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Základní otázkou, na niž se práce snaží odpovědět, je,  do jaké míry a jakým způsobem 
proběhla  v českém literárním prostředí 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.  Metodicky  při  tom  čerpá  ze  dvou  prací 
cizojazyčných: z knihy Antoina Bermana Pour une critique des traductions: John Donne  
(1995),  což  je  příspěvek  k  metodologii  kritiky  překladu  a  zároveň  stručné  shrnutí  stavu 
francouzské  donnovské  recepce  k  datu  Bermanova  úmrtí,  a  z  kandidátské  práce  Antona 
Viktoroviče Něstěrova Recepcija poezii Džona Donna v russkoj literature (2000). 

První kapitola se snaží odpovědět na otázku, proč je Donne dodnes tak živý a inspirativní, a 
blíže  charakterizovat  jeho  poezii.  Rekapituluje,  jak  se  vyvíjelo  Donnovo  postavení  v 
kontextu  anglicky  psané  literatury do  počátku  dvacátého  století,  neboť  dlouhodobě 
okrajová pozice Donna a jiných metafyzických básníků ve vztahu k literárnímu kánonu měla 
na Donnovu evropskou recepci bezprostřední vliv. Na rozboru Donnovy básně  Valediction:  
Forbidding Mourning poté ilustruje nejznámější,  byť diskutabilní kritické teze o prolínání 
intelektu a citu v Donnově poezii, které přispěly k popularizaci Donna ve dvacátém století. 
Rozbor jednak poukazuje na základní síť pojmových protikladů, v níž bývají Donnovy básně 
významově  ukotveny,  a  jednak  předvádí  dvojí  možný  interpretační  přístup  k  Donnově 
obraznosti  –  nejprve  přístup,  který  se  snaží  u  Donna  vidět  citový  prožitek  a  důmyslně 
intelektuální způsob jeho vyjádření spíše v harmonické jednotě, tedy tak, jak je ve své rané 
reflexi  poezie  „metafyziků“  vnímal  T.  S.  Eliot,  a  poté  přístup,  který  není  vyloženě 
protikladný, nicméně neignoruje jistou umělost,  či  přímo násilnost Donnovy metaforiky – 
prvek čiré  virtuozity  a  intelektuální  hry,  který  každou vyjadřovanou emoci  staví  ještě  do 
jiného světla.  Závěr kapitoly,  který čerpá zejména z monografií  Johna Careyho a Roberta 
Ellrodta, je pak věnován těm charakteristickým rysům Donnova básnického výrazu, které jej 
odlišují od jeho básnických současníků, zejména těch, kteří tak jako on bývají označováni 
jako básníci „metafyzičtí“.  

Druhá kapitola je faktografickým přehledem české recepce Donnovy poezie,  přičemž se 
zaměřuje nejen na samotné překlady, ale i na  budování celkového povědomí o autorovi a 
jeho včleňování do určitých domácích kontextů (například skrze zmínky v pracích českých 
literárních vědců, paratexty či recenze překladů atd.). Kapitola také  představuje jednotlivé 
české  překladatele Donnova  díla:  z  interview  v  tisku,  z  předmluv  či  doslovů  k  jejich 
překladům či původní tvorbě a popřípadě z dalšího biografického materiálu včetně osobní 
komunikace a korespondence se pokouší  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  uspořádaná  po  jednotlivých  básních  a 
překladatelích, která umožňuje srovnat, v kolika tištěných verzích konkrétní Donnovy básně v 
češtině existují.
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Třetí  kapitola nastiňuje  postup  používaný  při  zkoumání  českých  překladů.  Představuje 
metodu kritiky překladu navrženou Antoinem Bermanem v jeho analýze  francouzských 
donnovských překladů a vlastní zkušenosti s její aplikací na překlady české. Jako nesmírně 
důležité se ukázalo zejména prvotní opakované čtení překladu bez originálu, které umožnilo 
posoudit usledovatelnost Donnovy argumentace v českých textech bez ovlivnění originálem, 
či zneutralizovat případnou zaujatost vůči výraznějším změnám metra v překladu. Součástí 
metodické části je i zdůvodnění výběru analyzovaných textů v páté a šesté kapitole a jejich 
řazení. Druhá část kapitoly pak stručně shrnuje ty závěry Bermanovy a Něstěrovovy práce o 
recepci Donnovy poezie ve francouzštině a ruštině, které jsou relevantní i pro recepci českou. 

