
Pozdravení slunci - Jan Zahradníček Pozdravení slunci - Jan Zahradníček

věčnfch hodnotách už sice v Pozdravení slunci nenalézáme, ale
pŤesto se Zahradníčkova poezie nestala pouhou popisnou v1fpovědí
o básníkově cestě za absolutnem. Její dramatičnost a dynamika je
nyní dána usilovnlm pohybem vzhriru ke slunci, ježje ďárcemži-
vota a radosti. V boji mezi temnotou a slunečním jasem- tento boj
má v Zahradníčkově poezii často charakter až barokní antiteze -

slunce zákonité vítézí (,,to kotouč hostie hŤměl z kostelri a ďrti|, l
milostí strašnou slunci podoben..), protože právě pod jeho paprsky
všechno klíčiazraje, onoje energetick;ím zdrojem veškerého bytí
i základem radostného pŤitakání životu' A tak zde poprvé u Za-
hradníčka objevujeme radost jako jeden ze základních pilíŤ jeho
náboženské víry, která se tak stává pŤedevším vlrazem dokonalé
Životní plnosti, ba pŤímo radostného pňekypění životem v Bohu.
Tento ideorn.f proces se projevuje v básníkově obraznosti pňedevším
zdrirazněnfm lžívánim jásavě oslnirn-|ch barev (zejména zIaté)
a všech typick1fch symbolri životní plnosti (žně,zrání, žhavá síla let-
ního poledne apod.). Smyslovost a konkrétnost Zahradníčkovy
poezie nezmizela v hlubinách poznané víry, spíše naopak, patos
veršri - boŽí piítomnost monumentalizuje vše - co se opírá o vě-
ctzce|a konkrétní, plnéjasu a nabité energií, (napŤíklad ,,Pole pras-
kající ke žn1,, -,,ripalu tvého žhnou barvy..- ,,klas, jejž k metání
a k žhavé žatvé z temna žene koňen.. - ',žár na všem spočívá..).

oba oddíly sbírky mají v podstatě stejnf charakter; tradičně
koncipovaná lyrika se stŤídá s básněmi tematizujícími nějakou v..f-
znamnou událost (smrt F. X. Šaldy, J. PekaŤe, narození dítěte
apod.) či náboženskoJiturgickou skutečnost (advent' svatodušní
svátky, Velk]í pátek apod.). Definitivnost jeho zríčtování se ,,star m
Životem.., v němž měla místo ještě hoŤkost a skepse, se v Zahrad-
níčkově poezii projevujejednoznačnym zprisobem: vše se včleĎuje
do ortodoxně náboženskych souŤadnic, kde se na|ézá básníkova
autentická existenciální jistota. Milostná a rodinná poezie je tak
pŤedevším zdtnazněním čistoty a jistoty rodiny jako základního
pŤedstupně k boží pospolitosti (báseĎ Na zemi dosud vy, Svatební
zvony); pňi narození dítěte (báseř Narozená) je diktováno lyrické
vzepětí nejen otcovskou radostí, ale také touhou zasvětit dítě Kristu
a Panně Marii jako ochráncrim jeho nevinnosti; i čas naší všednosti
je členěn liturgick1fm rytmem: polední modlitbou (báseri Poledne
nad městem) či klekáním (báseĎ Po jarním klekání). Také smrt
F. X. Šaldy (báseĚ odchod) a J. PekáŤe @áseř Rekiiem)je inter-
pretována zcela jednoznačně v katolick1fch intencích; v básni nad
PekaŤovou smrtí pak Zahradníček rozvijí svou vizi kŤesťanského
zmrtv chvstání českého národa pod patronací svatého Václava'
(Zahradníčkovi je bliŽší PekaŤriv myšlenkoqf svět, v jeho spojení
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P,o'14.r:ve1i slunci, pátá básnická sbírka Jana Zahradnička, seskládá ze dvou oddílri a závěrečného epil ogu Zemi mé... Jestliže ieš-tě v pŤedchozí Zahradničkově básničkéibírce ŽÍzNtvÉ LĚíozazníva|a v jeho verších jistá hoŤkost z upllvajícího času i; ^";nosti mnoha životních gest (v osobně konfesijni uasni rni"}iiii1
čteme' napĚ. verš .dopola rozvinut mrij život dále míjí..) , io,,a,í
vení slunci užje básníkovo zakotvení vjistotách kŤesťáníké víry takneotŤesitelně pevné, že eliminuje každou marnost, ve všem náchá-
zeje stopu božích záměrri. Svár ,,duše s tělem.., tak často 'prito-
Ěující v dŤívější Zahrad.ničkově tvorbě napěíí mezi ''nyíono,ii
a' touhou po absolutnu , je zde definitivně a vítězně pŤekoáán; vse-
:|lg :-r.l:lé a.fyzické-je podŤízeno principrim ducha, kter:flako
zakladni.predpok|ad veškerého bytí harmonizuje a prostupuje vse.A tak mriže básník už v jedné z pivních básní sbírt<y pr";áJ *-ěbjakousi ávotní bilanci a konstatovat: ,'Zub marnostíiát oner t ore-vu / lnul k ritrobám v dnech,dlužících, / nedaŤilo se želeni azpeii 1pŤi vodách churavějících....,, a zároyeĎ vytyčit jasnf směrník stcesty budoucí ,,hŤad lich1fch besed opuštěn, / oĚ'u"ís k 't"o"i po.
hled pÍím1i,.. (báseř Nq'yole praskající ke žn). Cestu vzhriru,.ve-
doucí do ,,ráje nutnos1i.! v nimz 3ďuasnrtová ui'u o.otr"'iiémá,
symbolizuje pohled k slunci, jež 1e-zák|adním ideovlm 

