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[Abstrakt] Článek analyzuje podstatu zájmu anglických autorů 
o slovanskou (a českou) kulturu od konce 18. století do roku 1850. Do tohoto 
období spadá vydání dvou překladových antologií české poezie 1. pol. 
19. století: Bowringovy České antologie (Cheskian Anthology) z roku 
1832 a Wratislawových Starých a nových českých básní (Lyra Czecho
slovanská. Bohemian Poems, Ancient and Modern) z roku 1849. Rozbor 
struktury, překladu i recepce obou antologií ukazuje nejen mystifikačnost 
v nich představeného „českého kánonu“, ale především odrážejí hlubokou 
vnitřní nestabilitu hodnot české kultury v obrozenském a poobrozenském 
kontextu.
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[Abstract] The article analyses the nature of the interest of English 
authors in Slavic (and specifically Czech) culture between the end of the 
18th century to 1850. This period saw the publication of two translated 
anthologies of Czech poetry: Bowring’s Cheskian Anthology (1832) and 
Wratislaw’s Lyra Czecho ‑slovanská. Bohemian Poems, Ancient and 
Modern (1849). The structure, form of translation and the reception of both 
anthologies demonstrate not only the mystification nature of the ‘Czech 
canon’ presented in them, but also reflect the deep internal instability of the 
values of Czech culture in the heyday of the Czech National Revival and in 
the period soon after.
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