
Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra české literatury 

 

 

 

 

 

 

ČEŠTÍ KATOLIČTÍ BÁSNÍCI  

V HODINÁCH LITERATUY NA GYMNÁZIÍCH 

Czech Catholic poets in the lessons of literature at high schools 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.  

Autor diplomové práce:     Bc. Pavel Dolejší 

                                           Valdštejnské náměstí 522/7 

                                           118 00 Praha 1-Malá Strana 

 

Obor studia:                       český jazyk–dějepis 

Typ studia:                         prezenční 

 

Rok dokončení DP:           2017 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval  

samostatně s použitím uvedené literatury. 

 

Prohlašuji, že odevzdaná elektronická verze  

diplomové práce je identická s její tištěnou podobou. 

 

 

Praha, 14. července 2017                                           

 

 

                                                                                                    ………………………… 

                                                                                                             Pavel Dolejší 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji vedoucí diplomové práce Mgr. Štěpánce Klumparové, Ph.D., za mimořádně 

vstřícný přístup, trpělivost, ochotu a spoustu cenných odborných rad při konzultacích  

a vypracovávání této práce.  

 

Děkuji rovněž svému tatínkovi Pavlu Dolejšímu za to, že mě přivedl k četbě. Děkuji mu 

rovněž za pomoc při pravopisné kontrole práce.  



4 

 

Obsah 

Prohlášení………………………………………………………………………………….2 

Poděkování………………………………………………………………………………...3 

Obsah……………………………………………………………………………………...4 

Abstrakt……………………………………………………………………………….......5 

Úvod………………………………………………………………………………………8 

 

I. Teoretická část…………………………………………………………………………12 

 1 Obecně didaktická východiska……………………………………………………......12 

    1.1 Tradiční podoba výuky literární výchovy…………………………………………12 

       1.1.1 Tradiční výuka ve světle pedagogických výzkumů…………………………...13 

       1.1.2 Některé dopady tradiční výuky……………………………………………......14 

       1.1.3 Rekapitulace charakteristiky tradiční výuky………………………………......17 

    1.2 Inovativní pojetí literární výuky na střední škole………………………………....18 

       1.2.1 Vymezení cíle inovativně pojaté literární výchovy………………………..….19 

          1.2.1.1 Postavení učiva v RVP G……………………………………………….....20 

          1.2.1.2 Téma katolická poezie a RVP G……………………………………….….21 

       1.2.2 Teoretická východiska inovativního pojetí výuky………………………….…23 

          1.2.2.1 Osobnostně rozvíjející výuka……………………………………………..23 

          1.2.2.2 Konstruktivistický model E-U-R………………………………………….24 

          1.2.2.3 Tvořivě pojatá nauka literární výchovy…………………………………...27 

          1.2.2.4 Hlavní zásady inovativního pojetí výuky………………………………….28 

    1.3 Katoličtí básníci a inovativní pojetí literární výchovy na gymnáziích…………….29 

 2 Katolická literatura jako problém terminologický…………………………………….34 

    2.1 Literatura, poezie a katolicismus…………………………………………………..34 

    2.2 Katolická literatura…………………………………………………………………40  

    2.3 Alternativní termíny………………………………………………………………..45 

    2.4 Katolická poezie…………………………………………………………………....47 

 3 Autoři………………………………………………………………………………..…48  

    3.1 Jan Zahradníček………………………………………………………………..…..48 

       3.1.1 Životopis Jana Zahradníčka…………………………………………......……..48 

       3.1.2 Komentář k životopisu Jana Zahradníčka………………………………………51 

       3.1.3 Zahradníček-básník……………...……………………………………………...51 

    3.2 Bohuslav Reynek……………………………………………………………………62 

       3.2.1 Mýtus Reynek…………………………………………………………………...62  

       3.2.2 Životopis Bohuslava Reynka……………………………………………………64 

       3.2.3 Dílo a tvorba Bohuslava Reynka………………………………………………..66 

          3.2.3.1 Vývoj poetiky……...………………………………………………………..71 

II. Praktická část…………………………………………………………………………...76 

 1 Tematický celek věnovaný životu a dílu Jana Zahradníčka…………………………….76 

    1.1 První vyučovací hodina……………………………………………………………..77 

    1.2 Druhá vyučovací hodina…………………………………………………………….81 

    1.3 Třetí vyučovací hodina……………………………………………………………...83 

 2 Tematický celek věnovaný životu a dílu Bohuslava Reynka…………………………...87 

    2.1 První vyučovací hodina …………………………………………………………….87  

    2.2 Druhá vyučovací hodina…………………………………………………………….95 

 

Závěr……………………………………………………………………………………….99 

Seznam použité literatury………………………………………………………………...101 



5 

 

Abstrakt  

 

Cílem této práce je představit možnosti, formy a postupy práce s dílem a životním 

příběhem českých katolických básníků Jana Zahradníčka a Bohuslava Reynka v hodinách 

literatury na gymnáziích. Dále je cílem navrhnout možnosti, jak přiblížit mladé generaci 

čtenářů katolickou poezii jako zdroj existencionálních otázek o životě a bytí, hlubokých 

niterných prožitků a spirituality bez ohledu na jejich soukromé náboženské smýšlení  

a preference. Modelovým adresátem této diplomové práce je středoškolský učitel, a tak je 

součástí textu i rozsáhlá kapitola o obecně didaktických východiscích, které jednak slouží 

k lepší orientaci v navrhované koncepci, jednak na těchto východiscích je tato koncepce 

přímo založena. 

 

Koncepce, kterou jsem zvolil jako prostředek dosažení stanovených cílů práce, vychází 

z principů, vyučovacích metod a forem tzv. inovativně pojaté výuky. Tato výuka vychází 

z konstruktivistického modelu a z čtenářsky, interpretačně a tvořivě pojaté nauky literatury, 

která je zaměřena na aktivní a samostatnou práci žáků, na receptivní i produktivní činnosti  

a probouzení zájmu žáků o témata výuky. Součástí interpretační složky je i formulace  

a reflexe vlastního čtenářského prožitku.  

 

Tento didaktický přístup je aplikován na téma katolické poezie zmíněných autorů. Ve 

snaze po komplexním, plnohodnotném poznávání propojuji čtenářsky, interpretačně  

a tvořivě pojatou výuku spolu s životními příběhy a osudy básníků a jejich díla. Využívám 

k tomu dokumenty, jako jsou deníky, korespondence, autentický osobní svědectví,  

či audiovizuální materiály (ukázky z filmů, recitace apod.). Teoretická východiska jsou pak 

prakticky využita v modelových přípravách vyučovacích hodin. 

 

Klíčová slova 

 

Katolická literatura, katolická poezie, katoličtí básníci, spirituální poezie, katolicismus, Jan 

Zahradníček, Bohuslav Reynek, inovativní pojetí výuky, čtenářsky a tvořivě pojatá výuka, 

konstruktivismus, literární výchova 
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Abstract  

 

The purpose of this thesis is to examine methods, forms, and processes for presenting the 

lives and work of the Czech catholic poets Jan Zahradníček, Bohuslav Reynek, during 

high-school literature lessons. Furthermore, the objective is to propose ways of introducing 

the young generation of readers to catholic poetry as a source of existentialist questions 

pertaining to life and existence, deep personal experiences, and spirituality regardless of 

their individual religious beliefs and preferences. Since this thesis is primarily intended to 

serve as a tool for high-school teachers, the text contains an extensive section that 

describes the general aspects of the proposed didactic approach, where the aim is to 

facilitate orientation in the proposed concept on the one hand, and, on the other hand, to 

define the foregoing aspects because they constitute the basis of the concept. 

 

The concept chosen as a means for achieving the objectives of the thesis is based on the 

principles, teaching methods, and forms of innovative learning. Innovative learning is 

based on the constructivist model and on an approach to teaching literature that is based on 

readership, interpretation, and creativity, where focus concentrates on the active and 

independent work of students, receptive and productive activities, and an effort to generate 

students' interest in topics constituting the curriculum. The interpretative constituent of the 

learning process includes formulating an opinion and reflecting on one's readership 

experience.  

 

In the thesis, this didactic approach is applied to catholic poetry written by the 

aforementioned authors. A teaching approach based on readership, interpretation, and 

creativity is combined with the presentation of the poets' lives and the examination of their 

work with the aim of providing comprehensive all-encompassing education. Materials used 

in the learning process include diaries, correspondence, authentic personal accounts, and 

audiovisual documents (excerpts from films, recitations, etc.). The theoretical starting 

points are put into practice in the preparation of model lessons. 
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Úvod 

 

     Tématem této diplomové práce je život a dílo českých katolických básníků Jana  

Zahradníčka a Bohuslava Reynka a jejich didaktická transformace v hodinách české 

literatury na gymnáziích. Téma katolické poezie jsem si vybral z několika důvodů. Není 

téměř jediného člověka, kterému když řeknu název své práce, se nad ním nepozastaví se 

slovy, že to bude asi nuda nebo že to dnes už nikoho nemůže zajímat. Byla to tedy výzva, 

jak se pokusit tato díla zprostředkovat současným mladým čtenářům. Zároveň jsem 

přesvědčen, že takto orientovaná poezie může i současného čtenáře oslovit, nabídnout mu 

témata k zamyšlení, úvahám a diskusím a může ho oslovit také svou formální stránkou, 

básnickou virtuozitou.  

    Dílčím cílem tedy je pomoci odstranit obavy ze strany jak učitelů, tak i žáků, ať už 

vycházejí z tušené náročnosti, neuchopitelnosti a nepřístupnosti této poezie,  

z předpokládaného nezájmu o takovouto poezii či třeba z nechuti se zabývat s čímkoli, co 

je spojeno s vírou nebo náboženstvím. Samotné terminologické vymezení katolické 

literatury, katolické poezie a vztahu literatury a katolicismu pro potřeby výuky nebylo 

v současné odborné literatuře dosud hlouběji propracováno, proto se o ně v této práci 

rovněž pokouším.  

     Výběr autorů je můj sice ryze subjektivní (jejich tvorby si vážím a rád se k ní vracím), 

avšak nepostrádá svoji vnitřní logiku. Jan Zahradníček byl ve své době svým okolím 

považován za největšího žijícího básníka. V současné době o něho a jeho tvorbu začíná být 

znovu zájem, a to zejména v odborných literárněvědných krizích. Bohuslav Reynek tvořil 

po většinu života téměř bez ohlasu, krátce před smrtí a po ní (a znovu v posledních 

několika letech) se mu a jeho dílu dostalo nebývalé pozornosti, a to i mimo katolické 

prostředí. 

     Procházíme-li odbornou literaturu, která je věnována těmto básníkům, výbory, 

korespondence, biografie, studie a články, recenze, je zde patrná výše zmíněná disproporce. 

Zahradníček je početně nejvíce zastoupený, avšak převažují práce staršího data, Reynkovy 

je naopak věnováno o něco více pozornosti v současnosti (ani u Zahradníčka není počet 

publikací vůbec zanedbatelný).  

     Mimořádné a ojedinělé není jen dílo těchto autorů, ale i jejich životní osudy, které 

poskytují prostor, pro mezipředmětové vztahy  zejména s dějepisem, a které každým svým 

vlastním způsobem přibližují nedávnou českou minulost. Výběr silných tvůrčích osobností 
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odráží můj názor na práci s literárními tvůrci obecně v literární výchově. Není potřeba 

probrat všechny čítankové autory, ale vybrat ty, kteří naplňují zvolenou učitelovu koncepci, 

jasně definované cíle. Tím se učitel vyhne jednoduchým generalizacím  

o literárních směrech, literárních skupinách a osobnostech, nivelizovanému a okleštěnému 

vnímání umělecké literární tvorby. Žáci set pak mohou setkat s tím, že deklarovaná 

autorova myšlenková, stavovská příslušnost je v konkrétních textech méně zřetelná, méně 

jednoznačná či méně sebevědomá, ne zjevená, ale rodící se z pomyslného srážení vnitřních 

paradoxů, pochyb, nedůvěry s nadějí, vírou, touhou. A taková tvorba – žáky čtená, 

poznávaná, diskutovaná, interpretovaná, prožívaná – je jistě přitažlivější a působivější než 

teoretizující texty a učebnicové formulace.  

     Tím se dostávám ke dvěma zásadním a ústředním cílům této práce: Cílem je představit 

možnosti, formy a postupy práce s dílem a životním příběhem českých katolických básníků 

Jana Zahradníčka a Bohuslava Reynka v hodinách literatury na gymnáziích. Dále je cílem 

navrhnout možnosti, jak přiblížit mladé generaci čtenářů katolickou poezii jako zdroj 

existencionálních otázek o životě a bytí, hlubokých niterných prožitků a spirituality bez 

ohledu na jejich soukromé náboženské smýšlení a preference.            

     Práce je rozdělena na dvě části: Teoretickou část a Praktickou část (obě dvě části 

směřují k praktické využitelnosti v hodinách české literatury ve vyšších ročnících 

gymnázií). Kapitoly Teoretické části na sebe vnitřně navazují. Modelovým adresátem této 

diplomové práce je středoškolský učitel, a tak je jako první kapitola tohoto textu zařazena 

rozsáhlá kapitola o obecně didaktických východiscích, které jednak slouží k lepší orientaci 

v navrhované koncepci, jednak na těchto východiscích je tato koncepce přímo založena. 

Porovnána je tradiční a inovativní výuka, formulovány její hlavní zásady a cíle. Poté je 

tento didaktický přístup v kapitole Katoličtí básníci a inovativní pojetí literární výchovy na 

gymnáziích aplikován na téma katolické poezie zmíněných autorů a stručně jsou vystiženy 

základní body uplatňované koncepce.  

     Na tuto didaktickou část navazuje tematický celek, který se věnuje problematice 

vymezení katolické literatury (Katolická literatura jako problém terminologický). Jedná se 

o nalezení odpovídajícího termínu, který respektuje odbornou relevanci a zároveň 

terminologickou srozumitelnost a jednoznačnost pro středoškolské žáky. Další navazující 

tematický celek Autoři se věnuje jak biografii, tak i dílu.   

     Jedná se mi o nalezení nosného příběhu autorova života, který by mohl být pro žáky 

zajímavý a inspirativní a zároveň by sloužil k poznání nedávné historie našeho státu. 

Analýza a rozbor díla směřuje k vystižení tvůrčí autorovy specifičnosti a individuality  
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a k vlastní interpretaci díla. Jelikož se věnuji v určité obecné rovině vždy všem autorovým 

sbírkám, lze odtud vyčíst také proměny poetiky i ideového směřování. Rozhodně není 

mým cílem vykládat smysl díla prostřednictvím autorovy biografie, avšak některé proměny 

poetiky či celé autorovo dílo je natolik prostoupeno jeho osobností, natolik odráží jeho 

životní vývoj, že je potřeba osvětlit tyto mimoliterární zdroje a motivace. Jelikož je 

modelovým adresátem učitel, nikoli žák, jsou tyto medailony pojednány do větší hloubky, 

než je pro středoškolskou gymnaziální úroveň nezbytně nutné. 

     Praktická část obsahuje přípravy vyučovacích hodin. Mou snahou je prezentovat 

možnosti, jak je možné pracovat (nejen) s tvorbou katolických básníků, ale i s jakýmkoli 

jiným vybraným autorem v komplexních a vnitřně provázaných vyučovacích celcích. 

Koncepce, kterou jsem zvolil jako prostředek dosažení stanovených cílů práce, vychází 

z principů, vyučovacích metod a forem tzv. inovativně pojaté výuky. Tato výuka vychází 

z konstruktivistického modelu, který respektuje přirozený proces poznávání a učení žáků. 

Dále pak vychází z čtenářsky, interpretačně a tvořivě pojaté nauky literatury, která je 

zaměřena na aktivní a samostatnou práci žáků, na receptivní i produktivní činnosti  

a probouzení zájmu žáků o témata výuky. Součástí interpretační složky je i formulace  

a reflexe vlastního čtenářského prožitku.  

     Základní odbornou literaturou, která se věnuje tzv. inovativně pojaté výuce, 

konstruktivistickým modelům a čtenářsky a tvořivě pojaté literární výchovy, jsou 

Perspektivy učitelství (Helus, Bravená, Franclová 2012), Dítě v osobnostním pojetí (Helus 

2004), Didaktika literatury: výzvy oboru (Hník 2014), Hravá interpretace v hodinách čtení 

a literární výchovy (Hník 2007), Historie a perspektivy didaktického myšlení (Vališová 

2004), Nástin didaktiky literární výchovy (čtyřletá gymnázia a vyšší třídy víceletých 

gymnázií) (Nezkusil 2004), Dítě, škola a matematika (Hejný, Kuřina 2001). Proměny 

primárního vzdělávání v ČR (Spilková 2005), Tvořivost ve vzdělávání žáků (Pecina 2008), 

Tradiční a netradiční formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole (eds. 

Marešová, Macoun 2008), Systém literární výchovy a jeho perspektivy (Chaloupka 1984), 

disertační práce Konstruktivismus ve vyučování českého jazyka na střední škole (Štěpáník 

2014). 

     Klíčovou literárněhistorickou prací, která se věnuje dějinám české katolické literatury, 

jejím spisovatelům a koncepcím v širokém literárním, historickém, estetickém a kulturním 

pojetí, zařazuje ji do evropských souvislostí a církevních dějin, je Česká katolická 

literatura 1918–1945 (Putna 2010). Biografické údaje jsou zpracovány v publikaci Skrytá 

tvář české literatury (Rotrekl 1991), která se přímo věnuje katolicky orientovaným 
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spisovatelům. Jednotlivým autorům jsou pak věnovány monografie a studie, memoárová 

literatura, vydána je korespondence apod. Soupis klíčových prací pro tuto práci je součástí 

seznamu literatury na konci práce.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Obecně didaktická východiska 

 

     Kapitoly tohoto tematického celku jsou rozděleny na dvě základní části – 

charakteristiku tradičního a inovativního pojetí výuky. Jedná se o teoretická východiska 

mého vlastního uvažování o výuce. Jejich vyústěním je formulování koncepce výuky 

poezie katolických básníků.  

     V textu vycházím z odborné pedagogické a didaktické literatury a z pedagogických 

výzkumů. Usiluji o praktickou využitelnost informací, které v této části zmiňuji, pro výuku 

a pro přípravu vyučovacích hodin i na jiná témata, než jsou katoličtí básníci. Shrnuji proto  

postavení učiva v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (dále jen RVP G) 

a očekávané výstupy, cíle inovativně pojaté výuky, praktické zásady a dopady uplatňování 

jednotlivých didaktických koncepcí i pedagogické a psychologické principy a mechanismy 

fungování inovativních metod, modelů a přístupů.  

