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PÿEDZPÃV

Prsten si nevzalas a perly v mlÈËnÈm jase
nezdobÌ t¯pytem öÌje tvÈ,
kdyû skl·nÌö ji, jak Maria jen skl·nÌv· se
s kostelnÌ korouhve.
Vöak ani prstenu a ani spony stkvÌcÌ
ti net¯eba a kouzlem zaz·¯Ìö
prostoty tÈ, jiû po meËi a po p¯eslici
zdÏdilas jiû.
A spÏch· slovo, spÏch· krev tam k ret˘m r·ny,
jiû s nÏhou nesmÌrnou ty trnouc otvÌr·ö,
jak prsty paprsk˘ pupence zotvÌr·ny
v st¯Ìbrn˝ b¯ezen n·ö.
A Ëtvero ûivl˘ jmÈnem tv˝m zas do n·ruËÌ
zelen˝ch ˙ËastenstvÌ zlehka bere mne,
jemnost sil obrodn˝ch mÏ prudkostÌ svou zmuËÌ,
tvrdost mou rozemne.
Tu v ster˝ch dve¯Ì zpÏv odvÏtÌm jednÌm sbohem,
a strûen k dlanÌm tv˝m, jeû odpouötÌö,
milostÌ straölivou rozezn·n v st¯epu mnohÈm
p¯ijmu sv˘j k¯Ìû.
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P¯ijmu a polÌbÌm, jak lÌb· se jen zemÏ,
n·m slÌben·, n·m dan· p¯ed r·jem,
kde sestru v tobÏ j·, ty bratra ve mnÏ
najdeme navz·jem.
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DOST NEBES V O»ÕCH TV›CH

NevÌm, jak p¯iblÌûit se ztichl˝ dosti
k tv˝m dlanÌm laskav˝m,
chlad jejich listnat˝ mÈ ûÌznivosti
co znamen·, ty nevÌö snad, j· vÌm.
J· vÌm a nevÌm p¯ec, jak pozdraviti
tv˘j ˙smÏv radostn˝,
z¯Ìm na Ëele, kol sp·nk˘ ûÌlobitÌ
dost mÌsta pro ostny.
Dost nebes v oËÌch tv˝ch pro deötÏ ûalu,
by v ûitÌ mÈ a tvÈ
spad·vajÌce strhly do p¯Ìvalu
pal·ce marnivÈ.
Dost n·soben bÏd cizÌch poËtem krut˝m
z minula v budoucnost
m˘j kaûd˝ vzlyk pod bodcem ost¯e skut˝m
hled· tvou horoucnost.
Dost obÏtÌ, jeû nesu, do objetÌ
tvÈho se p¯id·v·,
ty vÌö to, vÌö, a p¯ece lehko je ti,
obejmout k¯Ìûe dva.
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A p¯ece podep¯Ìt chceö, sloupe sladk˝,
mÈ vÏrnÈ sch˝lenÌ ñ
û·r ûeny, soucit sestry, obÏù matky
öleh· v tvÈm plameni.
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NOKTURNO

Rapsodie mraËen roztrh·na
doznÌvala deötÌkem a bl·na
ticha kr˘Ëky kapek chvÏla se,
a jak z¯el jsem, vöude po dÏdinÏ
veËer skr˝val se sv· svÏtla stÌnÏ,
zn·m jen po hlase.
A jen nad z·padem halÌc TÏlo
mrak˘ roucho turinskÈ se rdÏlo
krvÌ podlitin a k nebes˘m
rudÏ st¯iklo slunce probodenÈ
bitev p¯elud oblaËn˝, jenû klene
se aû nad v·ö d˘mÖ
Usnulo pak vöechno, pramen mlÈka
hvÏzdn˝m crkotem v sen dÏtsk˝ vtÈk·,
usnul chlÈv jen stÈbly haraöe.
TobÏ vöak jak peËeù na z·vÏti
mÏsÌc pl· a ¯asy nep¯imkne ti
strach tv˘j o vaöe.
Po st¯ech·ch svit bÌl˝ prost¯en hebce ñ
svÏtem öÌlenci kdy vedou slepce,
pod vÌËka m˝ch verö˘ veöla jsi.
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L·skou ˙zkost m· tak n·sobena,
l·skou ˙zkost m· zas vykoupena
cestu hled· si.
Abych vidÏl, oËi zavÌraje,
abych slyöel, sluch sv˘j zapÌraje,
nepromarnÌm j· zde Ëern˝ Ëas.
ZpÏve m˘j, s·m sl·b, vöak op¯eö se mi
o l·sku a strhneö sirou zemi
v p¯Ìsvit boûÌch ¯as.
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SAMA ZA BOUÿE V CHR¡MU

