) jen nahlas 
uvažují jakoby před našima očima, a důmyslnou intelektuální ekvilibristiku, kterou při 
tom jen tak mimochodem předvádějí. To, co se dá říci o  Poslední vůli, platí o mnoha 
dalších básních z Písní a sonetů. Mužská mysl, jejíž obraz se nám tu podává, je, řečeno s 
nadsázkou,  velmi  „sexy“  –  ať  už  totiž  Donnův  mluvčí  reflektuje  naplněný,  nebo 
nenaplněný vztah, ze samotného způsobu této reflexe, z toho, jak pohotově báseň sahá 
po příměrech ze všech možných oblastí lidského konání a vědění, vždy jasně vyplývá, 
že  tu  promlouvá  sebevědomá  individualita  muže,  který  dokáže  prožívat  lásku 
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inztenzivně a hluboce, ale zároveň ho do hloubi duše vzrušuje mnoho jiných věcí a je 
mu velmi vzdálená fixace na jeden milostný vztah i na erotickou lásku jako takovou. 

Tím,  co  bylo  právě  řečeno,  nechci  rozhodně  prosazovat  nějaký  obzvlášť 
psychologizující  výklad  Písní  a  sonetů  (je  docela  dobře  možné,  že  i  některé  z  těch 
nejlepších  měly sloužit  především jako jakási  forma nonšalantní  sebeprezentace  dle 
pouček Castiglionova  Dvořana,  tedy jako „vizitka“ Donna coby uchazeče o vážnou 
funkci  u dvora)263.  Říkám pouze,  jak mluvčí  Donnových básní  navenek  působí a  že 
právě  tato  Donnem stvořená  postava,  byť  pod vícero  maskami,  je  to  hlavní,  co  na 
Písních a sonetech čtenáře upoutává. Jak silná je tato sugesce konkrétního mužského 
mluvčího, je zjevné i z toho, že ačkoli u některých básní není pohlaví promlouvající 
postavy jasně  určeno  a  někteří  angličtí  komentátoři  mluví  o  ženě,264 v  češtině  jsou 
překládány jednoznačně z mužské perspektivy – u Ženské stálosti to platí pro všechny tři 
české překladatele, Saudka, Žantovskou i Hrona.

5.3.4.  Základní dilema překladů

Lze z toho, co tu bylo zatím řečeno, už vyvodit nějaké praktické zásady pro překlad 
Písní a sonetů? Obecně se dá říci, že je v nich třeba velmi pečlivě vyvažovat a citlivě 
spájet dvě složky – logiku na straně jedné a dramatickou expresi na straně druhé. Snahy 
o  zachování  prvního  elementu  totiž  mohou  v  některých  případech  potírat  druhý  a 
naopak.  Úsilí  o  co  nejpečlivější  a  nejsrozumitelnější  převod  Donnovy argumentace 
může vyústit až v jistou školometskost a oslabit dojem, že báseň, jakkoli rafinovaná, 
vyrůstá  z  konkrétní  dramatické  situace  a  není  dopředu  promyšleným  veršovaným 
traktátem na milostné téma. Naopak přílišný důraz na zachování Donnova „citového 
divadla“ se všemi jeho zvoláními, povzdechy, přípodoteky v závorkách, paradoxními 
nápady a tak dále může v překladu logickou linku velmi snadno zpřetrhat. V kapitole o 
Elegiích jsem se zmiňovala o tom, že ve vrcholných básních Písní a sonetů intelekt a cit 
vytvářejí  křehkou,  ale  působivou  rovnováhu  a  to,  co  bylo  právě  řečeno,  je  jen 
zpřesněním této charakteristiky – zejména pokud jde o slovo „cit“, jímž se nemíní nutně 

263 WIGGINS, Peter DeSa. Donne, Castiglione and the Poetry of Courtliness. Bloomington: Indiana 
University Press, 2001.

264 U  Womanʼs  Constancy  je  toho  názoru např.  Judith  Schererová-Herzová (Reading and  rereading 
Donneʼs poetry.  In Guibbory, Aschah, ed.  The Cambridge Companion to John Donne. Cambridge: 
CUP,  2007,  s.  103).  V  básni  Confined  Love  předpokládá  ženskou  mluvčí  Helen  Gardnerová  a 
odkazuje  při  tom  na  Donnovu  pravděpodobnou  ovidiovskou  předlohu  –  promluvu  Myrrhy  v 
Proměnách (The Elegies and the Songs and Sonnets. Oxford: Clarendon Press, 1965, s. 157).
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láska,  ale  kterákoli  z  emocí,  jejichž  střídání,  často  velmi  rychlé,  se  odráží  v 
bezprostředním  tónu  Donnových  veršů.  Velký  podíl  na  udržování  rovnováhy  mezi 
dramatickou bezprostředností a důmyslnou intelektuální hrou přitom má jeden aspekt, 
jemuž jsem se v předchozím srovnání Zdeňka Hrona a Hany Žantovské nevěnovala, a to 
je Donnova práce s veršovou formou. 

5.3.5. Forma v Písních a sonetech

Ačkoli  na téma „Donne a forma“ se nejednomu anglistovi patrně vybaví jako první 
oblíbený  bonmot  Bena  Jonsona,  že  by  jeho  básnického  kolegu  měli  pověsit  za 
nedodržování  metra,  či  Coleridgeovo  slavné  čtyřverší,  v  němž  Donnova  múza 
nepohodlně  nadskakuje  na  dromedárově  hrbu  a  ohýbá  pohrabáče,265 ve  skutečnosti 
dosahuje Donne v Písních a sonetech značné formální virtuozity. Ta je snad nejpatrnější 
v básních s pravidelným strofickým členěním, ale velmi rozrůzněnou délkou veršů. Ta 
umožňuje jakési pulsační zrychlování a zpomalování tempa a vydělování důležitějších 
částí sdělení do kratších veršů, často i graficky zdůrazněných odsazením:

For if the sinewie thread my braine lets fall

Through every part

Can tye those parts, and make mee one of all;

These haires which upward grew, and strength and art

Have from a better braine

Can better doʼit (...)

Velká většina básní v Písních a sonetech je psaná právě v těchto strofách s proměnlivou 
délkou veršů, jež u Donna tak obdivoval a do své poezie převzal Brodskij.266 Jejich 
účinek  je  zvláštní.  Jak  poznamenává  A.  J.  Smith,  zdá  se,  že  nejde  o  předem dané 
uspořádání veršů a složité rýmové schéma, do nějž se musí vše přesně napasovat, nýbrž 

265 With Donne, whose Muse on dromedary trots,
Wreathe iron pokers into true-love knots (…)
Selected Poetry, s. 203.

266 Brodskij se podle svých slov u Donna „velmi mnoho naučil. Jde o to, že ruská poezie (…) operuje s  
velmi  jednoduchými  strofickými  jednotkami  –  čtyřverším.  Kdežto  u  Donna  jsem objevil  daleko 
zajímavější a poutavější strukturu. Tam jsou příklady neobyčejně složité strofické stavby. Zaujalo mě 
to a naučil jsem se to.“  Pomerancev, I., Brodskij, I. Chleb poezii i vek razbroda. Cit in NESTEROV,  
A. Formirovanije poetiki Brodskogo: za predelami „Bolʼšoj elegii“. Obrazy mira [online]. Zveřejněno 
6.11.2004 [cit. 2016-01-22]. Dostupné z:
      http://www.niworld.ru/Statei/annesterov/J_Donne_Brodsk/J_D_Br.htm#_ftn1.
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o organickou strukturu; tyto strofy většinou nepůsobí jako neustále opakované rytmické 
vzorce – neboť pravidelnost tu cítíme jen jako slabou rytmickou linku ostinátního basu 
– ale vyvolávají spíše dojem jemně usměrňovaného, nicméně plynulého růstu.267 I díky 
tomuto typu strof dokáže Donne i u těch nejsložitěji rozvíjených konceptuálních hříček 
a nejzauzlenější argumentace vytvořit dojem, že vznikají jaksi mimochodem, tady a teď. 
Samozřejmě nejde jen o proměnlivou délku veršů, ale o to, jak tato organická rytmická 
struktura „reaguje“ s větnou modalitou, syntaktickým členěním, rýmovým schématem a 
samotným obsahem básně. Pěknou ukázku skýtá například prvních šest veršů Alchymie 
lásky:

Some that have deeper diggʼd loves Myne then I,

Say, where his centrique happinesse doth lie:

I have lovʼd, and got, and told,

But should I love, get, tell, till I were old,

I should not finde that hidden mysterie;

O, ʼtis imposture all:

První dva verše si odpovídají  délkou, rytmem i rýmem a ve spořádaně pravidelném 
metru  nastolují  téma  básně  –  co  tak  úžasného  vlastně  láska  člověku  poskytuje. 
Následující verš je kratší a s trochejským začátkem, což už samo o sobě na něj přitahuje 
pozornost.  Toto  metrické  zdůraznění  pak Donne ještě  umocňuje energickým sledem 
jednoslabičných sloves loved, and got, and told, v němž bez dlouhých úvodů okamžitě 
přechází k osobní zkušenosti mluvčího. Další verš je obzvláště rafinovaný – opakují se 
v něm tatáž slovesa, a to ještě úderněji, protože už bez vložených spojek (But should I  
love, get, tell...), ale je delší než energický verš třetí a zároveň jej s ním těsně spojuje 
sdružený rým, který dává vyniknout pointě till I were old. Dokonale tak navozuje dojem 
úmorně dlouhého opakování týchž činností a zároveň úsečným jednoslabičným rýmem 
old  odráží  podráždění,  jež  v  mluvčím  představa  takového  neplodného  opakování 
vzbuzuje. Toto podráždění pak Donne otevřeně ventiluje ve verši posledním, na němž je 
mimořádný důraz, daný jak zvolací modalitou, signalizovanou počátečním Oh, tak jeho 
krátkostí  a  v  neposlední  řadě  také vybočením z  doposud uplatňovaného sdruženého 
rýmového  schématu.  Fakt,  že  se  kratičká  věta  ´tis  imposture  all v  okamžiku,  kdy 
přichází,  nerýmuje  (dokonale)  s  ničím,  co  jsme  zatím  slyšeli,  přesně  odráží  její 
postavení  ve  strofě.  Působí  jako  disonantní  tón  narušující  dekorum  spořádaně 

267 SMITH, A. J., ref. 254, s. 46.
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rozvíjeného  konvenčního  tématu  a  zároveň  jako  výtrysk  maximální  spontaneity  – 
znechucené mávnutí rukou nad tím, co bylo dosud řečeno.

Podobné efekty nacházíme v Písních a sonetech na každém kroku – a pro překladatele je 
velkou výzvou se s nimi vyrovnat. Při zkoumání raných pokusů o českého Donna už 
jsme na příkladu básně The Relique viděli, jak si v takovýchto případech počíná E. A. 
Saudek  –  nekopíruje  délky  veršů  mechanicky,  nicméně  snaží  se  alespoň  částečně 
zachovat  onu  pulsaci  myšlenky  mezi  rychlejšími  a  pomalejšími  pasážemi  (např.  v 
Relikvii se  v  rychlejším  tempu  odvíjejí  především  pasáže  ironizující  okolní  svět  a 
naopak závěrečná delší  trojverší jsou věnována milencům samotným). Některé verše 
Saudek kvůli  větší  průměrné délce českých slov prodlužuje a také uvolňuje náročné 
rýmové  schéma.  Tyto  mírné  ztráty  se  pak  snaží  kompenzovat  zejména  bohatým 
využíváním protikladu mezi mužským a ženským rýmovým zakončením, který u Donna 
nehraje tak významnou roli.

Přístupy Zdeňka Hrona a Hany Žantovské k Donnově metrice se navzájem velmi liší. 
Už na počátečních verších Donnovy elegie To his Mistress going to bed jsme viděli, že 
Hana Žantovská má sklon metrum rozšiřovat – v daném případě na alexandrín (Je čas,  
paní, je čas / mé síly všechen klid...).  U Písní a sonetů je tato její tendence ještě častější, 
protože ve strofách s nepravidelnou délkou veršů jsou prodloužení méně nápadná než v 
pravidelném pětistopém schématu elegií. Někdy ale přistupuje k prodloužení i u básně s 
jednotnou délkou veršů – zajímavým příkladem je Donnova Communitie, která zároveň 
dokládá, že i pravidelné metrum může těsně „spolupracovat“ s významem. 

5.3.6. Souhra metra s významem ve „frivolní“ poloze Písní a sonetů – Communitie

Báseň Communitie,  u Hany Žantovské překládaná jako Co je společné, patří k té části 
Písní  a  sonetů,  která  je  ještě  velmi  blízká  tónu  libertinštějších  Donnových  elegií. 
Obhajuje se v ní teze, že ženy nemají mravní osobnost, a proto je nejrozumnější brát je 
jako  věci,  jen  z  hlediska  užitku,  tj.  sexuálního  potěšení,  které  mohou  poskytnout. 
Podobně  jako  elegie  Anagram  i  Communitie  je  spíše  virtuózní  etudou,  zábavnou 
obhajobou neobhajitelného, kterou ani s ohledem na dobovou misogynii není třeba brát 
příliš vážně. Jak půvabně poznamenává J. B. Leishman, „takovéto pasáže by neměly 
žádný smysl,  kdyby si  jejich autoři  naprosto jasně neuvědomovali,  že si  zahrávají  s 
ohněm, že je spousta jejich současníků bude mít za vyložené zpustlíky a že ti, pro něž 
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píší, si budou, každý v jiném poměru, užívat nad jejich verši všechny odstíny velice 
složitého a rafinovaného potěšení: budou se slastně tetelit při vědomí, že by se měli 
pohoršovat  a  přitom  vlastně  nejsou  zdaleka  tak  pohoršení,  jak  by  podle  svého 
přesvědčení měli  být, budou se zlomyslně těšit  pomyšlením, ,jak skandální by tohle 
připadalo chudákovi  panu X nebo tomu starouškovi  panu Yʻ atd.  atd.  Požitek,  jaký 
takové  básně  skýtají  svým  autorům  i  čtenářům  (či  posluchačům)  není  nepodobný 
požitku, který mají malí kluci zvonící na cizí zvonky (...) z toho, když se najednou ve 
dveřích ukáže rozezlený obličej.  Onen rozezlený obličej  – ať už ho ztělesňuje Cato 
Starší, policista či Desatero – tu pořád musí být a musí vzbuzovat bázeň a respekt, jinak 
by taková literatura neměla zamýšlený účinek.“268

Sevřené  čtyřstopé  metrum  dodává  veršům  Communitie  gnómičnost,  charakter 
veršovaného  mravního  naučení  (podpořený  i  vnitřní  symetrií  abstraktních  pojmů  v 
některých verších269), a tím značně zvyšuje jejich provokativnost. Pod zástěrkou seriózní 
argumentace  se  skrývá  –  ale  vlastně  ani  moc  neskrývá,  spíš  rošťácky  vykukuje  – 
obhajoba absolutní mužské promiskuity:

Good we must love, and must hate ill, 

For ill is ill, and good good still; 

But there are things indifferent, 

Which we may neither hate, nor love, 

But one, and then another prove, 

As wee shall finde our fancy bent 

If then at first wise Nature had 

Made women either good or bad, 

Then some wee might hate, and some chuse; 

But since shee did them so create, 

That we may neither love, nor hate, 

Onely this rests, All, all may use.

If they were good it would be seene;

Good is as visible as greene, 

268 LEISHMAN, J. B. The Monarch of Wit. London: Hitchinson, 1965, s. 154.
269 Opět se tu čtenáři připomene výrok Josephine Milesové, že Donnova poezie je především poezie 

pojmových protikladů, poetry of concept countered by concept – viz kapitola 1, s. 27.
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And to all eyes it selfe betrayes.

If they were bad, they could not last;

Bad doth it selfe, and others wast;

So they deserve nor blame, nor praise. 

But they are ours as fruits are ours; 

He that but tasts, he that devours,  

And he that leaves all, doth as well; 

Changʼd loves are but changʼd sorts of meat; 

And when hee hath the kernell eate, 

Who doth not fling away the shell? 

Jak už jsem uvedla, kratší, čtyřstopé metrum a také převládající sdružené rýmování jsou 
pro tuto báseň velmi důležité. V protikladu k neutrálnímu a nejčastějšímu pentametru 
mohou svou stručností  a  pádností  evokovat  jakousi  lidovou moudrost;  osmislabičný 
verš  je  navíc  typickým  metrem  písní  a  balad,  tedy  také  původně  lidových  žánrů. 
Neméně pravděpodobné ale je, že tato příznaková prostinkost formy (v níž se hned na 
začátku  neřeší  nic  menšího  než  náš  vztah  k  dobru  a  zlu)  čtenáři  napoví,  že  celá 
argumentace je spíše lehkovážnou hříčkou než vážně míněnou disputací o podstatě žen. 

Tento typ souhry mezi metrem a významem klade před překladatele těžko řešitelnou 
obtíž.  Při  větší  průměrné  délce  českého  slova  je  prakticky  nemožné  zachovat  jak 
původní  metrum,  tak  onen  symetrický  ráz  Donnovy  argumentace,  kde  se  neustále 
konfrontují protikladné pojmy (stačí srovnat slabičnou délku některých z nich:  love-
láska/milovat, good-dobro/dobrý atd.).  Metrum si proto jednoznačně říká o rozšíření. 
Zároveň ale hrozí, že báseň v rozšířeném metru ztratí svou provokativní jednoduchost a 
začne nechtěně působit seriózněji. Pokud se tedy překladatel tak jako Hana Žantovská 
rozhodne pro rozšíření, je třeba věnovat dvojnásob pečlivou pozornost stylizaci, aby se 
Donnova rošťácká etuda neproměnila v misogynský traktát.

Překlad Hany Žantovské, domnívám se, právě do této pasti padá. Už první sloka působí 
dojmem, že uvozuje zcela vážnou reflexi lidského chování: 

Na dobro láskou, na zlo nenávistí

odpovídáme, rozdílem si jisti, 
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však jsou i věci mimo lásku, zášť, 

k nim náklonnost či odpor nechováme, 

toužíme po nich, zas je odmítáme,

jak nám to napovídá rozmar náš.  

Není to samozřejmě jen vina rozšířeného metra, ale také toho, že se Žantovská dopouští 
některých zdánlivě nepatrných posunů. Prvním je samozřejmě odlišná stylizace prvních 
dvou veršů  –  zatímco argumentace  „dobro musíme milovat,  protože  dobro  je  přece 
vždycky  dobro“  (a  u  zla  naopak)  je  až  okatě  primitivní,  kultivovaně  a  seriózně 
stylizované první dva verše překladu nevzbuzují nejmenší podezření, že by snad nebyly 
úvodem k hluboké mravoličné úvaze. 

Dalším nenápadným problémem je, že teze mluvčího vyznívají v češtině pro ženy méně 
urážlivě. Ve všech čtyřech slokách Donnovy básně se v zásadě tvrdí, že žena má zhruba 
stejnou  schopnost  vzbuzovat  v  muži  silné  emoce  jako  jablko,  které  takový  muž 
pravidelně chroupe k snídani. Zábavným paradoxem ale je, že s čím kamennější tváří a 
větší stylistickou virtuozitou se tato teze předkládá, tím méně máme tendenci brát ji 
vážně. Hana Žantovská základní linku argumentace reprodukuje správně, ale chybí u ní 
právě Donnova potutelně kamenná tvář, ona zdánlivě naivní prostota, s níž autor svoje 
skandálně urážlivé vývody prezentuje – skoro jako by šlo o přírodní zákon. Už v první 
sloce překlad ženám přisuzuje více lidskosti a větší moc nad muži než originál:

 

But there are things indifferent,

Which we may neither hate, nor love,

But one, and then another prove,

As we shall finde our fancy bent. 

však jsou i věci mimo lásku, zášť, 

k nim náklonnost či odpor nechováme, 

toužíme po nich, zas je odmítáme,

jak nám to napovídá rozmar náš.

I zdánlivě nedůležité may v originále zesiluje jeho vyznění, neboť říká „nemůžeme ženy 
milovat, i kdybychom snad chtěli – nejsou prostě natolik zajímavé, aby vzbuzovaly tak 
silné  emoce“.270 Třetí  verš  překladu,  v  němž muž po ženě hned touží,  hned ji  zase 
odmítá, pak je s tímto základním předpokladem poněkud v rozporu, protože budí dojem, 
že žena může s mužskou psychikou dost silně „cvičit“ (jistě, toužit můžeme i po jablku 
či housce, ale není to úplně typický způsob vztahování se k nim). Originál – But one,  

270 Dnešní čtenář už neocení další hravý aspekt originálu, totiž to, že Donnův svérázný výklad o věcech 
morálně neutrálních vychází ze stoického konceptu adiaforon.
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and  then  another  prove  –  vzbuzuje  spíše  představu  nevzrušeného  ochutnávání  ze 
švédského stolu. 

Argumentaci  ve  prospěch  promiskuity  překlad  poněkud  zastírá  i  v  posledním verši 
druhé sloky:

If then at first wise Nature had 

Made women either good or bad, 

Then some wee might hate, and some chuse; 

But since shee did them so create, 

That we may neither love, nor hate, 

Only this rests, All, all may use 

Snad měla příroda již od stvoření

dát světu dobré nebo špatné ženy,

abychom mohli zavrhnout či brát,

pakli však moudře ženu vytvořila,

že nemilá nám není ani milá,

nezbude nám než každou přijímat.

Formulace  Nezbude nám než každou  přijímat je příliš pasivní a cudně implicitní, než 
aby mohla adekvátně vyjádřit, že všechny ženy jsou na světě k dispozici všem mužům 
bez  rozdílu.  Poslední  ránu  Donnově  poťouchlé  propagaci  promiskuity  pak  zasazuje 
závěrečná sloka překladu, v níž se v rozporu s originálem sexuální odříkání staví výš 
než konzumace lásky:

But they are ours as fruits are ours; 

He that but tasts, he that devours,  

And he that leaves all, doth as well; 

Changʼd loves are but changʼd sorts of meat; 

And when hee hath the kernell eate, 

Who doth not fling away the shell? 

Jsou naše jako plody, které zrají,

někdo jen okusí, jiný se nají,

odmítnout možná moudrosti je znak:

od jedné krmě spěcháš k druhé chutné,

odhodit slupku, když se jádro slupne,

kdo by si vlastně nepočínal tak? 

Originál  se  k  ženám opět  vztahuje  jako  k  houskám na  krámě,  máme-li  použít  tak 
přízemního příměru: pokud mám chuť, kousnu si nebo se pořádně najím, pokud ne, 
nechám být.  Proč  by ale  odepřít  si  housku na  krámě mělo  být  znakem moudrosti? 
Žantovská tu znovu bezděčně přisuzuje ženám v mužském životě osudovější úlohu, než 
jim je ochoten přiznat mluvčí. I jiskřivý cynismus posledních tří veršů, v nichž první 
libertinskou pointu hned přebíjí druhá, ještě neuctivější, ztrácí v překladu poněkud lesk: 
jednak  tím,  že  analogie  ve  čtvrtém verši  zůstává  implicitní  (changʼd  loves  are  but  
changʼd sorts of meat /  od jedné krmě spěcháš k druhé chutné),  a jednak formulací 
úplného závěru, v němž se pointa (ono superenergické fling away the shell) vyzrazuje 
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už v předposledním verši a v závěru (kdo by si vlastně nepočínal tak?) se objevuje méně 
drsný a přímočarý kondicionál a nepřirozený inverzní slovosled. 

Communitie je podle mého názoru navýsost zajímavým příkladem toho, jak důležité je u 
Donna postihnout nejen logiku věci,  ale  také správný tón,  přesnou míru vážnosti  či 
nevážnosti,  drzosti  a  bravury  –  a  jak  i  velmi  kultivovaný  překlad,  kterému  nelze 
vytknout  zásadní  významové  posuny,  může  vyznít  bezzubě.  Jakkoli  to  zní  krutě, 
překládat Donna (jeho frivolní polohu) takto znamená v podstatě ho nepřeložit. 

Zároveň lze na příkladu Communitie  opět doložit, jak svrchovaně důležitá je u Donna 
veršová forma a to, jak se s ní překladatel rozhodne naložit. Snad by se dala vymyslet i 
taková verze  Communitie,  jež  by Donnovu poťouchlost  náležitě vystihla  lexikálními 
prostředky  a  dokázala  by  na  formulační  rovině  vykompenzovat  seriózní  účinek 
pětistopého jambického metra, které českému čtenáři asociuje například Shakespeara. 
Možná více  nasnadě je  ale  jiné  řešení.  Při  rozšiřování  metra  není  přece  vždy třeba 
uvažovat  jen o přidání  stopy,  tedy o jambickém pentametru.  V daném případě by s 
Donnovou  poťouchle  naivní  argumentací  asi  lépe  ladila  nějaká  varianta  kratšího 
daktylotrochejského  verše,  v  níž  bude  co  do  počtu  slabik  více  prostoru  než  ve 
čtyřstopém jambu originálu a zároveň bude mít blíže k tónu lidového moudra.

5.3.7. Vztah veršové formy a expresivity: srovnání Hron – Žantovská   

Je velká škoda, že Zdeněk Hron Communitie ve svém výboru nemá, a nelze tudíž použít 
přímého srovnání. Není to patrně náhoda – Hron se v naprosté většině případů snaží 
Donnovy  verše  neprodlužovat,  a  jelikož  tuto  virtuózní  hříčku  nejspíše  nelze 
srozumitelně  vtěsnat  do  čtyř  jambických stop,  možná se  právě  kvůli  již  zmiňované 
souhře metra a významu rozhodl překladu vzdát.  

Přesto najdeme v Písních a sonetech mnoho příkladů, na nichž se dá rozdílný přístup k 
veršové formě ukázat stejně dobře – a s ním i obecnější stylizační rozdíly, které zčásti 
souvisejí s rozhodnutími překladatelů respektovat (nebo nerespektovat) původní formu, 
ale  nedají  se  jimi  vysvětlit  beze  zbytku.  Téměř  dvojčetem  Communitie  je  podobně 
laděná báseň The Indifferent (u Žantovské Lhostejný, u Hrona Lhostejnost). Její mluvčí 
nejprve prohlašuje, že je ochoten a schopen milovat všechny ženy bez ohledu na vzhled 
i povahu, a poté pronáší zapálenou filipiku proti věrnosti,  a to i věrnosti u žen (což 
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dodává básni  větší  pikantnost).  Jádro básně je  obsaženo ve dvou krátkých sdruženě 
rýmovaných verších uprostřed druhé sloky:

oh we are not [faithful], be not you so 

let mee, and doe you, twenty know 

Překlady tohoto dvojverší se radikálně liší, a to zároveň formálně i volbou stylového 
rejstříku: 

Žantovská:

och věrní nejsme: měj si na tom dosti

že můžeš jako já vybírat po libosti 

Hron:

my věrní nejsme, tak proč ty,

oba spát můžem s dvaceti 

Zdeněk  Hron  se,  jak  je  v  jeho  překladech  pravidlem,  snaží  i  v  těchto  stísněných 
podmínkách  zachovávat  počet  iktů  ve  verši,  což  ho  přirozeně  vede  k  hledání  co 
nejjednoduššího a nejpřímějšího vyjádření. Hana Žantovská překládá Donnovu výzvu k 
promiskuitě podstatně zaobaleněji, což ovšem je možné pouze při výrazném rozšíření 
metra a slabičného rozsahu veršů (z 8 slabik na 11, respektive 13).271 

Samozřejmě netvrdím, že postoje k metrické formě originálu jsou vždy nutně prvotní a 
vše  ostatní  (zde  rozdíl  v  míře  „maskulinní“  přímosti  až  drsnosti)  z  nich  kauzálně 
vyplývá.  Spíše platí,  že oba aspekty se prolínají.  Jak už jsme zaznamenali  u Elegií, 
Zdeněk Hron věnuje obecně větší pozornost textuře, způsobu vyjádření myšlenky, a tedy 
si  i  více uvědomuje,  jak rozrůzněná délka Donnových veršů souvisí  s  rozrůzněností 
jejich stylizace  – od maximálně jednoduchých „spontánních“  povzdechů,  výkřiků  či 
důrazných  rad,  zpravidla  obsažených  v  nejkratších  verších,  až  po  syntakticky 
komplikované výklady analogií – už v elegii  Loveʼs Progress  jsme viděli, že právě v 
takovýchto výkladech (analogie mezi ctnostmi žen a ctnostmi zlata) Hron často sleduje 
komplikovanou syntax originálu těsněji nežli Žantovská. 

V tomto konkrétním případě lze kontrast mezi  vybírat po libosti a  spát s dvaceti jistě 
přičíst  i  generačnímu  rozdílu  mezi  překladateli,  nicméně  souvislost  mezi  veršovou 

271 Hron  někdy  z  metrických  důvodů  překládá  Donnova  (potenciálně)  plurálová  you singulárem  – 
konkrétně zde stírá rozdíl mezi oslovováním jedné ženy a žen obecně (verš Will it not serve your turn  
to do as did your mothers jednoznačně ukazuje na to, že you je zde plurálové). 
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formou a expresivitou se dá v překladech pozorovat velmi často. Hlavní ambicí Zdeňka 
Hrona je věrně zachytit onu (zdánlivou) spontaneitu Donnových veršů, intenzitu právě 
prožívané  emoce,  ať  už  je  jí  vztek,  údiv,  vášnivá  vroucnost  nebo některý  z  desítek 
dalších citových odstínů. Hron je celkově koncentrovanější než Žantovská, a to nejen na 
metrické rovině, ale i ve výběru slovní zásoby – do omezenějšího prostoru metrického 
schématu, jež zpravidla co nejtěsněji sleduje schéma originálu, umisťuje silněji citově 
zabarvená  slova  či  obraty  –  někdy  i  výrazně  hovorové  a  modernizující.  Přímo  ve 
srovnání s originálem to lze dobře ukázat na poslední sloce básně Rozbřesk (Breake of  
Day).

Must businesse thee from hence remove? 

Oh, that’s the worst disease of love, 

The poore, the foule, the false, love can 

Admit, but not the busied man. 

He which hath businesse, and makes love, doth doe 

Such wrong, as when a maryed man doth wooe. 

Za svými kšefty musíš jít?

Hůř lásku nelze umořit.

Šereda, proutník, chuďas snad – 

kšeftsman však nesmí milovat.

Kdo miluje, ač má svá jednání,

je manžel, který jinou uhání.

Kromě pojmenování  šereda, proutník  či  chuďas, která nesou v zásadě stejný význam 
jako zpodstatnělá adjektiva v originále a liší se jen o něco větší intenzitou, používá Hron 
i  výrazně  nespisovná  slova  kšefty a  kšeftsman.  Jimi  posouvá  význam originálu,  ale 
zároveň také zesiluje rozhořčení ženské mluvčí.  Hronův důraz na emocionální náboj 
Donnových veršů, který se snaží vždy přinejmenším věrně reprodukovat, ne-li umocnit, 
a to i za cenu významových posunů, se projevuje neméně výrazně v Donnově slavné 
Kanonizaci, kde je možné srovnávat i s překladem Hany Žantovské. Zde se soustředím 
jen na úvodní sloku této básně, nejprve v originále: 

For Godsake hold your tongue, and let me love,                  

Or chide my palsie, or my gout,                                          

My five grey haires, or ruinʼd fortune flout,                              

With wealth your state, your minde with Arts improve,      

Take you a course, get you a place,                            

Observe his honour, or his grace,                             

Or the Kingʼs reall, or his stamped face                                    

Contemplate, what you will, approve,                               

So you will let me love.                                                     
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První  věta  Kanonizace  patří  k  Donnovým  nejslavnějším  začátkům  a  nese  oba 
charakteristické znaky, o nichž jsme se zmiňovali v Elegiích – je hovorově expresivní a 
uvádí čtenáře přímo do středu dění. „Proboha mlč(te) a nech(te) mě milovat!“ reaguje 
mluvčí podrážděně na cosi, co se odehrálo těsně před začátkem básně – patrně na něčí 
nevyžádanou, byť dobře míněnou radu. Oslovenými tu mohou být přátelé nebo svět 
obecně, jedno je ale jisté: mluvčí důrazně žádá, ať ho druzí laskavě nechají na pokoji a 
nesnaží se mu vymluvit jeho zamilovanost. Zároveň v druhém a třetím verši ironicky 
předjímá, co všechno mu asi dobří přátelé budou předhazovat – že je na lásku příliš 
starý, nemocný či bez peněz – a ve zbytku strofy jim pak doporučuje, ať si hledí svého, 
ženou se za kariérou u dvora nebo za penězi. Jemu samotnému stačí láska. V originále 
se střídá jamb s daktylem a verše pětistopé se čtyřstopými. Pointa, či spíše jakýsi refrén, 
který  se  ovšem  tak  jako  u  básně  Will v  každé  strofě  poněkud  obměňuje,  je  pro 
zdůraznění ve verši třístopém. 

Podobně jako jsme to viděli už u Alchymie lásky, i zde rozrůzněná délka veršů pomáhá 
vytvářet  dojem  hovorové  spontaneity.  Dva  nejdelší  verše  (1.  a  4.)  jsou  pravidelné 
pětistopé  jamby  obsahující  obecnou  radu,  k  níž  mluvčí  v  kratších  a  podstatně 
rozvolněnějších  verších  vždy  něco  dodává  (ve  výčtových  pasážích  skutečně  máme 
pocit, že jednotlivé části verše se připojují tak, jak mluvčího v jeho řečnickém zápalu 
napadají: Or chide my palsie, or my gout / … / Observe his honour, or his grace). 

