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Abstrakt 

 

      Diplomová práce se zabývá nejprve obecněji tematikou světla a duše u Charlese 

Baudelaira a Otokara Březiny a poté se soustřeďuje na jednotlivé motivy světla a duše a jejich 

metafory.  

      Hlavním východiskem práce jsou především básnické texty obou autorů a metodou 

zkoumání je v této fázi literárně estetický rozbor. Vzhledem k tomu, že se jedná o srovnávací 

studii, další použitou metodou je komparace, jejíž součástí jsou tabulky frekvenčního 

zastoupení klíčových slov u obou básníků a výčty, které ilustrují problematiku dané kapitoly. 

      Cílem této práce však není jen formální a interpretační srovnání, ale především stanovení 

podobností a rozdílů dvou básnických typů v rámci dané tematiky a literárně historického 

kontextu.    
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Abstract 

 

      This Diploma Thesis deals with the topic of the light and the soul in Charles Baudelaire 

and Otokar Březina in general. Then it concentrates on the particular motifs of the light and 

the soul and their metaphors.   

      The main point of the Thesis is the poetic texts of both of the writers. The method used in 

this part is the literary and aesthetic analysis of the texts. 

      Respect to the fact that it is focused on the comparative research, the following method 

used is the method of comparison which includes the charts with the frequency of the 

keywords in both of the authors and the enumerations which illustrate the issue of the present 

chapter. 

      The aim of the Diploma Thesis is not only the comparison in the form and the 

interpretation but especially the determination of the similarities and the differences of the 

two poetic types within the framework of the present theme and the literary and historical 

context.   
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1.   Proč Otokar Březina a Charles Baudelaire? 

 

      Hlavním impulsem k výběru tohoto tématu byl na jedné straně silný osobní zájem o 

tvorbu a osobnost těchto dvou básníků, na straně druhé pak touha navázat užším záběrem na 

ranou komparativní studii Felixe Vodičky Březina a Baudelaire z roku 1933.
1
 V duchu této 

nedoceněné práce jsou rozvíjeny i jednotlivé kapitoly textu, stejně jako ústřední myšlenka, že 

hlavním cílem komparativní studie není zkoumání vlivu francouzského básníka na Březinovu 

inspiraci, ale především stanovení společných podobností a rozdílů. Téma je zúženo na 

motivickou a tematickou rovinu slov „světlo“ a „duše“ a s tím související prvek metafory, 

jako základního obrazného pojmenování. 

 

      Felix Vodička však není jediný, kdo se živě zajímal o spojení mezi Charlesem 

Baudelairem a Otokarem Březinou. V úvodu studie Miloš Dvořák o Otokaru Březinovi
2
 

čteme: „Je-li znakem génia, jak praví Josephin Péladan, buď výstřednost, nebo dokonalost, 

jest nejvýstižnějším typem génia výstřednosti Charles Baudelaire a nejplnějším typem génia 

dokonalosti Otokar Březina.“
3
 V této souvislosti můžeme citovat i dílo Jaroslava Durycha 

Otokar Březina, kde je nastíněno srovnání obou básníků z hlediska poznávání 

transcendentna.
4
 Obecně však téměř každá monografie o Otokaru Březinovi uvádí i několik 

odkazů ke jménu Charlese Baudelaira.   

      Je tedy zřejmé, že již od prvních kritických studií Březinova básnického díla vedla některé 

jejich autory snaha přiblížit Březinovu tvorbu dílu jednoho z nejvýznamnějších francouzských 

básníků. Zájem o oba básníky trvá i v dnešní době, o čemž svědčí například nedávná studie 

La Folie Baudelaire od Roberta Calassa
5
 nebo v letošním roce plánované vydání  

Březiniany II Petra Holmana.
6
  

          

 

 

 

                                                   
1 Časopis Národního musea, roč. 1933, odd. duchovědný, s. 86-104) 
2 Vyd. Ladislav Soldán roku 2007 
3
 L. Soldán (2007, s. 5) 

4 „Tento (Baudelaire) byl veden na horu umění jako Kristus od ďábla a nikdy nebyl od ďábla opuštěn. U  

   Otakara Březiny, jehož vzlet byl vyšší a rozlet širší, byly vášně smyslů úplně sublimovány.“  

   J. Durych (1931, s. 45)   
5 Roberto Calasso : La Folie Baudelaire, Gallimard, 2011 
6 Petr Holman: Březiniana II, Dokumenty, ohlasy, paralely, přesahy 1966-2006, Nakladatelství Triáda 
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      Otokar Březina a Charles Baudelaire, básníci dvou rozdílných světů, zosobňují každý 

jedinečnou koncepci lyrického subjektu a v širším západoevropském kontextu reprezentují 

svou tvorbou novou tendenci, která reaguje na dohasínající romantismus a všudypřítomný 

realismus. Symbolistická moderna druhé poloviny 19. století se staví do opozice proti 

realisticko-naturaliskému proudu a formálně proti próze. „Obrat k verši, k imaginativnímu 

slovesnému umění,
7
 vysvětluje Březina schopností lyrického básnictví „krystalizovat“, 

„symbolizovat“ a „zhušťovat“ ideje.
8
 Stejně tak Baudelaire si cení poezie, která se vyznačuje 

střídmostí, přesností a zhuštěností výrazu. I když se velmi kriticky stavěl například proti 

poezii Alfreda de Musseta, kterému vytýkal „bahnitý příval gramatických a prozodických 

chyb“, je možné, že přitom bojoval s pocity závisti vyvolané lehkostí, s níž Musset vládl své 

tvorbě. Mussetovo básnické dílo se totiž vyznačuje zcela opačnými tvůrčími postupy, a tak 

zatímco Musset si mnohde vystačí s „inspirací“ a patosem, Baudelaire pokaždé prosazuje 

trpělivé volní úsilí a pečlivou rozumovou kontrolu.     

 

      Úvodem krátce připomeňme i prostředí a podmínky života, které se odrážejí v básnické 

tvorbě obou autorů, a které rovněž představují dva diametrálně odlišné světy. V prvém 

případě je to česká kotlina konce 19. století, prostředí moravské vesnice a maloměsta, 

v druhém rodící se moderní Paříž, centrum umělecké bohémy a kolébka libertinského ducha.  

      Otokar Březina píše 20. srpna roku 1918 do Počátek:  

 

      „I vzdálen, nezapomínal jsem na drahé své rodné město, kde jsem prožil první léta svého mládí a kde jsem 

pocítil nejhlubší a pro celý život rozhodující dojmy, jež duch lidský pociťuje při prvním setkání s věcmi tohoto 

světa.“ A o deset let později, půl roku před smrtí, psal: „ A dojat vidím rodné své město, jak se mi jevívalo milé a 

krásné v pohledu dítěte a jak se zjevuje dosud v mých myšlenkách.“9  

 

      Počátky, Telč, Nová Říše, Jaroměřice… Mírně zvlněná krajina Českomoravské vysočiny 

bývala během staletí důležitou křižovatkou náboženských a kulturních myšlenek. Březina se 

zajímal o historii svého rodného kraje, mimo jiné i ve snaze proniknout minulostí k duchovní 

jednotě krajiny a nadčasovému souznění duší jejích obyvatel. Zejména bohatá Březinova 

korespondence dává tušit, jak silný byl jeho vztah k rodnému kraji. Říkal například, že umění 

zchudne a zchřadne, není-li ustavičně posilováno pokorným a laskavým pozorováním 

                                                   
7 A. A. Hansen-Löve (1982, s. 208 an.) navrhuje nahradit tradiční rozdělení na lyriku a prózu rozlišováním  

„imaginativního slovesného umění“ a „fikcionálního vypravěčského umění“. 
8 J. Vojvodík (2004, s. 31-32) 
9 Z dopisu městské radě Počátky  
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pozemských věcí. A roku 1918 píše Anně Pammrové: „I duchovní dílo, má-li se dařiti, žádá 

příznivého klimatu a prostředí, připraveného věky.“
10

 

      V dopise ze svého pobytu u Františka Bílka v Chýnově, 5. srpna 1903 píše:  

 

      „ Jihočeský kraj klade před mými okny melancholické lilie svých lesů. Zdá se mi, jako by velké události, 

které před věky přehnaly se nad touto zemí, nechaly na ní něco ze svých stínů a naučily duše přísně vážiti 

život.“11  

 

      I přesto, že může být triviální hovořit o vlivu rodného kraje na umělcovu tvorbu, je třeba 

zdůraznit, že pokud se jedná o tematiku duše a vnímání duchovního světa, vždy se ocitáme na 

poli subjektivity a vnitřního světa básníka. Motiv duše v poezii pak odráží část z tohoto 

nezměrného vnitřního bohatství a jak u Březiny, tak i u Baudelaira se jedná o vnitřní svět 

naplněný dojmy z okolního prostředí. Otokar Březina čerpal z jihočeské krajiny tvůrčí sílu a 

rovněž v ní nacházel naplnění mystické touhy po vesmírné jednotě s dušemi z časů minulých i 

příštích. Blízký Březinův přítel, Jakub Deml, říkával, že Březina skoro kopíroval svými verši 

přírodu a kraj, kterým byl obklopen. Co se týče působení krajiny na vnitřní svět básníka a 

jeho duši, v případě Otokara Březiny to byla především Nová Říše, ležící v údolí a ze všech 

stran sevřena lesy. Odtud je jasně vidět jen obloha, k níž měl nesmírně důvěrný vztah a která 

mu byla otevřenou branou k výším. Tím se dostáváme rovněž k jednomu z hlavních 

inspiračních zdrojů Charlese Baudelaira. Motivy oblohy a s ní souvisejících těles (slunce, 

hvězdy, oblaka…) a jevů (západ a východ slunce, déšť, noc…) nacházíme téměř na každé 

stránce textů obou autorů. Světlo tu nabývá dominantního postavení a stává se nejen 

charakteristickou vlastností vesmírných objektů nebo jevů, ale také odrazem vnitřního 

rozpoložení básníka a symbolem duchovního světa. Proto i nepřítomnost světla má u těchto 

svou význačných básníků význam pro celkovou interpretaci textu. 

       

      I v případě Charlese Baudelaira se zdá být zmínka o vlivu prostředí poněkud redundantní, 

neboť tento básník je nerozlučně spjat a propojen především s Paříží. Velkoměstská „krajina“ 

má pro něho mnohem větší kouzlo než krajina přírody. Její estetická působivost je dána 

hlavně tím, že představuje uskutečnění lidského záměru. Avšak i když je na rozdíl od volně se 

utvářející přírody „krajina z kamene“ odrazem činnosti lidského ducha, je nutné dodat, že 

Baudelaire ji vnímá především jako dekor pro své představy o lidských osudech, které se zde 

naplňují. I přesto, že mluvíme o městské krajině, lze jedním dechem dodat, že se nejedná jen 

o prvky materiální. Tím spíš, že Baudelaire nesnášel technický pokrok a moderní 

                                                   
10 Korespondence II, s. 1186  
11 Korespondence I, s. 617 
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industrialismus, obrací se ve své poezii do vnitřního světa duše a k tajemným analogiím mezi 

smysly. Svým dualistickým pojetím lidské bytosti sice odkazuje k romantismu, ale zároveň si 

vytváří i svou vlastní spiritualistickou estetiku. V této souvislosti sám Baudelaire připomíná 

vliv četby Swedenborga, Hoffmanna, Lavatera nebo Fouriera.  
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2.   Metodologie a výběrové básnické texty  

 

      Vybraný soubor básnických textů Svítání na západě a Spleen a Ideál, který je v této práci 

rozebírán a srovnáván, pochází jednak z vydání Básnických spisů I Otokara Březiny z roku 

1948 a 1933
12

, a jednak z vydání Květů zla v Œuvres complètes I Charlese Baudelaira z roku 

1975, které uspořádal Claude Pichois, a které je tradičně pokládáno za referenční vydání 

všech baudelairovských studií.   

 

      Básně, v nichž se vyskytuje hledaný textový korpus, budou analyzovány v pořadí, v jakém 

jsou uspořádány ve sbírce, neboť jen tak je možné se nejvíce přiblížit zamýšlené interpretační 

rovině jejich autora. V případě Svítání na západě a Spleen a Ideál se jedná o kompozičně 

uzavřené celky, které představují fázi vývoje daného básnického typu v rámci celkového díla. 

V tomto ohledu Baudelaire zdůrazňoval, že sbírku Květy zla nelze hodnotit podle jednotlivých 

básní, ale jedině ve vztahu k celku, z něhož pak „vyplyne strašlivé mravní ponaučení“
13

. 

V korespondenci s Alfredem de Vigny se Baudelaire také zmiňuje o tom, že jeho kniha není 

jen jakési „album“, ale dílo, které „má začátek a konec“.  

      Literárně estetický rozbor textů bude zprvu zaměřen na srovnání zrakových metafor 

v souvislosti s motivem světla, poté bude hlavním tématem pojetí duše a vnímání 

transcendentna a závěrem budou obě sbírky analyzovány podle pořadí jednotlivých básní, 

z perspektivy výskytu motivů světla a duše s cílem zhodnotit takto vždy celý komplex básní. 

Následující tematický rozbor motivů světla a duše ve sbírkách Spleen a Ideál
14

 a Svítání na 

západě bude proto proveden podle pořadí jednotlivých básní tak, jak jsou uvedeny 

v referenčních edicích. 

      Cílem této diplomové práce není jen formální a významové srovnání básnického 

vyjadřování dvou básníků dvou rozdílných kultur v symbolistickém rámci, který by se mohl 

jevit jako pojítko mezi nimi, ale především stanovení podobností a rozdílů v možnostech 

interpretace pojmů „světla“ a „duše“ u obou autorů, a to zejména na základě nejčastějšího 

tropického prostředku – metafory. Dílčím cílem je rovněž shromáždění podkladů 

k podrobnější analýze představy Ideálu, která tvoří jednu z hlavních významových linií ve 

sbírkách obou autorů.  

                                                   
12 O vydání z roku 1933 se opírá Petr Holman ve svém Frequenzwörterbuch zum lyrischen Werk von Otokar  

Březina I-II, z něhož čerpá i tato práce při uvádění frekvenčního zastoupení jednotlivých slov. 
13 Les Fleurs du Mal (1942, s. 248) 
14 Práce se zabývá pouze francouzsky psanými básněmi. 

 



13 

 

      I když se z hlediska inspirace Baudelairovou estetikou a častého užívání alexandrinu ve 

sbírce Květy zla, nabízí hlavně srovnání s básněmi Tajemných dálek
15

, bude předmětem 

srovnání Březinova chronologicky druhá básnická sbírka Svítání na západě. Baudelairovy 

Květy zla budou zastoupeny především prvním oddílem Spleen a Ideál, který vymezuje 

Baudelairovu estetiku a vnímání světa. Tento úvodní celek navíc tvoří souvislý útvar, který je 

soustředěn na „lyrický rozbor básníkovy duše rozpolcené mezi sen a skutečnost, mezi touhu 

neukojeného srdce a smutek zklamaného ducha.“
16

   

      Důvodů této volby je několik, mimo jiné i snaha oprostit se od silného vlivu pařížského 

básníka na Březinovu tvorbu
17

, který se projevil zejména v počáteční dekadentně laděné 

sbírce Tajemné dálky. Texty tudíž nebudou zkoumány z hlediska inspirace, nýbrž především 

z hlediska srovnání dvou básnických typů a jejich vývoje.
18

  

      Dalším důvodem této volby je rozmanitost básní Svítání na západě, které podle 

Vojvodíka
19

 představují koncepci určitého gnosticko-eschatologického modelu. Najdeme zde 

zachycení básníkova postdekadentního tvůrčího vývoje, směřujícího od kritické sebereflexe 

vlastních dekadentních postojů k novému hledání „pravé cesty“, neznámého cíle dosud 

nejasných kontur. Josef Vojvodík navrhuje v tomto kontextu použít pojem metadekadence, 

který by definoval právě přechod od „již ne“ k „ještě ne“. Tento transformativní proces 

ilustruje na příkladu básní Slyším v duši (dekadentní estetika) a Mé dědictví položil´s 

(metadekadentní estetika). „Metadekadence znamená také tvůrčí, produktivní reflexi estetiky 

dekadence, která je nyní hodnocena jako důležitý milník vlastního tvůrčího vývoje (Mýtus 

duše, Víno silných)“
20

.  

      Důvodem této volby je také fakt, že sbírka Svítání na západě vypovídá o touze básníka po 

dosažení jednoty, a tak naráží na baudelairovský Ideál (Spleen a Ideál). Baudelaire si jako 

jeden z prvních básníků uvědomuje vnitřní samotu uprostřed ostatních, svou jedinečnou 

individualitu v davu jiných, a tím více prahne po ideálním spojení, které by vytvořilo Jednotu. 

Ať už je to jeho idealizovaný vztah k matce, představa čistého božského stvoření vyšších sfér, 

nebo absolutního spojení (a spojenectví) v milostném vztahu, vždy znovu a znovu touží po 

harmonii. Zatímco Březina směřuje k mystickému spojení „bratří“ a duší: „v tajemství Zrání, 

                                                   
15 Jedním z důvodů by bylo i hojnější užívání alexandrinu v TD, zatímco v SZ už Březina přechází  

k volnému a uvolněnému verši. Uvolněný verš se vyznačuje absencí vnitřní metrické struktury, avšak rým i  
členění do strof bývají zachovány. K tématice uvolněného verše v českém symbolismu se vrací  

M. Červenka (1965, s. 113-145)   
16

 O. Levý (1998, s. 223)  
17 Zcela zásadní byl v tomto ohledu rok 1892 (viz Korespondence) 
18 Co se týče Březinovou inspiraci Les Fleurs du Mal, nejvíce zmínek pochází z roku 1892, tedy několik let  

před vydáním jeho první sbírky TD 
19J. Vojvodík, Od estetismu k eschatonu , Academia 2004 
20J. Vojvodík (2004, s. 92) 
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jež v jedné duši slívá tisíce duší / a pohledem letícím věky na tváři spřízněné hoří.“
21

, 

Baudelaire touží po jednotě konkrétních protikladů, po vzájemném doplňování se díky 

rozdílnosti, které výstižně ilustruje například vztah muže a ženy. Baudelairův ve své podstatě 

katolický dualismus představuje neustálý zápas mezi mocnostmi dobra a zla. 

  

      V návaznosti na problematiku vlivu Baudelaira na Březinu a jeho tvorbu je nutné si 

uvědomit myšlenkovou atmosféru v českém prostředí konce devatenáctého století, zejména 

v souvislosti přejímání inspirace z cizích literatur. Jaroslav Med, který se tímto fenoménem 

zabýval, ve své práci uvádí: „Četba cizích literárních děl už není pouhou apercepcí nebo 

inspirativním impulsem, jako tomu bylo například ještě u lumírovců, ale stává se 

konstitutivním prvkem, jímž je oživována umělcova samota. Fiktivní svět četby nabývá 

pomocí vůle zvláštní věcnosti, stává se „reálnějším“ než sama realita.“
22

 A tak lze dodat, že i 

když se zabýváme především kontrapozicí dvou básnických typů, nelze opomenout fakt, že 

baudelairismus je z historického pohledu součástí dějin české literatury. Ne náhodou se tedy i 

v této práci objeví odkazy na Jaroslava Vrchlického nebo mladou generaci českých 

dekadentů.  

       

      Na úvod uveďme několik historických souvislostí a odkazů na korespondenci. Charles 

Baudelaire zemřel v Paříži 31. srpna roku 1867, a o rok později, 13. září 1868, se 

v jihočeských Počátkách narodil Otokar Březina. Obě analyzované básnické sbírky od sebe 

dělí třicet devět let. Zejména díky korespondenci existují četné důkazy o tom, že Otokar 

Březina četl Baudelairovy básně a že se jimi nechal inspirovat. Březina Baudelaira velice 

obdivoval – nejen jako básníka francouzské moderny, který vnesl do poezie vlnu sugestivní 

obraznosti, ale také jako konzervativního klasika z hlediska čistoty a formální struktury veršů. 

Většina zmínek o Březinově vztahu k Baudelairovi pochází především z jeho dopisů 

Františku Bauerovi a Anně Pammrové. Například v dopise ze 13. září 1892, v roce zcela 

zásadním pro Březinův další umělecký vývoj, popisuje okolnosti své novoříšské tvorby:  

 

 

 

 

      „Dny letošních prázdnin budou mi příjemnou vzpomínkou; fyzicky byl jsem slušně disponován, umělecká 

inspirace dostavovala se, kdykoliv jsem po ní toužil, práce dařila se s překvapujícími výsledky. Vstával jsem o 

                                                   
21 SZ „Tys nešla“ (O. Březina, Básnické spisy I)  
22 J. Med (2006, s. 44)  
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osmé hodině a dopoledne zdokonaloval jsem formálně, co jsem napsal v zanícení minulého večera; na dvě 

hodiny před polednem jsem vycházel na procházku do blízkého lesa, s nevyhnutelným Charlesem Baudelairem 

pod paží. V poledne jsem obědval a čítával Ariosta mezi obědem, po obědě obvyklou dýmku jsem vykouřil, přečtl 

nějaký pasus z moderní francouzské literatury a zdřiml si do třech hodin v půvabné odpolední siestě. Ve tři 

hodiny jsem se zásobil Charles Baudelairem, papírem, tužkou, nějakým doutníkem, větrovými sirkami a vydal 

jsem se do velikého, osamělého lesa půl hodiny od Nové Říše vzdáleného, poetického útulku bez protivné lidské 

stafáže. (…) Jak zvonil mi Charles Baudelaire tvrdými svými alexandriny v duši v půvabném tichu lesních 

zákoutí! Tvrdými alexandriny, v nichž zvoní kov o kov, litina, bronz, cín, měď, těžce zbarvené nerosty, jaspis, 

achát, mramor a opál, tento zázračný kámen, který v sobě přelévá světlo; (…). A pozdě večer, když pološero 

zapřádalo se mezi stromy, poslední oharek žhavého uhlí, které rozsýpal západ v korunách stromů, vychladal 

v černé uhlí, masivní, těžké kontury když srazily se na obvodu předmětů, vracíval jsem se povznešen ze svého 

lesa, žlutý svazek Baudelaira v potem vlhnoucích rukou, stránku tužkou popsaných veršů na založeném místě 

svého Mistra.“23  

 

      O měsíc později, v dopise Anně Pammrové, znovu připomíná:  

„(…) žlutý svazek Charles Baudelaira, tohoto mého smutného miláčka, jehož verše jsou těžkou, chorobnou 

hudbou, na niž duše nezapomene nikdy, uslyší-li ji jednou, pronikavou jako hedvábná vůně, plnou divných 

akcentů, křečovitých trhů, zaléhavých dissonancí, zvonivých úderů, jako dotkne-li se jemně porculánu, čistého 

jako úběl a tenkého jako pavučina.“24 

 

       Josef Zika pak ve své monografii Otokar Březina potvrzuje, že „Březina uměl dobře 

francouzsky a překvapující slovní bohatství svědčí o rozsáhlé četbě francouzských autorů.“
25

  

      Jak pro Otokara Březinu, tak i pro Charlese Baudelaira bylo pořadí jednotlivých básní ve 

sbírkách nesmírně důležité. „Definitivní edici“ Básnických spisů sestavil Březina poprvé roku 

1913 po provedení několika pravopisných a výrazových úprav v jednotlivých básních, které 

vycházely zprvu jen časopisecky. Za Březinova života se Básnické spisy dočkaly ještě tří 

dalších vydání, a to v letech 1916, 1920 a 1926. Poslední z nich je opatřeno poznámkou, že 

kniha byla „sázena podle znění opraveného autorem“. V rozhovoru s Chalupným v roce 1920 

Březina říká: „Pět mých knih básní, vydaných souborně, tvoří ukončený celek, který obsahuje 

dráhu počínající pesimismem Tajemných dálek a končící Rukami, kde život jeví se jako cenný 

dar, za nějž máme být vděčni. Celek ten by se porušil, kdyby k němu byly připojeny básně 

pozdější.“A tak zatímco Svítání na západě představuje v tomto ohledu celistvě uspořádanou 

část díla podle přání svého autora, o seřazení básní třetího, neboli definitivního vydání sbírky 

Květy zla se lze jen dohadovat.
26

 Toto vydání bylo připraveno až po básníkově smrti a jedná 

se vlastně o opis druhého vydání, doplněný novými básněmi, které pocházejí částečně 

z oddílu Tříšť (Les Épaves) a částečně z časopisu Současný Parnas (Le Parnasse 

contemporain). Svou roli v otázce definitivní podoby sehrál v počátcích i soudní proces, jehož 

                                                   
23 Otokar Březina Korespondence I. (2004, s. 253-254) Dopis Františku Bauerovi, 13. září 1892 
24 Ibid., s. 259, Dopis Anně Pammrové, 8. října 1892 
25 J. Zika (1970, s. 50) 
26 Podrobněji se otázce definitivní kompozice díla věnuje první část Baudelairovy techniky Otakara Levého. 
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výsledkem bylo vytržení šesti básní z celkové kompozice. Sám Baudelaire byl vývojem 

událostí velmi překvapen, neboť nepředpokládal, že by jeho sbírka mohla být předmětem 

soudního jednání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

3.       Zrakové metafory a povaha světla 

 

      Světlo je ve své podstatě prvkem, který náleží jak světu materiálnímu v podobě konkrétní 

frekvence a vlnové délky, tak i světu duchovnímu, kde symbolizuje nový začátek a naději. 

Duše je proti tomu entitou ryze abstraktní a subjektivní. Světlo může duši symbolizovat, 

charakterizovat nebo k ní odkazovat prostřednictvím metafory. Světlo a duše, jako by se ve 

svém spojení snažily potlačit smrt, tedy temnotu a prázdno. Přesto se v mnoha ohledech jedná 

o oddělené pojmy. Tak například duše může být vábena světlem, které je jí ukazatelem 

správné cesty. Z hlediska exaktních věd je světlo měřitelnou fyzikální veličinou, kdežto 

existence duše zůstává vědou neprokazatelná. Rozšíření na metaforu světla a duše s sebou 

nese nejen lexikální a symbolickou rozličnost, ale rovněž nejrůznější způsoby básnického 

vyjádření. 

      Srovnáváme-li motiv světla u Březiny a Baudelaira, nemusí se nutně jednat o srovnávání 

lexikálních užití daného motivu paralelně v obou sbírkách. Světelné motivy, odkazující na 

smyslovou kategorii zraku, tvoří součást slavného konceptu analogií, rozvedeného zejména v 

básni Spojitosti
27

. Zde se sice v sémantické rovině nevyskytuje žádný světelný prvek, avšak 

Březina, který se tímto textem nechal inspirovat pro svou báseň Předtuchy, jej doplňuje 

v podobě verše „Ó vůně nepřístupných ostrovů s odvátými mlhami světla, barev a tvarů.“ 

Březina zde tedy zabírá synestézii smyslů pod větším úhlem a inspiruje se především 

z hlediska formy užitím tzv. triadického modelu.  