Co kr·snÏjöÌho, neû kdyû bou¯e letnÌ
nad safÌr krajin dÏl· z blesk˘ k¯Ìû,
prstÌËky list˘ prosÌ z dusna, slÈtni,
vlaötovky na öaty jÌ nast¯Ìhaly jiû.
Vöak stÈbla sklonÏn· aû po kolÈnka
v strach pod b¯idlicÌ mraËen zsÌnala,
Ëekanky ËekajÌ a p¯Ìze tenk·
kom·¯Ìch hvizd˘ p¯Ìst se p¯estala.
I j·dra v o¯Ìök·ch ti z Ëerva provin
ve chvÌli tÈto strach sv˘j ˙pÏjÌ,
za j·sot svatebnÌ, za n·¯ek vdovin
tv· dÌvËÌ ˙zkost pat¯Ì hloubÏji.
Za bezstarostnost mdlou tv· starost kleËÌ,
za nerozv·ûnou smÏlost ost¯ÌûÌ,
z·ruky z·vor jen jak nebezpeËÌ,
jistotu tenkou stÏn vöech prohlÌûÌ.
Se ûenci na polÌch i s tÌm, kdo lÌchu dosel,
sklÌËena klÌËÌö ve stvol modlitby,
maËinek mate¯sk˝ch i letorost˘ posel
k Vöemohoucnosti bezbrannÈ, jiû v chlebÏ spÌ.
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Z klubÌËka malovÏrn˝ch s biËem blesk˘ v pat·ch
jedin· ke Kristu si trouf·ö na dotek,
by povstal jiû, nad rudou smrötÌ ruku nat·h,
by pokoj po bou¯i dech dechem rezedek.

53

PROSBA

VidÌm, jak s raneËky odch·zejÌ,
a prosÌm, Û pomni
mladosti bezbrannÈ i k¯ehkosti sestry jejÌ,
a prosÌm, aù prudcÌ a neoblomnÌ
sröÌcÌ ok¯Ìdlenci ti
je zaötÌtÌ.
V oËÌch ˙div
svÏûesti rosnÈ vöech vÏcÌ prvotnÌch
jim spanile doutn· jeötÏ se neprobudiv
zklam·nÌm ani sve¯epou ranou ñ
tak jdou a jejich povzdech i smÌch
jak po skle sklouz·v· hladce
po k¯ehkÈ pr˘zraËnosti
smysl˘, kde rajsk· p¯edja¯Ì vanouÖ
Tak jdou a nemajÌ jeötÏ Ëeho od¯Ìkat se,
vûdyù neznajÌ ñ a jen s dubnovou dychtivostÌ
se dÌvajÌ vp¯ed.
Ale svÏt
nenÌ uû lÌbeznÈ doma,
ale svÏt pln˝ pe¯ÌËek z rozdran˝ch hnÌzd,
pln˝ ohark˘ svÌcÌ dom·cnostÌ rozutÌkan˝ch ñ
a kaûdÈ z nich pod kroky n·strah a klevet