I zde je rytmus, přesněji řečeno jeho změny, nositelem jemných nuancí – jak se tiráda 
mluvčího rozvíjí a on se dostává „do ráže“, nastolený jambický spád se nejprve zvlní 
drobnou nepravidelností (my five gray haires or ruin'd fortune flout) a vzápětí se úplně 
láme dvěma pravděpodobně daktylskými  počátky vět  Take you a course,  get  you a 
place.272 Alternativní čtení, při němž se důraz přesouvá na you (Take you a course, get  
you a place), činí verš sice pravidelnějším, ale o to více se podráždění přesouvá přímo 
do obsahu, neboť takováto rytmizace naznačuje, že mluvčí odmítá předchozí rady přátel 
a  ironicky jim doporučuje, ať se jimi řídí raději sami. Následuje opět návrat k jambu 
(Observe his honour, or his grace), ale hned vzápětí se výpověď střetne s hranicemi 
formy ještě  výrazněji,  tentokrát  nejen metrickými nepravidelnostmi,  ale  také těsným 

272 Je  pravda,  že  při  tichém  čtení  jambu  vnímáme  vzhledem  k  základnímu  metrickému  impulsu 
daktylské  počátky  zpravidla  oslabeně.  Donnova  schopnost  přimět  čtenáře,  aby  si  danou  situaci 
představil a sám svou fantazií dotvářel, ale na druhé straně přispívá k tomu, že čtenář může v duchu 
„slyšet“ slova mluvčího, jako by byla pronášena hlasitě a ve skutečném podráždění. 
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přesahem:  Or  the  Kingʼs  reall  or  his  stamped  face  /  Contemplate.  Tento  přesah 
představuje  určitý  moment  překvapení,  neboť  citovaná  jmenná  fráze  by  mohla  být 
napojena i na sloveso  observe z předchozího verše, a čtenář ji až do okamžiku, kdy 
přichází sloveso contemplate, také pravděpodobně bude tak vnímat. Týž rétorický efekt 
zvyšující napětí, tj. inverzi slovesa až za předmět, k němuž se vztahuje, zopakuje Donne 
ve zbytku předposledního verše ještě jednou (what you will, approve) a pak už se celý 
dlouhý řetězec imperativů uzavírá svrchovaně prostou pointou: So you will let me love. 

Už  citované  inverze  naznačují,  že  tu  samozřejmě  nemáme  co  dělat  s  autentickým 
hovorovým jazykem, ale spíše s jeho mistrnou náznakovou nápodobou. Díky rytmické 
rozrůzněnosti  a  dynamickým  výčtovým  pasážím  působí  nicméně  první  sloka 
Kanonizace velmi živým, spontánním dojmem a je pravým opakem deklamativnosti. 

V  podání  Hany  Žantovské  se  úvodní  verše  Kanonizace výrazně  proměňují. 
Překladatelka  patrně  postupovala  velmi  racionálně  –  zaznamenala,  že  originál  má 
velkou  sémantickou  hustotu,  správně  si  všimla,  že  takřka  všechny  verše  mají 
dvojčlennou strukturu a rozhodla se  tedy začátek Kanonizace přetvořit v klasický český 
alexandrín s cezurou (pro zřetelnost naznačuji cezuru výraznějším odsazením): 

For Godsake hold your tongue, and let me love, 

          Or chide my palsie, or my gout, 

My five grey haires, or ruin'd fortune flout, 

   With wealth your state, your minde with Arts improve, 

Take you a course, get you a place, 

Observe his honour, or his grace,                             

Or the King's reall, or his stamped face 

    Contemplate, what you will, approve, 

    So you will let me love. 

Proboha mlčte a   nechte mě milovat, 

či bijte posměchem    mou kulhavost a dnu,

mých šedých vlasů pět,   mou hloupou chudobu 

běžte si statky své    a ducha pěstovat, 

pak někde úřad si     sežeňte odměnou, 

dbejte na jeho čest   s vážností vrozenou

ctěte královu tvář    na minci raženou

můžete vůbec na co chcete dbát, 

pokud smím milovat.  

Jak vidíme, rozdíly v délce a tempu se kromě posledních dvou veršů úplně setřely a 
výsledný dojem je spíše poklidně symetrický než dynamický273. K tomu překladatelka 
přidává  ještě  pár  slovosledných  inverzí  a  relativně  složitou  syntax:  zatímco  návrhy 

273 Podobný rozdíl mezi originálem a překladem Hany Žantovské (a také mezi překlady HŽ a ZH) jsme 
viděli  už  v  objevitelské  pasáži  devatenácté  elegie,  zejména  při  překladu  dynamického  dvojverší 
Licence my roving hands and let them go / Behind, before, above, between, below. Viz s. 146.
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mluvčího ve verších 5-7  (take you a course, get you a place...) jsou kratičké, souřadně 
napojované věty či větné členy o třech či čtyřech slovech a  budí dojem, že mluvčímu 
přicházejí takřka současně na mysl i na jazyk, v překladu se z nich stávají syntakticky 
složitější celky (např. dbejte na jeho čest s vážností vrozenou), které už příliš nepůsobí 
jako  spontánní  polemický  výpad.  Namísto  temperamentního  milovníka,  který 
podrážděně polemizuje s  přáteli,  tak před námi  stojí  téměř postava z francouzského 
klasicistního dramatu,274 která tváří k publiku deklamuje předem připravený text.

Podobně jako u Donnovy  Communitie je  i  v  první  sloce  Kanonizace  překlad  Hany 
Žantovské  vítězstvím  přehlednosti  a  koherence  nad  tónem básně.  Čteme-li  jej  jako 
původní český text, zaujme, ale nezajme, nenárokuje si naši pozornost tak autoritativně 
jako originál, ani nevyžaduje intenzivnější interpretační spolupráci čtenáře. Zajímavé je 
srovnání s překladem Zdeňka Hrona, který se snaží zachovat především silně osobní a 
dynamický charakter originálu: 

Proboha mlč a nech mě milovat,

      vyčti mi dnu i ochrnutí,

šedý vlas, bída ať tě k smíchu nutí,

      ducha i statky můžeš, kde chceš brát,

          cíl, cestu zvol si, kráse, cti

          hold vzdávej, nebo pomysli

na pravé krále i ty na minci - 

     nic z toho nebudu ti brát,

     jen nech mě milovat!

První  dva  rozdíly  jsou  zřejmé  na  první  pohled.  Zaprvé  Hron  zachovává  grafické 
odsazování veršů originálu, které při zrakovém vnímání básně posiluje dojem vnitřní 
rozrůzněnosti a dynamiky. Za druhé, Donnovo you, které se tu vzhledem k familiárnímu 
tónu básně jeví spíše jako plurálové, se u Hrona se v rámci překladatelské licence mění 
v jednoho konkrétního dialogického partnera (zjevně i kvůli kratším koncovkám sloves 
v jednotném čísle – viz níže). To samozřejmě posiluje onu osobní a polemickou stránku 
Donnových  úvodních  veršů,  nicméně  později  může  ztěžovat  přechod  do  obecnější 

274 Vzhledem k  okrajovějšímu postavení  alexandrínu  v  české  literatuře  a  jeho  naprosto  ústřednímu 
postavení v literatuře francouzské může být jeho užití snadno konotováno s francouzskou kulturou 
(IBRAHIM, R. Český alexandrín jako náhrada řeckého a latinského hexametru a pentametru.  Česká 
literatura 3/2009, s. 374).

188



roviny, neboť v dalších strofách se mluvčí čím dál zřetelněji obrací k širokému publiku 
a zejména pak k jiným mileneckým dvojicím.  

Druhý rozdíl je také více než zjevný – Hron se maximálně snaží neprodlužovat verše 
originálu  (pouze  ve  dvou  nezbytných  případech,  ve  3.  a  7.  verši,  přidává  stopu), 
zachovává  variabilitu  jejich  délky  a  tak  jako  originál  se  vyjadřuje  v  jednodušších 
syntaktických celcích. Srovnejme jen 2. a 3. a dále 5. a 6. verš:

Žantovská:

či bijte posměchem mou kulhavost a dnu,

mých šedých vlasů pět, mou hloupou chudobu

(…) 

pak někde úřad si sežeňte odměnou, 

dbejte na jeho čest s vážností vrozenou

Hron:

    vyčti mi dnu i ochrnutí, 

šedý vlas, bída ať tě k smíchu nutí

(…) 

      cíl, cestu zvol si, kráse, cti

      hold vzdávej (...)

Bezprostředností tónu je Hronův překlad zjevně bližší originálu – útočí na pozornost 
čtenáře  v  krátkých,  úderných  větách  a  daleko  naléhavěji  se  dožaduje  jeho  aktivní 
interpretační spolupráce.  Tento druhý rozdíl vynikne zejména při prvotním čtení bez 
originálu. Nevnímáme-li jej na pozadí originálu, je Hronův překlad znatelně eliptičtější 
a působí méně souvisle než překlad Hany Žantovské. Podívejme se jen na část první 
strofy, v níž vyznačuji tučným písmem a otazníky pasáže, kde je návaznost mezi verši 
problematická:

Proboha mlč a nech mě milovat,

       vyčti mi (?) dnu i ochrnutí,

šedý vlas, bída ať tě k smíchu nutí,

       ducha i statky můžeš, kde chceš brát (?)

Mezi imperativy mlč a vyčti mi v prvním a druhém verši není na rozdíl od originálu – 
...hold your tongue /  Or chide my palsy –  žádný zlogičťující  přechod a i  jinde jsou 
přechody  mezi  jednotlivými  návrhy,  které  mluvčí  činí  svému  protějšku,  náhlejší: 
zatímco veršem Hany Žantovské běžte si statky své a ducha pěstovat se po zmínkách o 
všemožných nedostatcích mluvčího přehledně nastoluje nové téma, Hronův podrážděný 
výpad  ducha i statky můžeš, kde chceš, brát   přichází zcela nečekaně a na předchozí 
verše  nijak  nenavazuje. Samy návrhy mluvčího  pak  jsou u  Hrona  formulovány tak 
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obecně (cíl, cestu zvol si) či   nepřesně (observe his honour, or his grace – kráse, cti /  
hold vzdávej), že nevzbuzují žádnou konkrétní představu. Zatímco originál srozumitelně 
odděluje sféru peněz a světských úspěchů, do níž mluvčí vykazuje své posluchače, od 
výsostného  a  soběstačného  vesmíru  lásky,  u  Hrona  není  tato  myšlenka  vyjádřena 
zdaleka tak jasně.  Není ostatně divu,  je-li  například verš  observe his  honour or his  
grace, jímž mluvčí posluchačům doporučuje, aby se hleděli vlichotit do přízně mocného 
patrona, přeložen jako kráse, cti / hold vzdávej. Jako by tu snaha napodobit dynamický 
spád pasáže, jež začíná daktylským take you a course, vedla překladatele k užívání co 
nejkratších slov téměř bez ohledu na význam.

Celkově představuje Hronův překlad zajímavý protiklad vůči  Žantovské – jestliže o 
jejím překladu jsme tvrdili, že je vítězstvím přehlednosti a koherence nad tónem básně, 
verze Hronova předvádí pravý opak. Hron jako básník instinktivně cítí, jak důležité je, 
aby bylo  možné Donna i  v  překladu poznat  po hlase,  ale  jeho překlad  první  sloky 
Kanonizace se na imitaci tónu soustředí až příliš a zanedbává samotný smysl sdělení. 
Jestliže už originál klade vysoké nároky na čtenářovu pohotovost, protože mluvčí ve 
svém  dramatickém  monologu  v  rychlém  sledu  evokuje  vícero  kontextů  a  situací 
(překážky  bránící  staršímu  a  nemajetnému  člověku  v  lásce,  možnosti 
sebezdokonalování,  hledání  patrona  u  dvora,  hromadění  bohatství  atd.,  přičemž 
posledně jmenovaný význam je navíc vyjádřen metaforicky –  observe the kingʼs  […] 
stamped face), Hronův překlad svou eliptičností klade na čtenáře nároky zcela nereálné. 
Znovu tu narážíme na onen základní problém, o němž jsme hovořili na začátku této 
kapitoly – jak důležité je vyvažovat v Donnových básních logiku sdělení a dramatickou 
expresivitu. 

V  obou  případech  samozřejmě  výsledek  souvisí  se  vztahem  k  metrické  podobě 
originálu, ale nelze  říci, že by prodlužování veršů (které zpravidla zlepšuje koherenci a 
srozumitelnost) s sebou vždy neslo upovídanost a ztrátu dynamiky a naopak snaha o 
dodržení původního rozměru vedla ke zkratkovitosti a nesrozumitelnosti. Rozhodovat 
se je třeba případ od případu. Kupříkladu v úryvku z Kanonizace Hany Žantovské není, 
domnívám se,  problematické samo rozšíření rozměru, ale spíš způsob, jakým se 
provádí – zarovnání většiny veršů tak dynamické první strofy na stejnou délku, fakt, že 
se jejich spád zpomaluje a symetricky rozděluje cezurou, a průvodní změny syntaxe. 
Překladatelčina „pofrancouzštělá“ alexandrínová verze Donnova Take you a course, get  
you a place / Observe his honour or his grace nemůže neevokovat Alainovu poznámku 
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na  s.  92  třetí  kapitoly,  že  ve  francouzských   překladech  anglické  poezie  na  sebe 
„důležitá slova“ dynamicky nenarážejí,  ale jsou bezpečně odizolována syntaktickými 
vycpávkami. Ani překladatelka patrně nepovažovala své řešení za optimální, neboť již 
druhá  strofa  Kanonizace vypadá  odlišně  –  alexandrín  v  ní  nenajdeme  ani  jeden. 
Obecněji lze říci, že změny rytmu jsou u Žantovské vždy motivovány striktně snahou o 
významovou  přesnost  a  srozumitelnost  –  nikdy  nerozšiřuje  verš  jen  z  formálních 
důvodů, například proto, aby se shodovala metrická podoba strof.

Snaha co nejpřesněji  imitovat rytmickou proměnlivost originálu,  charakteristická 
pro  Zdeňka  Hrona,  je  naopak  problematická  zejména  tam,  kde  se  osekáváním 
českého verše na rozměr verše původního potlačují jiné dynamické prvky Donnova 
stylu. Příkladem může být Hronův začátek Donnovy Blechy (Flea):

Marke but this flea, and marke in this 

How little that which thou denyʼst me is 

Vidíš-li blechu, vidíš snad,

jak málo znamená, co nechceš dát.

V úvodu byla řeč o tom, jak nás mnohé Donnovy začátky vrhají přímo do konkrétní 
dramatické situace a pomocí hovorové intonace a někdy i naznačených fyzických gest a 
„rekvizit“ načrtávají základní vztah mezi mluvčím a imaginárním posluchačem. Přesně 
tento pocit  konkrétních kulis  a  důvěrně  blízkého vztahu se ale  v  Hronově překladu 
ztrácí: není tu přímá pobídka (marke),  z konkrétní bleší rekvizity se stává blecha in 
abstracto (vidíš-li blechu...  Jakou blechu? Jakoukoli?) a do třetice – což už není vinou 
zkráceného prvního verše – není v překladu načrtnutý ani výchozí vztah mezi oběma 
protagonisty (Komu něco nechceš dát, ať už je to cokoli?). Všechny tyto důležité věci 
zůstávají  zachovány v překladu Hany Žantovské,  který  za dvě  z  nich „platí“  pouze 
zarovnáním prvního verše na délku druhého:

Žantovská:

Jen pohleď na tu blechu a pak zvaž,

jak málo je, co ty mi odpíráš.

Hron: 

Vidíš-li blechu, vidíš snad,

jak málo znamená, co nechceš dát.

Je  pravda,  že  verše  Žantovské  jsou  poklidně  symetrické  a  Hronovy svou nestejnou 
délkou  působí  čistě  rytmicky živěji.  Jenže  cena  je  v  tomto  případě  příliš  vysoká  a 
dynamičnost  rytmická  nevyváží  statickou  neurčitost  situační.  Začátek  v  podání 
Žantovské  je  Donnovi  jednoznačně  blíže  –  bohužel  se  její  Blecha drží  pětistopého 
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rymického půdorysu ve všech následujících verších, zatímco u Donna neustále nervně 
pulsuje  mezi  pětiiktovým  a  čtyřiktovým  veršem  ve  schématu  4-5-4-5-4-5-4-5-5. 
Celkově  proto  v  Bleše  působí  překlad  Žantovské  oproti  originálu  poněkud  příliš 
pravidelně a „zveršovaně“.

Abych doložila, že rozšiřování veršů (jež je u mnoha Donnových básní holou nutností) 
samo o sobě nevadí,  vypůjčím si  jiný příklad  z  Donnovy vrcholné  lyriky.  Překlady 
Donnovy básně  Východ  slunce  (The  Sunne  Rising)  podle  mého  názoru  přesvědčivě 
ukazují, že důležité je především zachovat v češtině alespoň do určité míry onu vnitřní 
rozrůzněnost Donnových strof, rytmickou i formulační.  Východ slunce  patří do stejné 
skupiny jako  Kanonizace; jsou to  básně,  v  nichž  Donne staví  dokonalý vztah  dvou 
milujících do protikladu ke sféře světské moci a ambic a připisuje mu mnohem větší 
cenu.  Východ slunce  je laděný méně mysticky než například  Rozloučení zapovídající  
smutek. Převládajícím tónem je tu hravá nadsázka a lehce parodické užití konvenčních 
motivů  –  u  svítáníčka  především tradiční  stížnosti  na  neúprosnost  slunečního  svitu, 
který vyhání milence z lůžka.  Považují-li  se milenci  za rovné králům a svoje lůžko 
prohlašují za střed světa nebo přímo za jediný skutečný svět, je v tom kromě tradiční 
paralely mezi makrokosmem a mikrokosmem i špetka typicky donnovského přehánění. 
Jako by se mluvčí básně snažil sám sebe přesvědčit, že v oněch ostatních světech o nic 
nepřichází. Toto podezření vzniká tím spíš, že mluvčí si pro svou lásku, údajně stojící 
tak vysoko nad všemi světskými lákadly, vypůjčuje měřítka právě z oné „nižší“ sféry 
dvorské ctižádosti a nádhery (zatímco v Rozloučení srovnává svůj vztah s harmonickým 
pulsováním  sfér  či  dokonalostí  kruhu,  zde  jsou  dominantními  obrazy  královský  či 
knížecí majestát, pocty, zlato a bohatství). Zároveň – a právě tím je Donne zajímavý – 
probleskuje  za  žertovnou  hyperbolou  i  vážnost  subjektivně  pravdivého  prožitku  – 
prožitku, který je možná vázán jen na pár okamžiků vrcholného souznění či extáze, ale 
není proto o nic méně opravdový:

             Sheʼis all States, and all Princes I;

             Nothing else is;

Princes doe but play us ; compared to this, 

All honourʼs mimique; All wealth alchimie.

             Thou, Sunne, art halfe as happy as wee, 

             In that the worldʼs contracted thus; 

      Thine age askes ease, and since thy duties bee 
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      To warme the world, thatʼs done in warming us. 

Shine here to us, and thou art every where; 

This bed thy center is, these walls thy spheare. 

Toto  je  závěrečná,  třetí  strofa  Východu  slunce  –  a  právě  za  svrchovanou  prostotou 
pasáží,  které  zvýrazňuji,  je  snad  nejsilněji  cítit  autentická  zkušenost  lásky,  která  v 
určitých vrcholných okamžicích opravdu nepotřebuje nic než sebe samu. Hned po této 
prostotě  ovšem  následuje  apostrofa  slunce,  jež  je  syntakticky  i  logicky  daleko 
zauzlenější (thou Sunne art halfe as happy as wee; thine age askes ease, and since thy  
duties bee...)  a je spíš ukázkou onoho čirého důvtipu, o němž jsme hovořili u Elegií. 
Výsledkem  je  typická  donnovská  rovnováha.  Nothing  else  is…  slyšíme  v  jednom 
okamžiku,  jako by mluvčímu hluboký pocit  naplnění  příliš  stahoval  hrdlo,  než  aby 
dokázalo vyslovit více než čtyři slabiky. Jak ale vzápětí zjistíme, jeho štěstí mu zjevně 
nesvazuje jazyk ani neochromuje mozkové buňky natolik, aby mu nedovolilo zároveň s 
žertovnou blahosklonností oslovovat slunce, přirovnávat ho k vetchému starci a dávat 
mu rady ohledně jeho pracovního rozvrhu. Hluboce prožívaný cit a hravá reflexe se 
navzájem prolínají.

Podívejme se nyní, jak si s poslední strofou Východu slunce poradili oba překladatelé. 
Pro  alespoň  hrubé  srovnání  metrických  řešení  uvádím uprostřed  ve  třech  sloupcích 
počet iktů v originále (prostřední sloupec) a v každém z překladů:

Žantovská:

Ona je každý stát, knížata nahradím jí,

vším, vším jsme si tu sami.

Knížata hrají nás; a ve srovnání s námi

je každá pocta hrou, zlato je alchymií.

Ty zpola jen o svém štěstí víš,

vše do nás je staženo teď;

jsi stařec, a tak se šetřit smíš,

zahřej nás, zahřeješ svět.

Sviť nám a rázem všude jsi jak včera;

ta postel je tvůj střed, ty stěny tvoje sféra.
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           Hron:

           V ní každý stát, král ve mně žije,

           dál není nic!

Vedle nás princ je kmán, čest není víc 

než škleb a zlato pouhá alchymie.

           Přiznej nám slunce onu ctnost,

           že svět tak zmenšený teď máš – 

     jsi staré, trvá-li však povinnost

     dál zemi hřát, stačí, když hřeješ nás.

Sviť nám, a budeš mít svět prosvícený:

lože tvým středem je, tvou sférou stěny!

193



Z čísel  v prostředních sloupcích je na první pohled zjevné,  že Zdeněk Hron přesně 
respektuje počet iktů v každém verši  originálu,  zatímco Hana Žantovská si  tradičně 
počíná volněji. I grafické řešení, tj. odsazování, respektive neodsazování veršů podle 
originálu, je obdobné jako u Kanonizace a platí pro oba překladové soubory plošně, byť 
nelze říci, zda u Hany Žantovské byla nivelizace tohoto rysu její vlastní volbou, nebo 
požadavkem redakce.275 Podívejme se nejprve podrobněji na první čtyřverší,  v němž 
nacházíme ony působivě jednoduché verše, o nichž byla řeč v předchozích odstavcích:

Sheʼis all States, and all Princes I;

Nothing else is;

Princes doe but play us ; compared to this, 

All honour   ̓ s mimique; All wealth alchimie.  

Žantovská:

Ona je každý stát, knížata nahradím jí,

vším, vším jsme si tu sami.

Knížata hrají nás; a ve srovnání s námi

je každá pocta hrou, zlato je alchymií.

 Hron:

           V ní každý stát, král ve mně žije,

           dál není nic!

Vedle nás princ je kmán, čest není víc 

než škleb a zlato pouhá alchymie.

V překladu Zdeňka Hrona tentokrát  nejde  koncentrovanost  na  úkor  srozumitelnosti; 
jeho formulace jsou zde průzračné a silné, ale kromě překladatelova formulačního umu 
na tom má podstatný podíl i šťastná shoda okolností, neboť klíčová slova této pasáže 
mají v češtině obdobně krátké protějšky (stát, král/princ, čest). Faktem zůstává, že těsné 
sledování Donnovy metriky je jako obecná metoda stěží udržitelné, neboť i zde vidíme, 
jak metrická omezení tlačí překladatele k volbě krátkých slov (princ, kmán, škleb) a 
mírnému  zploštění  Donnovy  obraznosti  (převod  věty  Princes  doe  but  play  us).  V 
básních,  které kladou na čtenáře vyšší interpretační nároky než tato pasáž, například 
proto,  že  v  nich  v  rychlém sledu  přecházíme  z  jednoho  kontextu  do  druhého,  má 
okleštění slovníku na krátká, metricky přijatelná slova, spojené případně i s eliptickou 
syntaxí,  daleko  problematičtější  důsledky.  To  jsme  ostatně  viděli  v  první  sloce 
Kanonizace,  kde  se  na  ploše  několika  veršů přesouváme  od  tělesných  nedostatků 

275 Donnovy básně sice vyšly souborně tiskem až po jeho smrti,  takže z jejich typografické úpravy 
bychom  nemohli bezpečně soudit na autorský záměr, nicméně odsazování najdeme v nejdůležitějších 
rukopisných opisech jeho poezie, které vznikaly ještě za jeho života a mají vysokou textovou autoritu  
(Westmoreland Manuscript, napsaný osobně rukou Donnova přítele Rowlanda Woodwarda c. 1620, či 
St Paulʼs Manuscript, c. 1620–1623). Viz digitalizované verze těchto raných rukopisných sbírek na 
stránkách http://digitaldonne.tamu.edu.
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mluvčího ke hmotnému a společenskému postavení jeho posluchačů a konečně do světa 
dvorských  ambic  a  šplhounství,  ovšem  Hronův  minimalistický  překlad  nedokáže 
některé z těchto kontextů evokovat dostatečně určitě.  

Hana  Žantovská  ve  výše  uvedené  pasáži  opět  rozšiřuje  všechny  verše  kromě 
nejstručnějšího  na  alexandríny.  Její  naléhavé  vším,  vším jsme  si  tu  sami se  dvěma 
důraznými  přízvuky  na  začátku  tvoří  nicméně  k  těmto  klidnějším  a  symetrickým 
veršům  dostatečně  výrazný  kontrast  a  oživuje  celou  pasáž  podobně  jako  Donnovo 
prosté a triumfální Nothing else is. Přestože ne všechny formulace Žantovské v prvním 
čtyřverší jsou úplně zdařilé (např.  zlato je alchymií je hůře čitelné než Hronovo  zlato 
[je] pouhá alchymie), díky rozšířenému metru může ve verších dát více vyniknout první 
osobě množného čísla,  onomu vítězoslavnému „my“,  a  tím vlastně už zde  verbálně 
provádí to, o čem se hovoří ve zbytku strofy, totiž staví mluvčího s jeho milou do středu 
světa: vším, vším jsme si tu sami / knížata hrají nás a ve srovnání s námi...

Za vyloženě zdařilou  považuji  ovšem v překladu Žantovské  především druhou část 
strofy s oslovením slunce. V prvních čtyřech verších této apostrofy se metrický půdorys 
veršů oproti předchozím alexandrínům náhle smršťuje na pouhé čtyři, resp. tři ikty a tón 
překladu věrně imituje Donnovu žertovnou nadsázku, která ale nevylučuje vážný cit:  

Ty zpola jen o svém štěstí víš,

vše do nás je staženo teď;

jsi stařec, a tak se šetřit smíš,

zahřej nás, zahřeješ svět.

Sviť nám a rázem všude jsi jak včera;

ta postel je tvůj střed, ty stěny tvoje sféra.

Obzvláště půvabná je blahosklonně pichlavá rada slunci – jsi stařec, a tak se šetřit smíš 
– tak  zjevně naznačující, že ti dva, kdo na ně takto pohlížejí, se (na lůžku ani jinde) 
šetřit  nemusí,  protože  jsou  na  samém vrcholu  mládí  a  sil,  nebo  si  v  svém opojení 
přinejmenším tak připadají. Důležitá je tu jak jednoduchost formulací a syntaxe (zahřej  
nás, zahřeješ svět), tak rytmická variabilita, daná nejen zkrácením rozměru verše, ale 
také daktylským rytmem druhého a čtvrtého verše tohoto úryvku, což dohromady tvoří 
další kontrast k širokodechým alexandrínům v první části i k pentametru a alexandrínu, 
jimiž překladatelka celou báseň uzavírá. Celkově lze říci, že Hana Žantovská Donnovu 
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apostrofu slunce formulačně zjednodušuje, a přenáší tak do svého překladu druhé části 
strofy něco z oné formulační a rytmické prostoty, která je u Donna tak výrazná (a těžko 
napodobitelná) v části první (She'is all States, and all Princes I; / Nothing else is atd.). 
Přestože rozložení průzračných a naopak logicky a syntakticky složitějších pasáží je tak 
u ní poněkud jiné než v originále a přestože (či možná protože) zachází dosti volně s 
Donnovou metrikou, dokáže v celé strofě ve výsledku velmi šťastně napodobit Donnův 
tón. 

Nebudu již zde podrobně komentovat tutéž pasáž v překladu Hronově (pro srovnání viz 
citaci celé strofy v obou překladech na s.  193). Zdeněk Hron, jehož překlad rozhodně 
lze také považovat za zdařilý, v celé strofě přesněji sleduje nejen metriku originálu, ale i 
jeho dikci  –  jak  jsme  viděli  na  první  části  strofy,  snaží  se  o  maximální  prostotu  a 
údernost na týchž místech, kde ji nacházíme u Donna. Podobně si počíná i v části druhé, 
kde  naopak  Donnovu  apostrofu  slunce  převádí  podobně  komplikovanou  logickou  a 
syntaktickou  strukturou.  Obecně  je  takovýto  přístup  rozhodně  „bezpečnější“.  Je 
samozřejmě  žádoucí,  aby překladatel  dal  ve  verších  vyniknout  týmž  sdělením jako 
originál  a  aby je  pokud možno zvýraznil  i  stejným způsobem – ať  už  ze  struktury 
originálu  vystupují  svou  mimořádnou  lakoničností,  nebo  naopak  rafinovanou 
komplikovaností.  Překlad  Žantovské,  jenž  je  v  poslední  strofě  Východu  slunce 
přinejmenším rovnocenný překladu Hronovu, ovšem dokazuje, že nese-li se celá pasáž 
či celá báseň v určitém jednotném tónu (byť by samotný tento tón byl, tak jako tomu u 
Donna bývá, prolnutím spontaneity a reflexe,  vážnosti a hry), dá se dobře uplatnit i 
princip kompenzace – už proto, jak obtížné zpravidla bývá tento Donnův tón úspěšně 
napodobit.  S relativní prostotou či  komplikovaností  formulací pak samozřejmě těsně 
souvisejí  metrické  otázky a  i  zde  platí,  že  důležité  je  především zachovat  celkovou 
rozrůzněnost rytmické struktury a onen dojem organického sepětí myšlenky a verše, v 
němž  je  jen  minimum  zjevně  vycpávkových  slov,  než  přesně  sledovat  délku 
jednotlivých veršů.

5.3.8. Výrazové posuny Hronova překladu 

Jak jsme viděli na dvojverší z básně The Indifferent, na lamentaci ženské mluvčí z básně 
The  Breake  of  Day,  ale  částečně  i  na  posledních  dvou  podrobněji  rozebíraných 
ukázkách,  jednou  z  priorit  Hronova  překladu  se  zdá  být  zachycení  lakonické 
bezprostřednosti až drsnosti Donnových mluvčích – snad i proto, že právě tato poloha je 
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u  Hany  Žantovské  často  potlačená.  Někdy  ovšem  Hron  provádí  v  tomto  směru  i 
výrazové posuny, pro něž originál nezavdává takřka žádný důvod. Typickým příkladem 
je  začátek  v  úvodu  zmiňované  básně  Aire  and  Angels,  která  je  celá  rafinovanou 
básnickou úvahou o povaze lásky. Zachycuje hledání rovnováhy mezi příliš abstraktním 
pojetím lásky,  jež  téměř  nepotřebuje konkrétní  předmět,  a  opačným extrémem, tedy 
přílišnou fixací na jednotlivé půvaby milované. Na začátku básně přirovnává mluvčí 
počátky své lásky ke zjevování andělů v ohnivé záři, v níž nelze jasně rozeznat jejich 
podobu.276 Můžeme tedy usuzovat,  že  se  tu  popisuje  spíš  první  jmenovaný  extrém, 
platonické vztahování se k ideálu, který jen matně tušíme. V překladu zní tato pasáž 
ovšem značně svérázně:

Twice or thrice had I loved thee,

Before I knew thy face or name;

So in a voice, so in a shapelesse flame

Angells affect us oft, and worshippʼd bee;

     Still when, to where thou wert, I came

Some lovely glorious nothing I did see.

Měl jsem tě párkrát v     posteli,  

než jméno poznal jsem a tvář,

tak jako hlas, jak netělesnou zář,

v níž zříme, uctíváme anděly…

     Když pad jsem k tobě na polštář,

nádherné nic však oči viděly.

   
Jelikož u Donna často věci nejsou tak vážné, jak se na první pohled zdají, je dobré se 
zamyslet, jestli překladatel neměl pro svou volbu nějaký pádný důvod. Je pravda, že 
Twice or thrice had I  loved thee  může teoreticky odkazovat i  na konkrétní a (také) 
fyzické vztahy s jinými ženami, které mluvčí zpětně popisuje jako pouhou přípravu na 
svůj současný vztah – neboť ony všechny byly jen stínem či předzvěstí jeho současné 
lásky. Motiv, kdy se pravá a výsostná láska mluvčímu ohlašuje nejprve v nedokonalých 
či prchavých náznacích, se ostatně objevuje i v básni Good Morrow: If ever any beauty  
I did see / Which I desir’d and got, t’was but a dreame of thee  (velmi výmluvný a 
šťastný je tu Saudkův překlad: a krásky, které se mi vzdaly, /  jen o tobě mi přicházely  
říct).  I pokud ale  Twice or thrice had I loved thee bereme jako odkaz na konkrétní 
fyzické  vztahy,  je  Hronova  formulace  stále  zbytečně  vulgarizující.  První  dva  verše 
vzbudí spíš dojem, že autor sbírá za tmy na ulici prostitutky a po milování je vyhodí 
dřív, než se jim stihne podívat do obličeje či se jich zeptat na jméno. Druhé dvojverší v 
kombinaci s prvním pak zákonitě vyvolá nechápavé mžourání čtenáře a otázku, co asi 

276 Nejpravděpodobněji  narážka  na  zjevení  na  hoře  Choréb  (Exodus  3.2).  V českém ekumenickém 
vydání  Bible  (1985)  se  hovoří  pouze  o  zjevení  Hospodina,  nicméně  Bible  kralická,  King  James 
Version i novější New Revised Standard Version mluví výslovně o andělu (NRSV: „There the angel of 
the Lord appeared to him in a flame of fire out of a bush.“).
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mluvčí  v posteli  s  onou  netělesnou  září  dělal,  což  není  zrovna  otázka  směřující 
k podstatě básně. 

