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stavu společnosti' tak V sondách do nitra zoufajících osaměljch
duší. Postoj negující, spojen1f s postulováním potÍeby hledání no-
vého iádu, opouští naopak pole literárnosti a navazuje kontakty
s ne-literaturou, s lidovou písní (zvláštní rilohu z toho hlediska tu
hraje městsk! folklÓr) jakožto slohov m vyrazem kolektivity.

Zák|adní motivick]f pridorys sbírky je totožnj/ se syžety ranych
Šrámkovlch p roz, Sláva života (1903), Ejhle člověk (l 904) aj. a tvoŤí
tak vlastně jejich lyrick1f pandán reflektující jejich pŤíběhy v kus1ich,
sevňen1ich zlomcích stavri beznaděje, skepse a kocoviny. Yyraznéj-
šího kritického ohlasu se sbírka bezprostŤedně po svém vzniku ne.
dočkala a sám autor se později stavěl ke svym ranym veršrim sjistou
nedrivěrou (,,Nepočínalo to právě nejveseleji v těchto verších
a cestička odtud mohla se také stočit jinam, než kam dovedla..). Po
mnoha stránkách měla pŤechodn charakter: její antimilitaristické
verše a tvrirčí využívání lidové písně pÍedznamenaly následující
cyklus dvanácti básní Modrj, a rudy (1906), kter;f byl reakcí na
Šrámkriv konkrétní konflikt s rakouskym Státním a vojenskym
aparátem. Touha po nalezení Životního kladu a jistoty našla svrij
vyrazzvl'áště ve sbírce SPLAV (1916). ym
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Žíznivé léto, čtvrtá básnická sbírka JanaZahradníčka, je rozdělena
do dvou oddílri; v prvém oddílu pňevládá lyrika s pŤírodními moti-
vy, druh! oddíl má spíše reflexívní, meditativní charakter. I když je
J. Zahradníček básníkem pevné kŤesťanské víry, jeho poezie není
v Žádném směru pouhou sakrální adorací; je v ní permanentně pŤí-
tomno silné dramatické napětí' Y Žíznlvémlétě, na rozdíl od pŤed-
chozích Zahradníčkov1fch básnicklch sbírek, uŽ nenalézáme bás-
níkriv zápas o poznáníbožíexistence, kter! byl v mnohém obdobou
onoho mytického starozákonního archetypu, jímž je boj Jakuba
s andělem. Tento zápas jako by byl dobojován, Zahradníček je
opňen o ,,tvrz víry,., a pŤesto je v jeho verších značné dramatické
napětí. Básníkova žízeĎ po něčem věčném (touto ,,Žízní..je také ins-
pirován název sbírky),jeho touha po absolutnu (,,I kdybych stokrát
Žii na této zemi, l vžďy více pít, Ó pít by chtělo se mi. / - Však co jen
bez konce, co vyčerpati ne|ze, f utišit m že drsnou žízeť'mou,, -

básei Žízně), se neustále stŤetává s piirozenou smyslovostí člověka,
jenž chce Žít pln m životem. ,,Mé smysly dokoŤán a z dálky nedo-
zírné l do vyhně krve duje v tryzni sirné - / jak o lilii opŤen o vás

krásného snu) o nov1ich vztazích člověka k člověku, které dovolí
vytvoňit i novou podobu lásky osvobozené od institucionálních
pout a lživ1fch konvencí (Naše svatební)'

