
Abstrakt: Za nepřátelskou linií: Nová americká poezie a války 

antologií během studené války

Nová americká poezie, antologie poezie vydaná Donaldem Allenem a publikovaná  

vydavatelstvím Grove Press v roce 1960, je možná jednou z nejvlivnějších antologií amerických 

básní v historii. Nejenže přinesla některým z nejslavnějších básníků 20. století mezinárodní 

význam, ale také vytvořila redakční model, který řada významných budoucích antologů může 

následovat. Pomohla také vytvořit obraz americké poezie rozdělené mezi soutěžní tábory básníků 

volného verše a formálních básníků, nebo vzpurných a akademických básníků. Tyto bojové linie 

byly nakresleny při vydávání této antologie. Současně Allenova antologie etablovala Spojené státy 

jako centrum a zdroj inovativní anglofonní poezie, přestože tato poezie byla během poválečného 

období psaná v mnoha anglicky  mluvících zemích. Původ a dědictví této významné antologie jsou 

komplexní a mají hluboký  význam pro způsob, jakým o dnešní básni přemýšlíme. Vzhledem k 

těmto skutečnostem nastal správný  čas pro kritickou reexaminaci Nové americké poezie, s využitím 

nedávno objevených informací o studené válce, stejně jako o nových způsobech přemýšlení o 

národní a nadnárodní literatuře posledních dvou desetiletích.

Má diplomová práce zkoumá americkou poezii vydanou během poválečné doby a za 

studené války, soustřeďujíc se na Novou americkou poezii a na způsoby, jakými tato významná 

antologie pokračuje ve vytváření populárního a kritického vnímání americké poezie. Má disertační 

práce dává Allenovu antologii do správného kontextu právě zkoumáním křižovatky mezi politikou, 

společenským životem a literaturou během studené války. Odhaluje způsob, jakým byl Allen 

ovlivněn nestálým klimatem nacionalismu a politiky, který během studené války pronikl každým 

aspektem amerického života. Znovu zvážení dramatického vlivu, který  Allenova antologie měla na 

způsob, jakým o americké poezii přemýšlíme a jak ji zahrnujeme do antologie, a opětovné 

kontextualizování Nové americké poezii, jako dokumentu z doby studené války, nám nejen pomáhá 

přesněji pochopit vznik antologie, ale také podporuje nové způsoby  myšlení o anglofonní poezii 



jako celku ve 20. století a dnešní době. Pro moji diplomovou práci jsou důležité dvě otázky: proč 

byl Allenův model americké poezie tak efektivní a jsou antologická rozdělení a spojení stále 

užitečná pro dnešní kritiky?

Některé z největších debat v americké poezii se v posledních letech soustředily na obecné 

vnímání avantgardní či inovativní americké poezie z období od druhé světové války až po 

současnost, především jako na díla bělochů, vyjímaje žen a spisovatelů jiné rasy. Kritici, včetně 

Cathy  Park Hong, poukázali na to, že současné vnímání americké avantgardy pochází přímo z Nové 

americké poezie, která zahrnuje pouze čtyři ženy a jednoho básníka jiné rasy. To je jeden 

z důležitých úhlů pohledu, ve kterém je Allenova antologie a její trvalý vliv zralý ke zvážení, a 

který  též ukazuje, že opětovná kontextualizace Allenovy antologie bude mít obrovské dopady na 

naše chápání americké poezie za posledních 60 let. Má disertační práce nenaznačuje, že měl Allen 

špatné záměry v nedostatečné rozmanitosti zahrnovaných básníků, ale místo toho tento úkaz 

poukazuje na rozšířené sociální klima tehdejší doby. Opětovná kontextualizace Nové americké 

poezie jako antologie z období druhé světové války  nám pomůže lépe pochopit ji i americkou poezii 

obecně. Zatímco úspěšně představila širšímu čtenáři mnoho cenných básníků, Allenova kniha 

nastavila sporné precedenty rasy  a pohlaví, které přetrvávají i o 50 let později. Osvětlení 

nacionalistických kořenů díla a jeho původu v kultuře studené války komplikuje a obohacuje 

kritickou koncepci americké poezie dvacátého a dvacátého prvního století. Počínaje tímto 

okamžikem doufejme, že se debata o americké poezii v tomto století rozšíří tak, aby zahrnovala 

nadnárodní vnímavost a zapojila významné příspěvky menšin a žen.

