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Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá dějinami českého sonetu v letech 1885–1948. Na

pečlivě vybraném materiálu je zkoumáno postavení konkrétních textů jak v dílech
jednotlivých autorů (od Jaroslava Vrchlického po Jana Zábranu), tak i ve vymezeném

literárněhistorickém období. To je rozděleno do tří etap (1885–1900, 1900–1930 a
1931–1948). Pozornost je věnována nejen aspektům formálním (metrum, rým, strofické

členění), ale i funkčním (různé úlohy sonetu v daných etapách vývoje české literatury).
Důležitou složkou práce je i přehodnocení klasické úzké formální definice sonetu. Ta je

nahrazena mnohem širší definicí, která umožňuje za plnohodnotné sonety považovat i
různé jejich experimentální varianty.
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Abstract

This thesis examines the history of Czech sonnets in 1885–1948. Based on a carefully
selected material, it analyses the position of particular texts both in the work of

individual writers (from Jaroslav Vrchlicky to Jan Zabrana) and in the defined period of
Czech literary history. This period is divided into three phases (1885–1900, 1900–1930
a 1931–1948). Both formal aspects (metre, rhyme, strophic structure) and functional
aspects (the various roles of the sonnet in the individual phases of Czech literary

history) are taken into account. An important part of the thesis is the revision of the
standard narrow formalistic definition of the sonnet. This is substituted with a much

broader definition, allowing us to regard various formal experiments as fully-fledged
sonnets.
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Úvod

Tato práce se zabývá českými sonety 1. poloviny 20. století. Jelikož se periodizace

literárněhistorická liší od historické, je nutné hned zkraje říci, že tímto obdobím není míněno
prvních padesát let po roce 1900, nýbrž podstatně abstraktněji pojatý časový úsek od roku 1885,
kdy vycházejí Sonety samotáře1 Jaroslava Vrchlického, do roku 1948, kdy v humpoleckém

gymnaziálním časopise Výkvět publikuje svůj vůbec první sonet2 Jan Zábrana. Jako počátek
volíme Sonety samotáře proto, že jejich autor je přímým předchůdcem moderní lyriky 20. století

a jedním z jejích (pozitivních i negativních) inspirátorů (nehledě na prostou skutečnost, že za

svůj život napsal 899 básní v této formě); juvenilní znělku Zábranovu potom volíme z toho
důvodu, že její autor později vytvořil ve sbírce Stránky z deníku3 jedno z vůbec nejsvébytnějších
pojetí sonetu v české literatuře.

Sledované období jsme si zvolili z toho důvodu, že představuje průnik dvou požadavků:
přehlednosti a původnosti. Co se týče požadavku přehlednosti, zvolené období je v relativní
úplnosti literárněhistoricky zpracováno, a tudíž nabízí ucelenou materiálovou základnu pro další

zkoumání (na rozdíl od 2. pol. 20. a počátku 21. století); požadavek původnosti je splněn tím, že
postavení a vývoj sonetu ve sledovaném období nebyl dosud komplexně zpracován (na rozdíl od
19. století, pojednaného Miroslavem Červenkou a Květou Sgallovou)4.

Tato práce je jedním z výstupů autorova dlouholetého zájmu o formu sonetu (písemné práce,

webová stránka5 věnované sonetům). Omezený rozsah diplomové práce však znemožňuje
pojednat takto rozsáhlé téma v úplnosti. Jedním z témat, která jsme zde proto nuceni

opomenout, ale která budou zahrnuta do plánované dizertační práce, je dobová kritická recepce

zkoumaných sbírek (s výjimkou Šaldovy kritiky Vrchlického sbírky). Dizertační práce bude
nadto zkoumat celé, více než dvousetleté dějiny českého sonetu (tj. od roku 1798 až po

současnost), takže přinese řadu poznatků týkajících se např. vývoje znělky v průběhu celého díla
konkrétních autorů, jenž je zde místy pouze naznačený (např. v díle Jana Kameníka či Jana
Zábrany).
1

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Sonety samotáře. Praha: J. Otto, 1885.

3

ZÁBRANA, Jan. Básně. Ed. Jiří Trávníček. Praha: Mladá fronta, Torst, 1993, s.

2
4

ZÁBRANA, Jan. Nápěvy. Praha: Torst, 2007.

ČERVENKA, Miroslav, SGALLOVÁ, Květa. Český sonet devatenáctého století po jeho stránce formální. In: Słowiańska

metryka porównawcza 5. Sonet. Warszawa: IBL, 1993, s. 49-87.
5

Sonetář webový, dostupný na http://sonety.blog.cz/.
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1.

Stav české (a zahraniční) sonetologie.

1.1. Dosavadní stav zkoumání

Na rozdíl od mnoha vyspělých písemnictví, která se sonetům v domácí tradici soustavně a
dlouho věnují, postrádá dosud česká literatura spolehlivý, kritický a úplný přehled o dějinách,

projevech a autorech této formy u nás. Vzhledem k fragmentární povaze české „sonetologie“6
musíme tudíž potřebné informace hledat většinou v dílčích článcích, slovnících a ostatních
nemonografických publikacích. I přesto existuje několik prací, které lze označit za přehledové a

které nám mohou pomoci zodpovědět některé základní otázky. Předně jde o již zmíněnou studii7

Miroslava Červenky a Květy Sgallové, která vyšla v Polsku, konkrétně v pátém čísle sborníku
Słowiańska metryka porównawcza. Tato práce obsahuje stručný přehled dějin českého sonetu

v 19. století od poněkud neobratných trochejských prvopočátků u Josefa Jungmanna až po

verslibristické sonety Antonína Sovy. (Kromě původní tvorby jsou zde rovněž stručně objasněny
i dějiny překladu sonetů: za průkopníky jsou zde označeni Jan Kocián a František Ladislav
Čelakovský a jejich překlady Franceska Petrarky z 20. let.) Na druhém místě je zapotřebí zmínit

přehledový článek8 Květy Sgallové ze sborníku ke slovinské konferenci na téma Sonet in sonetni

venec, jež se konala v Lublani r. 1995. Dále je k dispozici např. článek Kollárův sonet9 Otokara

Fischera, práce Jana Mukařovského Obecné zásady vývoje novočeského básnictví10 nebo studie
Vojtěcha Jiráta Básnické vyjadřování Jana Kollára11. O sonetech Jana Zábrany pojednává Jiří

Trávníček ve své monografii Poezie poslední možnosti12. Relevantní informace lze nalézt také

v různých prolozích či epilozích, konkrétně např. v antologii Malý koncert13 sestavené
Františkem Hrubínem.
6

Tento pojem zde užíváme bezprecedentně, proto je v prvním výskytu označen uvozovkami. Anglický termín zní

7

ČERVENKA, Miroslav, SGALLOVÁ, Květa. Český sonet devatenáctého století po jeho stránce formální. In: Słowiańska

8

SGALLOVÁ, Květa. Sonet v české literatuře národního obrození. In: PATERNU, Boris. Sonet in sonetni venec. Ljubljana:

9

FISCHER, Otokar. Kollárův sonet. In Duše a slovo. Essaie. 1. vydání. Praha: Melantrich, 1929, s. 238–262

„sonnet studies“; překládáme analogicky podle „translatologie“ / „translation studies“.
metryka porównawcza 5. Sonet. Warszawa: IBL, 1993, s. 49-87.
Filozofska fakulteta, 1997, s. 251–256.
10
11
12

In: MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie II. 1. vydání. Brno: Host, 2001, s. 116–198.

In: JIRÁT, Vojtěch. O smyslu formy. 1. vydání. Praha: Václav Petr, 1946, s. 49–68.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Vykoupen ve vlastním zatracení. In: TRÁVNÍČEK, Jiří. Poezie poslední možnosti. 1. vyd.

Praha: Torst, 1996, s. 99–116.
13

Malý koncert. 100 nejkrásnějších českých sonetů. 1. vydání. Vybral a uspořádal František Hrubín.

Praha: Československý spisovatel, 1963.

9

Nezbytnou pomůckou jsou rovněž literárněhistorické a slovníkové příručky, z nichž lze získat
poznatky o zkoumaných textech v souvislostech. Patří mezi ně Přehledné dějiny literatury české14
Arneho a J. V. Novákových, Vlčkovy Dějiny české literatury15, tzv. akademické Dějiny české
literatury (díly III a IV16), dále Kuncův Slovník soudobých českých spisovatelů17, Lexikon české
literatury18, Slovník básnických knih19. Klasickou, byť poněkud zastaralou a ideologicky zatíženou
slovníkovou příručkou je Vlašínův Slovník literární teorie20.

Co se týče cizojazyčné literatury, je pro nás relevantní základní přehledová příručka Das Sonett21

od Waltera Möncha. Ze slovníkových publikací je nepostradatelná The New Princeton
Encyclopedia of Poetry and Poetics22. V anglofonních zemích existuje řada sonetologických

monografií, bezpočet antologií a nepřeberné množství dílčích článků a studií. Vývojem sonetu a

jeho nejranějšími podobami na světě i v Anglii se zabývá např. Michael Spiller v knize The
Development of the Sonnet23. Velký Spillerův přínos spočívá právě v tom, že zasazuje jednotlivé
autory do historického kontextu a dokládá tak původní, tj. rétorickou funkci této formy. Sonetům
raného a pozdního romantismu je věnována rozsáhlá kritická antologie Pauly R. Feldmanové a

Daniela Robinsona A Century of Sonnets: The Romantic-Era Revival24 která obsahuje i řadu

užitečných poznámek. Sonety 19. století analyzuje v širším kontextu kniha Jennifer Ann

Wagnerové A Moment's Monument: Revisionary Poetics and the Nineteenth-Century English
Sonnet25. Komplexní kritickou antologií je související bohatě komentovaná a anotovaná A
Moment's Monument: The Development of the Sonnet26 Gertrude M. Whiteové a Joan G. Rosenové.
14

NOVÁK, Arne – NOVÁK, Jan Václav. Přehledné dějiny literatury české od dob nejstarších až po naše dny. 4.,

přepracované a rozšířené vydání. Olomouc: R. Promberger, 1936–1939.
15
16

VLČEK, Jaroslav. Dějiny české literatury. 2., doplněné vyd. Praha: L. Mazáč, 1931.

MUKAŘOVSKÝ, Jan et al. Dějiny české literatury III. Praha: ČSAV, 1961; MUKAŘOVSKÝ, Jan et al. Dějiny české

literatury IV. Praha: Victoria Publishing, 1995.
17

KUNC, Jaroslav (ed.). Slovník soudobých českých spisovatelů. Krásné písemnictví v letech 1918-45. Díl 1: A-M; Díl 2:

18

OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv.

20

VLAŠÍN, Štěpán et al. Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977.

N-Ž. Praha: Orbis, 1945-1946.
19
21
22

ČERVENKA, Miroslav et al. Slovník básnických knih. Praha: Československý spisovatel, 1990.
MÖNCH, Walter. Das Sonett. Gestallt und Geschichte. 1. vydání. Heidelberg: Kerle, 1955.
PREMINGER,

Alex

–

BROGAN,

Terry

Princeton: Princeton University Press, 1993.
23
24

V.

F.

The New Princeton Encyclopedia of

Poetry

and

Poetics.

SPILLER, Michael G. The Development of the Sonnet: An Introduction. 1. vydání. London: Routledge, 1992.

FELDMAN, Paula R., ROBINSON, Daniel (eds). A Century of Sonnets: The Romantic-Era Revival. 1. vydání. New York:

Oxford University Press, 1999.
25

WAGNER, Jennifer Ann. A Moment's Monument: Revisionary Poetics and the Nineteenth-Century English Sonnet. 1.

26

WHITE, Gertrude M., a Rosen, Joan G. A Moment's Monument: The Development of the Sonnet. 1. vydání. New York:

vydání. New Jersey: Associated University Presses, Cranbury, 1996.
Charles Scribner's Sons, 1972.
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Antologií, která v sobě spojuje několik různých pohledů a kategorizuje sonety nejen

chronologicky, je The Making of a Sonnet: Norton Anthology27 editorů Edwarda Hirsche a Eavana
Bolanda. Zcela aktuální je loni vydaná kritická antologie The Cambridge Companion to the
Sonnet28, kterou připravili A. D. Cousins a Peter Howarth. O něco starší, ale zato nesmírně

obsáhlou a čtenářsky příjemnou antologií je The Sonnet: An Anthology. A Comprehensive Selection
of British and American Sonnets from the Renaissance to the Present29 Roberta M. Bendera a
Charlese L. Squiera.

Výhradně americkým sonetům je věnována již starší dizertační práce Lewise G. Sternera The
Sonnet in American Literature30. Co se týče ostatních anglofonních zemí, jmenujme např. díla E.
H. Crouche Sonnets of South Africa31, Lawrence J. Burpeeho A Century of Canadian Sonnets32 nebo

Louise Lavatera The Sonnet in Australasia33. Z hlediska diachronního je velmi podnětná kapitola

o vývoji sonetu v nedávno vydaném opus magnum Michaila Leonidoviče Gasparova Nástin dějin
evropského verše34.

Co se týče česky psané sekundární literatury o cizojazyčných textech, je pro nás podnětná

publikace Devatero klíčů od jednoho srdce35 Stanislava Rubáše, zejména co se týče obecných
metodologických aspektů. Ještě novější sekundární sonetologický příspěvek nalezneme v práci
Evy Kalivodové Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě
literatury36, jejíž první kapitola je věnována překladům sonetů E. B. Browningové.

27

BOLAND, Eavan; HIRSCH, Edward. The Making of a Sonnet: A Norton Anthology. 1. vydání. New York: W. W. Norton

28

COUSINS, A. D. – HOWARTH, Peter. The Cambridge Companion to the Sonnet. Cambridge: Cambridge University

29

BENDER, Robert M., SQUIER, Charles L. (eds). The Sonnet: An Anthology: A Comprehensive Selection of British and

30

STERNER, Lewis G. The Sonnet in American Literature (Ph.D. thesis). 1. vydání. Pennsylvania: The University of

31

CROUCH, E. H. (ed). Sonnets of South Africa. 1. vydání. London: A. C. Fifield, 1911.

33

LAVATER, Louis (ed). The Sonnet in Australasia. 1. vydání. Sydney: Angus and Robertson, 1926.

& Company, 2008.
Press, 2011.

American Sonnets from the Renaissance to the Present. 1. vydání. New York: Washington Square Press, 1987.
Pennsylvania, 1930.
32
34

BURPEE, Lawrence J. (ed). A Century of Canadian Sonnets. 1. vydání. Toronto: The Musson Book Company Ltd, 1910.
GASPAROV, Michail Leonidovič. Nástin dějin evropského verše. Přel. Robert Ibrahim a Alena Machoninová. Praha:

Dauphin, 2012.
35
36

RUBÁŠ, Stanislav. Devatero klíčů od jednoho srdce. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2000.

KALIVODOVÁ, Eva: Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury. 1. vydání.

Praha: Karolinum, 2010.
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1.2. Teorie sonetu

Jednou ze základních otázek, na kterou je třeba hned v úvodu odpovědět, je Co je sonet?. Nejprve
uveďme několik definic sonetu z různých příruček poetiky. Pod heslem „Sonet“ najdeme v
Encyklopedii literárních žánrů tuto definici:

Čtrnáctiveršová lyrická báseň s ustáleným systémem rýmů, zpravidla členěná na dvě
čtyřverší a následná trojverší. […] Sonet se zpravidla vyskytuje v podobě kompozičních celků;
představovat mohou pak samostatné básnické dílo, anebo jednu z jeho částí. K technicky
nejnáročnějším básnickým výkonům náleží znělkový věnec, složený z 15 sonetů, kde poslední verš
tvoří počáteční verš sonetu dalšího, sonet patnáctý (zvaný mistrovský) se pak skládá
z počátečních veršů všech čtrnácti předcházejících a dává tak celku shrnující smysl. 37

Ve Slovníku literární teorie je sonet definován jako:
pevná forma evropské lyrické poezie, vyznačující se závazným počtem čtrnácti veršů, členěných
obvykle do čtyř strof (dvě čtyřverší a dvě trojverší), přičemž obě kvarteta i obě terceta zpravidla
tvoří relativně uzavřený celek; první dvě strofy bývají rýmovány podle vzorce a b b a a b b a (nebo
také abab abab, popř. v jiných variacích), kdežto závěrečná trojverší mívají rýmové vzorce různé
ccd eed, cdc ede, cde cde, edd cee, cdc dee apod.). Také významové členění s. je poměrně
ustálené: poměr prvních dvou strof k následujícím býval přirovnáván k otázce a k odpovědi, k
problému a jeho řešení (odtud se odvozovaly vnitřní dispozice sonetu pro poezii reflexívní i
didaktickou), nyní se shledává v sonetu dialektická triáda (první kvarteto teze, druhé antiteze, obě
terceta syntéza). […]. Metrum s. bývá nejrůznější: ruská poetika uvádí jako klasické metrum
pětistopý jamb, francouzská alexandrín.38

V The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics nalézáme tuto definici:
A 14line line poem normally in hendecasyllables (in It.), iambic pentameter (in Eng.), or
alexandrines (in Fr.) whose rhyme scheme has, in practice, varied widely despite the traditional
assumption that the s. is a fixed form. The three most widely recognized versions of the s., with

37
38

MOCNÁ, Dagmar – PETERKA, Josef a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha, Litomyšl: Paseka, 2004, s. 638.
VLAŠÍN, Štěpán et al. Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977, s. 350.
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their traditional rhyme schemes, are the It. or Petrarchan (octave: abbaabba; sestet: cdecde or
cdcdcd or a similar combination that avoids the closing couplet), the Spenserian (abab bcbc cdcd
ee), and the Eng. or Shakespearean (abab cdcd efef gg). Weeks (1910) showed in a sample of just
under 6000 Eng. ss. that 60% used the abba abba pattern for the octaves, and 22% abab cdcd.
With respect to the It. pattern (by far the most widely used of the three), it will be observed that
a two-part division of thought is invited, and that the octave offers an admirably unified pattern
and leads to the volta (q.v.) or “turn” of thought in the more varied sestet. The abbaabba octave
is actually a blend of 3 brace-rhyme quatrains, since the middle four lines, whose sounds overlap
the others, reiterate the identical envelope pattern but with the sounds reversed, i.e. baab.
Normally, too, a definite pause is made in thought development at the end of the eighth line,
serving to increase the independent unity of an octave that has already progressed with the
greatest economy in rhyme sounds. Certainly it would be difficult to conceive a more artistically
compact and phonologically effective pattern. The sestet, on the other hand, with its element of
unpredictability, its usually more intense rhyme activity (three rhymes in six lines coming after
two in eight) and the structural interdependence of the tercets, implies an acceleration in
thought and feeling, a mood more urgent and animated.39

Mohli bychom citovat další definice z literárních příruček a učebnic poetiky, nemluvě o osobních

vyznáních mnohých básníků či o četných „meta-sonetech“ (tj. sonetech o sonetech), kterých zná

literární historie mnoho. V této práci však chceme k dané problematice přistoupit původněji a
zejména z literárněhistorické perspektivy (tj. diachronně), a proto se pokusíme sonet definovat
co možná nejobsažněji, se zřetelem k jeho funkci a šíři jeho možností, nikoli pouze k jeho formě.

Problém čistě formalistické definice sonetu totiž spočívá v tom, že vymezuje pevně daný počet
veršů, možná rýmová schémata, nejčastější metra a dvě až tři historické varianty. Síla sonetu

však tkví právě v tom, že se v průběhu dějin vyvinul v samostatný básnický útvar, nesnadno
uchopitelný a s neostrými hranicemi. Jak se pokusíme ukázat v této práci, sonet se v dějinách
(nejen) české literatury objevil v tolika podobách, že by je klasická formalistická definice nebyla
s to obsáhnout.

