
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. 

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.