    Cílem kapitoly o tradiční výuce je upozornit na rizika spojená s jejím dominantním 

využíváním, nikoli ji pouze odsoudit jako zastaralou a nevhodnou. Jako součást kapitoly  

o inovativním pojetí výuky zařazuji i pojednání o principech tvorby poznatků a vědomostí 

v mysli žáků a konstruktivistických paradigmatech. Přestože to na první pohled může 

působit v rozporu s deklarovanou praktičností informací, jsem přesvědčen, že tyto 

informace jsou veskrze praktické, protože bez jejich znalosti učitel nemůže adekvátně 

využívat postupů a modelů didaktického konstruktivismu. 

 

1.1  Tradiční podoba výuky literární výchovy 

 

    Cílem této kapitoly je charakterizovat tradiční výuku (s odvoláním na pedagogická 

výzkumná šetření a odbornou didaktickou literaturu) a zejména upozornit na její dopady na 

efektivitu výuky a komplexní osobnostní rozvoj žáků.     

    V této kapitole používám pro označení současného převládajícího způsobu výuky 

literární výchovy na českých školách termín tradiční výuka. Adjektivem tradiční rozumím 

dominantní způsob výuky, který je v delším časovém horizontu více méně neměnný.  

Charakter výuky, pro který je typické formalistické, faktografické, netvořivé a naukové 

pojetí výuky, blíže metodicky již upřesňuje synonymní termín transmisivní literární 

výchova (Hník 2014: 34–35). 
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1.1.1  Tradiční výuka ve světle pedagogických výzkumů  

 

     O. Hník v letech 2009–2012 provedl výzkum mezi vysokoškolskými studenty prvního  

a druhého ročníku, který zjišťoval náplň hodin literární výchovy. Z analýzy studentských 

výpovědí vyplynulo (Hník 2014: 27–29): 

 

- literární kurikulum je předimenzované, dominantní složkou literárního vzdělávání je 

literární historie, což minimalizuje práci s literárním dílem či textem včetně reflexe  

a rozmluvy o přečteném; 

- pokud se v literární výchově pracuje s textem, plní text spíše dokládací funkci než 

funkci esteticko-výchovnou; 

- práce s literárním dílem se ve výukové praxi transformovala na rozbor literárněhis-

torický, který nesměřuje k pochopení smyslu díla; 

- obsah literárních děl je většinou sdělován, není východiskem reflexe a prostředkem 

prožívání;  

- převažující metodou i organizační formou výuky je frontální výuka; 

- pod prací s textem či rozborem díla se často skrývá pouhá rekapitulace děje, 

doplňování literárněhistorických informací o díle a autorovi bez hlubšího zkoumání 

smyslu textu; 

- zážitek z textu a výchova ke čtenářství jsou zahrnuty jen okrajově; 

- mezi literárním a jazykovým vzděláváním na střední škole je patrná výrazná 

disproporce (jazyková výchova na střední škole téměř absentuje); 

- žáci jsou během vyučování v pasivní roli, informace jim jsou sdělovány transmisivně 

ve formě hotových poznatků; 

- k umělecké povaze literárního díla a jeho estetické funkci se často pouze odkazuje 

v rámci faktografického výkladu. 

    

    Další výzkumy charakteristiky výuky a dosahovaných vzdělávacích výsledků žáků 

v českém školském prostředí (nikoli výhradně v hodinách literární výchovy) shrnuje Helus 

(Helus, Bravená, Franclová 2012: 19). Autor varuje před paušalizováním těchto výsledků, 

jež jsou však „důležitým poukazem na citlivá místa v kompetencích a pojetí pedagogické 

práce u výrazného procenta českých učitelů“ (ibid.): 
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- učitelé nerozvíjejí řečovou zkušenost dětí, takže jejich žáci jsou pod průměrem OECD 

ve způsobilostech porozumět čteným textům a slyšeným promluvám, kultivovaně 

vyjádřit vlastní názory či příběhy, kriticky posoudit čtený text, diskutovat  

a polemizovat; 

- frontální výuka je ze všech zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci  

a rozvoj) v České republice zastoupena nejvíce (71 %), čeští žáci v 81 % času pracují 

izolovaně, práce ve skupinách zaujímá pouze 6 % času; 

- učitelé nedostatečně organizují výuku jako bohatství příležitostí pro aktivizující 

rozvinutí pozitivních emocí – radosti, kladného očekávání, zadostiučinění, prožitků 

povzbuzujícího úspěchu apod.; 

- učitelé mluví příliš mnoho a žáci příliš málo – až 80 % verbalizací ve výuce jde na 

konto učitele, mnoho žáků ve třídě i několik dnů vůbec nepřijde ke slovu; 

- učitelovy projevy jsou vesměs ireverzibilní, to znamená, že žák nemá možnost, 

respektive právo reagovat zpětně na obdobné úrovni, což vylučuje pojetí vyučování 

jako svého druhu partnerské participace ve smyslu zásady „učitelé a žáci společně 

vytvářejí vyučování“.  

 

    Výzkum Pavelkové, Škaloudové a Hrabala z roku 2010 (cit. podle Hník 2014: 22), který 

se zaměřil na analýzu předmětů na základě výpovědí žáků, nepojednává odděleně  

o jazykové a literární složce českého jazyka. Český jazyk a literatura – ústřední předmět 

celého vzdělávacího procesu (jeho úspěšným zvládnutím je podmíněna úspěšnost  

i v ostatních předmětech) – je žáky na druhém stupni hodnocen jako nejnáročnější  

a zároveň nejméně oblíbený předmět.   

      

1.1.2  Některé dopady tradiční výuky ve výchovně-vzdělávacím procesu 

  

1) Při transmisivní výuce, jak upozorňuje Hník, dochází k tomu, že „faktografická 

literární výchova, tedy pojetí, ve kterém chybí interpretace textu a čtenářský zážitek, 

vede ve svém důsledku paradoxně k tomu, že žáci a studenti fakta, tedy jména 

autorů, názvy děl i literární souvislosti, zapomínají nebo si je ani nikdy 

neosvojili“ (Hník 2014: 28). Transmisivně pojatá výuka efektivně nedosahuje ani 

svého vlastního cíle – přenést sumu znalostí o literární historii. Ukazuje se, že 

pouhým předáváním informací nelze dosáhnout dlouhodobé znalosti a porozumění 

učivu, pasivní žák se v pravém slova smyslu učit nemůže (Štěpáník 2014, Kuřina 
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2001). Faktografická výuka je založena na drilu a na přetěžování učivem a jejím 

důsledkem je to, že „ve vzdělávání není místo pro celé lidi, ale jen pro jejich 

intelekt“ (Spilková a kol. 2005: 32). 

2) Takto pojatá výuka rovněž vede k tomu, že vlastní žákovská interpretace a vlastní 

četba „se marginalizují a redukují na jakýsi doklad o tom, co řekl v předchozím 

výkladu učitel“ (Hník 2014: 28). Tento přístup nejenže nijak nerozvíjí interpretační 

a čtenářské dovednosti žáků, nijak nepodporuje zájem o četbu, neumožňuje prožitek 

z ní ani nerozvíjí tvořivost, ale svojí nízkou kognitivní náročností, autokratickým 

přístupem a neatraktivností metod může žáky demotivovat a frustrovat.           

 

Nezkusil pak upozorňuje ještě na to, že pokud si učitel takto autokraticky počíná 

i u textů, které umožňují množství výkladů a interpretací, „které počítají s tím, že do 

nich čtenář promítne i svoji vlastní osobnost, pak hrubě zkreslíme jejich povahu.  

A nejen to – hrubě zkreslíme i povahu literatury jako takové. Protože literatura 

celým rozpětím svých různých vrstev a hodnotových úrovní modeluje různé polohy 

dialogu autora se čtenářem“ (Nezkusil 2004: 57). 

    

3) Podle Štěpáníka „demotivace žáků úzce souvisí se snižujícím se potencionálem 

školy jako informačního zdroje, zastaralostí metod a forem práce a nedostatečnou 

podnětností vyučování. […] V době všeobecného nadbytku lehce dostupných 

informací čím dál větší množství žáků shledává velmi malou spojitost praktického 

života s tím, co se učí ve škole. […] Ve škole se tak hlavní motivací stávají různé 

vnější podněty, především známky, přičemž se však ve vlastní pedagogické praxi 

setkáváme čím dál častěji s tím, že už i ty přestávají být pro zvětšující se část žáků 

dostatečným stimulantem“ (Štěpáník 2014: 33). Dochází k tomu, že žáci nabývají 

inertních znalostí, tedy znalostí získávaných pouze pro školní účely. To vše se ve 

světle komplexního významu literární výchovy pro rozvoj osobnosti jeví jako 

zásadní nedostatky. 

 

4) V plnohodnotném rozvoji osobnosti hraje podle Heluse (Helus 2004) transmise 

poznání a nevyváženost v interakci mezi učitelem a žákem významnou negativní 

roli. Jednosměrný vztah učitel-učivo-žák „může dětem bránit v tom, aby plně 

rozvinuly a kultivovaly činnosti jako dotazování, vyjadřování vlastních zkušeností  

a podnětů, diskutování o otevřených otázkách, nabídky jiných možností. […] 



16 

 

V dětech je rovněž navozován pocit, že je nezbytné reagovat vždy jenom tak, jak to 

učitel očekává, jak je to jedině správné – tedy podle určitých navyklých schémat. 

Důsledkem bývá strach žáků z vlastní myšlenkové iniciativy, svéráznosti, 

samostatnosti. […] V neposlední řadě jsou žákům vesměs nedostatečně 

poskytovány hodnotové příležitosti ‚naučit se učit‘ – rozvinout svou učební 

kompetenci, nabýt učebního sebevědomí, zvládnout metakognitivní 

strategie“ (Helus 2004: 159–160). 

 

Garantem pravdy a správnosti je pouze učitel, myšlenková, názorová  

a interpretační svoboda a iniciativnost jsou nahrazovány očekávanými, 

vyžadovanými, „strojovými“ odpověďmi. Žáci si také jen v omezené podobě 

osvojují učební strategie, jen omezeně poznávají vlastní proces učení. Hník hovoří 

v rámci transmisivní výuky literatury o konceptu poznávání o díle (v protikladu 

konceptu poznávání díla), v němž „hrozí, že se žák octne v roli pasivního 

posluchače či zapisovatele a je nucen pouze reprodukovat obsah, který neprožil, jen 

slyšel nebo viděl na tabuli“ (Hník 2014:118). 

 

5) C. R. Rogers, americký psycholog a psychoterapeut, spoluzakladatel humanistické 

psychologie, kritizoval mj. dopad transmisivně pojímané výuky na klima třídy a na 

vztahy mezi učiteli a žáky. Vytýká to, že „učitelé jsou nositeli moci, žáci těmi, kdo 

poslouchají. Žáci jsou nejlépe ovládáni tak, že jsou udržováni v občasném či 

permanentním strachu. […] Důvěra je na bodu mrazu, žáci pracují jen pod 

kontrolou a dozorem“ (cit. podle Spilková a kol. 2005: 32). Rogersovy teze vnímám 

jako krajní vyhrocenou možnost, kam direktivní uplatňování transmise může vést. 

Osobně jsem nikdy nebyl svědkem takovéhoto pracovního školního prostředí. Je 

však dobré vzít v úvahu dopady autoritativního přístupu učitele na motivaci žáků, 

školní klima a dosahované výsledky vzdělávání.  

   

6) Bendl (Bendl 2004: 32) uvádí jako další problematický aspekt frontální transmisivní 

výuky nekázeň. Podle Bendla (ibid.) je nejčastějším důvodem nekázně žáků ve 

vyučování nuda, která vychází z nedostatečného zapojení žáků do vyučování, 

monotónního výkladu učitele a jednotvárnosti a nepodnětnosti metod. Výsledkem 

nudy a z ní plynoucí nekázně jsou výrazné časové ztráty. Výuka se stává neefektivní, 

pracovní klima třídy je porušené. Nuda působí i na utváření negativního vztahu žáků 
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ke škole jako instituci, která v porovnání s atraktivním a dynamickým, techno-

logicky vyspělým světem dneška na mnoho žáků působí „jako zastaralá, zkostnatělá, 

těžkopádná a nezáživná instituce, ve které se toho moc zajímavého neděje“ (ibid.). 

   

1.1.3  Rekapitulace charakteristiky tradiční výuky literární výchovy  

   

    Porovnáme-li očekávané výstupy a cílové zaměření RVP pro gymnázia s charakterem 

školní praxe, je zřejmá značná nekongruentnost. Rozvoj samostatného uvažování  

o literárních textech, jejich interpretace a hodnocení, tvorba a obhajování vlastního názoru, 

estetická, hodnotová, emocionální a etická rovina literární výchovy, zážitkovost, reflexe 

vlastního čtenářství, individuální tvořivost či přímá práce s textem (jinými slovy to, k čemu 

má – nejen – podle RVP literární výchova cílit) stojí na periferii zájmu a pozornosti nebo 

nejsou ve výuce zahrnuty vůbec.  

     Ústředním tématem je literární historie, převažuje transmise znalostí formou výkladu 

jakožto základní metoda hromadné frontální výuky, která v organizaci výuky dominuje. 

Žáci se během vyučování ocitají v pasivní roli pouhých příjemců informací, jejich tvůrčí  

a myšlenková kreativita není rozvíjena nebo je rozvíjena nedostatečně, řečová aktivita se 

nachází dominantně na straně učitele. Organizační metody a formy práce jsou nepodnětně, 

jednostranně zaměřené a stereotypní. Základní mechanismus tradiční výuky (transmise) 

představuje „sdělování a předávání od toho, kdo ví a umí (učitel), tomu, kdo neví a neumí 

(dítě jako tabula rasa). […] Vychází se z přesvědčení, že vzdělanost vzniká kladením 

poznatků na sebe“ (Spilková a kol. 2005: 30).  

     S tradičně pojímanou výukou se dále pojí: neefektivnost metod, obsahová 

předimenzovanost kurikula, faktografická přebujelost, izolované znalosti, nedostatečně 

stimulující a demotivující prostředí, pamětné učení, potencionální nuda a z ní vycházející 

nekázeň, inertní znalosti a představa o neúčelnosti výuky pro praktický život, pro sebe 

sama a pro svůj vlastní rozvoj, autokratický učební styl, jednostranná orientace na výkon. 

Důsledkem toho je negativní vnímání předmětu na straně žáků a „roztříštění poznání 

založené na pouhém paměťovém osvojení“ (Hník 2014:37). 

     Problém transmisivní výuky spočívá v jejím zjednodušeném pojímání a v její absolutní 

dominanci ve výuce. Jsem přesvědčen, že určitá míra transmise má ve vyučování (jak 

obecně, tak i vzhledem k literární výchově) své opodstatnění a své místo. Jedná se o rychlý 

způsob předání určitého množství vstupních informací, o nástroj směřování k výchovně- 
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-vzdělávacím cílům i o prostředek korektivní a reflektivní (učitel díky transmisi pomáhá 

žákům nově získané informace strukturovat a korigovat je).  

    V tomto svém názoru se opírám zejména o tvrzení Z. Heluse, který jasně formuluje 

rozdíl mezi pozitivním a negativním vlivem transmise ve vyučování. Helus píše, že 

„výuková transmise neboli předávání toho, co má nastupující generace z bohatství 

společensko-historické zkušenosti (tedy výdobytků vědy, techniky, umění, ale také 

zvyklostí, mravních zásad, prožitkových vzorců apod.) vědět, umět, zastávat, je bezesporu 

neodmyslitelnou součástí každé výuky. Při tom prostá, respektive zjednodušená transmise 

spočívá v tom, že učitel uvedené hodnoty předkládá žákům k naučení a poté je zkouší, aby 

se ubezpečil, že si je skutečně osvojili. Nestalo-li se tak, je žák negativně hodnocen, 

případně trestán; je zařazen mezi ty, kteří ideu transmise nenaplňují, a tudíž jsou špatnými 

žáky“ (Helus, Bravená, Franclová 2012: 31).  

     Je potřeba si uvědomit, že jedno souvisí s druhým, vzájemně se ovlivňuje  

a podporuje. Za výchozí zdroj celého tohoto procesu považuji právě nevhodně zvolené 

metody a organizační metody práce – autokratické řízení výuky, unifikovaný 

a redukcionistický pohled na žáky jako na identické bytosti (tzv. souhrnný žák – viz  

Pelikán 1995: 210) a jednotvárnost výuky. Od nich se odvíjí frustrace a demotivace žáků. 

Tak se výuka stává neefektivní a jejím výsledkem jsou krátkodobé a izolované znalosti  

a definitivním vyústěním toho všeho jsou pak neuspokojivé znalosti, vědomosti, 

dovednosti a návyky žáků a jejich negativní vztah ke škole jako vzdělávací instituci. Tudíž 

jen dílčí, nekoncepční změna či změna ryze formalistická, vnějšková (viz četba pro četbu, 

kdy si žáci potvrzují jen učitelovo tvrzení) výuku literární výchovy zásadně neovlivní.
1
 

 

1.2  Inovativní pojetí literární výuky na střední škole 

 

    V této kapitole se věnuji jednak teoretickým východiskům inovativního přístupu 

k vyučování literární výchovy, jednak na jejich základě formuluji zásady své koncepce, 

které rozpracovávám v konkrétních přípravách vyučovacích hodin v Praktické části. 

V oblasti terminologie pracuji s pojmenováním inovativní literární výchova (inovativní 

přístup k vyučování literární výchovy).  

                                                 
1
 Z vlastní zkušenosti reálných i virtuálních hospitací, z excerpce odborné literatury a časopisů, z rozhovorů  

s pedagogy apod. vím, že přístup k výuce literární výchovy se na řadě škol zcela proměnil (a dále 

propracovává a vylepšuje) a nijak neodpovídá představě tradiční výuky, jak je v této práci prezentována. 

Stejně tak mám respekt ke všem učitelům, kteří vyučují tradičními postupy a vychovali již generace mladých 

vzdělaných lidí. Cílem této práce není označit tradiční způsob výuky za zcela nevhodný, na druhou stranu 

však považuji za důležité upozornit na úskalí, která s sebou nese, resp. může nést.   
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     V souladu s terminologií O. Hníka ji lze obsahově blíže konkretizovat jako „čtenářskou, 

interpretativní, zážitkovou literární výchovu s vědomím, že vzhledem k pojmenování 

čtenářská, interpretativní, zážitková nejde výhradně o akt čtení, akt interpretace či zážitek 

a vzhledem k označení inovativní nejde jen o inovaci ve výukových metodách, ale také 

v cílech, obsahu a jeho strukturaci“ (Hník 2014: 35–36). Inovativní přístup neznamená 

experimentální a nahodilý projekt, ale odborně podložený a cílevědomý koncept výuky, 

který nerezignuje na rozšiřování žákovských znalostí, avšak který „poznáváním díla (ve 

smyslu přímé práce s textem, porozumění textu, pozn. autora) začíná a teprve z něj 

odvozuje poznávání o díle (ve smyslu naukových, faktografických znalostí 

literárněhistorické povahy, pozn. autora)“ (Hník 2014: 119).     