Sonet si pochopitelně nelze představovat jako něco již daného, jako předem existující formulku,
která se dá různými způsoby naplňovat. Sonety jsou vždy znovu nově vytvářeny na pozadí již

existující literární tradice. Rovněž by bylo nerozumné domnívat se, že novější podoby sonetu

jsou pro jeho vývoj méně relevantní než ty starší: jeho dějiny jsou utvářeny jak starší literární

minulostí, tak novější literární minulostí i literární současností stejně jako obecnými
39

PREMINGER,

Alex

–

BROGAN,

Terry

V.

F.

The New Princeton Encyclopedia of

Princeton: Princeton University Press, 1993, s. 1167–1168.
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uměleckými tendencemi dané doby. Sonet je ze synchronního hlediska pevně zakotven v době,
kdy vzniká. Jeho dějinnost však není statická: v každém bodě jeho vývoje existují důvody i
odhalitelné motivace jeho momentální podoby. Úkolem sonetologa je tyto důvody a motivace
odhalit a popsat.

Naše definice sonetu má podobu jakéhosi „znělkového desatera“ a zní takto:

1. Sonet je vyjádřením básnického záměru, které se na pozadí známé literární tradice vždy
nově materializuje;

2. tato materializace mívá většinou podobu třinácti-, čtrnácti- či patnáctiveršového celku, který

bývá rozčleněn na různý počet strofických celků, pokud je členěn na oktávu a sestinu (tj. dvě
kvarteta a dvě terceta), je tradičně nazýván sonetem italským, pokud je rozčleněn na 3
kvarteta a jedno dvojverší (kuplet), bývá tradičně nazýván sonetem anglickým;

3. sonet může být stroficky členěn i dalšími způsoby např. na dvě terceta a dvě kvarteta, na dvě
kvarteta, mezi něž jsou vložena dvě terceta, i na další, různě rozsáhlé a početné strofy;

4. toto členění může mít povahu grafickou (strofické celky odděluje prázdný řádek), rýmovou
(strofické celky ohraničuje či propojuje rým) nebo významovou (strofické celky jsou
spojovány významovými množinami básně);

5. příznačným rysem sonetu, který zde nazýváme obsahově-kompozičním principem, je jeho
rozpůlení (nikoli však v matematicky přesném smyslu na dvě stejně velké části), ať už na
oktávu a sestinu, na trojici kvartet a kuplet nebo (zrcadlově) na kvarteto + tercet a tercet +
kvarteto (přičemž platí, že tento princip může být záměrně porušen);

6. sonet může být vytvářen všemi druhy versifikačních systémů, sestupným i vzestupným
metrem, může být také polyrytmický či arytmický;

7. sonet bývá rýmovaný, a to podle různých tradičních schémat i zcela libovolně, může být také
nerýmovaný;

8. od ostatních literárních útvarů jej odlišuje záměr autora napsat právě sonet, přičemž platí, že
tento záměr lze rekonstruovat např. z názvu básně, z názvu sbírky, do níž je daný text

zahrnut, z textového okolí dané básně (tj. je-li např. daný text zařazen do oddílu sbírky, kde
se vyskytují pouze sonety) atd.;

9. není-li možné záměr rekonstruovat, rozhoduje (v tomto pořadí) obsahově-kompoziční
princip a forma;

10. není-li forma průkazná, musí interpret uvést a odůvodnit své rozhodnutí.
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1.3. Kritéria pro výběr textů

Aby byla naše práce smysluplná, je zapotřebí stanovit jednotné požadavky pro výběr a zařazení

materiálu, kterým se budeme zabývat. Tyto požadavky jsou tři a vybraný text musí splňovat
alespoň jeden z nich:

1. reprezentativnost – daný text reprezentuje určitou tendenci v dobovém literárním vývoji
(např. vstup volného verše do české literatury);

2. vývojová relevance – daný text reflektuje vývoj určitého aspektu v rámci dobové literární

produkce (např. odklon od lumírovské eklektičnosti) nebo v díle konkrétního autora
(např. proměnu poetiky Vítězslava Nezvala);

3. jedinečnost – daný text se vymyká dobovým konvencím nebo je záměrně porušuje.
I přes výše uvedená kritéria je pochopitelné, že tato práce obsahuje jistou dávku subjektivity, jež

se odráží ve výběru textů i v jejich interpretaci. Domníváme se však, že toto potenciální riziko,
ale zároveň i přednost práce jsou společné všem literárněhistorickým a literárněkritickým

studiím, potažmo celému oboru. Konkrétní důvody pro zařazení toho či onoho textu jsou
vysvětleny v příslušných oddílech.

Omezený rozsah práce má rovněž za následek skutečnost, že všem tématům nemůže být

věnována stejně velká pozornost. A tak zatímco např. sonety Vítězslava Nezvala vyžadovaly
hned 2 samostatné kapitoly, Anglickým sonetům Viktora Fischla je věnována pouhá jedna strana.
Důvodem je také rozdílná vývojová relevance jednotlivých sbírek či cyklů.

V plánované dizertační práci budou rovněž analyzovány stočtyřicetileté dějiny českých
znělkových věnců (187240–201241). Zařazení tohoto tématu do naší současné práce brání kromě

omezeného rozsahu i její časové ohraničení, neboť věnce sonetů musí být kvůli své náročnosti

(a tím i řidšímu výskytu a méně zjevným vývojovým tendencím) zkoumány v mnohem širší
časové perspektivě.

40
41

QUIS, Ladislav. Věnec padlé slávě. In: Z ruchu. 1. vyd. Praha: Fr. A. Urbánek, 1872.

KREMLIČKA, Vít. Buď zdráva, smrti. A2, 2012, roč. 8, č. 11, 23. 05. 2012. s. 27. ISSN 1803-6635.
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1.4. Řazení textů

Pro účely této práce jsme se rozhodli řadit texty chronologicky. Řídíme se přitom prvním

vydáním konkrétních textů (např. některé básně Arnošta Procházky byly publikovány již v roce
1892, ale knižně vyšly až ve 20. letech 20. století; zde i ve všech podobných případech, pokud je
nám tato situace známa, se tedy řídíme časopiseckým vydáním).

V citacích zachováváme původní pravopis, v názvech děl se držíme podoby, kterou uvádí
elektronický katalog Národní knihovny.
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2.

ZROD MODERNÍ ZNĚLKY. České sonety v letech 1885–1900

Období, které jsme vymezili roky 1885 a 1900, charakterizuje boj „staré“ a „mladé“ literatury.
Z různých polemik a diskuzí o úkolech literatury jsou pro nás relevantní zejména dvě, a to tzv.

boje o Hálka42, odstartované známým Macharovým článkem v Naší době43, po kterých se ocitá

v troskách do té doby přátelský vztah Vrchlického a Machara, dvou největších sonetistů této
doby, a Šaldovo vystoupení proti Vrchlickému v recenzi Posledních sonetů samotáře44.

Toto období charakterizuje prudký rozmach a rozvoj českého sonetu. Lumírovci měli k této

formě velice kladný vztah, což si velice dobře uvědomovala mladá generace básníků a začala
útvar sonetu, do té doby bezpečně zakonzervovaný pětistopým jambem, rozrušovat různými
formálními experimenty. Sonet se stal bojištěm. Bylo napsáno bezpočet samostatných znělek i

mnoho cyklů a sbírek. Jak běžný byl tehdy sonet pro českou literaturu, je patrné z dobové
časopisecké produkce (do jejíž analýzy se zde ovšem z důvodu omezeného rozsahu nemůžeme

pouštět) nebo z různých skupinových publikací, jako je např. Almanach secese45, redigovaný S. K.
Neumannem, první společné beletristické vystoupení české moderny, které obsahuje sonety od

Milana Fučíka, Jiřího Karáska, Bohuslava Knösla, Františka Merty a Viktora Součka (přičemž
příspěvky odmítli zaslat mj. J. S. Machar nebo A. Sova). Kromě Karáska zde znělky publikovali

básníci dnes již téměř zapomenutí, což právě potvrzuje, jak rozšířená v té době forma sonetu
byla.

Experimenty se sonetem byly jedním z prostředků, pomocí nichž se moderna emancipovala a

vymezovala proti starším básníkům. Znělka se stala nástrojem konfrontace, a zaujala tak
v dobové produkci klíčové místo.

V této kapitole budeme zkoumat čtyři sbírky sonetů Jaroslava Vrchlického (Sonety samotáře46,
Nové sonety samotáře47, Poslední sonety samotáře48 a Prchavé illuse a věčné pravdy49), dále čtyři
42

Do těchto bojů, které Machar odstartoval kritikou Hálkovy lyriky, která byla podle něj v soudobé kritice

prosazována na úkor Jana Nerudy, se postupně zapojila cela řada autorů „starších“ (Jaroslav Vrchlický, Eliška

Krásnohorská, Ferdinand Schulz…) i mladších (Jiří Karásek, F. X. Šalda). Tyto boje vyústily v manifest České moderny

(1895) a později v Almanach secese (1896). Tato „literární revoluce“ (NOVÁK, Arne – NOVÁK, Jan Václav. Přehledné
dějiny literatury české od dob nejstarších až po naše dny. 4., přepracované a rozšířené vydání. Olomouc: R. Promberger,
1936–1939, s. 881) byla jedním z faktorů, které daly vzniknout moderní české literatuře.
43

NOVÁK, Arne – NOVÁK, Jan Václav. Přehledné dějiny literatury české od dob nejstarších až po naše dny. 4.,

přepracované a rozšířené vydání. Olomouc: R. Promberger, 1936–1939, s. 881.
44

ŠALDA, František Xaver. Kritické projevy 3. Ed Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1950, s. 132–143.

46

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Sonety samotáře. Praha: J. Otto, 1885.

45

NEUMANN, Stanislav Kostka (ed). Almanach secese. Praha: vlastním nákladem, 1896.
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juvenilní, za autorova života nepublikované sonety50 Otokara Březiny, kvarteto znělkových cyklů
Josefa Svatopluka Machara (Letní sonety51, Zimní sonety52, Jarní sonety53 a Podzimní sonety54),

několik sonetů v raném díle Arnošta Procházky (z období geneze sbírky Prostibolo duše55), trojici
sbírek Jiřího Karáska ze Lvovic (Zazděná okna56, Kniha aristokratická57, Sexus necans58) a

Stanislava Kostky Neumanna (Nemesis, bonorum custos…59, Jsem apoštol nového žití60, Satanova

sláva mezi námi61), dvěma knihám veršů Antonína Sovy (Vybouřené smutky62, Ještě jednou se
vrátíme63), debutu Viktora Dyka A porta inferi64 a nakonec dvěma sbírkám Otakara Theera
(Výpravy k Já65, Úzkosti a naděje66).

2.1. Jaroslav Vrchlický: Sonety samotáře (1885), Nové sonety
samotáře (1891), Poslední sonety samotáře (1896), Prchavé illuse
a věčné pravdy (Sonetů samotáře díl 4.) (1904)

47

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Nové sonety samotáře. Praha: J. Otto, 1891.

49

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Prchavé illuse a věčné pravdy. Sonetů samotáře díl IV. Praha: J. Otto, 1904.

48
50
51
52
53
54
55

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Poslední sonety samotáře. Praha: J. Otto, 1896.

In: BŘEZINA, Otokar. Prvotiny. 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění nákladem Melantricha, 1933.
MACHAR, Josef Svatopluk. Letní sonety. 1. vyd. Praha: J. Otto, 1891.

MACHAR, Josef Svatopluk. Zimní sonety. 1. vyd. Praha: J. Otto, 1892.
MACHAR, Josef Svatopluk. Jarní sonety. 1. vyd. Praha: J. Otto, 1893.
MACHAR, Josef Svatopluk. Podzimní sonety. 1. vyd. J. Otto, 1894.

PROCHÁZKA, Arnošt. Prostibolo duše. Praha: Moderní Revue, 1894; PROCHÁZKA, Arnošt. Torza veršů, torza prózy.

Praha: Ludvík Bradáč, 1925.
56

KARÁSEK ze Lvovic, Jiří. Zazděná okna. 1. vyd. Velké Meziříčí: Nakladatelství Šaška a Frgala, 1894.

58

KARÁSEK ze Lvovic, Jiří. Sexus necans. Praha: Moderní revue, 1897.

57
59
60

KARÁSEK ze Lvovic, Jiří. Kniha aristokratická. Praha: Moderní revue, 1896.

NEUMANN, Stanislav Kostka. Nemesis, bonorum custos… 1. vyd. Praha: vlastním nákladem, 1895.

NEUMANN, Stanislav Kostka. Jsem apoštol nového žití a žádné se nelekám rány, jsem rytíř nového Graalu, jsem rytíř

bez bázně a hany. Praha: Moderní Revue, 1896.
61

NEUMANN, Stanislav Kostka. Satanova sláva mezi námi. Básně CIC.D.CCC.XCVI. 1. vyd. Praha: Grosman a

Svoboda, 1897.
62

SOVA, Antonín. Vybouřené smutky. Praha: Moderní revue, 1897.

64

DYK, Viktor. A porta inferi. Praha: Grosman a Svoboda, 1897

63
65
66

SOVA, Antonín. Ještě jednou se vrátíme. Kniha veršů z r. 1892–1899. Praha: Grosman a Svoboda, 1900.
THEER, Otakar. Výpravy k Já. Praha: Kosterka, 1900.

THEER, Otakar. Úzkosti a naděje. Praha: J. Otto, 1911.
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V celku díla Jaroslava Vrchlického tvoří sonet jeden z nejčastěji užívaných útvarů, dokonce jich u
něj najdeme více než u Jana Kollára, jehož Slávy dcera obsahuje v definitivní podobě 645

sonetů67: Vrchlický jich za svůj život napsal 89968. Zhruba polovina z nich je přitom obsažena v
tomto volném cyklu čtyř sbírek, jehož první a poslední svazek od sebe dělí 20 let.69

Sonety samotáře a Nové sonety samotáře charakterizuje to, co principiálně celou první etapu
Vrchlického tvorby (jakkoli je každé takové rozlišení vágní a nepřesné), tedy nepříliš osobní

básnická produktivita, optimismus a eklektičnost. Oproti tomu Poslední sonety samotáře a
Prchavé illuse a věčné pravdy jsou již sbírkami, které byly napsány po známých peripetiích
Vrchlického života, básnicky zachycených v jeho vrcholné knize veršů Okna v bouři70.

Z dnešního hlediska je proto pozoruhodné, že si F. X. Šalda vybral Poslední sonety samotáře jako
jeden z terčů svého odporu ke „staré“ poezii. Šaldovu reakci však musíme chápat v dobových

souvislostech: jemu se tato sbírka nemohla jevit jako přelomová, neboť nemohl mít dostatečný
odstup, aby postřehl (relativně) malé změny ve Vrchlického poetice. Nemohl si všimnout

Vrchlického ztlumení, toho, jak zkrotil svůj dřívější verbalismus, protože kritizovaná sbírka je
napsána opět v sonetech:

„Příčina toho je právě ta pevná forma sonetu, jež žádá stručnou celost, hotovou určitost a
logickou členitost samým svým stavebním plánem. V této formě vyjímá se nabubřelý pathos
teprve zoufale — nemá rozletu, láme si stále vaz, vyčuhuje z řádků jako nezastrčená tyč, každý
čtenář před ní hned klopýtne. Sonet žádá také, nemá-li být pouhým rétorickým cvičením,
slepeným kartovým domkem, zoufalou honbou za známými rolničkami rýmů — veliký jasný z
celený charakter básnický, básnickou individualitu, která by se dovedla projevit i přes tu vnější
předepsanou ráž a stříž mince. Běží o to, být silnější, než ta uložená vnější forma, ten tuhý její
korset. Běží o to, aby básníkovo tělo i pod ní podrželo svůj tvar, aby se korset přizpůsobil jemu a
ne on korsetu.“71

67
68

PATERNU, Boris. Sonet in sonetni venec. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1997, s. 252.

ČAPEK, Karel. Od člověka k člověku. Díl 1. Ed. Emanuel Macek a Miloš Pohorský. 1. souborné vydání.

Praha: Československý spisovatel, 1988, s. 230.
69

Další Vrchlického rozsáhlou knihou sonetů, zde nezařazenou, jsou Hlasy v poušti, u níž mimochodem Encyklopedie

literárních žánrů i Česká literatura od počátků k dnešku mylně uvádějí, že obsahuje věnec sonetů. Ve skutečnosti
obsahuje pouze delší, formálně neprovázaný znělkový cyklus.
70
71

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Okna v bouři. Praha: F. Šimáček, 1894.

ŠALDA, František Xaver. Kritické projevy 3. Ed Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1950, s. 132.
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Šalda (sám autor řady sonetů, byť dle našeho názoru o několik řádů méně originálních72) se
posléze pouští do genealogického rozboru básníkovy znělky:

„Sonet p. Vrchlického je kříženec různých vlivů a proudů, nemá své určité marky, svého ovzduší,
své dikce, své struktury — právě jako nemá kniha jeho sonetů své myšlenkové plánové stavby.
Sonety ryze deskriptivné a archeologické stojí vedle charakteristik umělců a myslitelů, ztuhlé
mythologické dekorace vedle meditativných a reflektivných čísel, jež chtějí si zodpovědět
poslední záhady života. Pestré péle-mele, které nevyrostlo organicky z vnitra básníkova, nýbrž
bylo snešeno z různých cizích vlivů a dílen a srovnáno jako do musejních vitrín do odstavců a
příhrad, na nichž nalepeny sem tam také etikety cizího původu, jak byly přinešeny s cizím zbožím
a z opominuti snad… neslepeny, nesmyty.“73

Poslední sonety samotáře zkrátka zafungovaly jako bleskosvod, do nějž udeřila moderní kritika
v Šaldově osobě. Je ovšem nutno říci, že šlo o kritiku v podstatě programovou74. Šalda totiž svými
polemikami75 sledoval konkrétní vytyčené (nikoli subjektivně estetické) cíle.

Vrchlický se útokům kritiky bránil svým dílem. Například v Epilogu k Poslední sonetům samotáře
čteme tyto verše:

V sonetu zlatý prsten zasazovat
svých myšlenek a citů drahokamy,
jak dělník mdlý, kterému není známý
cíl práce, přestávám své dumy snovat,

chci lhostejně den ke dni pozorovat,
jak hravě boří cizí ruka chrámy,
jež pracně vztyčil jsem, nad ruinami
chci sedět klidný. Nač se přetvařovat?!76

Ještě explicitněji se proti svým osočovatelům obrací opět Epilogem v Prchavých illusích a věčných
pravdách:
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PEŠAT, Zdeněk. Z kapitol české programové kritiky. F. X. Šalda a Jaroslav Vrchlický. In: Česká literatura, roč. 45, 1998,

73

Ibid., s. 134.
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Zas byl jsem souzen. Ach, po kolikáté!
Co práce jen si lidé se mnou dají,
víc než já s nimi, znova ohledají,
čím plám a chvím se, co mne nese, mate.

Měl vděčným bych být v duši láskou vzňaté,
já zatím jed jen z toho všeho ssaji,
neb zlobu zřím, jež za nimi se tají,
chce otrávit a tráví vzněty svaté.

Vím jedno jen, že před svým Bohem kdysi
stát budu čistší než před oněch soudem,
jichž Damoklův meč nad mnou stále visí.