       

      Vzhledem k tomu, že studium tematiky světla a duše s sebou nese nutnost definice obou 

pojmů, bude tato úvodní část věnována podrobnějšímu rozřazení slov, která v sobě nesou 

význam světla, a která se vyskytuji v daných sbírkách. Tyto lexikální jednotky uvedeme na 

jedné straně jako frekvenční výčet a na straně druhé jako zástupce jednotlivých sémantických 

polí. Je důležité poznamenat, že vzhledem k tomu, že se však práce zabývá i různými typy 

světla, nemůže se omezit jen na slovo „světlo“ jako takové. V přehledných tabulkách proto 

uvádíme pro každou ze sbírek všechna analyzovaná slova zastupující světlo, přičemž je 

rozdělujeme do čtyř kategorií:  

       

 

 

 

                                                   
27 Názvy básní Květů zla jsou uváděny v češtině, podle překladu Svatopluka Kadlece.  
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Svítání na západě 

 

A B C D 

Jas Blesk Lampa Den 

Jasnost Hvězda Lustr Jitro 

Jiskra Slunce Pochodeň Plání 

Oheň  Svíce Požár 

Paprsek  Svítilna Ráno 

Plamen   Svítání 

Světlo   Východ 

Svit   Vzplání 

Záře   Západ 

Záření   Zazáření* 

   Zrak (y) 

   Žár 

   Žeh 
* „Odpovědí naší bude zazáření zraků při objetí myšlenek v dálce“ (Víno silných)    

 
 

 

Spleen a Ideál 

 

A B C D 

Clarté Étoile Bougie Aube 

Éclair Lune Chandelle Aurore 

Feu Soleil Cierge Couchant 

Flamme  Fanal Crépuscule 

Lumière  Flambeau Incendie 

Rayon  Phare Œil 

   Yeux 

    

Tabulka: klasifikace jednotlivých slov s významem světla 
    
Legenda k tabulce 

A = formy světla 

B = přírodní zdroj světla 

C = umělý zdroj světla 

D = obrazný zdroj světla 

 

      Lze připustit, že v rámci této klasifikace může být rozhodnutí zařadit některé pojmy 

značně subjektivní. Ve snaze o maximální vystižení povahy daného slova je proto přihlédnuto 

ke konkrétnímu významovému kontextu básně. Ve většině případů se slova vyskytují 

několikrát a jejich význam se může měnit právě podle bezprostředního sémantického okolí. 

V tabulce uvádíme slova v prvé řadě podle jejich základního významu (i když mohou být 

v textech užita i metaforicky). Výjimkou je slovo „zazáření“, které se ve sbírce Svítání na 
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západě vyskytuje pouze jednou, a to ve významu metaforickém. Z tohoto důvodu je uvedeno 

v kategorii „obrazného zdroje světla“ (D), i když by jinak svou podstatou patřilo spíše mezi 

„formy světla“ (A). 

      Závěrem komentáře k této první tabulce můžeme ocitovat Březinův vzkaz Anně 

Pammrové, kterým chtěl upozornit na mnohem komlexnější pojetí básnické tvorby než jen na 

základě slovního významu: „Nevažte se nikdy na slova při četbě mých věcí. Nechte duši snít 

v okamžiku, kdy mizí vše hmotné a čas a prostor nezatmívají zraků. V snění je půvab věcí 

smutných, marných a vzdálených.“
28

 

      

      Na úvod této kapitoly je nicméně vhodné představit rovněž frekvenční výčet nominálních 

výrazů, které charakterizují motivy světla a duše v obou sbírkách. I když se v případě slova 

„duše“ občas objevuje spíše slovo „duch“ (pouze u Baudelaira), nebudeme zde zabíhat do 

interpretačních rozdílů mezi oběma pojmy. Zatímco slovo „duše“ totiž představuje těžko 

uchopitelnou abstraktní entitu, která může nabývat konkrétna jen v určitých kontextuálních 

spojeních, slovo „světlo“ významově naplňuje jak kategorii konkrétního zrakového vjemu, 

tak i abstraktní představy. Navíc je implicitně přítomno i v mnoha jiných slovech, 

odvozených či synonymech. Z tohoto důvodu bude frekvenční výčet doplněn o několik 

substantiv, jejichž odkaz na tematiku světla je v této práci signifikantní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
28 A. Janáček (1935, s. 265) 
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Frekvenční zastoupení 

Otokar Březina - Svítání na západě                Charles Baudelaire – Spleen a Ideál 

 

duše: 74                                                           âme: 36 

světlo: 22                                                         lumière: 11 

 

den: 25                                                             soleil: 35  

slunce: 22                                                        feu:  10 

hvězda: 12                                                       flamme: 10  

paprsek: 10                                                      lune: 10  

záře: 10                                                            rayon: 9  

(Z)západ: 8                                                      étoile: 6             

jitro: 7                                                              flambeau: 5  

žár: 7                                                                aurore: 4 

jiskra: 6                                                            ardeur: 4   

oheň: 6                                                             lueur: 4 

plamen: 6                                                         cierge: 3 

lampa: 5                                                           éclair: 3  

blesk: 4                                                             jour: 3     

požár: 4                                                            aube: 2  

svítání: 4                                                          couchant: 2 

záření: 4                                                           lustre: 2 

jas: 2                                                                bougie:  

svit: 2                                                               clarté: 1 

žeh: 2                                                               crépuscule: 1 

jasnost: 1                                                          éclair: 1 

lustr: 1                                                              éclat: 1 

pochodeň: 1                                                     étincelle: 1 

prosvítání: 1                                                     fanal: 1 

svíce: 1                                                             incendie: 1                

svítilna: 1                                                         lampe: 1 

východ: 1 

zazáření: 1 
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      Výše uvedený frekvenční výčet vycházející z kvantitativního zastoupení slov označujících 

světlo a duši se však neobejde bez přihlédnutí k sémantické kvalitě těchto slov. Určující je 

v tomto ohledu významový kontext dané básně, případně okruhy slov, které se v jeho 

blízkosti vyskytují. Sbírka Svítání na západě navazuje v mnoha ohledech na sbírku 

předcházející, Tajemné dálky, ale zároveň přináší nový pohled jak v symbolice světla, tak i 

v pojetí duše. To se týká zejména přesvědčení o bratrském spojení duší mrtvých, živých i 

ještě nenarozených, které předjímá pozdější charakter sbírky Ruce. Smrt je ve Svítání na 

západě vnímána jako cesta do vyšších sfér, do jiného světa, a zároveň je personifikována jako 

přítelkyně, jež doprovází duši na této cestě ke svobodě a bratrství. S tím souvisí rovněž 

biblická myšlenka vykoupení. Pro Březinovu tvorbu jsou však nejcharakterističtější právě 

obrazy, jimiž podle Josefa Filipce dosáhl toho, co F. X. Šalda definoval jako stylový 

absolutismus.
29

  

 

      Vnímání světla náleží do kategorie smyslových vjemů, jejichž přítomnost udává tón 

Březinovy i Baudelairovy básnické tvorby. U obou básníků se setkáváme nejen s hlubokým 

vnímáním těchto smyslových vjemů (u světla zejména zrakových a hmatových), ale rovněž 

s myšlenkou vztahu mezi nimi. Od jednotlivých vjemů („…mé slunce rudě stmíval“, „Most 

bledých paprsků…“ (Ples věčných svítání), „…l´aube blanche et vermeille“, „Le soleil a 

noirci la flamme des bougies;“ (Svítání v duši) básník postupuje k jejich kombinacím a 

nakonec dochází až k synestézii („a zbytek dne ať ztrávím pohroužen, němý, ve věčnou 

hudbu tvých světel.“ (Ranní modlitba) „Pendant que le parfum des verts tamariniers, / Qui 

circule dans l´air et m´enfle la narine, / Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.“ 

(Exotický parfum). Dodejme, že tyto obrazy se zpravidla pojí i s určitou myšlenkovou 

představou. Co se týče obrazů přirozeného světla v poezii obou básníků, dominantní 

postavení zaujímají především západ slunce a nadcházející soumrak. Slunce představuje 

tradičně světlo přírodní, životadárné a posilující, ale jak uvidíme v následujících pasážích, ne 

vždy tomu tak je. U Otokara Březiny, „objeví-li se den v plném slunci, pak je to zase buď 

zhoubný žár spalující květy nebo ostré sluneční světlo zastiňující světla svíček o Božím 

                                                   
29 „(…) Březina dovršuje stylový absolutism, v němž jest obraz sám sobě účelem v tom smyslu, že není ani  

parafrasí ani připomínkou vnějšího světa, nýbrž samostatnou, svéúčelnou a svéprávnou náhradou za něj  

(…) Ale Březina překonává zároveň tento stylový absolutism tím, že dovedl stvořiti stejně veliký děj a  

objekt vnější, který drží rovnováhu této nadlidské chiméře nitra rozbujelé v krajní zámezí. (…)“   

        Soubor díla F. X. Šaldy 2, Duše a dílo,  Melantrich, 1950, s. 154  
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těle.“
30

 Slunce má tuto dvojí tvář i u Charlese Baudelaira, jak dokazuje například tento verš 

básně Exotický parfum: „Qu´éblouissent les feux d´un soleil monotone“
31

  

      Máme-li ovšem na jedné straně noetiky vnímání smyslové, které zejména u Baudelaira 

stojí za vznikem nesčetných metafor, na straně druhé stojí vnímání mimosmyslové, tak 

typické pro Březinovy těžko uchopitelné obrazy. Zatímco pozemský svět poznáváme pomocí 

smyslů, transcendentální svět lze poznávat jen mimosmyslově. A tak jako lidské vědomí 

neobsáhne celý svět, ani naše já neobsáhne celé naše vědomí. „Pro tuto druhou část naší 

bytosti užívá Du Prel názvu subjekt, vnitřní já, transcendentální já, duše, a přičítá jí zvláštní 

vědomí i vůli.“
32

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
30 M. Jerhotová (1956 II, s. 176)  
31 Parfum exotique (OC I, s. 25) 
32 Z. Záhoř (1928, s. 16) 
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3.1. Březinův verš a styl 

 

      Vzhledem k tomu, že se tematice Březinova verše a rýmu již věnovali mnozí význační 

badatelé
33

, a že tato problematika nepředstavuje jádro zde prezentované práce, bude tato 

podkapitola především shrnutím dosavadních poznatků, přičemž bude směřovat k vyzdvižení 

podobností a rozdílů mezi oběma autory.  

      Obecně lze říci, že základem Březinova stylu a hlavním východiskem jeho tvorby jsou 

rýmované strofické verše. Ve sbírce Svítání na západě se vyskytuje 15 rýmovaných básní a 6 

nerýmovaných. Tento fakt ilustruje zejména počáteční tendenci Březinova básnického vývoje, 

v němž se opíral o melodiku rýmovaných veršových útvarů. Uvědomíme-li si, že právě 

v počátečním období své tvorby se Březina nechává vést proudy inspirace nejrůznějšími 

básníky (mj. i Charlese Baudelaira) a literárními směry, je zcela přirozené, že právě rýmovaný 

strofický verš mu umožňuje bezpečné formální ukotvení textu. Později se poměr rýmovaných 

a nerýmovaných básní téměř vyrovnává (Stavitelé chrámu 10/9), aby byl posléze vystřídán 

opětovným návratem k rýmu.  

      I když se ve Svítání na západě objevují nerýmované básně, Březina zachovává schéma 

veršové výstavby pomocí strofického členění. Vizuálně tak text působí dojmem pravidelnosti: 

např. rozdělení do dvouveršových (Němé setkání) a čtyřveršových (Vladaři snů, Vítězná 

píseň) strof. Nejčastějším typem verše je daktylotrochej přibližně stejné délky, čímž opět 

navozuje dojem celkové harmonie. Uvolnění veršového systému Svítání na západě přibližuje 

text charakteru rytmické prózy. Zatímco v první sbírce, Tajemné dálky, má ještě dominantní 

zastoupení jambický alexandrin
34

 a obsahově text odpovídá dekadentně laděné lyrice, druhá 

sbírka zaznamenává po formální i významové stránce první zásadní posun k přesahu literární 

tradice.  

      Prvotní okouzlení alexandrinem, který mu umožňoval v Tajemných dálkách nejlépe 

vystihnout hloubku myšlenky a teskné plynutí snů a vzpomínek, zároveň charakterizoval 

Březinův postoj mystika. Podstatný je v této souvislosti fakt, že se Březina snažil vyhnout 

strnulé mechaničnosti, kterou může v českém prostředí alexandrin působit, a to například 

občasným nedodržováním cézury. Proč právě alexandrin, verš, který je vlastní francouzštině a 

který v češtině zanechává dojem jakési monotónnosti a jednotvárnosti? Zdá se, že 

                                                   
33

 např. Otokar Fischer, Emanuel Chalupný, Miloš Marten, Josef Staněk, Miloslav Hýsek, Arne Novák,  

Pavel Eisner aj. 
34 „A přec, přes rigorosnost prosodických předpisů, kolikerá možnost odchylek, podmíněných i osobně i  

jinak: Stará licence českého verše, jenž do iambů, zvlášť na počátku, vkládává daktyl; poměrná volnost  

v zachovávání nebo opomíjení přestávky uprostřed verše: takových svobod vydatně využívá Březina (…)“  

O. Fischer (1929, s. 57)  
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nejpravděpodobnějším důvodem této volby je zřejmý obdiv k francouzské poezii, kterou 

Březina velmi dobře znal nejen z překladů Vrchlického, ale i studiem originálů. Svítání na 

západě sice na jednu stranu lehce předznamenává onen pozdější formální rozlet, ale zároveň 

se ještě zcela nevymanilo z této klasické tendence, uvedené s ať už většími či menšími 

adaptacemi. Naopak v pozdějších Březinových sbírkách bychom už tento čistý alexandrin jen 

těžko hledali. 

Z hlediska verše a rýmu je dalších charakteristickým znakem Březinových básní 

umisťování podstatného jména a slovesa do jednoho rýmu. Pro přehlednější zmapování této 

tendence ve Svítání na západě poslouží následující tabulka: 

 

NOMEN VERBUM 

Zořím Hořím 

Kvítí Svítí 

Světla Kvetla 

Dveří Šeří 

Duší Buší 

Zoří Hoří 

Duší Tuší 

Sály Plály 

Hlas Has´*  

*…žeh světelný has´, 

Básně: „Ples věčných svítání“(1), „Tys nešla“(5), „Proč odvracíš se, ó Slabá?“(1), „Legenda tajemné viny“(2) 

Tabulka: spojení jmenné a verbální kategorie (s motivem duše nebo světla) v jednom rýmu 

 

Výsledkem není překvapivé zjištění, že tato tendence se objevuje především v první 

třetině sbírky (první, třetí, pátá a šestá báseň), čímž je zdůrazněna návaznost na rýmem 

oplývající Tajemné dálky, zatímco poslední básně sbírky je již nesou především v rytmu 

volných veršů předznamenávajících Větry od pólů. 

 

Co se týče stylu a básnického výrazu, oba básníky spojuje také živý zájem o nezvyklá 

slova. U Březiny i Baudelaira jsou tato exoticky znějící slova v přímé souvislosti se slovy 

běžnými a zdomácnělými. Obecně Březina rád užíval slov cizího původu, i když se zdá, že 

právě Svítání na západě zrovna neoplývá množstvím lexikálních neobvyklostí. Nicméně 

jejich užitím mnohdy dosahoval velmi bohatých rýmů: etherných / nádherných (Tajemství 

bolesti), passát / nassát (Ó minulá, když smrti věčný pasát), naleh / intervalech (Nálada), 
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chmur / klaviatur (Podobná noci). Otokar Fisher ve své studii Březinův rým dodává, že „skoro 

vždy je cizím slovem v rýmu dotčen a rozehrát nějaký tajemný, spiritualistický význam, jehož 

cizokrajný ráz je zdůrazňován právě tím, že je spojen a tudíž jaksi kontrastován se zvukem 

domácím.“
35

 Tímto se dostáváme opět do niterního světa duše, což dokazuje i přítomnost 

tohoto slova v daných básních, a to mnohdy i několikanásobná: Tajemství bolesti (3), Ó 

minulá, když smrti věčný pasát (3), Nálada (1), Podobná noci (2).  

 

Chceme-li se na tomto místě zmínit také o vlivu Charlese Baudelaira a generace 

francouzských dekadentů na Březinovu druhou básnickou sbírku, pak se zdá být mnohem 

příhodnější oblast metafory než otázka stavby verše. Tento impuls způsobil v počátcích 

Březinovy tvorby odklon od realistického vnímání a posun k imaginativnímu přetváření 

skutečnosti. „Tím mu byla ukázána možnost, jak vytvořit největší umělecký čin, oduševnit 

hmotu a tím již i odhmotnit a odvěcnit svět, vytvořit nový, vyšší zákonitý řád.“
36

 S obrazností 

velice úzce souvisí i výběr jazykových prostředků – ať už přímých či nepřímých 

pojmenování. Tady je vhodné připomenout otázku metafory, jednoho z nejzákladnějších 

nepřímých pojmenování, založeném na přeneseném významu a typickém pro básnickou 

tvorbu. Jestliže světlo může být vcelku dobře chápáno, a to nejen v kontextu náboženském, 

jako metafora lidské duše, může být duše vnímána jako metafora světla? Jak uvidíme 

z rozboru konkrétních příkladů, dá se říci, že mezi oběma pojmy existuje v otázce metafory 

určitá komplementarita. 

       U Březiny bývá světlo velmi často základem abstraktních metafor a ve svých 

nejrůznějších podobách i nositelem symbolického významu. Tematika a symbolika světla 

mají v Březinově poezii dominantní postavení, a to zejména v kontrastu noci či smrti. Avšak 

tento kontrast působí především jako estetický prostředek, a nikoli jako básníkův postulát 

dvou významově protikladných prvků. Smrt není opakem života a noc nemusí být 

synonymem nepřítomnosti světla. 

      Jak uvádí J. Filipec, nelze v Březinově díle považovat metaforu jen za „básnickou 

ozdobu“, neboť spojením s dalšími metaforami vyjadřuje básníkův zvláštní svět a navíc 

vytváří další metonymické souvislosti. Březinova neobvyklá slovní spojení, která stojí u 

zrodu mnohých metafor, předpokládají existenci určitého kontextu, který konkretizuje a 

zpřesňuje jejich význam. „O tom, že Březinovy obrazy předpokládají kontext, jasně svědčí 

případy, kdy obraz je tvořen spojením stejného slova (např. „zahrada“) s různými pojmy 

                                                   
35 O. Fisher (1929, s. 64) 
36 F. Vodička (1933, s. 98) 
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(např. „duše“, „smrt“) a teprve další text jim dodává žádoucí jednoznačnost a specifičnost, 

např. „Vůně zahrad mé duše“, „do zahrad mé smrti“, „Zahradami budou nám hroby“, 

„Zahrady plamenů, ukryté v hlubinách věcí“.“
37

   

 

      „Na základě excerpce 5438 slovních tvarů z Tajemných dálek (s. 9-25), z Rukou (s. 173-

190 mimo Bolest člověka a Zpívaly hořící hvězdy) a z nadpisů všech básní ve vydání 

hlavních básnických sbírek“
38

, J. Filipec dokazuje, že básnický styl Otokara Březiny 

charakterizují především slova plnovýznamová a nominálnost. Z těchto plnovýznamových 

slov mají největší frekvenci slova duše (43), země, planeta (36), noc (24), světlo, ruka (obě 

23), oheň (21), květ, myšlenka (obě 20) a další. „U slova duše je převaha naprosto nesporná; 

nalézáme je téměř na každé stránce Březinových veršů, dokonce i několikrát (např. s. 29, 60, 

65, 70, 74, 85 atd.), častěji bývá toto slovo v nadpise (Přátelství duší, Vůně zahrad mé duše, 

Slyším v duši, Mýtus duše) nebo hned v prvním verši nebo je i tématem básně (Královna 

nadějí). Není pochyb o tom, že uvedená plnovýznamová slova plně identifikují básnický text 

Březinův na rozdíl od textu jiných básníků. Jsou to tedy slova textově specifická, tematická 

proti slovům běžného jazyka.  

      Nahodilé nejsou ani souvislosti, které můžeme mezi těmito slovy vysledovat. Označují 

totiž typické představy Březinovy, jejich intenzitu a často i významový protiklad: světlo 

s frekvencí 23 – záře 11 – blesk 9; oheň 21 – žhavý 17 – žár 9; tajemství 18 – tajemný 14 – 

mystický 12; zrak(y) 19 – pohled 10; den 18 – noc 24; žití 13 – život 10 – žít 11 a smrt 16 – 

mrtvý 15; bílý 11 – černý 9 aj.“
39

 

 

      K naprosté převaze výskytu slova „duše“ jsme došli i při zkoumání frekvenčního 

zastoupení daných slov ve sbírce Svítání na západě. Úvodní tabulky klasifikace jednotlivých 

typů světla a jejich frekvenčního zastoupení se týkaly výhradně substantivních výrazů. Pro 

celkový přehled proto ještě uvádíme tabulku dalších slovních druhů s významem světla: 

 

 

 

 

 

 

                                                   
37 J. Filipec (1969, s. 13) 
38 Ibid., s. 3 
39 Ibid., s. 5 
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PODSTATNÁ 

JMÉNA 

PŘÍDAVNÁ 

JMÉNA 

SLOVESA 

Svítání Jitřní Stmívat 

Soumrak Žhavý Svítit 

Den Zapálený Hořet 

Šero Jiskřivý Zatmět se 

Slunce Ohnivý Rozsvítit 

Záře Zářící Vzplát 

Paprsek Denní Šeřit se 

Hvězdy Oslňující  Rozžehat 

Stín Bílý Vznítit 

Noc Černý Hasnout 

Žár Zhaslý Plát 

Léto Ozářený Zářit 

Zora Jiskřící Nerozsvítit se 

Lampa Uhaslý Jiskřit 

Plamen Ponurý Ozářit 

Východ  Světelný Temnět 

Světlo Temný Zesínat 

Jitro Nerozsvícený Zhasnout 

Zrak Hořící Hasit 

Záření Vznícený Zapadnout 

Úpal Plamenný Prosvítat 

Jiskry Rozžhavený Oslepnout 

Blesky Rozžatý Zapálit 

Západ Vyzařující Neplát 

Žeh Měsíční Uhasnout 

Jas Přižehnutý Tmít (Tmět) 

Svíce  Polední Zatmívat 

Lustry Noční Zapalovat 

Svit Světlý Uhasit 

Pochodeň Ranní  

Vzplání   
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Setmění   

Tma   

Požár   

Oheň   

Pološero   

Zatmění   

Jasnost   

Svítilna   

Prosvítání   

Pohled   

Ráno   

Zazáření   

                  Tabulka: Gramatické kategorie motivů světla 

 

 Na základě této tabulky je možné rovněž doložit nejen již zmiňovaný nominální charakter 

Březinovy poetiky, ale také typickou verbální povahu některých substantiv: svítání, záření, 

vzplání, setmění, zatmění, prosvítání a zazáření. Příznačným rysem Březinovy tvorby je 

rovněž napětí mezi výrazy, které vyjadřují „odhmotněnou činnost“, případně konkretizují 

abstraktní substantiva. Za tím však nestojí pouze hledisko tvorby rýmu nebo vliv poezie 

jiných mystiků. Svou roli zde nepochybně sehrál také Březinův zájem o fyzikální zákony, 

prohlubovaný v rámci tehdejšího pozitivismu i směrem k mystické oblasti.
40

 Z toho vyplývá i 

jeho tendence k ustavení paralely mezi fyzickým a duševním světem. „Odtud jeho pozornost 

k „záření“ a jiným funkcím optickým (…)“.
41

 Důležitou součástí Březinova vnímání je ovšem 

také určitý filozofický náhled, založený mimo jiné na představě nikdy nekončící tvůrčí práce, 

„věčné činnosti“, jejíž vyjádření souvisí z hlediska gramatiky se slovesným videm. Důraz na 

průběh určité činnosti podtrhuje opět církevní tematika: klekání, vykoupení, vzkříšení…  

Závěrem komentáře k tabulce dodejme, že na neobyčejné výrazové bohatství odkazuje i 

přítomnost slov se stejným základem ve všech třech kategoriích slovních druhů: záře – zářící 

– zářit, světlo – světelný – svítit, jiskry – jiskřící – jiskřit apod.  

 

 

                                                   
40 Srov. O. Fischer (1929, s. 71) 
41 O. Fischer (1929, s. 71) 
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Srovnáme-li některé z rýmotvorných principů u Vrchlického a u Březiny, vidíme jasný 

kontrast. Jaroslav Vrchlický upřednostňoval nejrůznější novotvary a byl odpůrcem snadnější 

cesty přes tzv. „levné“ rýmy. Březina naopak novotvary neschvaloval, protože v české poezii 

působily křečovitě a místy až nesrozumitelně. Rýmy prvních veršů Svítání na západě, svědčí 

na první pohled o Březinově snaze využít přirozeného rýmového bohatství jazyka: „zpíval“ / 

„stmíval“, „jitřní“ / „vnitřní“, „protkal“ / „potkal“, „pýše“ / „výše“, „vřela“ / „uzavřela“, 

„zmíral“ / „otevíral“ atd. Upřednostňování jednoduchosti možná souvisí s vlivem církevní 

poezie v latině.  

      „Náboženský podklad proniká u Březiny zvlášť tam, kde zakončuje verš slovem 

Neznámého, Nepoznatelného: vždyť běží o opis jména božího; ať si tedy není v rýmu, je to 

nejplnější zvuk, jenž je – pro věřícího – nadán kouzlem nejvyšší harmonie; a když se do rýmu 

vloží, pak je přirozené, že se k němu přidruží tvar pokorně souznící, aniž se vyhledává nějaká 

zvláštnost, jež by lehce působila jako rouhavá vyzývavost.“
42

  

      Zdá se tedy, že tento rozsah od rýmů velmi bohatých, které usnadňuje užívání cizích slov, 

k rýmům chudým se slovy z každodenního života také zapadá do spirituálního a 

náboženského cítění básníka. 

 

V oblasti metafory, je si Březina vědom toho, že jeho duchovní obrazy vyžadují zároveň 

konkrétní ukotvení v jazyce tohoto světa. Substantiva abstraktní povahy proto doprovází 

konkrétní podstatné jméno. Tím se „svět ocitá v bezprostřední blízkosti zalit přívalem 

světla“
43

: „šat mé duše“, „v krajích duše mé“, „na květech zahrad a duší“ atd. I když se 

soustřeďujeme především na analýzu substantivních metafor, hodí se dodat, že konkrétní 

podstatné jméno bývá rovněž nahrazeno slovesem, které jej zastupuje: „u zdrojů nafty tvé, jež 

[…] svítí“, „svítí divoká žádost nezrozeného“, „dějiny […] jásaly zářením dneška“, „aby 

v duši ti vzplála v ohnivé keře“. Básně Otokara Březiny zaujímají dominantní postavení 

z hlediska užívání sloves vzniku a pohybu časem a prostorem. Jako příklady zde uvádíme 

slovesa, která opět odkazují na motiv světla: „paprsky se v ohniska sletí“, „zářící jas prýští“, 

„den tlí“, „jasnost mi letěla smysly“, atd. A právě čas a prostor rámují tento věčný pohyb 

tvoření, růstu a zániku: průvod slunečních dnů, „ve zracích se třese záření dálek“.                 