 

1.2.1  Vymezení cíle inovativně pojaté literární výchovy 

 

     Literární výchova je součástí vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Jedná se  

o klíčový maturitní předmět celého výchovně-vzdělávacího procesu. Ústředním obsahem 

literární výchovy jsou texty umělecké povahy. Mezi hlavní cíle literární výchovy tedy musí  

patřit umožnit žákům poznání těchto textů a porozumění jim. Práce s literárními 

uměleckými texty je východiskem pro poznání literárního vývoje, literární historie  

a literární teorie s tím, že poznání závisí na míře porozumění! Takto formulovanou 

koncepci cílového pojetí vzdělávacího procesu v hodinách literatury považuji za zcela 

klíčovou – z ní vycházejí mé vlastní úvahy o literární výuce. 

     Jsem si vědom, že uvedená koncepce nabourává a mění po léta zaběhnutý, vžitý systém 

výuky literatury od literární historie a literární teorie, od autorovy biografie a bibliografie 

k autorovu dílu na systém zcela opačný: od autorova literárního uměleckého díla k literární 

historii a literární teorii a v odůvodněných případech k autorově biografii a bibliografii. 

Ústředním tématem hodin literatury se tak stává literární umělecké dílo a teprve z něj se 

odvíjí vše ostatní, co s ním logicky a systémově souvisí, co je důležité (tedy odůvodnitelné) 

k pochopení autorova díla a porozumění mu. 

     Koncepce postupující od poznávání díla k poznávání o díle vychází z vymezeného 

závazného rámce vzdělávání, který je formulován v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

gymnázia (RVP G 2007). V první podkapitole se proto věnuji postavení učiva (poezie 

katolických básníků Zahradníčka a Reynka) v RVP pro gymnázia. V druhé podkapitole 

rozebírám konkrétní výstupy, které by měly, resp. mohly být dosaženy ve výukové 

koncepci, kterou v této diplomové práci formuluji. 
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1.2.1.1  Postavení učiva v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia 

 

     Učivo vztahující se k tématu této diplomové práce je součástí vzdělávacího oboru 

Český jazyk a literatura, který spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti akcentuje mj. poznávání duchovního bohatství národa  

a jeho tradic, osvojování kompetence pro recepci a produkci mluvených i psaných projevů, 

pro čtení s porozuměním, které směřuje k čtenářskému prožitku a zážitku (RVP G 2007:  

14–15). 

     Cílové zaměření vzdělávací oblasti (RVP G 2007: 13) rovněž směřuje k tvořivé práci 

s uměleckým textem, která zahrnuje nejen porozumění významové výstavbě textu, ale  

i pozitivní působení na estetickou, emocionální a etickou stránku žákovy osobnosti. Stejně 

tak je zde formulováno vytváření osobitého, objektivně kritického a celkově pozitivního 

vztahu k literatuře a vytváření návyku k četbě (ibid.).  

     Tyto obecné cíle vzdělávací oblasti jsou charakteristické svým širokým a komplexním 

pojetím vzdělávání. Je zde patrné propojení vzdělávací a výchovné roviny výuky a akcent 

na žákovu učební aktivitu, aktivní praktické poznávání, vlastní tvořivost a na jeho 

čtenářský zážitek.  

     V oddílu literární komunikace, která je součástí vzdělávacího oboru Český jazyk  

a literatura, jsou tyto obecné cíle vzdělávací oblasti zkonkretizovány. Očekávané výstupy 

zahrnují jak znalostní (literárněhistorické a literárněteoretické znalosti), tak i dovednostní, 

interpretační a produktivní cíle. Koncepce a trajektorie vzdělávacího procesu jsou zde  

(RVP G 2007: 15–16) založeny na principu, že teoretické znalosti směřují k praktickému 

využití. To představuje nejen objektivní analýzu výstavby textu, uměleckých prostředků, 

intertextovosti apod., ale i poučenou interpretaci a poučené hodnocení textu. Získané 

schopnosti a dovednosti pak ústí ve využití ve vlastních produktivních činnostech, 

v rozvíjení vlastního individuálního stylu.  

     Klíčovým bodem literární výchovy, jak se mi jeví z formulací očekávaných výstupů  

a učiva, rovněž i z charakteristiky vzdělávací oblasti, je aktivní, samostatná, tvořivá práce 

s texty umělecké povahy. Ta v sobě totiž zahrnuje jak porozumění textu, jeho obsahový  

a kompoziční rozbor, tak jeho posouzení z hlediska působení na „estetickou, emocionální  

i etickou stránku žákovy osobnosti“ (Hník 2014: 16). To je zdrojem výchovného přesahu 

předmětu: výchovy ke čtenářství, formování osobního vkusu, charakterového působení, 

hodnotových měřítek. 
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     Kromě receptivní složky tvořivé práce s texty RVP G v očekávaných výstupech uvádí: 

žák získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá v produktivních činnostech 

rozvíjejících jeho individuální styl (RVP G 2007: 15). O významu tvorby (resp. tvořivé 

literární expresivity) pojednává obsáhle O. Hník (viz Hník 2014: 53–113). Shrnuji několik 

podstatných argumentů pro rozvoj produktivních činností v hodinách literární výchovy: 

pozitivně ovlivňuje celkový rozvoj osobnosti dítěte (akcentuje afektivní stránku osobnosti), 

vyvažuje pamětné osvojování učiva, rozvíjí žákovský vhled do textu  

a čtenářskou i autorskou intuici, staví žáka do středu dění (žák vidí text jako skutečné 

východisko poznávání), jedná se o aktivní setkávání s dílem, rozvíjí imaginaci.  

    Zcela integrální součástí cílů inovativního pojetí literární výchovy jsou cíle naukové, 

znalostní. Tyto cíle rovněž formuluje RVP pro gymnázia v podobě očekávaných výstupů 

(RVP G 2007: 15): jedná se o znalosti jednak literárněhistorické, jednak literárněteoretické. 

Zdůrazněn je jejich konkrétní vztah k textům, jejich konkrétní vliv v textech 

a podstatné jsou zejména aktivní znalosti, které směřují k pochopení a porozumění, nikoli 

k pouhému mechanickému aplikování. 

     Tyto cíle jsou ve své podstatě cíli koncepčními, které udávají směřování celého 

výchovně-vzdělávacího procesu v hodinách literární výchovy. V centru pozornosti RVP 

pro gymnázia je tvořivost, aktivita, žákovské zapojení do výuky, práce s uměleckými texty, 

jejich estetické, hodnotové a etické působení, porozumění textům, čtenářský prožitek, 

motivace k individuální soukromé četbě a produktivní činnosti. Žáci by měli být během 

studia na gymnáziu vybaveni schopnostmi, dovednostmi a znalostmi, které vycházejí 

z poznání literárních uměleckých textů a z jejich porozumění, aby získali jak strukturované, 

ucelené a trvalé literární poznatky, tak aby prohloubili své komunikační, interpretační a 

analytické schopnosti a utvářeli si pozitivní vztah k četbě i své vlastní morální, mravní, 

etické a estetické hodnoty. 

 

1.2.1.2  Téma katolická poezie a RVP pro gymnázia 

 

     Téma katoličtí básníci a přípravy vyučovacích hodin v Praktické části směřují 

k naplňování těchto očekávaných výstupů (RVP G 2007: 15): 

1) Žák vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i světové literatury, 

významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje  

a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení;  
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vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu 

literatury světové (vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny). 

2) Postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, 

porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu; 

na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní 

jejich funkci v textu; 

při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené 

znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech. 

3) Získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá v produktivních činnostech 

rozvíjejících jeho individuální styl. 

     Bod č. 1 obsahuje očekávané výstupy, které spadají pod cíle naukové, a to 

literárněhistorické povahy. Konkrétně se jedná o zařazení tvorby Zahradníčkovy  

a Reynkovy do historického vývoje české literatury včetně charakteristiky této tvorby  

a jejích proměn. Rovněž se zde nabízí možnost komparace se soudobou zahraniční 

katolickou poezií. Najevo např. mohou vyjít odlišné motivace k takové poetice, a to na 

základě různých osudů básníků i jejich rodných zemí, v nichž žijí a tvoří, na které reagují.  

    Bod č. 2 zahrnuje rovněž částečně naukové cíle literárněteoretické povahy, avšak 

vzhledem k tvořivému, kritickému a analytickému přístupu k práci s literárněteoretickými 

pojmy je spíše řadím k cílům recepčním. Jak jsem již zmínil v kapitole 1.2.1.1, teoretické 

znalosti směřují k praktickému využití. Recepce textu zahrnuje: analýzu, interpretaci, 

reflexi estetického a hodnotového působení, hodnocení textu. 

     Bod č. 3 zastupuje, nutno podotknout ve velmi zobecněné podobě, činnosti produktivní. 

Jako produktivní (tvořivé) však chápu i činnosti uvedené v bodě 2. V praxi tedy není 

vhodné při přípravě vyučovacích hodin a ani při jejich následné realizaci tyto cíle  

a činnosti od sebe přísně oddělovat. V tomto výkladu jsem k takovému dělení přistoupil 

z důvodu lepší orientace a přehlednosti.   

     V cílovém zaměření vzdělávací oblasti a v charakteristice vzdělávací oblasti (RVP G: 

12–13) jsou ve spojení (nejen) s uměleckou literaturou formulovány tyto cíle: dosahování  

a reflexe čtenářského zážitku a prožitku, působení na estetickou, emocionální a etickou 

stránku žákovy osobnosti, formování osobního vkusu a vytváření návyku individuální 

četby. Jsem přesvědčen, že téma katolické poezie, i když na první pohled vzhledem  

k adjektivu katolická působí ideově vyhraněně, skýtá potenciál k naplnění cílů, které 

nepovažuji za jakousi nadstavbu výuky, ale naopak za její finální dovršení, jež přesahuje 
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hranice vědního oboru a výukového předmětu a mělo by se stát trvalým dědictvím 

gymnaziální školní docházky. 

 

1.2.2  Teoretická východiska inovativního pojetí výuky 

 

     Dosahování vzdělávacích cílů, které jsou uvedeny v předcházející kapitole, klade 

vysoké nároky na učitele – na přípravu vyučovacích hodin a jejich vedení, na promyšlenou 

koncepci výuky, na jeho odbornou erudici. Přestože aktivita v hodinách je na straně žáků  

a učitel zaujímá v procesu poznávání pozici spíše pasivní, je to právě učitel, kdo musí 

didakticky transformovat učivo tak, aby žákům poznání a poznávání v hodině umožnil. 

     V této kapitole se věnuji rozboru jednotlivých koncepcí a přístupů, které tvoří teoretická 

východiska inovativní výuky literární výchovy, jež se v takových hodinách uplatňují  

a jejichž znalost může usnadnit didaktickou transformaci učiva i samotnou přípravu 

vyučovacích hodin a jejich vedení. Zároveň se jedná o koncepce, přístupy a východiska, 

které uplatňuji v přípravách vyučovacích hodin v Praktické části.  

 

1.2.2.1  Osobnostně rozvíjející výuka 

 

     Tento termín používá Z. Helus a charakterizuje jej jako výuku, „díky níž se žák učí 

celou svou osobností a tímto učením také celou svou osobnost rozvíjí“ (Helus, Bravená, 

Franclová 2012: 27). Takováto výuka rozvíjí nejen rozumovou, ale i mravní, etickou  

a citovou stránku žákovy osobnosti. Zároveň žáka staví do středu dění; hovoříme zde  

o výuce orientované na dítě. Cílem této výuky jsou vědomosti, dovednosti, schopnosti, 

postoje a hodnoty shrnuté v RVP pod pojmem klíčové kompetence, které podporují 

osobnostní rozvoj žáků a jejich uplatnění ve společnosti a v pracovním prostředí.  

     Konkrétně se jedná o to, že žáci v hodinách literární výchovy na základě své aktivní, 

tvořivé práce s literárními texty rozvíjejí více stránek své osobnosti, více svých schopností 

a dovedností, jejich poznání je širší než v tradičně pojímané výuce, zaměřené na znalosti. 

Do tohoto širšího poznání řadím již výše zmíněné: výchovu ke čtenářství, formování 

osobního vkusu, charakterové působení, utváření hodnotových měřítek, formulování 

vlastních názorů apod.  

     Žák není pasivním objektem výuky, ale jejím tvořícím subjektem, který si aktivně 

konstruuje své poznání. S tím souvisí i rozvoj metakognitivních schopností a dovedností. 

Žák poznává své vlastní poznávání, učí se sebehodnocení, volbě strategií, plánování.          
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     Osobnostně rozvíjející výuka představuje edukační koncept, který podporuje jednu ze 

základních idejí českého školství po roce 1989 – humanizaci školy. Zdůrazňuje 

plnohodnotné a široce pojímané rozvíjení žákovy osobnosti, vzdělávání v absolutní šíři 

tohoto slova, které směřuje k pochopení a poznávání věcí, jevů a dějů, „důraz je kladen na 

postoje, hodnoty, dovednosti, osobnostní vlastnosti. […] Humanistická orientace svou 

vírou ve schopnosti dítěte (v našem případě žáka, pozn. autora) a možnosti jeho sebe- 

zdokonalování představují optimistickou výchovnou pozici. (Spilková a kol. 2005: 33–34).  

     Literární výchova je předmět, který umožňuje aktivní a tvořivou práci žáků. Nabízí 

nepřeberné množství literárních děl od nejrůznějších autorů z mnoha zemí a z nejrůz-  

nějších dějinných epoch včetně současnosti, jejichž podstatou je estetické působení  

a sdělování myšlenek, pocitů, nálad, postojů, hodnot, což implikuje nutnost otevřít se jim, 

uvažovat o nich, respektovat je, pozorovat, hodnotit, porovnávat, vyjadřovat se k nim, 

konfrontovat je mezi sebou, zamýšlet se nad alternativními interpretacemi a hledat poučení 

o problému za účelem získání dovednosti formulovat svůj vlastní relevantní názor. 

Literární výchova je tak ze své podstaty přímo předurčena k naplňování zásad humanizace 

školy a osobnostně rozvíjející výuky. Prostředky k realizaci těchto cílů spatřuji ve 

využití konstruktivistických metod výuky a v tvořivě pojaté nauce. Rozbor těchto přístupů 

k literární výchově je obsahem dalších kapitol.   

      

1.2.2.2  Konstruktivistický model E-U-R 

 

     Model E-U-R vychází z konstruktivisticky
2
 orientované výuky a patří mezi jednu 

z forem plánování výuky. V odborné literatuře, na webových diskusních platformách  

a metodických portálech se můžeme setkat i s termínem třífázový model učení. Zkratky  

E-U-R zastupují názvy těchto tří fází, které vycházejí z toho, jak v mysli probíhá proces 

učení novým poznatkům, a znamenají: evokace, uvědomění si, reflexe. Tento model 

plánování výuky využívám jako výchozí v přípravách vyučovacích hodin v Praktické části. 

     Model E-U-R je vhodný zejména pro „učební situace, v nichž si mají žáci osvojit nové 

poznatky, uspořádat je do nových souvislostí, propojit se svými prožitky a zkušenostmi. 

Zároveň umožňuje plánovat výcvik v sociálních a kognitivních dovednostech či přímo 

                                                 
2
 Konstruktivismus je vzdělávací teorií vycházejí z díla Jeana Piageta a Gastoma Bachelarda. Podstatou 

konstruktivismu je proces konstruování poznatků poznávajícím subjektem. Pedagogický konstruktivismus 

vychází z výzkumů kognitivní a vývojové psychologie, z nichž plyne, že „význam a smysl poznání nemůže 

být nikdy předán (transmitován) knihou nebo učitelem, mluveným nebo psaným slovem. Porozumění 

podstatě jevu žáci sami konstruují tím, že pracují s předloženými informacemi a s dosavadními znalostmi  

a zkušenostmi. Konstrukce poznání je aktivní (činnostní) proces“ (Pecina, Zormanová 2009: 18).  
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kompetencích“
3
. Tento model nesmí a nemůže představovat jediný možný přístup ve výuce, 

dogmaticky uplatňovaný, jeho smyslem je učitelům a žákům pomáhat, nikoli je omezovat. 

Zároveň však nemůžeme počítat s tím, že se jedná o model, který automaticky zaručí 

úspěch. Také je třeba pamatovat na to, že se nejedná o metodu výuky, ale o rámec výuky, 

který je jednotlivými metodami teprve naplňován. 

     Model E-U-R umožňuje žákům konstruovat si vlastní poznání, přičemž jeho jednotlivé 

části maximálně respektují a zachovávají rysy přirozeného učení. Ústředním principem 

tohoto procesu učení je, že „se propojuje v mozku, co jsme už věděli, znali, mysleli si, 

představovali, prožili, s tím, co přichází jako nové“
4
. Pracuje tedy s pojmem prekoncept –  

s individuálními představami o tématu, jevu, pojmu.  

     Pojem prekoncept představuje základ konstruktivisticky orientovaných didaktik. Žáci 

nevstupují do poznávacího procesu jako tabula rasa, ale mají určitou představu o světě – 

své prekoncepty
5
. Nezáleží však na tom, zda jsou to prekoncepty relevantní či se jedná  

o miskoncepty, mylná, chybná, nepřesná pojetí. V obou případech jsou tyto prekoncepty 

východiskem žákova poznávání, porozumění a veškerého učení a „zdrojem všech nadějí, 

strachů, motivů a očekávání“ (Pecina, Zormanová 2009: 18).  

     V konstruktivistickém pojetí výuky se žákovské prekoncepty v první evokační fázi 

zjišťují a vyvolávají, aby si je žáci uvědomili. V druhé fázi (uvědomění si) jsou tyto 

prekoncepty problematizovány, tedy stavěny do rozporu s nově získanými informacemi. 

Tato fáze představuje dekonstrukci původních kognitivních struktur. 

   V mysli žáků tak v určitém okamžiku a za určitých okolností – např. při konfrontaci 

původních kognitivních struktur s novými rozpornými informacemi nebo při řešení 

problematického úkolu – dochází ke kognitivní disonanci, rozporu mezi dvěma kognicemi, 

poznáními. Kognitivní disonanci vyvolává pocit napětí a ten se jedinec snaží odstranit 

nebo zmírnit, neboť je mu nepříjemný. Díky učebním podmínkám ve třídě, které učitel 

vytváří, aby umožnil žákům odstranění této disonance, je pak „znalost konstruována  

a formována tak dlouho, dokud nedojde k odstranění kognitivního konfliktu a dosažení 

rovnováhy myšlení. […] Poznání není něco, co bychom dítěti mohli prostě předat, nýbrž 

při učení je třeba vyvíjet mentální i fyzickou aktivitu“ (Štěpáník 2014: 43). V tomto 

procesu pak v určitém okamžiku nastává „tzv. aha-moment, to je chvíle pochopení nebo 

                                                 
3
 Hausenblas, O., Košťálová, H. Kritické listy [online]. 2001, č. 22 [cit. 20.3.2017]. Dostupné z: 

http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty22_eur.  
4
 Ibid. 