54

uû rozestl·no, ûe archandÏl dÏlat co m·,
aby ji p¯eved
tÌm ˙lisn˝m lesem, kde za listem list,
jak nap¯ed byl by si jist,
co se stane,
öept· a öept· svÈ zvÏsti lhanÈ,
jimû ml·dÌ tak r·do naslouch·.
Tak poznajÌ mnohÈ ñ a pozn·nÌ prav· nebudou to,
aû bez roucha
bÏlostnÈho se navr·tÌ k domova prahu.
TemnÈ bezuzdnosti ztrhanÈ pouto
jak knoflÌËky nezapjatÈ
na öatÏ ledabylÈm vûdy projevÌ snahu
do bl·ta strhnout, jak strûeny samy
po ohr˝zku slizkÈm uklouzly.
MstÌt budou se furie z·ötÌm vzÚatÈ,
se sÌrn˝mi hlubinami
od pasu dol˘ sp¯·hnouce z·mÏr zl˝.
A jejich oËi ñ ty knihy,
z nichû moudrosti promethejskÈ sröet mÏl jas,
k¯Ìû na k¯Ìû popsanÈ övihy
temnotn˝ch blesk˘ ñ po vöechen Ëas
jak hroby se otvÌrat budou,
jak hroby se zavÌrat budou.
To proto, ûe jsme tak zbabÏlÌ byli,
to proto, ûe jsme jich nechr·nili,
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jinÈ ñ jak kytice vyvonÏnÈ,
jak ËadÌcÌ lampy s olejem rozpl˝tvan˝m
vstoupÌ v d˘m ûenicha svÈho
bÏdnÈ ñ ûe se slovem dan˝m
d·t nemohou svÏûesti vÏnnÈ
z dÏdictvÌ promrhanÈho. ñ ñ ñ
Aby tak nestalo se,
aby dÏù·tek dupot na podlaze
domov˘ p¯ÌötÌch k srdci zas vnikal vlaze,
chraÚ, Boûe, chraÚ ty kolÈbky v·bnÈ
pokolenÌ sv˝ch budoucÌch!
VidÌm ñ v temnotÏ nehostinnÈ steskem je z·bne
a pot¯ebnost nÏhy aû k pl·Ëi ûene
ty prameny nÏûnosti nebetyËnÈ,
ty polibk˘ snubnÌch n·doby sliËnÈ,
z nichû oheÚ a med zemÏ zaslÌbenÈ
s·l· a vonÌ v klokotech horoucÌch.
VidÌm, jak odeöly, odch·zejÌ,
a prosÌm, Û pomni
mladosti bezbrannÈ i k¯ehkosti sestry jejÌ,
a prosÌm, aù prudcÌ a neoblomnÌ
sröÌcÌ ok¯Ìdlenci ti
je zaötÌtÌ.
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POD BI»EM MILOSTN›M

Pod biËem milostn˝m
hn·n ze dne do dne, ze dne do dne,
stanouti nemoûno, j· vÌm,
dokud se nedohodne
dychtivost ukrutn·
dobr˝ b˝t ke vöemu a k vöem
s chlebem, jenû nechutn·
zatÌm neû popelem,
s jitrem, jeû ûhavÏ pÏnÌ
z jiskrn˝ch kuropÏnÌ.
Stanouti nemoûno, j· vÌm,
a zlobou spokojit se svou,
kdyû s k¯ikem dr·sav˝m
krev, bl·to horce st¯Ìk·
na obraz SlitovnÌka,
jenû pad·, pad· se stÏnou
pokoje vËerejöÌho,
a nov˝ t¯eba hledat jest
o stÏn·ch pevnÏjöÌch a vÏtöÌch,
jeû odolajÌ v nebezpeËÌch,
nesouce obraz (vÌtr neshodÌ ho)
na skob·ch hvÏzd.
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Stanouti nemoûno, j· vÌm,
kdyû nebes krut· nÏha
sv˝m biËem ¯e¯av˝m
po tv·¯i öleh·,
nutÌc n·s v spÏchu nenad·lÈm
opouötÏt vyölapan˝ pr·h
i zvyk˘ pÏöinky uû p¯ÌmÈ,
jeû nikam nevedou ñ ûe m·lem
tak vöeho prosti odch·zÌme
jako ti na m·r·ch ñ
ûe srdcÌ chvat a krok˘ chvat
po hrobech slyöet pospÌchat
k zemi, jeû sladkÈ svÏtlo pije
z lÌbeznÈ r˘ûe UtopieÖ
Stanouti nemoûno, j· vÌm,
i kdybych klesnul p¯ece
tv·¯Ì v tv·¯ krvav˝m
odlesk˘m v Ëasu ¯ece,
i na mne v krvi rozlitÈ
od hvÏzd by sprchla sladce
prvotnost mlÈËn· nÏhy tÈ,
z nÌû vzeöel jsem, v niû odevzdat se
v krutosti vöeho br·t a br·t
j· zapomnÏl uû tolikr·t.
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III