Čtvrtá kapitola obsahuje stručné  zhodnocení a v některých případech přímou konfrontaci 
prvních českých „pokusů o Johna Donna“ z pera E. A. Saudka, Josefa Lederera a Libuše 
Pánkové.  Překlady  daných  tří  překladatelů  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 (nejrozsáhlejší  je výbor Libuše Pánkové  Ó duše, poutníku,  nicméně i  ten 
zahrnuje  pouhých  třináct  titulů).  V  žádném  z  těchto  případů  nelze  tedy  mluvit  o 
reprezentativním výboru ani činit  ucelenější  závěry o přístupu jednotlivých překladatelů k 
Donnovu  dílu.  Přesto  lze  i  na  tomto  relativně  skrovném  materiálu  ukázat,  která  dílčí 
překladatelská rozhodnutí se, zejména ve vztahu k formě Donnových básní, jeví jako 
nosná a která naopak vedou spíše do slepé uličky. 

Pátá kapitola srovnává Donnovu  světskou lyriku ze  dvou nejucelenějších  překladových 
souborů, které jsou zatím v češtině k dispozici –  z výboru Hany Žantovské Extáze z roku 
1967 a  výboru Zdeňka Hrona  Komu zvoní  hrana (1987 a  2014).1 Na základě  analýzy 
vybraných  básní  či  úryvků  a  s  využitím  charakteristiky  Donnova  díla  v  první  kapitole, 
poznatků  o  problémech  jeho  převodu  do  jiných  jazyků  i  dostupných  materiálů  o 
překladatelích se snaží postihnout charakteristické rozdíly v přístupu překladatelů k Donnovu 
stylu  a  rekonstruovat  jejich  překladatelskou  koncepci.  Ukazuje,  jak  se  překladatelé 
vyrovnávají s nutností dbát na logickou koherenci Donnovy argumentace (většina Donnových 
básní, jakkoli často nevážných, má argumentační strukturu) a  zároveň  reprodukovat dojem 
spontaneity, pocit, že Donnovi lyričtí mluvčí přemýšlejí a cítí jaksi před očima čtenáře a v 
reálném  čase,  neboť  právě  tato  kombinace  náročné  intelektuální  a  metaforické  hry  a 
bezprostřední, nervně proměnlivé dikce, je hlavní součástí Donnova kouzla. Rozdílný důraz, 
kterou překladatelé kladou na tyto dva aspekty Donnova výrazu, se pak odráží i v odlišném 
přístupu k detailní  tektonice Donnových textů,  v míře explicitace a „projasňování“ hlavní 
logické  a  emocionální  linie  textu  za  cenu  vypouštění  méně  významných  tropů,  figur, 
nivelizace dynamických změn rytmu a syntaxe apod.  Způsob,  jímž překladatelé  pracují  s 

1 Některé překlady z tohoto výboru byly publikovány také i v Hronových antologiích poezie 16. a 17. století a 
Hronem přeložená světská část Donnovy lyriky pak v dalším výboru Elegie a písně z roku 2001.
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rovinou obsahu a rovinou výrazu, se dá vztáhnout i k širším tendencím estetického myšlení o 
literatuře,  jak je  mapuje kniha  Petra  V. Zimy  Literární  estetika.  Ta ve  vývoji  estetických 
koncepcí sleduje oscilaci mezi dvěma póly – estetikou zdůrazňující autonomii roviny výrazu a 
neredukovatelnost 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. 