 

 

 

                                                   
42 O. Fischer (1929, s. 67-68) 
43 B. Fučík (1928, s. 260)  
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3.2. Baudelairův verš a styl 

 

      Než přejdeme ke konstrukci Baudelairova verše, připomeňme, že Baudelaire kladl důraz 

na interpunkci. Ta má obecně ve francouzštině tu důležitou vlastnost, že určuje intonační 

křivku dané výpovědi a vyznačuje rytmus textu. O lpění na správné interpunkci máme četné 

doklady z korespondence, z níž lze uvést jako příklad dopis adresovaný vydavateli básní: 

 

„Vypusťte celou báseň, jestliže se vám v básni nelíbí jedna čárka, ale nevypouštějte čárku, má své oprávnění.“
44

  

 

      Avšak je nutné poznamenat, že „správnost“ nebo „oprávnění“ zvolené interpunkce může 

být záležitostí i značně subjektivního rázu, jak o tom svědčí například poznámka ke 

korektuře básně Krásná loď: „Pour moi, je trouve cette ponctuation agréable, mais est-elle 

correcte?“
45

  

      Důležitost přikládal Baudelaire i jednotlivým slovům, a to jak z hlediska slovních druhů, 

tak samozřejmě i z hlediska jejich umístění ve verši. Zastával názor, že kromě sémantické 

hodnoty jsou slova nadána i jakousi zvláštní mocí evokovat celé řetězce představ, s nimiž 

básník pracuje podobně jako alchymista. Ve své studii Romantické umění říká: „Manier 

savamment une langue, c´est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire.“ 

   

      Především v oblasti strukturování a kompozice díla Baudelaire uplatňuje princip jednoty a 

celkového obrazu, ale zároveň užívá cyklického členění a rozmanitosti architektury verše. 

Zejména se v této souvislosti jedná o strofické členění, kde mu nejvíce vyhovovala forma 

sonetu. Většina znělek je psána alexandrinem, avšak o „pravidelném“ sonetu lze mluvit jen 

v necelých 6 % případů z celé sbírky Květů zla.  

 

      První oddíl Květů zla, Spleen a Ideál, se sám o sobě skládá z mnoha cyklů, které jsou mezi 

sebou propojeny především na základě tematické linie. První z těchto cyklů je tvořen 

izometrickými básněmi I – XI, které jsou až na jednu výjimku psané alexandrinem. Tou je 

báseň Osud psaná osmislabičným veršem. V tomto prvním cyklu najdeme čtyři básně o 

čtyřveršových strofách, jednu bez strofického členění (Miluji vzpomínku) a šest sonetů s 

různou rýmovou strukturou. Celkově se v tomto cyklu nachází devět odlišných metrických 

útvarů. 

                                                   
44 O. Levý (1998, s. 199) 
45 OC I, s. 927 
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      Do druhého cyklu jsou zahrnuty básně XII – XVI, které rovněž charakterizuje izometrická 

struktura a dvanáctislabičný verš. Najdeme zde dva sonety, dvě básně s čtyřveršovými 

strofami a jednu bez strofického členění. Rýmy jsou opět střídavé a obkročné.  

      Třetí cyklus sdružuje básně XVII – XX, které se také vyznačují izometrickou formou a 

alexandrinem. Jedná se o tři sonety a jednu báseň bez strofické výstavby.  

      Čtvrtý cyklus představují básně XXI – XXXIX, ale vzhledem k tomu, že báseň Fantom je 

tvořena čtyřmi skladbami, jedná se celkově o 22 básní. Z toho můžeme identifikovat 14 

sonetů, v nichž převládá alexandrin. Zbylých 8 básní je jiného typu: dvě (Vlas, Balkon) jsou 

tvořeny pětiveršovými strofami o dvanácti slabikách, dvě (Ó já tě zbožňuji, Ty, ženo nečistá), 

rovněž psané alexandrinem, nemají strofické členění, dvě (Tancující had, Mršina) představují 

básně heterometrické (verše osmi a pětislabičné a verše dvanácti a osmislabičné), jedna báseň 

(Upír) je osmislabičná a jednu (Hymna na Krásu) tvoří čtyřveršové strofy o 

dvanáctislabičných verších. 

      Básně XL – XLVIII tvoří pátý cyklus tohoto oddílu. Najdeme zde čtyři dvanáctislabičné 

sonety s různým uspořádáním rýmů a 5 básní s jinou strukturou. Dvě z nich (Harmonie 

večera, Lahvička) mají čtyřveršové strofy o dvanácti slabikách, jedna (Zvratnost) pětiveršové 

strofy, jedna (Ona celá) čtyřveršové s osmislabičným veršem a jedna (Zpověď) čtyřveršové 

s dvanácti a osmislabičným veršem.         

      Šestý cyklus zahrnuje básně XLIX – LVII, z nichž jsou čtyři heterometrické s odlišnou 

metrickou výstavbou a pět izometrických, mezi nimiž najdeme jeden sonet (Rozhovor), jednu 

báseň tvořenou osmislabičnými čtyřveršími (Kočka), jednu bez strofické struktury (Jedné 

Madoně) a dvě o čtyřveršových strofách s dvanáctislabičnými verši (Kalné nebe, Podzimní 

zpěv). Každá z devíti básní tohoto cyklu tudíž představuje jinou metrickou formu.  

 

      Po těchto uspořádaných cyklech následují básně, které nemají tak pevně dané rozřazení. 

Marcel A. Ruff
46

 navrhuje následující členění: do první skupiny patří básně, LVIII – LXIV, 

z nichž čtyři mají podobu sonetu, jednu tvoří sedmislabičný verš (Odpolední píseň), druhou 

(Franciscæ meæ laudes) osmislabičný a třetí (Jedné kreolské dámě) dvanáctislabičný. Každý 

sonet má opět odlišnou metrickou konstrukci. Další skupinu tvoří básně LXV – LXXII, které 

mají kromě jediné (Fantastická rytina) formu sonetu s různou metrickou výstavbou.      

      Následuje skupina básní LXXIII – LXXVIII, v níž se nacházejí tři sonety s různým 

metrickým schématem, dvě dvanáctislabičné básně bez strofického členění (LXXVI Spleen, 

LXXVII Spleen) a jedna čtyřveršová báseň o pěti strofách (LXXVIII Spleen).  

                                                   
46 Sur l´architecture des Fleurs du Mal, Revue d´histoire littéraire de la France, 1930 
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      Poslední skupinu představují básně LXXIX – LXXXV, mezi nimiž jsou tři různé sonety, 

dvě osmislabičné básně ve strofických čtyřverších (Heautontimorumenos, Nezměnitelné) a 

dvě dvanáctislabičné básně s odlišnou metrickou formou (Touha po Nicotě, Hodiny).
47

  

      Jednoznačně se ukazuje vysoká variabilita metrických útvarů v rámci jednoho cyklu nebo 

skupiny básní. Otakar Levý uvádí pro představu následující tabulku
48

: 

 

Cyklus Počet básní Počet metrických útvarů 

I 11 9 

II 5 5 

III 4 4 

IV 22 22 

V 9 9 

VI 9 9 

VII 7 7 

VIII 8 8 

IX 6 5 

X 7 6 

Tabulka: zdroj O. Levý (1998, s. 254) 

 

      Jestliže tedy Baudelaire usiluje v rámci jednoho cyklu o tematické propojení jednotlivých 

básní, užívá zároveň nejrůznějších formálních principů metrické výstavby. Tato rozmanitost 

v jednotě výstižně ilustruje Baudelairův princip uměleckého krásna. Forma sonetu byla 

v tomto ohledu upřednostňovaným básnickým útvarem, neboť odpovídala Baudelairovým 

nárokům na výstavbu verše a celkovou kompozici. „Právě proto, že tato strofická forma je 

založena na tak přesných pravidlech, snažil se Baudelaire, veden svou zásadou, že 

„překvapení“ je stejně mocným požadavkem ducha jako pravidelnost, uvést do přesné 

pravidelnosti této pevně vyhraněné formy velkou rozmanitost struktury metrické.“
49

  

      V prvním oddílu Květů Zla je celkem 47 sonetů, z toho kromě dvou (XXXIV Kočka, 

LXIX Hudba) jsou všechny izometrické. Jedná o sonety dvanáctislabičné (34), desetislabičné 

(4)
50

 a osmislabičné (7). Zbytek oddílu Spleen a Ideál tvoří 42 básní jiného útvaru.  

        

                                                   
47 Srov. O. Levý (1998, s. 251-253) 
48 O. Levý (1998, s. 254) 
49 O. Levý (1998, s. 257) 
50 Jedná se o čtyři části básně Fantom (Tmy, Vůně, Rám, Portrét) 
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      Ve snaze definovat Baudelairův jazyk a styl nelze opomenout zvukovou stránku 

jednotlivých básní. Vzhledem k tématu práce se zde budeme zabývat pouze některými 

aspekty zvukové stavby analyzovaných básní. Eufonie Baudelairových veršů vzniká 

především na základě několikanásobného opakování zvukových jednotek. Časté užívání 

aliterace a asonance se týká nejen jednotlivých hlásek, ale také celých slabik. Jako příklad 

můžeme uvést zvukový rozbor básně De profundis clamavi, kde opakování hláskové skupiny 

ni a souhlásky m pomáhá evokovat představu pochmurné pusté krajiny, kde „půl roku plane 

s hůr mdlé slunce nehřejíc,“:  

 

„J´implore ta pitié, Toi, l´unique que j´aime, 

                                        Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé. 

                                        C´est un univers morne à l´horizon plombé, 

                                        Où nagent dans la nuit l´horreur et le blasphème ;... 

 

                                        Et les six autres mois la nuit couvre la terre ; 

                                        C´est un pays plus nu que la terre polaire ; 

                                        - Ni bêtes, ni ruisseaux, ni verdure, ni bois!... 

 

                                        Et cette immense nuit semblable au vieux Chaos;…“ 

 

      Zvláštní naléhavosti a zdůraznění pak Baudelaire dosahuje i opakováním celých slov, a to 

jak v rámci tematického přechodu mezi básněmi, tak ve významovém rozmezí jediného textu. 

K vyjádření „les obsessions de la mélancolie ou de l´idée fixe“ pak užívá repetice i u celých 

veršů, které se neustále vrací jako refrén. Méně časté je potom i opakování celých strof 

(Vyzvání na cestu, Krásná loď). 

      Princip opakování lze vysledovat i na úrovni jednotlivých rýmů. Obecně měl Baudelaire 

v oblibě spojování víceslabičných slov v rýmové pozici, jak je to ostatně patrné i z následující 

tabulky, která znázorňuje především zastoupení slovních druhů u slov použitých v rýmu:     
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PODSTATNÁ 

JMÉNA 

PODSTATNÁ 

JMÉNA 

PŘÍDAVNÁ 

JMÉNA 

PŘÍDAVNÁ 

JMÉNA 

SLOVESA 

Incendie (-)  Hardie (-)   

Flammes (-) Femmes    

Soleil (+)  Vermeil (+)   

  Splendide (+) Lucide (+)  

Mer  Clair (+)   

Lumière (+)  Entière    

Vallées  Étoilées   

  Limpides (+) Morbides (-)  

Clarté Unité    

Âme Femme    

Cierges (-) Vierges (-)    

Chaleurs (+) Fleurs    

Ombre  Sombre   

Hercules Crépuscules    

Lustres (+)  Illustres (+)   

  Nocturnes (-) Taciturnes (-)  

Yeux (+)  Odieux (-)   

Soleils (+)  Vermeils (+)   

Feux (+)  Majestueux (+)   

Yeux Cieux    

Splendeurs (+) Odeurs (+)    

  Luisantes Absentes  

Âme Lame    

Âme Flamme (-)    

Yeux Jeux (-)    

Yeux  Soucieux (-)   

Aurore Amphore    

Astres Désastres (-)    

Chandelle Belle    

Flambeau Tombeau (-)    

Encolure  Obscure   
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Couleur (+) Chaleur (+)    

  Nocturne (+) Taciturne (+)  

Nuits    Fuis 

Nuits Minuits    

Âme  Flamme (-)    

Âme   Infâme (-)   

Soleil de glace 

(-) 

   Surpasse (-) 

  Ténébreuse Creuse  

Yeux  Amoureux   

Ombre  Sombre   

Pénombre (-)    Encombre  

Lustres (+) Rustres (-)    

Aurore    T´adore 

Ténèbres (-)  Funèbres (-)   

Splendeur (+) Grandeur    

Visiteuse  Lumineuse (+)   

Clarté (+) Beauté (+)    

    Flamboya (+) 

/  

Se noya (+) 

Âme Dictame (+)    

Rayons Crayons    

Âme Dictame (+)    

Aurore (+)    J´ignore 

Nuit (+)    Séduit 

Clarté (+) Autorité (+)    

Flambeau (+) Beau (+)    

Lumières Frères    

Beau (+) Flambeau (+)    

Soleil (+) Réveil (+)    

Âme Flamme (+)    

Nuits (-) Ennuis (-)    

Lumières (+) Prières    

Âme Femme (+)    



36 

 

Clarté  Gaieté (+)    

  Étincelant (+)  En chancelant 

(-) 

Bougies Orgies (-)    

Soleil (+)  Pareil   

Orient    En criant 

Ténèbres (-)   Funèbres (-)   

  Ténébreux (-) Nombreux  

Éclairs  Clairs   

Yeux (-)  Mystérieux   

Ans  Luisants (+)   

  Orientale (+) Natale (+)  

Champs  Couchants (+)   

Lumière (+)  Entière   

Ténèbres (-)  Funèbres (-)   

Aurore (+)  Sonore   

Ténèbres (-)  Funèbres (-)   

Méchant (un)  Couchant (+)   

  Torride (-) Avide (-)  

Cierges Vierges    

Feu  Bleu   

Lune (+) Brune (ma) (-)    

Couleur (+) Chaleur (+)    

Bruit Nuit    

Brune (ma) (+) Lune (-)    

Soleil Sommeil    

Ténèbres (-)  Funèbres (-)   

Âme Dictame (+)    

Feu  Bleu   

Esprit    Guérit 

Étoile Voile    

Décombre  Sombre (-)   

Étoiles (+) Toiles    

    Flamboie 
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/ 

Broie 

Yeux (-)  Joyeux   

Nuits (-) Ennuis    

  Ténébreux (-) Brumeux  

Lune (-)  Commune (-)   

  Farouche  Se Couche 

Nuits (-) Ennuis    

Étoiles Toiles (-)    

Splendeur (+) Ardeur (+)    

Ténèbres (-)  Funèbres (-)   

Lampe (-) Rampe (-)    

  Limpide (+) Livide (-)  

Tabulka: slova s tematikou světla a duše v rýmové pozici z hlediska slovních druhů 

        
Poznámky k tabulce 

Jednotlivá slova jsou uvedena v závislosti na pořadí ve sbírce a na konkrétním kontextu tematiky světla a duše. 

Slova s pozitivní konotací a odkazem k Ideálu jsou označena (+), slova s negativní konotací a odkazem ke 

Spleenu (-). (Slova bez zabarvení zůstávají bez označení). Kurzíva označuje opakovaný výskyt daného 

rýmového spojení, tučné písmo značí slovo, které z rýmové dvojice odkazuje k tematice světla a duše.   

 

 

      Z tabulky vyplývá, že co se týče rýmů s tematikou světla a duše má dominantní postavení 

spojení dvou substantiv (49), poté následuje spojení substantiva a adjektiva (35), spojení dvou 

adjektiv (11), spojení slovesa se substantivem (8), adjektiva se slovesem (2) a nakonec 

spojení dvou sloves (2). Tato naprostá převaha substantivních spojení, reprezentujících tzv. 

homologní rýmy
51

 představuje na jedné straně nejběžnější tendenci francouzské poezie, ale na 

straně druhé ilustruje lexikální bohatství Baudelairova verše. V mnoha případech zde 

nacházíme velmi bohaté rýmy: „étoiles“ / „toiles“, „cierges“ / „vierges“, „astres“ / 

„désastres“, z nichž některé představují zároveň složené homonymní rýmy.     

      Je rovněž patrné, že v závislosti na konkrétním kontextu mohou opakované rýmy nabývat 

opačných konotačních hodnot. I tento poznatek tedy podtrhuje Baudelairovu dialektiku a 

výrazně kontrastní charakter básní oddílu Spleen a Ideál. Vůbec nejčastější je rým „ténèbres“ 

/ „funèbre“ (6), který má pokaždé negativně zabarvenou kontextuální konotaci.  

Velmi často se v rýmové pozici na konci verše objevuje klíčové slovo „âme“ (10), a to někdy 

i ve spojení s motivem světla: „âme“ / „flamme“. 

                                                   
51 Uvádí se, že homologní rýmy u Baudelaira představují 52 %  všech rýmů básní Květů zla.  

Srov. O. Levý (1998, s. 295)  
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      Zdá se, že při výběru rýmů se Baudelaire soustřeďoval především na jejich zvukovou 

podobnost, neboť v jeho sbírce mají vysoké kvantitativní zastoupení homonymní a složené 

homonymní rýmy, z nichž většina má heterografickou podobu.
52

     

      V oblasti rýmu lze u Baudelaira vysledovat výskyt i tzv. rýmů vzácných, a to především 

v záměrném kontrastu s rýmy jednoduchými. O tomto stylistickém efektu jsme se již 

zmiňovali v předešlé podkapitole věnované Březinovu verši, neboť tento básnický postup je 

jim oběma velmi blízký. 

      Ohledně povahy substantiv, která Baudelaire používá, lze říci, že převažují abstraktní 

pojmy nad konkrétními, což lze ovšem považovat téměř za obecný rys francouzského 

vyjadřování. Užívání abstraktních podstatných jmen mu umožňuje lépe vyjádřit vnitřní stavy 

duše a osobní zkušenost. Avšak zároveň platí, že Baudelaire není básníkem abstraktních 

pojmů a konceptů. Často se jedná především o vytvoření kontrastu ke konkrétně vyjádřené 

skutečnosti.  

 

      V kapitole věnované Baudelairovu slovnímu výrazu se Otakar Levý zabýval rovněž 

otázkou singuláru a plurálu a jejich záměny: „Je zvláštností Baudelairova slovníku, že 

například slovo "soleil" je v Květech zla často použito v množném čísle. Ve většině případů 

tím bývá dosaženo jistého odkonkretizování představy vyjadřované daným slovem.“
53

  

      Mluvíme-li o podstatných jménech, je vhodné dodat, že Baudelaire často substantivizuje i 

přídavná jména, např. „un Méchant“, „ma Brune“, „le noir“, „le nu“ atd. Z hlediska 

verbálního lexika užívá často slovesa pohybu nebo smyslového vnímání. 

 

      Jak uvidíme později v literárně estetickém rozboru jednotlivých básní s tematikou světla a 

duše, dalším často užívaným prvkem je veršový přesah, který Baudelaire využívá nejen k 

podtržení významové hodnoty daného slova, ale také ke zdůraznění jeho zvukové podoby. 

Veršový přesah se mimo jiné podílí i „na tendenci uvádět do verše rytmus prózy“, jak 

poznamenává Otakar Levý s odkazem na Alberta Cassagne a jeho práci Versification et 

métrique de Charles Baudelaire. S touto snahou pak souvisí i velmi těsné významové spojení 

mezi jednotlivými slovy ve verši, které způsobuje oslabení cézury po prvním hemistichu.
54

     

      Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, Baudelaire byl z formálního hlediska jednoznačně 

parnasistou užívajícím tradiční veršové formy, avšak z pohledu lexikálního výběru slov vnesl 

                                                   
52 V celé sbírce Květy zla jsou asi tři čtvrtiny homonymních rýmů hláskově zcela shodných (vague / vague)  

a více než polovina homonymních rýmů složených (toiles / étoiles) heretografické.  

Srov. O. Levý (1998, s. 296)  
53 O. Levý (1998, s. 322) 
54 Srov. O. Levý (1998, s. 297) 
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do poezie mnoho nových pojmů a významových spojení. Z hlediska celkového charakteru 

jeho poetiky je nutné dodat, že do francouzské poezie jako první uvedl v širší míře formu 

ironie.
55

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
55 « Deux qualités littéraires fondamentales : surnaturalisme et ironie. » (OC I, Fusées, XI, s. 658)   
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4.   Transcendence a motiv duše 

 

4.1. Březinova spiritualita a mystika 

 

      U Březiny je duše pojmem většího rozsahu a tudíž se neomezuje jen na samotné vědomí. 

V kontextu vnímání duše u Otokara Březiny je nutné uznat nejen silnou přítomnost katolické 

víry, ale rovněž velký zájem o vědu, studium historie a filozofie, a dokonce i různých 

orientálních nauk. Chceme-li blíže poznat jeho představy o duši, můžeme čerpat především 

z esejistického díla Hudba pramenů. Například v eseji Tajemné v umění Březina mluví o duši 

takto: „V každé duši je zrak, který se dívá dovnitř… Příšerně slavné zkušenosti tohoto zraku 

neuvědomují se v duši po čas života na zemi v celé smrtelné nádheře svého bohatství. Tímto 

zrakem jsme spřízněni v jediné bratrstvo vidoucích a zasvěcených.“
56

 Jaké je tedy Březinovo 

pojetí duše? V eseji Perspektivy píše o duši „věčně bdící“, která se neustále podílí na procesu 

tvoření a stále směřuje vzhůru ke světlu vyšších sfér; v eseji Rozhodující okamžiky pak o 

momentech jakéhosi zhmotnění duše a uvědomování si její přítomnosti. Takovými okamžiky 

jsou podle něho zejména chvíle mystického vytržení, intuitivní záchvěvy, nebo stavy 

inspirace a vůle, v nichž se zrodila zásadní myšlenka. 

 

      Vrátíme-li se však k textu Svítání na západě, najdeme téma duše téměř výhradně 

v perspektivě spásy. Josef Vojvodík v této souvislosti poukazuje zejména na zásadní odlišnost 

gnostického a křesťanského myšlení, která spočívá mimo jiné v samotné podstatě setkání se 

stvořitelem. Zatímco v gnostickém mýtu se jedná o lidské duše pozemským světem za 

nalezením jednoty s bohem, v monoteistickém náboženství je Bůh vnímán jako stvořitel, 

s nímž se člověk setkává mimo svět přírody. „Jevištěm, na němž se gnostické drama spásy 

odehrává, je „nitro člověka“, tedy čistě duchovní, resp. duševní sféra.“
57

 Cyklus básní Svítání 

na západě tak představuje rovněž změnu v Březinově vnímání boha. Neúprosný stvořitel 

symbolizující gnostický postoj se v této sbírce postupně proměňuje v obraz „Nejvyššího“ jako 

pravého tvůrce tohoto světa. „Tato představa má svůj původ v křesťanském kázání (kérygma) 

a znamená jednoznačný protiklad gnostické představy (stvoření) světa.“
58

 Ve Svítání na 

západě ještě stále nacházíme jeden z typických gnostických motivů – smrt jako vysvobození 

duše uvězněné v těle, a tedy i v materiálním světě a její návrat do „světelné pravlasti“ – avšak 

zároveň zde již krystalizuje myšlenka, že život na zemi umožňuje integritu vlastního Já. 
                                                   
56 Hudba pramenů, Tajemné v umění (1989, s. 10) 
57 J. Vojvodík (2004, s. 95) 
58 Ibid. 
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Jinými slovy, snaha o spásu skrze poznání sebe sama (splynutí vlastního Já s božstvím) je zde 

progresivně vystřídána přijetím autority Boha jako vládce pozemského světa v duchu 

křesťanské tradice.
59

  

 

      Při studiu motivu „duše“ se ani jinde, ani v Březinově díle nelze vyhnout náboženským 

otázkám. Stojí za Březinovou sugestivní metaforikou křesťanská víra? Do jaké míry se nechal 

inspirovat řeholním životem mnichů v novoříšském klášteře? Lze jej považovat za 

katolického autora? 

      Mystik Otokar Březina, básník univerzality a světa, který daleko přesahuje limity 

jakéhokoli náboženského zařazení, je však zároveň básníkem opravdovosti a zkušenosti. 

Oldřich Králík uvádí: „Dílo básníka nebylo odtrženo od reálné základny, třebaže vztah mezi 

skutečností a básní zastřený několikanásobným procesem sublimačním uniká často 

pozorovatelovu pochopení… Básnický sen nejen že nebývá odtržen od individuálního života, 

ale je samou podstatou neodlučitelný od nejdůvěrnějších osudů svého tvůrce“.
60

  

      Březinova víra v mnohém nekoresponduje s představou katolické liturgie, křesťanství jako 

takové je třeba vidět v mnohem širším náboženském kontextu a osobní duchovní zkušenost 

sálající z jeho básní nelze považovat za pouhou inspiraci okolním životem. Po vydání sbírky 

Ruce píše Březina Janu Voborníkovi: „Tážete se, kdo mne inspiroval k mému dílu. Chvíle 

našeho duchovního zrození zahalena je pro nás tajemstvím, jako chvíle našeho zrození 

tělesného…Naše vlastní osudy jsou nám klíčem k poznání těch tajemných věcí…“
61

 František 

Tichý k otázce Březinovy víry dodává: „Ano, Březina jest básníkem náboženským 

v nejvznešenějším smyslu slova, básníkem nového náboženství. Jest a zůstane básnickým i 

filosofickým výbojem Březinovým, že toto náboženství není křesťanské.“
62

  

  

Zatímco tedy Březina neustále postupuje dál a staví na předchozích zkušenostech při 

vytváření vlastního filozofického pohledu na svět, Baudelaire přetváří tradiční koncepci 

básnického umění bez toho, aby vytvářel jakýkoli nový ideový systém. Důležitým spojovacím 

rysem jejich umění je účelovost a nenahraditelnost každého slova v textu a s tím související i 

rozumová kontrola.  