Ať co chci dělám - vše jest pořád špatné,
že já to dělám - proč jsem ještě bloudem?
Kde brnění, jež proti zlobě platné? 77

Až v útok Vrchlický přechází ještě v následujícím Pokračování, které svědčí o tom, že jeho rány
jsou velmi hluboké:

Tu přeji radost malicherným duším:
na velké práci hledat malé hnidy,
toť tajemství jen vlastní jejich bídy,
však jaká hudba protivníků uším!

„Co’s přehled v chvatu, to je trusem muším
a hyzdí celek… Hleďte, z mdlé jen slídy
plá perletí a z křehké jest jen křídy,
co mramor, bronz znít chtělo věků hluším!

My moudří, chytří, my jsme na to kápli…“
Zda bude Shakespeare o vlas menší tím,
že v Caesaru kdes bijí hodiny?

77

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Poslední sonety samotáře. Praha: J. Otto, 1896, s. 172.
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Jen geniu když na vlečku jste šlápli,
za genia se máte, z rodiny
že jedné jste, příbuzní trochu s ním.

Právě tyto v podstatě periferní sonety poodhalují nejintimnější stránky Vrchlického poezie,

často, zejména v 80. letech 19. století, překrývané nánosem antické, křesťanské i slovanské

mytologie. Kritika mladé generace výrazně ovlivnila Vrchlického poetiku, a přímo se tak
spolupodílela na genezi jeho nejosobitějších sbírek, vzniklých přibližně po roce 1894. A právě
sonet, formální konstanta jeho tvorby, se stal katalyzátorem této proměny. Sonet byl Vrchlického

hlubinou bezpečnosti, jeho útočištěm i jeho modlou. Když se mu ji Šalda ve svých polemikách
pokusil skácet, vzýval ji nejhoroucněji a přitom vytvářel své nejlepší a nejživotaschopnější texty.

O přilnutí Vrchlického k formě sonetu svědčí i jeho „metasonet“ Sonet o sonetu z Prchavých illusí
a věčných pravd, jehož první kvarteto zde uvádíme:
Co na té formě, že mne vždycky láká?
Já nad ní uzavřel již účty žití,
přec rádo srdce vždycky něco cítí
jak stlumený vzlyk vězněného ptáka.78

Forma sonetu je jedním z necharakterističtějších útvarů Vrchlického tvorby.79 Proto se stala

největším terčem mladé kritiky a zejména Šaldových polemik, a v důsledku toho nejen
úběžníkem vývoje Vrchlického díla, ale přímo jeho hybatelem.

2.2. Otokar Březina: Sonety ze vsi (1887 nebo 1888)

V předmluvě k antologii Malý koncert uvádí František Hrubín, že „[z]nělku ve svém velkém díle

úplně pominuli Neruda, Bezruč, Březina a Halas“80. Ve třech případech má pravdu, v jednom se

mýlí. V Březinově juvenilní tvorbě, shrnuté do svazku Prvotiny81, která vyšla přesně 30 let před
78
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Hrubínovým výborem, se nacházejí 4 „jenešovské sonety“, kterými se devatenáctiletý Březina
snažil (neúspěšně) prorazit v Lumíru:
Noc podzimní se tmavým dívá okem
a ani hvězdy v zřítelnici nemá…
Jak spánku oběť zabitá a němá
spí celá víska v klidu přehlubokém.

Jen z mojí jizby nesmělým svým krokem
zář lampy letí okénkama dvěma…
S ní vítr mrazivý, když mává perutěma,
jest ještě spánku nezmoženým sokem.

A v klidu tom dav psů, jenž statky hlídá,
tam po vsi vyje, kňučí si a stýská,
a z druhých vsí mu sbor zas odpovídá…

A občas s větrem hučí to a výská! - Co to?… Aj, kolem vesnic plouží se to bída
a psi ji cítí, že už k chatám blízká…82

Formálním invariantem Březinových juvenilních sonetů je pětistopý jamb, třikrát je
užito rýmového schématu ABBA-ABBA-CDC-EDE, jednou ABBA-ABBA-CDE-CDE; lze říci, že

potud se nejedná o nic objevného. Také po obsahové stránce jsou tyto básně v podstatě
konvenční lyrikou, avšak objevují se v nich již pozoruhodné, rozhodně ne náhodné formální

zárodky Březinovy dospělé tvorby: verše těchto Sonetů ze vsi jsou totiž bez výjimky ve všech (tj.
56) případech zakončeny žensky. Právě v tomto formálním detailu se již skrývá zárodek

Březinovy budoucí klenuté, vznosné poetiky. Otevřený, ženský verš dává vzestupnému
jambickému půdorysu křídla a povznáší je po této stránce nad starší sonety (zejména ty
Vrchlického).

A tak, třebaže aktuálně neovlivnily českou literaturu, jsou tyto sonety hodné pozornosti, které se
jim dosud nedostalo, neboť obsahují malé zárodky velkého díla, jež významně ovlivnilo moderní
českou literaturu.
82
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2.3. Josef Svatopluk Machar: Letní sonety (1891), Zimní sonety
(1892), Jarní sonety (1893), Podzimní sonety (1894)

Macharovy sbírky znělek, vydané souborně v roce 1903 pod názvem Čtyři knihy sonetů83,

představují v dějinách této formy v našem písemnictví důležitý předěl. První svazek této lyrické
tetralogie vychází ve stejném roce jako Vrchlického Nové sonety samotáře, zatímco její poslední
svazek v témže roce jako Karáskova Zazděná okna (viz níže).

Arne Novák tuto tetralogii charakterizuje jako „úsečné nálady, vtipy a hry okamžiků, zachycené
bravurně do formy, rušící celkem tvar znělky, u nás od Kollára a Vrchlického běžný.“84

Jakoby mimochodem a v podstatě odmítavě se tak dotýká zásadního Macharova příspěvku

k dějinám českého sonetu. Machar totiž přistupuje k sonetu nemilosrdně, s despektem, ba až
s pohrdáním, jako např. v Sonetu úvodním z Letních sonetů:
V těch dnech, kdy blankyt žhavý, modravý
zem celou na prach šedý pálí skorém,
kdy tělo klesá tíhou únavy,
a myšlénky už není v mozku chorém,

ten sonet krátký, ostrý, míhavý
jest jedinou z těch poetických forem,
jíž možno chytit nápad prchavý,
jak dobří mistři jsou nám toho vzorem.

Při modrém dýmu lehké cigaretty
takový sonet napíše se lehce:
rým přijde sám, a myšlénky on nechce.85

Oněmi „dobrými mistry“ zřejmě není míněn Vrchlický, neboť oba básníky v té době ještě poutalo

přátelství, rozbité až v roce 1894 během tzv. bojů o Hálka. Machar sám později, v Sonetu o
dějinách sonetu (ze Zimních sonetů) své vymezení upřesňuje:
83
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Vlastenci staří, jenž už dávno leží
pod deskou v klínu mohyly,
své staré znělky v potu, trudu, stěží
a nemotorně robili.

Pak ti, kdož přišli, dvoje čtverospřeží
si rýmů nejdřív v papír vstavili,
však jak v ně práskli, rýmy běží, běží,
až pasažéra – jádro – ztratili.

A pozděj sonet byl jak výstřel z děla:
vyrazil kouř, a rána zaduněla,
zda ostře – slepě – pro kouř nevíš už.

Moderní sonet nyní jest jak nůž,
vylétne z pochvy, v modro zahrává
a když se tkne, do krve řezává.86

Je tedy patrné, že má na mysli Josefa Jungmanna a zejména Jana Kollára. Machar zde s ironií a
stručností sobě vlastní načrtává historii znělky, na samý její vrchol stavě sám sebe. Ve svém
výčtu přitom i tentokrát vynechal Vrchlického (Zimní sonety byly napsány již v roce 1892).

Machar je tak prvním z řady básníků, kteří se svými sonety pokoušeli tuto formu desakralizovat.

Samozřejmě už před ním se objevili básníci, kteří k sonetu přistupovali s ironií, avšak ta byla
vždy obrácena k mimotextovým složkám (např. Krotké znělky didakticko-humoristického
obsahu87, které si berou na paškál Kollárovu Slávy dceru). Machar tak ještě nečiní
prostřednictvím formálního rozbití sonetu (jako jen o pár let později Jiří Karásek nebo S. K.

Neumann; Macharův sonet je jambický, čtyř- až pětistopý, rýmovaný), avšak prostředek je
v tomto případě nedůležitý, neboť je posvěcen účelem.

86
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2.4. Arnošt Procházka: Prostibolo duše (1894), Torza veršů, torza
prózy (1925)

Za největší přínos Arnošta Procházky české literatuře považuje starší literární historie fakt, že

byl (s Jiřím Karáskem) zakladatelem Moderní revue. Např. Arne Novák se s jeho jedinou sbírkou

Prostibolo duše vypořádává jako s „nezdařeným sešitkem zhnusené a elegické erotiky“88,
akademické Dějiny české literatury hovoří o „ryze dekadentní poezii bez trvalejšího významu“89 a
v Lexikonu české literatury je charakterizována jako „nepříliš úspěšná a především polemická

kniha veršů“90. Současná kritika vidí tuto knihu pozitivněji. Např. Luboš Merhaut o básních
Prostibola píše, že je

„sjednocuje zejména odhodlané, hledající, bořivé a nové možnosti rozevírající gesto
básnického subjektu. V době, kdy se symbolistní básnická tvorba teprve rodila (v nečetných
pokusech typu Šaldovy Analýzy, Karáskových knih Bezcestí, Zazděná okna) sehrálo

Prostibolo duše významnou úlohu: jako gesto nového romantismu – specifického,
koncentrovaně dekadentního ladění. Příznačně analytické vhledy do temných zákoutí vlastní

duše přetavil Procházka v procesu symbolizace - více i méně zdařile - v celistvou
(auto)stylizaci, která korespondovala s variantou všeobecně vyhlašované a hledané
umělecké syntézy, zosobňovanou předními osobnosti Moderní revue. V další, beletristické
rovině doplňovala teoretické postuláty „absolutní dekadence“, jež formuloval v četných
esejích.“91

Merhaut taktéž rozeznává její historický význam a bezprostřední dobový vliv na Procházkovy
generační básnické souputníky:

„Již názvy jednotlivých básní napovídají, že Prostibolo duše se stalo jakousi čítankou

nastupujícího dekadentního stylu (který ve druhé polovině devadesátých let významně
spoluurčoval domácí literární dění) - v Procházkově nezdobném, „ztuženém" podání (až na
pomezí básnické prózy), kvalitativně kolísavém, s momenty sugestivními a živými

(„krevnatými“, jak by napsal sám), i disonančními a rétorickými. Již zmíněné okolnosti

vydání sbírky a zároveň některé pasáže v textu (především závěrečné „motto“) naznačují
88
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rovněž autorův sebekritický odstup — v odhodlání kritika a organizátora vstoupit
(výjimečně) do krajin poezie iniciačním činem.“92

Faktem je, že Prostibolo duše je jedna z vůbec prvních sbírek napsaných ve volném verši –
s jedinou výjimkou, jíž je úvodní sonet Vyhnanec:
Ve spasmu nahých žen
kdy v lásky orgiích
mřel cudných květů sníh,
svůj svadlý křísil sen.

Té vášně ve plamen
lkal smutně, černý mnich,
zře boha, v žlutý jih
jak vzlétá - strastí plen.

A hnusem nasycen
kdy v lethargii ztich’
zas’ jeho rudý sten

a rozdrásaný hřích,
v noc mrtva rozprášen –
spal v nových liliích.93

Tento horečnatý sonet je napsán pravidelným, ale nezvykle úsečným (třístopým) jambickým

veršem. Proč Karásek začal verslibristickou sbírku pravidelným sonetem? Zřejmě z téhož
důvodu, který v témže roce přinutil Jiřího Karáska vložit 8 znělek v metrickém verši do sbírky
Zazděná okna: staly se kontrastním podložím pro básně ve volném verši.

Vyhnanec není jediným Procházkovým sonetem z této doby, o čemž svědčí jeho časopisecky
publikované básně z let 1893–1894, shrnuté do svazku Torza veršů, torza prózy. Jde o básně Noc
(s. 10), Západ (s. 11) a Ekstase (s. 21). I tyto sonety jsou napsány v pravidelném jambickém verši,

ale ani ony nejsou zcela standardní. Tak třeba sonet Západ využívá v obou kvartetech jediný
rým, jak dokládají tato dvě čtyřverší:

Když slunce zhaslé v západ šerý padne
92
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jak růže vybledlá, jež v podzim vadne,
a krajem táhnou mrtvé páry chladné,
roj temných visionů, jimž noc vládne,

já, samotář, v luh zmlklý, osamělý,
jenž ve sny studené se hrouží stmělý,
jdu měkkým krokem, v srdci rozechvělý,
jak s dnem by marné touhy tiše mřely.94

Na sonetech básníků z okruhu Moderní revue (Jiří Karásek, S. K. Neumann atd.) je patrné, že jim
tato forma byla velmi blízká. Každá odchylka v kompozici sonetu je totiž jasně viditelná a může

dobře vyjádřit anti-tradicionalistická stanoviska svých autorů. Právě z těchto důvodů je sonet
pro počátky moderní české literatury, jak bude obsáhleji ukázáno níže, velice podstatnou
formou.

2.5. Jiří Karásek ze Lvovic: Zazděná okna (1894), Kniha aristokratická
(1896), Sexus necans (1897)

V těchto třech po sobě publikovaných sbírkách Jiřího Karáska ze Lvovic se v sonetu projevuje
postupný průnik volného verše do české literatury. Zatímco v Zazděných oknech najdeme ještě 8

klasických sonetů, bez výjimky napsaných pravidelným, rýmovaným jambem, Kniha
aristokratická obsahuje již 3 znělky ve volném verši a v Sexus necans jich najdeme již 17, tj. více
než polovinu.

Zazděná okna jsou architektonicky pečlivě vystavěnou sbírkou, nic zde není ponecháno náhodě.

Je rozdělena do dvou oddílů, přičemž platí, že po formální stránce se v 1. oddíle (v němž se mj.

nachází i oddíl Sonety), přimyká k tradici (básně jsou psány metrickým veršem), zatímco v 2.

oddíle se od ní odklání, vstřebávajíc podněty nejmodernější světové poezie (tj. volný verš). Šest
ze sedmi Karáskových sonetů v této sbírce je psáno jambem, avšak báseň Příšerná loď je
vystavěna nikoli metrem vzestupným, ale sestupným:
V neznámých mořích neznámých zemí
na mrtvých vodách hluboký klid:
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v zsinalém nebi měsíční štít
bez lesku, bez barvy, smutný a němý.

Veliký koráb, s plachtami všemi
černými stářím, přestal se chvít
na mrtvých vodách, začíná hnít –
dlouho tu, dlouho již, smutný a němý!

V krajinách slyšet sdušený škyt,
nejasné stíny palubou chodí,
děsno a příšerno po celé lodi.

Náhrobní lampa, měsíční štít
vápenně v tváře zelené plaje
lodníkům zlákaným v Neznáma kraje.95

Vidíme, že báseň je napsána v daktylotrocheji (všechny verše strofy kromě posledního), resp.

v v daktylské stopě (poslední verš každé strofy). Vezmeme-li v potaz výzkumy Mukařovského a
později i Červenkovy, z nichž jasně vyplynulo, že nejsilnějším rytmickým příznakem volného
verše je tzv. daktylský (či daktylotrochejský) spád96, můžeme v tomto prvku vidět předzvěst věcí

příštích. A tak přestože v Zazděných oknech nenajdeme sonety ve volném verši, je zjevné, že
v jistých detailech dává kompozice sbírky i obsažených básní tušit, jak se Karáskova metoda
bude vyvíjet.

Kniha aristokratická již skutečně znělky ve volném verši obsahuje. Volný verš ovšem není zcela
jednoznačný pojem. V dějinách české literatury, tak jako jinde ve světě, procházel (a dosud

prochází) určitým vývojem, během nějž vykrystalizovaly jeho různé podoby: uvolněný verš (tj.

volný verš se strofami a rýmy), dlouhý nerýmovaný volný verš, volný verš proměnlivého

rozsahu, krátký nerýmovaný volný verš a nestrofický volný verš s rýmy97. V této souvislosti
Červenka poznamenává, že „[t]ypickým strofickým útvarem uvolněného verše je čtyřverší a také

[…] sonet, někdy s dost neobvyklými rýmovými konstelacemi. Verslibristický sonet je ovšem

možný i bez rýmů.“98 A právě to je případ Jiřího Karáska, který „se rýmu ve volném verši vyhýbal
95
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naprosto důsledně.“99 Typickým veršem Karáskových sonetů v Knize aristokratické je tudíž
strofický, pravidelný, nerýmovaný volný verš (tj. nerýmovaný verš uvolněný).

Sbírka Sexus necans obsahuje 17 sonetů, bez výjimky nerýmovaných, z nichž ovšem pouze 4 jsou
v metrickém verši, zbytek je psán v nepravidelném, strofickém, nerýmovaném volném verši:
Život, brutální kuplíř, vyvedl mou duši na tržiště
A ukázal její krásu chlípníkům. Hle, nevěstka!
Kozlím pudům prodal mou nahost a poručil mi živořiti
Pod hrubou rozkoší krčem přímořských…

Ve skleníku Neřesti a Smilstva vzrostla jsi, květino mé duše!
V koický purpur tě záhy oděli a blyštícími drahokamy hříchu
Ověsili tvou nahotu … Do vlasů vpletli ti zelenou myrtu
A za zvuku berekynthické Flétny poručili ti o zem udeřiti nohou…

Rozkoši! všemi brlohy tvými jsem prolezl,
Všechny tvé perverzní vůně jsem dýchal,
Ovoce shnilého sklizní dávno mi páchneš!

Umdlený nudou včerejška a umdlený spleenem zítřka,
Apaticky zřím, jak myšlének ohyzdné krysy
Života mého běhají stokou tak hnusně… tak hnusně… tak hnusně…100

Knihou Sexus necans vrcholí Karáskova „secese“ od tradiční poetiky. Obecně tuto tendenci shrnul

Miroslav Červenka: „Dosavadní základní kontrast trocheje a jambu, jemuž odpovídají sémantické
opozice domácí / světový, spontánní / intelektuální, lidový (vesnický) / vzdělanecký (městský)

apod. je překryt opozicí tradiční / moderní, která podněcuje k rozvrstvení veršových útvarů
podle modernosti. Volný verš se umisťuje na její krajní křídlo.“101 Prosazování volného verše je
nadto motivováno radikální subjektivizací dobové poezie: „Z hlediska výstavby uměleckého díla

je jeho vůdčí tezí zaměření k jedinečnosti a osobitosti básnického tvaru. […] Osobnost se může

ve volném verši projevit jednak díky jeho nevšední variabilitě samé, jednak tím, že v protikladu
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k dosavadní stereotypní úloze verše jako ušlechtilého šatu krásných poetických obsahů se verš
vždy znovu a jinak může začlenit do úhrnné struktury díla a tím stupňovat jeho jedinečnost.“102

K této jedinečnosti přispívá i obsahová výlučnost, snad až povýšenost Karáskovy poezie, která se
často nese v nenávistném tónu. Kromě otevřeně homosexuálních motivů jsou zde časté i výpady
misogynské, např. ve sbírce Sexus necans:

Žena? S pohrdou a posměchem vítáš to slovo!
Násilná barva drzé zeleni otravuje tvé představy.
A rty šeptají v parodující extasi
Tři jména vytrvale: Eva, Phryné, Beatrice.

Lichotné kočky, marná jsou kouzla, v nichž se bázeň pozlatí chvěje,
A kde esprit zblbělé raçy namáhá se být svěžím –
Tělo mi dáváte bílé? A žvast inferiorního mozečku?