První část této hlavní analytické kapitoly je věnována Donnovým elegiím, druhá Písním a 
sonetům. Toto rozdělení  vychází  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 snadněji. Díky tomu je srovnání Elegií vhodné pro formulaci úvodních 
hypotéz o přístupu překladatelů. U Písní a sonetů lze pak tyto hypotézy ověřovat a na větší 
ploše se věnovat problémům, které v Elegiích nevyvstávají, zejména vztahu myšlenky a verše 
v Donnových složitých strofických útvarech. Mezi dvě výše uvedené hlavní části je vložen 
rozbor překladů Donnovy skladby Epithalamion Made at Lincolnʼs Inn. Rozbor překladů této 
žánrové  básně  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.  Epithalamion  je  značně  výrazově 
heterogenní,  neboť  převládající  konvenční  obřadný  tón  se  v  něm  místy  mísí  s  žánrově 
nepatřičnými satirickými či lascivními prvky. Dobře tak na něm lze doložit odlišné estetické 
tendence  překladů:  posilování  logické  koherence  a  tíhnutí  ke  stylové  jednotě  u  Hany 
Žantovské a u Zdeňka Hrona naopak důraz na expresivní detail, který vede k zachovávání a 
někdy i posilování výrazové heterogennosti Donnových básní. 

Šestá  kapitola ověřuje  závěry  o  překladatelských  tendencích  Zdeňka  Hrona  a  Hany 
Žantovské na materiálu Donnových Svatých sonetů; největší prostor je v ní ovšem věnován 
překladateli Josefu Hrdličkovi, který jako jediný převedl do češtiny všech 19 sonetů tohoto 
Donnova  duchovního  cyklu.  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 z osobní 
duchovní  potřeby vs.  překlad  určený k  publikaci  a  vytvářený překladateli  s  profesionální 
zkušeností či filologickým vzděláním). 

Sedmá kapitola obsahuje shrnutí základních zjištění práce (viz níže), která se týkají jednak 
celkové  povahy  české  recepce,  jednak  nejvýznamnějších  problémů,  které  vyvstávají  při 
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překladu  Donna  do  češtiny,  a  jednak  rozdílů  v  překladatelské  koncepci  dvou  hlavních 
překladatelů, Hany Žantovské a Zdeňka Hrona.

Shrnutí poznatků:

(1) Základní fakta o překladové recepci

Česká překladová recepce Donnovy poezie začíná až ve 30. letech dvacátého století, ale nijak 
se tím nevymyká evropskému průměru. Základní příčinou tohoto širšho recepčního zpoždění 
byla dlouhodobá marginalizace Donna a dalších metafyziků v kontextu anglické literatury. 
Podnětem  k  českým  překladům  byla  stejně  jako  v  případě  jiných  evropských  literatur 
renesance zájmu o Donna od desátých a dvacátých let 20. století, k níž dali impuls zejména 
editor Donnova díla a širší antologie metafyziků  Herbert Grierson a také T. S. Eliot, který v 
eseji Metafyzičtí básníci z roku 1921 označil Donna a další metafyziky za představitele živé 
tradice, na niž mohla podle něj navazovat poezie moderní. Tento konkrétní donnovský impuls 
se  u  nás  propojuje  s  obecnější  vlnou  zájmu  o  „baroko“2,  která  do  meziválečného 
Československa přichází zejména z německy mluvících zemí a kulminuje ve třicátých letech 
v  pracích  našich  barokistů.  Třicátá  léta  jsou  také  dobou uveřejnění  prvních  donnovských 
překladů z pera E. A. Saudka, v jehož tvorbě stojí hned vedle překladů z německé barokní 
lyriky.  Další  rané  překlady  Donna,  jejichž  autory  jsou  Libuše  Pánková  a  Josef  Lederer, 
vznikají již během londýnského exilu překladatelů v těsném kontaktu s anglickou literární 
scénou včetně samotného Griersona a Eliota. Knižně vyjdou pouze překlady Libuše Pánkové, 
a to v exilovém výboru Ó duše poutníku (1945), jednom z kulturních projektů české emigrace, 
jehož  cílem bylo  mimo  jiné  i  utužovat  za  války  kulturní  vztahy  s  hostitelskou  zemí.  U 
každého z raných překladatelů  jde jen  o  velmi  malý  počet  textů  (Saudek 7,  Lederer  4  a 
Pánková  13  básní).  Celkově  lze  první  fázi  české  recepce  označit  za  jakousi  dobu 
nevyplněných příslibů.  Dva ze  tří  překladatelů,  Lederer  a  Saudek,  jeví  o  Donna hluboký 
zájem a mají  potenciál  k tomu ho v českém literárním kontextu pevně zakotvit,  ale první 
zůstává po válce natrvalo v exilu, kde o Donnovi dál publikuje v angličtině a francouzštině, a 
druhý se, zřejmě pod vlivem ideologického diktátu doby, už po válce věnuje jiným autorům. 
Zejména donnovské publikace Josefa Lederera dokládají jeho výbornou znalost Donnova díla 
a z jeho korespondence lze usuzovat i na určitou blízkost osobnostní a stylovou, takže lze jen 
litovat, že u něj zůstalo pouze u několika raných překladů, protože mohl díky své anglistické 
erudici představovat přesně onen ideální typ překladatele-znalce, po němž ve svých pracích o 
donnovské recepci volají Antoine Berman i Anton Něstěrov.

