
Poztlravení slunci - Jan Zahradníček

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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všedního dne dělníkova, z jeho pohledu oknem na chmurnou sce-
nérii pňedměstí (Chudí) ' z chvíle odpočinku mezi dvojím zahouká-
ním sirény, zproŽitkl hrozícího zoufalství pŤi setkání s pracovním
neštěstím nebo s chorobou dítěte ( Nezoufej!) . Na tyto motivy vždy
pak navazuje reflexe lyrického subjektu; je myšlenkově nevšední,
citově prožitá, a morální závěr'kněmuž směŤuje, má spíše podobu
intimního pŤátelského oslovení než Ťečnické vyzvy k davu. Jednou
z nelíterárních komunikačních forem stojících u pramenri prole.
táŤské poezie byla tedy rozmluva mezi pracujícími lidmi blízk;fmi
si osudem aŽtvotníperspektivou, rozmluva vycházející ze společ-
ného hledání, z potŤeby yyznat se ve sv'.fch moŽnostech ve světě,
jehož krutostby|a nazirána jako něco pŤechodného a změnitelné-
ho. Hora soustŤeděně sleduje pÍedevším etickou obrodu, nové
možnosti lidství ve svém proletáŤském hrdinovi. Nemriže z stat
lhostejn;f, pozoruje-li sobectví, touhu po pŤepychu a moci i mezi
dělníky. Akažď! pÍíznak nové citovosti i socialisticky uvědomělé.
ho vztahu k životním hodnotám zaznamenává s rozechvělou po-
zorností. Právě zde byl pro Horu zdroj naděje i drivod, proč v pro.
letáŤi viděl bytost' v níž je ,,víc světa.. než v druhych: v mezilidsk1fch
vztazichvzájemné pomoci a spolupráce, ve svobodném partnerství
mezi mužem a Ženou, v pŤehodnocení vlasteneckého citu, v doce-
nění hodnoty prostlch radostí, v otevŤenosti a vnímavosti nepŤe-
kultivovanfch smyslri, v odvaze k pŤekročení vymezenych hranic
i k životnímu experimentu. Vrcholnou hodnotou je pro Horu lid-
ská práce, dosud olupovaná o své plody, ale už nyní, ještě pŤed svlm
osvobozením, tvoÍivá síla životní (báseř Pr ce a1.). Ale osobitá
pozornost je věnována i okamžikrim, kdy se člověk aspoř nakrátko
a v iluzi vymaní ze sociálních determinací a bezprostŤedně prožívá
kontakt se ženou, pŤírodou,závratídálek: tyto verše nemajípopírat
společenské zač|eněni člověka, ale pŤinášet pŤedobrazy jeho bu-
doucí svobody.

K rys m nového člověka pŤistupuje tedy Hora pŤedevším cestou
reflexe, což v kontextu poezie Horovych druhri pŤedstavuje tradič-
nější pojetí. o něco mladší básníci se chtěli nového lidství zmocnit
energií experimentálního básnictví, rázem a bez ana|yzy duchov-
ních procesri. Subjekt Horovy sbírky naopak proživá svízeln;|'
pŤerod, zvolna se rczh|íží po světě; hledí do svobody, ale je spjat
s minulostí a chce vše cerlné z ni zachránit. Tak se objevují v jeho
poezii vnitŤni rozpory nebo dobově pŤíznačné problémové komp-
lexy, jako je napŤ. téma města jako milované i hrozící mocnosti,
s níž subjekt zápasí o své sebeuplatněni (Praha). Lyrick! mluvčí
pňitom není oddělen od svého druha.proletáŤe, i v něm se probou-
zejí lidu blízké a pro svět kultury zák|aďní hodnoty, pŤedevším
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družnost a vnímavost. - PotŤebám této drivěrné a zárovei' vy-
mluvné poezie pňizprisobil Hora voln! verš, piejat! z civ1|ízaění
tvorby St. K. Neumanna; využil také metody hromadění sociálně
pÍiznačnych detailri charakteristické pro pozdní lyriku Ant. Sovy
7 zpt,y domova ) . Ztlumil pŤitom patos apostrof a qfčtri' vyrazněji
rozčlenil a odstupĎoval větné celky; pružné proměny v rozsahu ver-
še se staly pŤedpokladem k tomu, aby vyčleněním krátké rytmické
jednotky byly zd razněny rozhodující momenty v rozvoji myšlenky
a shrnující aforistické pointy.

Pracující den nebyl umělecky pŤekonán Horovymi proletáŤsk1fmi
sbírkami Srdce a víava světa (1922) a BouŤlivé jaro (!923) Vede od
něho pÍímá cesta k Wolkrově TEZKE HODINE a HoŤeišího
HUD }Ě NA NÁMĚSTÍ; spolu s těmito básníky vytvoiil Hoia ty-
pickou podobu české proletáŤské poezie, kterou hájil četnfmi
články v programov;fch diskusích kulturní levice. mč

Prosté motivy . Jan Neruda I 883
Sbírka pŤináší subjektivní lyriku psanou pŤevážně formou intim-
ních vyznání v první osobě. Je uvedena motem, v němž autor
sebekriticky vyjadŤuje své pochyby o smyslu celku. Proto spíše než
na celek' o němž v soudobé korespondenci zpravidla psal jako
o torzu, odkazuje čtenáŤe na jednotlivé básně. Ve skutečnosti se
však Prosté motivy vyznačují promyšlenou kompozicí' každf oddíl
pŤedstavuje odlišnf, vnítŤně uceleny pocitoqf svět lyrického sub-
jektu a dohromady ďávají obraz básníkova proměnlivého niterné-
ho života.

Sbírka se skládá ze čtyŤ částí, pojmenovan;ich podle jednotliv1fch
ročních období (Jarní, Letní, Podzimní, Zimní) , básně jsou větši-
nou jen číslovány, jen některé provázi podtitul. Rozvržení knihy
podle pŤírodního cyklu prozrazuje, že pňírodní dění tvoŤíjejí pod-
Statnou složku. Poskytuje rámec k obrazrim vnitňního života lyric-
kého subjektu i repertoár pŤíměrri a analogií. Autor se v tom opŤel
o postupy, které dobŤe poznal v lidové poezii' pro niž paralely mezi
životem člověka a pčírody jsou jedním z osnovnych stavebních
prvk ; pŤírodní motivy u Nerudy jako u folklÓru jsou i zdrojem ná.
zornosti a prostoty. Právě tato spojitost S postupy folklÓru vedla
nejpravděpodobněji k titulnímu označení sbírky. ZároveĎ však pŤi
klonem k pŤírodnímu dění našel básník zp sob, jak zbavit svá ci-
tová vyznání jejich pouze subjektivního vyznaml. PŤi motivaci