S pohrdou jdu mimo vás, studený, přenechávaje vás ochlokratii mužů
Luze roďte děti a syťte nenasytné samce!
Ale co je nad to, nešpiňte špínou teplých svých prstů! 103

V souvislosti s Karáskovým využíváním volného verše stojí za zmínku upozornit na proměnu, jíž

verslibrismus od dob dekadence prošel. Zatímco na konci 19. století je situace taková, že volný

verš je „v opozici k příklonu k mluvnosti a nepoetičnosti městské řeči, z níž čerpal macharovský
realismus, přidržující se jednoznačně metrického verše“104, v průběhu času se jeho funkce
obrátila. Dobře je to vidět už např. v Holanových Rudoarmějcích105, ale ještě výrazněji se tato

obrácená funkce projevuje v poezii současné a nedávné: užití volného verše se stalo signálem
odklonu básníka od poetična a naopak jeho přimknutí k řeči města, jak o tom svědčí např. tvorba
Petra Hrušky106 a dalších.

Nicméně posun směrem k subjektivitě a modernosti v období dekadence je právě na příkladu
sonetu dobře vidět. Znělka se stává prostředkem, jehož prostřednictvím se moderní česká

literatura začíná negativně vymezovat vůči tradici, a to (v této podobě) poprvé v dějinách – např.
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autoři kolem almanachu Máj107 (s výjimkou Rudolfa Mayera108) se od sonetu pouze distancovali,
nevyužívali jej jako prostředek k dalším cílům.

2.6. Stanislav Kostka Neumann: Nemesis, bonorum custos… (1895),
Jsem apoštol nového žití a žádné se nelekám rány, jsem rytíř
nového Graalu, jsem rytíř bez bázně i hany (1896), Satanova sláva
mezi námi (1897)

Už ve své nejranější tvorbě pracuje S. K. Neumann se sonetem. Vývoj je zde podobný jako u

Karáska, ale přece jiný: i Neumann přechází od sonetu ve vázaném, rýmovaném verši k sonetu

ve verši volném, avšak je také autorem znělky v pravidelném nerýmovaném verši. Sonety ve
vázaném a volném verši u něj navíc nejsou striktně oddělovány: ve dvou sbírkách (Jsem apoštol
nového žití…109, Satanova sláva mezi námi110) se ocitají vedle sebe.

Neumannův debut z roku 1885 Nemesis, bonorum custos…111 obsahuje 26 sonetů, které tak tvoří
více než třetinu sbírky. Jsou psány v pravidelném, pětistopém jambu, přičemž oktávy jsou (až na

dvě výjimky) zakončovány střídavým rýmem (ve 20 případech pouze dvěma dvojicemi), zatímco

většina tercet je zakončena sdruženým / obkročným rýmem (CCD-EED nebo CDD-CEE).
Podložím Neumannova sonetu je tak pětistopý jamb se schématem ABAB-ABAB-CCD-EED. Toto
podloží, jak už bylo řečeno, je ovšem v průběhu sbírky narušováno, což svědčí o básníkově snaze

vyhnout se monotónnosti, kterou by uniformní dodržování jediné předlohy bezpochyby
vyvolalo. A tak, třebaže se mladý Neumann ve svém debutu silně přimyká k formální tradici

(kromě sonetů se zde navíc vyskytuje ještě forma rondelu a rispetu), už se v něm objevují

náznaky, předjímající jeho budoucí novátorské básnické postupy. Tento proces je ostatně
zachycen v Neumannových Vzpomínkách: „Z levého pokrokáře omladinářského a ctitele
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Macharova stal se přívrženec rebelie individualistické a subjektivismu symbolicko-dekadentní
poezie.“112

Obě tyto tendence se naplno projevily už v další sbírce, jejíž celý název patří k těm nejdelším

v moderní české lyrice (proto ho zde zkracujeme na Jsem apoštol nového žití). Zároveň jde o
jednu z nejvýznamnějších českých knih sonetů. Revoluční je zde zejména Neumannovo postupné

rozbíjení této formy: najdeme zde jak sonety v pravidelném verši, tak i ve verši volném
rýmovaném i volném nerýmovaném. Ukázkou posledního případu budiž báseň VIII:
Poslední valčík. Jede se nocí. Zas jeden ples. A zas vše marno.
Nikdo nezatoužil do šera cudně sklopených víček,
nikoho nezmámil atlasu ševel, znaivnělý tón i gesto,
nikoho nesvedla čekavých ňader svítivá dekoletáž.

Zas tedy se vrací k výbavě bílé slečinka comme il faut…
Se žalostným mozkem, – temnou věží, kde tančí strašidla frasí –
bez vášně, která by zapláti směla na parketách vyleštěných,
bílá otrokyně Orientu morálky simulované, –:

tak jako tisíc, čeká až pro zlato koupena zlatu se prodá,
prázdná, odumřelá hořícím pochodním věku,
by nejvýš kretény dodala světu, parasit jiného mozku. –

A doba tesklivá, v těžkostech šestinedělky, osvobození čeká.
A polnice hladových zavíří snad před Jerichem kultury – zítra!
A tady ty zbytečné samice, – balasty chorého dneška.113

Kromě toho obsahuje tato sbírka verše výrazně nestejných délek (často tak dlouhé, že by se do

jednoho verše Neumannova vešly dva verše Vrchlického): „Té lásky Tvého srdce! Té květiny

vzňaté na pozadí urputných mraků!“ (b. XI., s. 19). V knize Jsem apoštol nového žití se zkrátka
syntetizují mnohé podoby i tendence dobového vývoje českého sonetu.

V knize Satanova sláva mezi námi jsou již pouhé 3 sonety. Nacházejí se zhruba v půlce sbírky a

jsou řazeny za sebe. Konkrétně jde o Sonet (s podtitulem Podle Richarda Dehmela) a dvojbáseň

Sexus. Neumann, který se se sonetem, klíčovou formou své rané tvorby, de facto vypořádal již v
112
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obou předchozích sbírkách, nyní napsal za tímto útvarem jakýsi epilog. Zcela příznačně do něj
zařadil všechny moderní varianty znělky, které do té doby pěstoval: jednu v pravidelném verši

bez rýmů, jednu ve volném verši bez rýmů a jednu ve volném verši s rýmy. Ona posledně
zmíněná varianta je inspirována slavným obrazem Féliciena Ropse Žena s prasetem
(Pornokraté):

„Pomsta je u Boha.“ Ne, pomsta je u Ženy vždycky.
Ale pomsta ani u Ženy není, pomsta je u Satana.
Běda! proč zakřikl’s Ženu, když jedinkrát zpívala lidsky.
Běda! ta tvoje vítězství, běda! tvoje jsou hrana.

Nejlepší dílo Boha, tvá duše, sourodá Bohu,
nejdelikátnější Dílo – o, muži! – tvá Duše, tvá Duše.
Hle! Žena tam vložila nohu, Satan vložil tam nohu,
a tělo tvé nikdy nepatřilo, tvé tělo nepatří Bohu.

A Satan se šklebí a Satan si tleská, jásavý vítěz tleská
tvojí litanii: Žena je svůdná, Žena je hezká,
Žena je nebe, Žena je bůh.

A Satan se šklebí, a Satan si tleská, jásavý vítěz tleská
největšímu vítězství, jehož kdy fanfáry zavřískly světem,
věčnému vítězství, strašnému vítězství – Ženy nad prasetem.114

Neumann se touto svou trojicí sbírek výrazně zasloužil o vývoj a inovaci českého sonetu. A
naopak, v jeho sonetech se odráží popsané dobové vývojové tendence naší literatury.

2.7. Antonín Sova: Vybouřené smutky (1897), Ještě jednou se vrátíme
(1900)

Spolu s Jiřím Karáskem a S. K. Neumannem je Antonín Sova největším verslibristickým

sonetistou v dějinách české literatury. Kromě sonetů ve volném verši je však i autorem řady
114
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sonetů ve verši vázaném a podobně jako Neumann staví obě varianty bok po boku v rámci jediné
sbírky.

Ve Vybouřených smutcích najdeme 13 sonetů ve vázaném verši a 12 ve verši volném. Mírná
převaha pravidelnosti ve znělkách obsažených v této sbírce se zdá být v rozporu s jakýmsi
osobním básnickým programem, který Sova vetkl do tohoto bezejmenného sonetu:
Nemají prý rádi rozkvetlou, nádhernou sloku
(přece jen nejvyšší drobný květ v pralesích umění!).
Řemesníci od kusu přišli, řemesníci vše padělali,
rota řemesnická, která tak unavila tiskařský lis!

Ta řemesnická rota, podkouřená kadidlem doby,
blýskáním planým unavila zraky diváků,
tam vůně vyčichlých hodů šumí a šeptají vyzpívané árie,
tam reminiscence na mrtvé básníky vybledlé přecházejí.

Já, nespokojený buřič, slyším již umírat poesii,
vztekle rozbíjím ještě kadluby, v nichž cítím zvetšelé formy,
ať volně vyteče kov můj žhavý na lebky hlupáků;

má-li už umřít a má-li umřít navždy zhnusená,
ať vztekle ještě smích svůj vychrlí a vzkřek svůj blasfemický
a blázny si ztropí z krasocitných filistrů.115

Tato diskrepance názorová a tvůrčí je skutečným příznakem soudobé literární situace, kdy se na

světlo sice již drala moderní lyrika, ale „krasocitní filistři“ dosud vládli českému parnasu. Opět
tedy vidíme, jak důležitou historickou úlohu sehrál sonet při formování moderní české

literatury. Stal se bojištěm, kde se vedly války o novou lyriku, objektem, jenž byl podrobován
experimentům a deformacím. Trvalé napětí mezi volným a vázaným veršem, kdy „verš metrický

se rozkolísává a relativizuje, přijímaje některé volnosti svého nezvedeného potomka“116, se děje
v kontextu sonetu snad nejnápadněji a nejplodněji, neboť ten je ztělesněním dávné, už
středověké formální tradice, a je tudíž ideální kontrastní plochou novátorských rytmických
postupů.
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Titulní básní druhé zde zkoumané Sovovy sbírky je verslibristický sonet Ještě jednou se vrátíme,
který dal název celé knize:

Ještě jednou se vrátíme zamyšleni, kde prudce
květ voněl; že svedl nás z cesty, když šeřivým stříbrem tekl
nad potoky večer, a ještě jednou se vrátíme,
kde píseň jsme slyšeli z oken, jež hleděly k zahradám zmlklým.

A ještě si vynajdem jednu stezku a jeden háj v horách
tak celý podzimem jasný, v tolika hýřících barvách,
po roztříštěných akkordech echa budeme pátrat,
po tichém a pružném kroku, zda tajemné zanechal stopy.

Duše, do níž se zařízly vzpomínky, vyleje v trávu
tolik lyriky kanoucí v pryskyřičných krůpějích,
své větve vysoké, tmavé, vykoupá v podzimním slunci,

svůj štíhlý kmen protáhne šerem v míjící mraky; –
to všecko v jediné chvíli, na stezce sešeřené
a v hodinu západu, která tak sevře nebohé srdce…117

V tomto případě se jedná o krystalicky čistý sonet v dlouhém volném verši, bez rýmů a

s pozvolným daktylským spádem, který, jak již bylo řečeno, je v české prozódii nejsilnějším

rytmickým příznakem volného verše. Řečeno dále s Miroslavem Červenkou: „ve sbírce Ještě
jednou se vrátíme […] daktylské volné i uvolněné verše zcela převládají.“118

V Sovových sonetech se odráží dobové boje o moderní českou literaturu zvláště nápadně. Znělky
v metrickém i volném verši tu totiž stojí v těsné blízkosti a téměř stejném počtu. Jejich autora tak
můžeme považovat za významného inovátora tohoto básnického útvaru.
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2.8. Viktor Dyk: A porta inferi (1897)

Básnická dráha Viktora Dyka je rámována sonety. Objevují se již v jeho knižním debutu A porta
inferi (1897), kde najdeme sonetů pět, i v jedné z posledních Dykových knih veršů, v Domech119.

Během tří desetiletí, které tyto sbírky dělí, se znělky objevují ještě např. v Pohádkách z naší
vesnice120 či v Anebo121.

Hned od svých básnických počátků je Dyk odvážným destruktorem znělkové formy. V A porta
inferi se nachází pět básní, které lze v souladu s naší definicí (viz 1.2.) označit za sonety, ale
žádná z nich nedodržuje zcela „předepsanou“ formu. Ve třech případech jsou obě terceta vložena

mezi kvarteta (básně Oblaka, s. 31, Scéna, s. 44, a Vzpomínáš?, s. 57), jeden je nerýmovaný a navíc
psaný v netypickém daktylu (báseň 21. X. 1986, s. 46) a jeden má uvolněnou strofickou strukturu

(Sonet o smutném ránu, s. 33). Že skutečně jde o sonety, dokazuje báseň Sonet o smutném ránu,

která nesplňuje formální definici znělky. Fakt, že báseň s takto nepravidelnou strofickou
strukturu nazval autor „sonetem“, dokazuje, že konvenční pravidla znělky narušoval zcela
záměrně:

To bylo hořké ráno, jež ve slzách se stápí.
Na tvář svou k smrti bledou jsem přitisk’ černou kápí!

Má hlava byla těžká od nepřišedších snů.
Ta bledá bázeň se mnou, nechť kamkoliv se hnu.
Ta bázeň příštích nocí – eh, zasmušilé ráno!

Vše nejisto, vše bloudí... Ah, ještě nedospáno?!
Jsem unaven a líný – mé oči přivřeny...
A kolem holé stěny – je všechno pochováno! –
odešli dlouhou řadou Pyladi, Helény.

Ač nové touhy nemám, přece krčím rameny
nad včerejšími sny, jež chytře ztajeny;
ač nové touhy nemám – a zrak se v prázdno stápí...
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DYK, Viktor. Domy. Básně 1919–1924. Praha: Literární odbor Umělecké Besedy, Kruh čes. spisovatelů, 1926.
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A dešť mi v oči padá – blíž přitisknouti kápí! –
To za šedého rána, jež nebe slzou skrápí!

Není však Dykův sonet pouhou změtí náhodně rozmístěných strof, svévolně nazvaných
sonetem? Nenechme se netradičním rozmístěním strof zmást. Tato báseň má zrcadlovou

strukturu, čímž zachovává jedno ze základních pravidel sonetu, „rozpůlení“ neboli rozdělení
básně na dvě části. Kromě toho využívá stejně jako klasický sonet pouze 4 rýmové dvojice. A
navíc je napsána v alexandrínu, který dokonce využívá cézury po 3. stopě. Je tedy evidentní, že o

náhodu v žádném případě nejde. Právě naopak: Dyk s formou sonetu záměrně pracuje, narušuje
ji a zkouší její možnosti. Řadí se tak po bok svých generačních souputníků, kteří se sonetem
rovněž experimentovali, a dokazuje, jak důležitá tato forma v daném historickém kontextu byla.

2.9. Otakar Theer: Výpravy k Já (1900), Úzkosti a naděje (1911)

V díle Otakara Theera najdeme 10 sonetů. I Theerovi (tak jako předtím např. Viktoru Dykovi
nebo později Janu Zábranovi a mnohým dalším) byl sonet lyrickým odrazovým můstkem, o čemž
svědčí trojice sonetů v prvním oddíle Básnické pozůstalosti122, do níž editor této knihy Arne
Novák shrnul básníkovy juvenilie.

Theer nezpůsobil v dějinách českého sonetu žádnou viditelnou revoluci, nepodílel se ani na

uplatňování volného verše v sonetu. Přesto jsou některé z jeho znělkových čísel pozoruhodné,
mj. i z hlediska versologického, a představují jakýsi epilog k předchozímu bouřlivému vývoji.
Právě to je důvod, proč je do této práce zařazujeme: zrcadlí se v nich rozpolcení přelomu století i
složitý proces, který vedl ke vzniku moderní české literatury.

Ve svém debutu Háje, kde se tančí123, vydaném pod pseudonymem Otto Gulon, ještě Theer znělky

nevyužívá. Tato kniha je však opatřena předmluvou, v níž mladý, teprve sedmnáctiletý básník
prokazuje neobvyklou sečtělost a kritickou potenci. Stručně shrnuje literární situaci na konci
století u nás, zaujímá k ní jednoduchý, ale pevný postoj („Mně se taková literatura nelíbí.“124),
vysledovává její kořeny a přichází s vlastním básnickým programem:
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Přál bych si, aby umělec nepodával jednotlivé, pečlivě osvětlené nuance duše, nýbrž právě jen
výsledky těchto nuancí, těchto nálad, nuancí, jichž výsledky jsou nové, neznámé, jasné a
transparentní. Tím stane se umění nanejvýš lyrickým a zároveň nabude kouzla v jistém smyslu
didaktického, hledajíc nové hodnoty, osvětlujíc věčně šumící prameny harmonie. […] Umění
takové stane se co nejméně historickým, tím chci říci rekapitulujícím, ale proteplí se stále
prožívanou hostinou života a rozechvěje všechny ty, jichž srdce je citlivé a jemné. […] dekadence
je příliš nesensibilní, novokatolicism příliš k jednomu cíli upjatý, který jej činí protichůdným, než
aby mně vyhověly. Proto chci nejenom překonání dekadence, ale secessi od ní. […] Moje zahrady
tonou v harmonickém koncertu výdechů květin plných lásky, zachce-li se mi, zavolám na ženu a
ona jistě přijde, poněvadž ji ne nenávidím, nýbrž miluji ji, poněvadž vyciťuji, že jest tím, co
rozechvívá a oplodňuje duši umělce; všechny výchvěvy smutku stávají se pro mne blaženými, a
proto konečně chce se mi umění, které by bylo filosofií a to filosofií Kůže, Srdce a Duše, neboť
cítím v sobě pantheistický mysticism Orientů plných slávy slunce a světla. 125

Připomeňme si, že jde o dobu, kdy již vyšly Březinovy sbírky Tajemné dálky126 a Svítání na
západě127 a kdy právě vycházejí Větry od pólů128 (obsahující údaj: „Kniha tato byla dotištěna dne

15. září 1897“, tj. v tentýž rok i měsíc, kdy Theer píše svou předmluvu). Na s. 24 pak najdeme již
explicitní konfesi mladého lyrika pod názvem Probuzení Země, v níž popisuje své duševní

pochody, které se jakoby odvíjejí v souladu s dílem „Mistrovým“. Právě v tomto přitakání

Březinově mystickému symbolismu a v explicitně formulovaném odklonu od dekadence
Karáskova střihu představuje Otakar Theer hraniční osobnost, básníka stojícího na rozhraní

dvou období, do jehož nevelkého lyrického díla se již stihly vejít nejen ohlasy nedávných vývojů
české literatury, ale i jejich kritická reflexe.

Theerovo přimknutí k dílu Otokara Březiny dokazuje předmluva jeho druhé sbírky Výpravy

k Já129, vydané již pod vlastním jménem. Uvozuje ji citát z titulní stejnojmenné básně ze Stavitelů
chrámů, po němž následuje vylíčení proměny, která se v mysli autorově udála:

„Cítím, že jsem byl tím hledajícím, tím marným jezdcem, jenž pádí za tajemstvím svého vlastního
nitra. Nejistota, hledání, tajemství byly pro mne zároveň rozkoší i bolestí, zklamáním a nadějí.
Nejprotilehlejšími stezkami jsem šel, dychtivý uvědomit si své Já, zvědavý poznat nebezpečí

125
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pokusů a svůdný sráz psychických cest. Chtěl jsem místo mysteria nalézt jeho mechanismus; chtěl
jsem rozřešit své Já.“130

Zde je tedy objasněn název celé sbírky, jehož podstatu vystihuje Arne Novák jako vývoj „od

smyslnosti k metafyzice“131. Podstatnější je však jiná věc: Theerovi možná v konečném důsledku

tyto jeho afinity k Březinovi uškodily: jako kdyby se sám označil za jeho epigona. Pravda je však

jiná. V Theerově případě nejde o napodobování, jaké můžeme vysledovat např. v díle Antonína
Klášterského, epigona Vrchlického, ale o prosté duševní souznění, které mladý básník tak silně

pociťoval. O tom svědčí i fakt, že stejně jako Březina se i Theer počátkem nového století básnicky
odmlčel. U Březiny šlo o odmlku doživotní, u Theera o jedenáctiletou, kterou prolomila až sbírka
Úzkosti a naděje132.