Všichni  tři  novější  překladatelé  se  Donnově  poezii  začínají  věnovat  v  šedesátých  letech, 
jejichž uvolněnější  atmosféra opět  umožňuje publikovat  i  díla  s  ideologicky problémovou 

2 Pojetí  baroka  v  této  době  je  širší  a  zahrnuje  i  umělecké  a  literární  jevy později  označované  termínem 
manýrismus.
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nálepkou „barokní“. Vedle prvního souborného vydání Saudkových překladů (Několik básní  
od Johna Donna, 1965) či antologie barokní lyriky Kéž hoří popel můj (1967) vychází první 
ambicióznější výbor z Donnovy lyriky Extáze (1967) v překladu Hany Žantovské. Další dva 
překladatelé,  Zdeněk Hron a Josef  Hrdlička,  publikují  později,  nicméně i  oni  si  pro sebe 
Donna  objevují  už  v  tomto  období,  přičemž  první  u  něj  nachází  inspiraci  i  pro  vlastní  
básnický výraz a druhý oporu ve svém zrání pro kněžskou dráhu. Zatímco donnovské výbory 
Zdeňka Hrona se stávají, zejména díky opakovaným reedicím, pro čtenáře od konce 70. let 
hlavním pramenem poznání Donnova díla, překlady Svatých sonetů z pera Josefa Hrdličky 
začínají vznikat v překladatelových cca dvaceti letech čistě pro osobní duchovní potřebu bez 
naděje na publikaci a uveřejněny jsou až o více než tři desetiletí později ve dvou antologiích 
anglické duchovní poezie (Démant a slza, 1999 a 2007, V souhvězdí slávy, 2011). Tři novější 
překladatelé mají každý v recepčním procesu své typické místo. Překlady Hany Žantovské 
jsou jakousi základní splátkou dávno pociťovaného dluhu a i sama překladatelka je vnímala 
jen jako první a do značné míry provizorní krok ve zpřístupňování Donnovy poezie. První 
překlady Zdeňka Hrona vycházejí s odstupem jedenácti (antologie Škola noci)  či dvaceti let 
(výbor Komu zvoní  hrana)  a  lze  je  ve  vztahu k Žantovské označit  za  polemický překlad 
(active retranslation, Pym, s. 82), neboť Hron se k Žantovské coby překladatelce poezie staví 
kriticky a svůj překlad staví na zcela odlišných estetických principech (překlady H. Žantovské 
a  Z.  Hrona podrobněji  rozebírá  oddíl  věnovaný srovnání  překladatelských koncepcí  – viz 
níže).  Josef  Hrdlička  se  pak  oproti  oběma  předchozím  překladatelům,  kteří  překládají 
Donnovu světskou i duchovní lyriku, orientuje čistě na autorovu poezii náboženskou; tento 
užší záběr je ovšem u něj vyvážen širší znalostí anglické duchovní lyriky včetně tvorby jiných 
„metafyziků“ (Southwell, Herbert, Vaughan, Crashaw). Tendence Hrdličkových obsahových 
