
Posudek na diplomovou práci Ondřeje Hanuse  

Český sonet v 1. polovině 20. století 

 

Práce Ondřeje Hanuse patří k těm, které je i pro oponenta radost číst. Autor si vybral 

téma dosud soustavně nezpracované, ale přitom zdaleka ne marginální, vývoj sonetu v 

českém básnictví první poloviny 20. století. Zpracoval ho s přehledem i nadhledem, 

není těžké poznat, že je tématem zaujat, soustavně se jím zabývá a že v diplomové 

práci nepublikuje všechno, co při svém studiu nashromáždil (viz např. poznámka o 

sonetových věncích nebo odkaz k Zábranově pozdější poezii).  

V úvodní kapitole je přehledně vymezeno téma, časový úsek (období 1885 až 1948, 

tedy "dlouhá" první půle 20. století, což je mimochodem také nepřímý příspěvek k 

periodizaci české literatury) a autor podává vlastní definici sonetu. Je velmi 

sympatické, že sonet nevnímá formálně, ale funkčně, jako jakousi množinu, 

sémantickou intenci, která nemá ostré hranice, ale je přesto rozpoznatelná. Řekl bych, 

že už tím Ondřej Hanus navazuje na tradici české versologie a poetologie, jak ji 

reprezentoval Miroslav Červenka. Ostatně právě Červenka a Sgallová napsali jedinou 

relevantní studii o vývoji českého sonetu (v 19. století), na niž Hanusova práce časově 

navazuje. Zdá se mi, že Hanus se Červenkovi blíží nejenom schopností analyzovat tvar 

verše v sémantickém a literárněhistorickém kontextu, ale také múzičností a dovedností 

zkratkovitě a někdy obrazně postihnout poetiku textu: "obsah druhé básně je 

temperován metaforami" (s. 45); "znělky jsou skutečně jakýmsi repertoárem motivů, 

které se do sonetů »nehodí«" (s. 59); "poezie, která je průsečíkem urputné formy a 

nepoddajného významu v mélickém hávu" (65).  

Ondřej Hanus si vybral 21 básníků píšících sonety a časově materiál rozdělil na tři 

úseky. Trochu to připomíná tezi, antitezi a dialektickou syntézu, k nimž bývá někdy 

stavba sonetu připodobňována (myslím, že o tom tak psal J. R. Becher). První z těchto 

časových úseků je konec 19. století, od Vrchlického přes Machara a Karáska po 

Theera. Vrchlický zde není vnímán jen polemickýma očima generace moderny, ale 

Hanus jej považuje za jednoho z iniciátorů "zrodu moderní znělky". Následuje 

antiteze, první tři desetiletí 20. století, kdy odmítání tradičních básnických forem vedlo 

k poklesu zájmu o sonet. Zde Hanus pokud vím prvně v české literární historii 

interpretuje, ve shodě se svým funkčním pojetím, básně Tomanových Měsíců (ač jsou 

třináctiveršové) jako sonety. Objevné je (aspoň pro mě) i zařazení Marie Calmy a její 

sbírky Sny v sonetech. Posledním sledovaným časovým úsekem je období od roku 

1930 do roku 1948. Sonet se opět dostává do popředí, prožívá renesanci, ale promítá 

se do individuálních básnických poetik a inovativních postupů (Nezval, Zahradníček, 

Holan, Kameník aj.), není už jako na konci 19. století předmětem literárních polemik a 

deklarací.  

Lze diplomové práci Ondřeje Hanuse něco vytknout? Myslím, že to jsou spíš formální 

drobnosti. V českých odborných filologických textech by se asi měly psát nižší 

číslovky slovem, ne číslem (už v názvu práce je "v 1. polovině"). Snad by to mělo být 

podobně i ve formální angličtině ("in the First Half of the Twentieth Century"). V 

poznámce 73 (s. 20) se patrně nemá odkazovat k Šaldovým Básním, ale k jeho 

Kritickým projevům, stejně jako v poznámkách 101 a 104 se zřejmě odkazuje k 

Červenkovi, ne ke Karáskovi. Texty poznámek byl tedy měly být přesnější, např. 

Červenka, ibid., s. 26. Namísto "germanofonní" bych napsal "německojazyčný". 



Martínek své verše, uvedené datací 1904–1910, nepsal 17, ale sedm let. Na s. 50 jsou 

superdlouhé pomlčky —, v citátech na s. 21 a 74 zase superkrátké -. Na s. 52 je 

napsáno omylem Sonetům ve snech (místo Snům v sonetech). Na s. 59 je jeden řádek 

napsán menším písmem.  Překlepy: "pozdější znělkám" (s. 44), "sonetové cyklu" (49), 

"sepjetí" (62). Nevím, je-li nutné při každé zmínce o básnické knize odkazovat k ní v 

poznámkách s podrobnou bibliografickou citací (např. na s. 18 řada knih, na s. 68 

Orten, Daniel, Bonn), zvlášť jsou-li uvedeny v závěrečném soupisu literatury. U 

odkazů ke kolektivním dílům (Dějiny české literatury IV) bych jmenoval autora 

příslušné pasáže, neuváděl bych jen Mukařovského, který tuším pouze formálně 

vystupoval jako editor (skutečným odborným gestorem svazku byl Vodička). Tak je to 

ostatně už na s. 50, kde je uveden Antonín Jelínek. Podobně i ve "Vlašínově" slovníku, 

který už doufejme bude konečně nahrazen jinými příručkami. Nejsem si úplně jistý, 

zda se snový obsah Nezvalovy básně Cukrová balada odehrává od třetího verše pouze 

v mysli Konstantina (s. 50). Není to spíš imaginace lyrického mluvčího? Zajímavá je 

hypotéza o názvu básně Klára (s. 52). Potvrzuje ji i fakt, že báseň Klára byla 

Štyrskému dedikována i v časopiseckém otisku v Hostu v prosinci 1923. Podle mě 

není úplně vyloučena ani aluze na svatou Kláru (viz např. Klára v Čapkově Modré 

chryzantémě). Píše-li se, že Nezvalových 100 sonetů... bylo napsáno během deseti 

dnů, mělo by uvést, zda jde o tvrzení autora nebo někoho jiného a uvést to jako 

tvrzení, ne jako evidenci.  

 

Tyto připomínky jsou samozřejmě jen okrajové. Není pochyb o tom, že diplomová 

práce Ondřeje Hanuse je výborná. Navrhuji ji touto známkou hodnotit. Budu se těšit 

na autorovu práci disertační. 

 

3. 6. 2012                                                                                        Jiří Holý 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