Stejně jako Březina napsal Theer nemnoho sonetů. Výpravy k Já obsahují čtyři, všechny
v metrickém verši (v jambických stopách). První z nich, Kraj…, využívá netypický dlouhých
veršů, třinácti- až patnáctislabičných, jak dokládá toto čtyřverší:
Kraj, ačkoli zněl echem žní, je plný hluchých tónů,
a světlá radost života zde v klasech dohořívá,
a když se ženci vracejí za podvečerních zvonů,
nikdo z nich si nápěvy lásky nezazpívá. 133

Povšimněme si, jak v posledním verši tohoto prvního kvarteta narušuje Theer metrický impuls:

jambický rytmus se vrací až při slově „lásky“, do té doby je sám o sobě trochejský. Není rovněž

bez zajímavosti, že v celé básni je důsledně užíváno ženského rýmu. Zbylé tři znělky této sbírky
jsou napsány v alexandrínu, jako např. báseň Ó vinobraní:
Ó vinobraní snů, nad nimiž listopad
se měkce usmívá skrz bronzy západu,
vy necháváte smutky tiše k nebi plát
jak žertvy oltářů v měsíční náladu.

Na každé cestě pak se mrtví naleznou,
130
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již milováni byli v červencových dnech,
a Vzpomínka jde duší, s vlajkou smutečnou,
noc nese v očích svých a lunu ve vlasech.

Tu myslí muž na ženu s tělem těšivým,
na levandule plné lože a pokoje,
na dýmky, krb a děti, bicí orloje,

a žena zkřehlá, bloudíc krajem deštivým,
si kouzlí Orient a zámky prostřed skal,
kde by ji zlý a krásný pirát miloval. 134

Užitím alexandrínu se Theer opět hlásí k (ranému) Březinovi (podobně jako později např.

Vítězslav Nezval ve Smuteční hraně za Otokara Březinu135). Básníkův postoj je dvojaký: zatímco

totiž volný verš sloužil jako signál toho, že se básník explicitně hlásí k dekadentům,
alexandrínem se Theer od tohoto způsobu tvorby odklání a přimyká se k symbolistické

(březinovské) linii – ovšem ve Výpravách k Já vyskytují i básně ve volném verši, jako je např. Sen
večera:

Večere, večere sladký! Stmívání v žalmech a vůních!
Paprsky slunce mne odnes tam, kde ještě bijí
tajemstvím srdce. Kde lidé mladí a krásní
jdou mezi úrodou polí jak živé myšlenky země,
nesouce v cévách svých tepot, týž jako zvíře a půda.
Chci vidět panenské slunce, jak bloudí v blankytech slávy
a lije v těla svých dětí horečku krve a pudů.
Chci vidět, ó tragické noci, síť zhvězdění stoupat
nad chrámy trávené ohněm a národy v divokých válkách.
Večere! Zázraku barev! V slavnostní hymně tvých zvonů
dej, ať uslyším echo, echo mytických časů! 136

Theer je v této době básníkem na křižovatce a nelze jej proto jednoznačně zařadit ani k jedné
z obou linií. Obě zbylé sbírky, které Theer napsal, svědčí o tom, že zůstal po celý život rozkročen
a nezařazen.
134
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Následující sbírka Úzkosti a naděje obsahuje tři sonety, všechny v alexandrínu. Obsahově se blíží
Vrchlického Oknům v bouři: také zde je tematizováno zklamání z nešťastné lásky, nevěra ženy a
pošlapaná důvěra, také zde je jedním z nejčastějších motivů pád, tříštění a rozbíjení:
Když nejpevněji zdá se všechno postaveno,
Pták-Chandra zakrouží tu náhle, neb, ó Ženo,
lstný motýl polibku mi tvého slétne na ret,

a padá věž i loď, sloup za sloupem se kácí,
tříšť smutná rozvalin, co roků bylo prací.
Je z mramoru můj chrám či pouhý domek z karet? 137

Dva ze tří těchto sonetů mají klasické rýmové schéma využívající pouze 4 rýmové dvojice: ABAB-

ABAB-CCD-EED. Ovšem třetí Theerův sonet v této sbírce je svou formou v české literatuře
poměrně vzácný – je to sonet anglický, jehož rýmové schéma je ABAB-CDCD-EFEF-GG:
Ze smečky vášní všech, jichž oči planou vlčí
v tmě nitra lidského, ty, nejvíc hladová,
proč všudy za mnou jdeš? Proč tvá vždy tlama vrčí?
Proč k zemi šlapeš mne jak jezdce podkova?

Mou duši, stvořenou pro alpských sněhů ticho,
pro jasnou oblohu, jíž jako vytepán
vrch každý kreslí se, tys peklu smetla v břicho,
ne vody dala´s rtům, však plný žluči džbán.

Chci prchnout. Ve větvích tu drsně smích tvůj svistí.
A stanout? Pod nohou, hle, v žábu změněna
se slizce províjíš. Teď zlobná, zježena
dál ženeš mne. Tak vichr zvadlé žene listí – – –

Ó, sladká poustevno, kam pták jen, brouk a laň
zabloudí. Zde mé srdce! Svým je kouzlem zraň! 138
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Vidíme tedy, že Theer byl nepokojnou básnickou osobností. V jeho díle se slévá řada podnětů a
lze v něm najít stopy různých literárních tradic i soudobých směrů. Snad proto je dost obtížné

zařadit jej do některé z úhledných přihrádek literární historie, snad proto se nevešel do kánonu
české literatury.
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3.

OKO HURIKÁNU. České sonety v letech 1901–1930

Po období, během nějž sonet fungoval jako jedna z třecích ploch během procesu zrodu moderní
české lyriky (a byl tudíž pěstován hojně), přichází zákonitě útlum. Tuto situaci pregnantně
pojmenoval Josef Hora ve své recenzi139 sbírky Sny v sonetech Marie Calmy (viz níže): „Sonety už

se málo píší. Celé knihy v sonetech už vůbec ne.“ Jsou sice vydány Macharovy Čtyři knihy sonetů

(v roce 1903) a několik ojedinělých sbírek, avšak o souvislém vývoji české znělky v této době
příliš hovořit nelze. Souvisí to bezpochyby s vývojem dobového písemnictví a umění, v nichž se
začínají prosazovat avantgardní směry.

Historická avantgarda byla silně anti-tradicionalistická, což s sebou neslo i odmítání tradičních

básnických forem. Z avantgardních směrů pracoval se sonetem snad jen expresionismus, avšak
pouze germanofonní, a také poetismus, zejména v díle Vítězslava Nezvala. Sonety se rovněž
objevují ve díle Josefa Hory a Viktora Dyka. Ke znělkové renesanci dochází znovu ve 30. letech.

V této kapitole se budeme dvěma sbírkám Vojtěcha Martínka (Sešit sonetů140 a Zahrada141), které

navazují na realistickou linii Macharovy poezie, ale později ji překonávají, dále raným i pozdější
znělkám v díle Karla Tomana (juvenilie142, Torzo života143, Melancholická pouť144, Měsíce145),

známé sbírce Vítězslava Nezvala Pantomima146, jedné z lyrických knih Marie Calmy (Sny
v sonetech147) a na závěr zralé sbírce Josefa Hory (Tvůj hlas148).
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3.1. Vojtěch Martínek: Sešit sonetů (1910), Zahrada (1917)

Vojtěch Martínek, narozený v roce 1887, vydal ve 23. roce svého života sbírku básní Sešit sonetů
s datací 1904–1910 v podtitulu: texty zde obsažené tudíž psal od 17 let. O Martínkovi se u A.
Nováka dočteme, že:

„Jako básník šel zprvu ve sbírkách ‚Cesty‘ (1909), ‚Sešit sonetů‘ (1910) a ‚Jsme synové země‘
(1912) věrně ve stopách Macharova analytického a popisného realismu se sklonem k reflexi, ale
kniha ‚Zahrada‘ (1917) signalizuje obrat, jenž se vyvrcholuje v lyrických sbírkách ‚Tichá píseň‘
(1920) a ‚Ráj srdce‘ (1926).“149

Pokusme se tento Novákův názor ověřit na srovnání dvou sonetů. Tím prvním bude Je
zdiskreditována… a druhým Drama:

Je zdiskreditována zcela lyrika,
co může přinést v bouřný dneška shon?
Čím celkem veršovce je rozjásání, ston,
co po tom, zpívá-li si nebo naříká?

Tma v hledišti... A jenom proniká
mou celou bytost tíseň neobsáhlá:
zpěv jarních vznětů, dusná tragika
a zašlapaná mladá duše zprahlá.

Už haraburdím starým báseň všeliká
a knihkupec ti řekne: žádný k veršům sklon.
Už máme surogáty: pěkný gramofon
ti nahradí zpěv, hudbu, tlukot slavíka.

A dobře vím: ne slovo básníka,
však ruka té, jež hrála, v nitro sáhla,
jen její rytmus, bolest veliká
teď vlnila se, prudkou vlnou táhla.

A živnost ta se zcela dnes už nevyplácí.
Jen někdy slečinka, jíž šestnáct, patnáct let,
se v chvilce romantické ku básničkám vrací,

A chápal jsem, jak v daleko se řítí
ten příběh celý, a jen mocně bije
životů dávných nové vlnobití –

a hledá v nich, jak bývá podle dávných zvyků,
pár povzdechů... a touhu... lásku... srdce hnět,
150
by vhodně vepsat mohla v stránky památníku.

Dárkyně velká! Temný otřes cítím,
zní z dálek píseň divné nostalgie.
151
V té chvíli, vím, jsem dvojím prošel žitím.

Tematický posun je patrný na první pohled, avšak není nejdůležitější. Daleko podstatnější je
proměna básníkova vidění. Zatímco v prvním případě je jeho sdělení velmi přímé a neobrazné,

obsah druhé básně je temperován metaforami. Metaforu vytváří akcesorní významy slov,
149
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v případě Dramatu především sloves či deverbativních jmen, mezi něž patří: „proniká“, „sáhla“,
„vlnila“, „táhla“, „řítí“, „bije“, „otřes“ či „prošel“. Tyto lexémy vyjadřují různé druhy pohybu, ať již

jednorázovou penetraci („proniká“, „sáhla“, „prošel“) nebo trvalejší intenzivní hnutí („vlnila“,
„táhla“, „bije“). Toto sémantické ovzduší vytváří dojem trvalého napětí, neklidu, chaosu. Nic
nemůže být vzdálenější metodě prvního sonetu, jenž je vystavěn na statické kritice společnosti,
pro niž lyrická poezie ztratila svůj půvab.

S názorem Arneho Nováka tedy souhlasíme a dodáváme k němu, že onen „obrat“ v Martínkově

básnické tvorbě se projevil v samotných jejích kořenech, v básnickém vidění. Zatímco v Sešitu
sonetů Martínek neopouští vyšlapanou cestu, v pozdějších sbírkách (a poprvé právě v Zahradě)

toto bezpečné území opouští a vytváří přitom nesrovnatelně hlubší a dynamičtější poezii.
Vyplývá to i ze srovnání dvou básní napsaných ve zdánlivě neměnné formě sonetu.

3.2. Karel Toman: časopisecky publikované sonety (1895–1896),
Torzo života (1902), Melancholická pouť (1906), Měsíce (1918)

Karel Toman nenapsal za svého života pouze dva „pravé“ sonety, jak uvádí František Hrubín152,

ale čtyři. První dva (M. L. a Večer) byly publikovány v roce 1895, resp. 1896 v časopise Niva a
později zařazeny do výboru Rostlo stranou153, další, s názvem Ráj, se nachází ve sbírce Torzo
života154 a poslední, Richardu Dehmelovi, v Melancholické pouti155, s datací „v zimě 1904“156 (s.

41). Všechny jeho klasické znělky tudíž vznikly během zhruba 10 let (1895–1904), což dokazuje,
že s formou sonetu byl Toman dobře obeznámen, avšak šetřil s ní.

Tomanův vůbec první sonet, M. L., vyšel v Nivě, když bylo jeho autorovi 18 let. Je napsán
alexandrínem (byť bez cézur po 6. slabice), který ani přes autorovo mládí nepůsobí nijak násilně
ani uměle157:
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Toman ostatně využívá a různě variuje alexandrín v celém svém pozdějším díle (zejména v Torze života, Slunečních

hodinách a Měsících).
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Svět neupoutal tě svých bolů hnusným vřením.
Ty čista šla jsi jím a hrda, vznešená,
jak přísná světice z mramoru studená,
až pod kříž Ježíšův jsi klesla s zanícením.

Jen On moh utišit, co zmítalo tvou duší,
sny tvoje tajené i touhy po štěstí,
vše to, co nitro nám rve divou bolestí. —
Teď hymnus duše tvé bouř žádná nepřehluší.

Tvých citů rudý květ krvácejícím pláním
puk v chodbách setmělých, dýšících odříkáním,
puk láskou mystickou tvých citů rudý květ.

A zříš-li v minulost, v dny dětství bílé,
ó rci, zda zatoužíš v ta slunná léta zpět?
— Puk láskou mystickou tvých citů květ.158

Není to náhoda: Toman je znám svým absolutním rytmickým sluchem. Prokázal ho i ve svém

druhém sonetu s názvem Večer, jehož nestejně dlouhé verše se rozpínají od čtyřstopého jambu
po alexandrín:

Kdes zazněl útržek veselé písně
a dívčí vyzývavý smích.
Akordy frivolní pouliční písně,
vtip stisku chladného mluvil z nich.

Výkřiky bídy do nebe volající
noc útěšná uspala v sen
a zapálila světla nádhery skvící
na posměch těm, jejichž zrak zasmušen.

Lamp chvějná kola truchlivě do tmy planou.
Žal dřímá v domů průčelích.
A ulicí slavně chmurnou a zadumanou

158

TOMAN, Karel. Pohádky krve a jiné básně. Dílo II. Praha: Československý spisovatel, 1957, s. 49.

47

se třese ten vtíravý dívčí smích,
mě dráždí a zlobí ten smích,
jenž perlí se v akordech veselých.159

Jak je vidět, Toman formu sonetu postupně variuje a uvolňuje. Tato tendence vrcholí sonetem
Ráj, jenž je napsán v pravidelném, ale nerýmovaném verši o pěti až jedenácti slabikách:
Ve spirále jsme kroužili
kol stromu zapovězeného.
Ty plody voněly v plamenech slunce
a my měli hlad.

Ve zracích ženy plálo pokušení
a ruce se jí třásly touhou.
– Ty moudrý hade, tebe miluji.
Pověz nám více o zlém bohu.

Proč o hladu nás nechá bloudit?
Proč vůni nejprudší dal plodům,
když nám je zakázal?

Rci svému bohu, jak ho nenávidím!
l my jsme bohové? Dík, filosofe.
Má snědá Evo! Tělo sametové!160

Tato postupná proměna rytmické kompozice sonetu je signifikantní, neboť se v ní projevuje i
celkový vývoj Tomanovy poetiky.

V této práci však hodláme obhájit existenci dalších dvanácti sonetů v Tomanově díle, a to ve
sbírce Měsíce (1918). Na první pohled je zřejmé, že přísnou formální definici sonetu tyto básně

nesplňují. Nejde jen o rozdělení, ale i počet veršů: zatímco sonet by měl dodržet závazný počet

čtrnácti veršů, v Tomanových Měsících jsou všechny básně třináctiveršové. V dějinách sonetu se

však vyskytují i varianty s dodatečným 15. veršem, a proto se domníváme, že i báseň o 13
verších lze legitimně považovat za svébytnou znělkovou variantu. Další potenciální námitka by
se mohla zakládat na skutečnosti, že sonet by měl mít 4 sloky, ať už rozdělené do dvou oktáv a
159
160
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dvou tercet, nebo do tří oktáv a jednoho kupletu (případně do dvou oktáv, mezi něž jsou vložena
dvě terceta). Smyslem tohoto dělení však není ani u jedné z variant báseň rozčtvrtit, ale rozpůlit
– nehledě na kvantitativní nepoměr první a druhé části (o čemž svědčí i existence anglického
sonetu). Tuto podmínku básně z Měsíců splňují:
Stín stromů zelený tě na svět uvítal,
zahrada jarní tišila tvůj pláč.
A s každým červnem vzpomínáme,
co ti ten první dal,
a s tebou koupáme se v jeho slunci.

Sen matky tvé a otce se snem lidu kvete,
i tebe vepjal v řetěz čarovný,
kde hlad a bída umlká,
kde mizí vše, co bolí člověka
a hněte.

Sni, hrej si v červnu svém. Vy všechny děti sněte
domova nejpyšnější sny,
než řekne velký den: Jsem naplnění, procitněte!161

Po obsahové stránce je toto rozpůlení patrné: zatímco v prvních dvou slokách se lyrický subjekt
obrací k jednomu jedinému dítěti a vyvolává zcela konkrétní vzpomínky, na počátku třetí sloky

se náhle obrazně obrací ke všem dětem na světě s abstraktním vyzváním. Podobné schéma lze
vysledovat ve všech básních Měsíců.

Kromě toho Tomanova sbírka připomíná oblíbený podtyp sonetové cyklu, tzv. sonetový

kalendář. Jedním z nejstarších a nejznámějších ukázek tohoto útvaru jsou znělky Folgóreho da
San Gimignana, které vyšly i v češtině162. Dalším příkladem může být již modernější A Calendar
of Sonnets americké básnířky Helen Huntové–Jacksonové163 z konce 19. století.

Nesmíme ani zapomínat na to, že Měsíce vyšly v roce 1918. Česká (nebo spíše česko-slovenská)
literatura se v nově vzniklé republice octla v prostoru, který jí byl do té doby neznámý. Tato
poválečná nezávislost vedla v dílech řady básníků k pokusům o nové uchopení dané situace.
161
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Tomanův tvůrčí přístup k sonetu tedy můžeme považovat také za pokus, jak tento „nový svět“
pojmenovat novým způsobem.

Ze všech uvedených důvodů lze tedy podle našeho názoru považovat Tomanovy Měsíce za
plnohodnotnou variantu znělkového cyklu.

3.3. Vítězslav Nezval: Pantomima (1924)

Sonety Vítězslava Nezvala v této práci zařazujeme do dvou samostatných kapitol. Důvodem je

velká proměna, kterou prošla poetika toho básníka a která neumožňuje pojednat o jeho sonetech
v téže kapitole. V této části se zabýváme sbírkou Pantomima164, v druhé kapitole pak věnujeme
pozornost sonetům ze sbírek Skleněný havelok165 a 100 sonetů zachránkyni věčného studenta
Roberta Davida166. Zde se také zaměříme na vývoj sonetu v Nezvalově díle jako celku.