Nacionalismus je dalším tématem, které se objevilo v nedávných literárních diskusích, a to 

také může být zužitkováno při zkoumání v kontextu Allenovy antologie. Nacionalismus byl v 

průběhu studené války všudypřítomný, kdy  debaty o poezii byly  také často debatami o politice a 

představa jednotlivce o americké poezii odhalila hodně i o jeho představě o zemi. Padesátá léta byla 

desetiletím, během něhož  byl vyhlášen den vlajky, a americká vlajka - která se objevuje na obálce 



Allenovy antologie i v díle významných umělců éry, jako je Jasper Johns – byla silným symbolem 

během tohoto období. Allenova antologie, od obálky až po svůj název a básníky, kteří v ní byli či 

nebyli zahrnuti, koření z amerického nacionalismu studené války tak, že by mohla překvapit 

čtenáře, kteří považují Novou americkou poezie za liberální, rebelující, která reaguje proti omezení 

konzervativní, konformní poválečné americké společnosti. Zatímco toto vnímání není zcela chybné, 

skutečnost - stejně jako vše během studené války - je mnohem složitější. Znovu prozkoumáním a 

kontextualizací Allenovy antologie, se tato disertace snaží vrátit tuto složitost zpět do kritického 

diskurzu o poválečné americké poezii. Ta byla příliš dlouho zabředlá argumenty o formě a 

hypoteticky  soupeřícími tábory "vařených" a "syrových" poezií – abych použil dnes-slavnou 

terminologii Roberta Lowella z roku 1960. 

Zde je jeden z nejdiferencovanějších a nejzajímavějších aspektů Allenovy antologie, aspekt 

jež  byl zastíněn, i když kniha nadále významně ovlivňovala antologii poezie, populární vnímání a 

kritický diskurz. Konec konců Allenova antologie se skládá z radikálních kontrakulturních básní 

zasazených do konzervativního národního rámce. Kniha je liberální i konzervativní zároveň. 

Poukazuje na některé z nejkonzervativnějších a nacionalistických amerických tendencí studené 

války, kdy americké umění a kultura byly často používány jako zbraň kulturní války. Allen byl 

přímo ovlivněn koncepcí americké kultury, která byla z velké části vyrobena tak, aby působila jako 

protiklad k tomu, co lidé vnímali jako konformnější a restriktivnější tendence sovětské kultury. 

Stejně jako sověti používali rasové problémy ve Spojených státech na důkaz nedostatků 

kapitalismu, tak i CIA používala integrované jazzové kapely - jejichž výlety  do sovětských zemí 

financovala - jako příklad rovnosti Američanů. Totéž lze říci o americkém umění během tohoto 

období, které bylo často používáno jako příklad svobody projevu poskytované Američanům, na 

rozdíl od rigidnosti socialistického realismu. Nová americká poezie je součástí této kulturní studené 

války, i když obsahuje některé z nejvíce inovativních a liberalizovaných amerických básníků 20. 

století.