Hron k básni vzadu připojuje vysvětlivku, že „anděl“ byl název nejběžnější zlaté mince. 
Z  toho  lze  soudit,  že  celou  úvodní  pasáž  pojímá  jako  zašifrovaný  odkaz  na  lásku 
prodejnou; zmínka o působení „andělů“ (so... Angells affect us oft and worshippʼd bee) 
tedy v jeho očích zřejmě parodicky poukazuje na rozkladný vliv  peněz na milostné 
vztahy. Nebudeme-li se příliš zabývat třetím veršem, kde se hovoří o hlasu andělů a o 
zjevování v plameni, dávala by i takováto interpretace smysl277 – pokud by ovšem první 
čtyřverší nebylo součástí precizně vystavěného celku. Už jsem se zmiňovala o tom, že 
Aire and Angels patří k básním, v nichž se Donne pokouší smířit dvě protichůdné teze – 
nejprve představí jednu, pak ji implicitně odmítne rozvíjením druhé, v té opět dojde do 
extrému,  který mu nevyhovuje,  a  v  závěru  se snaží  o  jakousi  syntézu.  Prvních  šest 
veršů,  v  nichž  Hronův  překlad  zdůrazňuje  smyslnost,  má  přitom  v  této  struktuře 
jednoznačně uvádět na scénu extrém lásky netělesné (nebo přinejmenším  nevnímané 
primárně  jako  záležitost  těl).  K  závěru,  že  láska  nemůže  zůstat  jen  neurčitým 
abstraktním vytržením, začínáme směřovat teprve ve verši sedmém: 

     But since my soule, whose child love is

Takes limmes of flesh, and else could nothing doe, 

     More subtile than the parent is,

Love must not be, but take a body too,                          10

     And therefore what thou wert, and who,

          I bid Love aske, and now

That it assume thy body, I allow,

And fix it selfe in thy lip, eye and brow.

Vystavět úvod k takřka scholastické argumentaci veršů 7–10 tak, jak to dělá Hron, tedy 
začít postelí a pomyslným vrzáním per v matraci, je přímým popřením oné integrity, 
kterou  Donnovi  přiznává  Arnold  Stein,  tedy  toho,  že  jeho  básně  zpravidla  směřují 
odněkud někam a jejich jednotlivé části jsou racionálně provázané (viz s. 33–34). Aire 

277 Například v elegii Bracelet hraje dvojvýznamovost slova angel ústřední roli, ale u začátku Aire and 
Angels  se  o  ní  nezmiňují  ani  komentovaná  vydání,  ani  několikastránkové  rozbory  básně  z  pera 
několika renomovaných donnologů, protože strukturně tu prostě narážka na prodejnou tělesnou lásku 
nedává smysl. S dalšími dobovými asociacemi anděla coby nebeské bytosti se navíc velmi obšírně 
pracuje v závěrečném přirovnání, takže druhý význam je v celé básni naprosto upozaděný.
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and Angels má své hravě nevážné stránky – například právě v tom, že argumentace proti 
příliš abstraktní lásce začíná v takto abstraktních výšinách, úvahami o vlastnostech duše 
– ale tato nevážnost nemá nic společného s neuspořádaností a strukturní nahodilostí. I 
pokud  bychom  Aire  and  Angels  považovali  za  čirou  intelektuální  hru  a  nepřiznali 
Donnovi vážnou zainteresovanost na tématu, pořád ještě tu je ona druhá vážnost, totiž 
úcta k ideálu celistvé formy, a tu u této básně každý, kdo ji četl pozorně, stěží může 
zpochybňovat.

Podobně  jako  v  Aire  and  Angels si  Hron  počíná  i  v  jedné  z  nejprostších  a 
nejvroucnějších Donnových básní – písni  Sweetest love I do not go (for weariness of  
thee...), jejíž citovaný první verš sice není přeložen nesmyslně, ale opět bez citu pro 
správnou míru expresivity: Nejdražší, já nejdu pryč, / protože mám tě dost. Tón básně, 
která se týká silně prožívaného vztahu, se tak už v první sloce nenáležitě posouvá ke 
světácké lhostejnosti. 

Ve druhé sloce téže básně pak jsme na tom v překladu ještě hůř. Autor tu zpěvným, až 
folklórně prostým a krásným veršem srovnává cestu, na kterou se vydává on, s poutí 
slunce, jež musí urazit vzdálenost nesrovnatelně delší, a přece se každé ráno vrací na 
oblohu. Proč by se tedy nevrátil on, který má oproti nemyslícímu a necítícímu slunci i 
„křídla“ a „ostruhy“, tedy cit a tělesnou touhu, jež ho ženou zpět? 

Yesternight the sun went hence,

     And yet is here today,

He hath no desire, nor sense,

     Nor halfe so short a way:

     Then feare not mee,

But beleeve that I shall make

Speedier journeyes, since I take

     More wings and spurres than he. 

Slunce včera šlo už pryč,

     a dnes tu zase straší,

nemá cit a nezná chtíč

     či cestu dvakrát kratší:

     jen obavy

neměj – budu pospíchat,

dám si třeba polámat

     křídla a ostruhy.

V překladatelově  podání  se  srovnání  úplně  vytrácí,  a  jelikož  věta  o  každodenním 
návratu slunce na oblohu – který je v originále vnímán jako kladný příklad stálosti – je 
přeložená slovy dnes tu zase straší, stává se celá sloka naprosto nesrozumitelnou. 

V  eseji  Fénix  a  fontána  Hron  píše,  že  „v  Donnově  expresi  se  mísí  ,vulgárníʻ s 
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,duchovnímʻ“,278 což  je  nepochybně  pravda,  ale  při čtení  výše  uvedených  příkladů 
nabývají tato jeho slova  trochu problematický zvuk. Ano, mísí, často i provokativně, 
chce se dodat, ale přes veškerou hravost Donnovy imaginace se při tom většinou úplně 
neztrácí ona snaha o celistvost a vnitřní logiku, včetně logiky emocionální. O té ale v 
Hronových překladech Aire and Angels a Sweetest love nemůže být vůbec řeč. Na rozdíl 
od dříve  citovaných příkladů z  elegie  Cesty  lásky  tu  stěží  může jít  o  překladatelův 
chybný výklad  – spíš  o  jakousi  vlastní  svéráznou verzi  Donnovy drsně  machistické 
persony, která je ale o dost těžkopádnější a méně zábavná než ta skutečná.

5.3.9. Donnův jazyk paradoxu – Negative Love

Hronovy výrazové (a významové) posuny občas vnášejí do Donnových básní matoucí 
paradoxy. S překvapivými paradoxy ale často pracuje i sám básník. Dobrou ukázkou 
této  jeho  stránky  je  báseň  Záporná  láska,  která  navíc  ilustruje  další  Donnův 
charakteristický rys – hravé využívání dobových „specializovaných diskursů“, v tomto 
případě diskursu teologického. 

Už  v  první  části  této  kapitoly  jsem uváděla  Zápornou  lásku  mezi  básněmi,  jejichž 
struktura  je  založena  na  hledání  definice  nějakého  jevu.  Celá  její  argumentace  je 
postavena na vtipné analogii lásky a božského principu. Tak jako nelze popsat atributy 
Boha a teolog je odkázán na negativní výčet toho, co Bůh není,279 ani mluvčí Donnovy 
básně nedokáže na rozdíl od jiných mužů říci, co jej na ženě přitahuje, v čem spočívá 
láska – co tedy jako milenec hledá. Když ovšem nemá konkrétní cíl, nemůže jej ani 
minout a zklamat se:

I never stoopʼd so low, as they

Which on an eye, cheeke, lip, can prey;

    Seldome to them which soare no higher

    Than vertue, or the minde toʼadmire.

For sense and understanding may

    Know what gives fuell to their fire;

My love, though silly, is more brave;

278 Pro kontext citace viz s. 64 této práce.
279 Negativní  teologii  Pseudo-Dionýsia  Areopagity  Donne  později  ve  svých  veřejných  stanoviscích 

kritizoval (Essays in Divinity – cit. in STEIN, ref. 291 níže, s. 176), nicméně ve světské poezii psané 
před přijetím kněžského svěcení ji používá jako jeden ze zdrojů své argumentační ekvilibristiky.
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For may I misse, when ere I crave,

If I know yet what I would have.

If that be simply perfectest,

Which can by no way be exprest

    But Negatives, my love is so.

    To All, which all love, I say no.

If any who deciphers best,

    What we know not—ourselves—can know,

Let him teach mee that nothing; This

As yet my ease and comfort is,

Though I speed not, I cannot misse.

Tak jako v několika dalších Donnových básních,  i tady se odmítá po řadě jak láska 
vázaná čistě na tělesnou stránku, tak platonické uctívání. V druhé sloce ale dospíváme 
ne ke kompromisu, nýbrž k ještě radikálnějšímu odmítnutí – To All, which all love, I say 
no – protože ani jednota všech tělesných a duševních vlastností milované bytosti není 
tím, co lásku vyvolává a propůjčuje jí její tajemnou podstatu. Základní paradox, o němž 
byla řeč výše, najdeme v básni hned dvakrát. Poprvé v záporné podobě na konci první 
sloky:
 

For may I misse, when ere I crave

If I know yet what I would have. 

Nechápeme-li inverzi  may I  gramaticky, nabízí se jako první možný význam „pokud 
vím, co chci (co v ženě hledám), můžu se pokaždé minout cílem“. V tomto případě by 
bylo logické chápat zde první osobu spíše obecně, ve smyslu „pokud člověk zná svůj cíl, 
může jej  minout“ – neboť mluvčí právě o své vlastní lásce prohlašuje, že ta je jiná. 
Bereme-li ovšem may I gramaticky, dostaneme ještě důraznější tvrzení: „Jestli vím, co 
chci,  ať  to  nedostanu.“  To  jest,  nezasloužím  si  to  dostat,  protože  jakmile  dokážu 
„zkatalogizovat“,  co  mě  v  ženě  přitahuje,  stává  se  moje  láska  stejně  obyčejnou  a 
nedokonalou jako láska ostatních, kteří se zamilovávají jen do dílčích atributů milované. 
Rodilý mluvčí, jenž je sám příležitostným překladatelem poezie, označil za dominantní 
spíše první význam („pokud má člověk cíl, může jej minout“), a to kvůli spojce  for, 
která by měla uvozovat spíše konstatování než volitivní konstrukci (gramaticky chápané 
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may I misse). Někteří komentátoři se ale kloní k výkladu druhému.280  Podruhé se pak 
Donnova paradoxní logika vrací na konci celé básně: 

....This/  As yet my ease and comfort is,

Though I speed not, I cannot misse. 

Tedy:  „mohu  být  klidný  –  sice  jsem  ve  svém  hledání  nijak  nepokročil  (speed tu 
neznamená spěch, ale prostě postup k cíli), ale cíl minout nemohu“ (prostě proto, že 
žádný konkrétní nemám).

Z dosavadního srovnání vyplývá, že překlady Hany Žantovské kladou velký důraz na 
logickou  koherenci  a  snadné  usledování  textu  čtenářem.  Na  příkladu  Donnovy 
Kanonizace  jsme viděli,  že tento přístup může v překladu vést k výrazným změnám 
rytmu a tónu Donnových veršů, oslabit jejich sponaneitu a eliminovat určitý moment 
překvapení a snad i chvilkové dezorientace, který čtenář či posluchač zažívá při vnímání 
originálu. Zajímavé ovšem je, že tato tendence text zpřehledňovat a důraz na logiku 
vedou i u Žantovské ve výjimečných případech k významovým chybám, a to právě tam, 
kde sám originál je obzvlášť důmyslně paradoxní. 

Právě  v  Záporné  lásce upravuje  Žantovská  Donnův  „jazyk  paradoxu“281 v  duchu 
konvenční  logiky,  aniž  se  ohlíží  na  originál.  Na  konci  první  sloky  čteme  namísto 
Donnova For may I misse, when ere I crave, / If I know yet what I would have

Vždyť mohu minout tu svou nejmilejší,

když vůbec nevím, co mě na ní těší.  

Na  konci  druhé  sloky  (opět  bez  ohledu  na  odporovací  though v  originále)  pak  v 
překladu stojí „...nespěchaje, minout nemohu ji“ – což není úplné převrácení původní 
logiky,  ale  opět  potlačení paradoxu.  Z významového napětí  mezi  dvěma polovinami 
posledního verše  –  though I  speed not,  I  cannot  misse („sice  jsem se zatím nikam 

280 Například Ben Saunders, který doslova píše: „Donne tu, zdá se říká, že pokud by byl někdy tak  
naivní a  začal  se mylně domnívat,  že ví,  po čem touží,  zasloužil  by si  být  zklamán...“.  Desiring 
Donne,  s. 174–175. Theodore Redpath připouští, že verše 8 a 9 jsou „difficult lines“, tj.  že jejich  
význam je nejistý, ale rovněž preferuje druhý výklad, tj. že si mluvčí přímo přeje být zklamán (The 
Songs and Sonets of John Donne, s. 147).

281 Jazyk paradoxu je název donnovské kapitoly ze souboru literárních studií  Cleantha Brookse  Well-
Wrought Urn. V češtině vyšla tato kapitola v překladu Petra Onufera v Revolver Revue č. 58 (2005). 
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nedostal, ale ani jsem nezbloudil“, či radikálněji, „kde není možno uspět, nemá pojmově 
smysl  mluvit  o  neúspěchu“)  –  se  stává  zcela  konvenčně  logický  kauzální  vztah 
(„protože nespěchám, nepřehlédnu tu pravou“). 

Ve světě běžných logických vztahů jistě platí, že budu mít větší potíž najít pravou lásku, 
pokud nemám jasno v tom, jaké vlastnosti u svého protějšku hledám. Jenže Donnova 
lyrika je nezaměnitelná právě v tom, že běžné logické vztahy zhusta obrací naruby – a 
přitom mimoděk občas řekne i něco podstatného o povaze předmětu, o němž pojednává. 
Překlad Hany Žantovské tu tedy zbavuje báseň přesně toho, co je specificky donnovské 
– dráždivého paradoxu.

Jestliže ovšem Haně Žantovské vyčítáme při překladu pointy konvenční logiku, dlužno 
poznamenat,  že  překlad  Zdeňka  Hrona  postrádá  na  první  přečtení  výpověď  takřka 
jakoukoli,  zejména kvůli problematickému převodu věty  If I know yet what I would 
have. Ta vyznívá u Hrona vyloženě pozitivně, ačkoli v originále je právě přesvědčení o 
tom, že dobře vím, co chci,  kamenem úrazu. Příznačné pro Hronův překlad je opět 
zachovávání metra – a také, stejně jako v Kanonizaci, velmi zdařilá reprodukce lehkého, 
nonšalantního  tónu básně.  Se  samotným  sdělením  je  to  ovšem  podstatně 
problematičtější;  v  posledních  třech  verších  první  strofy  začnou  jeho  překlad 
poznamenávat zásadní významové chyby:

I never stoopʼd so low, as they

Which on an eye, cheeke, lip, can prey;

    Seldome to them which soare no higher

    Than vertue, or the minde toʼadmire.

For sense and understanding may

    Know what gives fuell to their fire;

My love, though silly, is more brave;

For may I misse, when ere I crave,

If I know yet what I would have.

    Nekles jsem nikdy jako ti, 

co na oči, rty naletí;

    zřídka k těm, co jsou k všemu hluší

    kromě cti nebo krásy duší;

své rozum nebo soudnost ví,

    čím oheň udrží si, tuší.

Ač hloupý, riskuje víc cit,

omyl si může dovolit –

teď, když už vím, co budu mít. 

Co bude mluvčí mít, nevíme, jak se dozvěděl, co bude mít, také ne – a proč cit, zřejmě 
ve srovnání  s  rozumem, „riskuje víc“  (jak se to  projevuje?),  když „si  může dovolit 
omyl“, přinejmenším na první přečtení už vůbec netušíme (podle běžné logiky ten, kdo 
si může dovolit omyl, příliš neriskuje – „neriskuje“ ve smyslu „nedává tolik v sázku“). 
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Po důkladném zkoumání celé sloky vysvítá jediná možná interpretace, totiž že láska 
mluvčího  si  může  dovolit  nějakou  dobu  bláznit  (riskovat  ve  smyslu  chovat  se 
nezodpovědně), protože jeho rozum stejně v hloubi duše ví, u jaké ženy – u jakého 
„souboru vlastností“ – jednou skončí. Takový výklad je ovšem spíš holdem uvážlivému 
rozumu než  citu,  který  statečně  tápe  ve  snaze  postihnout  nepostižitelné,  a  má  tedy 
pramálo  společného  s  významem  Donnovy  básně.  V  té  se  navíc  nestaví  cit  proti 
rozumu,  ale  konkrétní,  jedinečná  láska  mluvčího  (my love)  proti  lásce  smyslové 
(sense282,  symetricky  vázané  na  lip,  eye a  cheek)  i  proti  „platonickému“  uctívání 
duchovních kvalit milované (understanding vázané na  vertue a  minde) – protože jak 
sense, tak understanding vědí, co je přitahuje, a tudíž jdou příliš přízemně na jistotu. V 
Hronově překladu se ještě více než u Žantovské projevuje nedostatečné pochopení oné 
sítě pojmových protikladů, v níž (jak jsme viděli už v první kapitole) bývají Donnovy 
básně často ukotveny.

V závěru druhé sloky Hronův překlad při výkladu Donnovy paradoxní logiky selhává na 
témž místě jako Žantovská, tedy opět u verše though I speed not, I cannot misse, a také 
přesně stejným způsobem (Zatím se utěšuju tím, / že nespěchám-li, nezbloudím). I tady 
m  tedy  konec  básně  spíše  podobu  jakéhosi  nabádavého  mravního  naučení  – 
„Nespěchejte,  mladí pánové,  v lásce!“ – než radikálněji  paradoxní  podobu Donnova 
originálu, v němž se odráží hravé užití negativní teologie. 

Kromě výše uvedených chyb, jež Hronův překlad sdílí se Žantovskou a dokládá tím 
zapeklitost originálu, najdeme v Záporné lásce jeden čistě „hronovský“ moment, který 
poukazuje ještě k předchozí kapitole o výrazovo-významových posunech a vulgarizaci. 
Týká se již zmiňovaného verše To all that all love I say no:

If that be simply perfectest,

Which can by no way be exprest

    But Negatives, my love is so.

    To All, which all love, I say no.

If any who deciphers best,

    What we know not—ourselves—can know (...)

Má-li co dokonalé být,

co smí jen zápor vyjádřit,

    v mé lásce se to nalezne.

    Všem, kdo všem dají, říkám ne.

Umí-li někdo pochopit, 

co neznáme, nás samotné (...)

282 Jak už jsem uvedla v první kapitole při rozboru Donnovy Valediction: Forbidding Mourning, sense v 
renesanční angličtině odkazuje na smysly, nikoli na rozum (ten je v daném verši zastoupen slovem 
understanding).
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Jak  jsem  uvedla,  v  kontextu  celé  argumentace  je  čtvrtý  verš  druhé  sloky  nejspíš 
vyjádřením nesouhlasu i s těmi, kdo tvrdí, že mají na milé rádi všechno. Celá věta se dá 
jistě přeložit i jako nesouhlas s těmi, kdo mají rádi všechny ženy (tedy nositelky těch i 
oněch vlastností), nicméně překlad „všem, kdo všem dají, říkám ne“ je už zcela mimo 
argumentační linku básně, zejména proto, že si jej v češtině vztáhneme spíš k ženám 
(„nechci takové, které spí s kdekým“). Argumentace originálu se ovšem odehrává na 
trochu jiné úrovni, než úvahy o tom, kdo komu „dá“, či „nedá“. 

Na začátku citované sloky tedy najdeme základní tezi negativní teologie (podstata Boha, 
resp. zde lásky, je nepoznatelná a popírání všech dílčích, lidem přístupných atributů je 
jediný způsob, jak o ní mluvit) a v šestém verši tezi podpůrnou (vždyť člověk nedokáže 
poznat ani sebe sama).  Hronův verš trůní uprostřed mezi  těmito tvrzeními,  naprosto 
nesouvisí  s  jedním ani  s  druhým a  s  razancí  (či  snad  brizancí)  prvotřídní  trhaviny 
rozmetává významové vztahy uvnitř básně. Čtenář po jeho přečtení patrně zamžiká a 
vrátí se na začátek v domnění, že tu asi něco přehlédl. Takováto místa – začátek  Aire 
and Angels je velmi podobný – působí spíš jako zvláštní překladatelské schválnosti, než 
jako čisté  omyly.  Zdá se,  že Zdeněk Hron má svým způsobem velmi  blízko k oné 
provokatérské  stránce  Donnova  talentu,  díky  níž  Donnovi  nečiní  potíže  srovnávat 
odpadnutí od víry (falling back) s milenčiným padnutím na záda a její sexuální „služby“ 
(good works) s dobrými skutky, které katolíkům pomáhají do ráje (viz elegie Change). 
Pokud by překladatel dokázal tuto svou lehce anarchickou zálibu v třaskavých směsích 
ovládat a používat je jen tam, kde slouží intencím Donnových textů, dostal by se ke 
„svému“ Donnovi v některých polohách nepochybně blíže než Hana Žantovská. Jeho 
problémem je, že své koktejly zemitosti a abstraktna míchá až příliš tvořivě. 

5.3.10.  Silná místa překladů 

Většinu oddílu o Písních a sonetech jsem věnovala především rozboru nástrah, které 
Donnovy texty překladateli  kladou, ať už je to rafinovaná souhra metra a významu, 
pestrá škála různých tónů, jimiž Donnovi mluvčí promlouvají, od hravé nonšalance až 
po vášnivou prudkost,  či  paradox jako stavebný princip básně. Přestože v některých 
případech,  zejména  u  básně  Východ  slunce byly  rozebírané  překladové  úryvky 
nepochybně  zdařilé,  bylo  takových  míst  příliš  málo  na  to,  aby  mohla  poskytnout 
spravedlivou  představu  o  obou  překladových  souborech.  Protože  hlavní  problémy 

205



překladů, zejména vyvažování důrazu na spontaneitu a proměnlivost dikce s důrazem na 
logickou  soudržnost,  už  byly  nastíněny  a  spolu  s  nimi  i  základní  tendence  obou 
překladatelů, v této závěrečné části kapitoly chci už jen s výběrovým, ne tak detailním 
komentářem uvést  několik delších  ukázek,  které  považuji  za  zdařilé  a  blízké duchu 
Donnových originálů. 

5.3.11. Kanonizace v podání Hany Žantovské, aneb oprava úvodního dojmu

Na rozboru první sloky  Kanonizace  v překladu Žantovské jsem chtěla ukázat některá 
obecná rizika překladatelčiny tendence vyjadřovat se co nejpřehledněji a v rozšířeném 
metru – zejména ztrátu dynamičnosti a spontaneity. Toto riziko se projevuje i v jiných 
Písních  a  sonetech  a  znovu  se  s  ním  setkáme  také  v  další  kapitole  u  jednoho  z 
Donnových Svatých sonetů – rozhodně tedy nešlo o izolovaný příklad, který by neměl 
výpovědní  hodnotu.  Fakt,  že  Hana  Žantovská  formální  stránku  zpravidla  podřizuje 
významu, ale má jeden šťastný důsledek: jelikož nelpí na shodné metrické podobě strof, 
zbytek této konkrétní básně vypadá podstatně jinak než její úvod. Dovolím si tu ocitovat 
poslední tři strofy, které přes dílčí posuny či vynechávky velmi šťastně zachycují onen 
nezaměnitelně  donnovský  tón  „lásky  vítězné“,  povznesené  nade  všechno  a  nade 
všechny, který známe už ze závěrečné sloky Východu slunce:

Call us what you will, wee are made such by love ; 

   Call her one, mee another flye, 

Weʼare Tapers too, and at our owne cost die, 

   And wee in us finde theʼEagle and the Dove. 

      The Phoenix ridle hath more wit 

      By us, we two being one, are it. 

So to one neutrall thing both sexes fit, 

   Wee dye and rise the same, and prove 

   Mysterious by this love. 

Wee can dye by it, if not live by love, 

   And if unfit for tombes and hearse 

Ba jiní jsme, že smíme milovat;

jen spílejte, že oba mouchy jsme, 

ne, my dvě svíce jsme, sami se strávíme,

orel i holubice, stálý zvrat.

V nás dvou je záhada s fénixem rozřešena,

my oba fénix jsme, zároveň muž i žena, 

dvě pohlaví v neutru sjednocená;

zemřelí ožijeme nastokrát

tajemstvím milovat.

A ne-li pro život, na smrt chcem milovat,

ač o společné hrobce láska sní, 
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Our legend bee, it will be fit for verse; 

   And if no peece of Chronicle wee prove, 

      Weʼll build in sonnets pretty roomes; 

      As well a well wrought urne becomes 

The greatest ashes, as halfe-acre tombes, 

   And by these hymnes, all shall approve 

   Us Canonizʼd for Love: 

And thus invoke us; You whom reverend love 

   Made one anothers hermitage; 

You, to whom love was peace, that now is rage; 

   Who did the whole worlds soule contract, and drove

      Into the glasses of your eyes 

      (So made such mirrors, and such spies, 

That they did all to you epitomize,) 

   Countries, Townes, Courts: Beg from above 

   A patterne of your love!

my nemajíce ji, vejdeme do básní;

jestliže kronikář nebude o nás psát,

sonety budou poslední náš stan;

a důstojnější, je-li dobře psán,

než hrobka, v níž spí mnohý mocný pán.

V písních nás budou kanonizovat, 

patrony lásky zvát:

Tak vzývejte nás; komu milovat

je jako v poustevně v tom druhém dlít;

komu je láska zuřivost i klid;

kdo celou duši světa do tenat

dvou skel jste stáhli, do pout očí dvou

(dvou zrcadel, jež také špehy jsou, 

a sumu všeho v sobě obsáhnou),

vlády i města: proste, můžem dát

vám milost milovat!

Překlad  Žantovské  v  těchto  slokách  Kanonizace,  myslím,  dokazuje,  že  rozšiřování 
Donnových veršů je rozhodně nosnou cestou – podstatný je způsob, jakým se provádí. 
Zatímco  Donnův  verš  střídavě  (a  dosti  volně)  naplňuje  pětiiktové283 či  čtyřiktové 
schéma  a  na  konci  pro  zdůraznění  předchází  do  tříiktového  refrénu,  překlad  Hany 
Žantovské se pohybuje mezi  pěti  a šestistopým veršem a jen v Donnově refrénu se 
smršťuje na stejný počet slabik i iktů jako originál, čímž ho rytmicky vyděluje snad 
ještě výrazněji.  Podstatné je,  že překlad se vyznačuje stejnou rytmickou pružností  a 
přiléhavostí rozměru verše k vyjadřované myšlence jako Donnův originál – nemáme 
pocit, že tu je něco řečeno příliš násilně či elipticky, ale ani zdlouhavě či pomocí zjevně 
prázdných,  vycpávkových  slov.  Přestože  strofy  překladu  nejsou  co  do  délky  veršů 
symetrické (v první citované strofě najdeme šest stop s cezurou ve 3., 5. a 6. verši, ve 
strofě následující v 1., 3. a 4. verši a poslední strofa je celá ve verši pětistopém), pocit 
formální jednoty není nijak výrazně oslabený, protože Žantovská díky rozšíření zvládá 
ve všech třech strofách citlivě naplňovat Donnovo náročné rýmové schéma (abba ccc 

283 U úvodního verše první citované strofy je pravděpodobnější zrychlené čtení what you či wee are na 
jednu  dobu  než  pomalejší  čtení,  které  z  něj  dělá  šestistopý  verš  s  cezurou  (a  chybějící  úvodní 
nepřízvučnou slabikou) – už proto, že Donnovy strofy jsou v délkách jednotlivých veršů symetrické a 
všechny ostatní strofy začínají jednoznačně pětiiktovým veršem.
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aa) a navíc tak jako on opakuje až na jednu výjimku na koncích všech jejich úvodních a 
závěrečných veršů slovo milovat – love, což samo o sobě má účinek jakéhosi vzývání či 
zaklínání a opět celou báseň formálně stmeluje.

Po srovnání s originálem bychom samozřejmě mohli vůči verzi Hany Žantovské vznést 
dílčí  (zejména významové) výhrady. Nejvážnější z nich by bylo patrně obrácení rolí 
mluvčího a posluchače v poslední strofě. Tam po uvozovací větě  And thus invoke us 
následuje s největší pravděpodobností přímá řeč284 – Donnův výřečný mluvčí si tedy v 
celém zbytku strofy dopředu „objednává“,  jakými slovy chce se svou milenkou být 
vzýván, až se z nich stanou svatí lásky. Celá Kanonizace je výtečnou ukázkou toho, co 
sám Donne nazýval  „masculine  persuasive  force“:  z  úvodní  situace,  kdy je  mluvčí 
zdánlivě sám proti okolnímu světu a horko těžko hájí svou lásku proti jeho „rozumným“ 
radám, nás jen silou své výmluvnosti přenáší do pomyslné budoucnosti, kdy k němu a 
jeho milé tento svět pozdvihá oči jako k nedostižnému ideálu – a jeho touha být nade 
všemi a mít vše pod kontrolou jde až tak daleko, že si nejen sugestivně představuje, jak 
je  budoucími  generacemi  chválen,  ale  dokonce  si  tento  chvalozpěv  dopředu 
nadiktovává. V překladu Žantovské bohužel tento půvabně donnovský moment zaniká, 
protože celá dlouhá pasáž u ní působí spíše jako oslovení adresátů básně než jako slova, 
která jim mluvčí vkládá do úst. Přesto se ale Donnova povznesená vítězosláva na konci 
úplně neztrácí – závěrečné  proste, můžem dát / vám milost milovat  je velmi šťastné a 
věrné duchu Donnova textu, byť ne jeho liteře (v originále jsou to milenci, kdo mají po 
vzoru katolických svatých orodovat za ostatní milenecké dvojice, aby jim byla seslána 
láska stejně dokonalá). 

Je příznačné, že kvalita překladu Hany Žantovské se u  Kanonizace pozvedá, jakmile 
mluvčí přechází od úvodních podrážděných výpadů do obecnější roviny, kdy sice stále 
ještě  polemizuje  s  pomyslnými  posluchači,  ale  už  spíše  nepřímo  (poslední  přímý 
vzdorný výpad najdeme na začátku třetí strofy – Call us what you will). Hana Žantovská 
je podle mého názoru nejsilnější v těch pasážích Písní a sonetů, kde se tlumí polemický 
ráz básní a přímý a důvěrný kontakt mluvčího s pomyslným adresátem a promlouvá se 
spíše lyrickým a filosofujícím tónem o podstatě lásky jako takové. Podobným tónem (a 
připomeňme, že velmi působivě) ostatně překládá Žantovská i závěr Donnovy Svatební  
písně psané v Lincolnʼs Inn. Ten v originále není laděn tak jednoznačně. Argumentačně 

284 V modernizovaných edicích (např. John Donne: The Complete English Poems, ed. by A. J. Smith) je i 
přímo značena uvozovkami.
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obratné přesvědčování nevěsty, že nejkrásnější je nahá, lze brát i jako jakousi verbální 
obdobu onoho manipulativního „mužského pohledu“  (male  gaze),  který  přesvědčuje 
ženu, že je na světě jen a jen proto, aby se v něm odrážela.285 Ostatně přesně takto 
vyznívá v dané pasáži překlad Zdeňka Hrona  (viz str.  163). Hana Žantovská nicméně 
ve své verzi pojímá všechny filosofující analogie o ctnosti, pravdě a obětování života 
vezdejšího pro život věčný zcela vážně a svou dikcí je také k oné čistotě a obřadnosti  
pozvedá.  Podobnou lyricko-reflexivní  povahu má  i  podstatná  část  Donnovy Extáze, 
kterou chci u  Hany Žantovské uvést jako druhý příklad působivého překladu. 