Pantomima je de facto syntézou poetismu. Řečeno s Antonínem Jelínkem, „je praktickým i

teoretickým výrazem tvůrčích snah avantgardy 20. let.“167 Obsahuje dva sonety, oba v oddílu

Týden v barvách, věnovanému Jindřichu Štyrskému. Ten starší sem byl (bez interpunkce)
„přeřazen“ z prvotiny Most168, ve vztahu k níž Bedřich Václavek napsal, že Nezval „neprošel

primitivismem proletářské poezie, ale — při vší dravosti a vesnické robustnosti své osobnosti —
vyšel z úzkého styku s poezií symbolismu a dekadence.“169 Tímto sonetem je Cukrová balada,
jejíž hravě oxymorický název korunuje snový obsah básně, který se od třetího verše odehrává
pouze v mysli „ševce Konstantina“:

Švec Konstantin a Berta s čalouníkem
jdou na jarmark tu neděli
Sušenek kornout švihák nadělí
a Konstantin se skryje za patníkem

Až půjdou zpět, svým šídlem máchne švec
a do příkopu omráčen se svalí
164
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aby ho lidé potkávali
a řekli si To umřel milenec

A zatím jeho duše čistá
oblétat bude pána Krista
a na sandály se mu posadí

A Berta s čalouníkem Rudou
pohřbívat jeho tělo budou
v zátiší pantoflíčků na dně zahrady170

Cukrová balada je napsána v pravidelných, nestejně dlouhých verších (od čtyřstopého jambu po

alexandrín) s rýmovým schématem ABBA-CDDC-EEF-GGF a zakončená šestkrát mužsky a
osmkrát žensky. Do Pantomimy byla přeřazena díky své očividné tematické i formální
podobnosti se zbytkem této knihy.

Druhým sonetem Pantomimy je pozoruhodná báseň Klára:
O jedenácté z rána
městečko v loubí procitne
a pekař míjí domky blankytné
klusaje s oslem chůzí venkovana

A zatím osmiletá Žana
po boku učitelky slzí lítostně
hroužíc své ručky průsvitné
do bílých kláves pianina

Sklenice vody na stole
Zahradou letí andělé
toť námořnický límec Žanin

Je čtvrtek žlutý den svatého Bonifáce
běžníci vzbudili se na zahrádce
a kladou její sonatinu do svých tkanin171
170
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Po formální stránce je napsán pravidelným čtyř- až šestistopým jambem s klasickým rýmovým
schématem ABBA-ABBA-CCD-EED, o žádný formální experiment se tedy rozhodně nejedná.

Zarážející je ovšem obsah znělky: proč se jmenuje Klára, když se v textu hovoří o Žaně? Nabízejí

se dvě vysvětlení. To jednodušší zní, že onou Klárou je Žanina učitelka hudby, jejíž jméno není
v básni samé uváděno, neboť její text je podáván očima osmileté dívky. Druhá interpretace je

podstatně znepokojivější: oddíl Týden v barvách, v níž se Klára nachází, je věnován Jindřichu

Štyrskému. Ten si po řadu let zapisoval sny, z nichž posléze čerpal ve své umělecké tvorbě,

jejímž plodem je i kniha Emilie přichází ke mně ve snu172. Zde je kromě Emilie zmiňována celá
řada žen, mezi nimiž je i nevěstka Klára. Všechny tyto ženy (včetně Emilie) jsou zřejmě projekcí

Štyrského nevlastní sestry Marie, která zemřela, když bylo malému Jindřichovi 6 let. Klára tedy

může být narážkou, skrytým komunikačním kódem mezi Nezvalem a Štyrským. Tato
interpretace není tak nepravděpodobná, vezmeme-li v potaz, jak blízko měl poetismus
k surrealismu, který umělecky rozvíjel mj. Freudovy poznatky.

Pro nás je ovšem nejdůležitější zjištění, že pro raného Nezvala nebyla forma sonetu dosud

klíčová, neboť byl již od svých básnických počátků technicky velmi zdatný a nepotřeboval se na
znělkách „učit“. Cukrová balada i Klára fungují spíše jako dvě ukázky z širokého poetického

inventáře mladého básníka.173 Pro Nezvala je sonet důležitější až v dalších fázích vývoje, kdy
získává svébytný tvar a velice specifické významové obrysy. O to zajímavější bude proto
pozorovat, jak se funkce sonetu u Nezvala radikálně proměnila (viz oddíl 4.1.).

3.4. Marie Calma: Sny v sonetech (1927)

Marie Calma (vl. jm. Veselá) je dnes poněkud pozapomenutou autorkou. Jejím Sonetům ve snech
byla přesto v dobovém tisku věnována nemalá pozornost: recenzovány byly mj. i v 1. ročníku
Literárních novin (Josefem Horou). Je to také zřejmě jediná Calmina ne-dětská kniha, která si

uchovala životnost až do dnešních dnů. Jak už si správně povšiml Josef Hora 174, jejím vzorem a

duchovní předchůdkyní je Elizabeth Barrettová–Browningová, konkrétně její kniha Sonnets from

the Portuguese (tj. Sonety od Portugalky, v české literatuře tradičně překládané jako Sonety

172
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portugalské175 nebo Portugalské sonety176) z roku 1850. Dokládá to i motto Calminy sbírky,

pocházející z Barrettové monumentálního veršovaného románu Aurora Leigh177, který poprvé
vyšel v roce 1857, tj. přesně 70 let před vydáním Snů v sonetech.

Calmin znělkový cyklus se přimyká k jedné ze dvou dobových interpretací znělkového cyklu
Barrettové178, a to k té, která v něm identifikuje vděk choré, slabé ženy silnému muži (jímž je

viktoriánský básník Robert Browning). Tento rozpor je trvale zafixován ve dvou rozdílných
dobových překladech, jejichž autory jsou Antonín Klášterský a František Balej. Zatímco

sentimentální a patetický překlad Klášterského vychází z jeho chápání Barrettové jako neduživé,
ale píšící ženy, a de facto svou shovívavostí snižuje její literární význam, Balejův o poznání

střízlivější převod umožňuje přínos této básnířky bez jakýchkoli „úlev“ zařadit do
literárněhistorického kontextu. Barrettová totiž celým svým dílem usiluje o autonomní,

uměleckou emancipaci své osoby prostřednictvím umění (Kalivodová hovoří o její „emancipační
konzistenci“ při snaze o „sebestvoření […] v poezii“179). Právě ke Klášterského interpretaci má
Calma blíže:

Můj milý, milý, když si pomyslím,

Ó, Miláčku, ty Miláčku můj, když

V zdech sevřena, tak čekala jsem na tě,

že před rokem již hostil tebe svět,

tak myslím, že byl’s na světě již tady,

než přišels, abys v prostor svůj mne ved’,

kdy v sněhu kol mne nebyl nohy sled

co seděla jsem sama, sníh kol všady,

sny moje všechny skutečností platě

a ticho nehnulo se hlasem tvým...

a nezřela stop, neslyšela v tiš

a plížení mé v rychlý měně let.

jen okovů svých články prstem mdlým

ni mžik tvůj hlas ... jen řetězů svých tíž, Bezedné hloubky, kterých jsem se bála,

jsem čítala, jako by nedoved

jak každý mžik jich článků sčítal řady,

prosvítils duchem – a on posvětí

tvé paže vzmach mne zbavit jejich běd... dlaň jakby žádná neměla tu vlády

i temno, v němž bych sama umírala,

tu zázračnou číš žití okouším.

je strhnout rázem ... jakou velkou číš

i hrůzou naplněné podsvětí.

Je divno znaků neuměti číst,

to žití divů piji! Dozajista

Tajemství nová v duši mou tak vloživ,

jež čin i řeč tvá vrývá v noc i den,

to divno, v noc ni v den necítit ruch

dals duchu mír a směr a krvi var,

ni nevědět, když trhám květ a list,

tvých činů, řeči nikdy - kvítka čistá,

jímž každý, koho dotýkám se, oživ’,

že vzrostly tebou setých ze semen.

jež růsti zřel‘s, mít a přec nemít tuch

a každý, kdo chce vzíti, má svůj dar.

Tak může jenom tupý atheist

o tobě dřív! Tak tup jen atheista,

A dřív, než přišels s darů záplavou –

netušit Boha, který není zřen.

že nezří ho, necítí: blízko Bůh!

žils v srdci mém a snů mých představou.
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Dvě první básně jsou překladem v pořadí 2. znělky ze Sonetů portugalských v překladu Františka

Baleje, resp. Antonína Klášterského, třetí báseň je v pořadí 4. znělkou z Calminých Snů
v sonetech. Vidíme, že svým sémantickým ovzduším se Calmin sonet přidržuje podřízené role,

kterou lyrickému subjektu připisuje Klášterský, již např. oním oslovením „Ó Miláčku, ty Miláčku
můj“, jehož téměř hysterický tón je ještě posílen kapitálkou u obou substantiv, dávající
oslovenému jednoznačnou převahu nad hovořícím lyrickým subjektem.

Calminy Sny v sonetech nepředstavují mezník ve vývoji české literatury jako takové, ale jsou

jedním z dokladů toho, jak složitá byla cesta k literární emancipaci žen (nejen v českém
písemnictví). Vidíme, že tento pozvolný proces se zcela explicitně odehrával i v průběhu vývoje
sonetu, což potvrzuje i básnické dílo Ludmily Maceškové alias Jana Kameníka (viz 4.7.).

3.5. Josef Hora: Tvůj hlas (1930)

Sonety se v díle Josefa Hory objevují od sbírky Struny ve větru180, v níž „[s]pojením melodie a

intenzivního obrazného pojmenování dokončuje Hora vývoj započatý v Itálii a dospívá k
originálnímu výrazu, který jej bude napříště odlišovat od všech jeho básnických současníků.“181
Nejsoustředěněji však s tímto útvarem zachází Hora ve sbírce Tvůj hlas, kde tvoří celý druhý, tj.

prostřední oddíl knihy. Jako řada velkých básníků se ani on nespokojí s jednotvárností
konvenčně předepisované formy. Mezi tyto významuplné variace patří např. nestejná délka

veršů (v básni Někde v dálce je toto rozpětí od dvoustopého po pětistopý jamb), ne-jambický

verš (básně Okno, Žně a Město jsou napsány v trocheji), využívání absolutního rýmu (v Oknu)
nebo rozbití strofické formy (závěrečná Ozvěna, tvořená sedmi dvojveršími182).

Průsečíkem těchto variací a zároveň onoho výše zmíněného spojení „melodie a intenzivního
obrazného pojmenování“ je báseň Okno:
Otevřel jsem okno do tmy tekuté,
hvězdy na mě střikly se slavičím zpěvem.
Pamatuješ na tmu se slavičím zpěvem
v oné noci černé, husté, tekuté?

180
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182
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181

MUKAŘOVSKÝ, Jan et al. Dějiny české literatury IV. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 301.

touto formou, a také počet 14 veršů, třebaže nekonvenčně rozčleněných.
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Otevřel jsem okno do tmy stříbrné,
kolem mne jak šál se omotal šum jezu.
Pamatuješ na tu těžkou vůni bezu
na měkkém dně noci oné stříbrné?

Otevřel jsem okno do tmy, hovořící
se slavíkem, jezem, s kruhy na měsíci,
s doznívajícími kroky na silnici.

Otevřel jsem okno, kroky zašly v tichu,
kroky našich dávných, sladkých, plachých hříchů
po tekuté tmě a po stříbrném tichu.183

Užitím sestupného metra, absolutního rýmu (ať už „otevřeného“ ženského nebo zakončeného na

dlouhou samohlásku nebo obou zároveň), repeticí („Otevřel jsem okno“) a melodickou

instrumentací verše („dávných, sladkých, plachých hříchů“) vytváří Hora celek, který je trestí
jeho zralé lyriky 30. let. Ne snad v tom smyslu, že by ve svých vrcholných sbírkách využíval

právě a pouze těchto konkrétních prostředků; jde o jeho básnickou metodu, založenou na

absolutním spínání zvuku a smyslu. Tato metoda se velice výrazně projevuje právě v kontextu
sonetu, jehož virtuózem Hora je. Tuto tezi lze ověřit např. na básni Ústa:
Vlhká ústa střemch nad řekou,
vlhká ústa tvá,
vodo dovádivá,
louko zelená.

Vlhká ústa oblak nad lesy,
ústa sedmikrás na tvých rtech,
se stříbrnými nebesy
se líbá klas i mech.

Stále hlasitěj zpívá pták,
zvedá se hlas
krve v nás.

183

HORA, Josef. Kniha času a ticha. Dílo Josefa Hory; Díl 3. Praha: Fr. Borový, 1948, s. 97.
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A sluncem obnažen
pad polibek
na vlhká ústa žen.184

Tato vysoce abstraktní lyrika souvisí s Horovým hledáním nových jistot. Básníkovy přiznané
úniky185 od skutečnosti předznamenávají situaci české lyriky 30. let, která již de facto překonala

poetismus a jistou „destruktivitu“ avantgardy a snaží se najít pevnější půdu pod nohami. Jedním
z těchto území je pro Horu sféra básnictví:

„Novou skutečností se Horovi stává sama poezie. Autonomní svět, uzavřený vnějšímu okolí, svět,
který má své vlastní reálie, své vlastní děje, ve kterém je proměnlivá hranice mezi subjektem a
objektem, mezi přímým a obrazným významem. Hora buduje významově uzavřený celek
(příznačná je písňová forma, sonet, pravidelná čtyřverší), v němž motivy, obrazy a pojmenování
nevstupují do přímé relace s předmětnou skutečností, ale nabývají smyslu jen ve vzájemných
vztazích, které dokonce někdy vznikají teprve mezi různými básněmi.“186

Sonet je tedy pro Horu jak nejbližším prostředkem k rozvíjení jeho básnické metody, tak i
důkazem hledání nové tvarové ukázněnosti, které se ve 30. letech v české poezii rozvíjí.

184
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Ibid., s. 97.
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4.

ZNĚLKOVÁ RENESANCE. České sonety v letech 1931–1948

Po útlumu, který český sonet v souladu s dobovým literárním vývojem zažil, se zhruba od 30. let

řada českých básníků k této formě vrací. Tento fakt ovšem souvisí se skutečností, že končí éra
velkých „ismů“ (u nás naposledy poetismu). Sonet se v tomto období stává nástrojem
individualizace jednotlivých básníků187 a těžko lze už hovořit o funkci sdílené více autory či

celými uskupeními. Proto se v sonetech konkrétních tvůrců nebudeme snažit postihnout nejen
typické, ale i specifické rysy.

Konkrétně se budeme zabývat radikální proměnou funkce i podstaty znělky v hlavní linii tvorby

Vítězslava Nezvala, která je dobře patrná ve sbírce Skleněný havelok, i sonetovým „úkrokem“ od
této linie, jímž je 100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida, dále funkcí sonetu
v díle Jana Zahradníčka a zejména jeho rolí při formování básníkovy zralé poetiky ve sbírkách

Jeřáby188, hermetickým sonetem Vladimíra Holana ve sbírce Oblouk189, pozoruhodnou knihou
sonetů Jana Mariuse Tomeše Klubko Ariadnino190, v exilu napsanou knihou Viktora Fischla

Anglické sonety191, formálně experimentální sbírkou Miloše Vacíka Sonety z opuštěného
nádraží192, funkcí sonetu v debutu Ludmily Maceškové alias Jana Kameníka Okna s anděly193 a

nakonec historicky prvním, juvenilním Sonetem Jana Zábrany, publikovaným ve studentském
časopise Výkvět.

4.1. Vítězslav

Nezval:

Skleněný

havelok

(1932),

100

sonetů

zachránkyni věčného studenta Roberta Davida (1936)

Nezvalova sbírka Skleněný havelok194 bývá někdy označována jako „postpoetistická“195. Jakkoli je

tato škatulka zjednodušující a zavádějící, poukazuje na jistou dvojakost básníkovy situace ve 30.
187

Sonet jako prostředek individualizace fungoval již v období dekadence, ale byla to individualizace skupinová.

Znělka byla jedním z prostředků, jak odlišit celý okruh básníků a jejich poetiky od poetiky tradiční. Od 30. let až do
dneška má sonet individualizační funkci pouze v rámci děl jednotlivých básníků.
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letech. Surrealismus, směr, který se Nezval rozhodl prosazovat (snad proto, že mu byl logickým

následovníkem a vyústěním poetismu, možná i jeho „zlým dvojčetem“), zplodil Absolutního

hrobaře196, jednu z nejtemnějších knih české literatury a první, která využívá tzv. paranoickokritické metody, již vytvořil v roce 1935 Salvador Dalí197. Tento způsob tvorby, jak napsal
Jaromír Typlt,

těží z klamných vjemů, nejčastěji zrakových. Jejím hlavním spouštěčem je přehlédnutí,

chybné uvidění, bezděčné nahrazení jednoho tvaru jiným. Co to ale znamená v textu? Je-li

takový klam podáván prostřednictvím slov, vede nás to každopádně k trochu jinému
způsobu čtení. Protože básník se rozhodl záměrně nás mást a zastírat přechodné stavy, je
nutné být neustále ve střehu, aby nám neunikl moment, kdy jeden tvar přechází v druhý. 198

Kromě uplatňování v jednotlivých básních aplikoval Nezval toto „nahrazení jednoho tvaru

jiným“ vedoucí k „jinému způsobu čtení“ i na celou svou tehdejší tvorbu: skutečně se pokusil

„absolutně pohřbít“ sám sebe. Přesto do této sbírky zařadil i oddíl Stínohry, kde najdeme říkanky
jako: „Oknem přilétl pták / A přilepil se za zobák / K jedné mouše / Která tu druhou kouše“.
Nemůžeme se zbavit dojmu, že se Nezval do surrealistických metod psaní tak trochu nutil.
Svědčí o tom i anonymní, paralelně vznikající tvorba (triptych 52 hořkých balad věčného studenta
Roberta Davida199, 100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida200 a 70 básní z

podsvětí na rozloučenou se stínem věčného studenta Roberta Davida201, k jejichž autorství se
Nezval přiznal až v 50. letech při pořádání svých sebraných spisů202.

Nezval se ve 30. letech snaží nejen sám sebe přesvědčit, aby začal tvořit nově, ale i sám sebe
postupně přepsat. Dokládá to slavná Předmluva k dosavadnímu dílu, která obsahuje mj. tento
odstavec:

„Toto úsilí, které je úsilím o naprosté vystoupení ze sebe sama do konkretna, ze sebe sama,
ze svých vzpomínek, ze svých pocitů, ze své touhy, ze své introspekční subjektivity,

195
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196
198
199
200
201

NEZVAL, Vítězslav. Absolutní hrobař. Básně 1937. 1. vyd. Praha: Fr. Borový, 1937.
TYPLT, Jaromír. Vysunovací krása. In: Souvislosti, roč. 21, 2010, č. 3, s.

[NEZVAL, Vítězslav]. 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida. 1. vyd. Praha: Fr. Borový, 1936.

NEZVAL, Vítězslav. 100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida. 2. vyd. Praha: Fr. Borový, 1937.

[NEZVAL, Vítězslav]. 70 básní z podsvětí na rozloučenou se stínem věčného studenta Roberta Davida. 1. vyd.

Praha: Fr. Borový, 1938.
202

BLAHYNKA, Milan. Jen jedno změnilo se se mnou (Doslov). In: NEZVAL, Vítězslav. 100 sonetů zachránkyni věčného

studenta Roberta Davida. 7. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1979, s. 121.