5
 Pedagogický slovník pojem prekoncept přibližuje na základě termínu žákovo pojetí učiva. To charakterizuje 

jako „souhrn poznatků, představ a interpretací, které si o učivu vytváří žák nebo student“ (Průcha, Walterová, 

Mareš 2013: 389). 

http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty22_eur
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objevu něčeho nového, při kterém se produkují endorfiny. Žáci pociťují radost, prožijí, že 

učení je příjemná věc“
6
. Žák svůj kognitivní konflikt řeší konstrukcí řešení na základě 

aktivní myšlenkové činnosti – rekonstruuje si své dosavadní znalosti.        

     Právě v této fázi žáci zasahují do svých kognitivních struktur, které si rozšiřují nebo je 

přetvářejí, a v této fázi také obvykle dosahují aha-momentu, kdy zažívají příjemné pocity 

z učení, porozumění, zažívají pocit úspěchu a vytvářejí si kladný vztah k učení. Otázky  

a problémy, které před nimi v první fázi vyvstaly, které pravděpodobně narušily 

uspořádání jejich dosavadního poznání, si zodpovídají a řeší je. A také odpovědi a řešení 

skutečně nalézají.    

      Jak v případě rozporu mezi prvotními představami a novými informacemi, tak  

i v případě jejich souladu plní práce s prekoncepty roli výrazně motivační – vyvolává 

vnitřní motivaci pro učení, motivaci interiorizovanou, která vychází z žákových vlastních 

potřeb, a to odstranit kognitivní disonanci, „zvědavosti, jak je to doopravdy, nutnosti získat 

nové informace pro vyřešení otázky, chuti něco zažít nebo si vyzkoušet, čím bychom si 

mohli potvrdit nebo vyvrátit svou hypotézu“
7
. V neposlední řadě návaznost na předchozí 

znalosti a efektivní využití třífázového modelu vedou k tomu, že si žák své nové poznatky 

ukládá do hlubších a trvalejších struktur svého poznání, vsazuje si je do vzájemných 

souvislostí a aktivně a tvořivě s nimi pracuje. Za velmi přínosné u tohoto modelu 

pokládám také to, že probíhá za dlouhodobé interakce mezi učitelem a žáky a mezi žáky 

navzájem, což vede k rozvoji sociálních, personálních a komunikačních kompetencí žáků. 

     Třetí závěrečnou fází je reflexe. V ní vrcholí poznávací proces – každý jednotlivý žák 

(nikoli učitel nebo vybraní žáci) formuluje své pochopení tématu, tedy co nového se 

dozvěděl i to, co mu stále není jasné nebo čemu zcela ještě nerozumí. Z prekonceptů  

a nových informací si vytváří novou strukturu poznání, dává ji do souvislostí. Žák si při 

reflexi ujasňuje také postupy svého učení a způsoby poznávání, hodnotí je a může je 

postupně zlepšovat a zefektivňovat. 

     Reflexe podává významné informace o průběhu učení i učiteli, který tak zjišťuje, jak 

žáci učivo pochopili, do jaké míry a zda byly použité metody vhodné a účelné apod. 

Reflexe nejen završuje celý poznávací proces, ale „i bývá východiskem a evokací 

                                                 
6
 Hausenblas, O., Košťálová, H. Kritické listy [online]. 2001, č. 22 [cit. 20.3.2017]. Dostupné z: 

http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty22_eur. 
7
 Ibid. 

http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty22_eur
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k dalšímu cyklu učení: reflexe evokuje nové nápady, zvědavost, otázky, které vzešly ze 

závěrečného přemýšlení nad tím, co jsme se dozvěděli a pochopili“.
8
  

 

1.2.2.3  Tvořivě pojatá nauka literární výchovy 

 

     V této kapitole vycházím z těchto klíčových publikací: Didaktika literatury: výzvy 

oboru (Hník 2014), Tvořivost ve vzdělávání žáků (Pecina 2008) a Tvořivé vyučování 

(Lokšová, Lokša 2003). Tvořivě pojatá nauka se skládá ze tří vzájemně provázaných 

složek: četby, tvorby a nauky. Inovativnost tohoto pojetí spočívá jednak v zařazení 

aktivního čtenářství žáků a jeho reflexe a „vlastní tvůrčí aktivity žáků a její reflexe“ (Hník 

2014: 82), jednak v konstrukci znalosti na základě aktivní četby a tvorby, na základě 

konstruktivistického pojetí výuky a práce s prekoncepty.  

    Výchozím materiálem literární výchovy, s nímž se v hodinách pracuje, je literární dílo  

a literární text. Četba je naprosto přirozenou součástí našeho předmětu. Myslím-li četbu, ve 

shodě s O. Hníkem ji vnímám extenzivně jako čtenářsky pojatou literární výchovu. Ta 

v sobě zahrnuje: 1) aktivní recepci textu, 2) interpretaci textu, 3) zážitkovou složku,  

 4) motivaci ke čtenářství a 5) reflexi četby. Jedná se o četbu, které „předchází a/nebo po ní 

následuje interpretační, tvořivá aktivita, práce se smyslem čteného/přečteného“  

(Hník 2014: 43).  

     Předpokladem úspěšného naplnění všech těchto složek jsou: 1) motivace k četbě,  

2) vhodně zvolená ukázka a 3) promyšlená organizace vyučovací hodiny a vyučovacích 

metod. Za východisko splnění těchto podmínek považuji již rozebíraný třífázový 

 model E-U-R.  

     Významnou složkou literární výchovy by měla být tvorba, tvořivá expresivita.
9
 

Tvořivost je jev, „při kterém žák (žáci) správně a účelně řeší problémové situace  

(v teoretické i praktické rovině) projevující se ve vzniku něčeho nového a zároveň 

účelného. […] Tvořivost je generování nových, neobvyklých, ale přijatelných, užitečných 

myšlenek, řešení a nápadů“ (Pecina 2008: 15). Jinými slovy – tvořivé metody naplňují 

konstruktivistický požadavek konfrontace prekonceptů a nových informací, tedy uvedení 

žáka do problematické situace, která je aktivně, uvědoměle, samostatně řešena.  

                                                 
8
 Hausenblas, O., Košťálová, H. Kritické listy [online]. 2001, č. 24 [cit. 20.3.2017]. Dostupné z: 

http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_eur.   
9
 Z prostudované odborné literatury na tomto místě doporučuji knihu O. Hníka Didaktika literatury: výzvy 

oboru, v níž autor rozebírá v kapitole Tvorba konkrétní náměty k tvořivé práci s literárními texty.  

http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_eur
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     Součástí tvořivého přístupu k výuce je i tzv. tvořivá interpretace: žák v roli autora (Hník 

2014: 60). Čtenářský zážitek, zážitek z pochopení a porozumění, je doplněn zážitkem 

z tvorby. Termín žák v roli autora znamená produkci vlastních textů i přetváření hotového 

textu (kondenzace/redukce textu, doplňování textu, napodobení stylu textu, zvažování 

textových variant, hledání vhodného titulu). Hník hovoří o hypotéze, která se i podle jeho 

vlastní praxe neustále potvrzuje, protože „vstup do role autora textu pomáhá rozvíjet nejen 

obecnou a literární tvořivost a zprostředkovávat smysl a intenci textu, ale pomáhá žákům 

zprostředkovávat i další textové roviny, např. téma, kompozici, rovinu vypravěče, jazyka  

a styl.“ (Hník 2014: 63–64). 

     Nauka, která (jak jsem popsal v kapitolách o tradiční výuce) dosud na školách zcela 

převládá, není v rámci inovativního pojetí výuky vyloučena. Její vyloučení by výuku nijak 

neinovovalo, naopak by ji redukovalo. Avšak naukový zřetel výuky je oslaben ve prospěch 

aktivního poznávání konkrétního díla. Z toho je pak odvozeno poznávání literárně-

historické; jde o pojetí, kdy „poznávání díla je doplněno rozumnou měrou poznávání  

o díle“ (Hník 2014: 119).   

 

1.2.2.4  Hlavní zásady inovativního pojetí výuky 

 

     Na základě  analýzy  a  rozboru  tradiční a inovativní  výuky jsem přesvědčen o nutnosti 

překonání transmisivní výuky, a to na základě uplatnění osobnostně rozvíjející výuky  

a pedagogického konstruktivismu. Žák musí látce porozumět, pochopit ji, což vyžaduje 

jeho samostatnou mentální a tvořivou aktivitu, a musí také získat „dovednost řídit si sám 

svůj vlastní způsob učení a učit se, jak jednat z vnitřních zdrojů“ (Hejný, Kuřina 2009: 

202). V konkrétní školní praxi se pak jedná o nalezení vyváženého vztahu mezi transmisí 

určitého množství informací a konstruktivistickým přístupem, v literární výchově jde  ještě 

o zvolení vhodného poměru mezi poznáváním díla a poznáváním o díle. 

     V inovativním přístupu k výuce literární výchovy považuji za nejdůležitější: 

1) aktivní, samostatnou, tvořivou práci žáků s uměleckými texty, a to receptivní  

i produktivní činnosti,  

2) respektování přirozeného procesu poznávání a učení žáků a využívání 

konstruktivistických modelů, které z nich vycházejí (mám na mysli zejména práci 

s prekoncepty a třífázový model plánování výuky), 

3) probouzení zájmu žáků o témata výuky, otevírání nových obzorů, zajímavé  

a problematické úkoly a úvahy, diskuse mezi učitelem a žáky a žáky mezi sebou, 
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4) podněcování radosti z poznávání a učení, nabývání metakognitivních dovednostní  

žáků a motivování k celoživotnímu vzdělávání, 

5) utváření kvalitního, odborně relevantního systému poznatků a znalostí, rovněž  

i dovedností tyto znalosti aktivně používat pro řešení problémů, 

6) převahu četby a tvorby nad učením nazpaměť, 

7) nepodceňování naukové složky, která však musí být interiorizovaná (žák musí rozumět 

jednak samotnému obsahu, jednak významu takových znalostí pro další poznávání, 

prožívání i další studium a osobní rozvoj), 

8) projevení respektu a úcty k žákům, k jejich vnitřnímu duševnímu světu, jejich 

názorům a jejich prožitkům, 

9) nezaměňování demokratického přístupu k výuce s atmosférou volnosti a neformálnosti 

(naopak takto pojímaná výuka by měla probíhat ve výrazně pracovním a tvůrčím 

prostředí a měla by směřovat k efektivnějším výsledkům výchovně-vzdělávacího 

procesu), 

10) důraz na estetické, hodnotové a etické působení textů (a jejich reflexi), čtenářský 

prožitek (jeho formulaci a reflexi) a na motivaci k individuální soukromé četbě. 

 

1.3  Katoličtí básníci a inovativní pojetí literární výchovy na gymnáziích 

 

     Téma poezie českých katolických básníků Jana Zahradníčka a Bohuslava Reynka  

jsem si vybral zcela záměrně. Toto téma poskytuje samo o sobě velké množství podnětů 

k úvahám, zamyšlením a diskusím. Lze diskutovat o samotné podstatě katolické poezie. 

Lze se dobírat toho, co to jsou ony křesťanské hodnoty, o nichž se s takovou 

samozřejmostí a s takovým zápalem v našem i euro-americkém veřejném, poloveřejném i 

soukromém prostoru debatuje. Lze hovořit o proměnách významu náboženství 

(křesťanství) v dějinách a o jeho současné roli, o jeho současné pozici. Lze probírat odraz 

víry v umění či jeho uměleckou manifestaci a samozřejmě interpretovat jejich význam, 

hodnotit je a reflektovat jejich působivost a vlastní dojem. Tolik alespoň zcela základní 

obecná témata, která plní i roli probouzení zájmu žáků – ten je taktéž „živen úspěchy žáků 

v reakcích na podněty učitele“ (Hejný, Kuřina 2009: 209). 

     A pak zde máme konkrétní literární díla a životní osudy těchto autorů. Jak ukazuji 

v tematickém celku Autoři, každý z těchto básníků představuje naprosto odlišný tvůrčí  

i osobnostní typ, což se projevuje např. v odlišném způsobu transformace duševního 

bohatství, plynoucího mj. z jejich náboženské víry, do poetického tvaru, resp. v jiné míře 
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explicitnosti, jiných zdrojů a důsledků jejich katolicismu. Zároveň tito lidé prožili 

mimořádné životy v mimořádné době. 

     Výběr básníků i jejich děl je, nepopírám, můj ryze subjektivní. Ale o konkrétní vybrané 

životní události a o konkrétní vybraná díla jde v této práci až v druhém plánu. Mým cílem 

je představit každého básníka jako jedinečného člověka žijícího a prožívajícího svůj 

jedinečný život v konkrétní historické epoše. Životopis je pro mne zdrojem příběhu  

a příběh je to, co zhmotňuje a oživuje údaje o člověku dávno mrtvém, de facto naprosto 

cizím a neznámém, o člověku, o kterém se ve výuce hovoří jako o významném  

a důležitém. Zároveň se jedná o příběhy drásavé a kruté, dramatické i tragicky podmanivé, 

přesto však často velmi banální, nevzrušivé, čiré, protože v samém svém jádru jsou 

přirozeně lidské.  

     Mým cílem je, aby (pokud je to možné) při literární výuce byl autor přítomen, aby se 

k němu žáci mohli přiblížit, aby vnímali jeho tvorbu jako specifický záznam jeho 

duševního světa (nikoli jako neuchopitelné a neúčelné veršování), aby si zkrátka neříkali 

pouze velikán literatury, ale aby si třeba vystačili s biblickým ejhle, člověk! Je proto 

důležité, aby žáci viděli, jak autor vypadal, životopis je potřeba obohatit  

o autentické prameny (deníkové záznamy, dopisy, svědectví druhých osob, audio či 

audiovizuální záznamy), které nejen ozřejmují tvorbu a myšlenkový svět, ale i přibližují 

jak jeho každodenní prožívání, tak i vnímání událostí kataklyzmatických. Žádoucí je také 

zařazovat životní události do obecných historických souvislostí. To ovšem neznamená 

snahu vykládat dílo na základě autorovy biografie
10

.      

     V tomto pojetí je však potřeba odolat několikerému pokušení: poznání v úplnosti, 

definitivnímu souzení, nepatřičnému dojímání. Kundera v eseji Hledání přítomného času 

píše o ztrátě přítomného času, o nemožnosti úplně rekonstruovat byť ty nejpodstatnější 

okamžiky našeho života: „Přítomná chvíle se nám okamžitě proměňuje ve svou abstrakci. 

Stačí, že vyprávíme událost, kterou jsme prožili před několika hodinami: dialog se zkrátí 

v krátké resumé, prostředí v několik obecných údajů. To platí i o nejsilnějších 

                                                 
10

 U lyrických básní je vztah mezi textem a mimotextovou skutečností výrazně subjektivizován – 

v některých případech je bezprostředním uměleckým záznamem vnitřního autorova světa. Z tohoto důvodu 

se při interpretaci básní nemusíme úpěnlivě držet imanentního, strukturalistického výkladu textu jako 

autonomního objektu nezávislého na mimojazykové skutečnosti. Poezie našich katolických básníků je natolik 

spjata s osudovou životní realitou doby svého vzniku, že její znalost a odhalování jejího vlivu spolu-

ozřejmuje význam a smysl této poezie. 
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vzpomínkách, které se nám vtiskly jako traumata: jsme tak oslněni jejich silou, že si ani 

neuvědomíme, jak je jejich obsah schematický a chudý. […] Známe každou skutečnost jen 

v minulém čase. Neznáme ji takovou, jaká je v přítomnosti, ve chvíli, kdy se děje, kdy je. 

Jenomže přítomná chvíle se nepodobá své vzpomínce. Vzpomínka není negací zapomnění. 

Vzpomínka je formou zapomnění. […] Umřeme, aniž bychom věděli, co jsme 

žili“ (Kundera 2014: 16).   

     Z korespondence a ze vzpomínek považuji za vhodné vybírat především to, co má 

blízký vztah k vybraným básnickým sbírkám či konkrétním básním. Dále pak to, co přímo 

souvisí s významnými dějinnými událostmi, situacemi a epochami (žáci tak mají možnost 

nahlédnout např. na nedávné, a přitom dnešnímu člověku tolik vzdálené české dějiny 

očima bezprostředního účastníka). Samozřejmě je vhodné pro přiblížení autorovy 

osobnosti pracovat i s těmi dokumenty, v nichž jsou obsaženy jeho názory, povaha, 

prožívání, ale vždy s vědomím toho, že si nemůžeme činit nárok na absolutní poznání  

a porozumění.  

     Vyhněme se zde zásadnímu nedorozumění: egodokumenty jako deníky, osobní zápisky, 

uchovaná korespondence, nejsou-li jejich pisatelem určeny k vydání a veřejné publikaci, 

reprezentují jedny z nejintimnějších písemností. Pohybujeme se na hraně indiskrétnosti  

a voyeurismu. A tak je potřeba k nim i přistupovat. Zpřítomnění autora ve výuce 

neznamená, že budeme prezentovat bulvární, hospodské klepy.  

     Ve výběru básnických sbírek jsem se soustředil na to, aby tyto sbírky vždy 

reprezentovaly básnický tvůrčí typ a zároveň ukazovaly jeho tematickou, tvarovou šíři.  To 

poskytuje diferencovanější materii pro srovnávání, rozšiřuje možnosti analýzy  

a interpretace, vytváří prostor pro poučenější hodnocení i výraznější estetické působení. 

Díky tomu žáci získávají strukturovaný, ucelený soubor poznatků a rozvíjejí nejen své 

znalosti, ale i své interpretační, analytické, hodnoticí schopnosti, dovednosti, kompetence.  