B › VA L O U M N E Z O T V Õ R ¡ N O

B˝valo u mne zotvÌr·no,
zotvÌr·no vûdy pro jinÈ,
v·hal jsem ale ¯Ìci ano,
v·hal jsem takÈ ¯Ìci ne.
A zmrazoval û·r slunce, ûehly snÏhy,
z ˙dolÌ letorosty sröely jak st¯elba nÏhy
v bezbrannost mou, jeû chv·lÌvala luËiötnÌka
za setbu ran tak dob¯e mÌ¯en˝ch, aû z nich zpÏv
vznik·,
aû v hrdle hork˝ klokot pramen˘ i vzlyky dlouhÈ
mÌz houslov˝ch a s flÈtnou kos˘ zlat˝ var vöech
poupat
j· zpÌval jsem, t¯ebaûe sk¯Ìpky mÈ jen sk¯eky
pouhÈ
vyloudit dovedly a mÌsto stoupat
po schodech hudby jenom klop˝tat jim d·no
nad sr·zem kdesÖ
B˝valo u mne vûdycky zotvÌr·no
cizinec ËlovÏk, andÏl a i pes
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vejÌti mohli dve¯mi mÈho slova,
anebo oknem tuöenÌ se snÈsti
po hvÏzdnÈ ratolesti,
pror˘stajÌcÌ do mÈ tmy.
P¯isednout mohli za m˘j st˘l a znova
ot·zky tÏûkÈ d·vat mi,
na nÏû se odpovÌd· nebo mlËÌ tÈû
ûivotem cel˝m najednou a ot·zan˝
buÔ projde v zkouöce tÈ Ëi propad· v svou leû.
Ot·zky mohli d·vat mi a p¯ihlÌûeti
(se z·jmem, chladnÏ p¯ec, jak dovedou jen dÏti),
jak srostl˝ s û·rem sv˝m z krutosti nev˝slovna
trhal jsem, trhal slova sv· ñ
jak rozpory v nich smÌ¯Ì se a sv·r m˘j srovn·
v souvÏtÌ kruönÏ pravdiv·. ñ ñ
D·l zmrazoval û·r slunce, ûehly snÏhy,
z ˙dolÌ letorosty sröely jak st¯elba nÏhy
v bezbrannost mou, Û Maria, a lÈta na pospÏchu
plameny bÌle oûehla mÈ sp·nky ñ sn˘ m˝ch st¯echu,
aû jak d˘m pust˝, z pavuËin a prachu hnÌzdo havÏti
j· ponÌûenÌ svÈ mÏl na Ëas trpÏtiÖ
V potop·ch nov˝ch Archo Noemova,
jenom ty zn·ö ko¯Ìnek kaûd˝ mÈho slova,
v Ëem zapuötÏn a jakou tmou se k svÏtlu sbÌral.
Ozdobo n·rod˘, andÏl˘ velitelko,
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jenom ty zn·ö, jak hluboko a jak i mÏlko
j· br·zdu svou jsem t·h a kleËe svÌral,
zbÏsil˝ or·Ë na novinÏ ticha,