První kapitola mé diplomové práce "Syroví Američané: Persistence národního binárního 

modelu anglofonní poezie Nové americké poezie", stanovuje rámec práce tím, že zkoumá materiální 

úspěch Allenovy antologie a jeho vliv jak na následné antologie americké poezie, tak na způsob 

jakým přemýšlíme o anglofonní poezii. Vysvětleny jsou čtyři vlivy antologie. Prvním je rozdělení 

americké poezie na inovativní a tradiční. Druhým je splynutí americké poezie s inovacemi a britské 

poezie s tradicí. Třetí vliv vyplývá ze zařazení pouze několika žen a = do antologie, což přispělo k 

pocitu, že inovační americká poezie byla většinou vytvořena bílými muži. Závěrečným tématem 

kapitoly je nacionalismus v knize a způsob, jakým si nárokoval poetickou inovaci v americkém 

básnictví spíše, než v anglickém jazyce jako takovém. 

Druhá kapitola, "Velká bomba: Nová americká poezie jako antologie studené války" zkoumá 

společenský, historický  a politický kontext, ve kterém Allen vytvořil a publikoval svou antologii, 

aby potvrdila, že Nová americká poezie pramení ze studené války. Tato kapitola vyzdvihuje některé 

klíčové rozdíly  a obavy literární produkce v této době, včetně debat o tom, zda básníci patřili do 

akademie. Dále popisuje krátkozrakost  mainstreamových kritiků zaobírajících se nezávislými 

básníky, kteří nejsou spojeni s univerzitami nebo médii. Tato kapitola rovněž ukazuje, jak násilná 

politická rétorika v tomto období pronikla do amerického života a i do diskusí o poezii. Americká 

kultura byla takto používána jako propaganda, a tedy  zbraň studené války. Zásadní význam zde 

představuje Nová americká malba, putovní výstava abstraktních expresionistických malířů tajně 

financovaná CIA v roce 1959, která inspirovala Allena při rozvoji jeho antologie.

Třetí kapitola, "Komunita lásky: Nová americká poezie a revoluční vztahy  v Americe za 

studené války", zkoumá Allenův popis komunity  lásky, jako nejdůležitější sjednocující kvalitu jeho 

knihy. Sledujíce revoluční politické konotace této fráze zpět k jejich kořenům, kapitola používá 

Allenovy  slova jako výchozí bod pro posouzení měnící se povahy vztahů v Americe za studené 

války. Také odhaluje, že zatímco mnoho z básní se nejeví, že by se zabývaly politickými otázkami, 

ve skutečnosti vyjadřují radikální přístup k manželství a vztahům, který  je v rozporu s 



převládajícími konzervativními tendencemi v zemi. Zkoumáním konkrétně komunistických a 

komunalistických konotací fráze “komunita lásky”, kapitola odhaluje složité způsoby, jakými Allen 

a jeho antologie reagovali na kulturu, politiku a společnost za studené války. 

Čtvrtá kapitola, "Tato věc je nejvíce národní: nacionalismus a asimilace v Nové americké 

poezii", zkoumá nacionalismus Allenovy antologie, který  se projevuje v titulu knihy  a zobrazením 

americké vlajky na její obalce, stejně jako Allenovým úvodem a redakční politikou. Tato kapitola 

dokazuje, že tyto prvky zařazují Novou americkou poezii do obnoveného pocitu nacionalismu v 

USA během studené války. Je třeba poznamenat, jak se Allenova definice "amerického" posunula a 

zúžila v době úpravy knihy, částečně též  kvůli vlivu Charlesa Olsona. Kapitola také tvrdí, že 

navázáním na počáteční úspěchu této antologie dalšími publikacemi používajícími podobných titulů 

a obálek, vytvořil Allen konsensus o inovativní poezii jako čistě o americké. Zároveň tento 

konsensus naznačoval, že formální poezie je staromódní a vázána na britské tradice. Čtení knihy  z 

nadnárodní perspektivy nám umožňuje rekvalifikovat mnohé z velkých tvrzení antologie 

vyvolávajíce revize našich představ jak o americké, tak o britské  poezii. 