posunů (tlumení  úzkostného tónu a celkově láskyplnější  obraz Boha v jeho překladech)  i 
překladatelovo volnější zacházení s Donnovými tropy a figurami  zajímavě ilustrují rozdíl ve 
vnímání duchovní poezie mezi překladatelem bez filogické či přímo překladatelské průpravy, 
který  překládá  z  osobní  duchovní  potřeby a  necítí  se  tolik  vázán  literárností  textu,  tedy 
jednotlivými  stylistickými  prostředky,  a  překladateli  profesionálními  s  filologickým 
vzděláním  či  překladatelskou  a  redakční  praxí,  kteří  překládají  pro  publikaci  a  zároveň 
vnímají Donnovu duchovní poezii více v kontextu celého jeho díla a jeho složité a paradoxní 
osobnosti.  Hrdličkovy  překlady  i  přes  dílčí  nedostatky  v  porozumění  mají  rozhodně 
uměleckou hodnotu a jeví jako možná nejosobitější příklad recepce Donnovy poezie u nás, 
neboť překládání Svatých sonetů u něj 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 (Josef Hrdlička začíná překládat duchovní 
poezii  v 18 letech jako pomocný dělník, když mu komunistický režim neumožní studovat 
bohosloveckou fakultu). Zároveň měly Hrdličkovy překlady duchovní poezie patrně význam i 
pro širší okruh duchovně spřízněných čtenářů, zejména z okruhu katolického disentu, jak o 
tom v předmluvě k antologii Démant a slza podává svědectví Hrdličkův přítel páter F. Lízna a 
v korenspondenci i sám překladatel.
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Vzhledem k zahraničním příkladům (Josif Brodskij, Octavio Paz) vyvstává u překladů Johna 
Donna i otázka, nakolik může mít překlad jako proces vliv na poetiku překladatele-básníka a 
nakolik  může  tedy  recepce  probíhat  nejen  skrze  překlady,  ale  také  původní  tvorbu 
překladatele.  U nás  je  tato úvaha relevantní  u  Zdeňka Hrona,  který  je  poměrně plodným 
básníkem a jeho inspiraci metafyziky reflektuje i jedna z recenzí na jeho poezii. Ve srovnání s 
jinými „donnovými žáky“ (J. Brodskij, izraelský básník J. Amichai či v samotné Anglii R. 
Brooke) se ovšem při pročítání Hronovy původní poezie nejeví tento vliv jako mimořádně 
zřetelný či výlučný. Spíše se dá hovořit o tom, že Hronova zkušenost básníka ovlivňuje jeho 
překlady  Donna,  protože  ho  činí  citlivějším  vůči  potenciálu  a  váze  konkrétních  slov  a 
výrazových prostředků originálu (oproti H. Žantovské má Hron menší tendenci zacházet např. 
s  některými  obraznými  vyjádřeními  jako  s  pouhou  zaměnitelnou  ilustrací  pojmového 
významu).