     Za podstatné považuji i to, aby se v rámci určitého tematického bloku (např. literární 

skupiny) pracovalo s více autorskými typy s různorodou poetikou; není potřeba probrat 

všechny čítankové autory, ale vybrat ty, kteří naplňují zvolenou učitelovu koncepci, jasně 

definované cíle. Tím se učitel vyhne jednoduchým generalizacím o literárních směrech, 

literárních skupinách a osobnostech, nivelizovanému a okleštěnému vnímání umělecké 

literární tvorby. Často se pak žáci setkají s tím, že deklarovaná autorova myšlenková, 

stavovská příslušnost je v konkrétních textech méně zřetelná, méně jednoznačná či méně 

sebevědomá, ne zjevená, ale rodící se z pomyslného srážení vnitřních paradoxů, pochyb, 

nedůvěry s nadějí, vírou, touhou. A taková tvorba – žáky čtená, poznávaná, diskutovaná, 
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interpretovaná, prožívaná – je jistě přitažlivější a působivější než teoretizující texty  

a učebnicové formulace.                                                                                               

     Je zde však všudypřítomné nebezpečí, že přes veškerou přípravu a přes upřímné 

učitelovo přesvědčení o aktuálnosti, důležitosti či poutavosti toho kterého literárního textu 

v žácích očekávaný zájem a dojem dílo nevyvolá. V takovém případě by učitel neměl 

přesvědčovat žáky o svých vlastních názorech, ale měl by zjistit, proč text na žáky 

nepůsobil, proč je neoslovil, a nabídnout jim svůj pohled jako alternativu k přemýšlení. To 

souvisí s tím, aby si žáci navykli reflektovat svoji četbu a její myšlenkový, etický, 

hodnotový a emocionální dopad, aby se neobávali nesouhlasit s jinými názory a negativně, 

avšak vždy poučeně je hodnotit. Na místě jsou zde otázky: proč, z jakého důvodu, které 

formulace, které myšlenky. Tady vzniká i prostor pro tvůrčí činnost žáků. Žáci text nebo 

problematická místa mohou přepsat, přeformulovat, nově uspořádat apod.   

    Téma poezie katolických básníků může svým náboženským podtextem již dopředu 

některé žáky i některé učitele odrazovat, či dokonce odpuzovat. Jakákoli předpojatost  

a náboženské předsudky nejsou na místě. Při debatě o víře a náboženství a jejich vlivu na 

společnost a kulturu, při četbě katolicky orientované poezie nikomu nezasahujeme do 

intimní sféry, nevnucujeme mu, byť jen náznakem, katolické (ani žádné jiné) přesvědčení 

a náboženská dogmata, nenutíme ho hovořit o vlastních náboženských preferencích. 

Nehledě na to, že naprosto bez debat je základní poučenost o křesťanství a jeho 

historickém vlivu na uspořádání světa od středověku po současnost kulturní vybaveností 

každého vzdělaného člověka.                  

    Spojení a propojení životních osudů básníků a jejich literárního díla, autentických 

osobních svědectví a znalostí soudobých historických reálií spolu s čtenářsky, 

interpretačně a tvořivě pojatou výukou přinášející prožitek z četby a tvorby vytvářejí 

prostředí pro komplexní, plnohodnotné poznávání – literárních osobností, jejich díla i sebe 

sama. Toto propojení však neznamená dohledávání životopisných reálií v díle. 

Parafrázuji-li Prousta, který takto hovoří o románu a romanopisci, básník (lyrický, 

subjektivní) – ten, který je hoden tohoto jména – umožňuje čtenáři prožít závratné, 

netušené, nepravděpodobné možnosti života, ty, které by sám nikdy neobjevil, neokusil, 

neprozkoumal, nikoli aby ho obtěžoval zmateným lyrismem svého neklidného, 

rozháraného nitra.  

     To však z básníka nečiní jakousi vyšší lidskou bytost, nadřazenou svému čtenáři. Akt 

čtení přímo zasahuje do architektury myšlenkově-estetického projektu díla. Autor těžko 

ovlivní výslednou interpretaci a výsledný dojem a prožitek, ke kterým se čtenář propracuje 
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(ano, propracuje, protože estetický zážitek nepřichází zadarmo – v tom případě je pouhým 

citovým vyděračstvím a citovým kýčem – ale představuje souběh náročných duševních  

a morálně-volních činností, jako jsou soustředění, abstraktní uvažování, sebekázeň, 

vytrvalost, trpělivost, sebeovládání, zaujetí). Vztah autor-dílo-čtenář má povahu dynamic- 

kého, nedefinitivního, stále obráběného, a nikdy dokončeného výsledného tvaru života.   

     Na jedné straně to znamená, že četba (prózy, poezie, dramatu) není pouhým luštěním 

autorovy hádanky, na straně druhé to však nemůže svádět k naprosté libovůli  

a libovolnosti v nakládání s uměleckým textem, k dezinterpretaci. Je to stejné, jako když 

v běžném životě nepoužijeme kuchyňský nůž na maso k otvírání dopisů, i když je to 

předmět ze stejné kategorie.  

     U. Eco v esejích z knihy Meze interpretace upozorňuje právě na neoprávněnost 

některých moderních teorií interpretace, které relativizují autorovu intenci  

i samotnou verbální a syntagmatickou výstavbu textu. Hovoří o hermetickém či 

interpretačním driftu, jehož „hlavním rysem se zdá být nekontrolovatelná schopnost 

přecházet od významu k významu, od podobnosti k podobnosti, od jednoho spojení 

k druhému“ (Eco 2004: 35). To však neznamená, že texty, obzvlášť texty umělecké 

povahy, nesou jednoznačný, konečný význam a že čtenář je povinen propracovat se 

k původní autorově intenci. Texty jsou naopak otevřeny různým interpretacím, kdy není 

možné říci, která „z interpretací je ta pravá, ale dokážeme se shodnout na tom, že jisté 

interpretace nejsou kontextuálně legitimní“ (Eco 2004: 49).  

     Jindřich Chalupecký ve Smyslu moderního umění píše, že umělecký text „působí na 

smysly a na ducha zároveň, tak, jako by se v okamžiku vnímání lidský duch umisťoval do 

lidských smyslů. V tom právě, zdá se, je jeho jedinečnost, tím právě má své docela 

zvláštní místo mezi projevy lidské kulturnosti“ (cit. podle Peterka 2007: 13).  

A jestliže v kapitolách výše uvedených píšu o humanizaci školy a školního prostředí, mám 

tím na mysli mj. toto: umožnit žákům promyslit a prožít literární text na základě své 

osobní a lidské jedinečnosti a neopakovatelnosti, veřejně svůj autentický pohled 

reflektovat a tím dále přispívat k objevování „neznámých stránek lidské existence 

vůbec“ (Kundera 2014: 60).             
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2    Katolická literatura jako problém terminologický 

 

     V názvu této diplomové práce stojí označení katolický básník. V první chvíli člověka 

napadne přímočará kauzalita: katolický básník, ovlivněn katolicismem, píše katolickou 

poezii, která je součástí katolické literatury. Katolická poezie, psaná katolíky, je 

katolickým vyjádřením katolických představ o světě, vychází z katolického prostředí  

a primárně je také pro ně určena. Není však v těch definicích příliš mnoho katolického?  

A jsou všechny tyto vzájemnosti skutečně tak jasné a přímé? 

     Tento tematický celek začíná kapitolou o vzájemném vztahu literatury a katolicismu, 

protože teprve lze-li tento vztah vystopovat a popsat, můžeme začít vésti diskusi  

o literární produkci, která jej v sobě koncentruje, která s ním pracuje, ve které se projevuje. 

Na první kapitolu navazuje kapitola, v níž se zabývám charakteristikou katolické literatury 

jako oblasti, v níž je předpokládán vliv katolicismu na obsah i výstavbu literárních děl.    

     Až jako poslední je zařazena kapitola o katolické poezii, která je i kapitolou nejkratší. 

Kapitoly na sebe obsahově navazují, předcházející tvoří východisko následující, bez toho, 

co jsme v předcházející zjistili, bychom se v následující neobešli. A díky podrobným 

rozborům v prvních kapitolách si mohu dovolit v závěrečném odstavci navrhnout 

odpovídající terminologii pro potřeby školní praxe.  

  

2.1  Literatura, poezie a katolicismus  

 

     Tématem této kapitoly je vzájemný vztah literatury a katolicismu. Termínem 

katolicismus rozumím duchovní tradice, teologii, liturgii a etiku spojené s římsko- 

katolickou církví. Tento vztah může být v zásadě dvojí: pozitivní, nebo negativní. Pozitivní 

charakter má tehdy, když se tyto dvě kulturní oblasti vzájemně obohacují, podporují nebo 

obhajují; negativní pak v případě, že se proti sobě vymezují, kritizují jedna druhou či proti 

sobě otevřeně bojují. V této práci se zabývám pouze prvním, tedy pozitivním vzájemným 

vztahem.  

       Z prostudované odborné literatury je patrný různorodý pohled na problematiku 

pozitivního vztahu literatury (umělecké literatury) a katolicismu. V této kapitole uvádím 

čtyři názorové okruhy a jejich reprezentativní představitele, a to z několika důvodů.    

     Za prvé, jedná se o výchozí zdroje, z nichž jsem při snaze formulovat vlastní názory  

a postoje vycházel. Za druhé, není možné se – ani ve výuce (nebo lépe: právě tam ne) – 
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vyhýbat terminologické a názorové pluralitě panující v oblasti vztahu literatury  

a katolicismu. Zmíněné názory mohou sloužit pro čtenáře a uživatele této práce jako 

východisko pro přípravu vyučovací hodiny a jako podklady k diskusi. Za třetí, tyto názory 

mohou být didakticky použity ve výuce např. pro rozvíjení schopnosti komparace apod.       

     První názorový okruh – interpretující tento vztah jako vztah bezpodmínečný – 

reprezentuje Paul Claudel, francouzský básník, dramatik a esejista, v článku Náboženství  

a básnictví.  

     Claudel rozlišuje svět viditelný a svět neviditelný. Pro vědu je doménou svět viditelný, 

který popisuje, třídí a systematizuje. Vědecké zkoumání však nezapojuje všechny 

schopnosti lidské duše i lidského těla, inteligence i srdce. Ale umění nepopisuje, umění 

tvoří. A jestliže tvoří, tedy něco dělá, musí pochopit, jak jsou objekty jeho zájmu utvořeny. 

A abyste pochopili, jak ta která věc udělána, musíte „pochopit, vzhledem k čemu byla 

udělána, jaké vztahy má k ostatnímu bytí a jaká byla na počátku myšlenka toho, kdo 

všechno udělal“ (Claudel 1991: 102). 

     Claudel uvažuje z pozice věřícího člověka, když říká, že jestliže nerozumíme nějaké 

věci, nemáme žádný prostředek ji náležitě užívat, „nechápete-li její postavení v celkovém 

společenství viditelných i neviditelných věcí, nemáte-li o tom všeobecnou představu 

 a nemáte-li o tom představu katolickou“ (ibid.). Chybí-li člověku víra a Bůh, může skládat 

dobrou cizelovanou poezii, ale nepronikne nikdy dál než k prázdné kráse.  

Pouhé nadání umělci nestačí, zejména mu nesmí chybět náboženství, a to náboženství 

katolické. 

    Claudel ve své eseji hovoří podrobněji o třech oporách a výhodách, které skýtá 

náboženství poezii. Jak sám upozorňuje, není to výčet absolutní. Jedná se o umožnění 

chvály, přinesení smyslu a nabídnutí dramatu.  

     Chvála přináší radost, je to hlas života a nejvnitřnější duševní potřeby. Chvála sbratřuje 

a spojuje lidské bytosti, neboť „nikdo nezpívá sám. I hvězdy na nebi zpívají společně, jak 

čteme ve svatých knihách“ (Claudel 1991: 104). 

     Náboženství přináší smysl. Katolík ví, že svět není náhodou, tudíž ví, že má smysl. Ve 

světě nalézá cesty ke Stvořiteli, získává prostředky, jak se učit a vyučovat, jak se dotazovat 

a jak porozumět odpovědím, jak dobro prokazovat a jak je přijímat. Katolík se orientuje ve 

světě, „ví, co je bílé a co je černé, na každou otázku dokáže odpovědět ano nebo ne. Toto 

všechno je neocenitelné pro básníka a pro umělce, protože skepse, pochybování a váhavost 

jsou smrtelným jedem pro skutečné umění“ (ibid.).    
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      V zrelativizovaném světě, kde „není zákona, kde všechno je dovoleno, kde není v co 

doufat a není co ztratit, kde zlo nemá za následek trest a dobro odměnu“ (ibid.), není 

dramatu. Chybí v něm boj, jelikož není o co bojovat. Pokud přijmeme náboženské učení 

(náboženství a katolictví jsou pro Claudela synonymy), je svět prostoupen zákonem  

a bytím, které přesahují naše chápání, a my v něm musíme neustále hledat svoji cestu. 

Neustále se v něm musíme střetávat a bojovat sami se sebou i s viditelnými nebo 

neviditelnými přáteli a nepřáteli. Je to jako divadelní kus, „v němž máme důležitou úlohu, 

ale v němž předem neznáme ani sebemenší peripetii“ (Claudel 1991: 105). 

     Nahlížíme zde do úvah a do uvažování předního katolického intelektuála a katolického 

umělce. Umění bez víry není pravým uměním. Teprve náboženství a víra umožňují umění, 

protože bez nich není tvorby, která vyrůstá z porozumění utvářenosti věcí a jejich 

původního smyslu a vztahů, kterým člověk neporozumí, pokud nevěří. Víra nejenom 

umožňuje tvořit, ale zároveň je oporou tvorby i její výhodou. Je také orientačním bodem ve 

světě, etickým imperativem a zprostředkovatelkou poznání a pravdy. 

     F. X. Šalda ve svém eseji Umění a náboženství nehovoří přímo o katolicismu,  

ale o náboženství obecně a představuje v něm druhý názorový proud – vztah stimulačně- 

-podpůrný. Šalda považuje náboženské vědomí za charakteristický princip niterného  

a duchovního života, za princip aktivní, sálající, jednající, tvořící a přetvářející. 

Náboženské vědomí povznáší jednotlivcovo nitro nad jevy a zákony empirie a historie, 

„zdokonaluje je a vytváří je v orgán nejintenzivnějšího života, který slévá ve svém žáru 

všecky síly duševní“ (Šalda 1948: 30). 

     Odmítá umění podřízené náboženství i umění vnějškově lakované vírou, dogmaty, 

liturgií: „Přáti si poesie náboženské, není tedy přání, aby poesie parafrázovala stará 

dogmata nebo popisovala rity, opájela se kadidlem, zpěvem chrámovým, hudbou varhan, 

ministrantila nebo kostelničila při obřadech církevních – to všecko jest mně náboženskost 

stejně mrtvolná jako mrtvolná poetičnost. […] Toužím-li po znáboženštění poesie, chci tím 

její zesílení a ne její porobu; a zejména nechci, aby utonula v náboženství a nejméně již 

v některém positivném náboženství historickém; nechci tím tedy ani askese, ani mnišství, 

ani návratu do středověkých katedrál, nýbrž kult dramatických sil životních i vesmírných, 

opravdovou tvorbu v celém smyslu slova“ (Šalda 1948: 37).  

       Ve zmíněné stati Šalda rozlišuje dva plodné vztahy umění a náboženství. První typ: 

v okamžiku, kdy náboženství „ustrne na vnějšnostech, na dogmatech a ritech, na historii  

a apologetice, jakmile vyprchaly z něho život, napětí, tvorba a vedraly se za ně do něho 

učenost a novinářství, přejímá chtěj nechtěj úlohu jeho poesie a tvoří za něj“  
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(Šalda 1948: 21). Pravé náboženské umění neposluhuje hotovým a uzavřeným 

teologickým názorům, ale tvoří je, resp. vytváří nové nosné hodnoty, a to skrze revoltu  

a odboj proti všemu v náboženství opatrnickému, slabošskému, neživotnému.  

     Druhý typ: umění se opírá o náboženství jako o konstantu života a kultury. Umělec má 

v náboženství oporu a míru všech věcí. Umění i věda předpokládají základní společenskou 

konvenci a normu, naopak prostředí takřka znemožňující jakoukoli tvorbu představuje 

doba bezvládí, chaosu, rozvratu a zmatku. A za nejdůležitější společenskou konvenci, za 

„ohnisko, v němž se mohou sejíti se básník a čtenář a v němž si mohou rozuměti“  

(Šalda 1948: 28), považuje konvenci národně náboženskou. 

     Chce-li umění člověku zjevovat, přibližovat, sdělovat či vytvářet vyšší skutečnosti, 

bohatší poznání a vrcholné ideje, musí mít zabezpečeny duchovní základy a předpoklady. 

Ty jsou vybudovány z náboženství, které vyjímá několik základních a všeobecných 

postulátů, o nichž se nepochybuje, o kterých se nediskutuje, které nejsou materiálem 

skepticismu a dohadování, které jsou pevné, trvalé a trvající. Představují pevný bod, osu  

a střed v proměnlivém, vířivém a nestálém okolí.  „Národní náboženství,“ říká Šalda 

(Šalda 1948: 28), „klade v pevnou životní osu jeden nebo dva veliké soudy kulturně 

životní jako bezesporné statky a hodnoty, stejně bezesporné a jasné jako krev a pleť 

každého příslušníka národního, a tím umožňuje básníku, aby nalezl a odvodil si míru všech 

věcí.“ 

     Mezi Šaldovým a Claudelovým pojetím je řada příbuzných myšlenek. Pro oba tvoří 

náboženství, resp. náboženské vědomí, kvintesenci umělecké tvorby, povznáší k širšímu 

poznání, k vyšším idejím, přibližuje k básnické pravdě i opravdovosti, je oporou, 

orientačním bodem a pevností moderního člověka ve vztahu k světu a jeho chaosu, zmatku, 

iracionalitě, relativizaci. Rozdíl však je v tom, že pro Šaldu náboženství nepředstavuje 

zcela a bezpodmínečně středobod umění, Šaldovi záleží na výjimečném aktu jednotlivce. 

Claudel naopak neodděluje umění od náboženství, protože bez víry není pravého umění, 

není věčnosti, trvalosti a věčné mladosti díla. 

     Třetí názorový proud – extenzivně příbuzenský vztah – reprezentuje pojetí Ivana 

Slavíka, básníka, překladatele a editora, v předmluvě a v doslovu ke Krajinám milosti, 

antologii české duchovní lyriky XX. století. Jedná se o pojetí na jedné straně střízlivější 

než Claudelovo, na straně druhé o konfesijně rozšířené pojetí Šaldovo.  

     Náboženství i literatura, konkrétně v tomto díle katolicismus a poezie společně sdílejí 

nevyčerpatelnou a niternou touhou po absolutnu, po spočinutí v lásce, po přesahu pouhé 

tělesnosti a přízemnosti člověka tázajícího se po smyslu, člověka věřícího, že „taková slova 
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jako Bůh, ba dokonce Kristus, Matka Boží atd. nejsou pouhé chiméry, ale duchovní 

skutečnosti a že existují básnické texty, které je vyznávají“ (Slavík 1994: 266). 