5.3.12. Láska a její modus operandi v Donnově Extázi: lyrický výklad Hany Žantovské

Extáze,  zřejmě  inspirovaná  populárním  dobovým  dílem  Leona  Ebreo  Dialoghi  
dʼamore,286 patří  k těm Donnovým básním, jež daly podnět  k diametrálně odlišným 
interpretacím. V kapitole, v níž jsem citovala z úvodních pasáží Ledererova překladu, 
jsem  se  zmínila  o  tom,  že  je  to  báseň  o  překlenování  hranic,  mj.  i  hranice  mezi 
konvenčním platonismem a fyzickou láskou. Zatímco základní situací básně je dokonalé 
neoplatonické prolnutí duší, jež přiznávají, že mystérium lásky tkví v jejich jednotě, ne 
v pohlavním spojení, zhruba od dvou třetin se text začíná argumentačně ubírat opačným 
směrem,  tedy  zpět  k  obhajobě  tělesné  lásky.  Proto  část  komentátorů  vidí  v  Extázi 
klasickou  seduction  poem,  v  níž  je  jak  platonismus,  tak  následný  obrat  „zpátky  k 
tělům!“  jen  vtipnou  sofistikou.  To  je  ale  podle  mého  názoru  interpretace  zbytečně 
ochuzující. Extáze rozhodně dává prostor i pro vážný (byť ne upjatě vážný) výklad. Už 
v  první  kapitole  jsem citovala  Richarda  Sugga,  který  hovoří  o  Donnově úzkosti  ze 
zpředmětňujícího pohledu vesaliovské medicíny, jejíž pitvy jako by odhalovaly, že „pro 
duchovní věci… v nás  [tj. v lidském těle]  není místo“.287 Donne měl podle něj silnou 
potřebu  lidské  tělo  respiritualizovat  a  téma  neoddělitelnosti  tělesných  a  duchovních 
stránek lásky se u něj skutečně objevuje tolikrát, že jej rozhodně můžeme zařadit mezi 
myšlenky, které mu nesloužily jen jako „výpady v argumentačním šermu“, ale byly pro 
něj  „zásadně  důležité  a  plně  se  s  nimi  ztotožňoval“.288 Pasáž,  kterou  chci  z  Extáze 

285 „Male  gaze“  je  termín  zavedený  feministickou  filmovou  kritičkou  Laurou  Mulveyovou,  který 
popisuje, jak klasické hollywoodské filmy redukují ženské hrdinky na předmět mužských pohledů, ať  
už  jde  o  pohledy jejich  mužských  protějšků  na  plátně,  pohled  kamery (tedy kameramana),  nebo 
pohled divácký, který se identifikuje s předchozími. 

286 Helen Gardnerová uvádí, že v tomto jediném díle nalezla při vytváření poznámkového aparátu k 
Donnovi tolik myšlenek, které nacházíme porůznu i v jeho básních, že je Donne pravděpodobně musel 
dobře znát (The Elegies and the Songs and Sonnets, Oxford: Clarendon Press, 1965, s. 263).

287 SUGG, R. John Donne. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007, s. 145.
288 GARDNER, H.: The Argument about ʻThe Ecstasyʼ. Cit. in STEIN, A. John Donneʼs Lyrics: The 
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ocitovat, začíná přesně v okamžiku, kdy se vzdalujeme od líčení bezprostřední situace 
milujících (ti sedí nehybně proti sobě, hledíce si do očí a držíce se za ruce, zatímco 
jejich duše vyšly z těl a jako parlamentáři dvou armád se setkaly uprostřed v „zemi 
nikoho“, aby rokovaly o své lásce):

If any, so by love refinʼd, 

    That he soules language understood, 

And by good love were growen all minde, 

    Within convenient distance stood, 

He (though he knew not which soule spake,  25

    Because both meant, both spake the same) 

Might thence a new concoction take, 

    And part farre purer then he came. 

This Extasie doth unperplex 

    (We said) and tell us what we love,            30 

Wee see by this, it was not sexe, 

    Wee see, we saw not what did move: 

But as all severall soules containe 

    Mixture of things, they know not what, 

Love, these mixt soules, doth mixe againe,    35 

    And makes both one, each this and that. 

A single violet transplant, 

    The strength, the colour, and the size, 

(All which before was poore, and scant,) 

    Redoubles still, and multiplies.                   40 

When love, with one another so 

    Interinanimates two soules, 

That abler soule, which thence doth flow, 

    Defects of lonelinesse controules. 

Wee then, who are this new soule, know,       45

    Of what we are composʼd, and made, 

For, thʼAtomies of which we grow, 

    Are soules, whom no change can invade. 

Kdyby tu někdo poučen

láskou a její řeči znalý,

sám nic než dokonalý vjem,

stanul a naslouchal nám zdáli,

(ač by v tom jednom hlase hlas

dvou duší stěží rozeznal)

čerpal by novou moudrost z nás

a mnohem čistší šel by dál.

Tak Extáze nás připraví

chápat, co vskutku milujeme,

že nebylo to pohlaví,

že cosi jiného nás žene:

Jako se v jedné duši směs

neprozkoumaných duší pojí, 

tak láska duše prolne též

a stvoří jednu pod obojí. 

Jedinou zasaď fialku, 

tu její barva vůně, síla,

dřív živořící ve spánku,

se zdvojila, ba znásobila.

Když v lásce povahy své dvojí

dvě duše navzájem se zhostí, 

náhle tu lepší duše stojí

zbavena ran osamělosti.

Tu my, ta nová duše, víme, 

z čeho jsme v jádru stvořeni,

vždyť atomy, z nichž pocházíme,

jsou duše, jež se nemění.

Eloquence of Action. Minneapolis: University of Minnesota, London: Oxford University Press, 1962, 
s. 9–10. 
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But O alas, so long, so farre 

    Our bodies why doe wee forbeare ?           50

They are ours, though they are not wee, Wee are 

    The intelligences, they the spheare. 

We owe them thankes, because they thus, 

    Did us, to us, at first convay, 

Yeelded their forces, sense, to us,                   55

    Nor are drosse to us, but allay. 

On man heavens influence workes not so, 

    But that it first imprints the ayre, 

Soe soule into the soule may flow, 

    Though it to body first repaire.                   60

As our blood labours to beget 

    Spirits, as like soules as it can, 

Because such fingers need to knit 

    That subtile knot, which makes us man : 

So must pure lovers soules descend               65 

    Tʼaffections, and to faculties, 

Which sense may reach and apprehend, 

    Else a great Prince in prison lies. 

Toʼour bodies turne wee then, that so 

    Weake men on love revealʼd may looke ;   70 

Loves mysteries in soules doe grow, 

But yet the body is his booke. 

And if some lover, such as wee, 

Have heard this dialogue of one, 

Let him still marke us, he shall see                  75 

Small change, when weʼare to bodies gone. 

Však běda, nikdy nejsme sami,

proč ještě víme o těle?

Těla jsou my, ač nejsou námi,

jsou sféra, my jsme andělé.

Jim patří dík, neboť jsme vyšli 

zprvu za jejich obrazem, 

ona nám dala sílu, smysly,

jsou slitina, ne struska jen.

Vždyť nestihne nás ani nebe, 

jestliže dřív se nevtělí, 

tak pojme duše druhou v sebe

jedině tělem projde-li.

Jako se v nás krev zplodit snaží

jiskřičky ducha, které zas

jak prsty křehký uzlík váží, 

jenž vskutku lidi činí z nás, 

tak duše čistých milujících 

sestoupit musí k něžnostem, 

v nichž smysly svoje mohou říci, 

jinak je Vladař uvězněn.

K svým tělům obraťme se tedy, 

ať slabí lásku unesou;

o mystériích duše vědí, 

jež v knihách těla psána jsou.

A pakli dialog té jedné

duše kdo vskrytu uslyšel, 

sotva snad jaký rozdíl shlédne, 

až vstoupíme zpět do svých těl. 

V  tomto  dlouhém  úryvku  Hana  Žantovská,  domnívám  se,  dobře  sleduje  Donnovu 
argumentaci  a  dokáže  jí  dát  i  básnicky přesvědčivou  podobu.  Charakteristické  jsou 
ovšem některé drobné posuny, jež překladatelka provádí. V místě, kde mluvčí děj líčený 
jako minulý náhle zpřítomňuje a dává svými ústy promlouvat duším obou milenců, tj. 
cituje slova, která by byl od nich uslyšel onen náhodný posluchač, kdyby se skutečně 
octl  v  pravý čas  na  pravém místě  a  byl  „láskou poučen a  její  řeči  znalý“,  zůstává 
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Žantovská v poloze obecného komentáře:

This Extasie doth unperplex 

    (We said) and tell us what we love,            

Tak Extáze nás připraví 

chápat, co vskutku milujeme,

Citlivě  „vpašovat“  tuto  nenápadnou  změnu  perspektivy  do  úsporného  čtyřstopého 
schématu Extáze není nijak jednoduché a Hana Žantovská na to rezignovala, což se dá 
pochopit.  Na  rozdíl  od  poslední  strofy  Kanonizace,  kde  mohlo  jít  o  chybnou 
interpretaci,  je tady zachování jednotné perspektivy asi vědomou volbou – jde ale o 
přesně týž případ. V obou básních ústy mluvčího, který do té doby hovořil za sebe, 
náhle  začne  promlouvat  někdo  jiný,  v  jednom případě  budoucí  prosebníci  lásky,  v 
druhém dvojice prolnutých duší. To do monologického textu vnáší určitý dramatický 
prvek  a  zároveň  komplikuje  jeho  strukturu,  takže  čtenář  může  být  chvilku 
dezorientován,  pokud  se  mu  přímá  řeč  nenaznačí  uvozovkami.  Zdeněk  Hron  tyto 
dramatické  kvality Donnovy poezie  vnímá  pozorněji  a  stejně  jako u  poslední  sloky 
Kanonizace (Nás vzývat budou: Vy, kdo navzájem / žili jste v lásce jako v poustevně…) i 
tady onen nenápadný přechod zachycuje (Extáze čiré oddělí / (řekli jsme) …). Hana 
Žantovská se v obou básních soustředí  na předání  obsahu a tyto změny dramatické 
perspektivy pomíjí.289 

Citovaný  úryvek  Extáze  je  podle  mého  názoru jedním  z  nejlepších  donnovských 
překladů Žantovské také proto, že tu překladatelka na velmi omezené ploše čtyřstopého 
metra dokáže odolat svým sklonům redukovat obraznost na pojmový výklad290 a se ctí 
se  vyrovnává i s těmi Donnovými verši, do nichž se promítají představy scholastické 
metafyziky. Podle té byly duše a tělo oddělené a „prostředníky“ mezi nimi byly jakési 
výpary krve, anglicky spirits. Jak praví Donne v kázáních, spirits jsou „řídkou, aktivní 
složkou  krve,  proto  stojí  svou  povahou  uprostřed  mezi  duší  a  tělem“  a  „dokážou 
sjednotit  schopnosti  duše  a  propojit  je  s  orgány  těla  tak,  že  vznikne  člověk“.291 

Překladatelka mluví o „jiskřičkách“ ducha, tedy jakýchsi jeho zárodcích, se zjevným 

289 Uvedená změna perspektivy není přitom v originále tak nedůležitá, jak by se mohlo zdát, už jen 
proto, že v první části básně, kdy ještě nepromlouvají duše samotné, se zájmenem wee odkazuje na 
těla (And whil'st our soules negotiate there, / Wee like sepulchrall statues lay;), zatímco v druhé části 
se perspektiva obrací (But O alas, so long, so farre /  Our bodies why doe wee forbeare? / They are 
ours, though they are not wee, Wee are / The intelligences, they the spheare). U Hany Žantovské není 
wee v druhé části vztaženo k duším tak jednoznačně.

290 Drobnou – a pochopitelnou – výjimkou je překlad Donnova imprints the ayre (verš 58) jako nevtělí.
291 DONNE, J. The Complete English Poems. A. J. Smith, ed. London: Penguin Books, 1986, s. 371.
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odkazem na představu duše jako jiskry Boží (Our blood labours to beget / spirits as like  
soules as it can ), ale záměrně v množném čísle, aby nedošlo k záměně mezi těmito 
jiskrami a duší samotnou. Následující obraz, v němž spirits jako pomyslné prsty svazují 
k sobě tělo a duši, aby tak, jak to popisuje Donne ve svých kázáních, daly vzniknout 
člověku, převádí Hana Žantovská velmi přesně a citlivě, bez přílišného vysvětlování, 
jen s náhradou metafory fingers přirovnáním, což je v zájmu základní srozumitelnosti 
pochopitelné. V navazujícím čtyřverší se pak celé toto tíhnutí hmoty vzhůru, kdy se 
hustá  tělesná  tekutina  skrze  své  výpary  „zduchovnila“  a  propojila  s  neviditelnou  a 
nehmotnou  složkou  lidského  bytí,  zase  obrací  do  opačného  směru  a  duše  (lze 
předpokládat,  že  opět  pomocí  spirits)  „sestupují“  zpět  k  tělesným  projevům  lásky. 
Žantovská tento dvojí protisměrný pohyb zachycuje v rámci možností srozumitelně a 
pro mne osobně i básnicky přesvědčivě:

As our blood labours to beget 

    Spirits, as like soules as it can, 

Because such fingers need to knit 

    That subtile knot, which makes us man: 

So must pure lovers soules descend                

    Tʼaffections, and to faculties, 

Which sense may reach and apprehend

(…)

Jako se v nás krev zplodit snaží

jiskřičky ducha, které zas

jak prsty křehký uzlík váží, 

jenž vskutku lidi činí z nás,

tak duše čistých milujících 

sestoupit musí k něžnostem, 

v nichž smysly svoje mohou říci

(…)  

Jestliže Hana Žantovská se zdá být nejsilnější v těch Donnových polohách, které bych 
nazvala  lyrickými  úvahami  o  podstatě  lásky  a  které,  byť  v  originále  mohou  být 
ambivalentní, skýtají přinejmenším možnost vážné interpretace, Zdeňku Hronovi svědčí 
více Donnova  dramatická a polemická stránka, zejména  tam, kde nejde o složité 
nuance  myšlenky,  ale  spíš  o  expresivní  zachycení  jednoduchého  pocitu – 
nesouhlasu, podráždění, ironie… Typickým příkladem je Donnova báseň Breake of Day, 
která nepatří k těm úplně nejznámějším, ale je výjimečná tím, že je zcela jednoznačně 
psaná z ženské perspektivy. Její poslední sloku, překladatelsky asi nejkontroverznější, 
jsem už citovala výše jako ukázku Hronova výrazně expresivního a modernizujícího 
lexika.  Nyní  si  ji  dovolím ocitovat  celou,  protože  ji  rozhodně  považuji  za  jeden  z 
Hronových zdařilých překladů.

5.3.13. Rozbřesk – Donne aktualizovaný
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Breake of Day patří k emocionálně nejpřímočařejším básním – je to svérázná donnovská 
variace na motiv svítáníčka, kdy se ovšem milenka s milencem neloučí něžně a v slzách, 
nýbrž  mu  (zejména  v  Hronově  verzi)  takřka  spílá,  že  ji  opouští  kvůli  něčemu  tak 
přízemnímu, jako jsou obchodní či pracovní povinnosti – business:

Tis true, ʼtis day; what though it be? 

O wilt thou therefore rise from me? 

Why should we rise, because ʼtis light? 

Did we lie downe, because ʼtwas night? 

Love which in spight of darknesse brought us hether, 

Should in despight of light keepe us together. 

Light hath no tongue, but is all eye; 

If it could speake as well as spie, 

This were the worst, that it could say, 

That being well, I faine would stay,                    10 

And that I lovʼd my heart and honor so, 

That I would not from him, that had them, goe. 

Must businesse thee from hence remove? 

Oh, thatʼs the worst disease of love, 

The poore, the foule, the false, love can             15 

Admit, but not the busied man. 

He which hath businesse, and makes love, doth doe 

Such wrong, as when a maryed man doth wooe. 

Je den – co jiného má být?

Jen proto chceš mě opustit?

Jen že je světlo, máme vstát?

Že byla noc, snad šli jsme spát?

Láska, jež v tmách nám dala milování, 

ať nás teď kvůli světlu nevyhání!

Světlo je němé, ač vše vidí, 

umět však mluvit řečí lidí, 

nemohlo by říct horší věci, 

než že pryč od své slasti nechci

a tak svou čest a srdce ráda mám, 

že od toho, kdo má je, nevstávám.

Za svými kšefty musíš jít?

Hůř lásku nelze umořit.

Šereda, proutník, chuďas snad – 

kšeftsman však nesmí milovat.

Kdo miluje, ač má svá jednání,

je manžel, který jinou uhání!

Milenčinu nadurděnost můžeme v originále vnímat spíš jako škádlení – ostatně, hravá 
ironie ve verších 9 až 12 tomu nasvědčuje – ale zejména ve třetí sloce ji lze číst i jako 
skutečné  podráždění.  V  podání  Zdeňka  Hrona  je  milenka  rozhodně  podrážděná 
doopravdy. Přesto Hron dokáže poměrně dobře zachytit  i  její  vtipnou argumentaci v 
druhé strofě. Proč vstávat a oblékat se – proč nabízet světlu cudnější podívanou než 
tmě? Nic na nás nevyzradí, neumí mluvit, a i kdyby umělo, jistě by pochopilo, že being 
well  I  fain  would  stay.  Tuto  narážku  sice  Zdeněk  Hron  zbavuje  její  půvabné 
implicitnosti  (pryč  od  své  slasti  nechci  vyznívá  hrubozrnněji  a  formulačně  méně 
přirozeně), ale hlavní ironickou pointu převádí velmi šťastně:  a tak svou čest a srdce  
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ráda mám / že od toho, kdo má je, nevstávám.

Kvůli  kšeftsmanovi  a  kšeftům  ve třetí  sloce  se  Hronův  Rozbřesk určitě  nebude líbit 
každému. Jeho celková dikce je ale pro mne ukázkou toho, jak může Donne i dnes znít 
stejně překvapivě moderně jako ve své době. Hronova charakteristická snaha o úsporné, 
koncentrované vyjadřování v této jednoduché básni naštěstí nevede k nesrozumitelným 
zkratkám,  zachování  původního  metrického  obrysu,  zejména  krátkých  čtyřiktových 
čtyřverší  na  začátcích  strof,  tu  dobře  odpovídá  rázné  milenčině  dikci  a  Hronova 
tendence pojmenovávat věci a jevy obrazně bez vysvětlujících opisů (vzpomeňme na 
jeho kryptické  láska je medvídě z elegie  Cesty lásky) tu neškodí, ale naopak nalézá 
ideální uplatnění v posledních dvou verších básně. Sám originál je v závěru logicky 
velmi  explicitní,  což  si  při  kratší  průměrné  délce  anglických  slov  může  dovolit.  V 
češtině bychom ovšem analogii  „ten,  kdo se věnuje zároveň lásce i  práci,  se chová 
stejně  špatně  jako ženatý  muž,  který  se  dvoří  jiné“  jen  stěží  vtěsnali  do  dvou 
pětistopých jambů. Zatímco Hana Žantovská by tu patrně měla potřebu verš rozšířit, 
Zdeněk Hron ono „polopatické“  stejně špatně jako  jednoduše vynechává a mezi oba 
hříšníky,  tedy  onoho  skutečného  a  příliš  zaměstnaného  milence  i  imaginárního 
záletného manžela, klade rovnítko:  Kdo miluje, ač má svá jednání, /  je  manžel, který  
jinou uhání. Z přirovnání se stává metafora a báseň tak dostává možná ještě údernější 
pointu než v originále. Toto  jistě není Donne vrcholný, na to je  Breake of Day báseň 
příliš  jednostrunná;  rozhodně je to  ale  Donne  relevantní  pro dnešek – ne zaprášená 
anglistická  či  translatologická  archiválie,  ale  překlad,  u  nějž  si  lze  velmi  dobře 
představit, že se jím, možná přímo uprostřed nepořádku společného lůžka, baví nějací 
sečtělejší milenci současní. Vždyť některé situace (a problémy) jsou věčné.

5.3.14. Twickenhamská zahrada 

Druhou donnovskou polohou,  která  podle  mého názoru  Zdeňku  Hronovi  „sluší“,  je 
teatrální a lehce parodický petrarkismus Donnovy Twickenhamské zahrady. Podle jejího 
názvu se lze dohadovat, že byla určena jeho patronce Lucy, hraběnce z Bedfordu (v 
letech 1607 až 1618 bylo jejím domovem právě šlechtické sídlo Twickenham Park). 
Helen Gardnerová se domnívá, že Twicknam Garden mohla být napsána přímo na téma 
zadané hraběnkou a možná jako reakce na verše, které ona sama napsala Donnovi.292 V 
každém případě jde o jakousi petrarkovskou etudu, která obsahuje řadu konvenčních 

292 GARDNER, H. The Elegies and the Songs and Sonnets. Oxford: Clarendon Press, 1965, s. 250.
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motivů:

Blasted with sighs, and surrounded with teares, 

     Hither I come to seeke the spring, 

     And at mine eyes, and at mine eares, 

Receive such balmes, as else cure every thing; 

     But O, selfe traytor, I do bring                          5 

The spider love, which transubstantiates all, 

     And can convert Manna to gall, 

And that this place may thoroughly be thought 

     True Paradise, I have the serpent brought. 

ʼTwere wholsomer for mee, that winter did     10 

     Benight the glory of this place, 

     And that a grave frost did forbid 

These trees to laugh, and mocke mee to my face ; 

     But that I may not this disgrace 

Indure, nor yet leave loving, Love let mee      15 

     Some senslesse peece of this place bee ; 

Make me a mandrake, so I may groane here, 

     Or a stone fountaine weeping out my yeare. 

Hither with christall vyals, lovers come, 

     And take my teares, which are loves wine,      20 

     And try your mistresse Teares at home, 

for all are false, that tast not just like mine; 

     Alas, hearts do not in eyes shine, 

Nor can you more judge womans thoughts by teares, 

     Then by her shadow, what she weares.            25 

O perverse sexe, where none is true but shee, 

     Whoʼs therefore true, because her truth kills mee.

       Vyprahlý vzdechy, v slzách utopený,

             sem jaro hledat přicházím,

             oči a uši mi zde plní

      balšám, jímž jindy všechno vyléčím.

             Sám sobě zrádce, přináším

      si lásku, jež vše v opak převtělí,

             žluč místo many nadělí:

     I sem, kde pravý ráj by mohl stát, 

     mou rukou přinesen byl had!

     Zdravější byl bych, kdybych tak jen směl

            v plen zimní noci to vše dát, 

            kdyby mráz stromům pověděl, 

     že do očí se nesmějí mi smát.      

            Když neumím snést vlastní pád

     a nepřestanu milovat, ať přec

            jsem zaklet v necitlivou věc:

     buď v mandragoru, abych rostl dál,

     či v kašnu, abych život proplakal.

      Milenci, do křišťálu nabírejte

           slzy, jež vínem lásky jsou,

           slzy svých milých vyzkoušejte – 

      když jinak chutnají, tak jistě lžou.

           V očích se srdce nenajdou,

      pláč neprozradí ti víc nitro ženy

           nežli stín, jak jsou oblečeny:

      Ó zvrhlé pohlaví, v němž pravdu dí

      jen to, co mě svou pravdou zahubí!

Jak vidíme, milenec se topí v slzách a je bičován vzdechy, nevnímá krásu jara, které 
panuje kolem,293 a kvůli neopětované lásce (pavoukovi, který vše proměňuje v jed) i 

293 Motiv, kdy radostná jarní příroda jen umocňuje milencův žal, najdeme v Petrarkově sonetu  Zefiro 
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blahodárný vliv okolní přírody, který by mohl jeho duši nasytit jako mana, spíše jitří 
jeho nitro a naplňuje ho trpkostí (proměna many ve žluč). I motiv srovnávání slz podle 
chuti má své kořeny v petrarkovské tradici, neboť zatímco slzy věrně milujících byly 
pokrmem a vínem lásky, slzy falešníků údajně chutnaly odporně.294  Sám nápad dělat 
vlastním  milostným slzám takovouto  reklamu  srovnáváním s  konkurencí  už  ovšem 
působí velmi donnovsky – skoro jako jakási renesanční  obdoba srovnávání  Arielu s 
„běžným  pracím  práškem“  –  a  sebedramatizující  zoufalství  mluvčího  tak  začíná 
připomínat spíš parodickou hru.295 Ani pointa, která tento výprodej petrarkovské veteše 
uzavírá,  se  z  celkového  tónu  příliš  nevymyká  –  mluvčí  pochopitelně  zmírá 
nedostupností své vyvolené, byť pouze verbálně. Drobný rozdíl je snad v neuctivosti 
tónu, kdy hlavní pohnutkou milované ženy k věrnosti (a tedy k odmítání mluvčího) není 
podle posledního dvojverší to, že by byla přirozeně ctnostná, nýbrž jen touha vidět jej 
umírat láskou. Byla-li adresátkou skutečně hraběnka z Bedfordu, lze už z tohoto detailu 
usuzovat, že Twicknam Garden asi neměla být brána příliš vážně. Jak už jsem uváděla 
na začátku této kapitoly, mohla sloužit spíše jako jistý druh sebeprezentace ve vztahu k 
mnohem výše postavené přítelkyni a  mecenášce – jako vizitka dokonalého dvořana, 
který s náležitou lehkostí (sprezzatura) šermuje, filosofuje i básní a při této poslední 
činnosti  dokáže  demonstrovat  jak  znalost  petrarkovského  kánonu,  tak  přesně  tu 
správnou míru odstupu od něj. 

Zdeněk  Hron,  myslím,  dokázal  přeložit  Twickenhamskou  zahradu  podobně  lehkým 
perem, jakým byla napsána. Z nápadnějších vynechávek, jež v jeho překladu najdeme, 
není  ani tolik škoda lásky-pavouka, symbolu dnes už nesrozumitelného,296 který zde 
Hron proti svým obecným sklonům nezachovává. Větší ztrátou je podle mě oslabení 
oné reklamní dryáčnickosti při srovnávání slz – Zdeněk Hron totiž ani v dvacátém ani v 
dvaadvacátém verši výslovně neuvádí, že jsou to slzy mluvčího, které jsou „měřítkem 
kvality“ všech ostatních slz (for all are false, that tast not  just like mine). Lze to sice 
dovodit  z  verše devatenáctého,  v  němž si  mluvčí  přeje  zbytek  života proplakat,  ale 
autorova  hravá  propagace  sebe  sama  jako  vzorového  petrarkovského  milence,  jenž 

torna, byť tam nejde o soužení odmítaného milence, nýbrž o truchlení po Lauřině smrti.
294 The Complete English Poems, ref. 291, s. 404.
295 Motiv mileneckých slz a vzdechů jakožto pokrmu lásky paroduje Donne ještě mnohem výrazněji v 

kouzelné básni  Loveʼs Diet. Tam lásce coby obtloustlému zlenivělému dravci, který už nechce lovit 
nové „objekty“, ukládá půst, krmí ho pouze jedním vzdechem denně (a to ještě ne čistě milostným), a 
když se chudinka podvyživená láska chce přikrmit slzami jeho milenky, ujišťuje ji, že jsou falešné, a  
tudíž mají nulovou nutriční hodnotu.

296 Podle dobových představ měl  pavouk moc přeměnit  ve  svém těle vše,  čím se  živil,  v  jed.  The 
Complete English Poems, ref. 291, s. 404.
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dokáže dodat slzy nejvyšší jakosti, touto implicitností trochu zaniká. Jinak je ale dikce 
zvolená  Zdeňkem Hronem podobně elegantní  jako originál.  Přispívá  k tomu zaprvé 
zachování  rýmového  schématu  a  také  rytmické  pulsace  originálu  mezi  kratšími  a 
delšími  verši.  Jejich  střídavě  čtyřstopý  a  pětistopý  rozměr  se  Zdeňku  Hronovi  daří 
celkem přirozeně naplňovat – a v básni, jejímž hlavním smyslem je hra s poetickou 
konvencí,  navíc  občasná  výraznější  inverze  či  rýmová  vycpávka  příliš  nevadí.297 

Zadruhé se pak Hronovi daří zachovat rovnováhu mezi onou znalostí tradice a odstupem 
od  ní  –  jeho  petrarkovské  veršování  zůstává  hladké  (neboť  než  si  můžeme dovolit 
nějaké umění lehce parodovat, musíme nejprve prokázat, že je ovládáme), ale zároveň 
jsou  v  něm jemné  náznaky odstupu.  První  najdeme hned  na  začátku,  kdy se  Hron 
rozhodl přeložit blasted with sighs jako vyprahlý vzdechy. Máme-li hned v prvním verši 
básně co dělat s vyprahlým  a zároveň  utopeným mluvčím, je zjevné, že petrarkovské 
motivy v ní nebudou jen předmětem zbožné nápodoby. V závěru básně se pak Zdeněk 
Hron rozhoduje (ostatně ve shodě s Hanou Žantovskou) překládat truth jako „pravda“, 
nikoli  „věrnost“.  To  je  volba  jistě  kontroverzní,  neboť  neochvějná  věrnost  a  ctnost 
uctívané dámy bývá u lamentací odmítaných milenců dominantním motivem. Uvážíme-
li  ale,  že  báseň  mohla  být  psána  aristokratické  patronce,  je  volba  onoho  méně 
explicitního významu  truth  možná vhodnější. V předposledním verši (O perverse sex  
where  none  it  true but  she)  nijak  neruší,  neboť  ženám  byla  tradičně  přisuzováno 
klamání jak sexuální, tak verbální,  a ve vztahu k samotné adresátce si můžeme onu 
„pravdu, která zahubí“ vykládat nejen jako její  verbální odmítání básníkovy vášnivé 
oddanosti (či její dvorné nápodoby), ale třeba i jako vtipnou narážku na její hodnocení 
jeho poezie.

Podobně lehkým perem jako  Twickenhamská zahrada je psána i Donnova báseň  Goe 
and catch a falling starre. Tu Stein považuje až za jakýsi básnický epigram, a ač ji tu z 
úsporných  důvodů  neuvádím,  rozhodně  ji  považuji  za  další  z  Hronových  zdařilých 
překladů.  Této  k  ženám  poněkud  zlomyslné  hříčce  svědčí  překladatelova  snaha  o 
formální sevřenost a její obsah není stejně jako u  Rozbřesku natolik složitý, aby tato 
sevřenost vedla ke zkratkovitosti a nesrozumitelnosti. 

V  tomto  oddíle,  který  má  představit  zajímavé  a  silné  stránky  překladů,  úmyslně 
nekonfrontuji překladatele mezi sebou, neboť každý z nich se podle mého názoru cítí 
lépe v jiných stránkách Donnova rejstříku a smyslem této části není negativní kritika. U 

297 Na 27 veršů to jsou ale jen dvě zjevně vycpávková slova – přec v 15. verši a dál v 17. verši.
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básně Rozbřesk srovnávat ani nelze, neboť v překladovém výboru Hany Žantovské není 
zařazena; pokud by ovšem čtenář chtěl sám posoudit, zda a nakolik je mezi překlady 
kvalitativní  rozdíl  u  ostatních  zmiňovaných  básní,  lze  jej  odkázat  na  jejich 
„konkurenční“  verze  v  druhém  výboru,  například  na  Hronovu  verzi  Extáze,  
Twickenhamskou zahradu Hany Žantovské či na srovnání obou Písní (Goe and catch a  
falling starre).298

5.3.15. Shrnutí 

V oddíle o Donnových Písních a sonetech jsem se snažila využít svých poznámek ze 
všech fází zkoumání překladu dle Bermanovy metody, ovšem s různými důrazy v první 
a druhé části. Základem pro konečné hodnocení byly pochopitelně vždy poznatky ze 
srovnávací  analýzy originálů a  překladů;  výběr  materiálu pro komentování  jsem ale 
prováděla v těchto dvou částech podle poněkud odlišných hledisek. Zatímco v první 
části kapitoly jsem vycházela více z klíčových vlastností samotných originálů, zejména 
z těch, u nichž se ukazovalo, že překladatelům tak či onak „kladou odpor“, v druhé části 
mi byla vodítkem především bermanovská první fáze hodnocení, tedy opakované čtení 
překladů bez originálů. Při tom jsem vytipovávala ty básně či úryvky, které se mi při 
prvotním pročítání výborů Extáze (1967) a Komu zvoní hrana (1987, 2014) jevily nejen 
jako poměrně zdařilé české verše, ale především jako verše, které vnášejí do prostředí 
domácí poezie určité osobité tóny a témata, ať už to byl lyricko-reflexivní platonismus 
Extáze (a  jeho  následná  „korekce“  v  téže  básni),  triumfální  dramatická  rétorika 
Kanonizace či originální variace na svítáníčko v Rozbřesku. V Twickenhamské zahradě 
se tato osobitost oproti zbývajícím třem básním neprojevuje tak výrazně – nenajdeme tu 
tak specificky donnovské motivy jako v  Kanonizaci  a Extázi a dramatický monolog 
mluvčího  je  konvenčnější  než  u  básně  Rozbřesk. I  tato  báseň  je  ale  typická 
přinejmenším tím, že ukazuje, jak se Donne s nedbalou elegancí Castiglionova Dvořana 
dokáže pohybovat na tenké hraně mezi vážností a parodií,  zde konkrétně při práci s 
petrarkovskými motivy a (pravděpodobně) v rámci asymetrického vztahu k bohaté a 

298 Hana Žantovská, která má k Donnově formě celkově uvolněnější vztah, bohužel právě u  Goe and 
catch a falling starre nerozlišuje, že pro některé Donnovy básně je formální virtuozita zásadní. Její 
verze není  sice  rozvolněná metricky,  ale  trpí  velkým množstvím nedokonalých  rýmů.  Jde  přitom 
skutečně o báseň takřka epigramatickou, v níž v originále nenajdeme jediný výrazně nedokonalý rým, 
právě  proto,  že  účinek  oněch  vypointovaných  bodnutí  na  konci  každé  strofy (And swear  /  That  
nowhere / lives a woman true and fair atd.) závisí na eleganci a preciznosti celého tohoto šermířského 
představení. Pro tuto Píseň platí cyranovské „pointa je mi nad zákon: / na konci poslání vás bodnu!“ – 
a tak jako Cyrano by se leda zesměšnil, kdyby k onomu bodnutí doklopýtal po hřbetech hrbolatých,  
špatně rýmovaných veršů, i Donnův mluvčí potřebuje tu správnou dávku „zabijácké“ virtuozity.
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urozené  patronce.  Mou  snahou  v  druhé  části  tedy  bylo  doplnit  představu  o  obou 
překladových souborech tak, aby byla ucelenější a vyváženější – aby oba překladatelé 
byli  představeni  na větší  ploše a jejich celkové estetické tendence (které podrobněji 
shrnu  na  začátku  další  kapitoly)  mohly  vyniknout  také  v  básních,  jejichž  poetice 
relativně dobře odpovídají. U Hany Žantovské je to, jak jsme viděli nejen v Extázi, spíše 
Donnova vážnější lyricko-reflexivní poloha, v níž se může dobře uplatnit překladatelčin 
důraz na jasné vyjádření myšlenek a jejich návaznost. U Zdeňka Hrona naopak zaujmou 
především polohy, v nichž Donne promlouvá zpoza některé ze svých výrazných masek 
– tedy polohy zřetelněji dramatické, jakou představuje právě Donnův Rozbřesk, či básně 
až sebedramatizující, lehce teatrální a parodické jako Twickenhamská zahrada. 
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Kapitola 6

Donnova duchovní lyrika: Žantovská, Hron, Hrdlička

V  předchozích  kapitolách  jsme,  domnívám  se,  zmapovali  už  poměrně  podrobně 
základní  rozdíly v překladatelské estetice Hany Žantovské a  Zdeňka Hrona.  V části 
věnované Svatým sonetům a Donnovým hymnům bych se proto ráda více zaměřila na 
překladatele nového, Mons. Josefa Hrdličku, neboť se dá očekávat, že coby katolický 
kněz,  jehož  pohnutky  k  překládání  nebyly  primárně  literární,  bude  mít  k  sonetům 
poněkud odlišný přístup než překladatelé, kteří přišli s Donnem do styku v kontextu 
studia  anglistiky  či  profesionální  redakční  a  překladatelské  práce.  Nejprve  se  ale 
zastavme u sonetů samotných. 