(2)  Shrnutí základních problémů překládání Donna do češtiny

a) vztah překladatelů k metrickému a rýmovému schématu Donnových básní

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, zejména 
proto,  že  překladatelku  nutí  k  typicky  „lumírovským“  ústupkům  (krácení  slov,  výrazné 
inverze)  a  její  silně  knižní  dikce  pak  neumožňuje  zachytit  jemné  odstíny  škádlivosti, 
důvěrnosti či ironie v Donnových dramatičtějších polohách. 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 
částečně neutralizuje rozrůzněnost délky Donnových veršů a zjednodušuje rýmové schéma 
strof,  aby  dokázal  lépe  dostát  požadavkům přirozené  dikce,  ale  v  této  upravené  podobě 
dodržuje formu důsledně. Přímá konfrontace Saudkova překladu  The Relique, který se více 
soustředí na tón, jímž Donnův mluvčí promlouvá, s formalistní verzí Pánkové i rozbor dalších 
ukázek  z  obou  překladových  souborů  vyznívá  zřetelně  ve  prospěch  Saudkova  volnějšího 
přístupu k Donnově formě – což je patrně nejdůležitější závěr vyplývající ze zkoumání raných 
překladů.
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Z novějších překladatelů zachází s Donnovou formou nejvolněji Hana Žantovská. Ohledy na 
srozumitelnost  ji  vedou  k  častému  rozšiřování  rozměru  Donnových  veršů.  To  není 
problematické  samo o  sobě,  ale  způsob,  jakým je  Hana  Žantovská  provádí,  někdy příliš 
oslabuje dynamičnost a spontaneitu Donnovy dikce (neutralizace rozdílů v délce veršů, časté 
využívání alexandrínu symetricky rozděleného cezurou) a někdy také příliš narušuje formální 
jednotu u básní, u nichž hraje formální virtuozita důležitou roli (mezi překlady Žantovské 
najdeme  básně  formálně  rozvolněné,  jejichž  jednotlivé  strofy  vypadají  každá  jinak,  ač  v 
originále si jejich jednotlivé verše rozměrem odpovídají, či sonety, v nichž se poněkud rušivě 
opakovaně přechází z jambického pentametru do alexandrínu a zpět).

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. Skutečně důležitá je u Donna zejména pulsace rytmu mezi 
kratšími a delšími verši. Najdeme ji ve většině jeho nejslavnějších světských básní a právě 
tato  temporytmická  variabilita,  často  těsně  propojená  i  s  proměnami  syntaxe  či  lexikální 
expresivity, snad nejvíce přispívá k dojmu,  že Donnova poezie odráží „sám rytmus myšlení“, 
jak zní slavný donnovský výrok Maria Praze. Zachování této proměnlivosti ale není striktně 
podmíněno zachováním počtu iktů v konkrétních verších, a neklade tedy překážku občasnému 
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. 

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: rozšiřování by nemělo 
vést  k  nadměrnému  zarovnávání  veršů  na  tutéž  délku,  nemělo  by  nadměrně  oslabovat 
formální  jednotu  básně  a  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  (např.  rozšíření  „lidového“  anglického  čtyřstopého  jambu  na  „vznosný“  a  seriózní 
český pětistopý jamb může zcela posunout vyznění básně, která v originále jasně signalizuje, 
že je spíše žertovnou hříčkou). V takových případech je lepší uvažovat o úplné substituci 
jiným typem verše. Donnovu metriku je pak vždy třeba vnímat v jejích souvislostech s dikcí, 
zejména lexikální expresivitou a relativní složitostí nebo naopak jednoduchostí syntaxe, tj. 
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. 
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b)  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 překladovou beletrii, a tudíž jejich anglistická 
redakce nebyla tak důkladná. Častější a 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  (začátek  elegie  Loveʼs  Progress,  báseň 
Negative Love). Celkově se ukazuje, že jednou z nejpodstatnějších vlastností Donnovy lyriky 
je  častá  konfrontace  protikladných  abstraktních  pojmů (Josephine  Miles:  „poetry  of 
concept countered by concept“) a porozumění této struktuře pojmových dichotomií, která leží 
v základech mnoha Donnových básní, je jednou ze základních podmínek úspěšného překladu. 
Ze zkoumání profesního profilu dvou hlavních překladatelů lze usuzovat, že vyšší chybovost 
a  obecně  obtížnější  srozumitelnost  Hronových  textů  oproti  Žantovské  má  i  zajímavý 
psychologický rozměr – zatímco z výpovědí Hany Žantovské je zřejmý vstřícný vztah ke 
kritice a ochota ke konzultování překladů, Zdeněk Hron zaujímá vůči kritice spíše bojovný 
postoj.