       

 

                                                   
59 Podrobněji se gnostickému poznání věnuje např. Hans Jonas (Gnosis und spätantiker Geist I-II)  
60 O. Králík (1948, s. 81) 
61 Korespondence I (2004, s. 581) Dopis z 8.ledna 1902 
62 F. Tichý (1918, s. 6) 
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4.2. Baudelairův katolicismus a náboženská estetika 

 

      Navážeme-li otázkou náboženství na motivickou rovinu Květů zla, je zcela nepochybné, 

že prvotní duchovní inspirace má katolické základy. O tom svědčí mnohé Baudelairovy básně 

s biblickou tematikou. Jakýmsi protipólem mu pak byla inspirace antickými mýty a 

legendami. Baudelaire však není povahou mystik.
63

 Baudelaire je duchem vzbouřenec, ale bez 

dostatku sil ke skutečnému činu. Revolta jeho duše se projevuje především prostřednictvím 

estetického odporu. V tomto kontextu můžeme citovat charakteristiku dekadentního umělce 

od Jaroslava Meda: „Nedostatek vůle k činu a společensko-politická rezignace proměňují 

[umělcům] jejich svět v jakousi „enklávu stínů“ – stálá apercepce odhmotňuje skutečnost, 

všechny city a hnutí mysli jsou neustále esteticky hodnoceny a psychologicky analyzovány, 

takže vznikají jakési „city citů. Síla této rezignace je v jediném – neustálé sugestivní kladení 

otazníků - tam, kde si žádá životní skutečnost jednoznačnou odpověď, klade dekadentní 

tvůrce vždy jen a jen otazník. Vše je zrelativněno a zestetizováno podle slavné Baudelairovy 

otázky: 'Proč bych nutil své tělo ke změně místa, když má duše cestuje tak lehce? A nač 

prováděti záměry, když záměr sám je dostatečným požitkem?'“
64

  

 

      Baudelairův duch ztělesňoval ve francouzské literatuře nejen klasický přístup k textu, 

vyznávající přesnost, sílu výrazu a formální dokonalost, ale rovněž myšlenku přesahu do 

duchovní oblasti a snahu nalézt magický rozměr textu. Baudelaire nepotřebuje nic 

vysvětlovat, výběrem těch nejpřesnějších slov zhmotňuje své myšlenky a tuto výrazovou 

přesnost podtrhne slovy vágnějšími, významově širšími a tedy i nepřesnými vinou 

nejednoznačnosti jejich sémantického výkladu. Obdivovatel Victora Huga uctívá klasickou 

výrazovou vytříbenost, čistý jazyk a sémantickou přesnost. Baudelaire je přesný. Ví, co chce 

vyjádřit, a hledání dokonalé formy je pouze nedílnou součástí básnického umění, nikoli jeho 

hlavní esencí. Ostatně, básnické umění nepovažuje za dílo inspirace, ale za výsledek skutečné 

a tvrdé práce, kterou musí vykonat vytříbená duše umělce. V této souvislosti nelze opomenout 

zvukovou stránku slov a zabarvení hlásek. Složitým procesem, který přirovnává k alchymii, 

vytváří opojný lektvar, směsici hořkosti a sladké rozkoše, který nalévá do formy klasických, 

mnohem častěji však nepravidelných, sonetů. Je však také pravdou, že často nachází krásu 

v opačné formě, v nepravidelnosti. I tento prvek lze považovat za jakýsi znak revolty vůči 

zavedenému řádu. Ostatně Baudelaire se ve svých básních nevyhýbá ani užití nezvyklých, 

                                                   
63 Ohledně Baudelairova mysticismu lze polemizovat. G. Kahn například říká: „C´est un grand mystique, et  

non point parce qu´il est catholique, religiosâtre plus que religieux.“ G. Kahn (1925, s. 47)   
64 J. Med (2006, s. 32) 
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nepoetických slov. Jedním z terčů kritiky byl právě lexikální výběr jazykových prostředků, 

které byly podle dobové morálky považovány za nevhodné. Avšak vzhledem k tomu, že se 

Charles Baudelaire neomezoval jen na působení na poli literatury, nýbrž jako výtvarný kritik 

se také do hloubky zabýval uměním a estetikou, lze velmi snadno pochopit jeho touhu po 

umění, které bude zvláštním prolnutím krásy a ošklivosti, formálně dokonalým vyjádřením 

básníkova ducha.      

            

      Zatímco v Březinově díle je motiv duše všudypřítomným prvkem a jednou z hlavních 

významových linií, při četbě Baudelairových básní mnohdy vzniká pocit, že duše je jen 

pohyblivým bodem na cestě mezi Bohem a Satanem, k nimž se střídavě přibližuje a vzdaluje. 

V předchozí kapitole jsme se již částečně věnovali problematice Březinovy religiozity, avšak 

lze podobné schéma aplikovat u Baudelaira? Především je nutné podotknout, že v Květech zla 

se prolíná estetické vnímání s oblastí duchovna a náboženství. Nejedná se však pouze o zálibu 

v ceremoniálním charakteru katolické liturgie
65

, ale také o idolatrii ženy, kterou Baudelaire 

mnohdy staví na roveň Bohu. Náboženská mystika se tak pojí s prvky erotickými a společně 

vytvářejí jakousi tajemnou harmonii skrytých spojení. 

 

      I když otázka religiozity obou básníků není hlavním tématem této srovnávací studie, 

vraťme se k jednomu ze společných zdrojů inspirace obou autorů, ke katolicismu. Avšak 

v případě Baudelaira je jedná o katolicismus poněkud neobvyklý, kdy Nebe jako by občas 

zelo prázdnotou a na místo trojjediného Boha se dostal jakýsi jiný mystický vládce. Jisté je, 

že zatímco by Baudelaire teoreticky mohl být považován za pohanského uctívače dávných 

mocností, tak za latentního satanistu, nebo za rouhajícího se katolíka, nikdy by nemohl být 

spojován s protestantismem. Jedním z důvodů je možná i protestantské okleštění liturgie, 

které nedává takový prostor všem zbožným rituálům. Minimálně z estetického hlediska je 

nesporné, že Baudelaire miloval smyslové vjemy, které mu poskytovala tradiční mše: vůně 

kadidla, zlato a mramor uvnitř kostela, symbolika hostie a mocný zvuk varhan. Hana 

Bednaříková mluví v této souvislosti o tzv. estetizovaném katolicismu: „Přitažlivost 

katolického rituálu bezesporu pramení také z potřeby iluzivního vnímání a může být rovněž 

zdrojem oživování „unavené“ senzibility, ale zároveň se stává hraniční pozicí ironizující 

blasfémie.“
66

 Tímto se dostáváme k problematice krásy, která se u Baudelaira rovněž 

                                                   
65 Srov. H. Bednaříková (2000, s. 23) 
66 H. Bednaříková (2000, s. 23) 
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vyznačuje prvky transcendentního pojetí. Krása, která vzniká prostřednictvím umění, je však 

jen pouhým zábleskem té nezměrné krásy, která se skrývá v lidské touze.    
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5.   Metafora světla a duše 

 

5.1. Svítání na západě 

 

      Na základě frekvenčního zastoupení jednotlivých slov v textu se nyní detailnějí podívejme 

na konktrétní kontext jejich výskytu. Vlivem občasného metaforického užití slov, která sama 

o sobě nesou význam světla, dochází k tomu, že je jejich světelná konotace potlačena (např. 

„v paprscích úsměvu“, „zářením dneška“) nebo naopak ještě podtržena (např. „paprsky 

zraků“, „zářením světel“).      

     Tematika světla v této sbírce rozšiřuje svůj odkaz a směřuje mnohem dál než v Tajemných 

dálkách. Stejně tak i po stránce formální dochází k uvolnění veršového systému ze sevřenosti 

alexandrinem a nastupuje volný verš, který umožňuje ozvláštnění poetiky útvary náboženské 

rétoriky, jakými jsou například modlitba (Ranní modlitba) nebo žalm (Žalm ke cti nejvyššího 

Jména). Motivy světla a duše tak dostávají zároveň jakýsi mystický nádech, což ilustruje i 

korespondence s Annou Pammrovou. V roce vydání Svítání na západě jí Březina píše:  

 

      „V každém porozumění mezi dušemi je něco záhadného. Proto při každém pronikavém porozumění spřízněné 

duše cítíme jistý složitý stav radosti a hrůzy, zachvění mystických vichrů z černých nocí otevřenými okny. Nejsme 

zvyklí viděti se v primérním sinavém světle, ve svítících nahotách, za soumraků, před nimiž blednou všechny 

záře, v závratných opojeních z blízkosti, kterou tušiti dáno je pouze šílenství mystiků. (…) Jsem mystický poet, 

který věří, že poslední cíl věcí je světlo, přede všemi dny a po všech dnech, že otvírají se skrytá bohatství 

nekonečnosti života a světů, závratné evoluce směřující k osvobození spirituelního.“
67

 

 

      Svítání na západě je především sbírkou probouzení se k životu. Život, který zde prosvítá 

skrze první verše, však není tím pozemským, kde je člověk odsouzen k bloudění a hledání, ale 

je životem novým, naplněným beze zbytku v každé vteřině žití, které se slévají ve věčnost. 

Březinův mysticismus se dotýká katolických základů a pracuje s nimi, ale zároveň v sobě 

nese hloubku jiných duchovních svítání.  

      Již první verše úvodní básně Ples věčných svítání do soumraků mých zpíval situují hlavní 

osu této sbírky do metaforiky rodícího se světla jako symbolu nové duše patřící už jinému 

světu než pozemskému. Smrt je zde vnímána ještě v duchu Tajemných dálek jako 

nevyhnutelná pasáž na cestě k vyššímu poznání.  

                                                   
67 Korespondence I. (2004, s. 403-404) Dopis Anně Pammrové, asi leden 1897 
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      Tematika světla a duše prostupuje celou básní: „Ples věčných svítání do soumraků mých 

zpíval, / v nach růží západních se třásl rosou jitřní. / Den času nového mé slunce rudě 

stmíval, / však šerem duše mé lil tajnou záři vnitřní.“ 

      Výrazně kontrastní lexikální prostředky ustavují v úvodní básni několik základních 

protikladů. Na jedné straně je svítání, na druhé soumrak. Věčnost a proti ní čas. Okolní svět a 

vnitřní svět duše. Soumrak a stmívání v kontextu duše navozují myšlenku smrti, která se 

vznáší mezi nebem a zemí jako všudypřítomné stigma lidské viny. V Březinově symbolice se 

velice často objevuje rudá barva, a to zvláště jako doprovod soumraku a stmívání. Velmi 

často přitom znovu nastíní přítomnost smrti skrze barvu krve. Březina silně vnímal jakousi 

„tajemnou vinu“, ze které je nutno se vykoupit, činit pokání. Oběť a obětování jsou jedinou 

cestou ke světlu, v němž už smrt nebude mít nad člověkem žádnou moc. Křesťanská 

symbolika se odráží v mnoha z Březinových obrazů, ale zároveň zůstává poněkud zahalena 

neproniknutelnou mystikou. Je snad i samotný Březinův život snahou o vykoupení se z 

„tajemné viny“? Je jeho askeze a odvrácení se od vnějšího světa touhou po naplnění vyššími 

principy, které pocházejí odjinud? Například Jakub Deml nedává žádný prostor jakýmkoli 

pochybám o Březinově katolické víře:  

      „Březina nevěří v kalvinistickou predestinaci. Od samého počátku svého díla až do konce 

Otokar Březina jest katolík. Inspirace Otokara Březiny jest římskokatolická a jeho dílo 

vydává o tom svědectví.“ (…) Otokar Březina věří v Boha, v Boha osobního, katolického, 

trojjediného: Otokar Březina věří v zákon!“
68

  

      Z Březinových básní nesálá tklivá melancholie ani neutuchající oslava duchovních 

mocností, ale především hluboká touha člověka, který nalezl, co celý život hledal na prahu 

vlastního (uzamčeného) domu. Stojí jen pár kroků od toho, po čem prahne jeho duše, a přesto 

je tu cosi, co mu zabraňuje vstoupit. Jsou však Březinovy básně dílem služebníka Kristova? 

Jakub Deml, Březinův blízký a oddaný „učedník“ vnímá už skrze prostředek metafory vanutí 

Božího ducha:  

      „Přítomnost Boha vidíte v díle Březinově už v oslňujícím, docela jedinečném bohatství metafory, které 

vysvětlíte jenom z polovice fantasií a z polovice nepřetržitým, nejpilnějším studiem. Avšak básník sám nás 

poučuje, že 'nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo pracují, kteří stavějí jej' (žalm 126, 1) a že tu nepomůže 

ani sebe bujnější fantasie, ani nejpilnější studium: 'Oheň života, roznícený jiným spojením, nežli je dáno poznati 

smrtelným, vyžaduje, má-li se udržeti a síliti, prudkého tahu větrů z nekonečnosti.' Není tu řeč o darech Ducha 

Svatého? Či myslíte, že Březina by byl schopen bráti jméno Boží nadarmo a symbolů katolické liturgie že by si 

vypůjčoval ten, jenž oslavil život, jak ho u nás dosud nikdo neoslavil?“
69

  

 

                                                   
68 Sborník k šedesátinám O. Březiny a padesátinám Jak. Demla (1928, s. 244) 
69 Ibid., s. 242 
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      Skutečností však zůstává, že právě kniha Jakuba Demla Mé svědectví o Otokaru Březinovi 

vyvolala v literárním prostředí i mezi Březinovými blízkými značné pobouření.
70

  

      Březinova víra bývá často dávána do souvislosti s vlivem Katolické moderny, mimo jiné i 

na základě korespondence s jedním z jejích představitelů, básníkem a redaktorem revue Nový 

život, benediktinem Sigismundem Bouškou. Sám Březina však odmítá ortodoxní interpretaci 

svého postoje a například právě sbírku Svítání na západě definuje jako „vágní, příliš 

všeobecně pojatou“.
71

 A jak dodává Josef Vojvodík: „Tento postoj „ještě ne“ koresponduje 

také s metadekadentní sémantikou hledání nové cesty, která vede od negativního gnostického 

hermetismu dekadentních Tajemných dálek k pozitivní teologii Větrů od pólů (1897).“
72

   

  

      Vraťme se však k oněm prvním veršům Březinova Svítání na západě. Marie Jerhotová ve 

své práci uvádí, že „jitro“ má i zde podobný význam jako v předchozí sbírce Tajemné dálky. 

Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o klíčový motiv celé druhé Březinovy sbírky Svítání na 

západě, dá se předpokládat jeho interpretační přesah a bohatší významové zabarvení.  

      Prvních pět strof obsahuje mnoho sémantických odkazů zejména na světlo přírodní. Jsou 

to například slova označující vesmírná tělesa „slunce“ a „hvězdy“, dále slova, která určují 

přímo podobu tohoto přírodního světla „záře“ a „paprsky“, a nakonec slova odkazující ke 

světlu prostřednictvím metafory jako „svítání“, „den“ nebo „žár“. Zatímco zde se tedy 

především mísí světlená tematika s motivy stínů a soumraku, poslední strofa mění tuto 

bipolární perspektivu ve výraz osudového naplnění. Zdrojem světla v této šesté strofě je 

„lampa“, předmět umělý, vytvořený člověkem. Básní tak postupujeme od čistě přírodních 

motivů jako „nach růží“, „rosa jitřní“ k motivům zemědělským: „zrní vteřin mých sad jiných 

vůní vzkvétal“, „let vichrů z vinic“ a nakonec až k obrazu téměř průmyslové krajiny: „u 

zdrojů nafty tvé“, „jsem lampu doléval“. Zároveň však vedle této roviny nacházíme od 

počátku i paralelně rovinu vnitřní krajiny duše: „soumraků mých“, „mé slunce“, „šerem duše 

mé“, „má píseň“, „mé snění“, apod. Napětí mezi metaforou (znovu)zrození a smrti podtrhuje 

právě subjektivní ráz textu, čímž ještě Březina navazuje na tonalitu Tajemných dálek.  

 

  

                                                   
70

 Negativním vlivem se podepsala na dalších generacích, které si později utvářely své vlastní představy o    

Otokaru Březinovi. Odsoudil ji i F. X. Šalda (Šaldův zápisník IV, s. 32) a Josef Zika ve své monografii  

dodává, že „nejvíce ublížil Deml Březinovi tím, že z něho udělal člověka málem stojícího v řadách  

nastupujícího českého fašismu a zavilého antisemitu.“  J. Zika (1970, s. 130) 

       71 M. Červenka (2006, s. 75) 
72 J. Vojvodík (2004, s. 99) 
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      Z hlediska obraznosti a metaforické působivosti je text této první básně Svítání na západě 

nesmírně bohatý a hutný. Tematickým vyzněním vytváří i plynulý přechod mezi poslední 

básní Tajemných dálek Umění a novým přístupem v básních Svítání na západě: symbolika 

osobní oběti a dobrovolného vzdání se radosti života, položené na oltář Umění. V této druhé 

sbírce se však již nejedná jen o hledání formální dokonalosti a krásy v umění (alexandrin, 

lartpourlartismus), ale i o touhu poznat Tajemství, které spojuje všechny minulé i budoucí 

duše v jediném okamžiku přítomnosti. Symbolem poznání může být i tato poslední strofa 

úvodní básně druhé sbírky, kde je omezené lidské poznání symbolizováno „lampou“ a kde 

„zdroje nafty tvé“ představují nevyčerpatelné poznání tohoto Tajemství. „Plameny“ zde tudíž 

reprezentují i jakýsi přesah mimo onu míru poznání určovanou světlem „lampy“, člověkem 

stvořeným nástrojem k překonávání temnoty, a zároveň opět odkazují k jedné z přírodních 

forem světla.  

      Světlo je v Březinově poezii velice často spjato se září duchovní, ale vyskytuje se i 

v jiném kontextu, veskrze negativním až bolestném. Je to světlo planoucího ohně, které vše 

stravuje a čistí. Vyjdeme-li z předpokladu, že světlo je také ukazatelem k vyššímu poznání, 

pak závěrečné verše jako by naznačovaly nejen dosažení věčného světla odrážející naplnění 

skryté naděje, ale také jakousi tragiku momentu procitnutí. Básník v plamenech světla – 

neboť v celé básni není ani jednou použito slovo „oheň“. Zaplaven poznáním z „výší“, 

kterého dosáhl skrze vnitřní bolest a ztrátou „radosti života“, stojí na mostě mezi přítomným 

okamžikem pozemského utrpení a minulými nadějemi předků. Jen opravdové poznání je 

zdrojem věčného života. Dějinný motiv „staletí“ uvádí do Březinova cyklu Svítání na západě 

i myšlenku posloupnosti v čase a návaznosti současné generace na předky. Smrt je zde 

zastoupena v podobě „druhého břehu“ – až za ním se nachází věčnost, po níž dychtí 

básníkova duše. Odkazuje snad tragika přítomného okamžiku k nevyhnutelné smrti? Cesta 

k věčnosti, osvětlená „zapálenými zdroji nafty“, jež po staletí „svítí věčným zořím“, vede 

přítomností dál, přes druhý břeh.  

 

      Druhá báseň sbírky, Ranní modlitba, lexikálně rozvíjí jak motiv svítání, tak i smrti, kterou 

symbolizoval západ slunce: „Stan černý smrti […] jsem svinul […] a obrácen k východu 

světla“. „Podobně jako "soumrak" také západ znamená dobu, kdy duše se začíná uvolňovat 

z pout tělesnosti a začíná jasněji vidět svým druhým zrakem.“
73

 Z lexikálního hlediska se 

v této básni několikrát opakují slova „světlo“ (6) a „duše“ (9). Mimo to zde však nacházíme i 

velké množství slov, která metaforicky odkazují na motiv světla: „východ“, „jitro“, „zraky“, 

                                                   
73 M. Jerhotová (1956 II, s. 182) 
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„den“, „žár“, „záření tajemství“, „večné slunce v mém slově“, „v paprscích úsměvu“, atd. 

Stejně jako v první básni, i zde se objevuje slovo „lampy“ rovněž v kontextu lidské 

konečnosti: „lampy, jež kouří dusnými vůněmi smrti.“ Tedy nejen tento člověkem vytvořený 

zdroj světla, ale i vše, co jej provází, předznamenávají meze lidského života. Na tomto místě 

stojí za zmínku rovněž pojetí „zraků“ jako světelných zdrojů: „zraky milenců snu se zatměly 

bázní, […] pod jiskřivým pohledem dne,“ a „paprsky zraků“. A tak je zde zcela v Březinově 

duchu „vystřídáno jedno světlo jiným, mnohem jasnějším a silnějším“.  

      Tematická linie světla začíná jitřním východem světla a končí motivem „věčného jitra“. 

Mystické světlo se v textu prolíná s konkrétním přírodním světlem i se světlem umělých 

lamp, které nedosáhne jinam než na pozemský svět. Lze říci, že světlo je v textu 

všudypřítomným prvkem, symbolickým zrozením i smrtí myšlenky, a tím i úzce souvisí 

s motivem lidské duše. Řada kontrastních prvků se také podílí na celkové dynamice textu: 

světlo vychází, sesouvá se, vře a hraje hudbou. Slovo „duše“ se rovněž nachází 

v nejrůznějších kontextech: individuální duše lidské bytosti, duše lyrického subjektu, 

sbratřené duše, duše mrtvých národů i duše živých. Co se týče metafory a významové 

výstavby básně, Miroslav Červenka dodává: „Vzniká symbolistický děj, přerušovaný a 

nezřetelný, ale přece ve svém základním obrysu jednotný. Vzniká dokonce i epická fikce 

(zobrazený „svět“), neúplná a samým básníkem neustále rozrušovaná, ale přece jen mající 

jistou oporu v základním okruhu představ, z něhož jsou voleny motivy metafor.“
74

  

 

      Třetí báseň sbírky, Tys nešla, jako by již první strofou předznamenávala motiv smrti 

z páté strofy. Rozsvícené lampy evokuji brzký příchod noci a svit minulých sluncí tesknou 

vzpomínku. Slovo „duše“ nejprve představuje bytostnou podstatu milované ženy a ve čtvrté 

strofě se objeví znovu v podobě „duší básníků“. Celkovou atmosféru pozemského večera 

dokreslují již zmiňovaná „minulá“, ale také „zhaslá“ „slunce“. Klíčovým předělem básně je 

šestá strofa: „Je pozdě již. […] okna svá bez bázně otvírám výším“. Je pozdě pro světlo 

tohoto světa, které nyní jen hvězdy odrážejí v chladném večerním vzduchu. Naděje se skrývá 

jen v „tajemství Zrání, jež v jedné duši slívá tisíce duší.“ 

 

      V básni Vteřiny najdeme motiv duše v zajetí času. Konkrétní formu světla představují 

v této básni pouze „jiskry“, které jsou zároveň jediným světelným motivem odkazujícím 

k mystické oblasti. Jejich výsadní postavení určuje i spojení s představou tepla, kterou 

v jiných strofách také nenajdeme. Konkrétními zdroji světla tu sice jsou i „hvězdy“ a „blesk“, 
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ale v daném kontextu je vnímáme spíše v jejich prvotním významu. Za metaforické zdroje 

světla lze považovat „den“ a „západ“, který se odráží v očích.  

 

      Velmi dynamicky působí báseň Proč odvracíš se, ó Slabá. Slovesa pohybu se pojí i 

s představou světla, například v obraze „padají světy nenávisti a smutku a světel […]“. 

Charakteristické je zejména napětí mezi světlem a tmou: „noc uhaslých hvězd“, „sny, které 

září, […], / a všechny, které se nerozsvítily!“, „Dni, jichž ponuré svítání leskne / se v nocích 

nestvořených sluncí,“. Celou báseň lze interpretovat i jako cestu, pouť duše „k rodnému 

prahu“ na „pozvání Nejvyššího“. První strofa tak evokuje pesimismus a „chvíle úzkosti“ 

Tajemných dálek, v druhé strofě básník prochází jednak absolutní temnotou „Západů“ a „nocí 

uhaslých hvězd“ a jednak novými Svítáními „neznámých jiter“. Třetí a čtvrtá strofa 

představují budoucí „sny, které dřímou, sny, které září, a sny, které tuší,“, ale také minulost 

dní, „věčných a teskných hodin“ čekání. Poslední dvě strofy jsou návratem duše z pozemské 

pouti, kterou již předtím absolvovaly „tisíce duší“. Poslední verše evokují motiv spásy a 

radostného shledání s Nejvyšším. 

 

      První strofa básně Legenda tajemné viny rozvíjí motiv snu o zářivé budoucnosti: „Jas 

hodin mých budoucích ozářil chvíli tu v snech“. Důvěrně známé světlo „svic lustrů“ odkazuje 

k pozemskému světu. Světlo je v celé básni zastoupeno především metaforicky a od druhé 

strofy i v kontrastu s tmou. Sen plný záře a jasu se v tomto světě nepotkává se skutečností. 

„Stín Někoho, jenž za mnou šel, přede mnou splýval; / šel ze sálu do sálu, kam vkročil, žeh 

světelný has',“. V mysticky zabarvené třetí strofě jako by se mísila představa duše s obrazem 

lampy. Tajemný „On“, snad ztělesnění dědičné viny, „procházel dušemi předků“ a zhasínal 

jejich sny.  

 

     Text básně Slyším v duši obsahuje jen jediný přírodní zdroj světla: „slunce“. Najdeme jej 

v první strofě, která se zčásti opakuje jako refrén v závěru básně. Veškeré motivy světla a 

duše lze v tomto textu interpretovat pouze metaforicky: „slyším v duši“, „slunce zpívalo“, 

„před zrakem duše tvé“, „svit záře tajemné jak rosa prýští v něm“, „tvé dni jsem uvěznil“. 

Báseň je tak důkazem velice rozvinutého prostředku metafory, který charakterizuje Březinovu 

tvorbu. Světlo má v této básni především symbolický charakter a doprovází duši na cestě 

„bolestným snem pozemského života.“
75

    

 

                                                   
75 „Březinův výklad Svítání na západě“, in: Březinovské studie, M. Červenka (2006, s. 76) 



51 

 

      Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, Březinovy básně mají často podobu 

nejrůznějších liturgických textů. Jedním z nich je i Žalm ke cti nejvyššího jména. Slovo 

„duše“ se v prvních třech strofách vyskytuje hned čtyřikrát, ale poté se znovu objeví až 

v posledních dvou strofách. Ve většině případů se jedná o duši lyrického subjektu, který se 

prostřednictvím modlitby obrací k „Bezejmennému“. Světlo se nejprve objevuje jako atribut 

této nadpozemské bytosti i všech věcí, které s ní souvisejí: „světla tisíce neznámých oltářů“, 

„Ó Bezejmenný […] šel jsi […] a v pohybu ruky určení uzrávajících sluncí a zemí!“, „tvůj 

obraz kráčí mi blíž, / tmou zavřených očí mi svítí,“. Mystický rozměr světla je ve čtvrté strofě 

nejprve potlačen představou zcela konkrétní a světskou: „svou pochodeň zdvíháš,“, avšak 

vzápětí se vrací v mnohem explicitnější formě: „z níž kape bolest v krůpějích hořící smůly“, 

„Ty, jehož stínem je tajemství / a jehož síla má jedinou bázeň: svou vlastní mystickou vůli!“. 

V poslední strofě se v metafoře setkávají motiv zraku a ohně: „můj úsměv je zrakem tvým 

spálen,“. Myšlenka smrti se v této poslední strofě překrývá se symbolikou cesty „zářícím 

jasem“. Tento posun ve vnímání smrti je jednou ze zásadních změn při srovnávání Březinovy 

první a druhé básnické sbírky. 