"-urJ."řcelé sbírky. Slunce je pro' Zahraďníčkasynonymem Í}oha; tak jakoje veškeré stvoŤení ovládáno a prostupováno božím ňád."'" t"ki;k;
ď :lečni paprsky svítí na vše áobré i zlé a jsou rrruuní poá*into"
veškerého života, Básník vz1ivá slunce (,,Ó, ilunce, ty anděle ohnivérady, / monstrance, jíž koŤí se věže a vody tj, cnape je iat" "a[r"á']pŤedpoklad veškeré naděje (,,kde rizkostínoci jsou, i.oe satu'nouo 7královstvi jemuž jsem poplatnf b!val?..) u ' .izu'"* ilí-á.š :
biÓzu velikosti a pokory vé slunečnim ,uítu, , nímž se 't"n"" ááua
]:.*" yt1h ?* i qm.*:-:.nšjT a nejprostším (,,pro oči vězřri se po-
korně drobíš, / však studánkám a skŤivan m dáváš se celé'.. -.bá-
sei Po'zdravení slunci). Pro svou kŤeséanskou adoraci slunce Za-
hradníček jako by nalezl básnick;f piedobraz v Hymnu na uratia
Slunce svatého Františka z Assiši;.tak jako u svátého Františka
z Assisi' i u Zahradníčka je sluneční zďŤe symborem uozirro jasu
a vítězství světla nad temnotami pekla a nricnu v tdském nítru,protože ,,lež složitou tvé loukotě drtí...

Dramatic\f konflikt mezi básníkovou smyslovostí a touhou po
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nacionalismu s kňesťanskou univerzalitou vidí básník jeden z pŤed-
pokladri pro oživení svatováclavské tradice v českém národě,jak to
dokumentuje básnick1f portrét Svat!, Václav a zejména básnick
epilog sbírky Zemi mé..., ktery není ničím jinfm než apoteÓzou
rodné země a jejím zasvěcením svatému Václavu.) I Zahradníčkova
oslava K. H. Máchy (báseĚ M cha) zvyraz uje u tohoto básníka
pŤedevším jeho barokní antitetičnost, tak jak to zd razĚovala sou-
dobá katolicky orientovaná literární historie (pŤedevším A. Vy-
skočil). V Pozdravení slunci se také poprvéuZahradníčka objevuje
v podstatné míňe fenomén města jako symbolu odcizeného života,
sídla všech hŤíchri, s nimiŽ bojuje lidská žádostivost a plcha (báseř
Nocleh v cizím městě). Ve své patetické vizi města (báseř Vel@ pá-
tek v městě),jehož ulicemi, kanceláŤemi a restauracemi prochází
Kristus' tol ícívykoupit svou obětí i verhaerenovské zástupy spo-
lečensk1fch vyděděncri a chudákri' má Zabtadníček v této sbírce
nejblíže k BŤezinovi; tak jako BŤezina, i on chápe město jako pŤi
znak nebezpečného odvratu moderní civilizace od tradičních du-
chovních hodnot. Tento vpád městské tematiky ovšem nikterak
neovlivnil venkovsky r áz Zahraďntčkovy obraznosti, která je stále
pevně spjata s jeho rodnou Vysočinou. ,,BŤehy klasnaté..; ,,záspí
smysl .. 