c)  Jednota a heterogennost, logická a emocionální soudržnost celku a expresivita detailů

Už z kritických reflexí Donnova stylu v první kapitole se dá vyvodit určitá polarita dvou 
rovnocenných principů, které se v jeho poezii uplatňují. Jedním z těchto principů je zdánlivá 
spontaneita  a  „procesuálnost“  poetického  myšlení  Donnových  mluvčích,  kterou  ve 
vyhrocené  podobě  odráží  výrok Judith Schererové-Herzové,  že  myšlenky  v  Donnových 
básních jako  by se začínaly utvářet „až poté, co slova dostanou volnost dělat si,  co sama 
chtějí, pozvat si k sobě kamarády a s nimi báseň stavět“ . Druhým principem pak je  pevná 
logická či  pseudologická  stavba Donnovy argumentace,  v níž  jsou jednotlivé výrazové 
prostředky (zpravidla) podřízeny celku. Na tyto komplementární postřehy znalců Donnovy 
poezie navazuje kapitola o Donnově světské lyrice, která na srovnání překladů Žantovské a 
Hrona dokládá,  jak obtížné u Donna je 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,  řečeno  s  Josefem  Ledererem,  „bují  na  stvolu  básně  jako  divoké  nepravidelné 
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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. 

(3) 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 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. Své překlady konzultovala ještě před závěrečnou 
redakcí  přinejmenším  se  třemi  kvalifikovanými  poradci  –  Josefem  Ledererem,  L.  G. 
Salingarem  z  cambridgeské  Trinity  College,  který  jí  umožnil  přístup  k  donnovským 
materiálům  a  pomohl  při  interpretaci  některých  zvláště  obtížných  pasáží,  a  také  Janem 
Zábranou. 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 Donnových básní 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 
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lyricko-reflexivní pasáže Donnových básní,3 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“. 
Její decentní překlad Donnova let mee and do you twenty know (měj si na tom dosti / že můžeš  
jako já vybírat po libosti) z Donnovy provokativní hříčky The Indifferent   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. 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 (I  repent  –  poklekám) nebo jejichž 
obrazný  potenciál  je  jen  naznačen.  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: Hronův jazyk je místy nepřímými pojmenováními až „přehuštěn“ a často 
je reprodukuje v podobě, v níž se jejich vzájemné vztahy i 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 
3 Jako jeden z vrcholných překladů Žantovské se jeví například podstatná část básně Extáze, která má charakter 
jakéhosi lyrického výkladu o podstatě lásky a může se v ní dobře uplatnit překladatelčin důraz na logickou  
návaznost myšlenek. 
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dramatickou expresi, ale zároveň jsou výrazově relativně nekomplikované a „persona“, která 
z nich promlouvá, má jasně nalinkované rysy a jednoznačné emoce.4 

Závěry o tom, které výrazové polohy Donnovy poezie jsou blízké každému ze dvou hlavních 
překladatelů,  se promítají  i  do struktury ústřední analytické kapitoly práce. Zatímco v její 
první části jsou představeny nejcharakterističtější rysy Donnova stylu, a to zejména ty, u nichž 
se  ukazuje,  že  jsou  překladatelsky  obtížné,  tj.  důraz  je  tu  kladen  na  hlavní  problémy 
donnovského  překladu  a  výběr  analyzovaného  materiálu  vychází  z  četby  originálů  a 
sekundární  literatury,  v  závěrečné  části  kapitoly  je  každý  z  překladatelů  v  zájmu  větší 
vyváženosti  a  spravedlivějšího  posouzení  obou překladových souborů představen na větší 
ploše  ve  dvou  básních,  které,  jak  se  domnívám,  dobře  odpovídají  jejich  poetice.  Výběr 
materiálu  pro  tuto  závěrečnou  reflexi  pak  vychází  mj.  také  z  bermanovské  první  fáze 
kritického hodnocení, tedy z  prvotního čtení překladů bez originálu.
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