jeû klas˘ zpÏv m· nÈstÖ
” vÌm, jak krvÌ potÌ se, jak ho¯ce vzdych·
Kristus tv˘j v Getsemane a jak tÏûko pÏst
TrestajÌcÌho tobÏ zdrûet jest,
Planetu aby nezdrtila.
VÌm, jakÈ mo¯e vzlyk˘
k noh·m tv˝m p¯es vÏky se vlnÌ od h¯ÌönÌk˘,
vöak stÈbla zlomenÈho vonn˝ vzdech
k tobÏ-li stoup· ze zemÏ,
slyö takÈ mÏ!
Slyö hloubku bÌdy mÈ, v nÌû nevÏ¯il jsem ani,
ûe ponÌûenÌ mÈ rubem je zmrtv˝chvst·nÌ,
ûe ¯Ìci ano znamen· zde kynout
mocnostem dobr˝m v sÌÚ svou chudou,
ûe v tv·¯i jedinÈ si odpoËinout
nenÌ co zhynout
pro hvÏzdnou lidnatost oblohy oz·¯enÈ
tv·¯emi vöech, co byli, jsou a budouÖ
Ty, jeû mÏ pronik·ö svou l·skou do ko¯ene,
slyö ano mÈ, vy¯ËenÈ jasnÏ, p¯eup¯ÌmnÏ.
St˘j p¯i mnÏ,
kdyû dve¯e otev¯enÈ
vroucnosti vichr p¯irazil a za tmy
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v mou jizbu nem˘ûe uû vstoupit kdokoli,
protoûe uvnit¯ je, chce zazpÌvat mi
ûena ñ zdroj nÏhy prad·vnÈ, zav¯en˝ Eden,
protoûe bez slunce a bez hvÏzd, bez polÌ
najednou moûno obejÌti se v svÈ velkÈ nouzi,
v nÌû vöechno navracÌ se ston·sob,
protoûe bohat jsem ñ aË oba chudÌ, pouzÌ ñ
kdyû z jejÌch oËÌ br·t si smÌm jak ze z·sob
zrnatÏ nast¯·dan˝ch v s˝pk·ch andÏl˘,
protoûe vÌ, jak trpÏt musÌm, abych zpÌval,
protoûe vÌ, jak zpÌvat musÌm, abych utrpenÌ
kousek jen pozvedl nad hlÌnu, nad kamenÌ,
jak ona ˙smÏv sestersk˝ i pl·Ëe p¯Ìval
pozved· nade mnou a v ûhavÈm ˙dÏlu
mÏ stÌnÌc nÏûnÏ domlouv· mi,
jak by se ve mnÏ harfy dot˝kala,
kter· uû spala,
vöak nov˝m souzvukem v nÌ novÈ zpÏvy
zmrtv˝chvstanou
na p¯ivÌtanou
vöemu, co s n·mi
slavnÏ a p¯etÏûce
milovat, trpÏt chce ñ ñ
ñññññññññññññ
Svit ho¯kÈ pravdy pad· na dny klamnÈ,
slyö, za ni modlÌm se a ona za mne,
a jak se mlËky skl·nÌ k hlÌnÏ, ke kvÏt˘m,
na dechu jejÌm chci si stavÏt d˘m.
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DOSLOV