6.1. Tematika a obsahová osobitost Svatých sonetů

Holy  Sonnets  jsou  vedle  Donnových  tří  hymnů  celkem  všeobecně  považovány  za 
nejpůsobivější část Donnovy duchovní poezie.299 Už samo kritérium působivosti ale činí 
u náboženské lyriky jisté potíže. Ještě neodbytněji než u poezie milostné se tu vnucují 
otázky související s autentičností a nejen uměleckou, ale i lidskou integritou básníka. 
Jak  podotýká  Helen  Gardnerová,  „veškerá  poezie,  která  se  pokouší  zachytit  dialog 
jednotlivé  duše  se  Stvořitelem,  je  poznamenaná  rozporem mezi  emocí,  již  hlásá  – 
oddanou láskou, v níž se člověk cele hrouží do úvah o předmětu své lásky, či pokáním, 

299 Odkazování na sonety pouze čísly je riskantní, neboť v prvních vydáních a v rukopisech se vyskytují 
různě rozsáhlé a strukturované sekvence. Proto na sonety odkazuji vesměs počátečními slovy a čísla 
používám jen  tehdy, když je z předchozího kontextu již zcela jasné, o jaký sonet jde – v tom případě 
pak používám číslování podle Griersonova vydání, neboť to přejímají oba české překlady, v nichž jsou 
jednotlivé sonety označeny čísly (Zdeněk Hron překládá ze Svatých sonetů velmi výběrově a nijak je 
neznačí). Alternativou bylo číslování podle Westmorelandského rukopisu Donnova přítele Thomase 
Woodwarda,  v  němž  jsou  sonety obsaženy všechny,  nicméně jejich  uspořádání  podle  všeho  není 
výsledkem  autorského  záměru  (Variorum  Edition,  ref.  302  níže,  s.  LXX).  Tzv.  Westmoreland 
sequence má nicméně zároveň vysokou textovou autoritu; proto cituji básně v podobě, v jaké jsou 
obsaženy v tomto rukopisu, resp. jak je z tohoto rukopisu přetiskují editoři Variorum Edition 7. Pouze 
tam, kde překladatel zjevně vycházel z variantního znění, které mění smysl, cituji podle tzv. Revised 
Sequence, která odpovídá překladatelově předloze. 
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v  němž  se  cítí  zcela  nehoden  Boží  milosti  –  a  tím,  že  ve  skutečnosti  je  umělec 
pohroužen do tvorby básně a těší ho, dokáže-li nalézt dokonalý výraz.“300

Donnovy Svaté sonety prostupuje vědomé úsilí cítit to, co by pravý křesťan cítit měl – v 
tom se odlišují od spontaneity Donnovy milostné poezie, ale nijak to nesnižuje jejich 
hodnotu. Byť můžeme takřka s jistotou říci, že nebyly všechny napsány v témž období 
Donnova života, zjevně byly koncipovány jako ucelený soubor duchovních meditací, 
který  autor  postupně  doplňoval  a  jehož  uspořádání  měnil  (k  této  problematice  viz 
podrobné komentáře editorů sedmého svazku Variorum Edition). Důkazem je mimo jiné 
to, že žádný ze sonetů nikdy nekoloval v rukopisných verzích samostatně, vytržen z 
kontextu ostatních. Šlo tedy o delší soubor textů, jejichž účelem bylo zkáznit mysl a 
soustředit ji na věci víry. Literární originalita tu jistě nebyla hlavním cílem – přesto však 
sonety z Donnovy duchovní lyriky nesou asi nejzřetelnější pečeť Donnovy osobnosti a 
stylu, ať už tento styl přijímáme s výhradami či bez výhrad. 

Přestože  se  Donne  ve  struktuře  a  zaměření  svých  duchovních  meditací  inspiruje 
katolickou ignácovskou tradicí, sám je již konvertitou k anglikanismu a v sonetech je 
silně přítomná i kalvinistická doktrína, už proto, že některé z nich byly pravděpodobně 
psány  pro  Donnovu  patronku  hraběnku  z  Bedfordu.301 Z  mnoha  jeho  veršů  je  cítit 
intenzivní  úzkost;  podle  mnohých  autorů  proto,  že  pro  něj  nebylo  vůbec  snadné 
„ztotožnit se s protestantským věroučným stanoviskem, podle nějž jsou činy člověka 
nepodstatné a spása závisí výhradně na Boží milosti“.302 Porovnáme-li  Svaté sonety s 
duchovní  poezií  Donnových současníků, například George Herberta,  vyniknou jejich 
specifika daleko zřetelněji. Herbertovu poezii, i tu, která se svým kajícnickým laděním 
blíží  sebemrskačskému tónu některých Donnových sonetů, nikdy neopouští  základní, 
hluboká důvěra v Boží dobrotu. „Throw away thy rod,“303 vyzývá Herbert Boha prostě. 
A za Boha samotného dokáže mluvit s touž prostotou a vlídností – nejsugestivněji ve 
známé básni Láska, která má téměř domáckou atmosféru, až si musíme připomínat, že 
ono „pozvání ke stolu“, které hostitel tak trpělivě opakuje hříšníkovi, je ve skutečnosti 

300 DONNE, J. The Divine Poems. Helen Gardner, ed. 2nd edition. Oxford: Clarendon Press, 1982, s. XV 
– XVI.

301 OLIVER, P. M. Donneʼs Religious Writing: A Discourse of Feigned Devotion. London: Routledge 
2014, s. 132. Lucy Russellová, hraběnka z Bedfordu, byla zanícená kalvinistka.

302 STRIER, R. Lyric Poetry from Donne to Philips. Cit. in  Variorum Edition of the Poetry of John  
Donne, Volume 7, part 1. The Holy Sonnets. Gary Stringer, ed. Bloomington and Indianapolis: Indiana 
University Press, 2005, s. 156.

303 Začátek básně „Discipline“. In The Temple: The Poetry of George Herbert. Orleans, MA: Paraclete 
Press, s. 183.
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pozváním k přijetí  těla Páně.  Celá Herbertova  Láska  je vlastně dialogem, a zatímco 
kajícné repliky hříšníka, který se cítí nehoden, by klidně mohl napsat – a plně se pod ně 
podepsat – John Donne, láskyplně shovívavé odpovědi Herbertova Boha-hostitele, za 
nimiž takřka cítíme úsměv, by mohl zformulovat jen stěží, protože  jeho  Bůh je zcela 
jiného  ražení.  S  trochou  nadsázky  bychom  skoro  mohli  říci,  že  Jeho  jméno  je 
Nepřítomnost a Nedostatek. Jistě, i v Donnových sonetech najdeme pasáže věnované 
bezmezné  Boží  lásce  k  lidem,  ale  jsou  to  pasáže,  v  nichž  mluvčí  spíše  sebe  sama 
přesvědčuje opakováním doktrinálních pravd – a ani tak nenachází úplnou jistotu: Thy 
Lawes abridgment, and Thy last Command / Is all but Love – oh let that last Will stand. 
Nikde  nejsme  přímými  svědky blahodárného  a  hojivého  Božího  působení.  Zatímco 
Herbert svého Boha odzbrojuje (Throw away thy rod), Donne ho vyzývá k násilí, chce 
jím být  sežehnut  a  znásilněn,  neboť  teprve  tehdy pocítí  dostatečně  intenzivně  jeho 
přítomnost.  „But why should I  begg more love,“  ptá  se sám sebe takřka udiveně v 
sonetu Since She whome I lovd,304  a ačkoli připouští „I haue found thee, and thou my 
thirst  hast  fed“  (což  je  mimochodem jedno  z  mála  míst,  kde  Bohu  toto  přiznává), 
vzápětí opět dodává „a holy thirsty dropsy melts mee yet“. Převládajícím tónem sonetů 
tak je ne-naplnění a ne-uspokojení, ať už je mluvčí klade za vinu sobě (v sonetech, v 
nichž lituje své minulosti, kvůli níž mu srdce i duše možná nenávratně okoraly), nebo 
své výčitky adresuje i Bohu samotnému, který mu skrývá svou tvář. 

Donnovi není dán mystický prožitek Boží lásky, která by jeho duši naplnila jistotou, a 
jeho víra tak občas působí jako souboj s vlastním nestálým temperamentem. Jeho trýzní 
nejsou jen minulé hříchy, ale především otupělost duše, neschopnost dostatečně se kát. 
Opakovaně  prosí  o  slzy a  vzdechy,  které  promrhal,  o  samotnou  milost  pokání  (Yet 
grace,  if  thou repent,  thou canst not lacke.  / But who shall  giue thee  that  grace to  
begin?). Jde ale nejen o to  něco cítit, ale cítit to upřímně a především trvale – tématu 
těkavosti a nestálosti je ostatně věnován jeden celý sonet: 

Oh, to vex me, contraryes meete in one: 

Inconstancy vnnaturally hath begott 

A constant habit; that when I would not 

I change in vowes, and in devotione. 

As humorous is my contritione 

304 „More“ je zde sice zároveň odkazem na jméno jeho zesnulé ženy, ale do textu je pevně zapojeno 
především ve svém základním významu.
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As my prophane love, and as soone forgott: 

As ridlingly distemperd, cold and hott, 

As praying, as mute; as infinite, as none. 

I durst not view heauen yesterday; and to day 

In prayers and flattering Speaches I court God: 

To morrow I quake with true feare of his rod. 

So my deuout fitts come and go away 

Like a fantastique Ague; Save that here 

Those are my best dayes, when I shake with feare. 

Tento Donnův sonet je, domnívám se, dodnes jedním z nejpůsobivějších – právě kvůli 
svému osobnímu, psychologickému rozměru, který bez obtíží chápeme i dnes, dokonce 
i  pokud nejsme věřící.  Rozporuplnější  odezvu může Donne vyvolávat tam, kde se – 
alespoň  zdánlivě  –  nezabývá  sám  sebou,  nýbrž  se  snaží  představit  si  velikost, 
milosrdenství,  utrpení  či  hněv  Boha.  Jeho  snaha  si  v  duchu  zpřítomnit  a  se  vší 
smyslovou  naléhavostí  „prožít“  Kristovo  utrpení  či  okamžik  posledního  soudu  není 
v soudobé náboženské poezii ničím výlučným. Psychologizující ignácovská spiritualita 
využívala k pěstování zbožnosti živou smyslovou představivost a záměrné vciťování. 
U Donna ovšem v takových momentech vybičovaná představivost někdy balancuje na 
hraně hysterie a může být vnímána stejně snadno jako projev vášnivé zbožnosti i jako 
násilná snaha si  zbožné rozpoložení  navodit.  Jedním z příkladů takovéto rétoriky je 
sonet Spitt in my face, kdy se Donne snaží vžít do postavení samotného ukřižovaného 
Krista,  ovšem  jen  proto,  aby  vzápětí  porovnal  vlastní  nekonečnou  hříšnost  s  jeho 
nevinností: 

Spitt in my face ye Iewes, and pierce my side,

Buffet, and scoffe, scourge and crucify mee: 

(...)

But by my death cannot be satisfyʼde

My sins; which passe the Iewes impietee... 

V tomto „kristovském“ sonetu, ale i v jiných (zejména  Batter my heart) prosvítá za 
obecným dobovým modelem jak autorova sebestřednost a intenzivní sebeprožívání, tak 
sklon k hyperbole a k tomu nechávat se strhnout samotným živlem jazyka, takže „stejně 
jako v jeho světských básních i tady  nutkání utáhnout metaforický šroub ještě o pár  
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závitů nakonec mění konvenci skoro k nepoznání“305. V centru pozornosti se tak znovu 
nevyhnutelně ocitá ne Kristus, ale spíš John Donne samotný.

Toto „nutkání utáhnout metaforický šroub ještě o pár závitů“ je jedním z typických rysů 
Donnova  stylu  a  jeho  světské  milostné  poezii  dodává  dráždivou  osobitost.  Stejně 
dráždivě osobitý je v duchovních meditacích – ovšem možná s větším důrazem na slovo 
„dráždivě“. Jednou z Donnových idiosynkrazií, které baví a upoutávají čtenáře Písní a 
sonetů,  je  například  zvyk  vzít  básnické  či  idiomatické  klišé  a  pak  ho  do  detailů 
rozvinout  v jeho doslovném smyslu (např.  zlomené,  resp.  doslova „rozbité“  srdce z 
básně  Broken Heart). Pracuje-li ale s touž důsledností s dobově konvenčním obrazem 
církve jako nevěsty Kristovy a dovádí-li tento obraz v sonetu Show me deare Christ až k 
představě mnohonásobné prostituce (let myne amorous Soule court thy mild Dove / who 
is most trew, and pleasing to thee, then / when Sheʼis embracʼd and open to most Men), 
dostává se, přinejmenším v očích některých kritiků, na hranici vkusu. Své pochyby o 
sonetu  Show me deare Christ  vyjadřuje např. Frank Kermode; jeho slova pak cituje a 
rozvíjí William Kerrigan v eseji The Fearful Accommodations of John Donne.306 Za sebe 
mohu říci,  že  v  celém  tomto sonetu cítím napětí  mezi  svrchovanou vážností  tématu 
(která  víra  je  „pravá“) a  skoro  zálibným  zdůrazňováním  protikladů  a  paradoxů 
vyplývajících z roztříštěnosti soudobého křesťanského světa. Jako by Donne, který se 
kdysi chtěl k pravé víře „pročíst“ a promyslet“, byl už unaven hašteřivými argumenty 
všech stran  a  mstil  se  jim  za  duševní  trýzeň,  kterou  mu  způsobily,  ostentativním 
poukazováním na jejich slabiny (dogma neomylnosti  na katolické straně, pokračující 
ideologické tříštění v protestantském táboře). Závěrečný paradox už je jen dotažením 
základní metody výstavby celé básně, byť ono utažení metaforického šroubu je v něm 
provedeno  skutečně  po  nejzazší  mez.  Jestliže  chce  Donne  říci,  že  v  zájmu 
znovusjednocení křesťanstva a otevřenosti církve je lepší slevit ze zásad (ideologické) 
čistoty, pak dotažení této argumentace až k analogii s prostitucí (jejíž provozovatelky 
nekladou žádné „vstupní  podmínky“ a  jsou každému muži  tím,  čím je chce mít)  je 
zároveň  maximálním  vyhrocením  ekumenického  akcentu  i  jeho  převrácením  do 
absurdna. Možná je vyústění sonetu XVIII jen projevem toho, že některé zažité způsoby 
metaforického myšlení je těžké vykořenit.  Náboženské a sexuální se přece u Donna 
prolínají  –  v  nevážném tónu  –  odedávna.  Nebo  autor  (který  pracuje  s  metaforou 

305 SUGG,  R.  John  Donne.  Basingstoke;  New  York:  Palgrave  Macmillan,  2007, s.  115.  Kurzíva 
doplněna autorkou.

306 In John Donne: Comprehensive Research and Study Guide. Harold Bloom, ed. Broomall, PA: 
Chelsea House Publishers, 1999, s. 105.
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prostituce už od prvního čtyřverší, ovšem v jejím tradičním, záporném smyslu307) prostě 
nedokázal  odolat  efektnosti  tohoto  posledního  překvapivého  zvratu.  Ať  už  byla 
Donnova motivace jakákoli, nejen kritika, ale i laického čtenáře nad posledním veršem 
bezděky napadne, že „se spásou se nežertuje“. Což, dotaženo do důsledků, znamená 
také  „o  spáse  se  neveršuje“.  To  jest  ne  příliš  důvtipně,  ne  v  elegantních,  eroticky 
podbarvených paradoxech. Znovu se tak vracíme k onomu základnímu rozporu, který 
pojmenovává Helen Gardnerová, totiž k tomu, jak obtížné, ba nemožné je oddělit při 
čtení náboženské poezie čistě literární soudy od soudů mravních a psychologických.

Pokud připustíme, že to nelze a nemá to ani smysl, snáze přijmeme fakt, že báseň může 
silně působit i  jinak než skrze dokonalý výraz. Jde-li,  tak jako u Donnových sonetů 
často, o přemítání duše nad vlastní hříšností, náhlá neadekvátnost metafory či přirovnání 
může  duševní  drama  zprostředkovat  lépe  než  forma  dokonale  zvládnutá.  Dobrým 
příkladem  takové  jímavě  živé  nedokonalosti,  který  cituje  Carey,308 je  závěrečné 
šestiverší  sonetu  What  yf  this  present  were  the  worlds  last  night,  v  němž  Donne 
nenachází  pro uklidnění  svých obav z  posledního soudu jiný  argument  než  trapnou 
sofistiku, kterou kdysi používal při svádění. Krása je vždy milosrdná (tudíž i dobývané 
ženy  se  musely  „smilovat“,  nechtěly-li  samy  sebe  pasovat  na  ošklivky),  a  jelikož 
Kristova tvář je i na kříži krásná, Kristus mu musí být milostiv:

No, No; but as in myne idolatree

I sayd to all my prophane Mistressis, 

Bewty, of pitie, foulnes only is 

A Signe of rigor: So I say to thee

To wicked Sprights are horrid Shapes assignd,

This bewteous forme assures a piteous mind.

Jako  zbožná  báseň  je  tento  sonet  v  posledních  šesti  verších  groteskně  nepatřičný, 
esteticky  ani  eticky  nás  neuspokojuje,  nicméně  o  to  lépe  přibližuje  duševní  drama 
člověka,  který  daleko  od  Boha  vnitřně  otupěl,  promrhal  svoje  city  a  myšlenky  v 
drobných (nebo to přinejmenším sám takto vnímá),  a když se po návratu pokouší o 
vážné  zamyšlení  o  podstatě  Boží  milosti,  nenachází  jiná  než  zprofanovaná  slova  a 
argumenty. „Chtěl bych říci něco o kráse a vznešenosti oněch očí, a nedostává se mi 

307 Nejprve je k prostitutce přirovnávána katolická církev (viz atribut richly painted).
308 CAREY, J. John Donne: Life, Mind and Art. London: Faber & Faber, 1983, s. 46–47. 
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slov, leda takových, jakými jsem již dřív plýtval na věci nehodné,“ napíše později v 
jednom ze svých kázání.309 U posledního šestiverší citovaného sonetu takový výslovný 
komentář chybí,  ale  princip sám se v něm ukazuje natolik  silně,  že komentáře není 
třeba.  Právě pro takováto místa Svatých sonetů dokonale platí Šaldův výrok, že „dílo 
může žíti tak dobře svými takzvanými vadami jako takzvanými přednostmi; obojí má u 
silné osobnosti význam jen obrazný a konvenční. Silná osobnost je tam, kde jedny drží 
druhé v rovnováze a nedají se naprosto od nich odloučit“.310

6.2. (Ne)úplnost sonetového cyklu v překladech

V úvodu jsem se zmínila o tom, že Svaté sonety nebyly koncipovány každý samostatně, 
nýbrž  jako  soubor  meditací,  který  měl  už  v  původním  počtu  dvanácti  básní  svou 
logickou strukturu, byť ji autor s přibývajícími básněmi měnil a přizpůsoboval. Plný 
počet devatenácti básní přeložil ze tří českých překladatelů pouze Josef Hrdlička, který 
dodržuje nejtradičnější řazení sonetů podle jejich pořadí ve výboru Herberta Griersona. 
Hana  Žantovská  z  neznámých  důvodů  tři  sonety  vynechala  (nejedná  se  přitom  o 
poslední  tři  obsažené  pouze  ve  Westmorelandském  rukopise).  Zdeněk  Hron  pak 
překládá pouze výběrově, bez ohledu na pořadí a sonety ani nečísluje. 

6.3. Forma 

Donnovy  Svaté  sonety  jsou  formálně  poměrně  blízko  onomu  kompromisu  mezi 
italským a anglickým sonetem, jejž dosahuje Sidney v Astrofelovi a Stelle.  Stejně jako 
Sidney i Donne ve  Svatých sonetech zachovává  tradiční tematický a formální předěl 
mezi prvními osmi verši italského sonetu a závěrečným šestiverším. První dvě čtyřverší 
jsou u něj vždy provázána pouhými dvěma rýmy v obkročmém schématu abba abba – 
italská oktáva se svým náročnějším rýmovým uspořádáním tedy zůstává. „Sestina“ je už 
nicméně po vzoru sonetu anglického rozdělena na čtyřverší a dvojverší: v devátém až 
dvanáctém  verši  se  v některých  sonetech  vyskytuje  tentýž  obkročmý  rým  (cddc), 
v jiných Donne přechází na rým střídavý (cdcd). Závěrečné dvojverší pak je tradičně 
rýmováno  sdruženě.311 Právě  změna  rýmového  zakončení  mezi  osmým  a  devátým 
veršem  (a někdy i přechod od obkročmého rýmu na střídavý) zpravidla signalizuje i 

309 CAREY J., ref. 308, s. 47
310 Viz citaci na s. 88 třetí kapitoly.
311 Podobnost se Sidneym platí jen pro část Astrofela a Stelly, neboť Sidney oproti Donnovi v některých 

sonetech obrací pořadí dvojverší a čtyřverší v sestině, takže sdružený rým cc přichází v 9. a 10. verši.
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změnu tónu. Například v sonetu Thou hast made me vyjadřuje prvních osm veršů velmi 
sugestivně zoufalství člověka, který si tváří v tvář brzké smrti uvědomuje tíhu svých 
hříchů,  a  ve  verši  následujícím náhle  přichází  připomínka  Boží  milosti,  jež  dodává 
hříšníkovi sílu.  V sonetu  As due by many titles je struktura téměř zrcadlově opačná: 
prvních  osm  veršů  je  jakýmsi  katalogem  argumentů  zdůvodňujících,  proč  člověk 
bezpečně náleží Bohu, a  v devátém verši  přichází obrat (volta)  k pochybám a téměř 
zoufalství: Why doth the deuill then vsurpe in mee? (…) Except thou rise and for thyne  
owne worke fight/ Oh I shall soone dispayre… 

Závěrečné  dvojverší  je  samozřejmě  formálně  vyděleno  a  zdůrazněno  sdruženým 
rýmem, ale většinou není od bezprostředně předcházejících veršů odděleno tak výrazně 
jako tomu bývá u sonetů Shakespearových. V jedenácti případech z devatenácti začíná 
věta, která v posledním dvojverší vrcholí argumentem, prosbou či výzvou, už ve verších 
předchozích, přičemž někdy jsou přesahy velmi těsné: 

ThʼHydroptique dronkerd, and night-scowting theefe,

The itchy Leacher, and selfe-tickling proud, 

Haue the remembrance of past ioyes for reliefe

Of comming ills; to poore me is alowd

No ease; for long yet vehement griefe hath beene

The effect and cause; the punishment and Sinne.

Celkově je v závěrech Donnových sonetů podstatně méně poklidné symetrie a shrnující 
gnómičnosti  a  více dramatičnosti,  která  je dána nejen jejich plynulým vyrůstáním z 
celku  básně,  ale  samozřejmě  i  samotnými  lexikálními  významy,  větnou  modalitou, 
syntaktickou výstavbou, která využívá napětí mezi hranicí výpovědi a hranicí verše, a 
všudypřítomnými paradoxy:

And burne me O God with a fiery Zeale

Of thee,ʼ and thy house, which doth in eating heale.

Take me to you, emprison me, for I

Except you enthrall me neuer shalbe free

Nor euer chast except you rauishe mee. 
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Všichni  tři  čeští  překladatelé  se  snaží  náročné  rýmové  schéma  Donnových  sonetů 
přibližně zachovat, samozřejmě při častém využití nedokonalých rýmů či asonancí (k 
nimž se ostatně uchyluje i Donne sám). Výjimkou potvrzující pravidlo je jen Hrdličkův 
překlad dvou sonetů: Father, part of his double interest (v oktávě abba cbbc) a zejména 
If faithfull soules  (abba cddc) – shodou okolností se jedná právě o sonety, které Hana 
Žantovská ze svého výboru vynechala,  což naznačuje, že důvodem mohly být právě 
formální obtíže. Trochu rušivou grafickou zvláštností Hrdličkova překladu je fakt, že 
jeho sonety jsou jako jediné členěny na strofy, ovšem poněkud nelogicky dle schématu 
italského, tedy na dvě kvarteta a dvě terceta, ačkoli první verš druhého terceta náleží 
rýmově k předchozím třem veršům. K formálním otázkám se vrátíme ještě při rozboru 
základních rysů jednotlivých překladových souborů.

6.4. Estetické tendence překladů – Zdeněk Hron a Hana Žantovská

V překladech Hany Žantovské a Zdeňka Hrona se projevují tytéž tendence, jaké jsme u 
nich zaznamenali už v předchozích oddílech, věnovaných Elegiím a Písním a sonetům. 
U  Zdeňka  Hrona  ještě  víc  vynikne  jeho  základní  přístup,  který  můžeme  zde,  v 
posledním oddíle, kde se Hronem zabýváme, shrnout do několika bodů:

• odpor k redukci obrazu na pojmový význam
• snaha o zachování maximálního množství tropů a figur
• zachovávání délky veršů
• vědomé pěstování jisté neuhlazenosti a syntaktické komplikovanosti
• záliba ve výrazových střetech

Tyto znaky zjevně nejsou všechny na stejné hierarchické úrovni – např. znak číslo 1) se 
dá subsumovat pod obecnější bod 2), nicméně jeví se mi jako natolik výrazný, že jej 
uvádím zvlášť a  na prvním místě.  Stejně tak je  zjevné,  že spolu všechny navzájem 
souvisejí, byť asi nelze říci, že by poslední dva byly jen „produktem“ předchozích.

Zejména  nechuť  k  „výkladu“  obrazných  vyjádření  je  podle  mého  názoru  nesmírně 
typickým rysem Hronových  překladů,  a  nejen  překladů  Donna.  Pro  Zdeňka  Hrona 
zpravidla platí, že  raději zesílí stylovou příznakovost textu (někdy ani nemusí jít o 
zesílení původních stylových příznaků, ale o vytvoření příznakovosti na zcela jiných 
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místech312), než by překládal obrazné vyjádření, a to i jde-li o obraz spíše zárodečný 
nebo  vedlejší,  čistě  interpretací  jeho významu.  Vypůjčme si  nejprve  pro  doložení 
tohoto rysu dva verše z jednoho Hronova nedonnovského překladu, neboť je to příklad 
velmi charakteristický. V Kiplingově básni If, což je text, v němž obrazné vyjadřování 
hraje spíše podružnou, služebnou roli, najdeme tyto dva verše:

If you can bear to hear the truth you've spoken

Twisted by knaves to make a trap for fools,

„To twist  truth“  lze  přeložit  doslovně jako „překrucovat  pravdu“,  což  je  konvenční 
spojení s ustáleným pojmovým významem „dezinterpretovat“, které patrně ve čtenáři 
samo o sobě nevyvolá představu fyzického ohýbání a kroucení. V daných dvou verších 
nicméně ono překrucování vede k tomu, že se z pravdy „udělá past“ na hlupáky. Toto 
propojení lexikalizovaného  twisted truth  s výrobou pastí tedy skrývá  potenciál,  který 
překladatel může a nemusí rozvinout do uceleného obrazu. Zdeněk Hron této možnosti 
využívá zcela a vytváří naprosto konkrétní, fyzickou metaforu pravdy jako drátu, z nějž 
se ohýbáním a splétáním vyrábí past:

když sneseš pravdu, jež ti přišla prostá,

zkroucenou v drát, z nějž lump past hňupům splet.

Jeho  řešení  je  příznakovější  jednak  proto,  že  neutrální  lexikalizované  twisted  truth  
nahrazuje  pravdou  jako  zkrouceným  drátem,  a  také  kvůli  sledu  úsečných 
jednoslabičných slov ve složité syntaktické konstrukci (v drát – z nějž – lump – past... – 
splet). Samozřejmě by se dalo postupovat i opačně a „přizpůsobit“ překlad spojení  to  
make a trap konvenčnosti a čistě pojmovému významu twisted truth. Výsledkem by pak 
mohl být třeba takovýto překlad:

 když vidíš, jak lump tupce balamutí

slovy, jež vzal ti z úst a překroutil,

Takovéto řešení (moje vlastní, vymyšlené čistě pro ilustraci)  by bylo velmi v duchu 
překladů  Hany  Žantovské  –  Zdeňku  Hronovi  jsou  však  překladatelské  hříchy 

312 Takovýmto výrazovým posunům se samozřejmě úplně nevyhne žádný překlad – jde spíš o jejich 
míru.
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intelektualizace  a  nivelizace,  kterým  věnuje  tolik  prostoru  Jiří  Levý,313 zcela  cizí. 
Podívejme se po tomto výstižném, leč nedonnovském příkladu nyní už na konkrétní 
příklady ze Svatých sonetů. Ve druhém čtyřverší sonetu O might those sighes se mluvčí 
kaje za to, jak silně v minulosti prožíval svá banální milostná trápení: 

In my Idolatry what showrs of raine

Myne eyes did wast? what griefes my hart did rent?

That sufferance was my Sin, now I repent;

Because I did suffer, I must suffer paine. 

Zdeněk  Hron  a  Hana  Žantovská  překládají  tyto  verše  charakteristicky  odlišně  – 
s obrazným vyjádřením a jeho pojmovým významem pracují přesně v duchu dvou výše 
uvedených protikladných tendencí  a  i  celkově je  jejich přístup  k detailům výrazové 
roviny zjevně protichůdný: 

Žantovská:

Když modly vzýval jsem, co v plen jsem dal

slzí a smutku, dal jsem víc než dosti.

To byl můj hřích; jak se ho srdce zprostí?

Teď trpím, že jsem příliš trpíval.

Hron:

Kdy v modlářství mi oči pro pohled

déšť splách? Kdy žalem srdce puklé mám?

Trápení bylo hřích, teď poklekám;

když trpěl jsem, mám bolest vytrpět.

Zdeněk Hron se snaží zachovat maximum výrazových detailů.  Především zachovává 
zvláštní a na první pohled nelogickou tázací modalitu prvních dvou vět, kterou ovšem 
najdeme ve všech raných tištěných či rukopisných verzích Donnovy sonetové sekvence. 
Snad má  onen  otazník  v  originále  poněkud  zpochybnit  „reálnost“  slz,  které  mluvčí 
proléval kdysi ve svém světském životě a o jejichž navrácení prosí v prvním čtyřverší 
(O might those sighes and teares returne againe...). Jako by ony dvě věty, významem 
zdánlivě zvolací a formou tázací, říkaly: ano, kolik jsem jen kvůli svým milenkám prolil 
slz a kolikrát mi pukalo srdce! – ale byly to opravdu slzy a puklo doopravdy? Zdeněk 
Hron se snaží zachytit právě tento druhý odstín, ovšem ve snaze zachovat i jednotlivé 
prvky Donnova obrazného jazyka,  které jsou zde možná i  záměrně konvenční (déšť 
namísto pojmového významu „slzy“, oči „zpustošené“ tímto deštěm, žal, který „trhá“ 
srdce atd.), dospívá k formulaci, která je na hranici srozumitelnosti. Hana Žantovská má 
přesně  opačný  problém.  Její  převod  prvních  dvou  veršů  je  pojmově  dokonale 
srozumitelný,  ale  jelikož  z  něj  zmizely  některé  obrazné  prvky,  vzbuzuje  dojem,  že 

313 Viz LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Panorama, 1983, s. 146–151.
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metrum není čím naplnit a musí být „vycpáno“ slovy, jimiž mluvčí poněkud komicky 
odpovídá na vlastní rétorické zvolání (když modly vzýval jsem, co v plen jsem dal / slzí a  
smutku, dal jsem víc než dosti). 