Tak tu již dvojpÓlovost titulu konfrontující negact (Života bída)
s pňitakáním (pŤec tě mám rád) postihuje vnitŤní dvojpÓlovost celé
sbírky. Pocity rczignace, skepse a vědomí konce doprovázejícikaž.
dou reflexi skutečnosti se až paradoxně spojují se vzyváním život-
ního kladu. I tváň lyrického hrdiny je dvojí: je to skeptik, moderní
inteleknrál počátku 20' století, ale piitom ,,syn slunce.., ktery v sobě
nese ,,krásny sen.., ,,sen jeden rud ... Proti sociálním funkcím vnu-
covanym člověku v společenském organismu, proti psychickému
rozpadu vnitŤní integrity jedince, k němuž pod tímto tlakem do-
chází' jsou mobilizovány jakési až elementární funkce životní: svo-
boda pŤírodní, pŤedkulturní autenticity. V tom je atmosféra ,,fin de
siěcle.., která je tu místy patrná v postojích, tematice i obraznosti'
podstatně rozrušována. Proti stálosti, jednoznačnosti, normě, kte.
rou vnucuje jedinci sociální skutečnost, se prosazuje rozpornost,
nestálost, porušení norÍny. Nejvyhroceněji v prudkém blásfemic-
kém gestu strhávajícím z piedestalu tradiční společenská sankta:
ňád, disciplínu, oddanost ke státu (a k armádě iako ieho zkonden-
zované potlačovatelské síIe), vlastenectví (zv]ášie v básni V dalma-
tinské vinarně, kde nad s1i7r .,vlasteneck1,;ch srbsk;ich.. dristojníkri
s králem Alexandrem a královnou Dragou je kladen provokátivní
obraz zablté krásné Dragy jako žely), náboženství a jeho dogma-
tiku a konečně i manželskou lásku jako společenské instituce. Ale
normativita a pevnost sankcionizovanych obrysri skutečnosti ie
popírána i zevnitŤ - nazíráním reality jako nehotové, plně nedo-
povězené a také nedopověditelné, nejasné a vždy do značné míry
nesrozumitelné. Lidsk! prvek vnáší do ní nejednoznačnost, zachy-
cuje skutečnost zkratkovitě a v náznacích. V nesvobodě, kterou
skutečnost vnucuje, si subjekt vybojovává alespoĚ svobodu vnitŤní
sloŽitosti, rozporu a nepostižitelnosti. V žádném pŤípadě však již
nestojí mimo skutečnost, nenabízí místo ní žádnou jinou varian1u
- a nestaví se aristokraticky nad ni, aby nad pŤízemním jsoucnem
budoval prostory pro svrij dialog s Bohem a Světem' Je pohroužen
do nízké skutečnosti, do jejích ,,bažin a močálri..: pňes zBytky sym-
bolistní stylizace nezná osvobodiv1f pohyb po vertikálé směiem
k azuru. Zužitkována zristává tak pňedevším ta složka odkazu české
poezie konce století, která míňila k ata|yze vnitňní chandry jedince
a k postižení jeho odmítavého postoje vriči skutečnosti.

Dvě stylové polohy sbírky se prosazují i ve dvojím poměru k li-
teratuŤe. Analytick1f postoj lyrického hrdiny hledá literární spo-
Jence v soudobém evropském písemnictví - jak v realistické refltxi
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ho žáru letního dne. Sv1fmi četnfmi pŤírodními motivy nechce Za-
hradníček vyvolávat dojmovou barevnost, není v žádném pffpadě
tvrirce ímpresionistickfch nálad, vše pŤírodní se stává stavem nitra,
které proživá pŤírodu jako součást kňesťanské kosmogonie pádu
a vykoupení' ,,Rameno ohnivé do v!še voduváži, / stín dlaně Hos-
podinovy se v pršce mih, / kupí se oblaka nad lesri černou stráži, l
iak anděl vcházíš do všech skutkri svych.. (báseĎ Květná neděle).

JanZahradníček vstoupil do literatury na počátku tŤicátlch let
(sbírka Pokušení Smrti, 1930) pod vlivem básnického díla BŤezi.
nova. od BŤeziny pŤejal nejen noetickou hodnotu religiÓzně mys-
tického prožitku, ale také cit pro tvarovou architekturu básně.
I když Zahradníček ve sv..fch počátcích částečně splatil dluh bás-
nickému experimentování své doby (veršové schéma je zde velmi
nepravidelné ,vyna|ézavá asonance pŤevládá nad qfmem apod.), od
tňetí sbírky Jeí by (t933) je už v jeho tvorbě zÍejmá snaha po
hutnosti, což spolu se složitou konstrukcí pravidelného verše tvoií
charakteristickou podobu Za|tradnlčkovy poezie. Žíznivé léto -
spolu s jeho další básnickou sbírkou POŽDRAVENÍ SLUNCI
(1937) - pŤedstavuje vrchol Zahradníčkovy básnické tvorby.