58

z myšlenek o sobě samotném k delirantně-objektivnímu výrazu, si žádá a již vyžádalo od
autora, aby uzavřel uvědoměle a neodvolatelně první rozvětvenou etapu svého díla a aby na
základě zkušeností, jež získal během procesu jeho vytvoření, vstoupil za práh druhé své

tvůrčí etapy, na jedné straně vyzbrojen jimi, na druhé straně s bezbranností člověka,
tvořícího svůj debut.“203

Zde je zachyceno to, co Vratislav Effenberger nazval „tragédií básníka Vítězslav Nezvala“204: „Na
jedné straně usilovně vytyčovaný program ‚vystoupení ze sebe sama‘ […] do nejvypjatější sféry
surrealistické konkrétní iracionality, na druhé straně – literární praxe.“205

Už básně ze Skleněného haveloku jsou dobrým dokladem tohoto počínajícího procesu. Obsahově
se zcela odlišují od těch, které nacházíme např. v Pantomimě. Tuto proměnu výstižně

pojmenovává sám Nezval v básni Optimismus: „tvé sonety se rodí z hnusu“. Všechny zde

obsažené znělky jsou skutečně jakýmsi repertoárem motivů, které se do sonetů „nehodí“. Básník

zjevně bojuje sám se sebou: napíše sice oddíl Lyrika, ale doslovně jej zneguje Antilyrikou. Avšak
už Lyrika (s podtitulem „básně písně popěvky říkadla hříčky verše do památníku“) obsahuje básně,
svědčící o tomto rozpolcení. Patří k nim (a zaujímá mezi nimi čelní místo) i 16 sonetů. Jedním
z nich je Upír:

Ty dobrodruhu kytary
až položí tě na máry
zvuk devíti tvých prasklých strun
se změní v devět černých lun

Tvůj mozek jehož výpary
jsi zaháněl jak komáry
se zbortí v zemi jako trůn
pod tlapkou potkanů a kun

Však než se nasytí mnou krtci
tvé jedy louhují mně v srdci
a teprv s jiskrou zániku

až bude zcela rozvráceno
pak zlhostejní mně tvoje jméno
203
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můj trýzniteli básníku!206

Motiv básníka („upíra“), který trýzní sám sebe, hovoří za vše. Důležitým tématem je v tomto

cyklu i reflexe znělkové formy samotné: „Jsem v sonetu jak moře v síti / a z extase je úvaha“ (b.
Sonet), „On vysmívaný alchymista je jako ony komety // jež poutá cizí gravitace / a místo
křišťálové práce / on píše - běda! - sonety!“ (b. Básník). Podobně výpady proti sobě samému
(ovšem už ve volném verši) najdeme v oddílu Antilyrika: „myšlenka do té doby svázaná /
mnohonásobným ceremonielem“ (b. Antilyrika).

Stručně řečeno: v sonetech ze Skleněného haveloku se odrážejí počátky Nezvalova přehodnocení

dosavadní tvorby a náznaky jeho tvorby budoucí, doslovně formulované v Předmluvě. Vladimír
Macura dokonce hovoří o „revoltě“:

„Nezvalova revolta je obsažena i ve všudypřítomném úsilí rozrušovat literární tradici — zvlášť
zřejmé je to tam, kde je představa tradice prostřednictvím tvaru také přímo polemicky vyvolána,
tedy ve znělkách, rondelech, ritornelech apod.“207

Zcela odlišnou funkci má 100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida. Tyto básně,
napsané během 10 dnů208, nesou všechny znaky spontánní, uvolněné tvorby. Jsou záznamem

milostného vzplanutí a ve všech ohledech opakem Absolutního hrobaře. Jako by si Nezval
oddechl, když může jednoduše, prostě a bezprostředně vyznat lásku, něhu i stud:
Tyto mé sonety, jež dedikuji vám,
královno nadějí, jsou psány jako ve snu.
Jsou to mé vteřiny, jež dlouze prožívám
bez vás, ach, bez tebe, jak včela na svém česnu.

V den, kdy vás budu mít, kdy na kolena klesnu
před nerozbořený váš Afroditin chrám,
v den, kdy vás budu mít, kdy nebudu již sám,
budou ty sonety, ty malé lístky ze snů,

šuměti nad námi jak včely na stromě
206
207
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a připomenou vám právě tak jako mně,
že láska, tento dar, je božským dílem lidí.

Má láska nadvzdušná, má láska fyzická,
ó, jak je intimní, ó, jak je všelidská…
Tiše, mé sonety… Básník se stydí, stydí…209

Tuto interpretaci potvrzuje i Čapkův Zatykač na věčného studenta Roberta Davida, v němž se

(byť v souvislosti s předchozími 52 hořkými baladami) o těchto básních a jejich autorovi píše mj.
to, že:

„[T]ato klasická, skrz naskrz rýmovaná forma je v rozporu s estetickou doktrínou, kterou vyznává
svým ostatním básnickým dílem. Patrně si potřeboval jednou bezstarostně, blaženě a trochu
obžerně zarýmovat.“210

Básník ve službách surrealismu jako by si potřeboval oddechnout od „práce“, v níž se mu poezie
proměnila.

Funkční vývoj sonetu v díle Vítězslava Nezvala má tedy tři uzlové body. Prvním je raná,

poetistická tvorba, v níž sonet představuje jednu z četných položek Nezvalova básnického
inventáře. Druhým uzlovým bodem je tvorba 1. poloviny 30. let, kdy u Nezvala pomalu dochází

k proměně celé tvůrčí metody, a tento posun se zřetelně manifestuje i v sonetech, které náhle
fungují jako kontrastní plocha těchto proměn. Třetím uzlovým bodem je pak Nezvalovo vrcholné
surrealistické období sbírky Absolutní hrobař, kdy sonety „Roberta Davida“ plní funkci jakéhosi

„odpočívadla“, umožňujícího básníkovi vyjadřovat s lehkostí a bezprostředností milostné i jiné
city. Sonet se v obrovském korpusu Nezvalova díla nezdá být útvarem klíčovým, ale pomáhá
nám pochopit toto dílo v celé jeho šíři.
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4.2. Jan Zahradníček: Jeřáby (1933)
Jan Zahradníček napsal za život přes 20 sonetů. Jsou rozptýleny ve sbírkách Jeřáby (16, poději 14
sonetů211), Žíznivé léto212 (2 sonety) a Čtyři léta213 (3 sonety). Zatímco v Jeřábech hrají důležitou,
ne-li klíčovou roli, ve zbylých dvou sbírkách dominují jiné textové útvary.

Abychom však důležitost jejich role pochopili, musíme si uvědomit, jakým básnickým vývojem

Zahradníček prošel. Jeřáby jsou jeho třetí sbírkou, předcházely jí Pokušení smrti a Návrat. Obě
tyto sbírky výstižně charakterizují tato slova:

„Často se opakující představa zániku, bolesti, smutku a hnusu ze života souvisí s představou bytí
jako tragického provizoria, jako stálého očekávání smrti. Statické pojetí vedlo však
k ornamentálnosti výrazové, dekorativně opisující uzoučký okruh pocitů a myšlenek. Konkrétnost
zážitku ustupuje před přítomností metafyzické jistoty, traktované často abstraktně a
proklamativně. Zahradníček v Pokušení smrti osamostatňuje volně rytmovaný verš, místo rýmu
volí často asonanci, kdežto v druhé sbírce — Návrat —usiluje o rýmovaný pravidelný verš
splývavé intonace a složitěji rozvedená metaforická dějství. I v Návratu se sice objevují známé
konstanty (Žal, bolest, utrpení, krev, hvězdy, oblaka, noc, smrt), trvá záliba v perifrázi a vnějškové
poetizaci, ale mění se postupné dřívější postoj: Bůh je nyní transponován do dramatu žití jako
jeho dynamická součást a také subjekt přestává být izolován od věcí a vnějších jevů.“214

Právě onen „volně rytmovaný“ verš souvisí s nepokojem a chaosem básníka, který se v podstatě
cítí vyvržen a není schopen účasti na životě: „Zůstávám venku opuštěn jak kříže na rozcestí“, píše
v 3. části básně Jejich stín215. Ani v Návratu se této zoufalé masky ještě zcela nezbavuje, třebaže

jeho verš, již poněkud zklidněný a ustálený, naznačuje, kam se bude jeho tvorba ubírat:
„Přecházel stín, plul měsíc mezi mraky / mou tesknou hrudí plula hostie / a za svým snem a za

sny za rozpaky / jsem tušil jej jenž za vším tichý je“. Abstrahujeme-li však od jednotlivých básní i

celých sbírek, objevíme Zahradníčkův základní tvůrčí princip, jenž spočívá v sepjetí jeho života s
rytmem jeho básní:
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„Přesun od depresivních stavu k harmonické jednotě byl provázen změnou poetiky: proti
perifrastickému verši prvních knih je pravidelný verš Jeřábu vytvářen názornými konkréty a
nepříliš rozvitou reflexí; mizí alegorie, abstraktní konstrukce, programové formulace […] autor
vytváří z významových korespondencí předmětných jevů a metafyzických stavů podobenství
celistvého života, jehož duchovní perspektiva je dána řádem vesmírného dění.“216

A právě zde tkví význam sonetu pro Zahradníčkovo dílo: v jeho ukázněné znělce v metrickém a
rýmovaném verši se odráží jeho ukázněnost životní. Schopnost překonat bolestínství a

sebelítost, upnout se k vyššímu cíli a odvaha překonat nepřízeň osudu, to vše charakterizuje

Jeřáby a v koncentrované podobě pak sonety v nich obsažené. Koneckonců, sonetem Jeřáby i
začínají. Jde o báseň Těžkooděnec, která přímo navazuje na rondó Píseň o tíze, poslední text
Návratu. Srovnejme je:

Ach kdyby nebylo té sladké tíže
ptáci by odletěli ze země
a vznesly by se tvoje krásné kříže
i s bolestí jež tiše nese mě
ach kdyby nebylo té sladké tíže

Každý rok níže
sklání se hlava tvá,
v tmách anděly tíže
bezmocna svolává.
V sousedství hlubin, ó dnové
s hvězdami na rubu,
vznesou se podoby nové
z rozbitých kadlubů.

Šedivou oblohou by byla hlína
a kořeny by byly větvemi
děti by matkám ulétaly s klína
a hroby přetékaly na zemi
šedivou oblohou by byla hlína

Již dávno, dávno je s námi
tíže jak přílba a meč,
ale co mámí, co mámí

Ach kdyby nebylo té sladké tíže
jež je jak tvoje zádumčivá pěst
kam vznesly by se tvoje krásné kříže
a kdo by potom nesl břímě hvězd?
Ach kdyby nebylo té sladké tíže217

a zpod hledí časna se ztrácí
jak žehnání žalu a řeč,
jak hvězdy a slzy a ptáci?218

Blízkost obou textů je evidentní v rovině tematické (překonávání tělesnosti), motivické (klíčový
motiv tíže) i rytmické (obě básně jsou psány ve vzestupném metru).

Co se týče formálního uspořádání sbírky, zřejmě nemůžeme říci nic, co by již nebylo řečeno

v komentáři Jitky Bednářové a Mojmíra Trávníčka ke Knihám básní:
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„Poetika Jeřábů je úzce spjata se Zahradníčkovou osobní situací, s vůlí postavit se zády k
předchozím dvěma sbírkám a podrobit se sebekázni v pevné formě sonetu. Sonet a variace
sonetu tvoří, zdá se, osu sbírky […]. Najdeme tu klasické italské sonety, sonet obrácený (K jaru) i
14 veršů rozepsaných do dvojverší nebo členění 3 + 2 + 4 + 5 veršů.
Ve stavbě sbírky lze vysledovat promyšlenou kompozici: na počátku nacházíme básně
daktylotrochejské, sonet je střídán ne-sonetem, obvykle básní se čtyřveršovými strofami.
Počínaje básní Stromům nastupuje rytmus dvoudobý, důsledně dodržovaný a převážně jambický.
Na rozdíl od příštích sbírek Žíznivé léto, Pozdravení slunci a Korouhve se básník ve čtyřech básních
nevyhýbá trocheji. Takřka úzkostlivě dodržuje střídání osmi- a devíti- či desíti- a
jedenáctislabičných veršů.“219

Proměna Zahradníčkova verše ovšem nesouvisí pouze s jeho vnitřními duševními pochody, ale i
s dobovou literární situací:

„[V]ůle k integritě básnického výrazu necharakterizovala pouze tvorbu Jana Zahradníčka. Lze říci,
že celý hlavní proud české poezie první poloviny třicátých let všeobecně vyznačovalo úsilí o
koncizní, kompozičně vyváženou výpověď, reflektující zejména vnitřní rozpoložení, dostředivé
směřování svých tvůrců.“220

Vidíme tedy, jak důležitý sonet byl v této době pro Zahradníčka i pro další básníky. Odráží se
v něm nejen tehdejší Zahradníčkovo individuální úsilí o dosažení vyrovnanosti, ale i podstatná
část soudobého básnického kontextu.

4.3. Vladimír Holan: Oblouk (1934)

Oblouk je teprve druhou sbírkou, kterou byl Vladimír Holan ochoten akceptovat v té podobě,
ve které vznikla. Blouznivý vějíř221 ze svého díla vyřadil úplně, Triumf smrti222 dvakrát podstatně
219
220

ZAHRADNÍČEK, Jan. Knihy básní. Ed. Jitka Bednářová a Mojmír Trávníček. Praha: NLN, 2001, s. 806.

WIENDL, Jan. Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století.

Praha: Dauphin, 2007.
221
222

HOLAN, Vladimír. Blouznivý vějíř: verše. Praha: Svobodná škola umění, 1926.

HOLAN, Vladimír. Triumf smrti. Verše z let 1927–28. Praha: Edice Philobiblon, 1930; HOLAN, Vladimír. Triumf

smrti. Verše z let 1927–28. Druhé přepracované vydání. Praha: Melantrich, 1936; HOLAN, Vladimír. První básně (19301937). Triumf smrti - Vanutí - Oblouk - Kameni, přicházíš. 1. soubor. vyd. Praha: Fr. Borový, 1948.

64

přepracoval. Oblouk je zároveň první Holanovou sbírkou, která využívá forma sonetu (ta se
nevyskytuje ani ve Vanutí223). Patří do množiny Holanových sbírek tzv. hermetické poezie, která

je průsečíkem urputné formy a nepoddajného významu v mélickém hávu. Zdeněk Kožmín hovoří
o „rozechvívané harmonii“:

„V prvních Holanových sbírkách […] byla báseň především harmonií, třebaže stále rozechvívanou
a problematizovanou. Jednotlivé polarity byly velkou hrou, která uváděla do pohybu svět
významů.“224

Tato problematizovaná harmonie se velmi výrazně prosazuje ve všech třech Holanových
sonetech z Oblouku. Jedním z nich je Zda…225:

Ne pouhou vzpomínkou cítíš se v hloubce gest
tak jižně vázán, že
v koši svých tichých sil jsi pozván nést,
nést hrozny, oranže.

Tu a tam větévkou a listem proložen
tvůj nejplnější cit,
zapomenutý v srdci Boha, v něze žen
troufá si plodem být.

Zda uneseš je, považ: hrozny, olivy!
Pochyby probloudiv,
pod patou nic než mramor drolivý –

zda důkaz máš, že trpké proudy míz
zesládly tobě v div?
Zda zašumíš: ach, včely, dívky, viz! (?)

Projevuje se již na úrovni hláskové instrumentace. Samohlásková řada první strofy verše je
následující (podtrženy jsou zadní samohlásky, ostatní jsou přední):
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e-ou-ou-o-í-ou-í-í-e-ou-e-e
a-i-e-á-á-e

o-i-ý-i-ý-i-i-o-á-é
é-o-y-o-a-e

Vidíme, že se zde nevyskytuje jediná zadní samohláska zavřená („u“), pouze jako součást

diftongů. Zato kontrast předních, zejména otevřených samohlásek („i“, „í“, „y“, „ý“) v prvním
verši se samohláskami zadními („o“) ve verši druhém a třetím je zjevný. Zadní samohlásky jsou
tradičně hodnoceny jako „temné“, kdežto přední jako „světlé“. Čtvrtý verš má tedy funkci
jakéhosi vokalického „smíření“, zvukově celou strofy sjednocuje. Podobný postup lze odhalit i
v dalších slokách.

Také veršová struktura této básně je v podivuhodné, neklidné harmonii. Všimněme si, že v obou
kvartetech jsou první verše psány alexandrínem, třetí verše pětistopým jambem a všechny sudé
verše třístopým jambem, tzn. že druhý a čtvrtý verš každého kvarteta vytváří „ob verš“ opět

alexandrín. Terceta jsou vystavěna úplně stejným způsobem, jediný rozdíl je v množství (4 verše
v pětistopém jambu, jeden rozpůlený alexandrín).

Podobně rozechvívána je i významová složka uvedeného sonetu. Uplatňuje se zde jak postup
metonymický (tj. syntagmatický226, kondenzační227: „vzpomínkou cítíš se“, „jižně vázán“,

„zesládly v tobě v div“), tak i metaforický (tj. paradigmatický, substituční: „v koši svých tichých
chvil“), byť lze říci, že Holanova hermetická poezie je obecně spíše metonymická.

Holanovy sonety z období Oblouku jsou zmenšeninami celých jeho sbírek z dané doby. Na velmi
malé ploše se v nich střetávají prvky harmonizující i disharmonizující, výsledkem čehož je jakýsi

pokojný nepokoj, vnitřní napětí a přetlak, jenž těmto textům dodává v kombinaci se sémantickou
nejednoznačností a vysokou abstraktností onu neuchopitelnou sílu, kterou při jejich čtení cítíme.

4.4. Jan Marius Tomeš: Klubko Ariadnino (1942)

Jan Marius Tomeš časopisecky debutoval ve 20. roce svého života, v roce 1932, ve Studentském
časopise228. Účastnil se významného generačního projektu Jarní almanach básnický 1940229, kde
se poprvé představilo:
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„tvůrčí sdružení značně odlišné od kolektivních snah předcházející generace (almanach obsahoval
básně Kamila Bednáře, Ivana Blatného, Klementa Bochořáka, Lumíra Čivrného, Jiřího Daniela,
Karla Jílka-Jiřího Ortena, Jiřího Klana-Josefa Lederera, Josef Kohouta-Hanuše Bonna, Josefa
Kainara, Zdeňka Kriebla, Oldřicha Mikuláška, Jana Pilaře, Jana M. Tomeše a Jiřího Valji).“230

V roce 1942 pak vydal pozoruhodnou sbírku Klubko Ariadnino231, kde navázal na „poezii beze

slov“ Paula Valéryho. Tímto soustředěním na zvuk a melodičnost verše se blíží metodě Josefa
Palivce232, jehož básnická tvorba je však přece jen éteričtější a oproštěnější, střízlivější. Tomeš,
též historik umění, bohatě využívá motivy klasické mytologie (o čemž ostatně svědčí už název

sbírky), rozvíjí metafory až do podobenství, vyjadřuje se obšírněji. Jeho poezie jako by pracovala
metodou abstraktní malby: hledá skryté proudy, napojuje se na ně, přičemž divák (čtenář) je
často vystaven interpretační svobodě, ale také samostatné kráse jednotlivých linií a ploch.