Dizertační práce končí závěrem "Problémy s americkým avantgardním kanonem", který 

přináší aktuální debaty  o knize a americké avantgardě, dívajíc se na dnešní odkaz Nové americké 

poezie. Problémy rasy a pohlaví v avantgardě nedávno povzbudily diskusi a kritici tvrdili, že kořeny 

současné rasové a sexuální homogeneity, chválené experimentální americké poezie, vyrůstají z 

Nové americké poezie. Současná důležitost těchto otázek naznačuje, že přišel čas na zkoumání 

kontextu studené války  v antologii, aby ukázal, jak je Allenova koncepce americké poezie 

podmíněna samotnou kulturou, proti které bojoval. 

 Několik nedávných kritických studií znovu kontextualizovalo a zkomplikovalo způsob, 

jakým vnímáme americkou kulturu během studené války  a jak politika a kultura na sebe často 

překvapivě působily. Knihy  týkající se těchto témat, které ovlivnily moji disertaci jsou Cold War 

Poetry: The Social Text of the Fifties Poem (2001) od Edwarda Brunnera; The Cultural Cold War: 



The CIA and the World of Arts and Letters (2001) od Francise Stonor Saunderse; Counter-

Revolution of the Word: The Conservative Attack on Modern Poetry 1945–1960 (2008) od Alana 

Filreise; Counterculture Colophon: Grove Press, The Evergreen Review, and the Incorporation of 

the Avant-Garde (2013) od Lorin Glassové; American Cold War Culture (2006) od Douglase 

Fieldova, mimo jiné. Tyto knihy neocenitelně přispěly  k této práci, a přesto absence studií Allenovy 

antologie v kontextu studené války zůstává kuriózní mezerou. 

Vedle tohoto nedávného přehodnocení studené války se anglofonní literární kritika v 

posledních dvou desetiletích oživila vznikem nadnárodních studií. To naznačuje, že zeměpisné a 

politické hranice nejsou dobře vztaženy  k literatuře, čímž se zakrývá mezinárodní tok informací a 

inspirace. Tato teorie ovlivnila mé argumenty  o Allenově antologii v několika klíčových bodech. 

Jeden důležitý  text, který  je třeba v tomto ohledu zmínit, je Routes: Travel and Translation in the 

Late Twentieth Century (1997) od Clifforda Jamese. Jamesovy představy o tom, jak inspirace a vliv 

plynule cestují přes geografické, politické a lingvistické hranice, ovlivnily  mé úvahy o způsobech, 

jakými byl Allen afektován důrazem kladeným studenou válkou na americký nacionalismus, a jak v 

tomto duchu pokračovala jeho tvorba. Dále pak jak jeho redaktorská rozhodnutí omezila a 

normalizovala bohatý vývoj poválečné anglofonní poezie, mající své kořeny v zemích a jazycích po 

celém světě.

Vzhledem k tomu, že moje disertace často zmiňuje to, co by mohlo být  nazváno 

nadnárodním pohledem na Alleninu antologii a poezii napsanou ve Spojených státech v období po 

druhé světové válce, bylo by užitečné zde zahrnout obecnější poznámku o tom, že používám 

termíny jako "americká poezie". Jedním z argumentů této disertační práce je, že dychová a 

hovorová poezie nebyla výhradně inovací amerických básníků po druhé světové válce. Takže pokud 

jde o poezii v anglickém jazyce, která nebyla omezena na Spojené státy, typicky se používají 

adjektiva "anglofonní poezie" nebo "anglická jazyková poezie". A zatímco nadnárodní postoj 

diplomové práce naznačuje, že termíny poezie Spojených států nebo americká poezie jsou 



zavádějící, omezující nebo dokonce nesmyslné, jsou zde někdy používány v odkazu na obecnou 

kategorii americké poezie, kterou většina čtenářů považuje za samozřejmou. V takových případech 

je třeba tyto pojmy chápat, jako vhodné ukazatele, pokud rozdíl mezi nimi není pro tento argument 

podstatný. Následující kapitoly poskytují alternativy ke komplexní jednoduchosti pojmů syrový 

versus vařený, akademický versus avantgardní a americký verš versus zbytek světa, což jsou pojmy, 

které se v diskusích o poezii stávají příliš častými. Tyto klišé, které zůstaly nezpochybnitelné, 

zakrývají naše chápání klíčových křižovatek poezie, politiky a kultury.