 

       I básni následující, Tajemství bolesti, najdeme tematiku vnitřního světa duše úzce 

propojenou se světelnými metaforami. Progrese básně je dána i postupem od „prvních jiter“ 

v první strofě až k „ohňům západů“ ve strofě závěrečné. V prních dvou strofách se nacházejí 

především prvky zastupující přírodní světlo: „hvězdy“, „blesky“ v kontrastu tmy a soumraků. 

Zraková metaforika je také velmi bohatě rozvedena: „chvěním černých vln mi světlo nítil 

tmou.“, „Potkání ohnivá mystických oblaků, / jež svítí pohledům do dálek nádherných!“. Třetí 

strofa obsahuje také motiv požáru, který je poměrně dobře zastoupen u Březiny, ale u 

Baudelaira pouze jednou (Prolog), a to ve svém původním významu. Březina naopak užívá 

tohoto slova především metaforicky: „s požárem svatebním ve zracích vznícených“. Zatímco 

u Baudelaira je tento motiv spojen s destrukcí a zločinem, pro Březinu představuje velmi silný 

světelný zdroj s širokým metaforickým záběrem. Poslední dvě strofy básně evokují především 

obrazy zapadajících sluncí: „Den před mým zrakem tlí a taví věcí tvar“, „mých zhaslých září 

svit“ a „ohně západů“. Dalo by se říci, že síla Březinových zrakových metafor v sobě téměř 

vždy nese také mystický nebo duchovní rozměr. Tomuto konstatování nahrává i 

charakteristická všudypřítomnost slova „duše“.  

 

      V básni Vladaři snů se prostřednictvím slova „duše“ ustavuje březinovská rovnost mezi 

lidskými bytostmi: „Bratři, jichž duše klekají vedle duše mé“, „objetí duší, jemném jak slití 
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paprsků sbratřených barev!“, „potkání duší“. Na druhém z výše citovaných příkladů lze 

ukázat i propojení s přirovnáním duše ke světlu. V básni se několikrát objevují nejrůznější 

formy světla, vždy s přesahem k metafoře: „plameny věčného tlení“, „paprsky sbratřených 

barev“, „záření bílých linií těla“, „plameny extasí“ a „záření dálek“. Pokud jde o zdroje světla, 

básník opět vychází z přírody, a tak v básni nalézáme „slunce“ a „hvězdy“. Poslední strofa 

rozvíjí motiv pýchy, který bývá poměrně častým tématem i Baudelairových veršů.  

 

      Následující báseň Předtuchy nemá příliš vysoké zastoupení výrazů, které označují světlo, 

ale o to silněji působí každá světelná metafora. Příkladem může být první verš třetí strofy: 

„Šílená jasnost mi letěla smysly, druhého zraku sršící proud,“, po kterém následuje verš 

představující další podstatný rys Březinovy poetiky: „jenž probíhá časem, krvavá zaříznutí 

mystických pout“. Jedná se o momenty, kdy světlo dostává i dimenzi časovou: „Sinavým 

deštěm hasil má světla budoucích soumraků“, „staletých paprsků slet“. Každý časový úsek 

naplňuje určitá míra světla a tmy. Přestože název básně i některá slovní spojení uvnitř textu 

odkazují k budoucnosti, dominantním použitým časem je minulost. Přítomnost jako by měla 

rovněž charakter světla: „Šílená jasnost […], druhého zraku sršící proud, / jenž probíhá 

časem,“, „staletých paprsků slet, jenž vyzařuje se z duší a v duše se odráží zpět /. Světlo zde 

nabývá symboliky druhého, duchovního, zraku. V souvislosti s touto časovou povahou světla 

„druhéého zraku“ lze uvést tento Březinův výrok: „Náležejíc původem jinému světu nežli náš, 

soustředí duše v sobě paprsky minulého i budoucího.“
76

   

 

      Báseň Němé setkání působí na pohled formální harmonií: verše jsou přibližně stejně 

dlouhé, stroficky členěné, avšak bez rýmů. Motivy světla nacházíme až v druhé polovině 

básně, která odráží smutek a „lítost němého setkání v smrti“: „Teskno. Zapadla minulá slunce, 

slzami zvětšují se hvězdy,“. Můžeme si položit otázku: čím je způsobeno odcizení dříve 

„bratrských duší“? A nejedná se zde spíš o individuální citovou povahu duše než o její 

definici jako součásti každé lidské bytosti? Báseň spíš připomíná vzpomínku na jediný 

záchvěv milostného citu: „Jedenkrát oddech cizího žití zarděl mne blízkostí spřízněné 

touhy:“, „Nepoznány se míjejí duše,“. Němé setkání také představuje nemožnost dialogu 

a opravdového shledání. 

 

      Nezvykle nízké frekvenční zastoupení motivů světla v básni Ó minulá, když smrti věčný 

pasát… lze vysvětlit přechodem k tematice smrti, i když v této Březinově druhé sbírce není 
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smrt ztotožňována s temnotou. Slovo „světlo“ najdeme v první a třetí strofě: „Vzduch světlem 

hořel,“ a „výkřik světla“. Jiná substantiva, která by odkazovala ke světlu, v této básni nejsou. 

Zvláštním spojením „duší zrcadla“ mohou být metaforicky vyjádřeny oči, do nichž se zároveň 

dívá „smutek dní“. 

 

      Rozsáhlá skladba Mythus duše obsahuje pouze slova označující přírodní zdroje světla 

nebo různé světelné formy. V první strofě cesta duše boří za jejími kroky do tmy: „valila se 

černá povodeň noci, / jež vypíjela slunce,“. „Uhaslá světla“ vystřídá na začátku druhé strofy 

motiv svítání: „Konečně jitro mi vzplálo ohnivým prosvítáním“, „dávné požáry sluncí, 

tolikrát pohřbené v hrobech, mi vzplály,“. Třetí strofu charakterizuje řada oxymóronů, mimo 

jiné i s motivy světla a tmy: „pokryté zhaslými pohledy mrtvých, / jež svítily mi z nich 

tajemstvím nálad:“. Básníkova duše „obrací zavřené listy v knize obrazů mrtvého snění“ a 

noří se do daleké minulosti: „dědictví nejstarších věků, […] palimpsesty, kde vesmírem 

dneška prosvítá vesmír prvního slunce“. V následujících částech básně je silně rozvíjena 

především metaforika: „přívětivé žehnání slunce“, „zářivé skoby hvězd“, „přítok Rána“. 

Dvěma verši se v této básni Březina přibližuje stěžejnímu motivu lítosti z Němého setkání: 

„Zraků jsem nenašel zavlhlých láskou, z nichž svítil by mi příbuzný život / a žárem ze setkání 

pohledů zanítil v hymnický požár mou duši“.  

      V tomto textu můžeme rovněž nalézt konkrétní důkazy Vojvodíkova pojetí Svítání na 

západě jako sbírky přechodu od estetické k eschatologické existenci. Už sama pouť duše, 

kterou tato báseň vyjadřuje, se symbolicky váže k pohybu směřujícímu k budoucímu cíli. 

Z formálního hlediska zde Březina užívá volného verše, a tím se dostává ze svázanosti 

alexandrinem Tajemných dálek. Přibližně uprostřed básně nalézáme tento verš: „Unaven 

zvykl jsem konečně zpívání noci a miluji západ.“. V Březinově symbolice je západ roven 

smrti a představuje jakýsi vstup do nového života. 

 

 

      V básni Nálada je obsažen pouze jeden motiv zdroje světla, který je opět vyjádřen 

metaforou: „Květ slunce přezrálý do bílých žárů zvadal,“. V bezprostředním kontextu se 

nachází i slovo „duše“. Básníkovu duši potkává „bledá únava“ a hovoří s ní „řečí mrtvých 

slov“ o „věčné otázce“. 

      I v následující básni Podobná noci… se vyskytuje mnohem méně světelných prvků než 

v předcházejících básních. Jako jediný zdroj světla lze určit „zraky“ v metaforickém spojení 

„záření zraků“. Nepřímo je opět evokován obraz západu, symbolu smrti: „Šat soumraku duši 
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mou oblékal,“, „Den odcházel“. Zároveň je však vytyčen budoucí cíl: „jediné okno 

k věčnému dnu.“.  

      Rýmovaná báseň Až sedneš za můj stůl… obsahuje v prvních třech strofách dně různé 

formy světla slovo „duše“: „V těch krajích duše mé, kde neplá světlo denní,“, „záře měsíční“, 

„Jdu, teskný, duší svou, kde setba noci zraje,“ „a v hudbě tušení, jež siným světlem hraje,“.  

      V básni Vítězná píseň je znovu použit jasný světelný kontrast: „svahy denního světla“ a 

„černé slunce smrti“. Tento protipól může ilustrovat básníkovo uvědomování si počátečního 

dekadentního pesimismu, symbolizovaného tímto „černým sluncem smrti“, a nového 

procitnutí, které nyní oslavuje Vítěznou písní. Výrazný je také kontrast mezi světem duše a 

pozemským světem. 

 

      Teskná melodie básně Mé dědictví položil's… vyvolává pocity lítosti a zmaru 

z pozemského života. „Mé dědictví položil's v krajinu snění a tušení,“ říká básník a obzací se 

s důvěrou a novou nadějí ke smrti, k Západu. V básni není žádný motiv světla, dokonce i 

básníkovy „pohledy nejvýmluvnější uhasly“ a „z bezesných nocí [mu] do duše hledí mrtvé 

pohledy“. Přesto je tato absolutní tma jiná než u Baudelaira. V Květech zla je to temnota 

nicoty, noc prázdného nebe a čekající tma pekla. Temnota v této básni jako by byla sice 

předsíní smrti, avšak smrt samotná je pouze branou k další cestě. Tematická linie tmy se 

rozkládá mezi první a třetí strofou, kde nacházíme slova jako „uhasly“, „stíny“, „tmělo se“. 

Poslední čtvrtá strofa však míří ke světlu: „mé růže jsi vytrhal a přesadil do […] zázračných 

sadů; / […] a nádhera jejich barev hoří mi ze Západů.“ 

      Emblematická báseň Svítání na západě přichází po motivech tmy opět s obrazy světla. Ke 

svítání je však třeba dojít nejprve dlouhou nocí. Cesta začíná v podvečer za západu slunce: 

„Nežel, má duše, že dojdem až v noci k tvému rodnému městu / […] naše vlastní uhaslé dni 

nám paprsky postelou cestu“. Největšího zhuštění světelné metaforiky dosahuje první verš 

třetí strofy: „Den září zatmívá dálky – noc temnem zapaluje výše.“ Z hlediska klasifikace 

světelných prvků lze konstatovat, že se v textu vyskytují pouze formy světla („oheň“, 

„paprsky“, „záře“, „světlo“) a slovo „den“ jako metaforický zdroj („uhaslé dni“, „den září“).    

 

      Poslední básní sbírky je Víno silných, které se vyznačuje opět bohatým zastoupením slov 

se světelnou tematikou. Nacházíme zde různé formy světla: „ohně“, „plameny“, „paprsky“ a 

také přírodní i umělé světelné zdroje: „slunce“, „hvězdy“, „lampy“. Je pozoruhodné, že světlo 

zde poprvé nabývá přostřednictvím metafory také významu pozemského života: „Unaveni 

světlem, ruku podáme Přítelkyni,“. Březina ve svém výkladu Svítání na západě k této básni 
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dodává: „Nejnádhernějším květem, k němuž směřuje pozemský život, je projevení duše v její 

nadpřirozené kráse.“
77

                 

       

           

            

               

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                   
77 Ibid. 
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5.2. Spleen a Ideál 

 
 

      Již v Prologu k úvodnímu oddílu Spleen a Ideál, se objevuje slovo „duše“: „C´est que 

notre âme, hélas! n´est pas assez hardie.“ Avšak předchází mu zde rovněž pojem „duch“: 

„occupent nos esprits et travaillent nos corps“ (verš 2), „Qui berce longuement notre esprit 

enchanté“ (verš 10). Zvláštností je, že zatímco u Baudelaira se slovo „esprit“ vyskytuje 

poměrně často (25), u Březiny není zastoupeno ani jednou. Je evidentní, že se v případě slov 

„duše“ a „duch“ nejedná o synonyma, a že z hlediska filozofického i teologického mohou 

dokonce stát proti sobě (lidská duše versus Boží duch, Duch svatý apod.). Avšak na základě 

zkoumaných textů lze doložit, že se často jedná o vnitřní „já“ básníka, lyrického subjektu 

nebo obecně člověka. Slova „duch“ a „duše“ budou proto brána jako dvě různé sémantické 

jednotky, které však odkazují obě dvě na nitro člověka. Ostatně, i když připustíme hypotézu, 

že jsou to pojmy kontradiktorní, lze si je stejně dobře představit jako prvky tvořící vzájemně 

nitro člověka – lidská duše, která přijala Božího (či jiného) ducha. 

 

      Je nesporné, že již tato úvodní báseň Květů zla uvádí typický Baudelairův tón. Čtenář se 

stává spoluúčastníkem provinění a hříchů, ze kterých se vyznává duše básníka, a před kterými 

tak nemůže zavírat pokrytecky oči. Baudelaire k tomu ostatně jen lakonicky dodává: „Et si 

lecteur ne porte pas en lui un guide philosophique et religieux qui l´accompagne dans la 

lecture du livre, tant pis pour lui.“ Prolog je tímto určený čtenáři, který je mnohem spíše „tu 

quoque“ než „mea culpa“.
78

  

      Podíváme-li se blíže na užití slova „esprit“ v této počáteční básni, zajisté nám neunikne 

souvislost „ducha“ s „vůlí“. Ve třetí strofě čteme: „Sur l´oreiller du mal c´est Satan 

Trismégiste / Qui berce longuement notre esprit enchanté, / Et le riche métal de notre volonté 

/ Est tout vaporisé par ce savant chimiste.“ 

 

     Je pozoruhodné, že v osobním deníku Charlese Baudelaira, Mon cœur mis à nu, nacházíme 

zmínku, o stejné souvislosti: « De la vaporisation et de la centralisation du Moi. Tout est là. » 

Básníkův duch se při tvorbě nemůže a nechce spoléhat jen na inspiraci, nýbrž hlavní hnací 

silou je mu především vůle. Volní úsilí pak Baudelaire často ztotožňuje s intenzívním 

soustředěním ducha, které se tak stává hlavním atributem skutečného génia.  

Ve dvacátém osmém verši pak nacházíme i slovo „duše“: „C´est que notre âme, hélas ! n´est 

pas assez hardie.“ 

                                                   
78 « Au lecteur » est bien plutôt un tu quoque qu´un mea culpa. (OC I, s. 831) 
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      Celá úvodní báseň Květů zla stojí na symbolice křesťanského základu, který byl čtenáři 

19. století důvěrně znám. Přesto však tomuto vyznání hříchů chybí útěcha v budoucí 

vykoupení duše. Básníkova duše je ještě stále nucena zůstat na tomto světě. Země se ocitá 

pod vládou „Nudy“, „Spleenu“, „Ennui“, která vystřídala „mal de siècle“ Werthera, Reného či 

Obermana. Srovnáme-li z hlediska vnímání duše a světla Baudelairův Prolog s úvodní básní 

Svítání na západě, dojdeme ke zjištění, že mezi oběma texty existuje řada podobností a 

paralel. Březinova báseň je rovněž jakýmsi úvodem nebo předmluvou, spojujícím obrazy 

křesťanské mystiky s osobní zpovědí hříšníka. Slovo duše se vyskytuje hned v první strofě, 

stejně jako světlo v podobě svítání, jitra, slunce a záře. Je zřejmé, že mnohé z těchto 

světelných obrazů jsou metaforami, mimo jiné právě i pro duši básníka a jeho vnitřní svět: 

„Ples věčných svítání do soumraků mých zpíval, / v nach růží západních se třásl rosou jitřní. / 

Den času nového mé slunce rudě stmíval, / však šerem duše mé lil tajnou záři vnitřní.“ 

      V Březinově díle se střetávají prvky indické mystiky s křesťanským základem východní i 

západní tradice, který v mnohém navazuje na novoplatonismus. Ve svém eseji Rozhodující 

okamžiky Březina píše: „Z duší vzdálených od sebe celá staletí a tisíciletí zavzněla v těchto 

chvílích slova doplňující se navzájem v jediný text, jehož rozluštění bude zároveň ukončením, 

až se naplní věky.“
79

  

      Zabýváme-li se zde vnímáním duše, opět lze nalézt souvislost mezi oběma básníky. 

Březinův mysticismus lze sice částečně odůvodnit literárním a filosoficko-náboženským 

kontextem doby, avšak nelze zapomínat na rovněž na určité subjektivní mentální dispozice. 

„Rozumíme-li mysticismem v užším smyslu především extatické intuitivní zření 

transcendentna, podmíněné leckdy dočasným zánikem vlastního já, jest Březina velkolepý, 

ojedinělý typ moderního mystika, jemuž prostě a priori, pro tuto odlišnou nervnost, v době 

současné není rovna.“
80

 Podobně je na tom i Baudelaire, který bývá často označován za 

neurotika a melancholika. Tyto psychické dispozice pak v mnohém předurčují způsob 

vnímání a přístup k literární tvorbě.    

 

      Na základě frekvenční analýzy aplikované na první oddíl sbírky Květy zla, můžeme 

konstatovat zajímavý poznatek. Soustředíme-li se nejprve na tematiku „duše“, zjistíme, že 

první texty sbírky obsahují zejména slovo „esprit“, které ovšem není synonymem hledaného 

slova „âme“. Zvláštností je, že z hlediska výskytu poté tohoto slova postupně ubývá a je 

                                                   
79 Hudba pramenů a jiné eseje (1989, s. 23)   
80 Z. Záhoř (1928, s. 8)  
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nahrazováno právě slovem „âme“, které v celkovém frekvenčním zastoupení převažuje: esprit 

(25), âme (36). Pro srovnání dodejme, že u Březiny se slovo „duch“ nevyskytuje vůbec.  

      I přesto, že vzhledem k tematice světla je evidentní, že se analyzovaná slova budou týkat 

především zrakového smyslového vnímání, nacházíme u obou básníků nesmírný důraz na 

slova „zrak(y)“, „œil“, „yeux“, která jsou mnohdy prezentována jako metaforický zdroj 

světla: „yeux pleins de lumière“, „zraky milenců se zatměly“, „paprsky zraků“ nebo i „Před 

zrakem duše tvé jsem utkal závoj žití, / svit záře tajemné jak rosa prýští v něm,“. 

      Právě symbolický význam zraku se tudíž jeví jako silné pojítko mezi „duší“ a „světlem“. 

Oči, zrak, vyzařují vnitřní světlo, čímž odráží povahu duše. Při frekvenční analýze bylo právě 

zastoupení zraku zcela dominantní: u Březiny 27, u Baudelaira dokonce 47 (yeux) a 16 (œil).  

Ve zkoumaném oddílu Květů zla Spleen a Ideál můžeme vysledovat v tematice světla a duše 

pozoruhodný vývoj.  

 

      Úvodní báseň postaví na stejnou úroveň básníka a čtenáře, čímž ustanoví jakýsi druh 

bratrství a komplicity. V textu se vyskytují obě slova „esprit“ i „âme“, přičemž však již zde 

dochází k jejich diferenciaci: esprit, duch, v sobě nese i rozumovou složku a způsob 

přemýšlení. První strofa, která začíná výčtem nepravostí, odkazuje mnohem spíš k lidskému 

způsobu myšlení než k podstatě lidské duše, k čemuž se autor vrací i ve třetí strofě, kde je 

zdrojem nečistých myšlenek přímo zosobnění ďábla „Satan Trismégiste“.
81

 Zde tedy nepřímo 

nacházíme i odkaz na duši, i když v básnickém textu Charlese Baudelaira se hned 

v následujícím verši znovu objevuje slovo „esprit“. Tentokrát je jeho užití dokonce podpořeno 

slovem „vůle“, které je nedílně spjato s procesem myšlení a tedy i s činností ducha. První 

explicitní užití výrazu pro duši, „âme“, nacházíme ve 28. verši: „C´est que notre âme, hélas ! 

n´est pas assez hardie.“ 

      V závěru prologu se poprvé objevuje i motiv oka, „œil“, jako symbolu zrakového 

vnímání, které má v Baudelairově i Březinově poezii dominantní postavení mezi smysly. 

Z hlediska tematiky světla se v této básni objevuje i slovo „incendie“, které se pak již v oddílu 

Spleen a Ideál nikde nevyskytuje. 

 

 

 

 

                                                   
81 Hermès Trismégiste byl autorem slavné knihy o okultismu Poimandres, v níž popis některých jevů a  

událostí připomíná křesťanskou věrouku, mimo jiné i např. světlo jako metaforu Boha. 
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      První báseň, Žehnání, stojí na základech křesťanské dialektiky, čímž rovněž určuje směr 

osy, na níž se pohybuje Baudelairova metaforika. Pohyb básníka, člověka, mezi nebem a 

peklem dokresluje takřka pravidelné střídání obrazů bídy tohoto světa, rouhání a spílání peklu 

na jedné straně, a na straně druhé naděje v boží slitování. Obrazy světla se pojí spíše s touto 

nadějí. Nacházíme zde přírodní sluneční světlo: „L´Enfant déshérité s´énivre de soleil,“, čisté 

světlo, „jež čerpá svoji záři ve svatém ohnisku původních paprsků“
82

 Křesťanská mystika se 

odráží i v užití slova Esprit ve 27. verši. Duch provází na cestě toho, kdo byl vyvolen nést 

svůj kříž. Básník je zde připodobněn ke Kristu, jehož pozemské martyrium jen dokazuje, že 

náleží jinému světu. K dramatickému charakteru této první básně je vhodné poznamenat, že 

Baudelaire choval veliký obdiv k divadlu, a tak ve svých básních někdy užíval i tradičních 

prvků z této oblasti: básnické oslovení, monolog a vnitřní dialog. Báseň Žehnání tak v tomto 

ohledu představuje prolínání tří různých monologů tří hlavních postav.  

 

      Jedna z nejslavnějších Baudelairových básní, Albatros, navazuje na představu básníka, 

který se ocitl na zemi jako vyděděnec ze své vlasti. Světelné obrazy však pokračují až v básni 

následující, Vzlétání, kde jsou opět symbolem záře z jiného, čistého světa vyšších sfér, kde se 

duch básníkův může očistit od chorobných zplodin své mlhavé existence, zatížené problémy a 

trápením. Svrchovaným symbolem této čistoty je jednak slunce („Par-delà le soleil“) a jednak 

oheň, přirovnaný k čirému božskému nápoji, který je prostředkem k této očistě básníkova 

ducha: „Va te purifier dans l´air supérieur, / Et bois, comme une pure et divine liqueur, / Le 

feu clair qui remplit les espaces limpides.“ 

      Báseň Vzlétání se nám z hlediska světelné tematiky může jevit jako klíčová pro 

definování charakteru světla, jak jej vnímá Baudelaire. V textu se totiž to podstatné světlo 

nachází mimo sféru tohoto světa: „Par-delà le soleil, par-delà les éthers, / Par-delà les confins 

des sphères étoilées,“. Zajímavé je rovněž sledovat básníkovu touhu strnout v nehybné 

blaženosti tohoto mystického světla. Báseň Vzlétání je bezesporu klíčovým textem pro 

pochopení symboliky světla v Baudelairově poezii. Připomeňme ještě, že právě nehybná 

jakoby zkamenělá krása je představou dokonalosti a jednou z vlastností Ideálu. Ať už se tedy 

jedná o koncept postavy dandyho, o oslavu spojení krásy a neplodnosti milované ženy nebo o 

víru v absolutně čisté mystické světlo věcného pokoje, vždy znovu narazíme na jakousi 

statickou konstantu věčnosti okamžiku. Máme-li na mysli mystické světlo, nespočívá snad 

jeho krása v tom, že nikdy nevychází ani nezapadá, že nemění svou intenzitu ani frekvenci, a 

že i jeho dokonalost je podmíněna vůlí ji vnímat?   

                                                   
82 Květy zla, překlad Svatopluk Kadlec 
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      Básníkův duch je po očištění tímto světlem schopen porozumět řeči květin a němých věcí:  

„- Qui plane sur la vie, et comprend sans effort / Le langage des fleurs et des choses muettes!“ 

Následuje rozvedení této tematiky, jíž je věnována celá báseň Spojitosti. Zde se opět 

vyskytuje nejen jedno z klíčových slov tohoto rozboru, „esprit“, ale také onen počáteční 

kontrast, zde symbolizovaný světelnou metaforou, který vytváří již zmiňovanou pomyslnou 

vertikální osu: „Vaste comme la nuit et comme la clarté“. Z hlediska tematiky duše v této 

básni, stejně jako v těch předešlých, ještě dominuje slovo duch, „esprit“. 

      V páté básni oddílu se objevuje i jméno pohanského boha slunce „Foibos“, ale jinak text 

spíše pracuje s kontrastními obrazy světa umělého a přírodního, původního a dnešního.  

Básní Majáky Baudelaire uvádí téma umělého světelného zdroje. Již v předešlé básni se sice 

objevuje slovo „cierges“, ale jen jako přirovnání, které není dál samo o sobě významově 

rozvíjeno: „Et vous, femmes, hélas! pâles comme des cierges,“. 

 

      Oproti tomu báseň Majáky je základnou zrakového vnímání a symbolicky pak představuje 

význačné umělecké duše, které osvěcují zdejší tápající dav. Zvláštností je, že ač se v básni 

vyskytují přírodní metafory „fleuve d´oubli“, „jardin de la paresse“ a motivy „l´air“, „la mer“, 

„le ciel“, „bois de sapins“, nikde se neobjevuje slunce, nebo zář přirozeného světla. V básni 

nalézáme jen jakési zbytky přírodního světla v podobě zimního paprsku „rayon d´hiver“ nebo 

zapadajících sluncí „crépuscules“. Jediným světelným zdrojem se tak stává světlo umělé – 

„les phares“, „des lustres“ – nebo jen matně odrážené skrze zrcadla, která však jakoby se 

sama propadala do temnoty mezi stíny: „miroir profond et sombre“, „cauchemar plein de 

choses inconnues, […] de vieilles au miroir et d´enfants toutes nues, / Pour tenter les 

démons“.  

      Uvědomíme-li si znovu fakt, že Baudelairovo hledání se soustřeďuje zejména v oblasti 

krásna a ošklivosti a nikoli v soudech dobra a zla, pak můžeme v básni Majáky vidět 

především uměleckou plejádu pozemských zářivých hvězd, jejichž symbolické světlo v nás 

vzbuzuje větší či menší estetické dojmy.  

