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' ' By1o to k srníchu a bylo to k pJ.áěi

s tou jej ich svobodou

Mys1e1i Že myslí nysle l i  Že m1uví

nys1e1í Že jdou

cokolí a kankoli se jim uráčí

a zatím se srnekali po hladké stěně

nálevky malstromu

v kruzích stá le nenších

a jedinou svobodu zrn obi lních jež

nají být rozdrcena

pro potravu obrů tak nelidských

Že kamení nad tín naříkaIo. ' '

/znamení mocí/

}íoravský kato1ický lyrik Jan zahradníčék pocházel z po-

četné rolnické rodiny. Narodi]' se ].7. ledna ].905 v Mastníku

u Třebíče. Vzdělání se tnu dostalo na třebíěském g1rmnáziu

s vynikající pedagogickou tradicí. od r.  ] .926 studoval na

fílozofické fakultě Karlovy univerzity, kde uzavřel těsné
přátelství s Janem čepern, s básníky Františkem Halasem, vi-

1énem závadou a Františken řlrubínem. studia však nedokončil.
V da1ších 1etech působil jako nakladatelský 1ektoř' překla-

datel  a redaktor.

Roku ].930 v Kuncířově praŽském nakladateIství debutoval

sbírkou pokušenÍ smrti, v níž našly svůj výraz jeho pesinis-

tické životní pocity, které však v da1ších letech zcela pře-

konává. T druhá sbírka Návrat (].93].) má ovšen stále se vra-
cející příznačné notívy: noc-smrt, dětství-žal, hořkost ra-

dost i ,  sIadkost bo1est i .  Také zde je snrt k líčen k tajenství
všeho, byt se básník v citovém znek1idnění pokouší o návrat

].933 vyšla jeho sbírka Jeřáby,

1

do '  k ra j i ny  dě t s t ví .  V  r .



v níŽ térna srnrti začíná být vyvaŽováno pozitivními obrazy

přírody.

Na podzirn roku 1933 se rodi lý Moravan přestěhova1

z praŽského prostředí do s] 'ap u Štěchovic, kde bydle1

u zdejšího učite}e Emanuela F 'rynty. Do půvabného místa neda-

Ieko Prahy za nírn př i jíŽděrí jeho přátelé - Albert Vyskočif '

Jan Čep, Frant išek Hrubín, v i lém závada a j iní. Vznik la zde

po dvou letech nová sbírka ŽÍznivé .Zéto. Ještě výraznějŠí

prvky krajiny a domova vstoupÍJ.y do da1ší sbírky PozdravenÍ

s]unci (1937), kterou autor napsa} po svém přestěhování na

uoravu do Uhřínova u Ve1kého Mezi říčí. objevuje se tu ve]mi

často ve verŠích úkon setby a Žní - notív zrna. Některé bás-

nické obrazy vynikají zvláštní krásou - ' 'peř iny oblaků na-

IoŽené na  s1uneční  vůz t ' '  ' ' z em ob]ečena  v  koš i l i  r eŽnou ' '

a da]-ší. Pozdraveni sfunci vyšlo v r.  L937, v době zvýšeného

ohrožení repub]. iky nacist ickou rozpínavostí. sbírka by1a

poctěna státní cenou. Její závěr tvoř i ly verše nazvané zemi

mé. . . ,  k te ré vyús t i 1y  básníkovou  obavou ,  vy j ád řenou  b ib l i c -

kými  p ř íměry  i  nadě j  í .

ý září 1938 došlo k osudné Mnichovské dohodě. Jako vý-

raz zahradníčkovy lítost i  a velkého roztrpčení nad tehdejšín

děnín vychází jeho stat P1áč koruny české. Rok poté vydává

básník sbírku Rorouhve - vroucné vyznání české zemi a jejím

duchovním tradicím. Končí oslavou světců - sv. vojtěcha, sv.

Prokopa, sv. Jana Nepomuckého, svatých cyr i1a a Metoděje.