lm

vím, / co odpovědět hlasťrm podsvětním.. (báseř Věnovdní). A bás-
ník, uvědomující si tento svár ,,duše s tělem.., v osobně konfesiiní
básni TÍicetilet7 hoŤce konstatuje: ,,Děravou oblohou se chladné
slunce dere, / s pokŤikem vrabcri znímé miserere / - dopola rozvi-
nut mrij ávot dále míjí... Harmonizovat a pňekonat tento svár m že
jedině pokora, s niž pŤijímá básník svrij lidsk1í riděl, a neokázalé
pŤimknutí k rodné krajině' k jejímu všednodennímu koloběhu sétí
a žní, rození a umírání. ,,A já - obrácen navždy k tomu jen, co jest
- / do tvého jásotujsem vešel na svou pěst. / Vše spočteno, vše zvá-
ženo i vymluvy už není, / stačí jen věcí několik zňejmfch jak světlo
denní.. (báseř SkŤivan v oblacích). Toto pŤimknutí se k rodnému
kraji, programově vyjádŤené v poslední básni sbírky Cesta domút,
kde se refrénovitě opakuje básníkovo toužebné pŤání ,,Ó cesto,
km1fmchodidlrim pňilni a veďmne.., má pro Zahradničkovu poezii
zásadnivyznam, Zatímco v jeho dŤívejší tvorbě bylo vždy coii sin-
gulárního, básníkovo drama probíhalo v samotě, což jenpodtrho-
valo jeho básnick;i subjektivismus,Žiznivéléto mění jěviště tohoto
dramatu, básník opouští ,,komrirku samoty.. a chce bft v souzvuku
se vším, č:ímžije piíroda a jeh-o rodn! kraj. Tento posun do světa
mimo vlastní já proměĎuje v Žízruvém|étuZa|tradručkriv subiek-
tivismus v niternost a je vyrazem básníkova poznání, že plného ži.
vota, po němž touží, nemriže dosáhnout v izolaci samoty, ale jen ve
společenství všech a všeho, čímje obklopen. Toto společenství ne-
m.&;že Zahradníček, věren svému světovému názoru, vnímat jinak
než jako společenství živlch a mrtq|ch, ob1fvajících ,,zem matku..,
kterou básník vzyvá v máchovsky laděné básni odkaz'

Zesi|ená objektivace Zahradníčkovy lyriky, zprisobená jeho za-
kotvením v rodné Vysočině, se vyrazně projevuje i v básníkově ob-
raznosti. Mizí abstraktní meditace, místo nich cítíme v básníkovÝch
metaforách a pňirovnáních nerozlučnou svázanost vnitňního pro-
žitkus pňírodně krajinnou realitou. Ve všech proměnách lyricliého
subjektu je ríčasten rodn1f kraj jako svědek básníkova zápasu
i součást jeho duchovního vzepětí. ,,Kraj mrazem strnulf se tŤeše na
sítnici, / šik stromri k obzorrim se postupovatzdá, f vevětvích ptáci
plody zpívající / zvěstovali mi zemi budoucna... A protože je to kraj
venkovskf, je Zahradníčkova obraznost plna základních vesnic-
\Ých motivu; nejfrekventovanější motivy jsou: chléb' žně, setí,
sklizeř, chlév aj. Bylali v pŤechozích sbírkách Zahtadničkova
obraznost často fascinována motivy rozkladu, pomíjivosti a tem.
noty, V Žiznivém létě tíhne básnít naopak ť věcěm, které ne.
pomíjejí, které svou vahou pevně lnou k zemi. Místo temnotY
a podzimního šera je básník pŤitahován záÍícimslunečním světlem
- napŤ. básné Psí dni nebo Po žníchjsou doslova oslavou polední-