      První maják, Rubens, stojí na protikladu pohybu a strnulosti. Druhý, Leonardo da Vinci, 

je především postaven na kouzlu tajemna a odrazu hloubky neznámých krajin. Třetím je 

Rembrandt, žalostný vzlyk lidské duše, uvězněné v temnotě tohoto světa, kde jediným 

paprskem naděje je zimní záblesk, který se mihne setmělou místností. Čtvrtý, Michelangelo, 

symbolizuje sílu a moc, ale stejně tak odkazuje k tělu a k duši. Patnáctý verš zde obsahuje 

jedno z klíčových Baudelairových slov: „crépuscules“, které navazuje na předchozí strofu 

užitím symbolu přirozeného světla. Avšak opět to není jasné slunce, v něž doufají 
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Rembrandtovy duše, ani slunce provázející silného Herkula a ani jasná aura Krista. Je to 

slunce, které se topí ve své krvi a které připomíná člověku konec a pomíjivost. Pátá strofa je 

tradičně u této básně považována za určitý předěl: jméno „majáku“ je až v jejím posledním 

verši, a navíc se zde nejedná o malíře, nýbrž o sochaře. Puget jako by zde ztělesňoval nejen 

lidskou přirozenost, ale i surovost a divokost přírody. Žárlivost a pýcha zakrývají neschopnost 

vcítění se jemnými tahy do duše malíře a tak jako vyžadují silnou práci sochařskou rukou, 

ztvárňují i hrubost této síly: „boxeur“, „goujats“, „forçats“. Šestou strofou se Baudelaire vrací 

k malířům, přičemž se zde nejvíce v celé básni opírá o světelné představy: „cœurs illustres“, 

„en flamboyant“, „décors frais et légers éclairés par des lustres“. I když jsou to jen umělé 

nebo metaforické zdroje světla, můžeme zde vypozorovat určité rozjasnění celého textu. Tato 

šestá strofa věnovaná malíři Watteau, připomíná celkově paprsek světla vrženého do 

neznámých temnot zlé noční můry, k nimž se Baudelaire ještě vrací sedmou strofou skrze 

obraznost Goyi, přičemž předjímá expresivitu strofy následující, zasvěcené jeho 

zbožňovanému Delacroixovi: „lac de sang hanté des mauvais anges, / Ombragé par un bois de 

sapins toujours vert“. Znovu se sice při hledání světla ocitáme ve stínu, avšak tentokrát ve 

stínu stále zeleného lesa. Tímto mizí černobílé výjevy počátečních strof a objevují se barvy, 

které lze rozeznat jen za plného světla, a které tak nepřímo dokazují jeho přítomnost.   

      Závěrečná strofa, alespoň co se týče představení jednotlivých „majáků“, je zakončena 

jménem hudebního skladatele Webera. K této pasáži se Baudelaire vrací ještě prostřednictvím 

komentáře ve svém eseji o Světové výstavě, přesněji v kapitole o Delacroix: „Lac de sang: le 

rouge; - hanté des mauvais anges: surnaturalisme; - un bois toujours vert: le vert, 

complémentaire du rouge; - un ciel chagrin: les fonds tumultueux et orageux de ses tableaux; 

- les fanfares de Weber: idées de musique romantique que réveillent les harmonies de sa 

couleur“.
83

 Vzhledem k tomu, že mezi osmi „majáky“ nacházíme pět malířů, dva rytce 

(Rembrandt, Goya) a jednoho sochaře (Puget), nabízí se zdůraznění vizuálního aspektu 

Baudelairových básní, které se často přibližují definici obrazu.  

 

      Uvědomíme-li si znovu Baudelairovo zaujetí pro výtvarné umění a fakt, že vynikl i jako 

výtvarný kritik, neujde nám při čtení jeho básní častá inspirace mocí obrazu a výtvarných 

technik. Dodejme, že i samotné slovo „phares“ odkazuje nejen ke světlu, ale i symbolicky 

k poslání básníka.  

      Maják také jako symbol světla, které vede bloudící. Umělý, člověkem vytvořený, zdroj 

světla jakoby v této básni metaforicky odrážel i postavy umělců, kteří svou tvorbou nasvítili 
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z různých úhlů pozemské lidské drama. Závěrem možných interpretací ještě dodejme, že 

světlo představuje pouze jeden z aspektů interpretace, která má mnoho vrstev. Léon Cellier 

například navrhuje v duchu Baudelairovy dichotomie interpretovat první čtyři velikány jako 

zosobnění ideálu a poslední čtyři jako ztělesnění spleenu. 

  

      Ve čtrnáctém verši sedmé básně Baudelaire uvádí jméno boha slunce, denního světla a 

také inteligence. Foibos, pro Řeky Apollon, symbolizuje tudíž propojení světla a osvícení 

s duší (duchem) člověka. Baudelaire zde rozvíjí myšlenku z páté básně, Miluji vzpomínku, kde 

znovu naráží na kontrast ideálu v podobě zářivé a slavné minulosti řecké civilizace, a stesku 

z dnešního úpadku lidského ducha. Až dosud jsme se v úvodních básních setkávali se světlem 

přírodním, „soleil“, „clarté“, místy až dokonce mystického nádechu, „[…] pure lumière / 

Puisée au foyer saint des rayons promitifs“, „espaces limpides“, „champs lumineux et 

sereins“, nyní jsou kvality tohoto světla ztělesněny bohem, jehož jméno, Foibos, se v celém 

oddílu Spleen a Ideál objeví pouze na dvou místech: v básních Miluji vzpomínku a Nemocná 

Musa, které obklopují z obou stran báseň Majáky, a tedy symbolicky světlo umělé.   

      Člověk je zde v duchu tradice inspirace nástrojem vyšší síly a zprostředkovatelem krásy 

skrze umění. Význační malíři minulosti i současnosti se tu setkávají obklopeni božstvem 

světla a jasnozřivosti ducha. Zajdeme-li v interpretaci ještě dále, můžeme tyto majáky vnímat 

jako konstantní vzory, na které Baudelaire upozorňuje soudobou generaci umělců. Sám velmi 

kritický k nové dekadentní poezii, o jejíž představitelích mluví ve svém deníku jako o 

„Canaille littératire“
84

, stává se paradoxně jedním ze vzorů této mladé generace básníků.   

      Z hlediska propojení světelné tematiky s orgány zraku, se prozatím převážně objevují 

obrazy očí vpadlých a zmatnělých, která jsou pouhými zrcadly prázdnoty: „l´œil chargé d´un 

pleur involontaire“, „Et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière, / ne sont que des 

miroirs obscurcis et plaintifs!“, „Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes,“. Nejen 

noční vidiny, ale i noční paprsky nyní nahrazují přítomnost denního světla.  

      Osmá báseň, dvanáctislabičný sonet Prodejná Musa, navazuje klíčovým slovem 

„nocturne“ na předcházející Nemocná Musa. Je zvláštní, že skutečně jedinými slovy, která 

jsou oběma básním společná, jsou právě „muse“ a „nocturne“. A tak se světelná tematika, 

respektive absence životodárného a zdroje světla, stává pojítkem mezi oběma texty. V prvém 

případě je to nemocná múza, jejíž oči jsou ještě zrána plné nočních přízraků tmy a v jejíž 

uzdravení skrze božské světlo (Phœbus) básník nepřestává doufat. Tato nemocná múza je 

múzou moderní, jak podotýká i Claude Pichois, který ji staví do protikladu k múze antické, a 
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její křesťanská krev („sang chrétien“) dávno ztuhla v žilách a neproudí tak energicky jako 

krev pohanská. Opozice moderního světa a antiky je u Baudelaira velmi častá a často v sobě 

nese prvky nostalgie a melancholie.   

      V druhém případě je to pak múza prodejná, kdy noční paprsky jsou již přímo jedním 

z jejích atributů. I tato múza je inkarnací múzy moderní. Ne náhodou se zajisté vynoří i 

paralela s osudem básníka v moderním světě. Moderní svět je v Baudelairových očích plný 

náboženské přetvářky a upadající společnost, zde zastoupená v podobě spodiny, nehledá než 

povrchnost. 

 

      Devátou básní Nehodný mnich se Baudelaire vrací k duchovní tematice, na základě 

symbolů (Vérité, Mort) rozvíjí motiv křesťanství, který již několikrát probleskl ve verších 

předchozích básní. Od povrchnosti a sprostoty davu se tak Baudelaire obrací ke svému nitru, 

ke své duši: „- Mon âme est un tombeau…“ Ani noční paprsky zde už nenajdeme. Jediným 

světelným zdrojem tak snad může být metaforicky „illustre moine“, zářná postava Krista nebo 

naděje v budoucí záblesk lásky v očích, uprostřed temnoty a bídy: „…quand saurai-je donc 

faire / Du spectacle vivant de ma triste misère / Le travail de mes mains et l´amour de mes 

yeux?“ Baudelaire zde užívá prostředku jakéhosi dvojího zdvojení lyrického subjektu: 

„moine“ se tak dostává do opozice vůči „illustres moines“ a přitom se zároveň sám rozděluje 

na „já“ a „duše“. Jednou tak vystupuje jako individualita, vymezující se vůči všem ostatním 

individualitám, a podruhé jako jednotná bytost, která má ještě svou zvláštní morální a 

duchovní složku.   

 

      Ve stejném duchu se nese i tonalita následujícího sonetu Nepřítel. I když se zde 

Baudelaire opírá o známé klišé „Les orages de la jeunesse sont environnés de jours brillants.“ 

(Vauvenargues), ozvláštňuje jej přidáním přídavného jména „ténébreux“, které v sobě nese 

jak konkrétní obraz tmy, tak i metaforicky duchovní temnoty. Duše byla nejprve hrobem, nyní 

se stala zničenou zahradou po bouři. Antitetické spojení světla a tmy symbolizuje především 

světlá a temná období dospívání. Temnotu mladického hledání jen tu a tam ozáří jasná slunce 

úspěchu a tvůrčí inspirace. Básníkova duše postupně dochází skrze bolestnou očistu k touze 

po nových verších „les fleurs nouvelles que je rêve“, avšak ze tmy se vynořuje mocný 

Nepřítel. Je jím Čas, Smrt nebo Nuda? A neskrývá se především v našem nitru? Baudelaire 

zde znovu nepřímo rozehrává divadlo symbolů na prknech lidské duše.  

      Na tomto místě se jistě bezděky připomenou i Březinovy první verše ve sbírce Tajemné 

dálky, z nichž některé jako by odkazovaly na předešlou motiviku mnicha: „Sám v tiché 
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klauzuře jsem počet žití řešil / a jenom nad svých snů jsem záhonem se shýbal, / víc nežli 

v životě jen v myšlenkách jsem hřešil / a přelud miloval a páru tuh svých líbal.“ a jiné pak na 

paralelu života a ročních období: „Mé jaro bylo smutnou, elegickou písní…“. Znovu zde tedy 

vidíme, že Tajemné dálky jsou sbírkou inspirovanou Baudelairovými sugestivními obrazy a 

metaforikou. 

 

      Další básní, která navazuje výskytem určitých lexikálních jednotek na tematiku světla a 

duše je Minulý život. V předešlém osmislabičném sonetu Osud, který uzavírá první cyklus 

oddílu Spleen a Ideál, převládají tíživé pohřební motivy tmy a zapomnění. Básník je v textu 

přítomen jen skrze své srdce. „Mon cœur“ tak jednak odkazuje k celé škále citů a vnitřních 

prožitků, ale také k pomíjivému tělu. Po nás určující motiv světla v této básni schází, čímž 

ovšem jen o to více vynikne motiv nového, respektive minulého života v básni Minulý život.  

      I když jedním z podstatných rysů dekadentní poetiky je právě útěk do často velmi 

idealizované minulosti, zde narážíme ještě navíc na náznaky symbolistní mystiky. Ve druhém 

verši zde nacházíme spojení „soleils marins“, které utváří ráz zobrazované krajiny. Tato 

mořská slunce evokují přírodní čisté světlo plamenných barev, které se při západu odráží 

v básníkových očích: „Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux.“ Význam zrakového 

vjemu je zde ještě podtržen přítomností spojení „mes yeux“, které navíc opět směřuje k nitru 

básníka a jeho subjektivnímu prožitku. Poprvé od začátku sbírky se zde objevuje pozitivně 

konotovaný obraz zapadajícího slunce, „le couchant“, který evokuje baudelairovskou 

synestézii smyslů, při níž se mísí obraz se sluchovým vjemem. 

  

      Základem následující básně je opět především zrakový vjem, kdy text vytváří určitý obraz 

nebo scénický výjev. Přímo k očím pak odkazují výrazy jako „prunelles ardentes“, „yeux 

appesantis“ a „les regardant passer“. Tematickým pojítkem s následující básní je především 

myšlenka svobody, ale rovněž motiv pohledu a očí. Ve čtrnácté básni oddílu Člověk a moře se 

navíc setkáváme i s prvkem odráženého obrazu na vodní hladině. Nehybná kontemplace 

lidské duše zde kontrastuje s nekonečným pohybem tohoto přírodního zrcadla. Z hlediska 

lexikálního výběru slov se vrací v textu jak slovo „âme“, tak i „esprit“. 

      V básni Ztrestání Pýchy, inspirované událostí ze 13. století, o níž se Baudelaire dočítá 

z článku v La Revue des Deux Mondes, nacházíme slovo „Esprits“, které zde nabývá výrazně 

religiózní povahy a významově odkazuje k očištěným duším. V šestnáctém verši se poté 

objevuje slovo „soleil“, přičemž jeho význam je především metaforický. Záblesk slunce zde 
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zastupuje jasný rozumový úsudek, náhle zastřený pýchou, která mu zasadí smrtelnou ránu a 

celou bytost ponoří do ticha nekonečné tmy: „Le silence et la nuit s´installèrent en lui,“.  

  

      V další básni pak Baudelaire rozvíjí motiv pýchy, avšak tentokrát nikoli lidské, nýbrž 

božské povahy. Krása, jeden z nejproslulejších Baudelairových sonetů, se v poslední strofě 

vrací metaforicky i přímo k obrazu očí, jimž jsou tentokráte přisouzeny „clartés éternelles“. 

Právě zrak je v této básni upřednostněn mezi všemi typy smyslového poznání. Jako by tak 

vnímání krásy bylo určováno především skrze vizuální obrazy. Zhuštění výskytu těchto 

motivů v poslední strofě básně evokuje představu nedostižného ideálu, čímž zároveň předjímá 

název básně následující.  

      Tento další nepravidelný dvanáctislabičný sonet představuje jako ideál „âme puissante au 

crime“, neboli bytost schopnou zosnovat zločin. Baudelaire, sám mnohdy v zajetí melancholie 

a nemožnosti dojít k činu, vidí ideál právě například v Shakespearově postavě Lady Macbeth. 

Výsadní postavení zrakových vjemů přetrvává i v básni Obryně, jak o tom svědčí četná užití 

slov vizuálního vnímání: „J´eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme“, „une sombre 

flamme“, „qui nagent dans ses yeux“, „magnifiques formes“, „l´ombre de ses seins“.   

 

      Je příznačné, že po Kráse a Ideálu následuje jejich syntéza v podobě mytické Obryně. 

Baudelaire zde uvádí slovo „duše“ v tradičním spojení s tělem, čímž naráží na svou 

všudypřítomnou dialektiku: tělo a duše, Bůh a Satan, Krása a Bolest, Spleen a Ideál. Již 

zmíněné zrakové vjemy rozvíjí zejména v posledním dvojverší druhé strofy: „sombre 

flamme“, „brouillards“, přičemž do silné pozice na konci verše umístil klíčové slovo „yeux“. 

Vedle mlhy, stínu a tmavého plamene jsou v jedenáctém verši zmíněna i nezdravá slunce.  

      Motiv světla je v této básni rozvíjen také v jakémsi dvojím duchu. Zatímco oba světelné 

zdroje „flamme“ a „soleil“ stojí formálně v silné pozici, jejich významová síla je oslabena 

adjektivem, které je určuje. „Une sombre flamme“ a „soleils malsains“ tak nabývají spíše 

temného významu. Rovněž v pozici na konci verše najdeme i další klíčová slova „âme“ a 

„yeux“. 

      Následující báseň, Maska, má podobu monologickéo rozhovoru a stojí také na principu 

dualismu. Tentokrát se však tematicky pohybuje nejen mezi tělem a duší, ale také mezi krásou 

a bolestí. Velké baudelairovské protiklady se zde navzájem prolínají při popisu iluze 

skutečnosti a skutečné iluze. Slovo „âme“ se tematicky pojí s představou Bolesti, jež tryská 

z očí nešťastné krásy. Poslední strofou pak Baudelaire postaví tuto božskou entitu na úroveň 

lidské duše. 
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      Krása je hlavním motivem i další básně, jak ostatně vyplývá již ze samotného názvu: 

Hymna na Krásu. Tento básnický text vcelku dobře ilustruje ve francouzském prostředí 

užívaný pojem „diletantismus“, který bývá u českých autorů (F. X. Šalda, F. V. Krejčí) 

ztotožňován s pojmem dekadence. Básník se tak vciťuje do nejrůznějších emocí, ale bez 

osobního prožitku. Rozumí a chápe vše, bez toho, aby věci posuzoval a hodnotil. Často užívá 

prostředku ironie a je schopen vše tolerovat, neboť „dobro a zlo jsou v podstatě jedna a táž 

věc.“
85

 V této básni Baudelaire smýšlí podobným způsobem: „Que tu viennes du ciel ou de 

l´enfer, qu´importe / […] De Satan ou de Dieu, qu´importe?“. Je evidentní, že se tak znovu 

pohybuje na poli estétské religiozity, která pokládá vše na „oltář Umění“. A odbočíme-li 

na tomto místě ještě krátce k Březinově poslední básni sbírky Tajemné dálky, s příznačným 

názvem Umění, čteme: „Svou duši v žhavý sloup vysálám do nebes / a rakev síly své jak v cín 

se složím ke snu, až křečí Tajemství jak poražený kněz / u oltářů Tvých klesnu.“ Právě pocit 

neschopnosti naplno prožívat život způsobuje vznik užšího vztahu ke smrti, z něhož se 

později rodí příklon k umění, které by tento život nahradilo. Baudelaire zde představuje krásu 

jako absolutizaci umění, oddělenou od skutečnosti i reálného života, a která mu skýtá 

možnost útěku do „ztracených a umělých rájů“. Dodejme ještě, že ač je diletantismus dáván 

do souvislosti především se jménem Ernesta Renana, je zároveň zcela přirozené, že se stal 

charakteristickým rysem umělce dekadenta. 

      Z hlediska tematiky duše tak tato báseň poodhaluje právě výše zmíněné principy: básník 

se nestará, co bude s jeho duší, uctívá jen Umění a Krásu. Život na zemi není důležitý, stejně 

jako existence Nebe či Pekla, Boha či Satana. Tato ostentativní lhostejnost usvědčuje jeho 

rezignaci a neochotu objevovat hloubku skrz poznání.  

      Tím, že je celá báseň víceméně založena na dichotomii kontrastních prvků (Ciel – Enfer, 

Dieu – Satan, Ange – Démon), nepřekvapí nás tato struktura ani v motivické rovině světla ve 

druhé a třetí strofě: couchant - aurore, gouffre noir - astres. Jak podotýká Claude Pichois, 

Baudelairova inspirace zde sahá minimálně k Voltairově epopeji La Henriade, kde čteme 

následující verš: „Sors-tu du noir abîme ou descends-tu des cieux? / Faut-il que je t´encense 

ou bien que je t´abhorre?“
86

  

      Zde nacházíme i ono klíčové spojení světla s duchovní oblastí, které Baudelaire rozvíjí i 

v dalších básních. Pátou strofou Baudelaire přirovnává Krásu k „chandelle“, tedy opět 

k umělému zdroji světla, které symbolizuje celou Baudelairovu koncepci vztahu mezi 

umělostí a přirozeností. Jen vše umělé, povznesené nad přírodu, může být v očích básníka 

                                                   
85 J. Med (2006, s. 28) 
86 Voltaire (La Henriade, 1727, Zpěv VI)  
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skutečné krásné. Znovu se vrací i motiv očí, a to hned třikrát, přičemž jeho první výskyt ve 

druhé strofě má přímou souvislost s metaforickým zdrojem světla: „Tu contiens dans ton œil 

le couchant et l´aurore;“.   

 

      Baudelairova představa Krásy se v této básni velmi blíží představě Ideálu, který se 

nejčastěji jeví jako pouze zahlédnutá a neuchopitelná nekonečnost, avšak zároveň je tato krása 

prezentována v podobě ženy, k níž se básník obrací: „Qu´importe, si tu rends, - fée aux yeux 

de velours, / Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine! - / L´univers moins hideux et les 

instants moins lourds?“ Bez zajímavosti není ani fakt, že až tři ze čtyř (92 ze 136) básní Květů 

zla obsahují jakousi interpelaci nebo se podobají dialogu.
87

 A Baudelaire většinou jasně 

identifikuje i toho, na koho se obrací. Tímto se blíží charakteru mluveného jazyka, což 

podtrhují i ve své podstatě syntakticky jednoduchá větná uskupení a řada slov z běžného 

života. Uvědomíme-li si navíc, že Baudelaira celý život přitahovalo divadlo a scénické 

obrazy, nepřekvapí nás, že využíval těchto technik i při psaní poezie. 

 

      Dvaadvacátou básní oddílu, sonetem Exotický parfum, Baudelaire rozvíjí jeden 

z nejvýraznějších motivů Květů Zla: vůně a čichové vjemy. Hned první strofa jakoby hledala 

ukotvení v poslední strofě básně předešlé. Opět zde nacházíme slovo „yeux“ v kombinaci 

s určitou formou světla: „lueur“ (Hymna na Krásu), „feux“ a „soleil“ (Exotický parfum). 

Právě slovo „lueur“ se nachází v triádě odkazující ke smyslovým vjemům, jejichž spojením, 

synestézii, vzniká také jeden z atributů baudelairovské krásy. Zrakové vnímání v básni 

Exotický parfum představuje po olfaktorickém vjemu základní typ percepce, a to i přesto, že 

text začíná zdánlivě paradoxně „Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d´automne“. 

Skrze verše stejné strofy se totiž zrak obrací dovnitř, do světa představ a vzpomínek. Vzniká 

tak jakási „pohlednice“ z exotického ostrova, složená nejen z reminiscencí nejrůznějších vůní, 

ale také z vizuálních obrazů: „Je vois se dérouler des rivages heureux“, „Des hommes dont le 

corps est mince et vigoureux, / Et des femmes dont l´œil par sa franchise étonne.“ a „Je vois 

un port rempli de voiles et de mâts“. Čtvrtým veršem je nastíněna povaha světla 

„Qu´éblouissent les feux d´un soleil monotone;“. Neustále žhnoucí slunce tak na jedné straně 

dotváří atmosféru exotického ostrova, a na straně druhé podtrhuje dojem silného vytržení a 

vtažení do jiné reality. Oslepení jasným světem tak může v této první strofě signalizovat i 

jakýsi „přechod“ mezi světy. Poslední verš básně opět směřuje k propojení všech smyslů, 

                                                   
87 Základním dílem, které se zabývá alegorií v Baudelairově poezii, je kniha Baudelaire et la tradition de  

l´allégorie (Genève, Droz 1999), kterou napsal Patrick Labarthe 



68 

 

k synestézii, k níž dochází v duši básníka: (…) le parfum (…) Se mêle dans mon âme au 

chant des mariniers.“ 

      Určitou paralelou k tomuto závěrečnému verši může být devátý a desátý verš básně 

následující, Vlas: „Comme d´autres esprits voguent sur la musique, / Le mien, ô mon amour! 

nage sur ton parfum.“ Duchem, duší zde opět proniká zvukový vjem, přičemž v tomto druhém 

případě Baudelaire připojuje ještě olfaktorický vjem, a tím znovu odkazuje na předešlý 

básnický text. Ve třetí strofě se také vrací některá klíčová slova, mezi nimi například 

„éblouissant“, které přeneseně odkazuje na motiv zářného snu. Přítomnost nekonečna a 

věčnosti ilustruje obraz nebe a moře. Obloha je jasná, azurová, a přestože na ní chybí slunce, 

vyzařuje teplo.     

        

      I v první strofě básně Ó, já tě zbožňuji má obloha klíčové postavení, tentokrát je však 

ponořena do noční tmy: „nocturne“, „nuits“. Text je možné interpretovat také jako protiklad 

spleenu a ideálu. Ideál zde symbolizují především „immensités bleues“, v nichž se snoubí 

představa lásky s lidskou konečností. Milovaná a idealizovaná žena je nedostižně vzdálená a 

nepřítomnost světla jen podtrhuje básníkův splín. Ideál první strofy je nahlodán 

baudelairovskou ironií a krutostí. Noční klenbu vystřídají motivy světla až v básni následující, 

Ty, ženo nečistá: „jour“, „yeux illuminés“, „ifs flamboyants“. Avšak světlo odhaluje i skrytou 

nenávist a pohrdání. Světelné motivy figurují v řadě oxymóronů Baudelairovy dialektiky.   

      Ve slavném sonetu Sed non satiata se světlo znovu střídá s tmou. Již první strofou je 

evokována černočerná noc: „brune“, „nuits“, „ébène“, „noirs minuits“ a symbolicky pak 

milovaná žena – mulatka Jeanne Duval. Oči tentokrát nejsou „zdrojem“ světla, ale spíše 

hlubokou vodní nádrží a zároveň průduchy duše. Zde se tedy v očích spojuje jak světelná 

metaforika, tak i metafora duše, formálně navíc tento motiv slouží k tematickému propojení 

čtyřverší s trojveršími tohoto modelového sonetu. V této souvislosti se lze interpretačně opřít i 

o jediný vskutku světelný motiv celé básně, jímž je „flamme“. Spalující žár předjímá 

představu pekla, která je explicitně vyjádřena v poslední strofě. 

 

      Hlavním tématem básně V těch šatech vlnivých je opět žena. Baudelaire rozvádí motivy 

světla především v závěru sonetu. Nejprve popisuje její oči z drahých kamenů a připodobňuje 

ji opět k ideálu Krásy: „Où tout n´est qu´or, acier, lumière et diamants“. Světlo je však bez 

životní energie, uzavřené do nehybné krásy lesklých nerostů, které patří neživé přírodě. 

Podobně lze vnímat i „sterilní ženu“, o níž se v tomto textu jedná. Neplodná krása není 

záměrem přírodního tvoření. Světlo odrážené od hladné plochy vybroušených kamenů je 
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v tomto případě atributem neživotadárné bytosti. Nádhera této ženy je jako záře zbytečné 

hvězdy, kterou pohlcuje její vlastní chlad. 

  

      Text básně Tancující had obsahuje v jedenáctém verši slovo „âme“, které významově 

odkazuje prostřednictvím posesivního zájmena k osobě lyrického subjektu. Zároveň se 

v následujícím verši objevuje slovo „ciel“, a to opět v kontextu daleké cesty po mořské 

hladině. Hmota nebe a moře se prolíná a láká svou hloubkou a nekonečností. Čtvrtá strofa této 

básně jako by představovala zkrácenou variantu posledních dvou trojverší předcházející 

básně: „Tes yeux, où rien ne se révèle / De doux ni d´amer, / Sont deux bijoux froids où se 

mêle / L´or avec le fer.“ Tentokrát se však básník obrací k ženě přímo a tím dá vyniknout 

intimnímu charakteru básně.  