     Slavík do antologie zařazuje katolické básně, nikoli jen katolické básníky, tedy ty, kteří 

se ke katolicismu otevřeně hlásí. Je to poměrně extenzivní vnímání katolicismu v literatuře, 

ale Slavík jej zdůvodňuje tím, že „bez jakéhokoli apriorního předsudku prostě zařazujeme 

text blízký modlitbě, ale třeba i jen vzdechu, ať ho vyslovil kdokoli, jen z toho prostého 

důvodu, že takový text existuje. Vždycky se mi zdálo evangelium proto tak hodnověrné, že 

je tak lidské: že je v něm Petr, který zapřel, Tomáš, který se zdráhal uvěřit, Pavel, který byl 

napřed Krista pronásledujícím Šavelem, a že svatým je Dismas, dobrý lotr na pravici, který 

byl spasen na poslední chvíli, kvůli lítosti a prosbě (kvůli jedné básni, kvůli jedinému 

verši?) in extremis“ (Slavík 1994:266–267). 

     Hovoří se zde ať už přímo, nebo jen náznakem mezi řádky o krásné literatuře, resp. 

poezii jako touze po absolutnu, metafyzice, přesahu, vhledu do tajemství, překonání 

pozemskosti a její tíhy, po pravém poznání, duchovnu a spiritualitě. Katolicismus  

a literatura směřují k témuž, touží po podobných prožitcích. Vliv katolicismu a jeho 

duchovního vlastnictví jsou pak objevovány a nalézány v kterémkoli díle. Miloš Dvořák ve 

svém díle O katolictví v české literatuře 20. století (Dvořák 2007) je přesvědčen o tom, že 

celá řada autorů 19. a 20. století vděčí za svoji tvorbu katolictví, byť se může jednat  

i o působení bezděčné, mimo jejich vůli a záměr, někdy dokonce i proti nim. Katolictví 

však představuje tak silnou kulturní tradici, že se jí nemohou vyhnout. 

     Čtvrtý proud – vztah úzce příbuzenský – formuluje Albert Vyskočil, literární kritik, 

historik, překladatel, editor, pedagog. Charakter umění je pro Vyskočila náboženský. 

Umělec se nespojuje s povrchem věcí, se zdáním skutečnosti, ale směřuje k pravé podstatě, 

k pravému bytí. Umělec je vizionář, nikoli apologeta nebo ideolog. Nejde o ideje, ale  

o vize. Umění má náboženský smysl, neboť „umění nemůže být nežli tíhnoucí za 

hodnotami věčnými, nemůže býti než náboženské, ano, je náboženství samo“ (Vyskočil 

1998:81). Umění a víra se vyžadují, neboť „základní poznatky nejsou z rozumu, nýbrž ze 

zjevení, milosti a víry“ (Kubíček, Wiendl 2005: 202).  Katolictví (katolicismus) je jak pro 

Dvořáka, tak i Vyskočila duchovním zdrojem, velkou studnicí tvorby, jejím ústředním  

a neodmyslitelným předpokladem (z důvodu duchovnosti, metafyzičnosti i z důvodu 

kulturního staletého vlivu).  

     Katolicita je obecnou hodnotou, stabilním bodem „uprostřed rozbředlé, beztvářné doby 

dneška“ (Vyskočil 1998: 163). Katolicita je sice obecnou hodnotou, ale to podle Vyskočila 
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neznamená, že při tom existuje katolická literatura, natož že by existovat měla (podrobněji 

– viz kapitola Katolická literatura a katolická poezie).  

     Přestože se tyto čtyři koncepce ať už výrazněji, či jen v nuancích odlišují, v tom 

nejdůležitějším se ovšem shodují: náboženství a literatura jsou oblasti nikoli oddělené, ale 

do značné míry provázané a příbuzné. A to je i klíčovým bodem pro samotnou výuku 

katolicky orientované literatury, resp. katolicky orientované poezie.  

     Na prvním místě je nutné zdůraznit, že provázanost náboženství a poezie nepředstavuje 

vztah jednosměrný, ale obousměrný a není výsadou pouze náboženství katolického. Poezie, 

ovšemže jen její určité proudy, v sobě koncentruje duchovní odkaz náboženství a jeho 

věrouky, náboženství se vyjadřuje jazykem poezie. Korán i Bible jsou psány ve verších, 

hovoří v nich proroci o svých vizích a zjeveních, Kristus promlouvá v podobenstvích, 

součástí Bible je Šalamounova Píseň písní, jedna z nejjímavějších milostných básní, žalmy 

nejsou nic jiného než básně; taoismus stojí na básnické skladbě básníka Lao’c, staroindické 

védy jsou rovněž psány vázaným jazykem poezie atd. 

     Druhý důležitý bod, který by měl být do výuky zařazen, je bytostně lidská podstata 

katolicismu a poezie a jejich vzájemná blízkost. Katolické náboženství je duchovnost, 

spiritualita, mravnost, tajemství samo. V jeho základu stojí Tajemství víry, zjevená Pravda, 

nehmotný Duch, věčný Život, Kristova oběť na Kříži. A za tím vším se skrývá veškerá 

obava, strach, nedůvěra, bolest, trápení, zmar, nedokonalost, pomíjivost, zloba a zlo 

člověka, ale i jeho naděje, víra, láska, radost, štěstí a vznešenost. Tedy člověk sám. Stejně 

jako klíčové otázky lidského bytí o smyslu a poslání lidského života, vyrovnávání 

s konečností lidské existence a snaha nahlédnout, co se skrývá za ní. To vše se odráží ve 

věroučných příbězích, v liturgii, ritu a dogmatech.  

     Jak by se taková ohromná síla, síla tak přirozeně lidská, nemohla stát zdrojem krásné 

literatury, mluvme úžeji – zdrojem poezie? Vždyť poezie (považme, jak v základu 

nesmyslná a pro praktický život neúčelná věc), to je zase a jen člověk sám. Jedna 

z nejstarších literárních památek Epos o Gilgamešovi je poezií o lidském údělu, o lidské 

touze po nesmrtelnosti a o lidském vnímání nadpozemského. A jak o těchto věcech psát 

jinak než formou a jazykem poezie, jazykem enigmatickým (protože mluví o tajemství a to 

je vždy nedořečené a neodhalitelné), obrazným (protože znásobuje sdělované, spojuje 

odlehlé a na první pohled odlišné). 

      Třetí podstatný bod představuje, že toto vše neznamená zjednodušení, že by 

náboženství (katolicismus) rovnalo se poezie a poezie splývala s pojmem náboženství, ani 

že by katoličtí básníci psali pouze o náboženství a o víře, o zjevených pravdách,  
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o dogmatech. Ozřejmění vzájemného vztahu katolicismu a poezie může pomoci jak 

k pochopení smyslu básnické tvorby jako takové, tak i vlivu víry na tvorbu. 

     Poezie v tomto světle přestává být jen formálním a estetickým výstřelkem, manýrou 

umělce, který se z jakési vlastní povýšenosti odmítá vyjadřovat běžným, srozumitelným 

jazykem, mizí distance mezi recipientem a textem. Poezie se jeví jako nutnost, protože 

teprve jejím prostřednictvím se vyjadřuje to, co lze jen obtížně promýšlet, natož výstižně 

formulovat. Katolická víra zas ztrácí nános modloslužebnictví, iracionální věrouky, 

konfesijní uzavřenosti. Může tak být odhalována její všeobecná a stále platná výpověď  

o člověku, o jeho věčně kladených otázkách a problémech. 

 

2.2  Katolická literatura  

 

     S termínem katolická literatura se pojí dvě základní otázky: existuje katolická literatura 

jako literární směr nebo umělecká skupina? A pokud ano, existuje rovněž katolická poetika?  

    Názor, že nic takového jako katolická literatura neexistuje, zastávají Miloš Dvořák  

a Albert Vyskočil. Nesmíme zde ovšem vidět rozpor s jejich názory na vztah literatury  

a náboženství, resp. katolicismu. Když odmítají existenci katolické literatury, neodmítají 

vliv katolicismu na literární tvorbu, neboť sami hovoří o jeho nezastupitelném významu. 

Odmítají však, aby byla literatura odvozená od závazných uměleckých norem a postupů, 

neboť „umění se nerodí ze vzrušujících diskusí a z odvaru theorií, nýbrž vycházejí z plnosti 

nitra a razí svůj výraz z nutnosti“ (Vyskočil 1998: 91). 

     Dvořák zdůrazňuje, že „neexistuje nic takového, čemu by se dalo říci básnická škola 

katolická, není žádných předpisů, které by vnucovaly určitou koncepci a způsob tvorby, 

společné tvárné prostředky“ (Dvořák 2007: V). Naopak tvrdí, že každý tvůrce má 

zodpovědnost za sebe i své dílo, musí proto sám hledat cesty své tvorby a svojí prací 

dobývat svých tvárných prostředků. Jen na této nesnadné, bolestivé, trnité cestě lze nalézt 

opravdové, neodvozené vlastní formy, postupy a prostředky.  

     Přímo hovoří o tom, že katolictví nemůže a nesmí předepisovat ani vylučovat žádných 

výrazových a tvárných prostředků. Nejen že neexistuje umělecká skupina katolické 

literatury, ale dokonce samotný katolicismus – duchovní tradice, teologie, liturgie a etika 

katolické církve – přestože je nekonečným duchovním bohatstvím i samotnou esenciální 

látkou tvorby a tvoření, nesmí tvůrce nijak zavazovat či svazovat. Autory jako Deml, 

Zahradníček, Čep a jim podobné spojuje „žízeň a potřeba absolutna a jejich společné 

obcování řídí se stupněm, k němuž každý v jeho hledání dospěl. […] Při jejich posuzování 
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se musíme řídit jediným zřetelem: jak vysoko je zaměřeno úsilí každého autora a do jaké 

míry se mu podařilo realizovat je v živý básnický tvar“ (Dvořák 2007: VI). 

     Shrnuji: Umělecké dílo i umělecká tvorba jsou autonomní a nesmějí být žádné filozofii, 

duchovní nauce nebo dogmatice zavázané či poplatné. Neexistuje „katolická literatura, 

nýbrž toliko literatura, odstupňovaná toliko podle hierarchie duchů, kteří ji 

vytvářeli“ (Vyskočil 1998: 164). 

     Podle literárního historika Martina C. Putny katolická literatura existuje, ale vyhýbá se 

snaze charakterizovat katolickou poetiku, neboť „katolická literatura, jak už řečeno, žije ve 

světě, a tedy je ovlivňována uměleckými proudy své doby, naturalismem, dekadencí  

a symbolismem, kupříkladu“ (Putna, 1998: 38).  Putna katolickou literaturu vymezuje na 

základě literárněhistorického a církevně-historického rozboru. Katolická literatura mu je 

„uměleckým a/nebo propagačním sebevýrazem katolického milieu neboli specifického 

segmentu společnosti, který se ve většině evropských zemí formuje během 19. století 

jakožto reakce na proces sekularizace“ (Putna 2010: 9). 

     Sekularizace je klíčovým okamžikem pro vznik katolické literatury. Sekularizací myslí 

okamžik, kdy „se církev stává jednou ze součástí moderního světa a lidé, kteří žijí církví  

a jejími problémy, […] se stávají menšinou uvnitř společnosti, jednou ze zájmových 

skupin v ní. Církev je stále ve světě – ne už svět v církvi“ (Putna, 1998: 35). Katolická 

literatura je tedy možná a myslitelná „až ve světě, který přestal být katolickým“ (ibid.).  

     Katolická literatura se rodí teprve v konfrontaci se sekulárním světem, kdy se církev 

musí vyrovnávat se ztrátou svého prioritního společenského postavení, kdy přestává být 

samozřejmou, kdy se rodí moderní svět s novými hodnotami a všeobjímajícím pluralismem 

a partikularismem (myšleno ve sféře morální jako odmítání univerzálně platných 

morálních zásad a zdůrazňování jedinečných a konkrétních situací, jejichž povahu nelze 

zevšeobecnit – určité jednání není vždy jednoznačně dobré nebo špatné, ale za různých 

okolností může být různě hodnocené).      

     Katolická literatura není podle Putny omezena pouze na sféru uměleckou, ale zahrnuje 

v sobě i literaturu věcnou a odbornou. Jinými slovy: ke katolické literatuře patří nejen díla 

z oblasti krásné literatury (poezie, prózy i dramatu), ale i díla z oblasti římsko-katolické 

diplomatiky (papežské encykliky, pastýřské listy), praktické liturgické pomůcky 

(modlitební knížky), katolická hagiografie a katolická odborná literatura (teologické 

studie). 

     Na konferenci „…bývalo u mne zotvíráno…“, východiska a perspektivy české 

křesťanské poezie a prózy 20. století, shrnuté ve sborníku Víra a výraz (eds. Kubíček, 
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Wiendl), zaznívají názory, které obhajují jak existenci katolické literatury, tak i katolické 

poetiky. Tento termín se ve sborníku nevyskytuje jako jediný možný, objevují se a jsou 

obhajovány i konkurenční termíny, považované za vhodnější či přesnější. Těmto 

konkurenčním termínům se věnuji v samostatné kapitole (Alternativní termíny).    

     Ondřej Sládek, literární teoretik, v závěrečné debatě nazvané Kulatý stůl charakterizuje 

katolickou literaturu takto: „Asi tím nejzákladnějším, na čem se jistě shodneme a co zde již 

bylo několikrát zmíněno, je, že katolická literatura je duchovní literatura, která je 

orientována křesťansky, a že nejzákladnějším společným jmenovatelem je její odkazování 

ke konkrétní náboženské tradici“ (Kubíček, Wiendl, 2005: 457).  

     V jiné diskusi na téma poetiky české křesťanské (spirituální) poezie a prózy hovoří  

o podstatě křesťanské (katolické) literatury v tom smyslu, že „se jedná o literaturu, která 

nepochybně tematizuje dualitu posvátného a profánního a která vedle normativních textů 

zahrnuje i texty nenormativní a mnohé jiné, až po vlastní umělecká literární díla 

využívající (křesťanský) náboženský jazyk a (křesťanské) náboženské motivy. […] Jedná 

se o literaturu, která je nepochybně inspirovaná křesťanstvím, vychází z křesťanské kultury, 

reaguje na křesťanské motivy, náboženské symboly a pravdy, současně však i na příběh, 

který se odehrává v našich dějinách již po dva tisíce let“ (Kubíček, Wiendl 2005: 399).  

     Sémiologický přístup volí ve svém referátu Katolická poetika Jana Čepa Pavel Šidák 

z Filozofické fakulty UK. Termín katolická literatura vymezuje na základě definice její 

poetiky. Za zásadní problém, na který vymezení katolické literatury dosud naráží, považuje 

to, že „dosavadní pokusy pracovaly s náboženstvím (jevem religiózním) a literaturou 

(oblastí dominance estetické funkce) jako s dvěma rozdílnými entitami. […] Sémiologický 

přístup nepojímá náboženství a literaturu jako dvě různé oblasti, nýbrž dovoluje je chápat 

jako oblast jednu, propojenou na znakové rovině. Oblast literární a religiózní se prostupují 

jako texty – katolická (křesťanská) literatura se tak jeví jako problém intertextuality, tj. 

jako problém literární vědy“ (Kubíček, Wiendl 2005: 405).  

      Ústředním pojmem Šidákova referátu je pojem architext, který znamená „v čase 

projektovaný znakový systém, který zajišťuje genezi a recepci díla a ve vztahu 

k výslednému textu funguje jako jeho pravidla“ (Kubíček, Wiendl 2005: 405). Architextem 

katolické literatury je místo, kde „se umění a náboženství protínají jako textové entity; […] 

toto místo je náboženství jako znakový systém, tj. náboženství jako výpověď, způsob 

mluvy, jazyk“ (Kubíček, Wiendl 2005: 406). Náboženství je pojmem příliš širokým  

a abstraktním, a jelikož se v tomto případě hovoří o katolictví, je podle Šidáka možné 

hovořit o katolické literatuře.  
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     Splynutí literatury a náboženství do jedné oblasti, které se propojují ve znakové rovině, 

se projevuje v konstituování samostatného žánru katolické literatury jako literatury 

svébytné poetiky. Základem této poetiky jsou pak tyto pojmy: iniciační zážitek posvátna, 

obousměrné překračování hranic prostorového uspořádání, biblická intertextualita  

a náboženská motivika a tematika. 

     Vzhledem k výuce na gymnáziích je třeba Šidákovy teze didakticky transformovat. 

Výchozí tezí mi zde je tato: katolická literatura je literaturou určité vlastní, svébytné 

poetiky.
11

  

     Iniciační zážitek posvátna přibližuje výrok Jaroslava Meda: „Křesťanská, resp. 

spirituální literatura je sama vymezena určitým druhem inspirace, který vyvěrá právě 

z náboženského prožitku“ (Kubíček, Wiendl 2005: 406). Je zde patrná blízkost Putnova 

pojmu katolická romantika (Putna 1998). Okouzlení Božím světlem a Božím 

milosrdenstvím, zážitek Boží lásky, prožitek niterné kontemplace, svátosti a posvátnosti, 

ale i „obdiv k estetice a symbolice středověkého umění, únava z šedi profánnosti  

a nepoetičnosti moderní civilizace, lítost nad ztraceným dětstvím jednotlivce  

i světa“ (Putna, 1998: 100), to vše sem patří a náleží.  Posvátno, estetika i symbolika 

mohou být přitažlivé jak pro katolíka, tak i pro člověka nevěřícího. 

     Jedná se o prožitek lidí uhranutých a okouzlených krásou, tajemstvím a odkazem 

katolické víry, lidí snících a snivých, někdy až blouznivých, vnímavých a citlivých, 

toužících „po jiných světech a velkých příbězích“ (Putna 1998: 101). Při této příležitosti 

Putna vzpomíná F. X. Šaldu, „kterak stalo se jemu samému, že šel kolem gotické katedrály 

i vstoupil do ní a tam, přemožen jejím kouzlem, klekl na chvíli na dlaždicích, ač se modlit 

neumí, i plakal dokonce – a sám se divil, co se to s ním a v něm děje“ (Putna 1998: 100).  

     Oboustranné překračování hranic prostorového uspořádání je založeno na Lotmanově 

teorii. Podle ní „jsou všechny příběhy založeny na rozdílných místech a potenciál syžetu je 

pak dán právě překročením či pokusem o překročení těchto opozic“ (Kubíček, Wiendl 

2005: 407). Ústředním pojmem této teorie, základním bodem každého vyprávění, je pojem 

hranice. Jedná se tedy o obousměrné překračování hranic světa pozemského  

a nadpozemského, kdy nejen svět nadpozemský zasahuje do toho pozemského, ale možné 

jsou i okamžiky vhledu, průhledu, tušení, vidění, které poodhalují skrytá tajemství. 

