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Na několika místech své práce mě Jana Fauknerová přesvědčila, že zná výborně 

Zahradníčkovo dílo a že umí číst a interpretovat poezii. Namátkou uvádím zmínku o 

invokacích v Roušce Veroničině, o verši La Saletty, výklad střídání pohybu a nepohybu ve 

Znamení moci nebo motivů ženských rukou v poslední sbírce Čtyři léta. Na místě jsou jistě 

také odkazy k Dantovi, neboť víme, že Zahradníček byl skrytým spoluautorem Bablerova 

překladu Božské komedie. 

Ale tím spíš zarážejí pasáže, které snad byly napsány chvatně nebo nedbale. Problematické mi 

připadají už úvodní pasáže, které jsou více či méně nadbytečné. Proč psát stručně a tedy i 

povrchně o poválečné literatuře, o Zahradníčkově životě a díle, o rozdělení literatury na 

oficiální, exilovou, o spirituální poezii atp. Proč vysvětlovat v poznámkách, kdo byl Jindřich 

Chalupecký, Timotheus Vodička, co je Hirošima...  Vysvětluje se, kdo byl Josef Florian (v 

poznámce chybně Florián), ale nevysvětlen zůstává Michael Florian. Autorka práce tím ztrácí 

energii, kterou mohla vynaložit jinde, a navíc zbytečně vychází vstříc kritice. Když píše, že 

Zahradníčkovo dílo „bezesporu“ zmizelo z české literatury, vyvolává otázku, co tím přesně 

myslí. Popularitu? Ale je poezie obecně populární? Nezájem odborné veřejnosti? Byly přece 

vydány Zahradníčkovy spisy, korespondence, jeho biografie, vznikly odborné studie… 

Existuje víc literatury třeba o Nezvalovi, Halasovi? Když cituje Chalupeckého kritiku 

katolických spisovatelů a Vodičkovu obranu, měla by uvést pozadí polemiky, tj. aktivitu 

některých katolických autorů v době po Mnichovu a jejich (vesměs vágně doložená) obvinění 

z kolaborace. Jde o velmi složitou problematiku, kterou nelze postihnout několika větami. Co 

znamená věta, že Zahradníček a jeho přátelé v Akordu „otevřeně vystupovali proti 

společenským a politickým trendům doby“? Myslí se tím oficiální ideologie protektorátu? 

Nebo avantgardní a čapkovská tradice první republiky?  

Trochu školometská je celá struktura práce, která postupuje od sbírky ke sbírce a u každé 

sleduje kompozici, čas, prostor, jazyk, motivy, ohlas… Třeba podkapitolka Co říkají kritici… 

působí u Znamení moci nepatřičně, protože sbírka nevyšla za Zahradníčkova života a nevím, 

lze-li Trávníčkův doslov z roku 1990 a Urbancův referát z roku 1999 označit za kritiku. (Z 

obého jsou přitom citovány jen obecné floskule, které podle mě nic zvláštního o těchto 

sbírkách nevypovídají.) Poutavější a snad přínosnější by bylo zkusit postupovat napříč 

jednotlivými sbírkami a sledovat třeba konstantní a proměnlivé motivy.  

Někdy mi připadá, že autorka neoprávněně generalizuje: „V každé opravdové poezii je 

přítomen prvek jakési modlitby.“ (s. 20) „Sbírka Rouška Veroničina vyšla v době, kdy byli 

všichni oslněni monumentalitou básníkovy sbírky La Saletta.“ (s. 34) Někde je nepřesná: 

Zahradníček „autorem veršů ustanovil ďábla“ (s. 49) Ďábel by snad mohl být mluvčím, ale 

sotva autorem. Jindy si jednotlivá tvrzení odporují. Na s. 24 píše, že Veroničinu roušku Bible 

neuvádí, ale v další větě následuje: „Motiv roušky není jediným opakujícím se biblickým 

motivem.“ Na s. 18 se píše, že Zahradníček byl v červnu 1951 zatčen a později odsouzen na 

třináct let. Na s. 74 se uvádí, že se v roce 1956 musel vrátit na Mírov „a odpykat si svůj trest 

do konce“. Ve skutečnosti byl v roce 1960 propuštěn, jako mnoho jiných politických vězňů, 

na amnestii. Jindy autorka vybočuje z odborného stylu: „Jeho sázka na pravdu však v ruletě 

tehdejších událostí nepřinesla kýženou výhru.“   

Diplomová práce Jany Fauknerové tak bohužel mnohdy působí dojmem promarněné 

příležitosti. Jako oponent nemůžu navrhnout lepší hodnocení než dobře. 

 

12.9.12                                                                                              Jiří Holý 

 