Vedle výše zmíněných knih se Nová americká poezie objevila v několika studiích ke konci 

20. Století. Ty  se týkaly dnes nechvalně známých "antologických válek", které Allenova kniha 

odstartovala. Řada kritiků na obou stranách formální propasti vyjádřila názor na úlohu Allenovy 

antologie v debatě mezi svobodným a formálním veršem. Zatímco tyto studie jsou osvětlující, nikdo 

zatím nezvážil Allenovu antologii z pohledu nacionalismu a kulturních válek během studené války. 

Domnívám se, že má disertační práce bude takto vytvářet důležitý  přínos. Doufám, že mé objevy a 

závěry pomohou ukázat diskurs v nových směrech, které jsou přesné a osvětlující pro diskuse o 

poezii minulosti a budoucnosti. 

Mé metody  výzkumu zahrnují archivní výzkum v archivu Donalda Allena na Kalifornské 

univerzitě v San Diegu, stejně jako v kolekci poezie na univerzitě v Buffalu a ve sbírce Charlesa 

Olsona na univerzitě v Connecticutu. Korespondence Donalda Allena a mnoha básníků obsažených 

v antologii poskytuje základy  pro mé argumenty v několika kapitolách, nabízejíc pohled z první 

ruky na sociální, literární a politické klima, ve kterém Allen vytvořil a propagoval Novou americkou 

poezii. Zároveň ukazuje jak se redakční proces rozvinul v reálném čase, a jak byla antologie přijata 

Allenovými současníky. Používání současných recenzí antologie mně v tomto ohledu též pomáhá. 

Kromě archivního výzkumu jsem udělal rozhovory s několika klíčovými osobnostmi americké 

poezie padesátých a šedesátých let, včetně Donalda Halla, Joanne Kygerové, Roberta Packa a 

Edwarda Fielda. Všichni poskytli hluboký náhled na politiku poetů té doby. Tyto rozhovory, v 



kombinaci s důkladným výzkumem literatury, umění, filmu, tance a hudby z poválečného období, 

mi pomohli dospět k úplnějšímu pochopení společenského a uměleckého prostředí, v němž Allen 

pojal a upravil antologii, a ve kterém básníci z jeho antologie psali své básně. Prostředí, v němž 

kritici a čtenáři reagovali na publikaci a propagaci alternativních hlasů v americké poezii.

Pokračující význam a vliv Nové americké poezie je nesporný. Pouze nedávno začali někteří 

kritici zpochybňovat  složitý  a možná problematický  rámec, který  Allenova antologie vytvořila pro 

anglofonní poezii a koncept americké avantgardy, a to jak ve 20. století, tak i v dnešní době. 

Doufám, že tato disertace bude cenným a trvalým příspěvkem k diskusi kolem Allenovy antologie, 

poválečné americké poezii a konceptu americké poezie jako kritické kategorie. Mým cílem není 

zpochybnit ani důležitost Allenovy  antologie, ani pozitivní povahu jeho motivací, ale spíše naznačit, 

že skutečnost, v níž svou antologii vytvořil, byla mnohem komplikovanější, než se často 

předpokládá. S nedávným kritickým opětovným zkoumáním kulturní války v období studené války 

a složitých způsobů, jakými umělecká díla vytvářela křižovatky kultury a politiky, je nejvyšší čas, 

aby Allenova antologie byla znovu posouzena. Věřím, že tato diplomová práce zaujme místo po 

boku ostatních nedávno uveřejněných publikací, které našemu vnímání americké kultury z období 

studené války dodaly na komplexicitě a nuanci, a také ukázaly jak formující bylo toto období pro 

naše současné vnímání umění a co znamená být Američanem.