Jsou to čtyř i  hymny odváŽných j inotajů - skrytých proseb

o záchranu z pohrom nacist ické okupace. V 1etech 1.940-48 ří-

dif  Zahradníček l i terární časopis Akord. v dopise svérnu pří-

tel i  Bedř ichu Fučíkovi z února I94I dal nahIédnout do tajů

své poezie: "Pravá báseň je jenon od7esk, jenom svědectvÍ,

že se děje něco krásného a s7avného.,, Tak tomu jistě bylo

s celým s]edem zahradníčkových básní, )ež vydal v roce L944

s názvem Pod bičen ni]-ostným. v této sbírce térněř čtyřiceti-

letý ].yrík uložíl opoŽděné zpěvy mi1eneckých vztahů. Ne však

hravou a lehce nadnášivou formou nladistvých nadšenců, nýbrŽ

váŽnou zpovědí vIastních c itů a tuŽeb. ovšem ani zde nechybí

náboŽenský podtext, nebot Zahradníčkovi je 1áska hlubokým



nravním citem, k něrnuŽ má vroucí a pokorný vztah. V témŽe

roce vyda1 básnickou skladbu svatý vác]'ay. Knihtiskem vyŠ]'a

až.po vá].ce r.  ]-946. Idea skladby měIa a má nás posi1ovat

v odhodlání př inášet obět i ,  jeŽ jsou schopny získávat národu

jeho podí1 na životě. v r.  1945 byl Jan Zahradníček oddán

v chrámu v Uhřínově s Marií Bradáčovou. V průběhu několika

1et se sta1 otcem tří dětí - Jana' Zdis lavy a K1árky.

Roku L945 wšla ve VvŠehradu Zahradníčkova básnická

skladba La sa].etta, motivovaná stejnojmenným poutnírn místem.

Podivuhodné zjevení uatky Boží v ob]-asti francouzských Alp

je jen rámcern pro básnické obrazy v té době odl išujících se

d'vou světů, jej ichŽ napětí zahradníček těžce pocitovaI
,mezi hrůzou a 'krásou se potáceje., .  Je to báseň o světě,

z něhoŽ se vytratila odpovědnost vůčí něčemu, co stojí mirno

nás. Úděs nad rozpaden všech hodnot po vá].ce vyrůstá aŽ do

nadčasových rozrněrů v sedrni zpěvech nonumentálního Znanení

noci. Tato sbírka vznik].a asi dva roky po únoru 1948 zpočát-

ku jako strojopis. stejně jako předchozí Zahradníčkova poe-

zie je zaIožena na ostrérn prot ik] 'adu dobra a z la, na základě

přírné autorovy zkušenosti Života v komunistickém reŽimu.

záhradníček předpovídá zánik komunismu, nebot negace ŽÍvota

nemůŽe mít budoucnost.

Dne ]-3. června 1951 by] Jan zahradníček v Brně zatčen

a ve vykonstruovaném procesu s ',protistátní skupínou'' odsou-

zen k t ř ináctí Ietům vězení. Trest s i  odpykávaf v Brně'  ve

znojně, na Pankrácí a na Mírově. Z rukopisné pozůsta1ost i

psané ve vězení později vyš1y sbírky Dům strach, čtyři ].éta

a texty Deniku z r.  1960.

v roce ]-956 onemocněla básníkova rodina na otravu hou-

barni. obě dcerky zemřely. Lékařům se podaří]o zachránit jen

syna Jana a manŽelku Mari i .  správa nápravného zařízení pro-

pustila Jana zahradníčka na pohřeb. Byla mu schválena dovo-

1ená s výslovnýn příslibern, Že uŽ se nebude muset do vězení

vrát i t .  Trest mu byl tot iž předtím sníŽen na devět let a byl

vytvořen předpok1ad k podrníněnérnu propuštění. správa věznice

si  však př i  svém sl ibu dovol i la ve1ni krutý žert: pobyt na

svobodě trval jen čtrnáct dní. Básník by1 pak nucen strávit



na !!írově a v Leopo1dově ještě ětyří léta a byl propuštěn až

12. května 1960 na tzv. annesti i  pro pol it ické vězně. vrát i l

se ke své rodině, kterou za trest vystěhovali z Brna do Uh-

řínova. Po péti rněsících na svobodě dne 6. října 1960 jeho

osJ.abený organismus podlehl se1hání srdeční činnosti. Po

šesti letech byl p1ně rehabilitován, ale jeho jnéno zce1a

zmizelo z ěeské literatury ' objevuje se pouze na skIonku

60. let (v r. 1966 vyšla jeho sbírka Jeřáby), aby pak v 1e-

tech normalizace byIo vymazáno zdánlivě navŽdy.

'íByla to vzpoura Bůh trpě1 a ě1ověk byl poníŽen.

Všechno přeš1o.

Nevidíš, kdo by po tobě kamenem hodiI, kdo by

tě vězni]. a vyslýchal.

A ty sán nechováš v srdci zášč k pranikomu.

Tol ik jsne všichni ztrat i l i .

Tol ik doufáne.

(z básné Návrat )