                                                 
11

 Poetikou rozumím souhrn uměleckých zásad, prostředků a forem, které určují styl díla. 
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     Intertextovost (intertextualita)
12

 umožňuje aktualizaci výchozího textu, navazující text 

může výchozí text buď stvrzovat, nebo konfrontovat. Tím vším význam navazujícího textu 

nabývá nových konotací, dochází k vytváření významového napětí. Kromě Bible jako 

ústředního výchozího textu se navazující text může vztahovat i k jiným žánrům 

náboženské literatury, např. k hagiografii, také i k textům apokryfním, nepravověrným. 

Odhalování intertextových vazeb a jejich významu, resp. toho, jak význam proměňují, 

posouvají a obohacují, je v interpretaci poezie katolických básníků naprosto klíčové a měla 

by mu být věnována velká pozornost. V opačném případě hrozí dezinterpretace díla, jeho 

nepochopení, což v konečném důsledku může od četby takové poezie odrazovat. 

     Náboženská motivika a tematika ve své podstatě také souvisí s intertextovostí. 

Z Šidákových úvah o nich je pro výuku podstatné to, že náboženské motivy i témata 

neslouží k umocnění patetičnosti, vznešenosti nebo tajemnosti díla, ale jsou jedněmi 

z důležitých významotvorných, ideových prostředků, kterými se autor vyjadřuje. Témata  

a motivy nejsou pouhé katolické ornamenty nebo emblémy, ale konstruují specifický 

náboženský, katolický „jazyk“. Ten vstupuje do složitých sémantických a obraz- 

ných vazeb s běžným, „profánním“ jazykem (resp. s běžnými, nemetaforizovanými 

významy) a vytváří tak svůj vlastní „katolický“ prostor, svět i myšlení.  

     Osobně se přikláním k tomu, že existence katolické literatury je nepopiratelná. Stejně 

tak lze hovořit i o katolické poetice. Katolická literatura je spjatá s katolickým prostředím, 

s římskokatolickou církví a jejími věřícími. Zaujímá velmi široké žánrové rozpětí od 

literatury užité, přes odbornou až po literaturu krásnou. Není ovšem zahleděna pouze 

v sebe samu, neobrací se jen ke svému vlastnímu publiku, ale míří i za hranice svých 

ideových přívrženců, chce získávat, agitovat, vyslovovat svůj názor, konfrontovat jej. Má 

svůj vlastní kánon příběhů, postav, témat, motivů, obraznosti, v jejích základech stojí víra  

a věrouka, dogma, ritus a liturgie, náboženství jako takové. V krásné literatuře pak záleží 

na osobnosti, uměleckém mistrovství, záměru a směřování toho kterého autora, jak 

s náboženstvím a jeho odkazem a metaforickým zpracováním v praxi zachází.  

     To, že se autoři inspirují katolictvím či z něho vycházejí, se pak odráží i ve volbě jejich 

témat, motivů, symbolů, intertextových vazeb, volbě metafor a přirovnání, využití 

tradičních náboženských a liturgických žánrů. A z toho se rodí katolická poetika. 

Katolickou poetiku nenalézáme jen v katolické literatuře, u věřících katolíků, ale i v tvorbě 

                                                 
12

 Intertextualita je termín, který vyjadřuje vztahování textu k jiným textům, jejich absorbování  

a transformování. Intertextovost či intertextualita odráží to, že nový text nevzniká mimo dosavadní literární 

produkci, mimo kulturu, prostředí a čas. Může se jednat jak o vědomý kontakt mezi texty, tak  

i v poststrukturalistickém pohledu o kontakt nezávislý na vůli tvůrce (Peterka 2007: 64–65). 



45 

 

autorů, kteří se ke katolicismu explicitně nehlásí (viz Putna 2010, kapitola Noví příchozí 

od daleka). Katolická literatura bez katolické poetiky je jen těžko myslitelná; katolická 

poetika není vázána jen na katolickou literaturu. Stejně tak katolicismus není kulturním 

vlastnictvím katolického milieu. Tedy i autor, který není věřící, autor ateistický, či dokonce 

autor protináboženský, může z duchovní tradice katolicismu vycházet a čerpat.   

 

2.3  Alternativní termíny  

 

     V této kapitole se zabývám alternativními termíny k termínu katolická literatura. 

Částečně zde vycházím z Putnových literárněhistorických prací (Putna 1998 a Putna 2010), 

ale nejedná se mi na prvním místě o výčet a charakteristiku těchto alternativních termínů, 

ale o jejich kritiku, která směřuje k návrhu co možná nejpřesnější terminologie. Uvádím 

tyto termíny také proto, že se s nimi z důvodu terminologické nevyhraněnosti pojmu 

mohou žáci kdykoli setkat v různých učebních materiálech, učebních oporách, na internetu 

i jinde ve veřejném nebo soukromém prostoru. 

     Žáci by měli být s těmito termíny seznámeni a měli by vědět, že jsou do značné míry 

alternativou téhož. Sice tyto termíny většinou kritizuji jako ne zcela přesné, ale to nic 

nemění na tom, že s nimi lze v hodinách literatury velmi dobře pracovat. Žáci mohou sami 

významově naplňovat obsahy těchto pojmů a sami porovnávat a hodnotit, jestli je možné 

tyto termíny uplatnit v konkrétních dílech konkrétních autorů.  

       Alternativními termíny k termínu katolická literatura jsou termíny křesťanská, 

náboženská, duchovní, spirituální, metafyzická, transcendentní. Vyskytují se buď jako 

synonyma, nebo téměř synonyma, nebo jako jisté zjemnění, eufemismus. Např. Jitka 

Bednářová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity hovoří o tom, že „třeba v médiích, 

když se mluví o autorech, jejichž katolická nebo křesťanská orientace je jaksi 

nezpochybnitelná, se často používá přívlastek spirituální jako určitý eufe- 

mismus“ (Kubíček, Wiendl 2005: 454). Vyplývá to z obavy, aby se člověk někoho jiného 

nedotkl, z přílišné útlocitnosti a také z toho, že v českém prostředí je víra osobní záležitostí 

každého člověka, o níž není „slušné“ se na veřejnosti nahlas bavit. 

     Křesťanská literatura je termín příliš široký a příliš obecný. Katolíci se v historii za 

křesťany sice označovali, ale dávali tím najevo, že příslušníky „nekatolických církví 

vlastně za křesťany nepokládají, neboť nositelkou spásy je jen jediná církev, 

římská“ (Putna 1998: 29). V dnešní době se pojmem křesťanství rozumí nadřazené 
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označení, pod nějž spadají křesťanské církve – církev římskokatolická, církve pravoslavné, 

církve protestantské.  

     Dále se termínem křesťanská literatura v církevním milieu rozumí knihy duchovních 

rad, poučení o svátostech, knihy modliteb a meditací, studijní literatura filozofická, 

religionistická, teologická, souhrnně literatura užitná. Putna k tomu připojuje i „literaturu 

hlásící se k beletristickým žánrům – to tehdy, když píše životopisy velkých křesťanů 

minula či současna nebo když odívá modlitby do (zpravidla velmi volné) poetické formy. 

Funkce žánru či případné estetické hodnoty jsou však i tehdy, vědomě a cíleně, 

služebné“ (Putna 1998: 29). Křesťanská poezie je pro zkoumaný druh poezie označení 

nepřesné, indiferentní. 

     Literatura (poezie) náboženská je pojmem příliš širokým, nespecifickým. Nejen že 

v sobě zahrnuje všechna náboženství a náboženské systémy, ale i všechny jejich literární 

formy. Kdybychom označili poezii Zahradníčkovu a kteroukoli jinou jí podobnou pouze za 

poezii náboženskou, implikovalo by to, že se jedná o poezii indoktrinovanou, ve vztahu 

k náboženství služebnou nebo o jeden z náboženských žánrů.   

     Literatura (poezie) spirituální, duchovní, metafyzická či transcendentní nenese již žádné 

církevní konotace a má poměrně jasně vymezený obsah a částečně i estetickou formu. 

Všechna tato označení naznačují, že se jedná o literaturu, v níž je přítomen duchovní nebo 

přímo náboženský rozměr, o poezii, která „kontempluje věčné otázky lidského bytí, tedy 

smyslu existence, smrti, marnosti, věčnosti. Autorský subjekt je v této literatuře 

východiskem; jednotlivé pojmy, představy a obrazy křesťanského (ale např. i židovského) 

diskurzu mohou hrát významnou roli, ale vůči otázkám a vnitřním prožitkům básníkova 

alter ega či epikových postav jsou vždycky druhotné“ (Putna 1998: 32). Jinými slovy, 

náboženství je inspiračním zdrojem, ovšem těžiště spočívá v jeho filtrované podobě skrze 

umělcovu osobnost a umělcův vnitřní život, taková literatura nevyžaduje, aby byl 

spisovatel přímo katolíkem.  

     První důležitou tezí je to, že „ne každá spirituální literatura je katolická, ale také 

zdaleka ne každá katolická literatura je spirituální“ (Putna 2010: 925–926). Putna dále 

vymezuje 3 kritéria spirituální literatury: 1) neobrací se pouze ke katolickému milieu, ale 

k obecné literární veřejnosti, estetická funkce dominuje nad funkcí církevněpropagační  

a agitační, 2) souzní či komunikuje se soudobými uměleckými směry a je přijímána širší 

literární veřejností, 3) autory nejsou pouze ti, kteří se definují jako katolíci. 
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2.4  Katolická poezie 

 

     Katolická poezie je výsostným žánrem umělecké katolické literatury. Dají se zde 

rozlišit dva základní typy katolické poezie, a to explicitně katolická poezie a pod povrchem 

skrytá katolická poezie (Putna 2010). V prvním případě se jedná o reflexi katolických  

a církevních témat, dogmat, liturgie, světců a hagiografie nebo o reflexi subjektivního 

vztahu k Bohu, mystice, náboženským zážitkům a prožitkům. Putna píše, že „katolická 

tradice je zde zdrojem nejen témat, modelů a forem pro sebereflexi (prosby a díky, 

pochyby a pocity temnoty i jejich překonávání), ale také samotné básnické formy. Katoličtí 

básníci se inspirují biblickými a liturgickými žánry, jako jsou žalm, hymnus, sekvence, 

litanie, ale i barokní kostelní píseň“ (Putna 2010: 146). 

     Druhý typ skryté katolicity představuje variantu, kdy na první pohled není katolicismus 

hlavním zdrojem témat, obraznosti, motivů, forem apod. Zdánlivě běžné děje a události 

profánního života a světa jsou však nahlíženy věřícím básníkem a ten také odhaluje jejich 

skrytý duchovní rozměr. Tento druhý typ se do značné míry kryje s pojmem spirituální 

poezie. Toto dělení není ovšem nepřekročitelné a může se v konkrétních dílech prolínat. 

     Katolická poezie a poezie spirituální se co do svého obsahu, zájmu, forem  

i vnímání duchovna velmi výrazně překrývají. Katolická poezie se liší svým jasně 

deklarovaným katolicismem, svým ideovým stavovstvím a s tím spojeným širším 

žánrovým rozpětím i jistou ideovou uniformitou. 

      Vzhledem k tématu této diplomové práce a jejímu zaměření navrhuji ve školní praxi 

hovořit o Zahradníčkovi a Reynkovi jako o katolických bánících spirituální poezie. 

Označením katoličtí básníci rozumím náboženské vyznání tvůrců, které je zároveň zdrojem 

a východiskem jejich uvažování a tvorby, označením spirituální poezie rozumím duchovní 

rozměr jejich básnictví. Slovo spirituální by však nemělo být vnímáno jako korektní 

eufemismus, ale naopak by měly být v konkrétních dílech konkrétní motivy, významy, 

témata apod. přesně pojmenovány, vliv katolicismu neupozaďován, víra neomlouvána  

a nerozmělňována.      
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3 Autoři 

 

    V kapitolách této tematické části se věnuji jak životopisům vybraných autorů, tak  

i jejich dílu. Mým cílem je v biografické části přiblížit prostřednictvím informací  

a svědectví dokumentů autorovu osobnost, oživit tak básníkův slovníkový životopis. 

Charakteristika je to vždy neúplná a zběžná, velice zobecněná, ale přesto se domnívám, že 

lze v životě našich básníků nalézt momenty, které dokumentují jejich osobnostní rysy, 

které je povahově vystihují a které mohou být zdrojem poznání a úvah pro život dnešního 

čtenáře. 

    Analýza a rozbor díla směřuje k vystižení tvůrčí autorovy specifičnosti a individuality  

a k vlastní interpretaci díla. Jelikož se věnuji v určité obecné rovině vždy všem autorovým 

sbírkám, lze odtud vyčíst také proměny poetiky i ideového směřování.  

     Struktura kapitol je v hrubých obrysech vždy stejná. Jako první se věnuji biografii, poté 

následuje kapitola (či následují kapitoly) věnované dílu. Ke každému autorovi přistupuji 

jako k tvůrčí individualitě, a proto se je nesnažím vměstnat do předem připravených 

schémat, a tak se rozsah i struktura jednotlivých kapitol může lišit.               

 

3.1  Jan Zahradníček  

3.1.1  Životopis Jana Zahradníčka 

 

     Jan Zahradníček se narodil 17. ledna 1905 v obci Mastník u Třebíče. Zahradníček byl 

člověk „plachý a skromný na jedné straně, ironicky kousavý a ohnivě útočný, zvlášť když 

byl dotčen osobně nebo nějakou zřejmou křivostí“ (Fučík 2016: 265). Patřila k němu  

i „vnitřní ohnivost, rozhodnost a ironická duchaplnost“ (ibid.: 276). 

     Pocházel ze selského rodu. V mládí utrpěl při pádu ze seníku vážné zranění páteře, 

které ho zdravotně poznamenalo na celý život a výrazně se promítlo do nálady prvních 

dvou sbírek. Studuje na gymnáziu v Třebíči, poté se zapisuje na Filozofickou fakultu 

Univerzity Karlovy na obor germanistika, avšak studia nedokončí, Rotrekl to odůvodňuje 

tím, že „pochopil zřejmě brzy, že linii středoškolského profesora sledovat nemůže pro svou 

značnou tělesnou vadu“ (Rotrekl 1991: 149). V letech 1930 a 1931 sice skládá nižší a vyšší 

zkoušku knihovnickou, ale knihovnictví se nikdy nevěnoval. 
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     Jeho životní náplní se plně stala literatura. Blízké přátelství ho pojilo s Františkem 

Halasem
13

, Janem Čepem
14

, Albertem Vyskočilem
15

, Bedřichem Fučíkem
16

, Janem 

Dokulilem
17

, udržoval kontakty s Jakubem Demlem
18

 (mj. Deml křtí všechny 

Zahradníčkovy děti), Milošem Dvořákem
19

 a Timoteem Vodičkou
20

. Pracuje jako externí 

lektor různých nakladatelství, patří ke kmenovým autorům časopisu Tvar (1927–1931), od 

roku 1935 přispívá do Akordu
21

, který v letech 1940–1944 a 1945–1948 přímo řídí. Během 

druhé světové války mj. ukrývá spolu s P. Janem Dokulilem a P. Jakubem Zemekem 

manželku gen. Ludvíka Svobody.  

     Roku 1945 se oženil, v letech 1945–1949 působil jako redaktor nakladatelství Brněnské 

tiskárny. Dne 14. června 1951 v 7.30 ráno byl Jan Zahradníček zatčen, několik měsíců 

v tvrdých podmínkách vazby vězněn a mezi 2. až 4. červencem v rámci komunistického 

monstrprocesu s oficiálním názvem Proces proti spiklenecké a diversantské činnosti 

agentů Vatikánu v rámci Američany organizované Zelené internacionály odsouzen  

k 13 letům žaláře
22

. Je uznán vinným z velezrady, z přispívání do fašistických časopisů 

Akord a Řád
23

, z následování vatikánské fašistické ideologie a vyjadřování odporu ke 

komunistům, Sovětskému svazu a dělnické třídě.  

    Zahradníček nebyl ochoten strpět ponižování a pokořování člověka, ztrátu jeho 

důstojnosti. I proto ve vězení s bachaři téměř nekomunikoval a choval k nim výrazné 

opovržení. Odmítal jakékoli jednání s vězeňskými orgány, i když „nedával svoje pohrdání 

                                                 
13

 Přední český básník 1. pol. 20. století, levicově orientovaný, po určitou dobu Zahradníčkův spolubydlící na 

Žižkově. 
14

 Prozaik katolické orientace, mistr povídky. Četné kontakty s francouzskou katolickou elitou, zejména se 

spisovateli, využívá při emigraci do Francie po únoru 1948. 
15

 Literární historik, kritik a překladatel. 
16

 Literární kritik, editor, ředitel nakladatelství Melantrich, významný interpret Zahradníčkova díla. 
17

 Básník, římskokatolický kněz, Zahradníčkův strýc. 
18

 Básník, prozaik, publicista, římskokatolický kněz, jedna z největších a nejkontroverznějších osobností 

moderní české literatury.  
19

 Literární kritik katolické orientace.  
20

 Katolický spisovatel, filozof, redaktor nakladatelství Vyšehrad a Univerzum, překladatel.  
21

 Katolicky orientovaný měsíčník, vycházející 1928–1944 a 1945–1948. 
22

 Záminkou k zatčení byla sešlost na vinobraní ve Starovičkách, kam skupinu katolických spisovatelů sezval 

Václav Prokůpek. Kalista (Kalista 1988: 21–22) vzpomíná na to, že se zde skutečně hovořilo i o politice, 

nesouhlasně a třeba i s odporem, ale rozhodně ne konspirativně, a že Zahradníček tam jel skutečně jen za 

svými přáteli a za vynikajícím vínem, „které měl rád a pozvání, jež slibovalo víno opravdu nejlepší, 

neodolal“ (ibid.). Je pravděpodobné, že se vinobraní účastnili i nějací tajní agenti, kteří svým nadřízeným 

dodali pokroucený a pravdě neodpovídající záznam o konspirační schůzce. 
23

 Katolicky orientovaný časopis, vycházející 1932–1944, spojující spisovatele nesouhlasící se 

soudobou kulturní a politickou situací a orientací.   
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snad nějak provokativně najevo, aby si zbytečně nepřimnožoval svého utrpení, ale uvnitř, 

ve svém skrytém životě neslevil z něho o vlásek“ (Kalista 1988: 54)
24

.  

     Ve vězení žil bohatým duchovním životem: velmi přísný byl v modlitbě, vytýkal 

Kalistovi například, že při modlitbě se nemá ležet, pravidelně se modlil růženec. V neděli 

předříkával v latině pasáže mše, a když „se přiblížil k nějakému knězi, poklekl před ním  

a požádal o požehnání“ (Kubíček, Wiendl 2005: 68). Četl, co se dalo, a skládal poezii, 

kterou se učil zpaměti. Nechtěl, aby se u něho básně při náhodné kontrole nalezly, neboť 

žádné písemnosti vězni nesměli mít u sebe na cele. Rovněž odmítal dopustit, aby „se jeho 

básně ocitly v rukou nekulturních, barbarských bachařů a staly se jim předmětem 

ubožáckého posměchu“ (Kalista 1988: 37).  