I v druhých dvou verších se projevuje Hronův charakteristický sklon ke zkonkrétňování 
pojmových významů v obrazech. I repent překládá jako teď poklekám – což ovšem ve 
spojení s doslovným překladem posledního verše – když trpěl jsem, mám bolest vytrpět 
– může v obrazotvornosti  podobně neukázněné a  potměšile anarchické,  jako byla ta 
Donnova, vyvolat komickou představu, že ona bolest a klečení spolu doslova souvisejí 
(má snad mluvčí tohoto sonetu revma v kolenou? nebo se rozhodl klečet na hrachu?). 
Překlad Hany Žantovské žádné podobně nepřístojné asociace nevyvolává: na místo  I  
repent klade poněkud vágní, ale zcela srozumitelnou řečnickou otázku (jak se ho srdce  
zprostí?)  a  vyústění  celého  čtyřverší  –  teď  trpím,  že  jsem příliš  trpíval  –  je  přímo 
křišťálově průzračné.

Hronovým  charakteristickým  hříchem  se  tedy  zdá  být  neochota  vnímat  výrazové 
prvky originálu, zejména tropy, ale i syntaktické figury apod. v určité hierarchii a v 
případě potřeby některé obětovat, aby bylo možno jiné, podstatnější, převést zdařileji 
a  méně zkratkovitě.  Znovu se tu  vracíme ke vztahu detailu  a  celku,  jemuž jsem se 
věnovala  už  při  rozboru  Elegií.  Jednotlivosti  výrazové  roviny (např.  asociační  pole 
různých obrazných vyjádření) tak na sebe v Hronových překladech často „narážejí“314 a 
vzájemnými střety zastírají dominantní  významovou linku originálu (vzpomeňme na 
argumentačně  zcela  neprůhledná  místa  z  Elegií)  či  přeexponovávají  jeho  výrazové 
ladění až do parodie (viz exhibicionistický mluvčí elegie  On his Mistris,  jehož  zkroť 
lásko, lásce běs... dovolíš-li, dovolím si tě opustit takřka vylučuje, že by dokázal vnímat 
kromě ozvěny vlastního hlasu i posluchačku samu). Jelikož Svaté sonety při vší své 
dramatičnosti jsou – či mají být – soustředěnou meditací zaměřenou k jednomu cíli, 
občasné tříštění celkového smyslu je u nich ještě rušivější než u básní, které lze spíš 
pokládat  za  manýristické,  záměrně  komplikované  či  fragmentární  „hraní  si  se 
čtenářem“. Další příklady toto, jak se Hronova estetika snáší s dikcí Svatých sonetů, 
uvedu, už bez podrobného rozboru, ještě při kontrastních srovnáních s oběma dalšími 

314 Nejednoznačnost i určité střetávání významů jsou samozřejmě součástí Donnova kouzla, nicméně je 
velký rozdíl mezi tím, sledujeme-li argumentaci mluvčího a zároveň jsme si vědomi určitých spodních 
proudů,  které  ji  zpochybňují  a  naznačují,  že  vše  může  být  ještě  trochu  jinak  (viz  třeba  rozbor  
Valediction:  Forbidding  Mourning v  úvodní  části  této  práce),  a  situací,  kdy vůbec  nevíme,  kam 
argumentace originálu směřuje a co se mluvčí snaží říct.
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překladateli.

Jednu ze základních tendencí překladů Hany Žantovské už jsme naznačili při srovnání s 
Hronem.  Žantovská  klade  velký  důraz  na  srozumitelnost  a  logickou  i  výrazovou 
nerozpornost vyjádření. Té obětuje střídavě buď některé detaily výrazové roviny, 
nebo metrickou formu.  Jestliže Zdeněk Hron svou metodou jakoby záměrně vytváří 
situace, v nichž bohatství významů tlačí na rozměr verše a jejich vzájemný střet vede k 
maximální  zhuštěnosti,  eliptičnosti  a  zkratce,  což  jsou  prvky  blízké  i  jeho  vlastní 
básnické  estetice,  Hana Žantovská se riziku významového přetížení  verše obloukem 
vyhýbá –  její  formulaci  zpravidla  nehrozí,  že  „neunese  všechny významové vztahy, 
které  do ní  překladatel  chce  promítnout“.315 Buď se  zredukuje  počet  konkrétních 
slovních rekvizit, a tedy i počet asociací jimi rozehrávaných (nejčastěji tak, že část 
toho, co je v originále vyjádřeno obrazně, se vyjádří jednodušeji a úsporněji pojmově či 
se prostě vypustí),  nebo se „popustí švy“ původního rozměru a výrazové bohatství 
originálu  se  přehledně  rozloží  do  verše  delšího,  nejčastěji  šestistopého.  V  obou 
případech se zpravidla mírně – a někdy výrazně – oslabuje naléhavost a dramatičnost 
Donnových veršů.

První překladatelčinu strategii jsme již v náznaku viděli výše; druhou lze nejvýrazněji 
doložit  na  její  verzi  sonetu  Oh,  to  vex  me. Jen  šest  z  šestnácti  sonetů  Žantovské 
neobsahuje  žádný  dvanácti  či  třinástislabičný  verš,  nicméně  tento  poslední  sonet  je 
výjimečný v tom, že v něm najdeme jen pět veršů v původním rozměru:

Oh, to vex me, contraryes meete in one: 

   Inconstancy vnnaturally hath begott 

   A constant habit; that when I would not 

I change in vowes, and in devotione. 

As humorous is my contritione 

   As my prophane Love, and as soone forgott: 

   As ridlingly distemperd, cold and hott, 

As praying, as mute; as infinite, as none. 

I durst not view heauen yesterday; and to day 

K mé zkáze extrémy jsou jedno ve mně:

Nestálost, přírodě jako by na výsměch,

počala stálý zvyk; ač vytrvat chci teď,

v slibech i zbožnosti se měním ukvapeně.

Tak je mé pokání vrtkavé, málo pevné,

jak láska k milenkám, jež zapomněl jsem hned:

záhadně měnlivá, žhavá i jako led,

výmluvná, němá zas, věčná, nijaká stejně.

Včera jsem po nebi netoužil, dnes se kořím

315 Poznámka  Stanislava  Rubáše  k  Hronovu  eliptickému  překladu  dvojverší  ze  Shakespearova 
sonetu 129 (Devatero klíčů od jednoho srdce, s. 75): 
        A bliss in proof, and proved a very woe,                      kdo měl, má nebo chce mít, se jen třese,
        Before, a joy proposed, behind, a dream.                     Před: těší se – po: sen mu splaskne hned.
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In prayers, and flattering Speaches I court God: 

To morrow I quake with true feare of his rod. 

So my deuout fitts come and go away 

Like a fantastique Ague: Save that here 

Those are my best dayes, when I shake with feare. 

Bohu a vzývám nebe obraz světlý.

Zítra se chvěji strachem z Boží metly.

V střídavých záchvatech své oddanosti hořím

bláznivou zimnicí: s tím rozdílem, 

že když se třesu, nejlepší mám den. 

Překlad Hany Žantovské není v tomto sonetu díky částečnému rozšíření metra zdaleka 
tak  poznamenán  generalizacemi  a  překládáním obrazného  jazyka  do  jazyka  pojmů. 
Relativně těsně se přimyká i ke struktuře původních veršů: dokonce přesně zachovává 
antitetickou  výstavbu  veršů  7  a  8.  Rytmické  kolísání,  tj.  několikero  přechodů  mezi 
pětistopým  veršem  bez  cezury  a  veršem  cezurovaným,  který  se  tu  více  tu  méně 
přibližuje alexandrinu, ovšem poněkud narušuje výrazovou sevřenost původní básně. Je 
pravda, že originál tohoto sonetu je také „rozvolněný“ v tom smyslu, že na pětiiktové 
metrické schéma končící přízvučnou dobou připadá namísto pravidelných deseti často 
jedenáct slabik (I durst not view heuen yesterday, and today), ale tato rozvolněnost má 
přece jen jinou povahu – v tóničtějším anglickém verši je klíčový počet iktů, který tu 
zůstává zachován, a nutnost příležitostně „vtěsnat“ pod jejich fixní počet více slabik a 
řídit se přitom významovými důrazy, jen dodává verši žádoucí rytmickou variabilitu. 
Jak už jsem uvedla v třetí kapitole, jistou inspirací tu zjevně byl Vladislavův překlad 
Shakespearových sonetů, v šedesátých letech nesmírně populární, nicméně Žantovská 
se liší právě tím, že si do šestistopého rozměru pouze „odskakuje“, ovšem častěji než to 
zpravidla činí jiní překladatelé rýmovaného pětistopého jambu.  

6.5. Překlady Josefa Hrdličky – úvod

Překlady  Josefa  Hrdličky  tvoří  zajímavý  kontrast  k  oběma  předchozím  pojetím.  S 
Hanou Žantovskou Hrdlička sdílí základní důraz na srozumitelnost a ochotu redukovat 
či zjednodušovat obrazný arzenál originálu. Zásadně také nepřetěžuje verš asociacemi, 
které jsou pro správné čtení argumentace dnešním čtenářem podružné a mohou ji spíše 
zastřít.  Shodné  rysy  Hrdličky  a  Žantovské  vyvstanou  zřetelně,  položíme-li  takřka 
kterýkoli Hrdličkův překlad vedle Hronova – obzvlášť výrazně jsou vidět na druhém 
čtyřverší zde rozebíraného sonetu:

As humorous is my contritione 

As my prophane Love, and as soone forgott: 
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As ridlingly distemperd, cold and hott, 

As praying, as mute; as infinite, as none. 

Hron:

Tak zkroušenost letoře podlehne,

jak světská láska, jež se odhodí:

jak šťávy vaří se a ochladí,

jak vroucnost němá, jak nic bezmezné.

Hrdlička:

Má lítost je jen náladové chvění, 

mdlé, prchavé jak láska k nevěstce,

chvilková křeč, svár ohně s ledovcem,

hned modlitba, hned tupé oněmění.

Při  čtení  bez  originálu  byl  pro  mne  Hronův  překlad  v  této  pasáži  ne  snad  zcela 
nesrozumitelný, ale zejména v závěrečných dvou verších značně významově kostrbatý, 
zejména  kvůli  tolik  charakteristické  snaze  dostat  do  verše  „všechno“,  i  za  cenu 
naprostého  změtení.  Ve  snaze  postihnout  obě  dvojice  protikladů  (praying  –  mute,  
infinite  –  none)  Zdeněk  Hron  nakonec  členy  každé  dvojice  gramaticky  propojuje 
(vroucnost  němá,  nic  bezmezné),  čímž  ovšem naprosto  zamlžuje  základní  představu 
těkavého střídání. Tu ostatně příliš srozumitelně nenavozují ani předchozí verše, v nichž 
se zkroušenost (slovo poněkud lehčího kalibru než kajícnost/pokání) vaří a chladí „jak 
šťávy“. Na správnou interpretaci oněch šťáv – rozuměj na souvislost hippokratovské 
čtveřice základních tělesných tekutin s lidským temperamentem a jeho výkyvy – může 
snad navést slovo „letora“316 z prvního verše čtyřverší; pokud ale čtenář tuto souvislost 
nerozluští, patrně mu význam zůstane utajen. Překladatelova snaha „nic nevypustit“ je 
tedy spíše kontraproduktivní. 

Josef  Hrdlička ve shodě s  estetikou Žantovské Donnovu letmou narážku na „bodily 
humours“  (as  humorous is  my  contritione)  v  prvním  verši nezachovává.  Podobně 
v posledním verši,  v  němž  bleskurychlé  střídání  atributů  (As  praying,  as  mute;  as  
infinite, as none) doslova imituje rychlé střídání jimi popisovaných duševních stavů, se 
Hrdlička  této  jazykové  performativity  vzdává,  v  zájmu  zachování  metra  i 
srozumitelnosti vypouští druhý z protikladů a pracuje jen s prvním. Zejména ale dvakrát 
pojmenovává stav mluvčího zcela jasně, s minimem obrazné licence:  má lítost je jen 
náladové  chvění …  chvilková  křeč (srovnejme  s  Hronem  –  zkroušenost  letoře  
podlehne... jak šťávy vaří se a ochladí). V tom se shoduje s Žantovskou, která překládá 

316 Viz i český překlad Jonsonovy komedie Every Man in his Humour jako Každý podle své letory.
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podobně jednoznačně:  tak je mé pokání vrtkavé, málo pevné.  V dalším textu už se ale 
verze Hrdličky a Žantovské zajímavě liší: 

Žantovská:

Tak je mé pokání vrtkavé, málo pevné,

jak láska k milenkám, jež zapomněl jsem hned:

záhadně měnlivá, žhavá i jako led,

výmluvná, němá zas, věčná, nijaká stejně.

Hrdlička:

Má lítost je jen náladové chvění, 

mdlé, prchavé jak láska k nevěstce,

chvilková křeč, svár ohně s ledovcem,

hned modlitba, hned tupé oněmění.

Žantovská  překládala  i  Donnovu  milostnou  poezii,  takže  si  zjevně  uvědomuje,  jak 
charakteristické  jsou  pro  Donnův literární  styl  neustálé  paralely mezi   posvátným a 
profánním. Snaží se tudíž udržet analogii mezi dvěma „vrtkavými“ city – pokáním a 
mileneckou láskou – v celé analyzované pasáži (proto například překládá praying jako 
výmluvná). Ve druhém dvojverší se pak nakonec soustřeďuje právě na charakteristiku 
milenecké lásky, neboť všechny zde obsažené přívlastky uvádí v rodě ženském (láska), 
nikoli středním (pokání). Duševní utrpení hříšníka je tak na okamžik pozapomenuto a 
překlad – i  kvůli  menší  dramatičnosti  souměrně cezurovaného šestistopého  verše – 
bezděky sklouzává do lehce afektovaného tónu konvenční dvorské lyriky, jak jej známe 
z Romeova petrarkovského hořekování v prvním aktu Romea a Julie:

Mluvčí Sonetů v překladu Žantovské:

… záhadně měnlivá, žhavá i jako led,

výmluvná, němá zas, věčná, nijaká stejně.

Romeo v překladu Saudkově:

Ledový ohni! Olověné pírko!

Churavé zdraví! Bdělý spánku! Vše, 

a přece nic. Toť láska, kterou cítím. 

Ne že by takovéto těkavé odbočky od hlavní linky básně byly Donnovi obecně cizí – a 
navíc, nechává-li se překladatelka poněkud odvést od hlavního tématu pokání, vlastně 
tím přímo předvádí to, o čem originál vypovídá. Srovnáme-li ale s verzí Hrdličkovou, je 
rozdíl  nasnadě.  Hrdlička  analogii  raději  zjednodušuje  jen  na  lásku k  nevěstce coby 
obecně srozumitelný příklad prchavosti, než by příliš odbočil od hlavního náboženského 
tématu. Toto téma – bolestné,  zahanbující  prožívání nestálosti ve víře a v pokání – 
ovšem  zachycuje  ze  všech  tří  překladatelů  patrně  nejsugestivněji:  má  lítost  je  jen  
náladové chvění... chvilková křeč... hned modlitba, hned tupé oněmění. Právě v tomto 
Donnově sonetu,  jednom z  nejosobnějších,  se  tak  možná docela  zajímavě projevuje 

236



rozdílný  přístup  mladého  překladatele,  který  překládá  z  osobní  duchovní  potřeby  a 
necítí  se  tolik  vázán  „literárností“  textu,  tj.  jednotlivými  uměleckými  prostředky. 
Ostatně připomeňme si, co o tom Josef Hrdlička říká sám: 

Snažil jsem se nepřekládat jeho obtížně rozluštitelné „rébusy a jinotaje“  do podobného 

českého  ekvivalentu,  spíš  jsem  se  v  překladu  snažil  vlastní  jádro  posunout  k  větší 

srozumitelnosti s akcentem na to podstatné.317

„To podstatné“ se Hrdličkovi citlivě daří vystihnout i v již zmiňovaném sonetu o církvi 
(Show me deare Christ), v němž sice oslabuje donnovsky dráždivou představu církve-
prostitutky, ale milostně-duchovní metafora, do níž celý sonet ústí, zůstává zachována 
v cudnější, méně explicitní podobě. Přehnané zdůraznění její dvojsmyslnosti by ostatně 
bylo asi větším prohřeškem, protože by pomíjelo autorovu skutečnou zainteresovanost 
na tématu. Jak už jsem uváděla v první kapitole, tolerance v náboženských otázkách 
byla pro Donna osobně důležitá:

Show me deare Christ, thy Spouse, so bright and cleare

What is it She, which on the other Shore

Goes richly painted? Or which robʼd and tore

Laments and mournes in Germany and here?

(…) 

Betray kind husband thy Spouse to our Sights,

And let myne amorous Soule court thy mild Dove,

Who is most trew, and pleasing to thee, then

When Sheʼis embracʼd and open to most Men.

Která je, Kriste nevěsta tvá skvělá?

Ta za mořem, nápadně bohatá, 

či jiná, oloupená, rozťatá, 

jež zde a v Němcích pláčem chví se celá?

(…)

Zraď, manželi, svou choť mým očím, víš, že

i já svou holubičkou chci ji zvát.

Tím věrnější a milejší je ti, 

čím víc nás pojme ve své objetí.

Cosi pro Donna charakteristického – ona ochota jít při sledování určitého efektu až do 
krajnosti  –  se  tu  nepochybně  ztrácí,  ale  nelze  popřít,  že  Hrdličkovo  řešení  je 
myšlenkově odpovídající  a  básnicky zdařilé.  Svým způsobem je  tento příklad velmi 
podobný jako závěr Svatební písně psané v Lincolnʼs Inn v překladu Hany Žantovské. I 
tam v  originále  nacházíme  obraz,  který  šokuje  a  zároveň  fascinuje  svou  intenzivní 
tělesností  (tam  paralela  mezi  ztrátou  panenství  a  vyvržením  obětního  zvířete,  tady 

317 Osobní korespondence s Josefem Hrdličkou – 25. ledna 2014. Viz i Přílohu 4.
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tolerantní  církev  coby žena  s  roztaženýma nohama,  která  je  „open“  to  most  men). 
Překlady v obou případech Donnův obraz přijímají, ale svou formulací ho eufemizují, 
čímž se jeho originalita oslabuje. 

6.6.  Implicitnost a explicitnost při vyjadřování logických vztahů, formální jednota

Jakkoli Josef Hrdlička stejně jako Hana Žantovská klade důraz na srozumitelnost, jeho 
překlady se  od  Žantovské  liší  úspornějším,  kompaktnějším vyjadřováním,  při  němž 
výrazněji  přetavuje  Donnovy  formulace  (byť  někdy  s  větší  významovou  licencí)  a 
především častěji klade výpovědi vedle sebe, aniž výslovně vyjadřuje logické vztahy 
mezi  nimi.  Explicitní  vyjadřování  logických  vztahů,  tj.  zdvojování  větných  členů 
vysvětlujícími přístavky a zejména časté užívání spojovacích výrazů je naopak typické 
pro Hanu Žantovskou. Srovnejme charakteristicky rozdílný překlad druhého čtyřverší 
sonetu  Since She whome I lovd, v němž mluvčí vyjadřuje, jak jej pozemská láska po 
smrti milované ženy přivedla zpět k Bohu:

Here the admyring her my Mind did whett

To seeke thee God; so streames do shew the head,

But though I haue found theeʼ and thou my thirst hast fed

A holy thirsty dropsy melts mee yett.

Žantovská:

Mne obdiv pro ni vedl k tobě, k spáse, 

Bože, jak proud, jenž pramen prozradil,

však ač tě mám, ač jsi mě napojil, 

nová svatá žízeň mne trýzní zase.

Hrdlička:

Byla mi řekou, v níž jsem proti proudu

dospěl až k tobě, věčný Prameni!

Z tebe jsem pil, jak pijí znavení,

teď nová žízeň stravuje mou hroudu.

Překlad Hany Žantovské je podobně logicky explicitní jako originál, jejž velmi těsně 
sleduje, a přidává ještě explicitující zdvojení v prvním verši. Stojí ovšem za úvahu, zda 
právě  větší  míra implicitnosti  nemůže (v případě  Svatých sonetů)  někdy působivost 
českého překladu umocnit. Někdy proto, že vyžaduje větší spolupráci čtenáře a vtahuje 
jej do básně – to platí například pro nahrazení přirovnání metaforou, jak to činí Josef 
Hrdlička  v  prvních  dvou verších.  Jindy řetězení  významově samostatných výpovědí 
namísto tvorby složitých souvětí dovoluje čtenáři bezprostředněji si představovat to, o 
čem každý z po sobě jdoucích veršů vypovídá: 
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Then as my Soule, toʼ heauen her first Seate takes flight,

And earthborne body in the earth shall dwell,

So fall my Sins, that all may haue their right,

To where theyʼare bred, and would presse me, to hell

Žantovská:

Až duše k nebi, kde je domov její,

se obrátí, a tělo pod zemi, 

nechť jsou mé hříchy, jež mne stáhnout chtějí,

svrženy v peklo, odkud pramení.

Hrdlička:

Ty, duše, vzlétni výš a nebe spatři,

hlínu svou navrať zemi, schráně těl,

a hříchy svrhni tam, kam dávno patří,

a kam mě tlačí, dolů, do pekel!

Hana Žantovská opět  přesně převádí  logickou strukturu Donnovy výpovědi.  I  jí  tak 
vzniká složitá věta o délce čtyř veršů, ovšem v překladu trvá déle, než se dílčí výpovědi 
významově dovrší (v obou hlavních výpovědích přichází slovesná pointa –  obrátí se,  
svrženy v peklo – až v dalším verši), takže čtenář vynaloží většinu energie spíše jen na 
usledování větné struktury a návaznosti, než aby popisované dění průběžně prožíval, jak 
mu  to  umožňují  verše  Hrdličkovy,  z  nichž  první  tři  jsou  každý  samostatným 
dramatickým gestem. Užití naléhavějšího imperativu (vzlétni, navrať, svrhni), jímž se 
celá  scéna,  zatím prožívaná  jen v  obrazotvornosti   mluvčího,  jakoby zpřítomňuje,  i 
aktivnější úloha, která připadá duši (so fall my sins / a hříchy  svrhni) už ukazují na 
určité tendence významových posunů, kterým se budeme věnovat v dalším oddíle. 

Doslovná přesnost  Hany Žantovské  při  převodu logické  struktury Donnových veršů 
někdy činí obtíže také proto, že každý spojovací výraz či vysvětlující přístavek (byť by i 
byly v originále) zabírají ve verši místo a při větší průměrné délce slova v češtině si pak 
často vynucují metrické ústupky, které by jinak nebyly vůbec nutné. Přesvědčivě je to 
vidět na závěru Donnovy úchvatné básně Hymnus Bohu, mému Bohu, v mé nemoci:

So, in his purple wrappʼd, receive mee Lord

By these his thornes give me his other Crowne;

And as to others Soules I preachʼd thy word,

Be this my Text, my Sermon to mine owne:

Therfore, that he may raise, the Lord throws down.
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Žantovská:

V nachu té krve předstoupit mi dovol,

korunu věčnosti rač mi dát k oné z trní,

a jak jsem druhým kázal Boží slovo,

nechť toto je můj Text, kázání pro mne nyní,

že Pán v prach svrhne ty, jež k sobě zvednout míní.

Hrdlička:

Přijmi mě, Pane, dej, ať je mi nyní

za věnec z trnů vavřín slávy dán.

Dlouho jsem kázal tvoje Slovo jiným,

teď sobě kážu, text si vybírám:

Toho pozvedne, koho sráží Pán!

Stejně  jako  jsou  Hrdličkovy  překlady  formulačně  úspornější,  vyznačují  se  i  větší 
rytmickou  sevřeností,  jak  je  vidět  právě  na  tomto  úryvku  Donnova  hymnu.  Až  na 
naprosté výjimky neopouštějí hranice pětistopého verše, byť v těchto mezích nejsou 
nijak formálně dogmatické (viz třeba poslední verš citovaného Hymnu, jehož začátek 
jde zcela proti metru). I to je zásadní rozdíl oproti poněkud rozvláčnějším překladům 
Žantovské, která zde opět volně přechází mezi pěti- a  šestistopým veršem. 

6.7. Obsahové důrazy

Kromě toho, co jsem uvedla výše, se  překlady Josefa Hrdličky od obou zbývajících 
verzí zajímavě odlišují určitými  obsahovými akcenty. Sonety v jeho podání vykazují 
jednu  zřetelnou  tendenci:  je  v nich  více  důvěry  v Boží  milosrdenství  a  méně 
ochromujícího zoufalství a strachu než v sonetech kdysi libertinského a stále ještě 
skepticky  racionálního  Donna.  Už  na  začátku  jsem  konstatovala,  že  Svaté  sonety 
prostupuje vědomé úsilí cítit to, co by pravý křesťan cítit  měl – pro překlady Josefa 
Hrdličky pak platí, že ono „měl“ v nich často přichází jakoby spontánněji a rychleji než 
v originále. Tam, kde duše Donnova mluvčího těžce zápasí, v Hrdličkových překladech 
živě  a  citlivě  reaguje na  Boží  výzvu.  Porovnejme například  Hrdličkův a  Žantovské 
překlad prvního ze  Svatých sonetů (Thou hast made me). Tón prvních osmi veršů je 
jednoznačný – zoufalství a zmar: 

Thou hast made me, and shall thy worke decay? 

Repaire me now, for now myne end doʼth haste, 

I run to death, and death meets me as fast, 

And all my pleasures are like yesterday; 

I dare not moue my dimme eyes any way, 

Dispaire behind, and death before doth cast 
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Such terror, and my febled fleshe doth wast 

By Sin in it, which towards hell doth weigh. 

Překlady Hrdličky a Žantovské se v intenzitě,  s níž podávají úzkost mluvčího, nijak 
výrazně neliší, byť u Hrdličky je o něco více patosu:

Žantovská:

Ty stvořils mne a zajít má tvé dílo? 

Sprav mne, sice mne nezachrání nic,

dobíhám k smrti, jež mi běží vstříc,

a všem mým radostem už odzvonilo;

nic není, co by k záchraně mi bylo,

zoufalství vzadu, vpředu strašná líc

smrti a hříchy, jichž je dávno víc, 

než za které by peklo pohltilo.

Hrdlička:

Stvořil jsi mne – proč Tvůrce pustoší

teď dílo rukou svých? Hle, smrti temné

řítím se vstříc, též ona míří ke mně, 

rozváta v niveč chuť všech rozkoší.

Zkalené oči hledět netěší:

zoufalství v patách, vpředu smrt se žene,

v hrůze zřím tělo hříchy obtížené,

jak padá k peklu vahou nejtěžší.

Výrazný rozdíl  mezi  překlady ale  najdeme hned v  následujících  čtyřech  verších.  V 
originále jsou tyto verše vyjádřením naděje, ale i tu prostupuje a oslabuje tíživý pocit 
vlastní nedostatečnosti.

Only thou art above; and when towards thee 

By thy leaue I can look, I rise agayne; 

But our old subtile foe so tempteth mee,

That not one hower I   can   my selfe sustayne;  

V překladu Josefa Hrdličky je zlom od zoufalství k naději prudší, překotnější (uvádím 
znovu i předchozí dva verše) – a opětovné pochybnosti méně radikální. Překlad Hany 
Žantovské je blíže duchu Svatých sonetů – neboť jejich letimotivem rozhodně není již  
vím si rady, ale neustálá úzkostná prosba o to, aby Bůh ukázal svou tvář jasněji, aby si 
mluvčího přivlastnil jednoznačněji a trvaleji:

Žantovská:

… a hříchy, jichž je dávno víc, 

než za které by peklo pohltilo.

Hrdlička:

v hrůze zřím tělo hříchy obtížené,

jak padá k peklu vahou nejtěžší. 
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Jen ty jsi nade mnou a k tobě zdáli

pozvedám zrak, a chceš-li, vzchopím se.

Však starý nepřítel, ten vychytralý,

mne pokouší, já neubráním se. 

Ty však jsi nade mnou, již vím si rady, 

již vzhlížím k Tobě, již jsem na nohou!

Proradný nepřítel však tak mne svádí,

že uzdu svou držím jen s námahou.

Stejně  charakteristický  je  rozdíl  mezi  Hrdličkovým  překladem  a  překladem  Hany 
Žantovské na začátku sonetu „This is my Playes last scene“:

This is my Playes last scene, here heavʼns appoint

My Pilgrimages last mile, and my race

Idly, yet quickly runne, hath this last pace,

My spans last inch, my minuts latest point.

Donnův  tón  je  v  prvním  čtyřverší  abivalentní  –  hypnotické  opakování  slova  last 
prozrazuje především usilovnou snahu soustředit mysl na dané téma, přičemž blízkost 
onoho velkého zlomu může vyvolávat zároveň úzkost i rozechvělé očekávání. Jako by 
tyto  úvodní  verše  janusovsky hleděly  jak  zpět,  na  uplynulý  život  (idly yet  quickly 
runne), tak dopředu (my Pilgrimages last mile). O překladech bychom skoro mohli říci, 
že si toto dvojí protichůdné tíhnutí mezi sebou rozdělily:

Žantovská:

To poslední je scéna hry a z mil

posledních v pouti mé, můj vyměřený čas

žalostně zmarněný, posledních kroků sráz, 

poslední pídě coul, posledních minut díl... 

Hrdlička:

Dobíhám k cíli, nebes předpověď

dí o poslední poutnické mé míli.

Vše minulo, z dálek jen krůčky zbyly,

čas žití v pouhé minutě se zhléd.

Jak  už  jsem  konstatovala  ve  třetí  kapitole,  v  překladu  Hany  Žantovské  podobnost 
základní  situace  spolu  s  charakteristickým  metrem  a  jeho  strukturně  podobným 
naplňováním (pradávných bojů hluk ~ posledních kroků sráz) upomene na Máchu. Podíl 
na tom má i zvýraznění onoho zpět obráceného idly yet quickly runne, což Žantovská 
překládá velmi máchovsky jako  žalostně zmarněný.  V jejím překladu tedy nacházíme 
především lítost nad příliš rychle uplynulým životem. 
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Překlad Hrdličkův by nemohl být odlišnější. Vše je v něm podřízeno základní metafoře 
poutníka,  který dospívá k cíli.  Ať už se na tomto světě  „odehrálo“  cokoli,  už je to 
nepodstatné (vše minulo, překládá Hrdlička, a úvodní metaforu my Playes last scene, jež 
je  spjatá  ještě  s  pozemským  životem  a  opírá  se  o  tradiční  topos  theatrum  mundi, 
vypouští  ve  prospěch  metafory  „poutnické“).  Velmi  typickým  rysem  Hrdličkova 
překladu  je  i  podstatně  menší  pozornost,  kterou  autor  věnuje  jednotlivostem 
výrazové  roviny (v  tomto  čtyřverší  například  zcela  přechází  nesmírně  výrazné 
opakování  slova  last/latest)  –  v  tomto  směru  Hrdličkovy  překlady  nejvýrazněji 
kontrastují s verzemi Zdeňka Hrona.

V dalším čtyřverší přichází barokně vypjatý obraz všepohlcující smrti, která v jediném 
okamžiku rozdělí duši a tělo. 

And gluttonous death will instantly vnioynt

My body and Soule (...)

Verše, které následují, popisují okamžik, kdy se osvobozená duše octne před tváří Boha. 
Existuje ovšem ve dvou variantách, neboť Donne si nebyl jist, zda se po smrti duše 
oddělí od těla a uzří Boží tvář okamžitě, nebo až ve chvíli Posledního soudu, neboť v 
mezidobí bude „spát“ či dokonce dočasně zemře. To hlásal směr později označovaný 
jako  mortalismus,  který  byl  ovšem  už  na  pátém  lateránském koncilu  prohlášen  za 
herezi:318

 (...)   And I shall sleepe a space

But my euer wakeing part shall see that face

Whose feare already shakes me euery ioynt319

České překlady tohoto čtyřverší bychom mohli seřadit podle toho, s jakou intenzitou 
zachycují strach z onoho rozhodujícího okamžiku – a to jak strach ze samotné smrti, tak 
– zejména – bázeň z Věčného soudce, kterou si mluvčí snad i záměrně navozuje (that  

318 Viz komentáře kritiků k těmto veršům, citované ve Variorum Edition, ref. 302, s. 426–427.
319 Na tomto místě výjimečně necituji podle Westmoreland Sequence, nýbrž podle takzvané Revised 

Sequence, neboť všichni tři překladatelé vycházejí z variantního znění, které ze sonetových souborů 
rekonstruovaných v edici  Variorum najdeme pouze zde. Westmoreland Sequence obsahuje verš ve 
znění  Or presently,  I know not, see that face. To je podle názoru řady editorů a komentátorů včetně 
Griersona  či  Gardnerové  ranější  verze,  která  dává  prostor  k  domněnkám,  že  by její  autor  mohl 
zastávat heretické, resp. agnostické stanovisko (tj. připouští, že  I shall sleepe a space možná bude 
platit i pro duši). Proto ji Donne patrně později upravil – viz Variorum Edition, ref. 302, s. 426.
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face / whose feare already shakes me euery ioynte). Nejsilněji onu hrůzu z neznámého 
zdůrazňuje Zdeněk Hron:

a obžerná smrt roztrhne v svém cíli

tělo a duši; já mám spát v těch dnech,

ale část, v níž jsem věčně při smyslech,

uzří tvář, z které kosti hrůzou šílí.