      Slovo „âme“ figuruje i v prvním verši básně následující Mršina. Tady však slouží jako 

oslovení milované ženy, k níž básník hovoří. Ve třetí strofě nacházíme slovo „soleil“, které 

v tomto textu evokuje základní přírodní energii. Opět v souvislosti motivu nebe je rozvíjena 

tematika „krásy“, tentokráte však v typickém baudelairovském tónu krásy v ošklivosti a 

hnusu. „Soleil“ se navrací v desáté strofě, avšak nyní také jako způsob oslovení: „Étoile de 

mes yeux, soleil de ma nature,“. Zatímco v prvém případě slunce symbolizuje Přírodu 

(„Nature“) a sílu, jež se podílí na celém koloběhu energie, v druhém případě je takovým 

symbolickým sluncem žena, která vrhá světlo na básníkovu přirozenost („nature“). Závěrečná 

strofa vyzdvihuje v rámci Baudelairova idealismu spirituální hodnotu milostného citu, který 

ani červi nezničí. Touto poslední částí básně Baudelaire ilustruje záznamy ze svých osobních 

deníků: „Ce qui est créé par l´esprit est plus vivant que la matière“.
88

, „Toute idée est, par 

elle-même, douée d´une vie immortelle, comme une personne.“
89

  

      Téma nesmrtelnosti Ducha má také biblický základ, stejně jako název básně De profundis 

clamavi, který pochází z latinského překladu Bible, konkrétněji z žalmu 130. Připomeňme, že 

náboženská tematika a nejrůznější formy liturgických textů jsou také jedním 

z charakteristických rysů tvorby Otokara Březiny. Avšak zároveň je třeba dodat, že se zde 

nejedná o tradiční modlitbu, ale spíš o její lehce blasfemickou napodobeninu. Světlo, 

zastoupené slovem „soleil“ ve druhé strofě představuje jen jednu izolovanou vlastnost tohoto 

tělesa. Jedná se o slunce, které nevyzařuje žádné teplo, a jehož světlo je spíše podobné 

krátkodobé polární záři: „Un soleil sans chaleur plane au-dessus six mois“. Veškerému světu 

vládne v této básni především noc. Ledové slunci shlíží s krutostí po šest měsíců na dno 
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propasti, bez jediného záchvěvu naděje na spásu. Přistoupíme-li na rozčlenění básní tohoto 

oddílu na dvě kontrastní linie a zároveň dva navzájem opačné směry pohybu, pak náleží tento 

text do tematické roviny splínu s pohybem dolů, do hlubin propastné noci. Básník se proto 

obrací k milované ženě, ke své Béatrix
90

, které jej má dovést ne cestu Ideálu. 

 

      Prostředím temnoty a chladu navazují další básně: Upír, Spě s hroznou židovkou a 

Pohrobní výčitka. Až básní Kočka se opět prostřednictvím motivu očí, které září jako kov a 

acháty, dostáváme z té nejhlubší noční tmy.  

      Jak již bylo výše řečeno, jedním z typicky baudelairovských motivů je nenávist. Báseň 

Duellum je celá postavena na konfliktu v milostném vztahu. Touha „udržet věčně planoucí 

nenávist“ („éterniser l´ardeur de notre haine“) pak představuje jistou cestu k pádu do pekel.    

      Slovo „ardeur“ vytváří motivický přechod k následující básni Balkon, kde se tento vnitřní 

žár metaforicky mění v plápolající oheň. Z hlediska tematiky světla je tato druhá báseň 

rozmanitější a konkrétnější. Kromě slova „ardeur“ ve druhé strofě tu nacházíme ještě slovo 

„soleil“, které se zde objevuje po delší době ve své přírodní podobě podvečerního teplého 

slunce. Metaforou zapadajícího slunce v poslední strofě básník vyjadřuje toužebné přání 

oživit příjemné vzpomínky: „Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis, / Renaîtront-ils 

d´un gouffre interdit à nos sondes, / Comme montent au ciel les soleils rajeunis / Après s´être 

lavés au fond des mers profondes?“. Celá báseň je prostoupena především teplem, které 

vyzařuje z veršů „Les soirs illuminés par l´ardeur du charbon“, „Que les soleils sont beaux 

dans les chaudes soirées!“ a „Comme montent au ciel les soleils rajeunis“. Tlumené 

podvečerní světlo tak především dotváří celkovou atmosféru, kde metaforou zapadajících 

sluncí básník evokuje jedinečnost a nestálost přítomného okamžiku.  

      Dvanáctislabičný sonet Posedlý navazuje na předchozí text motivem slunce, avšak 

tentokrát již sluncem zakrytým: „Le soleil s´est couvert d´un crêpe.“ Slovo „crêpe“ má 

několik významů, ale jedním z nich je také „smuteční páska; smuteční závoj“. Jednoznačně 

zde nabývá symbolického významu, a to nejen v rámci smutku, ale také s odkazem k 

melancholii a vnitřnímu neklidu. Jako symbol se v této básni vrací i „Ennui“, který básníkovu 

cestu nevyhnutelně směřuje do pekel.
91

 Celá báseň je vystavěna na kontrastu světla a tmy: 

„soleil“, „Lune“, „ombre“, „sombre“, „astre eclipsé“, „pénombre“, „allume“, „flamme“, 

                                                   
90 Původní název básně byl Béatrix (1851) 
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 Robert Kopp ve své knize Baudelaire Le soleil noir de la modernité (Gallimard, 2004) cituje blízkého  

Baudelairova přítele, Émila Montéguta (Confidences d´un hypocondriaque): « Au commencement de notre  

siècle, l´ennui fut presque une religion ; il se confondit avec une noble inquiétude des choses éternelles, il  

cherchait, il rêvait ; que dis-je ? il osait même espérer. Aujourd´hui l´ennui règne plus qu´autrefois ; mais ce  

n´est plus un noble tourment, c´est une maladie lourde, fatigante, monotone ; il ne se contente plus d´énivrer  

l´âme, il la tue. »   
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„lustres“, „nuit noire“, „rouge aurore“ a zároveň se dotýká nejniternějšího básníkova světa: 

„Je t´aime ainsi“, „Tout de toi m´est plaisir“, „Ô mon cher Belzébuth, je t´adore!“. Postava 

milované ženy je připodobněna k samotnému vládci pekelných mocností, a tak i světlo, které 

probleskuje na temném nebi nebo jasně plane v očích, symbolizuje především negativní 

energii, do jejíž moci se básník dostává.  

 

      Báseň následující, Fantom, se skládá ze čtyř částí. Z perspektivy motivů světla a duše lze 

v těchto jednotlivých textech spatřit pozoruhodný vývoj. První část, Tmy, obsahuje největší 

kontrast mezi motivy světla a temnoty. Na jedné straně „rayon“, „brille“, „splendeur“, 

„orientale“ a „lumineuse“, na straně druhé pak „Nuit“, „ténèbres“ a „noire“. První strofou 

jsou představeny dva hlavní symboly této úvodní pasáže, Osud a Noc. Je zřejmé, že se vše 

odehrává jednak na poli konkrétních obrazů a jednak v abstraktní rovině představ. Básníkovi, 

uvězněnému v temnotách smutku, „kam nepronikne nikdy světlý jas“ („où jamais n´entre un 

rayon rose et gai“), nezbývá jiné naděje, než vidina světelného zjevení milované ženy. Vznik 

básně inspirovala nemoc Baudelairovy milenky Jeanne Duval, hospitalizované roku 1859. 

V druhé části se naopak nevyskytuje žádný motiv světla ani zrakové metafory. Celá tato 

pasáž, jak již název Vůně napovídá, rozvíjí olfaktorickou tematiku a zároveň výstižně 

charakterizuje estetické působení tradiční katolické mše
92

: „Lecteur, as-tu quelquefois respiré 

/ Avec ivresse et lente gourmandise / Ce grain d´encens qui remplit une église,“. Třetí oddíl 

básně, Rám, se navrací k vizuálnímu vjemu, avšak jediným motivem světla je „clarté“ 

v sedmém verši druhé strofy. Největší důraz je tu kladen na oddělení detailu z celkového 

obrazu prostřednictvím rámu, který dodá výseči zvláštní krásu. S tímto souvisí i poslední část, 

Portrét, v níž se znovu objevuje hojnější zastoupení světelných motivů („feu“, „flamboya“, 

„yeux si fervents“, „rayons“) i rovina vnitřního světa duše („âme“). Zdrojem světla jsou 

planoucí oči milované ženy, jejíž krásu pohlcuje Nemoc a pomalá Smrt.  

 

      V následujících třech básních se objevují motivy očí: „yeux de jais“, „beaux yeux“, avšak 

tentokrát bez konotace světelné tematiky. Básní Ty verše dávám ti je zakončen cyklus 

věnovaný Jeanne Duval nebo spíše tématu fyzické lásky. Slova „âme“ je poté použito jen jako 

oslovení ve fiktivním dialogu: „Taisez-vous, ignorante! âme toujours ravie!“ (Semper eadem), 

„Ô mon âme“! (Ona celá). Báseň Ona celá náleží k cyklu duchovní lásky, který Claude 

Pichois navrhuje odlišovat od cyklu věnovanému paní Sabatierové.
93

 Oba cykly sice spojuje 
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symbolika mystického světla, duchovní lásky a čistoty Ideálu, ale protože u tří básní
94

 tohoto 

ladění není jisté, že byly skutečně napsány pro paní Sabatierovou, je příhodnější básně 

rozdělit na dva cykly. Ke světlu se plně vrací následující báseň, s názvem Co jenom povíš 

dnes, která představuje návrat na cestu Ideálu. Slovo „âme“ zde sice ještě slouží k oslovení, 

ale zároveň spolu s výrazem „mon cœur“ dialogicky odkazuje k básníkovu nitru. Prvním 

veršem, „Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire,“ by se básník mohl obracet i ke svému 

čtenáři, druhým, „Que diras-tu, mon cœur“, pak jasně vymezí vlastní subjektivní lyrismus. S 

motivem milované idealizované ženy přichází i popis jejích očí: „Et son œil nous revêt d´un 

habit de clarté.“ Světelná metafora v sobě spojuje motiv tmavých a krásných očí 

z předchozích básní s představou zdroje duchovního světla, kterému je zcela zasvěcena báseň 

Živá pochodeň.   

      V sonetu Co jenom povíš dnes se opět setkáváme s určitým vnitřním rozdvojením, kdy se 

básník ptá své vlastní duše a nepřímo si také sám odpovídá. Jedenáctý verš je klíčovým 

přechodným veršem od básně předcházející k následujícímu sonetu: „Son fantôme dans l´air 

danse comme un flambeau“, který na jedné straně odkazuje k básni Fantom (část Tmy) a na 

straně druhé k Živé pochodni.  

      V této posledně zmíněné básni se oči stávají dokonce mystickým symbolem: „Yeux pleins 

de lumières“. Avšak je nutno dodat, že v původním rukopise bylo mnohem více slov 

označeno velkým písmenem („Être“, „Flambeau“, „Soleil“, „Réveil“, „Âme“), a symbolický 

náboj slov byl tedy mnohem výraznější.
95

 Religiózní povahy nabývají verše „Ochraňujíce mě 

před léčkami a hříchy“, „Me sauvant de tout piège et de tout péché grave“. Claude Pichois se 

zmiňuje rovněž o vlivu petrarkismu a platonismu. Třetí strofou je zdůrazněn mystický původ 

tohoto světla: „Charmants Yeux, vous brillez de la clarté mystique / Qu´ont les cierges 

brûlant en plein jour; le soleil / Rougit, mais n´éteint pas leur flamme fantastique ;“ Výše 

zmíněný náboženský prvek v sobě nese rovněž slovo „cierges“, které je tradičně spojováno 

s představou církevních obřadů. Formálně je v této strofě zdůrazněno slovo „soleil“ umístěné 

pomocí contre-rejet do silné pozice na konci verše a také slovo „Rougit“, které se 

prostřednictvím rejetu dostalo na začátek verše následujícího. 

 

      Báseň Zvratnost, Réversibilité, je rovněž založena na nábožensko-filozofickém podkladu. 

Baudelaire čerpá z teologie Josepha de Maistra, který zabudoval tento církevní koncept 

„zvratnosti zásluh“ do svého filozofického systému. Světlo je v této básni metaforicky jednou 

                                                   
94 Jedná se o básně Ona celá, Harmonie večera a Lahvička  
95 Srov. OC I, s. 913 
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z vlastností ženy, idealizované do podoby Anděla, kterou básník vzývá. Motiv světla, 

„lumières“, se nachází až v poslední strofě, a to opět v silné pozici na konci verše. Jeho 

spirituální význam podtrhuje rýmová dvojice „lumières“ / „tes prières“. V podobné 

interpretační rovině se pohybuje i báseň Zpověď. V kontrastu noční krajiny se objevuje 

nejprve „pleine lune“, „pâle clarté“ a poté „vous, claire et joyeuse“. Součástí slova „âme“ 

v první strofě je rovněž „le fond ténébreux“, výraz, který metaforicky předznamenává noční 

scenerii. Na tomto místě se hodí srovnání s předchozími nočními výjevy (např. v básních De 

profundis clamavi nebo Posedlý z cyklu Jeanne Duval), neboť v tomto případě se již nejedná 

o temné hlubiny věčné noci, nýbrž o romanticky laděný dekor noční procházky. A tak 

zatímco v předchozím cyklu proniká noc z vnějšího světa do básníkova nitra, v této pasáži se 

opravdová temnota skrývá jen na dně jeho duše, „le fond ténébreux de mon âme“. Noc 

vnějšího světa a úplněk symbolizují tichou krajinu a tajemství šeptaných zpovědí.  

 

      Text poslední strofy sonetu Svítání v duši evokuje výše citovanou předposlední strofu 

básně Živá pochodeň: „Le soleil a noirci la flamme des bougies; / Ainsi, toujours vainqueur, 

ton fantôme est pareil, / Âme resplendissante, à l´immortel soleil!“ Oběma básním je 

společný obraz světla svící („cierges“ / „bougies“), které je konfrontováno s přírodním 

slunečním světlem. V básni Živá pochodeň plamen mystické záře nebledne ani v prudkém 

slunečním žáru, zatímco v básni Svítání v duši vítězí sluneční záře, při níž zčernají knoty 

svíček. Žena je zde metaforicky zastoupena výrazy „âme resplendissante“ a „immortel soleil“, 

v nichž se propojuje představa světla s obrazem duše. Baudelaire v této básni užívá slova 

„bougies“, které v sobě nemá a priori nábožensky konotovaný význam. Duchovní význam 

světla, evokovaný v Živé pochodni mimo jiné slovem „cierges“, se tak v tomto textu přesouvá 

na samotné slunce (jak je ostatně zřejmé již z názvu básně). Metafora světla a motiv duše se 

prolínají i ve svém charakteru nesmrtelnosti. 

 

      Religiózního ladění je i báseň následující, pantum Harmonie večera. Motiv světla je 

zastoupen opět hlavně slovem „soleil“. Metaforicky vyjádřený západ slunce, „Le soleil s´est 

noyé dans son sang qui se fige“, vytváří kulisu prolínání různých časových rovin. 

Budoucnost, přítomnost i minulost se slévají v přírodních obrazech, založených kromě jiného 

i na zvukomalbě a celkové hudebnosti veršů. Aliterací hlásky s vzniká dojem nestálosti 

přítomného okamžiku a zvláštního ztišení podvečerní krajiny. Zatímco předchozí báseň končí 

metaforou duše jako „nesmrtelného“ slunce, pozemské slunce této básně umírá ve vlastní 

tuhnoucí krvi. Přestože poslední strofa signalizuje konec dne a příchod noci, najdeme tu 
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metaforicky zastoupené světlo v podobě výrazů „passé lumineux“ a „Ton souvenir en moi luit 

comme un ostensoir“.  

 

      Básní Lahvička je alegoricky rozvíjen především motiv duše. Propojení s předchozí básní 

lze spatřovat na základě uvedení do vnitřního světa básníka: „Ton souvenir en moi luit 

comme un ostensoir“ – „Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient, / D´où jaillit toute 

vive une âme qui revient.“ Po západu slunce v předchozí básni je tady hlavním vizuálním 

vjemem temnota: „armoire […] noire“, „ténèbres“, „gouffre obscurci“. Touto básní také končí 

čtvrtý cyklus oddílu věnovaný Mme Sabatier a Ideálu spirituální lásky.  

 

      Následující báseň Jed v sobě spojuje vizuální motivy s metaforou očí, jako jezer, v nichž 

se zrcadlí básníkova duše. V první strofě najdeme přirovnání efektu zapadajícího slunce 

k omamným účinkům vína. V druhé se poprvé objevuje slovo „duše“, a to v souvislosti 

s působením opia: „L´opium […] de plaisirs noirs et mornes / Remplit l´âme au-delà de sa 

capacité.“ Třetí strofa už odráží básníkův subjektivní svět duše a snů: „mon âme“, „mes 

songes“. Zároveň v této části dostává báseň podobu promluvy k milované ženě
96

. Její oči se 

v rámci básně stávají třetím zdrojem opojných pocitů. I v poslední strofě se objevuje motiv 

básníkovy duše, která se nyní propadá do zapomnění, unášena ke břehům smrti: „[…] ta 

salive qui mord, / Qui plonge dans l´oubli mon âme sans remords, / Et […] La roule 

défaillante aux rives de la mort!“. 

 

      Báseň Kalné nebe užívá motiv očí v podobě přirovnání k „bledé a lhostejné obloze“. 

Baudelaire se znovu přímo obrací k postavě ženy: „ton regard“, „ton œil“, „Tu rappelles“, „Tu 

ressembles“, „tu resplendis“, „Ô femme dangereuse“, kterou celkově připodobňuje ke krajině 

v období mlh s ojedinělým výskytem jasného počasí. Motivy světla jsou zde zastoupeny 

především v podobě slunce a jeho paprsků: „les soleils des brumeuses saisons…“. „les rayons 

tombant d´un ciel brouillé“, avšak vždy si toto přírodní světlo musí razit cestu mlhavou 

podmračenou oblohou. Lze se domnívat, že touto metaforou Baudelaire poodhaluje nestálý 

charakter inspirátorky veršů Kalného nebe: 

 

 „Mlle Daubrun est une de ces personnes qui sont tantôt bonnes, tantôt mauvaises suivant le vent, les nerfs, 

l´encouragement ou le découragement.“
97

  

 

                                                   
96 Cyklus inspirovaný Marii Daubrun, v němž se mísí smyslnost se sourozeneckou něhou.  
97 CPI I, s. 294, dopis z října 1854  
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      Následuje báseň Kočka, v níž se vyskytuje motiv světla až v druhé části, stejně jako 

opakující se motiv očí. Kočka básníkovy oči, „Mes yeux“, přitahuje a zároveň je odráží „v 

plamenech [svých] zornic žlutých / těch luceren v tmách zažehnutých“, „Le feu de ses 

prunelles pâles, / Clairs fanaux, vivantes opales,“. Může působit poněkud zvláštně, že zde 

Baudelaire užívá slova „fanaux“, jako metaforu kočičích očí. Avšak uvědomíme-li si, že 

kočce je vlastní noční život a toulky setmělými ulicemi města, dotváří tento obraz 

charakteristické vlastnosti Baudelairovy nejčastější inspirace z říše zvířat. Významově slovo 

znamená „nepřenosná lucerna, svítilna, maják“, historický význam slova je však také 

synonymicky spojen s tzv. lanterne des morts („pomník mrtvým“). Tato souvislost může vrhat 

světlo i na verše básně Kočky: „Ils cherchent le silence et l´horreur des ténèbres; / L´Érèbe les 

eût pris pour ses coursiers funèbres, / S´ils pouvaient au servage incliner leur fierté.“
98

 

V přeneseném významu se jedná o světlo, které vede nebo osvětluje. 

 

      Další básní, kde se vyskytují světelné motivy je až Vyzvání na cestu. Znovu zde 

nacházíme motiv ženy - krajiny podobné té z básně Kalné nebe: „Au pays qui te ressemble! / 

Les soleils mouillés / De ces ciels brouillés“. Obraz slunce hraje v této básni klíčovou úlohu, 

neboť progrese textu respektuje pohyb slunce na obloze. V první strofě tak nacházíme denní 

„slunce v kruhu mlhy / mračné oblohy“, zatímco ve třetí strofě už je to „Slunce v podzápad“, 

„Les soleils couchants“. Nejedná se tudíž jen o „vyzvání na cestu“, ale poeticky i o cestu 

samotnou. Světelnou metaforiku dále doplňují obrazy jako „la splendeur orientale“, „une 

chaude lumière“ a najdeme zde rovněž slovo „duše“, tentokrát v duchu mystické harmonie 

Spojitostí.  

 

      Text básně Nenapravitelné navazuje v mnohém na religiózní tematiku. Objevují se 

například alegorizovaná „Výčitka“, „Remords“, nebo „Naděje“, „Espérance“. Mimoto se 

pohybujeme v oblasti Baudelairova základního dualismu, mezi světlem a temnotou, Bohem a 

Satanem. Z hlediska tematiky světla a tmy můžeme v tomto textu nalézt nespočet kontrastních 

prvků: „un ciel bourbeux et noir“, „ténèbres“, „sans astres“, „sans lune et sans rayons“, „a 

éteint“ proti „illuminer“, „brille“, „une miraculeuse aurore“, „lumière“. Báseň částečně 

reflektuje pocit jakési tajemné viny, který je rovněž jedním z výchozích motivů poetiky 

Otokara Březiny. U Baudelaira však tento pocit nevychází z problematiky dědičného hříchu 

jako u Březiny, nýbrž z melancholie v důsledku uvědomění si nevratnosti času a neutuchající 

                                                   
98  Srov. “[Kočky] si povždy libují jen v hrůzných tmách a tichu, / a kdyby byly k jhu s to sklonit svoji  

pýchu, / Erebos by si je vzal za spřež ořů svých.“ (překlad Svatopluk Kadlec) 
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ozvěny výčitky. Jak uvádí Claude Pichois, báseň Nenapravitelné odkazuje svým původním 

názvem À la Belle aux cheveux d´or k Marie Daubrun, která ztvárnila jednu z hlavních postav 

v divadelní hře se stejným titulem. Baudelaire se představením nechal inspirovat zejména 

v kompozici posledních dvou strof. 

 

      V sonetu Rozhovor se Baudelaire obrací ke své společnici nejprve vykáním, a tím nastolí 

určitou vzdálenost mezi nimi, kterou posléze náhle přetaví v důvěrnou blízkost. V poslední 

strofě se objevuje světelná metafora očí: „Avec tes yeux de feu, brillants comme des fêtes,“, 

která se podobá té z básně Kočka ze stejného cyklu: „Le feu de ses prunelles pâles,“. 

      Dvoudílná báseň Podzimní zpěv evokuje první strofou všechny základní časové roviny. 

Básník stojí tváří v tvář blízké budoucnosti: „Bientôt nous plongerons dans les froides 

ténèbres;“, kterou spojuje s představou temnoty a chladu. Zároveň se nostalgicky loučí s příliš 

krátkou a jasem prozářenou minulostí: „Adieu vive clarté de nos étés trop courts!“ a 

uvědomuje si bezprostřední přítomný okamžik: „J´entends déjà tomber avec des chocs 

funèbres / […]“. Na tomto místě je vhodné se zmínit o zvukovém efektu opakování zejména 

souhlásky c v kombinaci s temnými samohláskami: „courts“, „cours“, „colère“, „comme“ a 

také opakování jednoslabičných slov: „chocs“, „bloc“. Tím vzniká dojem dunivé ozvěny, 

který doprovází obrazy jako „Již slyším polena, jak dopadají na zem, / svou hudbou smuteční 

na dlažbě dvorů znět.“. Druhou strofou se básník obrací do svého nitra a k pocitům, které se 

pojí se změnami časových období. Zimní slunce, „le soleil dans son enfer polaire“, se v této 

básni velmi podobá slunci z básně De profundis clamavi: „La froide cruauté de ce soleil de 

glace“. V první strofě druhé části básník vyzdvihuje „svit slunce nad mořem“, „le soleil 

rayonnant sur la mer“, dokonce i nad „siný lesk […] očí“ milované ženy: „de vos longs yeux 

la lumière verdâtre,“. Motiv slunce se objevuje i v předposlední strofě, kde v podobě západu 

ztělesňuje pomíjivost sladce příjemného okamžiku. Stejný moment evokuje i teplý podzimní 

paprsek v posledním verši básně: „De l´arrière-saison le rayon jaune et doux!“. Dodejme, že 

představa teplého podzimu je Baudelairovi velmi blízká a najdeme ji například i v básni 

Balkon: „Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!“ 

 

      První báseň dalšího cyklu, Jedné Madoně, spojuje s cyklem předchozím metafora „ohně 

ve zracích“, „yeux de feu“, který jsme viděli například v básni Rozhovor. Dalo by se říci, že 

oči se v Baudelairově poezii téměř vždy pojí s tematikou světla a tmy. Stejně tak je tomu i 

v básni Odpolední píseň kde básník oslovuje postavu ženy: „Sorcière aux yeux alléchants,“, 
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„Ton œil doux comme la lune.“ „Čarodějka“ je v této básni jakýmsi protipólem „Panny“ 

z básně předcházející.  

      Báseň Sisina obsahuje dvě světelné metafory: „La joue et l´œil en feu“ a „Et son cœur, 

ravagé par la flamme, […]“. První z nich odkazuje k zápalu v útoku a druhá k určitému 

otupění citu vlivem častých bojů. Slovo „duše“ ve třetí strofě znamená spíš povahu a 

charakter než přesah do duchovního vnímání. 

      Dvanáctislabičný sonet Jedné kreolské dámě obsahuje celkem třikrát slovo „yeux“. 

Pokaždé se přitom jedná o jeho konkrétní význam, i když v prvním případě se podílí na 

metaforickém popisu exotické země: „[…] palmiers d´où pleut sur les yeux la paresse“. V 

první strofě se vyskytuje i personifikované slovo „soleil“, které rovněž charakterizuje ráz 

popisované krajiny. 

 

      Dalšími motivy světla a tmy navazuje až osmislabičný sonet Strašidlo. Cynický a 

pochmurný tón básně doprovází noční výjevy: „les ombres de la nuit“, kde je měsíc jediným 

zdrojem světla. Nicméně přítomnost slova „lune“ nezastupuje v tomto textu ani tak představu 

světla, jako hlavně hlavně pocit chladu: „Des baisers froids comme la lune / Et de caresses de 

serpent“. Dodejme, že vcelku neobvyklé spojení slov „lune“/„serpent“ ve dvou po sobě 

jdoucích verších se již objevilo v básni Jedné Madoně, i když ve zcela jiném kontextu.
99

 

Báseň Strašidlo uvádí do hlavní tematické linie všech zbývajících básní oddílu 

všudypřítomný pocit splínu. 

