
     Antonín Sova (26. 2. 1864 Pacov – 16. 8. 1928 Pacov)   

 

     Český spisovatel, zakladatelská osobnost českého literárního 

impresionismu, tvořil i v duchu symbolismu.  

     Pocházel z rodiny venkovského učitele i hudebníka. V r. 1878 jej 

drtivě zasáhla matčina smrt a krátce poté se mu odcizil otec, když se 

znovu oženil – s dívkou, která byla o 27 let mladší a jen o 10 let starší 

než Antonín. Ten již jako gymnasista (studoval v Pelhřimově, Táboře 

a Písku) začal – pod vlivem přátelství s rodinou Jaroslava Vrchlického 

– psát i publikovat (časopisecky) své básně. Tehdy se seznámil také 

s májovcem Adolfem Heydukem. Krátce se pokoušel studovat v Praze 

práva. Na přímluvu Vrchlického získal místo v kanceláři Ottova 

slovníku naučného, pak začal pracovat jako úředník zdravotního 

odboru pražského magistrátu (odtud poznal obtížnou sociální situaci 

chudých lidí, byť ji znal i z vlastní zkušenosti nemajetného studenta). V 

letech 1898 – 1920 byl zaměstnán jako knihovník v pražské Městské knihovně (od r. 1910 ředitel). 

     Aktivně se zúčastnil činnosti nové umělecké generace: v r. 1895 patřil mezi první signatáře 

manifestu Česká moderna. Stal se průkopnickým a zároveň nejvýraznějším představitelem českého 

literárního impresionismu, později publikoval i symbolistické básně, ale do jeho tvorby patří také 

několik prozaických děl. Byl oceňován jako soudobý nejlepší český přírodní lyrik i jako 

symbolista nevyhýbající se sociální kritice.  

     V r. 1900 se oženil se sedmnáctiletou Marií Kovaříkovou (1883 – 1943): jejich syn Jan se narodil 

r. 1901, ale již po několika letech se básníkovo manželství s velmi mladou atraktivní ženou vnitřně 

rozpadlo. Později začal Sova trpět míšní chorobou, která jej nakonec upoutala na ortopedický vozík.     

 

     Některá díla: 

 

     Básnické sbírky v duchu impresionismu Květy intimních nálad (1891), Z mého kraje 

(1892). 

     Básnické sbírky v duchu symbolismu Vybouřené smutky (1897), Ještě jednou se vrátíme 

(1900; s oddílem Údolí Nového Království).   

     Básnická sbírka milostné lyriky Lyrika lásky a života (1906; reakce na manželskou krizi).  

     Povídkové soubory Próza (1898) a Povídky a menší črty (1903): shrnuty povídky publikované 

časopisecky od r. 1889 (povídka Anna aj.).       

     Román Ivův román (1902). 

     Melodičnost Sovových veršů podnítila několik skladatelů k tomu, že je zhudebnili nebo se jimi 

nechali jinak inspirovat (Vítězslav Novák, Josef Bohuslav Foerster, Jindřich Jindřich aj.).    

 

  