Klubko Ariadnino je tvořeno z větší části sonety (24 z celkem 33 básní), ať už podle klasického

„italského“ střihu, jež jsou odděleny i graficky do dvou kvartet a dvou tercet a využívají

obkročného rýmu, nebo podle Tomešovy vlastní předlohy, spočívající v sedmi (graficky
neoddělených) dvojverších spojených rýmem. Takové sonety jsou ve sbírce tři, jedním z nich je i
báseň Jen prázdným obrazem jsi…:

Brod časnem se rozšuměl. Ty, ke kráse sotva přilna,
hned jsi ji opustil, když sama, už viditelná,
dál ukázala ti, ač dál nebylo radno.
Znals úderů svého tepu směřujících v prázdno
úděsnou horlivost, i spícího tě nesly
přes možné rozlohy; pod nehlučnými vesly
ztrácel se přeplutý, nezměřitelný proud.
Stále se zbavuješ neviditelných pout,
znáš hrůzu: z rukou brát, jež uťaty pak tebou,
stanou se neodvratnou, mlčící nápovědou —
Dál za vše dočasné, lžou pokušení silná.
Ty rány skřípavé, jichž plna je tvá dílna,
tvé oči, ruce tvé, tlak na nástroji jemném?
Pro záblesk jediný, který se utká s temnem. 233
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Báseň je vystavěna na jambickém půdorysu, také rytmický impuls je v zásadě vzestupný, ale

všimněme si, že Tomeš jej v řadě veršů narušuje a aktualizuje: „Brod časnem se rozšuměl. Ty, ke
kráse sotva přilna / hned jsi ji opustil, když sama, už viditelná“234 atd. Tyto nepravidelnosti

básník konfrontuje s (hyperkatalektickým) alexandrínem: „Pro záblesk jediný, který se utká s
temnem“. Takovéto narušování pravidelnosti lze možná hodnotit v souvislosti s datem vydání
básní: k této „destrukci“ mohly přispět i hrůzy druhé světové války.

Jan Marius Tomeš totiž v této práci zastupuje básnickou generaci, která se musela vyrovnávat
s bezprostřední zkušeností obou světových válek. Ať už byl její reakcí únik do sféry umění (jako

v Tomešově případě) nebo např. reflexe ohroženosti člověka a příklon k existencialismu (jako v
díle Jiřího Ortena235, Jiřího Daniela236 či Hanuše Bonna237), tato generace dala českému sonetu
řadu jedinečných textů.

4.5. Viktor Fischl: Anglické sonety (1946)

Viktor Fischl je znám spíše jako prozaik, přesto začínal jako básník a byl ve své době považován
za veliký talent české poezie. Hned po podepsání mnichovské dohody emigroval do Londýna,
kde napsal mj. i útlý svazek Anglických sonetů. Svou znělkovou premiéru si však odbyl již
v Evropských žalmech238, později zařazených do Lyrického zápisníku239. Jde o dva sonety
s názvem Větrný mlýn240 a Noc před návratem241. První zmíněná znělka je psána pravidelným,
byť nerýmovaným veršem, druhá čistým alexandrínem. Obě básně již obsahují rys typický pro
Fischlovy sonety, kterým je repetice některého z veršů první strofy ve strofě závěrečné.

Tento rys se projevuje v drobných obměnách ve většině textů Anglických sonetů. Jedním z nich je
i Sonet příteli, kterého zabili:
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Ještě jsi vzkázal, žes měl život rád,
naposled ještě polaskal jsi zraky
kámen a stéblo, kaluž, list a mraky.
(Ó vzkažte, že jsem nechtěl umírat.)

Kolikrát spolu ztichlí, kolikrát
my k jihu táhnout vídali jsme ptáky.
Loď plula za lodí a v dálku jely vlaky
a doma druhý z nás vždy čekal na návrat.

Až když ses loučil se světlem a stíny,
myslil jsi na mne, ty, můj nikdy jiný,
co k samotě bys moh mi odkázat.

Než uštvali tě jako srnce chrti,
již drcen v nic v náručí chlípné smrti,
ještě jsi vzkázal, žes měl život rád. 242

Tato báseň je napsána v pětistopém jambu, základním metru Anglických sonetů. Kromě této
rytmické konstanty a zmíněných repetic sbírku charakterizuje i patos a protiválečná tématika.

Fischlovy sonety nepatří k těm průkopnickým, ale zrcadlí se v nich řada témat, které jsou

důležité pro pochopení situace české poezie za 2. světové války. Viktoru Fischlovi a jeho
sonetům bude věnováno více pozornosti v plánované dizertační práci.

4.6. Miloš Vacík: Sonety z opuštěného nádraží (1947)

Pozoruhodným inovátorem klasické formy sonetu je básník a kritik Miloš Vacík. Jeho v pořadí
třetí sbírka (nepočítaje skladby Aleje a Stínohra, zabavené nacistickou cenzurou) s názvem
Sonety z opuštěného nádraží243 je (vedle sonetů Dykových či Holého244) jedním z nemnoha
pokusů rozplést strofickou formu sonetu a dát ji nový, osobitý tvar:
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FISCHL, Viktor. Anglické sonety. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1946, s. 18.
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HOLÝ, Josef. Památník a skokády. Sbírka veršovaných střepů. Praha: J. Holý, 1897.
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VACÍK, Miloš. Sonety z opuštěného nádraží. Praha: Mladá fronta, 1947.
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A jsme tu sami Jenom sami

Jen sítem větrů slzně mží
v sed zrušeného nádraží
oploceného střepinami
na jehož nástupiště náš vlak vjíždí
žel — jen po lživé dráze hvězd!

Však vsaditi si na odjezd
ne po břečťanu nádražní zdi
ne po mlhavých drahách snění
ale sedřenou hrubou zemí
je víc než věřit v setkání!

Už kdosi zdvíhá ze tmání
výpravčí lampu nad větvemi
a signalisuje tu s ní – –245

Vacík do kontextu sonetu vstupuje pouze v této jediné knize, ani v jedné z jeho dalších
básnických sbírek (Království246, Malá kalvarie247, Země jistotná248, Zahrada na dva zámky249,
Čtyři krahujci250, Křiky nářky ticha251, Rapsodie hraná na střepy starých hliněných džbánů252) se
tato forma nevyskytuje. Jde tedy o jednorázový, pečlivě promyšlený koncept.

Vacík, jak již bylo řečeno, nabourává strofickou formu znělky (třebaže již ne její metrický
půdorys, neboť všechny básně jsou psány pravidelným jambem, nejčastěji čtyř- či pětistopým).
Další inovací, kterou svými sonety do české literatury přináší, je využití obecné češtiny, a to v
tomto dvojsonetu:
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„--a tak Ti píšu chlapče milej

Pořád mne ještě šimrá v nose

že podivíš se psaní mýmu —

nějaká vůně z mladejch let--

řek jsem si Jenom ty mu

--nevím jak mám Ti povědět —

svý černý srdce pěkně vylej--

brouzdali jste se spolu v rose —

mám sám si pořád nahejbat ?

— za ruce — dávno — možná víc —

či ulizovat z vitaminů

--a nevím jakej prsten váže--

co ještě máme ? — no tak inu —

má hlava jenom vzpomíná že
řekli jste — za rok ? za měsíc — ?

--už dávno mělo se to stát —
víš všecko ale má svý háčky

Řek’ bych si Dej si k očím svíčku
ať ohoří ten slznej prach —

--má dobrá karta — hnulo se to

--na saních jela--za ní strach

a tak si myslím — příští léto

a hejno oněch černejch sýčků —

zas v budce budem mít svý špačky!

--když jí chtěl pomoc’ do střevíčků —

--máš jistý — byly vrabčí rvačky

naleznul ji spát--v mučenkách—‘253

až spustíme my — alegreto--!

Vacík v těchto dvou básních předjímá metodu, kterou bude ve své sbírce254 později rozvíjet Jan
Zábrana. Tato metoda spočívá v přenášení běžné řeči do kontextu sonetu, který bývá tradičně

vyhrazen pro daleko „vzletnější“ obsahy. Předchůdcem této metody je již Jakub Deml (viz jeho
báseň Můj první sonet255, která bude podrobně analyzována v dizertační práci), jejím

pokračovatelem v současné literatuře je Norbert Holub256, Jaroslav Kovanda257 nebo Ondřej
Buddeus258.

Vacíkův přínos k dějinám českého sonetu je nemalý a dvojí: uvolnil, rozbil strofickou osnovu

tohoto útvaru a vnesl do něj hovorovost. Jeho koncepční sbírka patří v dějinách českého sonetu
k těm nejvýznamnějším.
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4.7. Jan Kameník: Okna s anděly (1947)

Jan Kameník, vlastním jménem Ludmila Macešková259, je autorem sbírky sonetů Malá suita pro

flétnu260, která patří v dějinách českého sonetu k těm nejpozoruhodnějším. Ještě o dvacet let

dříve však vložil několik pozoruhodných znělkových etud do debutu Okna s anděly. V těchto
sonetech (jako v celé sbírce, což je patrné už z dedikace) navazuje Kameník na Jana Zahradníčka.
Těmto dvěma básníkům je kromě křesťanské orientace společná i snaha o tvarovou ukázněnost,

která však nepřechází v monotónnost. Také Kameník s formou sonetu experimentuje, zejména
v jeho veršové struktuře:

Křest vody, který věčným návratem
je hrnut mezi louky milosrdím jara,
splývá po dopadech dna jak nekonečná čára,
rýsující zem.

Splul po chvílích i jíl a žlutomasé drny
hrají vodní polo v masce strašidel.
I sedla hlína k hlíně, řkouc: je lépe bez křídel,
co tráva má, že rostla? suchá mezi trny.

Nemilují kouzel oči hliněné
tvých okršků, ó země? něhou jíněné
je mlží síťky vrb a voníš tlím a zrny.

Sklouzlé víry vod vrou unylé, jak slib
by kruhů holubích, jež stáčejí se líp Hle, tvůrce chvěje se a křídou lepkavou na čirém zlatě čmárá. 261

Ve svých sonetech Kameník uplatňuje alexandrín, ale střídá jej a variuje. Je možné, že jde o

inspiraci poezií Karla Tomana, který, jak bylo řečeno výše, s alexandrínem pracoval soustavně a
ovlivnil řadu mladších básníků. Dobře jsou Kameníkovy postupy vidět na básni Pochyby:

259

K Ludmile Maceškové budu odkazovat v souladu s jejím pseudonymem, tj. v mužském rodě.
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My sníme zápraží, že na nich stojíce,
číš vína pijem - na klid, na rozkoš, či slzy? vpravdě bezprahé a přespolní do zámlzí
obracíme kroky: jde-li o více?

I zrna modliteb jsme hrstmi rozhodili do tem:
buď je sezobe ta noc anebo vzrostou strachem o jistotu, o naprostou,
nahlížíme nevěrou jak plotem.

Ale důvěra, to sladké kouzlo dětí,
naladivši láskou, brnká o napětí
strun stroucích od nás Tam

a tepe zas a zase do mlčení
sama mlčící, až pocítí: ó není
jistějšího jasna, než - být přehráván Tím sám. 262

Vidíme, že hned první verš je napsán „učebnicovým“ alexandrínem rozpůleným cézurou po 6.
slabice. Už druhý verš je rozpůlen „předčasnou“ cézurou (již po 5. slabice) a verš třetí porušuje

metrický impuls, neboť je trochejský. Poměr jambických ku trochejským veršům je nakonec 5:9.
Ovšem v Kameníkových sonetech převažuje trochej obecně. Dalo by se hovořit o návratu
k sestupnému verši, neboť ten se v českých znělkách pěstoval od počátků (tj. od roku 1798) až
do doby Máchovy a je v něm napsána mj. Slávy dcera.

Už tato malá hrstka sonetů svědčí o Kameníkově nevšedním, avšak umlčovaném básnickém

talentu. V pozdější, zralé sbírce Malá suita pro flétnu, jíž se budeme zevrubně věnovat
v plánované dizertační práci, se tento talent dokázal projevit v plné hloubce i šíři.

4.8. Jan Zábrana: Sonet (1948)

Jan Zábrana vydal v roce 1968 sbírku sonetů Stránky z deníku263. Začal ji psát již v roce 1955 a
původně se jmenovala Anály, jak dokazují jeho příspěvky ve sborníku Život je všude264.
262
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V pozdějších letech ji rozšiřoval a poslední báseň této sbírky, Negalantní konverzaci, napsal
v roce 1983265. Bezmála třicetiletá geneze tohoto znělkového cyklu má však pramen již

v Zábranových juveniliích, vydaných pod názvem Nápěvy266, kde najdeme báseň Sonet267, která
původně vyšla 30. listopadu 1948 v humpoleckém gymnaziálním časopise Výkvět268. Jan Zábrana
tedy psal sonety celých 35 let.
Juxtaponováním

Zábranova

prvního

sonetu

s posledním

nejdůležitějších proměn Zábranovy znělkové metody269:

získáme

stručný

přehled

Ve vůni luk se vidím teskně snít.

„Ne, neznám ... Syn? Tak ne tvůj přítel?“

To pro náš úžas vyšel tehdy bílý měsíc

Vytrať se… „taky verše… ctitel…“

a ve tvých očích černaly se noční lesy,

… jak u krejčího, za plentu.

potoky chladné spěly opojit.

Ty - unavený objevitel
svěžích a slibných talentů…

Z tvých očí vidíval jsem jabloň kvést,
milostnou, vonnou, hluboce a věčně ve mně.

„Vím od maminky, že vás znala…“

Ať nikdo neříká, žes byla z této země,

No, znala… Pět let se mnou spala…

má lásko, sešlá ke mně z bledých hvězd.
„… hlavně už by je neměl mást
Čas nehrozil nám tehdy štěstí smést,

sentimentální Fellini…“

však já jsem v jeho trpělivém vyčkávání

Jo, kapr bude jikry klást

jak mhou zřel k ráně napřaženou pěst.

pořád, i do kyseliny…“

Na jedné dlani byl náš život, umírání.

Jitřní zrak…“ „A co na pár piv?“

V čeření rtů jsem slyšel opojivé vání,

„Až po vás…“ Přesně, přesně tak:

jež dnes se dosud sklání nad bolest.

můj ocas taky prošel dřív
než tvoje hlava… ta až pak…

Posuny lze rozdělit do 3 okruhů. První okruh je stylistický. Vidíme, že Zábranova zralá tvorba je

výrazně expresivnější a emocionálnější než jeho tvorba raná. Tento fakt není samozřejmý. U
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Je pochopitelné, že podobně nápadné rozdíly bychom zjistili srovnáním raných a pozdních textů u téměř všech

významnějších básníků. Tato metoda má své opodstatnění pouze v případě, jako je ten Zábranův, kdy se básník věnuje
určité formě prakticky celý život.
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řady básníků je vývoj opačný: zatímco jejich rané texty jsou expresivní a provokativní, postupem

času jejich styl zmírňuje a jeho hrany se obrušují (příkladem budiž Jiří Karásek ze Lvovic). Druhý
okruh je formální. Pozdní Zábrana narušuje strofickou strukturu svých sonetů a rýmové schéma,

a třebaže zůstává věrný jambu, oživuje jej a činí jej méně pravidelným. Třetí okruh je nejširší,
zahrnuje komplexní jazykový projev lyrického subjektu a zřetelně se projevuje v syntaktické i
stylistické rovině. V Zábranových básních totiž postupně získává převahu dialogičnost. Je to
důsledek vyšší míry mluvnosti, která se s postupem času stává určujícím rysem řady jeho básní.

Sonet je klíčovou formální konstantou básnického díla Jana Zábrany. Na malé ploše se v něm
projevují nejen proměny jeho poetiky, ale i obecné dobové tendence literárního vývoje, tj.
zejména vstup hovorovosti do poezie, předznamenaný už dílem Demlovým.
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5.

Závěr

Cílem naší práce bylo zmapovat, definovat a analyzovat materiál, na jehož základě je možné
získat přehled o vývoji českého sonetu v období 1885–1948, tj. v 1. polovině 20. století. Toto
období bylo vybráno, protože chronologicky navazuje na dosud jedinou komplexnější studii o

dějinách české znělky, jíž je Český sonet devatenáctého století po jeho stránce formální270 od
Miroslava Červenky a Květy Sgallové.

Na příkladu vybraných sbírek od 21 autorů (od Jaroslava Vrchlického po Jana Zábranu) je možné
sledovat, jaké funkce v dané době nejstarší útvar evropské lyrické poezie plnil v českém
písemnictví, jak se proměňoval, jak se jeho podoby v díle jednotlivých autorů lišily a jakou úlohu
v nich zastávaly.

V prvním období, které jsme pro účely této práce vymezili roky 1885 (kdy vychází Vrchlického

Sonety samotáře) a 1900 (což je rok vydání Theerových Výprav k Já), se sonet stává jedním

z prostředků, kterými se vůči sobě navzájem vymezuje literatura tradiční, zastupovaná zejména
okruhem časopisu Lumír a v první řadě Jaroslavem Vrchlickým, a moderní, reprezentovaná
např. J. S. Macharem, okruhem Moderní revue nebo F. X. Šaldou. Šalda tvrdě kritizuje

Vrchlického a sonet hraje v těchto kritikách zásadní roli, Machar svými ironickými texty
desakralizuje kanonizovaný tematický okruh sonetu a dekadenti bourají jeho ustálenou formální

strukturu využíváním volného verše. Na toto období lze tedy nahlížet z dvojí perspektivy. Je to

situace, kdy se na pozadí dobových polemik a názorových střetů rodí moderní český sonet, a
zároveň situace, kdy se sonet zásadním způsobem podílí na formování soudobé literární situace.

Tento proces je obousměrný a oba jeho směry svědčí o tom, jak důležitý sonet v soudobé
literatuře byl.

Druhé období, tvořené prvními třemi desetiletími 20. století, charakterizuje kvantitativní pokles

v produkci sonetů, způsobený jak předchozím bouřlivým vývojem této formy, tak i vypuknutím
1. světové války a nástupem (anti-tradicionalistické) avantgardy. Nejvýznamnějším cyklem
sonetů tohoto období jsou Měsíce Karla Tomana, tedy sbírka, jež je reflexí roztříštěného

(po)válečného světa a pokusem o jeho nové pojmenování a uchopení prostřednictvím nové
varianty sonetu. Na samém konci tohoto období se sonet dostává i do díla Josefa Hory a ohlašuje
tak svůj velký „návrat“ do tvorby nejvýznačnějších českých básníků.
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Ve třetím období, tj. v letech 1931–1948, se již sonet opět stává ústřední formou české lyriky.
Objevuje se a zaujímá důležité místo v zásadních sbírkách takových básníků, jakými byli

Vítězslav Nezval, Jan Zahradníček nebo Vladimír Holan. Projevují se v něm zásadní proměny

poetik těchto básníků, neboť sonet je díky své nesmírně dlouhé tradici ideálním útvarem pro
manifestaci inovativních básnických postupů. Kromě toho se pozvolna začíná objevovat i

v dílech autorů, jako je Jan Kameník nebo Jan Zábrana, jejichž nejdůležitější tvůrčí období má
teprve přijít. Klíčovou rolí sonetu v tomto období je však jeho individualizační funkce. Přibližně

ve 30. letech totiž v české literatuře končí éra poetismu, a tím i (prozatím?) poslední historický

„ismus“, jenž tuto formu využíval. Od této doby již nelze hovořit o úloze sonetu ve skupinových
prohlášeních, manifestech apod., pouze o jeho funkci v dílech jednotlivých autorů. Tento
paradigmatický posun pro nás do budoucna představuje zásadní zjištění.

Podle našeho názoru je tedy třeba redefinovat přetrvávající formalistní pojetí sonetu ve většině
slovníků a učebnic poetik; sonet totiž nejenže nemá žádné ustálené významové členění (!), ale i

jeho formální pravidla jsou velmi volná a připouštějí řadu významuplných odchylek. Naše práce

tak v nejobecnější rovině ukazuje, že (český) sonet je polyfunkčním útvarem, který je v daných

historických kontextech schopen prostřednictvím variování různých aspektů všech rovin – od
formální přes významovou až po intertextovou – vyjadřovat bezpočet významů a plnit
nejrůznější funkce.
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