Hronův překlad se jako obvykle snaží co možná přesně zachovávat jednotlivé prvky 
výrazové roviny s  veškerou intenzitou,  kterou v sobě  nesou:  gluttonous  – obžerná,  
instantly  vnioynt – roztrhne.  Odpor  překladatele  k  redukci  byť  i  toho  nejmenšího, 
nejslužebnějšího  obrazného  prvku  na  čistě  pojmový  význam s  sebou  ovšem nese  i 
obvyklá „hronovská“ rizika. Jestliže překladatel z principu nechce číst shakes me euery 
ioynte zobecňujícím  způsobem jako  makes  me  shake  all  over a  trvá  na  zachování 
představy  kostí,  které  se  třesou  strachem,  není  na  tom  nic  špatně.  Jestliže  ale  ve 
výsledku dospívá bezděčně (nebo reflektovaně,  kdo ví)  k neobvyklejšímu a výrazně 
silnějšímu vyjádření,  které  na  sebe  strhává  čtenářovu  pozornost,  umocňuje  tím onu 
údajnou hysterii  Svatých sonetů až k hysterii skutečné. Verš Those are my best dayes,  
when I shake with feare z jiného Donnova sonetu pak zní v kontextu Hronových „kostí 
šílejících hrůzou“ možná až příliš trpce pravdivě. „Feare“ ve smyslu bohabojnosti byl 
samozřejmě  stav  žádoucí  a  zejména  v  kalvinismu  zdůrazňovaný,  nicméně  Hronův 
mluvčí jako by se ve vztahu k Bohu opravdu nezmohl na ušlechtilejší emoci, než je 
strach, a tak si jej alespoň neustále „motivačně“ navozuje. 

Podívejme se nyní souběžně na zbývající dva překlady: v překladu Hany Žantovské je 
představa Boha coby děsivého trestajícího soudce poněkud slabší,  zhruba na  úrovni 
Donnova originálu, a v překladu Hrdličkově bledne už docela: 

Žantovská:

a jen co by chřtán smrti oddělil

duši, tělo dal hrobu na pospas,

hned co bdí ze mě věčně, tvoji tvář

uzří, jíž se teď hrozím zbytkem sil.

Hrdlička:

Krok ještě – a hlad smrti naposled

zhltne mé tělo, jež se v spánek schýlí.

Má bdící část však spatří v oné chvíli

tvář, do níž lze jen s bázní pohledět.
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Zajímavé jsou kromě rozdílné intenzity lexikálních řešení i syntaktické vztahy: u Josefa 
Hrdličky působí okamžik, kdy duše spatří Boží tvář, téměř jako toužebně očekávaná 
katarze, protože je postaven do protikladu ke zkáze těla – tělo sice „zhltne“ smrt, duše 
však uzří Jeho tvář (but je i v originále, ovšem ten je jinak ambivalentnější). Ani zde se 
tedy neztrácí ono nadějeplné tíhnutí k nebesům, které je tak zřetelné v prvním čtyřverší. 

Vše, co jsme viděli výše, jsou jen určité významové akcenty, nikoli radikální změny 
významu. Někdy se ovšem pojetí  Josefa Hrdličky s Donnovou původní argumentací 
rozchází úplně: nejzřetelnější je to v závěrečném šestiverší sonetu What yf this present  
were the worlds last night,  kterému jsme se již věnovali výše:

No, No; but as in myne idolatree

I sayd to all my prophane Mistressis, 

Bewty, of pitie, foulnes only is 

A Signe of rigor: So I say to thee

To wicked Sprights are horrid Shapes assignd,

This bewteous forme assures a piteous mind.

Ne, ne, já dřív milenkám povětrným

při modloslužbách namlouval jsem rád, 

že krása budí soucit, přísnost však

stíhá, co ošklivé. Teď tobě tvrdím:

zkaženou mysl ta tvář vyděsí, 

však kajícníka krásou potěší.320

Většina komentátorů se shodne na interpretaci slova assures v posledním verši jakožto 
guarantees, a celá argumentace v závěru básně je tudíž skutečně slabá  (viz její rozbor 
na  str.  226)  –  ledaže  bychom považovali  přesvědčení  mluvčího,  že  co  bylo  kdysi 
trapnou sofistikou, se pouhým vztažením ke Kristu stane skutečným argumentem, za 
důkaz jeho neobyčejné víry v Boží všemohoucnost. Josef Hrdlička, těžko říci, zda na 
základě  prostého nepochopení  originálu,  či  kvůli  frivolnosti  jeho závěrů,  dospívá  k 
úplně  jinému  vztahu  mezi  krásou/ošklivostí  a  milosrdenstvím/zatracením.  Zatímco 
Donnovy závěrečné verše jsou navýsost osobním až sobeckým ujišťováním sebe sama o 
spáse  („Tahle  ušlechtilá  tvář  mě  přece  nemůže  zatratit.“),  Hrdličkovy  jsou  spíše 
morálním apelem k duši, aby si spásu hleděla zasloužit („Kaj se – pak se nebudeš bát 
pohlédnout Kristu do tváře.“). Jinými slovy – zatímco u Donna krása Kristovy tváře 
signalizuje Jeho  milosrdenství  a  soucit,  u  Josefa  Hrdličky  spíše  soucit  hříšníka  s 
Kristovým utrpením a s ním spojené kajícné rozpoložení dává Kristově tváři zkrásnět. V 
Hrdličkově interpretaci je tedy „krása v oku pozorovatele“ (nebo v tomto případě spíš v 
jeho kajícném srdci či duši).

320 Pro usnadnění srovnání zde nezachovávám grafické členění Hrdličkova překladu na dvě trojverší.
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I  na  jiných  místech  sonetů  najdeme  výrazné  významové  posuny,  díky  nimž  se  v 
překladu  poněkud  stírají  charakteristické  rysy  Donnovy  osobnosti  a  ona  „horoucí 
zbožnost“, o níž Josef Hrdlička u svých oblíbených básníků hovoří,321 nabývá poněkud 
méně komplikované, radostnější a aktivnější podoby, která jako by vyjadřovala i vnitřní 
potřebu samotného překladatele v době, kdy na překladech pracoval. Tak v sonetu  As 
due by many titles  je úvodní verš s veskrze teologickou a spíše pasivně odevzdanou 
argumentací  („Máš  na  mne,  Bože,  nárok  hned  z  několika  důvodů  [stvoření, 
vykoupení...],  a  proto  se  odevzdávám  do  Tvé  vůle“)  přeložen  daleko  bojovněji, 
vzdorným  gestem  vůči  světu,  které  jako  by  symbolizovalo  i  situaci  samotného 
překladatele zkoušeného (a pokoušeného?) režimem:   

As due by many titles I resigne

My selfe to Thee (O God);

Ať kdo chce nároky si na mne činí,

jen Tobě, Bože dám se za podíl.

Jiný příklad najdeme v jednom ze tří sonetů, které máme pouze v překladu Hrdličkově. 
V prvních osmi verších sonetu  Wilt  thou love God Donne, opět  v zásadě racionální 
teologickou argumentací, přesvědčuje duši o Boží lásce – ovšem typicky donnovským 
způsobem, který zdůrazňuje především Boží velikost (a implicitně tedy nesamozřejmou, 
ba zázračnou milost, kterou Bůh svou láskou člověku prokazuje):

Wilt thou love God, as he, thee? then digest

My Soule, this holsome meditation: 

How God the Spirit, by Angels wayted on 

In heauen; doth make his temple in thy brest. 

The father hauing begott a Sonne most blest, 

And still begetting, (for he nere begone) 

Hath daignd to chuse thee by adoption

Coheir to his glory' and Saboths endles rest.

Toužíš, má duše, Boha milovat, 

jak tebe on? Ztiš se, rozjímej skrytě, 

vnímej ten pohled lásky, kterým zří Tě

sám On toužící chrámem svým tě zvát.

Neváhal Otec svého Syna dát, 

stále jej daruje, On uhostí tě,

vždyť dědic slávy jsi a Boží dítě,

máš dostat vše, co On jen může dát.

Donnův  originál  je  v  těchto  osmi  verších  skutečně „prospěšnou/poučnou  meditací“ 
(holsome meditation) spíše než zaníceným a strhujícím líčením Boží lásky. Její velikost 
Donnův mluvčí charakteristicky měří tím, nakolik se Bůh dle svého nevysvětlitelného 
úradku  k  člověku  snižuje  (sloveso  daignd,  tj.  deigned  lze  přeložit  jako  uvolil  se). 

321 Viz citace v kapitole 2, s. 72.
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Člověku se při  čtení  daných veršů bezděky vybaví  slova Johna Careyho o tom, jak 
Donne, básník,  jenž uvedl do anglického jazyka slovo  superinfinite,  ve své kněžské 
funkci s oblibou ohromoval, ba „deptal“ své ovečky představami Boží nekonečnosti a 
všemohoucnosti.322 I  zde  jako  by  Donnova  argumentace  na  své  základní,  doslovné 
úrovni téměř bezděčně dokazovala člověku, že Bůh (jemuž slouží sami andělé a jenž má 
vlastního navýsost požehnaného syna) jej vlastně nepotřebuje – a o to zázračnější pak je 
fakt, že jej přesto chce.  Překlad Josefa Hrdličky se v této sonetové oktávě místy zcela 
odchyluje  od  významu  originálu  a  dá  se  o  něm  říci,  že  Donnův  text  výrazně 
emocionálně  modernizuje,  byť  jej  zároveň  téměř  zbavuje  charakteristické  pečeti 
Donnovy  osobnosti  a  vtiskává  mu  „herbertovštější“  tvář.  Ve  verších  Hrdličkova 
překladu je Boží láska přítomna daleko bezprostředněji a její důkazy jsou citovější a 
konkrétnější: Bůh zde na člověka hledí s láskou a touží jej zvát svým chrámem, takže 
jeho láska k lidstvu se zdá být daleko více naplněním vzájemné potřeby. 

Samozřejmě  nelze  zpětně  přesně  určit,  jaký  podíl  na  vzniku  těchto  i  dalších 
významových  a  výrazových  posunů  mělo  přizpůsobování  formulací  náročnému 
rýmovému schématu či snad i překladatelovo nepřesné pochopení originálu,323 neboť při 
velkém časovém odstupu (první verze tvořil Josef Hrdlička ve svých dvaceti letech a 
revidoval je jen o něco málo později) se na přesné okolnosti vzniku toho či onoho řešení 
dnes  pravděpodobně  neupamatuje  ani  sám  překladatel.  Oběma  výše  uvedeným 
omezením ale podléhají všechny překlady, a přesto se jejich podoba, tj. obecné tendence 
posunů, výrazně liší. O překladech Hrdličkových lze říci, že je pro ně příznačná snaha 
proniknout i za cenu určitých dílčích zjednodušení k jádru duševního dramatu mluvčího 
– a zároveň toto drama místy podávají v poněkud méně temných a úzkostných tónech, 
než  jaké  je  ladění  originálu.  Snad  tu  hraje  roli  i  fakt,  že  Josef  Hrdlička  nevnímal 
Donnovy  Svaté  sonety  tolik  v  kontextu  Donnova  ostatního  díla  a  jeho  složité  a 
paradoxní osobnosti, ale spíše v kontextu širší tradice anglické duchovní poezie daného 
období, která zahrnuje i takové příklady zanícené a přitom vyrovnané zbožnosti, jakými 
jsou Herbert či Southwell.

Právě  proto,  že  v  některých  z  Hrdličkových  Svatých  sonetů  se  poněkud  vytrácí 

322 CAREY, J.. ref. 308, s. 127–128.
323 Josef Hrdlička měl sice k překladu Donnovy obtížné poezie méně příznivé podmínky než například 

Hana Žantovská, která mohla i vycestovat za prameny a konzultovat s J. Ledererem, nicméně i on měl 
přinejmenším k dispozici vydání získané přes britské velvyslanectví, v němž byl ke každému sonetu 
stručný komentář.
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Donnova „tvář za stránkou“ (byť básník sám v nich možná právě o takové odosobnění 
usiloval – viz úvodní výrok, že cílem Svatých sonetů je zachytit, co by pravý křesťan 
cítit  měl),  považuji  za  možná  nejzdařilejší  překlad  Josefa  Hrdličky  jedinou  další 
Donnovu báseň, kterou kromě sonetů přeložil – nádherný Hymnus Bohu mému Bohu v  
mé  nemoci (Hymn  to  God  my  God  in  my  Sicknesse).  Ve  Svatých  sonetech  Donne 
zkázňuje svoje myšlenky a tužby a soustřeďuje je k Bohu mimo jiné tím, že si záměrně 
představuje a  imaginativně prožívá okamžik smrti  či  posledního soudu. V  Hymnu k  
Bohu v mé nemoci je smrt blízko i ve skutečnosti (jeho vznik se klade buď do doby 
Donnovy vážné nemoci v roce 1623, nebo až těsně přes jeho skon) – a  zdá se, že ona 
příprava  na  ni  nebyla  marná  a  duševní  drama  sonetů  vyústilo  v  tomto  směru  v 
přesvědčivé  vítězství.  Právě  celkové  ladění  Hymnu  podle  mne  ideálně  odpovídá 
překladatelskému naturelu Josefa Hrdličky, jak jsem se snažila vyjádřit i ve vzájemné 
korespondenci: 

Chci  jen  říct,  že  mi  připadá,  že  se  ve  Vašich  překladech  možná  někdy  odráží  větší 

vyrovnanost a oboustranná láskyplnost, než jakou v době psaní sonetů zakoušel ve vztahu k 

Bohu John Donne samotný. Mám ráda všechny Vaše překlady, ale možná proto je z těch 

donnovských pro mne nejkrásnější Hymnus k Bohu, mému Bohu, v mé nemoci – protože 

tam už je dobojováno a to, co chcete vyjádřit Vy, a co vyjadřuje Donne – ten nádherný mír a 

odevzdanost do Božích rukou – jedno jsou.324 

Dovolím si nyní na důkaz svých slov – a také z prosté lásky k poezii – ocitovat celý 
tento Donnův hymnus v originále i v Hrdličkově překladu. Přestože obraznost originálu, 
zejména základní motiv straits, se v překladu (snad i nevyhnutelně) zjednodušuje, svou 
vznešenou prostotou je Hrdličkův překlad této Donnově úchvatné básni nepochybně 
práv:

Since I am coming to that holy room, 
         Where, with thy choir of saints for evermore, 
I shall be made thy music; as I come 
         I tune the instrument here at the door, 
         And what I must do then, think here before.

Whilst my physicians by their love are grown 
         Cosmographers, and I their map, who lie 
Flat on this bed, that by them may be shown 
         That this is my south-west discovery, 
      Per fretum febris, by these straits to die

Již vstupuji v tvou svatou síň, v ten svět,
kde, Bože, dlíš se světců dvoranou.
Tvým hudebníkem budu, hle, již teď
svůj instrument si ladím před branou,
připraven vejít na zavolanou.

Z mých lékařů jsou zeměpravci nyní:
Mé tělo mdlé za mapu slouží jim
a oni zkoumajíce říkají mi, 
co vidí směrem jihozápadním:
per fretum febris: smrt jde vstříc mým dním.

324 Můj dopis Josefu Hrdličkovi, 21. ledna 2014.
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I joy, that in these straits I see my west;
      For, though their currents yield return to none,
  What shall my west hurt me? As west and east
      In all flat maps (and I am one) are one,
      So death doth touch the resurrection. 

Is the Pacific Sea my home? Or are
      The eastern riches? Is Jerusalem?
  Anyan, and Magellan, and Gibraltar,
      All straits, and none but straits, are ways to them,
      Whether where Japhet dwelt, or Cham, or Shem.

  We think that Paradise and Calvary,
      Christ's cross, and Adam's tree, stood in one place;
  Look, Lord, and find both Adams met in me;
      As the first Adam's sweat surrounds my face,
      May the last Adam's blood my soul embrace.

  So, in his purple wrapp'd, receive me, Lord;
      By these his thorns, give me his other crown;
  And as to others' souls I preach'd thy word,
      Be this my text, my sermon to mine own:
  "Therefore that he may raise, the Lord throws down."  

Plesám, ač v krajích těch tuším svůj západ
a v nenávratno proud mě zahání.
Vša mohu ztroskotat, když na všech mapách
východ i západ jsou jak na dlani?
Tak blízko má smrt ke zmrtvýchvstání.

Je snad můj domov Tichý oceán,
či Jeruzalém, města cizích jmen?
Jen Gibraltar, Anyan, Magellan
jsou průlivy, jimiž lze proplout v zem, 
kde kdysi přežil Jafet, Chám a Sém.325

V jednom místě je ráj i Kalvárie,
kde stál strom Adamův, kříž Kristův je!
Ve mně obojí Adam přítomný je:
Ten první potem tvář mi zalije,
ten druhý krví duši obmyje.

Přijmi mě, Pane, dej, ať je mi nyní
za věnec z trnů vavřín slávy dán.
Dlouho jsem kázal tvoje Slovo jiným,
teď sobě kážu, text si vybírám:
Toho pozvedne, koho sráží Pán!

Biskupské motto Josefa Hrdličky zní „Vos dixi amicos“, tedy „Nazval jsem vás přáteli“ 
(Jan  15:5).  Takto  se  obrací  Ježíš  ke  svým  učedníkům  a  celý  text  zní:  „Už  vás 
nenazývám služebníky,  protože  služebník  neví,  co  činí  jeho  pán.  Nazval  jsem  vás 
přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ Zatímco 
Donne je ve většině Svatých sonetů,  stále  ještě  spíše služebníkem nevyzpytatelného 
pána, Donne Hrdličkův je svému Pánu alespoň občas téměř přítelem a úměrně tomu mu 
také důvěřuje. 

325 Poslední tři verše čtvrté sloky bohužel nepostihují Donnův významový akcent – vzhledem k tomu, že 
dvojvýznamové straits stejně nemá v češtině vhodný protějšek, je to ale asi nevyhnutelná ztráta.
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Kapitola 7

Závěr

Hlavní poznatky vyplývající této práce se dají rozdělit zhruba do tří skupin. První se 
týkají  obecných problémů donnovského překladu do češtiny,  tj.  toho, jaké faktory a 
překladatelská rozhodnutí  se  při  srovnávací  analýze překladů s anglickými originály 
ukázaly  jako  nejdůležitější.  Druhou  skupinu  představují  zjištění  o  překladatelské 
koncepci a estetice dvou hlavních překladatelů Donnova díla. Třetí skupinu poznatků 
pak tvoří samotná historie donnovské recepce a zejména ona zvláštní mozaika osobitých 
vztahů, které si k Donnovi vytvořili jeho čeští překladatelé. 

7.1. Shrnutí obecných problémů donnovského překladu

7.1.1. Veršová forma (rozměr a rým) a související otázky

Už při četbě zahraničních prací o donnovském překladu ve Francii a Rusku a také při 
zkoumání prvních českých překladatelských pokusů se ukazuje jako jeden z klíčových 
faktorů vztah překladatele  k formě,  zejména  k původnímu rozměru Donnových 
veršů (ale často také k jejich rýmovému schématu). 

Formalismus Libuše Pánkové, která se až na drobné výjimky vždy drží původního počtu 
iktů, udržuje vysoké procento jednoslabičných počátků s následující přízvučnou dobou 
(daktylských  počátků  je  u  ní  pouhých  15%)  a  zároveň  se  zcela  vzdává  ženských 
zakončení  všude,  kde  je  nepoužívá  přímo  originál,  je  pro  dnešní  dobu  už  spíše 
anachronismem.  Jako  inspirativní  se  naopak  jeví  přístup  Saudkův.  Ačkoli  i  jeho 
překlady mají dnes už určitou patinu, celkově se více soustředí na imitaci Donnova tónu 
a dikce než na reprodukci čistě zvukových kvalit jeho verše. Prvek formální virtuozity 
(a  jednoty)  ovšem Saudek nepodceňuje – v některých básních  sice  Donnovu formu 
výrazně přetváří, aby mu umožnila lépe dostát požadavkům přirozené dikce, ale v této 
nové podobě ji dodržuje důsledně. 

Význam formální stránky Donnových veršů – zejména pokud jde o  jednotu formy – 
naopak někdy až příliš podceňuje Hana Žantovská. Mezi jejími překlady najdeme básně 
formálně rozvolněné, jejichž jednotlivé strofy vypadají každá jinak, ač v originále si 
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jejich  jednotlivé  verše  rozměrem  odpovídají,  či  sonety,  v  nichž  se  poněkud  rušivě 
opakovaně  přechází  z  jambického  pentametru  do  alexandrínu  a  zpět.  Jde  přitom 
především o to uvědomit si, že pro některé básně má formální preciznost a elegance 
(včetně volby kvalitních rýmů) větší význam než pro jiné. Toto rozlišování jako by u 
Hany Žantovské občas chybělo. 

Přístupem k formě kontrastují překlady Žantovské jak s verzemi Josefa Hrdličky, tak s 
překlady  Zdeňka  Hrona.  Oba  posledně  jmenovaní  se  snaží  Donnovy  verše 
neprodlužovat;  u  Hrona,  jehož  donnovské  překlady se  neomezují  na  tradiční  formu 
sonetu, vystupuje ovšem tato snaha daleko zřetelněji. Zdeněk Hron si uvědomuje, jak 
výrazně se u Donna forma podílí  na  vytváření  iluze sponetaneity,  která  je  pro jeho 
poezii tak důležitá,  ale i na dalších efektech (viz například provokativní gnómičnost 
čtyřstopého jambu v básni Communitie). Skutečně důležitá je u Donna zejména pulsace 
rytmu  mezi  kratšími  a  delšími  verši.  Najdeme  ji  ve  většině  jeho  nejslavnějších 
světských básní (z 55 Písní a sonetů je pouhá jedna pětina psána ve verších se shodným 
počtem  iktů)  a  právě  tato  temporytmická  variabilita,  často  těsně  propojená  i  s 
proměnami syntaxe či lexikální expresivity, snad nejvíce odráží „sám rytmus myšlení“, 
mám-li citovat ze slavného výroku Maria Praze o Donnově poezii.326 Zachování této 
proměnlivosti  ale  není  striktně  podmíněno  zachováním  samotného  počtu  iktů  v 
jednotlivých  verších,  a  neklade  tedy  překážku  rozšiřování  verše  vynucenému 
významovými ohledy. To si lépe uvědomuje Hana Žantovská, nicméně její zásahy jdou 
mnohdy  za  hranice  nezbytného.  Zdeněk  Hron  se  zase  rozšiřování  brání  až  příliš 
radikálně,  částečně  snad  ve  snaze  vymezit  se  vůči  někdy  rozvláčným  překladům 
Žantovské a částečně v duchu své vlastní básnické poetiky, která inklinuje k maximální 
významové zhuštěnosti. Jeho překlady pak místy sklouzávají k nesrozumitelné zkratce. 
Fakt,  že  Hronovy  překlady  se  čtou  obtížněji,  ovšem  nevyplývá  jen  z  postoje 
překladatelů k původnímu rozměru Donnových veršů, ale souvisí i s dalšími faktory, 
které budu komentovat níže.

Celkově lze konstatovat, že rozšiřování rozměru Donnových veršů je i pro případné 
budoucí překlady přijatelnou metodou a v mnoha případech se jeví jako nezbytné, 
ovšem je při něm třeba dbát na několik (potenciálně konkurenčních) faktorů:

326 Praz ve svém často citovaném výroku říká, že Donne bude vždy zajímat ty čtenáře, „pro něž je svou 
zvláštní spletitostí přitažlivý sám rytmus myšlení“ (Donne will always appeal to readers “whom the 
rhythm of thought itself attracts by virtue of its own peculiar convolutions”. Cit. in KERMODE, F. 
Shakespeare, Spencer, Donne. Abingdon: Routledge, 2005, s. 120).
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• rozšiřování  by  nemělo  vést  k  nadměrnému  zarovnávání  veršů  na  tutéž 
délku (vzhledem k tomu, že rozšíření z významových důvodů je vždy potřebné 
jen u některých veršů, toto riziko přece jen hrozí; na příkladu z básně The Sunne 
Rising  v překladu  Hany Žantovské  jsme  ale  viděli,  že  lze  případně použít  i 
princip kompenzace a  pro zachování  celkové variability krátit  tam,  kde se k 
tomu česká formulace přirozeně propůjčuje, i pokud je na daném místě originál 
delší)

• rozšiřování by nemělo nadměrně oslabovat formální jednotu básně
• zejména u básní psaných pravidelným metrem je třeba pečlivě zvažovat, zda a 

nakolik  je  v  češtině  asociační  hodnota  rozšířeného  metra  v  rozporu  s 
laděním  básně.  Typickým  příkladem  je  rozšíření  „lidového“  anglického 
čtyřstopého  jambu  na  (v  češtině)  „vznosný“  a  seriózní  jamb  pětistopý.  V 
takových případech je záhodno namísto pouhého rozšíření uvažovat i o úplné 
substituci jiným typem verše. 

• Donnovu  metriku  je  vždy  třeba  vnímat  v  jejích  souvislostech  s  dikcí, 
zejména  lexikální  expresivitou  a  relativní  složitostí  nebo  naopak 
jednoduchostí syntaxe. Jak si všímá už Anton Něstěrov, nemá například smysl 
kopírovat  délku  verše,  pokud tak  krátký  verš  nemůže v  překladu tak  jako v 
originále  nést  celou  lakonickou  pointu  a  stává  se  syntaktickým fragmentem. 
Stejně tak nemá smysl zachovávat Donnovu rytmickou pulsaci mezi nestejně 
dlouhými verši na úkor jiných prvků, které jsou pro celkový dojem spontaneity a 
bezprostřední reakce na situaci stejně důležité nebo i důležitější (viz s. 191–192 
a komentář k začátku Donnovy Blechy v Hronově překladu). 

7.1.2. Poezie pojmových protikladů – argumentační ráz podstatné části Donnovy lyriky  
a její ukotvení v dobových představách a pojmových sítích

Už  práce  Antona  Něstěrova  o  ruských  překladech  Donna  upozorňuje  na  význam 
překladatelské  akribie,  skutečně  důkladného  porozumění  textu  a  chápání  jeho 
souvislostí  s  dobovými  reáliemi  a  myšlenkovými  proudy.  Správná  interpretace 
předlohy rozhodně  není  samozřejmostí  ani  u  překladů  českých.  Nedostatky  ve 
filologickém porozumění vykazují  místy překlady Josefa  Hrdličky,  což  bylo  v době 
jejich vzniku podmíněno okolnostmi a později při vydání už nebylo napraveno, patrně i 
proto,  že básně vyšly v nakladatelství  orientovaném na církevní  literaturu,  nikoli  na 
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překladovou  beletrii,  a  tudíž  jejich  anglistická  redakce  nebyla  tak  důkladná.327 

Překvapivé nedostatky v porozumění však vykazují někdy i překlady Zdeňka Hrona, a 
to  zejména pokud jde  o  logickou  návaznost  Donnovy argumentace.  Někdy jako by 
překladatel  sám nedokázal  autorovy vývody sledovat,  protože pointu,  k níž  směřují, 
překládá naprosto mylně (viz překlad úvodní části  elegie  Loveʼs Progress  či druhou 
sloku básně  Negative Love).  V Donnově  Záporné lásce  se navíc zdá,  že překladatel 
vůbec neporozuměl tomu, s jakými pojmovými protiklady báseň pracuje. 

Významově adekvátní převod Donnových argumentačních pasáží přitom není vždy tak 
podstatný proto, že by tyto pasáže byly obsahově závažné – o tom, je-li Donne (někdy i) 
básník filosofický, jak tvrdí Anton Něstěrov, možno vést spory. V mnoha případech jde 
nepochybně o čirou intelektuální hru, v níž se odráží „radostná energie jinak vážného 
ducha“ (viz kapitola 1, s. 33) – to ovšem nic nemění na tom, že onen duch v ní musí i v 
překladu prokazatelně být. V kapitole o Písních a sonetech jsem se zmiňovala o tom, jak 
živou  představu  konkrétního  mužského  mluvčího Donnovy  básně  vyvolávají.  Tato 
postava je přitažlivá tím, jak samozřejmě si vypůjčuje analogie či metafory z různých 
oblastí lidského konání a jak obratně je navzájem kombinuje. Jakmile ale druhá z těchto 
dvou „podmínek přitažlivosti“ není splněna, vzniká paradox: nonšalantní, suverénní tón 
mluvčího, který Zdeněk Hron nepochybně dokáže v překladu napodobit, kontrastuje s 
nekoherentním obsahem,  jehož  jednotlivá  tvrzení  se  nedaří  logicky propojit  ani  po 
několikerém čtení.  Ne vždy je ale na vině přímo překladatelova chybná interpretace 
originálu – a tím se už dostáváme ke třetímu a závěrečnému okruhu problémů.

7.1.3. Jednota a heterogennost, logická a emocionální soudržnost celku a expresivita  
detailů

Už  v  první  kapitole,  věnované  typickým  rysům  Donnova  stylu,  jsme  naráželi  na 
dualismus zdánlivé spontaneity a „procesuálnosti“ poetického myšlení Donnových 
mluvčích328 a na druhé straně jeho pevné logické stavby, v níž je detail (zpravidla) 
podřízen celku. Na tyto komplementární postřehy znalců Donnovy poezie pak navázala 
zejména kapitola o Donnově světské lyrice. V ní jsem se snažila ukázat, jak důležité je u 

327 Odpovědným redaktorem byl někdejší člen katolického disentu Michal Holeček. 
328 Tento první akcent reprezentuje (v dost vyhrocené podobě) již citovaný výrok Judith Schererové-

Herzové: „Jako by se myšlenka začala utvářet až poté, co slova dostanou volnost dělat si, co sama 
chtějí, pozvat si k sobě kamarády a s nimi báseň stavět“ (viz kapitola 1, s. 30). 
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Donna citlivě vyvažovat důraz na logickou (a případně i emocionální) soudržnost textu 
a  na  jeho  dramatickou  expresivitu.  Snaha  o  co  nejsrozumitelnější  převod  Donnovy 
argumentace může vést až ke školometské explicitaci a k nivelizaci výrazových detailů, 
díky nimž je Donnova dikce tak živá a proměnlivá a které někdy „bují na stvolu básně 
jako divoké nepravidelné květenství“. Naopak přílišné soustředění na to, co Mario Praz 
nazývá „peculiar convolutions of thought“ a co se zpravidla odráží zejména v detailní 
tektonice  textu,  může  v  překladu  působit  příliš  odstředivě  a  úplně  překrýt  základní 
logickou a emocionální linku básně. 

Do jaké míry ono divoké květenství dílčích tropů, vsuvek a odboček, náhlých zvolání, 
nenápadných  změn  dramatické  perspektivy atd.  prostřihávat  a  do  jaké  míry  naopak 
kultivovat  detaily a  s  nimi  i  potenciální  odstředivé síly (neboť relativní  důležitost  a 
vzájemný  vztah  těchto  detailů  se  v  překladu  vždy nevyhnutelně  posune  a  jejich 
rovnováha  je  často  křehká  už  v  originále),  to  je  otázka,  na  niž  si  dva  hlavní  čeští  
překladatelé Donna odpovídají každý jinak. Nivelizaci tropů a figur, menší dynamičnost 
syntaxe i pomíjení změn dramatické perspektivy jsme opakovaně zaznamenali u Hany 
Žantovské.329 U Zdeňka Hrona naopak převládala snaha výrazové detaily zachovávat, 
často ovšem v podobě, v níž na sebe strhávají přehnanou pozornost (vzpomeňme na 
Hronovy „kosti šílející hrůzou“ a „vařící se [tělesné] šťávy“330 ze Svatých sonetů či na 
syntaktické figury z elegie  On his Mistris, v nichž je určitá teatrálnost ve vyjadřování 
mluvčího  dotažena  až  k  narcistní  stylistické  exhibici).  Obzvlášť  výrazně  se  tato 
tendence překladatelů k logické, emocionální a stylové jednotě či naopak divergenci 
projevila v jejich zacházení s Donnovou Svatební písní psanou v Lincolnʼs Inn. Zatímco 
jeden z  překladů odstředivé síly originálu neutralizuje, druhý se naopak v kultivaci 
těchto  protiproudů  vyžívá.  Tím  už  se  ale  dostáváme  k  celkové  charakteristice 
překladatelské koncepce Hany Žantovské a Zdeňka Hrona.

7.2. Shrnutí poznatků o překladatelské koncepci Hany Žantovské a Zdeňka Hrona

Hana Žantovská a Zdeněk Hron jsou dva hlavní čeští překladatelé Donnovy poezie a 
jimi přeložené texty jsou natolik početné a rozmanité, že umožňují dělat závěry o jejich 
celkovém přístupu  k  Donnově  poezii.  Překlady  Hany Žantovské  měly  průkopnický 

329 Viz například rozbor překladových úryvků z elegií On his Mistris, Jealousie a To his Mistress going  
to bed či komentář k poslední sloce Donnovy Kanonizace a k citované pasáži z Extáze.