;,,slunce, tvé loukotě drtí.. - to je básnické vy r aziv o v íc než
zŤetelně inspirované venkovem, včetně nemnoha až parnasistně
zdobnfch neologismri (,,plavok1así..,,,černo1esí..)' Integrálnost
náboženského prožitku ovlivnila méně básnickf slovník (sakrali-
zace všednosti pomocí pŤíměrťr ,'pšenice zlaté magnificat.. není ty-
pickfm znakem Zahraďničkova slovníku) a více se promítla do
tvarové struktury jeho poezie, jejíž složitou veršovou konstrukci
ovlivřuje zejména hymnus a modIitba. Dokládá to zvláště hojnf
v.iskyt apostrof a apelri všeho druhu (,,ty smutnych potěšení, ty
chor1fch uzdraveni,, - ,,Ó Maria, ty paní studánek, jež držíš blan-
kyt..-,,Ó hlohu tvrd1fch bodlin..); zejména apostrofa, tato klasická
součást mnoha modliteb, je formou, jíž básnící subjekt velmi rychle
dynamizuje svrij duchovní vzmach a pohyb vzhriru ke klenbě nebes.
Proto se také básník tak často stylizuje do role modlícího se člově-
ka, koneckoncri i město ,,modlí se stojíc.., aby byla zďtrazněna
i noetická funkce modlitby jako mostu pŤekonávajícího propast
mezi všedním a nadzemskym, mezi lidskfm a božím. Jedině ono
všudypŤítomné venkovanství, sycené tradiční zbožností básníkova
mládí, dává Zahradníčkově poezii organiclf charakter a autentič-
nost a uchrániloji pŤed spekulativností a abstrakcí. A také to,žeje
Zahradníčkriv nábožensk1f prožitek opňen o víru v zmrtvychvstalé-
ho Krista, kter1f není pro kŤesťana žádnymfiIozofick1Ím principem,
ale iedinečnou osobnostní zárukou ieho existence.

Pozdravení 'lqg- J'ffi!

Pozdravelí slunci, spolu s jeho dalšími dvěma básnick1fmi sbír-
kami z tÍicátych |et (J ď áby, |933 a ZIZNIVE LETO' l 93 5), pŤed.
stavuje nespornf vrcholZahradníčkovy básnické tvorby, jejíž další
ví,vojuž nikdy nemohl dosáhnout, vinou vnějších okolností (na-

"i'ti"ta 
okupace, básníkovo dlouholeté věznění v padesá|('ch le-

tech), oné vnitŤní kontinuálnosti a tvrirčí dovršenosti, jaké Za.
hradníček dosáhl v básnicky i lidsky nejšťastnějším období svého
žívota.

Pracující den - Josef Hora 1920
Pracující denje v tvorbě svého autora a vribec v českém básnictví
první sbírkou proletáňské poezie. Verše obracející se v duchu sou-
dobého vitalismu k pÍírodě a k člověku spjatému pŤedevším s ní,
k čisté tabuli nepopsané vztahy a minul1fmi zážitky (Clověk na ja-
Ťe), a také poezie civilizační (Aeroplán) jsou tu pŤehodnocovány
v básnictví sociální citlivosti a aktivity; ztámé motivy pÍírodní
poezie se mění v symboly spontánních revolučních sI| (Voda).PÍe-
važuje však novy typ poezie: básně poukazujici k realitě prudce
aktualizované současnym politickfm děním, ke společnosti tŤíd-
ních rozporri, vykoŤisťování, hamižnosti a bídy; v kontextu Horovy
pÍíznačné, i zde zachoyané snivosti a nesmělého okouzlení pros|f-
mi krásami světa strhují k sobě tyto motivy tvrdé sociální sku-
tečnosti prudce pozornost. Na rozdíl od tradiční sociální poezie se
Horova socialistická tvorba opírá o ideologii komunismu a ruské
revoluce. ProletáŤ se stává subjektem dějinného procesu' nositelem
nového civilizačního sebevědomí. Ve shodě s nadějemi a iluzemi
doby je jeho odboj u Hory motivován láskou a děje se v zájml
spravedlnosti pro celé lidstvo; cílem je pŤitom lidská osobnost roz.
vinutá pŤedevším po své duchovní stránce - hm otné zájmy (kromě
pŤekonání tísnivé a oklešťující bídy) zristávají pro Horu v pozadi.
V básni Dělnická Madonaje k oslavě rilohy dělnické tŤídy užito
srovnání proletáŤského dítěte s rodícím se Kristem, jak je to známo
uŽ z revolučně demokratické a utopické literatury 19. století. Zde
však vedle paralel vystupují i kontrasty (revoluční čin proti poko-
Ťe). Stylizace v duchu hlásání nového evangelia-vytváŤí ve sbírce
rétorické básně oslovující masy stylem kázání. Uderná poezie zi-
stává však pro Horu spíše záležitostí vrile a touhy; těŽiště není v ko-
lektivní patetické tvorbě ani v politické a pŤíležitostné tematice.
Hora ve sqirch nejlepších proletáŤsk]fch verších vychází ze situací
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