
ABSTRAKT 

Pozdní názory W. H. Audena byly ovlivněny mnoha významnými osobnostmi, 

americký teolog Reinhold Niebuhr patří mezi nejvlivnějších z nich. Tato bakalářská práce 

zkoumá vliv přátelství mezi Reinholdem a Audenem na Audenův život a tvorbu a to zejména 

v období od konce čtyřicátých let do let šedesátých. Niebuhr Audenovi poskytl teoretický 

rámec pro mnohé z jeho pozdních myšlenek, čímž mu pomohl k nalezení smyslu v jeho 

básnickém povolání i k rozřešení jeho obecnějších ideových rozporů. Tato práce zkoumá tři 

hlavní oblasti v nichž je patrný Niebuhrův vliv na Audena: křesťanství, historii a politiku.  

Křesťanství, na které se zaměřuje první část této práce, slouží jako ideový rámec a 

poskytuje širší pozadí pro Audenovo a Niebuhrovo pojetí historie a politiky. Nejprve jsou 

přiblíženy Niebuhrovy teologické názory, se zaměřením na jeho pojetí křesťanského realismu 

a nauky o prvotním hříchu. Poté je představen Audenův přístup ke křesťanství, zejména ve 

vztahu k jeho krizi povolání a jejímu rozřešení. Nejdůležitější pasáží této části je porovnání 

těchto dvou pohledů s důrazem na Niebuhrův vliv na Audenovo náboženské smýšlení. Jejich 

blízké pojetí konceptu bezpodmínečnosti a prvotního hříchu se odráží v jejich porozumění 

pacifismu a liberalismu, které je dále rozvinuto v Niebuhrově chápání optimistické a 

pesimistické deformace křesťanství. Toto jsou klíčové pojmy, které se dále uplatňují v jejich 

jak historických, tak v politických teoriích. 

Druhá část se zabývá Audenovým a Niebuhrovým pojetím historie. Niebuhrův pohled 

je ilustrován zejména na jeho vztahu k abstraktním konceptům a vývojům ve společnosti 

v průběhu dějin. To zahrnuje jeho interpretaci role dobra a zla v historii a jejich vztah k lidské 

povaze, stejně tak jako potenciální politické vývoje v průběhu dějin. Auden, kromě již 

zmíněného vývoje, se věnuje i vztahu mezi historií a uměním. Podobnost mezi Niebuhrovým 

a Audenovým pohledem tkví zejména v roli, kterou křesťanství hrálo v dějinném procesu, a 

v odpovědnosti plynoucí z možnosti lidské volby. To je pak oba přivádí k uznání demokracie 

jako nejlepšího možného politického systému a tím slouží jako pojítko mezi Audenovým a 

Niebuhrovým pojetím křesťanství a politiky.  

Poslední část této bakalářské práce se soustředí na téma politiky. Audenův a 

Niebuhrův postoj vůči politice rozvíjí téma historických vývojů a jejich aplikaci na současné 

politické dění v rámci stanoveného křesťanského rámce. Nejprve je představeno širší politické 

a kulturní prostředí počátku studené války, které oskytuje rámec pro Audenovo a Niebuhrovo 

spojení se současnou politikou. Následně jsou přiblíženy jednotlivé politické názory Audena a 

Niebuhra s důrazem na jejich postoje vůči politické akci ze strany jednotlivce i společnosti. 



Práce je zakončena zkoumáním Niebuhrova vlivu na Audenův pohled na pozici umění, 

především pak poezie, ve společnosti a jak se toto odráží v Audenově jednání v tomto období.  

 