330 Viz kapitolu 6, s. 235 a 244, komentáře k Hronovu překladu Donnových veršů Whose feare already 
shakes me euery ioynte a As humorous is my contritione.
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význam, protože byly vůbec prvním ucelenějším představením Donna českému publiku. 
Zdá  se,  že  překladatelka  si  této  zavazující  pozice  byla  vědoma  a  zároveň  si 
uvědomovala také, o jak obtížný úkol půjde – v jejím případě o to obtížnější, že neměla 
s překládáním anglické poezie 16. a 17. století žádné předchozí zkušenosti. Víme, že 
své  překlady  konzultovala  ještě  před  závěrečnou  redakcí  přinejmenším  se  třemi 
kvalifikovanými poradci – samotný její výbor obsahuje poděkování Josefu Ledererovi 
„za přehlédnutí  části  českého překladu a za cenné připomínky k tlumočení textu do 
češtiny“331 a také L. G. Salingarovi z cambridgeské Trinity College, který jí umožnil 
přístup k donnovským materiálům a pomohl při interpretaci některých zvláště obtížných 
pasáží. V jednom z českých interview pak zmiňuje jako dalšího donnovského rádce Jana 
Zábranu. Toto množství podnětů zvenčí je možná jednou z příčin, proč její překlady 
působí  objektivnějším dojmem:  jsou  zpravidla  významově  průhledné  i  emocionálně 
snadno čitelné, ale nevtahují čtenáře do situace, snad částečně i proto, že emoce, kterou 
mají  verše  nést,  působí  až  příliš  „zpracovaně“  a  „zreflektovaně“,  ne  tak  syrově  a 
bezprostředně jako emoce originálu.  Zdá se,  že  překladatelka usilovala  především o 
srozumitelné převedení obsahu básní – o to, aby Donne při svém prvním opravdovém 
vstupu  na  českou  půdu  nebyl  prohlášen  za  básníka  „temného“  a  „bizarního“.  V 
argumentačních pasážích Elegií  jsme zřetelně viděli,  jak se snaží posilovat kohezi a 
koherenci textu a vést čtenáře za ruku při interpretaci dobové metaforiky. Důsledkem 
tohoto jejího přístupu je poměrně striktní hierarchizace stylových prostředků, z nichž 
mnohé  (typicky  méně  významné  tropy  či  opakovací  figury)  nezachovává,  aby  si 
ponechala prostor pro explicitace a další zpřehledňující zásahy. Charakteristické pro její 
překladatelský styl v Donnových básních jsou redukce obrazných vyjádření na pojmový 
význam a  (často  alternativně  k  prvnímu  postupu)  rozvolňování  původního  rozměru 
Donnových veršů, tj. jejich prodlužování a případně také neutralizace rozdílů v jejich 
délce. Zároveň je Žantovská (například v porovnání s Josefem Hrdličkou) velmi logicky 
explicitní  také  v  syntaxi.  Žantovská  silně  tíhne  nejen  k  logické  jednotě  (jasné 
srozumitelnosti toho, co se říká), ale i k jednotě stylové. Její překladatelský styl se proto 
lépe hodí  pro delší popisné či „výkladové“ pasáže Donnových básní, v nichž nehraje 
takovou roli spontánní reakce mluvčího na situaci a na chování adresáta (ať už skutečné 
či  hypoteticky  předjímané)  a  v  nichž  nejsme  svědky  prudkých  duševních  hnutí  a 
myšlenkových zvratů vyžadujících syrovější a rozrůzněnější dikci. Vůbec jí pak není 
blízká  Donnova  provokatérská,  zábavně  machistická  poloha,  v  níž  se  jeho  mluvčí 
stylizuje  do  role  promiskuitního  dandyho  a  „vytáčí  měšťáka“  (viz  Leishmanův 

331 DONNE J. Extáze. Praha: Mladá fronta, 1967, s. 133.
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komentář citovaný u rozboru básně Communitie, s. 179). Její decentní překlad Donnova 
let mee and do you twenty know (měj si na tom dosti / že můžeš jako já vybírat po  
libosti) je v tomto směru přímo symbolický, zejména položíme-li jej vedle Hronova oba 
spát můžem s dvaceti.  

Obohacení  českého  donnovského  rejstříku  o  tuto  přímočarou  a  skutečně  současnou 
hovorovou polohu je asi největším přínosem překladů Zdeňka Hrona. Byť Hron sám 
výslovně  hovoří  o  tom,  že  se  v  počátcích  svého  překládání  vymezoval  vůči  E.  A. 
Saudkovi,  kriticky se  staví  i  k  překladům Žantovské  a  lze  předpokládat,  že  svými 
verzemi  reagoval  i  na  ně.  Hronova  donnovská  poetika  je  v  mnohém  protipólem 
Žantovské. Jestliže Žantovská se obává významového přetížení verše, a proto jej buď 
rozšiřuje,  nebo některé významy vyjádřené obrazně vyjadřuje přímo, Hron zpravidla 
vytváří  napětí  mezi  rozměrem  verše  a  významy,  které  se  do  něj  snaží  vtěsnat. 
Zachovává většinu tropů a figur, a nezřídka dokonce konkretizuje v obrazech i děje, 
které jsou v originále vyjádřeny abstraktním pojmem nebo jejichž obrazný potenciál je 
jen naznačen.332 Zároveň Donnovy verše většinou neprodlužuje a zachovává ve větší 
míře  i  rozrůzněnost  jejich  délky,  přičemž  význam  této  rozrůzněnosti  podtrhuje  i 
graficky, zachováváním původního odsazování. Spolu s pulsací tempa mezi kratšími a 
delšími verši sleduje Hron zpravidla těsněji i  Donnovu syntax, zejména pokud jde o 
zachovávání  kontrastu  mezi  verši  maximálně  lakonickými  a  naopak  složitými 
syntaktickými celky,  které najdeme nejčastěji v argumentačních pasážích Donnových 
básní. Jeho překlady zpravidla působí přesvědčivěji coby vyjádření spontánní, okamžité 
emoce – což je dáno nejen dynamickými proměnami tempa a syntaxe, ale často i jistou 
výrazovou  neuhlazeností  nebo  (v  některých  případech)  menší  významovou 
průhledností, kvůli nimž Hronovy texty zpravidla vyžadují od čtenáře daleko aktivnější 
spolupráci  než  překlady  Hany  Žantovské.  Dojem  větší  syrovosti  a  „neuhlazenosti“ 
vzniká  nejen  výraznějším  míšením  stylových  rovin  (tj.  zejména  používáním  slov 
výrazně  hovorových,  která  u  Žantovské  nenajdeme),  ale  částečně  také  díky  vyšší 
koncentraci obrazných pojmenování na úkor jednoznačného pojmového jazyka: jak už 
bylo řečeno v předchozí kapitole, Hronův jazyk je místy nepřímými pojmenováními až 
„přehuštěn“  a  často  je  reprodukuje  v  podobě,  v  nichž  se  jejich  vzájemné  vztahy  i 

332 Kromě již citovaného kiplingovského příkladu s pravdou-zkrouceným drátem lze uvést třeba překlad 
konce první sloky z básně  Witchcraft by a Picture, kde se hovoří o tom, jak milenka ve svém oku 
vytváří a zase nechá zaniknout (spláchnout slzou) obraz mluvčího. Hron překládá „pictures made and 
marred“  jako  „obrazy  maluješ a  rveš“,  čímž  (stejně  jako v  kiplingovském příkladu)  rozvíjí  jen 
naznačenou analogii obrazu-odrazu v oku a skutečného plátna, které lze vztekle roztrhat – ale zároveň 
i komplikuje a dále zašifrovává vyjádření originálu.
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relativní důležitost a příznakovost každého z nich oproti originálu výrazně posouvají,  – 
to  ovšem  už  není  pochopitelně  součástí  překladatelovy  koncepce,  ale  spíše  jejím 
nezamýšleným  důsledkem.  Hronovo  pojetí  Donna  tak  poměrně  dobře  odráží 
bezprostřednost Donnovy dikce, ale méně už její rafinovanou vyváženost v Donnových 
nejlepších básních, v nichž se střetává a prolíná rétorická hra se skutečným citem, víra v 
posvátnost  tělesné  lásky  se  zálibným  glosováním  jejích  prozaičtějších  aspektů  či 
navýsost osobní úzkosti a obsese s pevnou strukturou náboženské meditace. Proto se z 
Hronových překladů jeví jako nejzdařilejší ty, v nichž může vyniknout jeho smysl pro 
dramatickou expresi, ale zároveň jsou výrazově relativně nekomplikované a „persona“, 
která z nich promlouvá, má jasně nalinkované rysy a jednoznačné emoce. 

7.3. Čeští překladatelé a Donne

Jak  shrnout,  co  bylo  v  předchozích  kapitolách  řečeno  o  českých  překladech  a 
překladatelích Donnových básní? Překladatelům je společné přinejmenším ono základní 
zaujetí až uhranutí, o němž byla řeč v úvodu: Saudek je podle slov Aloyse Skoumala 
Donnem „posedlý“ a plánuje z něj přeložit mnohem více,  než nakonec stihne, Josef 
Lederer s Libuší Pánkovou se nad překlady Donna rozkmotří, až kvůli tomu sejde ze 
společného vydání (přičemž Lederer později napíše o Donnovi dvanáctisetstránkovou 
práci a sehraje nikoli bezvýznamnou roli v jeho kritické recepci), pro Hanu Žantovskou 
je  Donne  „nejtěžším  překladatelským  problémem  a  dlouholetým  střediskem  jejího 
zájmu“333, vrstevníci Zdeněk Hron a Josef Hrdlička se uchylují k překladům Donna a 
metafyziků v šedesátých letech,  přičemž první v nich nachází inspiraci i  pro vlastní 
básnický výraz a druhý oporu ve svém zrání pro kněžskou dráhu. 

Za nejzajímavější a nejosobitější příklad recepce Donnovy poezie u nás bych označila 
patrně donnovské překlady Josefa Hrdličky, a to i přes jejich filologické nedostatky. 
Tato osobitost pro mne tkví v tom, že u Hrdličky překládání Svatých sonetů plnilo do 
jisté  míry stejnou funkci,  jakou mohlo mít  pro Johna Donna psaní  originálů – tedy 
funkci  určitého  duchovního  cvičení,  jež  soustřeďuje  mysl  na  dané  téma  a  tím  ji 
ukázňuje  a  zpevňuje.  Zároveň  měly  jeho  překlady patrně  význam i  pro  širší  okruh 
duchovně spřízněných čtenářů – Josef Hrdlička sám píše,  že jeho verze Donnových 
sonetů  četl  po  svém  propuštění  z  komunistického  vězení  například  švagr  Jana 

333 Citace z vyjádření dcery H. Žantovské, viz kapitolu 2, str. 61.
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Zahradníčka páter Jan Dokulil  či  vydavatel  duchovní  literatury Vlastimil Vokolek.334 

František Lízna pak podává o působení Hrdličkových překladů duchovní poezie ještě 
konkrétnější svědectví: 

„Jednou mě přeložené verše kamaráda a přítele J. H. zastihly v trestné vojenské četě ve 

vzdálených Michalovcích. Bylo to na podzim roku 1962. Byly to pro mne mimořádně, řekl 

bych že až životně důležité texty,  které mě orientovaly a dodávaly mi sílu v hledání a  

rozhodování se ve chvílích, kdy jsem pomýšlel na útěk. Nyní, po letech vím, že nebylo kam 

utíkat. Jen z hlubin utrpení vytryskly tyto verše, aby posilovaly z generací na generace ty, 

kdo mají odvahu vstoupit do hlubin oběti, aby pak s milostí Boží přetvářeli tento svět k cíli, 

pro který byl stvořen.“335

Páter Lízna se zde nezmiňuje výslovně o Donnovi (byť toho Josef Hrdlička podle svých 
slov překládal právě v daném roce) – to ale není podstatné. Jeho svědectví výmluvně 
dokládá, jakou úlohu duchovní poezie a její překlady za minulého režimu mohly hrát. 

Podíváme-li se na překládání Donna do češtiny kvantitativní optikou, bylo z jeho díla 
přeloženo celkem přirozeně mnohem více básní světských než duchovních, protože jeho 
světská  lyrika  je  rozsáhlejší,  a  to  i  pokud  nepočítáme  veršované  dopisy,  jejichž 
příležitostná povaha pravděpodobnost překladu snižuje. Použijeme-li ovšem jako hrubé 
měřítko přitažlivosti Donnovy poezie počet básní, jimž se dostalo tří a více překladů, 
zjistíme,  že podle tohoto kritéria  má duchovní  lyrika naprosto vyrovnanou bilanci  s 
lyrikou  světskou,336 do  velké  míry  právě  díky  Josefu  Hrdličkovi,  který  jako  jediný 
přeložil celý cyklus Svatých sonetů. Srovnáme-li pak básně absolutně nejpopulárnější, 
přeložené  čtyřikrát,  je  to  z  Donnovy  světské  lyriky  pouze  Extáze oproti  čtyřem 
duchovním sonetům. 

Přestože Hrdličkův příklad je mimořádně zajímavý, bylo by nespravedlivé pominout 
význam překladů Hronových.  Hronův soubor  není  sice  rozsahem největší  (51  básní 
oproti 62 u Hany Žantovské),337 nicméně jeho překlady vyšly krom dvou kompletních 
vydání (1987, 2014) ještě v několika dalších formátech (viz s.  64 a 74), a na utváření 

334 Osobní korespondence s Josefem Hrdličkou – dopis J. H. autorce z 24. ledna 2014 (viz Přílohu 4).
335 Démant a slza. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 7. 
336 Přesně deset  světských básní ku jedenácti  duchovním (deseti  sonetům a Donnovu Hymnu Bohu 

Otci). Viz Příloha 1, kde jsou překladatelsky nejoblíbenější básně zvýrazněny modře. 
337 Hronův výbor Komu zvoní hrana obsahuje ještě pět Donnových paradoxů a čtyři velmi krátké úryvky 

z dalších prozaických textů.
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obecného českého povědomí o Donnovi tak měly v posledních desetiletích nepochybně 
největší vliv. Zdeňku Hronovi patří dík za to, že dokázal zejména v Donnově světské 
lyrice  vytvořit  výraznou  alternativu  k  průkopnickým  překladům  Hany  Žantovské  a 
posunul českého Donna k větší sevřenosti formy a zároveň rozrůzněnosti dikce, včetně 
výrazně hovorového tónu, který u Žantovské chybí. 

Navzdory významu, jaký Donne pro jednotlivé své české překladatele měl, se jejich 
překladům dostalo jen omezené kritické reflexe. Pokud vůbec byly české donnovské 
výbory recenzovány, jsou v recenzích překladu „tradičně“ věnovány dvě tři věty, byť i 
fundované.  Výjimkou  jsou  do  jisté  míry  překlady  Hronovy,  které  vyprovokovaly 
dokonce dvě podrobnější reakce (viz druhou kapitolu, s. 69, pozn. č. 141), ovšem v 
těchto  reakcích  jde  především o  věcné  nepřesnosti  a  nelogičnosti,  takže  jsou  pouze 
jakousi základní „kontrolou kvality“.338 Donne se přitom právě svou heterogenností a 
významovou nejednoznačností výborně hodí ke zviditelnění úlohy překladu v recepci 
díla. Jeho lyrika u nás dosud nebyla zpopularizována ani zdaleka tak, jako se to povedlo 
u lyriky Shakespearovy, především jeho Sonetů. Snad je to dáno větší komplikovaností 
Donnova obrazného aparátu, který čerpá z tolika oblastí soudobého vědění, snad prostě 
tím,  že  Donne  ani  ve  Zdeňku  Hronovi,  jenž  se  mu  věnoval  nejintenzivněji,  patrně 
nenašel zcela adekvátního překladatele (viz důvody uvedené v předchozích kapitolách). 
Jelikož hledání ideálního překladu je slepou uličkou, možná by nebylo na škodu oné 
nutné částečnosti a „nedokonalosti“ každého překladu při prezentaci autora spíše využít. 
Pokud  by  někdy  v  budoucnu  měla  vzniknout  publikace,  která  by  český  dluh  vůči 
Donnovi chtěla splatit, bylo by dobré zkusit v ní těsně propojit úryvky z nejdůležitějších 
literárněkritických  náhledů  na  Donnovo  dílo  s  jeho  překladovými  variantami  –  již 
existujícími i  nově vytvořenými pro daný účel.  Například některé stávající  překlady 
Hany  Žantovské  a  Zdeňka  Hrona  dobře  ilustrují  kontrast  mezi  „harmonizujícím“ 
přístupem  k  literárnímu  dílu,  který  inklinuje  k  jednotě  a  vyzdvižení  určitého 
dominantního výkladu při utlumení jiných, jemu odporujících (Žantovská), a přístupem, 
který  takovéto  střety potenciálních výkladů a funkcí  spíše vítá  a  někdy i  vyhrocuje 
(Hron). Možná by se tak podařilo jak Donna, tak samotný vliv překladu na chápání díla 
představit  laickému  čtenáři  zajímavěji  než  v  tradičnějších  formátech  –  přičemž 
tradičnějšími formáty mám na mysli na jedné straně reprezentativní výbor přeložený 
jediným překladatelem (jde-li primárně o představení autora) a na druhé straně čistě 

338 Novějšího data jsou dva mé donnovské příspěvky v časopise Plav („Jak (ne)překládat Donna“, Plav 
8/2012,  a  „Svatební  píseň  Johna  Donna  dvakrát  jinak“,  Plav  12/2014),  nicméně  ty  již  obsahují 
materiál z této práce, takže je do mapování dosavadní kritické recepce nezahrnuji. 
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translatologické  pojednání  o  českých  překladech  (orientované  nejčastěji  na  jedno 
kanonické dílo, jehož základní znalost se u čtenáře předpokládá). Hybrid těchto dvou 
formátů,  nabízející  tak  trochu  „kubistický“  pohled  na  Donna z  více  překladových i 
literárněvědných  úhlů  by  mohl  být  zajímavým  dalším  příspěvkem  do  dějin  české 
donnovské recepce.
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Příloha 1

Přehled českých překladů Donnových básní podle hlavních překladatelů  339  

Tabulka obsahuje úplný výčet básní ze tří nejznámějších celků Donnovy lyriky – tj.  
Písní a sonetů, Elegií a Svatých sonetů (včetně Donnových tří hymnů). Poskytuje tedy 
přehled i o tom, kolik básní z těchto souborů nebylo dosud přeloženo ani jednou. U 
dalších (žánrových) skupin už z úsporných důvodů uvádím pouze básně přeložené. Za 
tyto další žánrové skupiny lze považovat zejména  satiry, kterým se ovšem nevěnoval 
žádný český překladatel, a proto je zmiňuji pouze v tomto úvodu, epithalamia (celkem 
tři, do češtiny přeloženo pouze jedno, zato hned dvakrát) a  veršované dopisy  (velmi 
obsáhlá skupina, z níž do češtiny byly přeloženy pouze básně The Storme a The Calme). 
Také  Donnova  duchovní  lyrika  je  daleko  rozsáhlejší  než  zde  uváděný  soubor 
devatenácti sonetů a tří hymnů, nicméně žádná její další část přeložena nebyla, přestože 
Josef Lederer  ve svém článku nadšeně cituje  například z  básně  Good Friday 1613,  
Riding Westward. Básně, kterým se dostalo nejvíce překladatelské pozornosti (přeložené 
třikrát či vícekrát), pro zajímavost zvýrazňuji modře. Názvy básní dosud nepřeložených 
značím kurzívou. U tří překladů Ledererových, u nichž s jistotou nevím, zda za války 
vyšly tiskem,340 naznačuji tento fakt závorkou.

Písně a sonety řadím abecedně podle názvů, elegie (z nichž ne všechny mají názvy) dle 
číslování v kritické edici Variorum Edition of the Poetry of John Donne a Svaté sonety 
dle pořadí ve Westmorelandském rukopise, neboť ten jediný je obsahuje všechny (též 
převzato z Variorum Edition, která přetiskuje všechny tři hlavní sonetové sekvence). U 
elegií  zařazuji  na konec dvě,  u nichž je Donnovo autorství  sporné (Julia,  Tale of a 
Citizen and his Wife), a také báseň The Dreame (“Image of her whom I love”), kterou 

339 Ojediněle lze najít Donnovy básně na internetu i v překladech dalších překladatelů (Václav Pinkava: 
http://vzjp.cz/verse.htm#Donne,  Miroslav  Macek:  www.macekvbotach.cz/nedelni-chvilka-poezie-
tentokrat-s-johnem-donnem), nikde jsem ovšem nenarazila na jejich rozsáhlejší soubor. Úroveň těchto 
(pravděpodobně)  neredigovaných  překladů  je  dosti  nízká;  výjimkou  je  do  určité  míry  Mackova 
Kanonizace, jejíž některá řešení (zejména v první strofě) mohou směle konkurovat oběma otištěným 
překladům. Vzhledem k tomu, že jde ale u Miroslava Macka pouze o jediný překlad, při rozboru 
Kanonizace na něj neodkazuji, protože tento rozbor je především součástí celkového srovnání práce 
dvou hlavních překladatelů.

340 Jak jsem uvedla ve čtvrté kapitole, u Lederera vycházím kromě Extáze pouze z opisu strojopisných 
korektur pro výbor  Ó duše poutníku, v němž byly nakonec jeho verze nahrazeny verzemi Pánkové. 
Zcela jistě nevyšly tyto překlady v Čechoslováku, jehož kompletní válečná vydání jsem procházela v 
PNP. V úvahu by přicházel (obtížně dostupný) exilový Kulturní zápisník, k němuž se ovšem Lederer 
vyjadřuje kriticky – viz kapitolu 4, poznámku č. 203 – a Donna v něm v roce 1941 publikovat odmítá.
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editoři řadí střídavě k Písním a sonetům či k Elegiím. Variorum Edition ji mezi elegie 
nezapočítává, nicméně vzhledem k tomu, že by byla při abecením řazení zaměnitelná se 
stejnojmennou básní z Písní a sonetů (“Dear love, for nothing less than thee”), přiřazuji 
ji k Elegiím. 

Saudek Pánková Lederer Žantovská Hron Hrdlička

Aire and Angels ano ano

The Anniversarie ano ano

The Apparition ano ano ano

The Baite ano

The Blossome ano

Breake of Day ano

The Broken Heart ano ano

The Canonization ano ano

Communitie ano

The Computation

Confined Love ano ano

The Curse

The Dampe ano

The Dissolution

The Dreame ano

The Extasie ano ano ano ano

The Expiration ano

Farewell to Love ano

A Feaver ano

The Flea ano ano ano

The Funerall ano

The Good Morrow ano ano

The Indifferent ano ano

A Ieat Ring Sent

A Lecture upon the Shadow ano ano ano

The Legacie ano

Lovers Infiniteness ano ano

Loves Alchymie ano ano

Loves Deitie ano

Loves Diet

Loves Exchange

Loves Growth
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Loves Usury ano

The Message ano

Negative Love ano ano

A Nocturnall upon S. Lucies Day ano (ano) ano

The Paradox ano

The Primrose

The Prohibition

The Relique ano ano ano

Selfe Love

Song  “Go and catch” ano ano ano

Song  “Sweetest love” ano ano

Sonnet: The Token ano

The Sunne Rising ano ano

The Triple Foole ano ano

Twicknam Garden ano ano ano

The Undertaking

A Valediction: Forbidding M. ano (ano) ano

A Valediction: of the Booke

A Valediction: of my Name in... 

A Valediction: of Weeping ano

The Will ano ano

Witchcraft by a Picture ano ano

Womans Constancy ano ano ano

****************************** ******* ******* ******* ********* **** *********

Elegy 1  The Bracelet 

Elegy 2  The Comparison

Elegy 3  The Perfume ano ano

Elegy 4  Jealousy  ano ano

Elegy 5  Oh let not me serve so

Elegy 6  Natures Lay Ideott ano ano

Elegy 7  Love’ s War

Elegy 8   To his Mistress going to bed ano ano

Elegy 9  Change ano

Elegy 10  The Anagram

Elegy 11 On his Mistris ano ano

Elegy 12  His Picture ano

Elegy 13  The Autumnall ano
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Elegy 14 Loues Progresse ano ano

Elegy 15 His Parting from Her

Elegy 16  The Expostulation

Elegy 17  Variety

Sappho to Philaenis

 Julia

A Tale of a Citizen...

The Dreame

****************************** ******* ******* ******* ********* **** *********

First Anniversary: An Anatomy of the 
World

ano – 
úryvky

ano

Second Anniversary: Of the Progress 
of the Soul 

ano – 
úryvky

Metempsychosis ano – úryv.

Epithalamion made at Lincoln’s Inn ano ano

****************************** ******* ******* ******* ********* **** *********

The Storme ano

The Calme ano

 ****************************** ******* ******* ******* ********* **** ********* 

Sonnet 1  Thou hast made me ano ano

Sonnet 2 As due by many titles ano ano

Sonnet 3 O might those sighes ano ano ano

Sonnet 4   Father, part of his ano

Sonnet 5  O my black Soule ano ano ano ano

Sonnet 6  This is my Playes ano ano ano

Sonnet 7  I ame a little World ano ano ano

Sonnet 8  At the round Earths ano ano ano ano

Sonnet 9  If poysonous Minerals ano ano ano

Sonnet 10  If faythfull Soules be ano

Sonnet 11  Death be not proud ano ano ano ano

Sonnet 12  Wilt thou love God ano

Sonnet 13  Spitt in my face  ano ano

Sonnet 14  Why ame I by all ano ano ano

Sonnet 15  What yf this present ano ano

Sonnet 16 Batter my hart (ano) ano ano ano

Sonnet 17  Since She whome I ano ano

Sonnet 18 Show me deare Christ ano ano

Sonnet 19  Oh, to vex me ano ano ano
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A Hymn to Christ upon last going ano ano

Hymn to God my God in my s. ano ano

A Hymn to God the Father ano ano ano
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Příloha 2

Publikovaný Ledererův překlad   The Extasie   (Obzor 1944, pseud. Jiří Klan)     



Příloha 3

Opis korektur Ledererových překladů z původní podoby výboru   Ó duše, poutníku  
Originál (obsahující  i  většinu překladů Libuše Pánkové) je uložen v archivu Matice 
slovenské v Martine v pozůstalosti T. H. Florina: strojopisný sešit v modrých deskách, 
na kterém je (Ledererovou?) rukou nadepsáno „John Donne“, na titulce John Donne 
(1573–1631) / Ó duše, poutníku. Na třetí straně obálky strojem nadepsáno „Slovanský 
seminár“.  Většinou  druhý  nebo  třetí  průklep,  psáno  vždy  na  liché  straně,  sešité 
sešívačkou na třech místech. Na titulce razítko Evergreen series / Čtenářům poesie / 18, 
Grosvenor Place, / LONDON, S.W.1. 
Místa v originále podtržená či napsaná červenou tužkou, jsou zažlucena.

Nokturno na Svatou Lucii, nejkratší to den v roce

Toť půlnoc roku, v půlnoci i den.
Lucka sotva sedm hodin bez šlojíře sedí,

slunce je dopito a tone v šedi,
jak noční lampička, jež bliká jen.

V žilách světa není míza.
Zem vsákla vlhký jed jak vodnatelná hlíza,
pak znovu svraštělá se krčí v jamce hnízda.
Svět leží pod drnem, leč zdá se býti zdráv,
když přirovnáte mne: jsemť všeho epitaf.

Prohlédněte si mne, vy, kteří budete
na onom světě milenci, chci říci zase z jara:

kdekterá mrtvá věc jsem stará,
jsa změněn lučbou lásky prokleté.

Ta dokázala svými hrami
výtažek dobýt z plané slámy,
z všech bědných újem, z prázdně samy.
Tak ničí mne, vždy znovu přetváříc
z nejsoucna, smrti, tmy a věcí, jež jsou nic.

Vždyť každý má, co stvořeno, má tisícerý vděk:
dech, ducha, duši, odkud béře bytí;

mne dráslo lásky znalo proměniti
v hrob všeho, co jest nic. Těch slzných řek,

které jsme vyplakali,
až celý svět se hroužil v naše žaly.
Přečasto změteními jsme se stali,
tak nepozorní. Duše v dálku šly,
my v tělech zůstali jako dva umrlí.
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Ale mne její smrt (chudoba slov ti křivdí, žel,)
nicotnou nicotností děje.

Člověk přec ví, že člověkem je.
Být z lidí, ó, jak rád bych měl,

co má i zvíře ledajaké:
tvar, účel cíl. Býlí, ba kámen také
zná milost, hnus, má znaky všelijaké.
Možná, že nicka jsem, stín jenom stínu as;
Ne, stínům třeba těl, na která padá jas.

Leč já jsem nic a nic; už víc se nevrátí
mé slunce, milenci, jako to vaše, bledé,

které ke Kozorohu jede Rytmus
pro novou slast a závrati. sg – pl

Budiž vám léto milé.
Když ona kráčí s nocí dlouhé míle,
jen k ní se chystám; tato chvíle
buď vigilií dne, jenž jí byl zasvěcen.
Vždyť půlnoc roku je, jest v půlnoci i den.

John Donne (51/I; 49)
Na rozloučenou: aby smutku nebylo

Jako když ctnostný hasna tiše
své duši šeptá „Už je čas“,

co přátelé snad „Ještě dýše“,
si vzdychnou, „Konec“, jiní zas,

tak sbohem buď. Kéž nářků není,
slz potop, vzdechů vichřicí;

že milujem, jen znesvěcení
by bylo světu proříci.

Než otočí se, dobrou míru
běd země má. Strach, dohady.

Leč bludné pouti všehomíru
byť daleké, jsou bez vady.

Mdlí milenci zde z toho světa
velmi se bojí vzdálení.

Jeť po smyslné lásce veta,
když není těl, kde pramení.

Však naše milost je tak čistá.
Sám nevím, jak bych pověděl,

že mysli, jež je duší jista,
míň očí, rtů a rukou žel.
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Dvé našich duší v jednu spjato,
byť je mi brát se z těchto míst,

nic nerozpojí: pnou se – zlato,
jež vytepali v tenký list.

Tak spolu jsou, jak u kružidla
dvé údů dvojčat sdruženo.

Tvá duše, jež se hýbat nezdá,
přec sleduje mé rameno,

A třeba pevně v středu čeká,
když druhé na potulkách jest,

kloní se touze do daleka
a přímí se skončením cest.

Tys pevné rámě teď, když mi je
putovat kruhem dál a dál.

Tvá stálost kruh můj zaobluje
zpět vedouc, kde jsem započal.

Čtrnáctá znělka

Per v srdce mé, ó Bože trojjediný,
jen vánkem vanuls, klepal, zlepšoval,
vyvrať mne z kořene, tak duj a pal,
lomcuj a lámej, abych povstal jiný.
Jsem město uloupené z Tvojí domoviny,
jež ti chce brány otevřít a protiví se dál.
Bez boje vzdává se ve mně Tvůj místokrál,
přesvědč ho, jak je sláb, či zradou vinný.
Vroucně Tě miluji, po Tobě prahnu jen.
Rozluč mne, přetni uzel, jenž mne váže:
jsemť soku Tvému zaslíben.
Pojmi mne v sebe, vrhni do žaláře.
Jenom v Tvé nevůli že volný budu, vím.
a pro mou nevinnost, svůdníkem budiž mým.
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John Donne (53/I; 51)

U vytržení

Kde jako polštář v lůžka klínu
mez březí dme se hýčkajíc

znavenou hlavu fialčinu,
tam láska s námi, nikdo víc.

Přepevně srostly naše dlaně,
tmelivý balšám ronící.

Zář zraků, světlo v jedno stkané –
skvost na společné tkanici.

Štěp rukou roubovati bylo
splynutí naše svatební,

obraz, jejž oko zrcadlilo,
plod jediný těch zbydlení.

Jak mezi vojsky osud němý
když stane s tváří váhavou,

z řad vyšly duše korouhvemi
a tkvěly mezi ní a mnou.

Zatím co duše rozprávěly,
sousoší na náhrobku jen,

jsme spočívali po den celý.
Bez hnutí, mlčky, celý den.

Ten, jehož navštívila milost,
kdo chápe jazyk duší všech,

kdo blahou láskou z těla vyrost,
kdyby byl duším na doslech,

(byť hovořily týmiž slovy,
že nerozeznat jedné hlas,)

ten ochutnal by nápoj nový
a očištěn se vzdálil zas.

U vytržení prozíráme
a víme již, co milovat.

My neznali pro smysly samé
těch věcí skrytý běh a řád:

že každá duše v sobě chová
směsici prvků neladnou

a láska že je mísí znova,
z dvou duší hnětouc jedinou,

jak fialky když jednotlivé
přesadil bys: vzrůst, barva, květ,

vše, co jen živořilo dříve,
násobkem věčna roste teď.

Když láska dechem duše jiné
probouzí duši k životu,
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ta lepší duše, jež z nich plyne,
uzdraví samotu.

My, nová duše, my už známe
prapůvod svůj a složení,

jsouť atomy, z nichž vyrůstáme,
duše, a ty se nemění.

Tak dlouho však, a proč jen, běda,
dál smiřujem se v tělech dlet,

jež námi nejsou, naše leda
jak obal pro jaderný střed.

Díky jim vzdejme, neboť byla
vědomí prvá příčina,

z nichž vyprýštila smyslů síla;
ne struska jsou, leč slitina.

Hle, vůle hvězd zná na člověka
povětřím jenom působit.

A tak i duše v duši stéká,
leč zprvu v tělech mají byt.

Krev rodí ducha s trýzní mnohou,
jenž k podobenství duše jest.

Takové jenom prsty mohou
důvtipný uzlík lidství plést.

Přečisté duše musí níže,
zas k lichotkám a zvykům těl,

blíž smyslům, aby slavný Kníže
vsazený v žalář neúpěl.

Jen vyhledejme těla zase,
ať lásku uzří slabých zrak.

Taj lásky v duších ukrývá se,
tělo je kniha její však.

Kdo zaslech, láskou vykoupený,
v jediné duši hlasy dva,

nechť shlédne též, jak beze změny
znovu jsme vešli v těla svá.
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