 

      V následující dvanáctislabičné básni Podzimní sonet Baudelaire opět přirovnává jas očí 

ke kráse kamene, průzračného křišťálu: „tes yeux, clairs comme le cristal:“ V poslední strofě 

nacházíme Baudelairův oblíbený motiv podzimního slunce, který je metaforou jeho 

samotného: „Comme moi n´es tu pas un soleil automnal,“ a vzhledem k tomu, že text téměř 

s jistotou pochází z doby po roce 1857, může částečně odrážet i Baudelairovo básnické 

období zatrpklé nenávisti: „Je hais la passion et l´esprit me fait mal!“
100

 Z formálního hlediska 

zaujme výstavba básně pouze na dvou rýmech: -al a -ite.  

 

      Měsíc na noční obloze je hlavním tématem následujícího, rovněž dvanáctislabičného, 

sonetu Smutek Luny. I když zde nenacházíme výraznější světelné motivy, lze vysledovat 

určitou hru odstínů: „visions blanches“, „l´azur“, „larme pâle“. Básník, „ennemi du sommeil“, 

                                                   
99 Srov. John E. Jackson, Baudelaire Les Fleurs du Mal, s. 298 
100 Srov. Ibid. 
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zde vystupuje jako spiklenec noci a romantický zbožňovatel luny. Protipól představuje 

metaforicky vyjádřené slunce, „yeux de soleil“, před jehož očima básník ukrývá ve svém 

srdci „bledou slzu její“. 

      Báseň Kočky obsahuje světelné metafory pouze v poslední strofě, zato však v každém ze 

tří veršů. První metaforou jsou „magické jiskry“, „étincelles magiques“, v souvislosti s jejich 

vysokou biologickou reprodukcí. Poté jsou to částečky zlata, „parcelles d´or“, které „šperkují 

hvězdami“, „étoilent“, „mystické zornice“. Připojíme-li navíc symbolický význam kočky jako 

posvátného zvířete nebo naopak ztělesnění ďábla, můžeme všechny motivy světla 

charakterizovat spíše z perspektivy temnoty. Druhou strofou je tento symbolický význam 

nastíněn podobným způsobem: „Ils cherchent le silence et l´horreur des ténèbres“. A tak i 

„étincelles magiques“ jsou ukryté ve tmě jejich plodného ledví a tajuplné zřítelnice se jim 

blýskají jako zlatá zrnka hvězd na nočním nebi
101

. Dominantní přítomnost temnoty podtrhuje 

jméno boha tmy z řecké mytologie „Ereba“
102

, které metaforicky odkazuje i k území pekla.
103

  

      Následující osmislabičný sonet Sovy vychází také z motivů tmy a nočních zvířat. Dříve 

než nastane noc, objeví se ve druhé strofě zapadající slunce, jediný světelný motiv básně: 

„[…] poussant le soleil oblique, / Les ténèbres s´établiront.“ Tento západ je vyjádřen 

spojením motivu sklánícího se slunce s typickým pocitem melancholie. 

 

      Báseň Dýmka původně zakončovala celý oddíl Spleen a Ideál.
104

 Jedná se o personifikaci 

dýmky, v jejímž monologu nacházíme ve třetí strofě motiv kuřákovy duše a ohně. Odlehčený 

tón tohoto osmislabičného sonetu měl vytvářet překvapivý kontrast k předcházejícím vážným 

skladbám, uzavřít první oddíl sbírky a uvolnit napětí mezi všudypřítomným spleenem a 

ideálem.  

      Báseň Hudba představuje jeden ze dvou heterometrických sonetů oddílu Spleen a Ideál. 

Baudelaire zde spojuje alexandrin s pětislabičným veršem, a tak dosahuje zvláštní hudebnosti 

celého textu, kdy se střídají momenty vznosu a klesání. Jediný zdroj světla v celé básni 

představuje bledá hvězda, „pâle étoile“, která je zároveň cílem básníkovy „plavby“: „Vers ma 

pâle étoile, / […] / Je mets à la voile;“. Claude Pichois v této souvislosti cituje Baudelairovu 

                                                   
101 Srov. „[…] šperkuje hvězdami jak písek zlaté zrní.“ (překlad Svatopluk Kadlec) 
102 V řecké mytologii je Erebos bohem věčné tmy i ztělesněním absolutní temnoty. Erebos, zrozený  

z prvotního Chaosu, bývá často ztotožňován i s částí pekla.      
103 « [Le possessif] sépare les coursiers de l´Érèbe de ceux qui ne sont pas nommés, mais qui dominent  

cependant l´analogie : les chevaux du soleil. Il sépare donc le monde des ténèbres, monde de la mort, du  

monde de la lumière et de la vie, avant même que les coursiers soient qualifiés  de "funèbres". »  

(OC I, s. 959)   
104 Vydání Květů zla z roku 1857. 



79 

 

deníkovou poznámku z pasáže věnované Wagnerově hudbě: „La Musique creuse le ciel“.
105

 

Hudba otevírá prostor dálky, výšky a hloubky, a tím také odráží množství světla: „Sous un 

plafond de brume ou dans un vaste éther, / […] /, „Sur l´immense gouffre“. Motiv prostoru, 

mimo jiné i ve spojení se světlem, představuje jednu z charakteristik básní Otokara Březiny. 

 

      Báseň Hrobka prokletého básníka přejímá některá klíčová slova z básně předešlé, mezi 

nimi také „étoile“ a „nuit“. Personifikace hvězd: „chastes étoiles ferment leurs yeux 

appesantis“, ilustruje také jeden typický rys Baudelairovy poetiky, a to spojení konkrétního 

substantiva s abstraktním epitetem. 

      Fantastická rytina navazuje z tematického hlediska na předchozí pohřební motivy. Světlo 

se objevuje jen v předposledním verši, a to v podobě „mdlých paprsků bledého slunce“, 

„lueurs d´un soleil blanc et terne“. Charakter takového slunce dotváří i verze básně z dopisu 

Poulet-Malassisovi
106

, v níž je uvedena následující varianta verše: „clarté d´un soleil froid et 

terne“. 

      Sonet Veselý mrtvý, napsaný spolu s oběma předchozími skladbami v provokativním 

duchu Jeune-France
107

, obsahuje v posledním verši slovní spojení „sans âme“, které tak 

odkazuje k ryze materiální stránce lidské bytosti, podléhající rozkladu. Po zvukové stránce je 

pozoruhodné, jak se neustále vrací motiv smrti, a to zejména v závěrečné strofě: „À travers 

ma ruine allez donc sans remords, / Et dites-moi s´il est encor quelque torture / Pour ce vieux 

corps sans âme et mort parmi les morts!“.  

      Dvanáctislabičným sonetem Sud Záště začíná poslední skupina básní oddílu Spleen a 

Ideál. Nenávist, „šílenou slepou mstu“, vystřídá motiv světla až v básni Puklý zvon: „Il est 

amer et doux, pendant les nuits d´hiver, / D´écouter, près du feu qui palpite et qui fume,“. 

První strofou se prostřednictvím metafory dostáváme od obrazu rozpáleného krbu za zimních 

večerů k ohni jako rozněcovateli dávné vzpomínky. Zvon je nejprve v druhé strofě přirovnán 

k bdícímu vojákovi, „starému válečníkovi“, a v závěrečných trojverších k samotné duši 

básníka. Světlo a duše zde sice nemají přímou souvislost, ale motiv nočního chladu se vrací i 

na konci básně: „Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu´en ses ennuis / Elle veut de ses chants 

peupler l´air froid des nuits, / Il arrive souvent que sa voix affaiblie / Semble le râle épais d´un 

blessé qu´on oublie“. Závěrečné verše tak ilusrují touto metaforou původní název básně – 

Spleen: „Mně duše pukla však, a když chce za svých běd / do chladu noční tmy své písně 

                                                   
105 OC I, Fusées, VI, 8, s. 653 
106 Dopis z 19. dubna 1860 (CPl II, s. 23) 
107 Označení pro mladé romantické autory z okolí básníků Pétrus Borel, Gérard de Nerval a Théophile   

Gautier. Název vznikl od deníku La Jeune France, který vyšel poprvé v červnu 1829. 
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někdy pět, / zní její slabý hlas jak chrapot bojovníka, / jenž zraněn smrtelně nad mořem krve 

vzlyká“. 

 

      Názvem Spleen jsou označeny následující čtyři básnické texty. Prvním z nich je 

dvanáctislabičný sonet, jehož zvláštností je určité odosobnění lyrického subjektu. „Ennui“, 

„Nuda“, představená v Prologu jako zhoubná nemoc doby „zabíjející duši“, se skrývá i v 

pochmurné atmosféře zimního města. Subjektivní přítomnost básníka se projevuje jen 

prostřednictvím přivlastňovacího zájmena v prvním verši druhé strofy: „Mon chat“. Slovo 

„âme“ zde odkazuje k duši starého básníka, který „okapem bloudí v pláči“, a tím metaforicky 

signalizuje umírání tvůrčího ducha. Pocity zhnusení a melancholické únavy doprovází i 

úzkost duše jakoby pohřbené zaživa. 

      Druhý Spleen je na rozdíl od předchozího mnohem subjektivněji zabarvený: „J´ai plus de 

souvenirs que si j´avais mille ans.“, „mon triste cerveau“, „Je suis un cimetière abhorré de la 

lune“, „mes morts“, „Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées,“. Avšak jak poukazuje 

Claude Pichois, V. Brombert
108

 i v tomto textu dokazuje snahu o depersonalizaci. Svou 

interpretaci staví především na obrazech, k nimž se básník připodobňuje: „starý sekretář“, 

„hřbitov, jehož tmy i měsíc hnusí sobě“ a „starý budoár, kde po koutech schnou růže“. Kromě 

„měsíce“ se v posledním verši objevuje i melancholický motiv paprsků zapadajícího slunce: 

„rayons du soleil qui se couche.“  

      Třetí báseň věnovaná splínu je vystavěna především na negativních větných konstrukcích: 

„Rien ne peut l´égayer, ni gibier, ni faucon / Ni son peuple mourant en face du balcon.“, 

„[…] ne distrait plus le front de ce cruel malade ;“, „Et les dames […] ne savent plus […]“, 

„Le savant qui lui fait de l´or n´a jamais pu“, „Il n´a su réchauffer ce cadavre hébété“ a 

antitezi: „Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux,“ „jeune squelette“. „Mal du 

siècle“ spojený s nevyléčitelnou melancholií stojí zejména za obrazy chátrajícího těla a 

umdlévajícího ducha. 

      Čtvrtý Spleen rozvíjí hned první strofou motiv tíhy, která ubíjí lidského ducha. Nuda a 

melancholie způsobují, že den se zdá být černější než sama noc: „un jour noir plus triste que 

les nuits ;“. 

 

      Dvanáctislabičný sonet Posedlost je básníkovým vzýváním důvěrně blízké noci, 

s toužebným přáním, aby byla absolutní tmou: „Comme tu me plairais, ô nuit
109

 ! sans ces 

                                                   
108 Časopis Romatisme, č. 6, 1973 
109 Varianta verše z roku 1868 přidávala „noci“ i symbolický charakter: „ô Nuit !“ 
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étoiles / Dont la lumière parle un langage connu ! / Car je cherche le vide, et le noir, et le 

nu !“. Prostřednictvím zrakové metafory je však v poslední strofě přiznána nemožnost splnění 

takového přání: „Mais les ténèbres sont elles-mêmes des toiles / Où vivent, jaillissant de mon 

œil par milliers, / Des êtres disparus aux regards familiers.“ Přestože se v textu nevyskytuje 

slovo „duše“, ocitáme se ve vnitřní tmě básníkova nitra, „kde žijí, tryskajíce […] zmizelé 

bytosti pohledů důvěrných!“. 

      Následující báseň Touha po Nicotě neobsahuje žádný z motivů světla. Básník se noří do 

absolutní tmy, kde podobně jako v sonetu De profundis clamavi vše pohlcuje nelítostný 

čas:
110

 „Et le Temps m´engloutit minute par minute, […] Avalanche, veux-tu m´emporter 

dans ta chute ?“. Neúprosné plynutí času je ze zvukového hlediska ještě zdůrazněno 

opakováním souhlásky t.  

 

      Alchymie Bolesti představuje osmislabičný sonet, v němž nacházíme pouze metaforicky 

vyjádřené světlo: „L´un t´éclaire avec son ardeur,“, „Vie et splendeur !“. Motiv nebe báseň 

propojuje s následujícím sonetem Sympatická Hrůza: „De ce ciel bizarre et livide, […] Quels 

pensers dans ton âme vide / Descendent ? réponds, libertin.“ Nebe však paradoxně odkazuje 

ke krajině Pekla a k prázdné duši: „Cieux déchirés comme des grèves, […] Vos vastes nuages 

en deuil / Sont les corbillards de mes rêves, / Et vos lueurs sont le reflet / De l´Enfer où mon 

cœur se plaît.“ Svit, záblesk světla na nebi, je jen odlesk básníkem milovaného Pekla. 

 

      Nezměnitelné je poslední básní oddílu Spleen a Ideál, kde se vyskytují slova s tematikou 

světla a duše. Podobně jako předchozí analyzovaný básnický text Posedlost také odkazuje ke 

světu vnitřní temnoty, „Où nul œil du Ciel ne pénètre;“. První část básně evokuje gnostickou 

představu ztotožňující stvoření s pádem do temnot, „život je zlo“. V deníku Mé srdce 

obnažené Baudelaire píše: „Qu´est-ce que la chute? Si c´est l´unité devenue dualité, c´est 

Dieu qui a chuté.“ a o kus dál „La création ne serait-elle pas la chute de Dieu ?“.
111

 Motiv 

světla se objevuje ve čtvrté a v páté strofě. A to nejprve jako „lumière“, které zastupuje světlo 

jako takové v jeho nejobecnějším smyslu a poté jako „lampe“, která schází „proklatci“ 

v končinách tmy. Lampa symbolicky odkazuje ke konkrétnímu pozemskému zdroji světla, 

který si člověk sám vytvořil. Její absence tak může rovněž značit fakt, že při bloudění 

duchovními temnotami bude nešťastník zbavený pozemského světelného zdroje k orientaci. 

Druhá část obsahuje mnohem více světelných motivů, avšak v trochu jiném kontextu. 

                                                   
110 Srov. OC I, s. 982 
111 Mon cœur mis à nu, OC I, s. 688-689    
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Existence je ztotožněna s prokletím, a tak jedině uvědomování si života ve Zle umožňuje 

dosáhnout určité lidské důstojnosti. Možná je tak právě vědomí Zla jediným světlem, kterého 

může člověk opravdu dosáhnout: „- La conscience dans le Mal!“ tak představuje „výsměšný 

maják nad peklem“. Závěrem dodejme, že i v této poslední strofě najdeme umělé zdroje světla 

s metaforickým přesahem jako „phare ironique“ nebo „flambeau des grâces sataniques,“, 

které osvětlují nešťastníkovu pozemskou pouť.     
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6.       Symbolika světla a duše na cestě k Ideálu 

 

      Závěrečná kapitola práce bude zčásti shrnutím podobností a rozdílů mezi oběma básníky, 

které vyplývají z výše provedených rozborů a srovnání, a zčásti nastíněním problematiky 

Ideálu v rámci symboliky světla a duše.  

      Podíváme-li se nejprve na charakter světla v obou srovnávaných sbírkách, Březinovo 

světlo je od počátku mystické, stejně jako jeho pojetí splynutí duší. „Mystické prvky […] jsou 

výrazem lidského úsilí o bezprostřední a osobní kontakt s centrem a jednotícím principem 

skutečnosti.
112

 Pro tento princip Březina užívá různých oslovení: Nejvyšší, Bezejmenný, 

Věčný… Ideálem se tak stává představa Nejvyššího, která je rovněž „příčinou, proč se 

Březinovi obraz člověka a světa rozzářil do takové intenzity, proč je naplněn dramatičností a 

touhou po překonání mezí (…).“
113

  

      Baudelairův Ideál nemá tuto jednotící charakteristickou formu. Dualismus, který je patrný 

ve většině jeho básní mu nedovoluje rozhodnout se pro jedinou z cest. Srovnáme-li snažení 

duše o přiblížení se Ideálu v obou sbírkách, dospíváme ke dvěma rozdílným pohybům. 

Zatímco Baudelairova básnická duše jako by se neustále pohybovala směrem nahoru nebo 

dolů, a tím oscilovala mezi Bohem a Satanem, nanebevzetím a pádem, Březina hledá nejprve 

spojení bratrských duší, v jejichž společenství by dosáhl vykoupení. Baudelairea hledá 

především sám sebe, svou individuální cestu k přesahům, ať už na straně dobra, nebo zla. 

Březina si je naopak vědom osamocení v hledání přesahů skutečnosti, a proto tím spíše touží 

po spojenectví a bratrství silných a vítězných, kteří se společně setkají v záři věčného slunce. 

      Baudelairovo světlo charakterizuje mnohem větší konkrétnost, což je patrné i z frekvenční 

analýzy. Zatímco u Březiny mají dominantní frekvenční zastoupení slova „světlo“, „den“ a 

„slunce“, u Baudelaira to jsou sice také „soleil“ a „lumière“, ale pak následují se stejnou 

frekvencí výskytu „feu“, „flamme“ a „lune“.  

      Dalším rozdílem je fakt, že u Březiny nemá světlo tak statickou povahu tako u Baudelaira. 

Březinovo světlo „vře“, „rudne“, „prolétává“ „tryská“ i „hoří“. U Baudelaira není v této 

oblasti tak silná dynamika. S tím souvisí i základ poetiky obou básníků. Jestliže je jím u 

Březiny metafora spolu s motivy pohybu a činnosti v čase a prostoru, u Baudelaira je to 

především obraz, zarámovaný výjev určité scény. Z toho vyplývá, že i když je pro oba 

básníky metafora nejdůležitějším básnickým prostředkem, je zároveň u každého z nich 

                                                   
112 M. Červenka (1966, s. 49) 
113 Ibid. 
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rozdílné povahy. Baudelaire dokonce často užívá metaforického vyjádření jako hlavního 

tématu básní. Mnohdy tak bývá „obraz nadřazený tématu“.
114

   

      Motiv duše se také velmi často vyskytuje v obou analyzovaných básních. Jak jsme ukázali 

v předchozích kapitolách, u Březiny je koncept duše opět mnohem abstraktnější. Frekvenční 

výskyt slova „duše“ u něho navíc vysoce převyšuje výskyt všech ostaních substantiv. U 

Baudelaira má duše nejen konkrétnější podobu, ale i více funkcí. Často tvoří básníkovi 

„společníka“ v dialogu nebo slouží k oslovení milované ženy. Březina tak jako by vždy 

sestupoval dovnitř, do hlubin vlastního já, aby popsal, co se s duší děje, zatímco Baudelaire 

naopak nechá svou duši vystoupit z těla, odosobní ji a poté s ní vede vnitřní dialog. Duše tak 

stejně jako srdce nebo duch tvoří součást konkrétního lyrického subjektu – básníka. 

       

      I když jsme v této práci představili řadu formálních a obsahových rozdílů a podobností 

v tvorbě obou básníků, stejně jako jejich základní filozoficko-náboženské východisko, 

nejsilnějším pojítkem se zdá být nový způsob nahlížení světa a jazyka, který tento svět odráží. 

V předchozích kapitolách jsme viděli, že zrakové metafory mají v obou sbírkách nesmírně 

důležité postavení a také že motiv zraku je velmi úzce propojen jak s vnímáním světla, tak i 

s představou duše.  

 

      Co se týče formálního základu básnické tvorby, východiskem je v obou sbírkách strofický 

rýmový verš. Ve Svítání na západě tvoří rýmované básně přibližně dvě třetiny z celkového 

počtu básnických textů. Alexandrin je mnohde vystřídán volným veršem, který rovněž 

odkazuje k přesahu dosud stanovených hranic. Z toho lze vyvodit, že sbírka Svítání na západě 

skutečně představuje další krok v Březinově složitém básnickém vývoji.  

      Charles Baudelaire, mistr nejrůznějších forem sonetu, se soustřeďuje především na 

jednotící tematickou výstavbu jednotlivých cyklů v rámci celkové kompozice Květů zla. 

Z metrického hlediska však usiluje o výraznou diferenciaci jednotlivých cyklů. Krása 

v protikladech a napětí mezi smyslovými požitky života a kultem smrti také ukazují na 

Baudelairův „hluboký analytický zrak“.
115

 Březinův „zrak duše“ a „druhý zrak“ předtavují 

nahlédnutí do nadpozemských sfér.  

 

       

 

                                                   
114 Srov. O. Levý (1998, s. 355) 
115 F. Vodička (1933, s. 89) 
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      Další společný moment nastává, když absolutno nabude konkrétnější formy v podobě 

krásy, zvláště poté krásy v umění. I tady nacházíme motivy světla v metaforickém spojení 

s krásou. Cesta ke kráse by zajisté v některých fázích básnického vývoje Charlese Baudelaira 

a Otokara Březiny mohla být ztotožněna s hledáním Ideálu. I když se jejich vnímání krásy 

podstatně liší, spojuje oba básníky již zmiňovaný počáteční pesimismus, který v případě 

Baudelaira pramení z poznání zla a v případě Březiny z vědomí osamocení a tíhy dědičného 

hříchu.
116

  

      Felix Vodička se ve své studii zabývá i otázkou, která souvisí s tématem této práce: „Proč 

mohl Březina dojít k vyššímu, metafysickému optimismu, pohlcujícímu nakonec úplně i 

pesimismus pozemský a proč Baudelairovi zůstala tato cesta uzavřena?“
117

 I když zde není 

smyslem hledat odpovědi na duchovní a filozofické otázky, nelze se jim v kontextu studia 

„duše“ úplně vyhnout. Březinův nejvyšší duchovní princip je jednotný, je to „úběžný bod 

paprsků“
118

 a cíl cesty za smyslem života. Jak vyplývá z výše uvedených zkoumání 

Baudelairovy metaforiky a vnímání transcendentna, jeho neustálý vzestup a pád pod vlivem 

snahy vymanit se z napětí mezi principy dobra a zla přinášely jen hořkost z poznání. Felix 

Vodička přisuzuje tento výsledek i Baudelairovu básnickému temperamentu. Faktem však 

zůstává, že Březina si na rozdíl od Baudelaira uvědomoval směr, jímž se touha po poznání 

nadpozemských věcí musí vydat. A tak zatímco Březina se odvrací od života a uzavírá se 

v první fázi svého básnického vývoje do sebe, Baudelaire hledá poznání prostřednictvím 

nejrůznějších smyslových zkušeností a zážitků, které však směřují pouze ke smrti. Nikoli 

snaha po poznání vnějšího světa a absolutní krásy, ale naopak popření světa a směřování 

k vnitřnímu nekonečnu umožňují opravdové poznání.
119

  

 

      Klíčovým poznakem Vodičkovy studie je ovšem postřeh, že se „Baudelaire i Březina cítí 

jako zajatci této země. Baudelaire proto, poněvadž svět je příliš malý, známý a nudný, aby 

mohl poskytnout novou, nezjevenou krásu a rozkoš, Březina proto, poněvadž země a její síly 

mu zabraňovaly dokonalé poznání a prožití nekonečna.“
120

  

      Dodejme také, že zatímco Březina směřuje ke splynutí s Ideálem a k jistotě vykoupení, 

Baudelaire nemá dostatek sil k definitivní volbě mezi Bohem a Satanem. Ideál nachází 

v absolutizaci Krásy, pro kterou v jeho představě není tento dualismus podstatný. Zároveň 

zůstává v mezích smyslového a intelektuálního poznání, které Březina překonává zkušeností 

                                                   
116 Srov. F. Vodička (1933, s. 99) 
117 F. Vodička (1933, s. 101) 
118 M.Červenka (1966, s. 49) 
119 Srov. F. Vodička (1933, s. 102) 
120 F. Vodička (1933, s. 102) 
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mystického vytržení. Z toho je patrné, že především na základě rozdílné představy cíle se 

básnický vývoj Březiny ubírá posléze jiným směrem. Od počáteční silné inspirace 

Baudelairem (TD) dospívá k definování vlastního básnického postoje (SZ), od něhož se pak 

odvíjí celý další proces vývoje. 

 

       Na úplný závěr se vraťme k motivu tvůrčího Ideálu. Jestliže Felix Vodička vidí také jako 

společný rys obou básníků „moment síly a odvahy“, je nasnadě s ním v závěru této práce 

polemizovat a položit si otázku, do jaké míry lze hovořit o skutečném vzepětí sil k tvůrčímu 

činu. Představa dosažení určitého cíle se v tomto kontextu jeví jako hlavní motivace touhy po 

poznání a dosažení Ideálu. Prostřednictvím tematiky světla a duše se v rovině symbolů držíme 

směru, kterým se oba básníci ubírali. Dalo by se říci, že tato cesta k absolutnu začíná u 

Baudelaira pesimismem a negací pozemské krásy a přírody a postupně střídá polohy mezi 

zlem a dobrem, avšak bez jakéhokoli morálního hodnocení. U Březiny je východiskem také 

životní pesimismus, ale jeho básnický vývoj nepředstavuje oscilaci mezi dvěma extrémy, 

nýbrž postupný růst a neustálou proměnu díky uvědomování si předchozích úseků cesty. 

Březina roste k výším a dálkám. Jestliže v Tajemných dálkách je „sám v tiché klausuře“ kde 

jen „přelud miloval a páru tuh svých líbal“, pak v poslední básni svého díla je v důvěrném 

dialogu s tím, kdo mu naslouchá: „tisíce srdcí pělo v srdci tvém. A září zádumčivou / když 

světlo neznámé se vyřinulo světlem tvým […] / Tak z času, vítěz, vystoupil´s jak z vozu 

válečného / ze středu bratří svých u cíle v jemné únavě“. Avšak Baudelaire si ve svých 

deníkových záznamech často stěžuje na nedostatek vůle a tvůrčího myšlení, který vede 

k nemožnosti realizace mnohých rozhodnutí a k tiché rezignaci.  

      Jak bylo v této práci dokázáno, prostřednictvím metafory světla a duše se v textech odráží 

vnitřní svět a básnický vývoj každého z obou autorů. Společným znakem jejich tvorby je tedy 

zdůrazňování obrazu a zrakových vjemů.
121

 Symbolický Ideál se promítá do všech oblastí 

života a tvorby a podněcuje k dalším literárním analýzám a zkoumáním.           

 

 

       

 

 

 

                                                   
121 Z této Březinovy vlastnosti vychází také studie Ilony Gwóźdź-Szewczenko „Mezi impresí šepotu a  

expresionistickým křikem extáze“, v níž se autorka věnuje „malířskému aspektu Otokara Březiny.  (Sborník  

Otokar Březina 2008, s. 109-121)  
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