Zahradníčkova sbírka Pod bičem milostným vyšla v červnu 1941
jako 31. svazek brněnské edice Akord. Velká část básní byla od
roku 1940 publikována v revui Akord, kterou básník řídil. Sbírka
vznikala vesměs v Uhřínově u Velkého Meziříčí, kde Zahradníček
bydlil a odkud pocházela i adresátka této poezie, Marie Bradáčová, s níž se v říjnu 1945 oženil.
Je to kniha v několika směrech výjimečná. Píše ji zralý básník
na vrcholu tvůrčích sil. Formálně představuje shrnutí veršových
forem jeho dosavadní tvorby a zároveň představuje východisko
k novým výrazovým formám, směřujícím k větší prostotě slova.
Je psána inter arma, uprostřed nejstrašnější války, kdy básník
sám, jeho láska i jeho národ žijí ve smrtelném ohrožení. Souběžně s touto subjektivní lyrikou píše Zahradníček „válečnou“
poezii bezprostředně reagující na konkrétní události nepřátelské
okupace a na přízračnou atmosféru krvavé doby. Tlak ponurých
let pronikal i do milostných veršů, v nichž chvalozpěv na lásku se
nejednou lomí ve výraz úzkosti a blížících se hrůz. Tato historická
scéna zůstává ve sbírce provždy přítomna, přestože si toho kupodivu nevšimla nacistická cenzura. Pravděpodobně charakter
milostné lyriky jí zaslepil oči (nebo ke konci války polevila bdělost a ostražitost), takže propustila do tisku některé básně, které
by neměly šanci na publikaci mimo tento kontext intimní tvorby
(např. báseň Prosba reagující bezprostředně na odvlečení celých
ročníků mladé generace na nucené práce v Říši, a řada dalších).
Nadto je básník svou milostnou lyrikou zakotven pevně v rodné
Vysočině, rodný kraj a příroda je všudypřítomným svědkem i činitelem růstu a vzepětí básníkovy lásky. Bohuslav Reynek v ní
poznal „apoteozu domova vnitřního a nejvnitřnějšího“.
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Složité vazby i elementární prostotu Zahradníčkovy vrcholné
milostné poezie snad nejvýstižněji vystihl Jan Čep v dopisu autorovi (25. 6. 1944):
„Řeknu Ti jenom, že tvá knížka zní plným a sytým tónem od
prvního verše do posledního a že oslňuje přesností a prostotou,
s jakou zaklínáš do křišOálu svého tvaru procesy nejkřehčí a nejspletitější. Úžasné je, jak v Tvém výrazu splývá ,osobní‘ element
této lyriky s osudem společenství, s kterým trpíš. Je jistě pravda,
že se v české literatuře asi nenajde obdoba pro milostnou lyriku
cítěnou v takovýchto souvislostech a zdviženou do této roviny;
ale knížka Tvé ,milostné‘ lyriky je zároveň palčivým a úpěnlivým
svědectvím našeho času, hořícího ,krvavými odlesky‘ z Tvého
verše.“
Palčivé svědectví básníkovy lásky „bezbranné, trpké, mlčenlivé“ s intenzivním prožitkem „žalu země“ a s pečetí oslnivé krásy
krajiny žhne a živě plane i po více než šedesáti letech. Básníkova
láska k ženě je navzdory víc než nepříznivým tlakům zdrojem
úžasné radosti stále znovu dobývané, obnovované a stupňované,
až splývá v závrati s láskou nejvyšší, jejíž výraz se opírá o hymnus lásky sv. Pavla. Nejde o pouhé citové okouzlení, jde o splynutí dvou bytostí, jímž se otvírají nová poznání, nové chápání
života a světa.
K prvkům, které vytvářejí jednotu této nejsubjektivnější
Zahradníčkovy lyriky s celkem jeho básnického díla patří vedle
venkovské inspirace časová orientace podle liturgického roku
a výrazný mariánský akcent v nejedné básni, podporovaný ostatně meditací křestního jména milované ženy. („Pozemský kontrapunkt k mariánské písni milosti“ rozeznal ve sbírce např. Albert
Vyskočil.) Jsou to zároveň prvky, které přispívají k tomu, že Zahradníčkova milostná lyrika navzdory svému pevnému zakořenění v konkrétní dobové a místní realitě nabývá nadčasového
charakteru. Její lidská horoucnost a básnická ryzost ji osvobozuje z pout času a relativizuje její smrtelnost podobně, jako je
tomu u milostné poezie Dantovy, Petrarkovy, Ronsardovy…
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Vychází-li sbírka Pod bičem milostným ve druhém samostatném knižním vydání až více než po šedesáti letech (zamýšlené
druhé vydání, rozšířené o tři básně, mohlo vyjít jen jako soukromá bibliofilie; pak vydání v souboru Knihy básní se uskutečnilo r. 2001), nese na tom vinu především perzekuce Jana Zahradníčka za komunistického režimu, a možná také skutečnost,
že zájem publika poutá zejména lehkonohá milostná poezie. Nemůže být však pochyby o tom, že písně a modlitby lásky, výkřiky,
dopisy, zamyšlení a otázky, které Zahradníček ve své milostné
tvorbě předkládá, najdou své čtenáře dnes i zítra.
Mojmír Trávníček
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