     Vzpomínky Rudolfa Toussainta, jednoho ze Zahradníčkových spoluvězňů a bývalého 

pověřence branné moci u úřadu říšského protektora, přibližují atmosféru vězení i život 

v něm, rovněž i Zahradníčkovu povahu a chování. Toussaint vzpomíná, že Zahradníček 

nebyl zadumaným, přísným a samotářským člověkem, „spíš než těžkomyslný byl rád 

veselý, družný, nepokazil zábavu. Na okraj debat přispíval krátkými, dobrosrdečně 

jízlivými, duchaplnými poznámkami. Tu a tam si liboval v masce uštěpačného ironika. 

Nabízel-li někomu ze svého dietního jídla, nabízel to téměř rozpačitě, mimochodem, téměř 

jako štěstí pro sebe, přijme-li to obdarovaný. Tak se daruje. Své služby nebo dobrodiní 

naprosto zmenšoval. Neměl rád, když se mu vzhledem k jeho tělesnému stavu prokazovaly 

ohledy. S úžasnou pokornou skromností kontrastovala jeho pýcha, po otci selská, po matce 

výsostně citová“ (cit. podle Zejda 2004: 140).  

     Roku 1956 zemřely na následky otravy muchomůrkou zelenou Zahradníčkovy dcery 

Zdislava (nar. roku 1950) a Klára (1951). Zahradníčkovi bylo umožněno zúčastnit se 

pohřbu, ale poté se musel vrátit zpět do vězení. Propuštěn je v květnu roku 1960 (jeho 

původní trest byl snížen na 9 let, pravděpodobně na přímluvu Jaroslava Seiferta). Jeho 

rodina – manželka Marie, syn Jan a dcera Marie Štěpánka – žila na státním statku 

v Záborné, kam byla po Zahradníčkově odsouzení vystěhována. Byly to tristní podmínky – 

chatrný, studený, bezútěšný výměnek bez přívodu vody, elektřiny i topení. Do tohoto 

prostředí se Jan Zahradníček vrací a v něm také krátce po propuštění 7. října 1960 umírá. 

                                                 
24

 Jeho chování přesto mělo své důsledky v negativních posudcích věznice Leopoldov, která se vyjadřovala 

proti podmínečnému propuštění. Jeho povaha byla hodnocena jako namyšlená a sobecká, vytýkáno mu bylo, 

že neuznává svoji vinu, posmívá se pokrokovým spisovatelům, schvaluje maďarskou kontrarevoluci, slovo 

socialismus ho rozčiluje (Zejda 2004: 265). 
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V rehabilitačním procesu roku 1966 byl Jan Zahradníček, šest let po smrti, plně 

rehabilitován
25

. 

      

3.1.2  Komentář k životopisu Jana Zahradníčka 

 

     Zahradníčkův život byl jistě v mnoha etapách a okamžicích drsný, krutý a nešťastný, 

stižený bolestí a nespravedlností, tragický. Pročítáme-li Zahradníčkovu korespondenci 

(včetně té předválečné), setkáváme se s pocity marnosti, bezvýchodnosti, rezignace, 

odloučení a nekonečné, zoufalé samoty. Zároveň se v ní setkáváme s odpuštěním, 

smířením, s láskou, vírou a nadějí, tedy se základními křesťanskými ctnostmi.  

     Jsou to právě tyto ctnosti, které jsou naplněny oživujícím šémem reálného lidského 

života, prověřené blouděním, utrpením a těžko představitelnými životními zkouškami. 

V nejtěžších životních okamžicích nikdy neobviňuje Boha, naopak si potvrzuje „tu starou  

a vznešenou pravdu, že máme vždycky a všude Boha chváliti“ (Sendlerová, Řepa 2008: 

51). Během svého věznění dospívá dokonce k mimořádnému morálnímu imperativu, že 

„by se neslušelo nosit veliké štěstí, když trpí Bůh a byla tak zhanobena podoba 

člověka“ (Kubíček, Wiendl 2005: 74). 

     Zahradníček jistě někdy – ke svému studu a zahanbení
26

 – ve svém životě zklamal sebe 

sama a svá přesvědčení i morální a etické apely katolické víry, přesto ve svém životě  

 v nejobtížnějších, kritických momentech zvítězil nad svou slabostí a bolestí, nad svými 

neřestmi i nad svými vězniteli a nad svým utrpením. V řadě dokumentů můžeme odlesky  

a třpytky tohoto zápasu sledovat, což považuji za ústřední narativ příběhu básníka Jana 

Zahradníčka: život mimořádný, hrdinský a inspirativní, nikoli pouze tragický a trpký! 

 

3.1.3  Zahradníček-básník 

 

     Chceme-li proniknout do Zahradníčkova básnického díla, je nutno na prvním místě 

jmenovat katolickou víru a přesvědčení. Neodvažuji se jakýmikoli slovy hodnotit charakter 

Zahradníčkovy víry, je však naprosto bez veškeré pochybnosti, že byl člověkem niterně 

                                                 
25

 Soud uvádí, že nelze určit obsah Zahradníčkovy účasti ve Starovičkách. Dále konstatuje, že podle různých 

svědectví Zahradníček nikdy vážně neuvažoval o odchodu z republiky, naopak se vždy trochu podivoval nad 

takovýmto řešením situace. Reakční zaměření Jana Zahradníčka mělo vycházet pouze z jeho katolické 

orientace, bez dalšího dokazování. Zahradníček sám nikdy nepěstoval nějaké politické nevraživosti, 

s výjimkou německých okupantů, byl člověkem apolitickým. (Zejda 2004: 324–325). 
26

 B. Fučík vzpomíná: „Vracíval se po takových výletech (nočních pijatykách a tazích, pozn. autora) pokorný, 

svíjivě kajícný a zplihlý jako fangle po dešti […] nebýval na něho pěkný pohled, zvláště když v takovém 

stavu si netroufal ani mluvit a svět se mu jevil zoufale černý.“ (Fučík 2016: 267) 
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přesvědčeným o katolické věrouce, o důležitosti a významu víry pro člověka
27

 i pro 

národní společenství, člověkem hluboce zbožným. Při určitém zjednodušení lze vybrat 

náboženská témata, která propojují jeho prožitky a hodnocení osobních, národních  

i celosvětových událostí a která v jeho tvorbě dominují:  

- krása a úchvatnost Stvořitelova díla, pokora před ním a radost z něho, 

- úzkost Krista v Getsemanech, 

- úděl bolesti a utrpení, odvržení a potupení Kristova kříže, 

- apokalyptická vize Janova Zjevení, 

- Panna Maria jako ochranitelka světa, milující přímluvkyně u svého rozhněvaného syna 

připraveného ztrestat lidstvo, poslední varování před definitivní zkázou, 

- poselství mariánského zjevení v La Salettě, že hodina trestu je téměř nevyhnutelná.   

   

    Charakter Zahradníčkova díla je utvářen jeho hlubokou a intenzivní katolickou vírou, 

důvěrou v Církev svatou a pocitem odpovědnosti k ní, přesvědčení o nutnosti návratu 

člověka k tradičnímu křesťanskému životu, ke křesťanské morálce a jejím zvyklostem. 

Děsí se materialistického charakteru současného světa, kdy „zvlčení světa utěšeně 

pokračuje a ideálem většiny lidí bude asi mouka, máslo a tabák. Ale to jsou věci, jen těžko 

být „kulturním“ člověkem, zvlášť když to ani s nimi leckomu dost nešlo“ (Vladislav 

1984:18).  

    S apokalyptickými obavami a úzkostmi pozoruje odklon člověka od Boha, Jeho popření, 

negaci, bezmoc Jeho lásky proti krutému a nelidskému světu. Pokud se člověk v poslední 

chvíli neobrátí a nerozpomene na svého Stvořitele a na svou zodpovědnost k Němu, k Jeho 

přikázáním a zákonům, nebude už na světě místa, kam by novodobá Noemova holubice 

mohla dosednout – ve světě, kterému vládne šelma nenávisti a zla, šířící bolest, utrpení  

a prolévající krev, nebude již místa pro štěstí, naději, lásku a krásu. Bůh svět nezničí, 

smlouva byla obnovena, Kristova vykupitelská oběť platí – nebude toho však ani potřeba, 

člověk zničí sám sebe. Co hůř, lidstvo nezanikne, zotročí sama sebe svou nenasytností, 

mocichtivostí, svou iluzorní svobodou všemocnosti. Ne náhodou Zahradníčkovu 

autostylizaci lyrického subjektu jeho pozdějších děl připodobňuje J. Med k proroku 

Jeremiášovi, který varuje a burcuje (Kubíček, Wiendl 2005: 28).     

                                                 
27

 V dopise Oldřichu Mikuláškovi z 27. května 1944 píše Zahradníček: „Jsem katolík (a jak možná víte, dost 

bojovný) a nesmírně mi záleží na tom, aby se také druzí stali katolíky, moji přátelé a známí, blízcí i vzdálení, 

zkrátka všichni, a radoval bych se, kdybyste i Vy našel cestu ze zmatku, do kterého jste se nedostal vlastní 

vinou. Ale to neznamená, že bych si při vybírání příspěvků do Akordu počínal tak (cenzuroval podle 

básníkovy víry, pozn. autora), jak byste se mohl domnívat podle řečí, které se k Vám dostaly.“ (Zejda, 2005: 

88).  
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     Pro Zahradníčkovo uvažování a prožívání je typická polarita mezi „neuhasitelnou žízní 

po vznešenosti a čistotě a pravdymilovnosti“, po obnoveném partnerství člověka a Boha 

(Fučík 2016: 284, B. Fučík cituje přímo Zahradníčkova slova, pozn. autora) a tušením 

ohrožení a zkázy. Tyto pocity se dotýkají i jeho osobního života, což dosvědčuje např.  

Z. Kalista slovy: „Jen jakási úzkost zdála se mi chvílemi probleskovat ze Zahradníčkova 

hovoru: jako by se bál, aby nějaký náraz zvenčí mu nerozbil tento kout štěstí.“ (Kalista 

1988: 18).  

     Zahradníčkův vizionářský zrak však vidí mnohem dál než jen doprostřed vlastního 

ohrožení. Nemýlí se, když 20. ledna 1945 píše v dopise Vladimíru Vokolkovi, jako by již 

nahlédl budoucnost komunistického režimu: „Já po zastavení Akordu jsem tak říkajíc 

v pensi, pracovním úřadem dosud neobtěžován. Většina našich přispěvatelů však už 

změnila zaměstnání. Dr. Doskočil na příklad v jedné vysočanské továrně rozváží po bytech 

úředníků uhlí a klepe u pana ředitele koberce. Dostává také desetikorunové zpropitné. Ten 

třicetiletý básník s vlasy prošedivělými, vzpomínáte si?, kope kdesi u Rožnova zákopy. 

Říkám si jenom, aby to nebylo všechno přípravou pro nějaký trvalý stav v budoucnosti,  

o které pořád není záruky a také nebude. A kdo by ji také dával? Opravdu, vyzáblý profil 

Dona Quijota se mi stále častěji rýsuje na pozadí pekelné tmy, náš příklad v ponížení  

a kéž i v slávě ve všem tom, co budeme podnikat.“ (Vladislav 1982: 30–31).   

     Druhým významným ideovým východiskem Zahradníčkovy tvorby je jeho vnímání 

poezie jako umocnění a prohloubení života, jako závažné duchovní činnosti, cílevědomého 

tvůrčího a životního úsilí. Poezie mu není ani bravurou, eskamotérstvím, ani halasovským 

švindlem, falší, přetvářkou. Je výsledkem usilovné duchovní práce, výslednicí zápasu vůle 

a srdce, vnitřního napětí, „pravá báseň je jenom odlesk, jenom svědectví, že se děje něco 

krásného a slavného“ (Fučík 2016: 284). V esejích z knihy Oslice Balaamova (1940) 

formuluje několik určujících tezí a názorů, které dosvědčují, jak vnímal básnickou tvorbu, 

jaké na ni kladl požadavky a za jakých okolností podle něho mohla vznikat:  

–  básnické nadání je dar darovaný zdarma a největším nepřítelem básníka je on 

sám, „v té záludnosti, s níž by chtěl ze sebe setřást tíživé břemeno slova, 

protože bez něho by mu bylo pohodlněji“ (Zahradníček 1940: 12); 

– základním předpokladem tvorby je tvůrčí svoboda; 

– naprosté tvůrčí svobody se může básníkovi dostat jen ve společenství Církve 

svaté, jejíž učení „přiznává člověku svobodnou vůli, jeho rozum není brzděn 

lidskými ohledy, jeho cit se může rozepnout po hodnotách nejvyšších“ (ibid: 

13). Jediné, čeho si Církev svatá žádá, je, aby si člověk plnil „své závazky 
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k Bohu, k lidem a k sobě, aby poctivě a svědomitě konal své povolání“ (ibid.). 

Zahradníček se vymezuje proti názoru, že katolická víra vylučuje uměleckou 

svobodu, naopak je její jedinou absolutní záštitou; 

– slovo, toť pro Zahradníčka hlavní básníkův pracovní nástroj a hlavní jeho 

zodpovědnost, neboť „slovem byla každá věc vyvolána z nebytí a básník je 

potud básníkem, pokud dovede tuto jeho neměnnou hodnotu vyhmátnout“  

(ibid. 20–23); 

– býti básníkem znamená vzít na svá bedra nelehký a neodvolatelný kříž bolesti, 

odloučenosti, nepokoje, bloudění, jde o to „nemíti, býti vyloučen z bohatství 

života, aby oči básníků zahořely slávou a aby jejich jazyk štípený chválou vydal 

plody pravé radosti. Nemají mít nic, aby byli pány všech věcí, aby je všechny 

věci poslouchaly v jejich slově“ (ibid.: 20); 

– pod vlivem tvorby Jakuba Demla, jednoho z jeho velkých inspirátorů, hovoří  

o nutnosti uzemnění poezie, důvěrného vztahu a styku se zemí, „proto má 

každý básník kolem sebe určitou krajinu s její atmosférou a s jejími sotva 

postihnutelnými zvláštnostmi, kterými se liší od všech ostatních míst na světě,  

a není náhodou, že to bývá jeho rodná krajina“ (ibid.: 29). Zahradníčkovou 

krajinou je okolí Uhřínova, Mastníku, Tasova, která mu poskytuje „zakotvení 

v řádu archaické společnost, jejíž dozvuky zažil jako malý chlapec“  

(Sendlerová, Řepa 2008: 322). Básník sice zpívá o „věcech velikých  

a strašných, žhavých a mrazivých, zářících a temných, která daleko přesahují 

lidskou míru“ (Zahradníček 1940: 26–27), ale musí se vyhnout beztvaré, 

rozplizlé, odlidštěné abstrakci.     

     Pro Zahradníčkovu poezii je příznačné i její propojení s básníkovým životem, se 

soudobými dějinami a událostmi. Putna dokonce vidí toto spříznění jako nejbližší z celé 

Zahradníčkovy generace, chápe jej jako další Zahradníčkovu básnickou výjimečnost,  

že „u nikoho jiného z jeho básnických souputníků není tak úzce propojena tvorba  

a osobnost, není tak nezbytně vnímáno první skrze druhé“ (Putna 2010: 944).  

     Sbírky Pokušení smrti (1930), Návrat (1931), Jeřáby (1933), Žíznivé léto (1935)  

a Pozdravení slunci (1937) jsou spojeny s životním mezníkem, který reprezentuje přelom 

let 1932/1933, kdy se Zahradníček odpoutává od pražského velkoměstského prostředí  

a odchází do rodného Mastníku na Vysočině. Z. Kalista zdůvodňuje tento odchod tak, že 

„hlavní město české mu bylo příliš uspěchané, nenáviděl atmosféru, v níž bez jakékoli 

kontinuity se protínaly a křížily nejrůznější podněty myšlenkové, nápady, setkání, hluky, 
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hovory a spěch“ (Kalista 1988: 15). Je to odvrhnutí, i když ne definitivní, bohémského 

období, které Fučík charakterizuje jako „alkoholicky zplihlé“ (Fučík 2016: 272). Rovněž 

jsou tyto sbírky spojeny více se zráním autorovy osobnosti než s dějinnými událostmi.   

     Pokušení smrti sám básník zavrhl a nezařadil je do svého kanonického díla. Důvodem 

pro to byl pravděpodobně tragický životní pocit osamění, bolesti, pocit vyloučenosti 

z běžného lidského štěstí, který ústil v slavnostně sebemrskačské vzývání vlastní bolesti 

(„zdobím se marnivě zděděnými klenoty svých ran“, Zahradníček, 1991: 13), svého utrpení 

(„těžce nemocní zamilovali se do své choroby“, ibid.: 17) a rouhání se daru života 

(„radostný růženec svých krátících se dní/zrnko za zrnkem upouštím s nadějemi“, ibid.: 49). 

     Od sbírky Návrat k Pozdravení slunci sledujeme zásadní umělecký i životní obrat.        

Zahradníček se musel zbavit všech lákadel velkoměsta, které tvořilo takový protiklad 

klidnému a vyrovnanému životu respektujícímu křesťanský řád: „Čtyři léta trvalo, než 

ovládl náruživost tohoto druhu (poutě do zaplivaných hospůdek i noblesnějších podniků), 

čtyři léta, den za dnem, pokušení za pokušením. A v jasných chvílích se přihlásily 

problémy jiného rázu, otázky mravní, otázky vůle, otázky smyslu bytí, spravedlnosti, 

svobody, dobra a životní pravdy.“ (Fučík 2016: 280–281).  

     Tyto sbírky jsou výsledkem skutečného mravního heroismu. Fučík to pregnantně 

vyjadřuje: „Jaký náboj vůle, jaká dřina, jaká usilovná každodenní práce vyvolala tento 

převrat a zvrat od negace temnot do hymnického plápolání a výbuchů radosti z toho, že 

jsem a že se smím utěšovat několika lidmi a tisícero věcmi kolem sebe a se zázraky přírody 

a stýkat se s podobou světa, s jakou se sešlo a jakou vidělo a prožívalo dětství  

a mládí?“ (Fučík 2016: 272). Vůle, houževnatost, odhodlaná práce, neustálý boj se sebou 

samým – to vše zde zaznívá: „to chvíle ta, kdy v žáru lásky bílé/praskají masky pýchy 

zarputilé“ (Zahradníček 1991: 161), „co ve mně plytké, čeho jenom půl/ať rozruší těch 

žárů oheň, sůl“ (ibid.: 162), „ó pro sebe už nechci slova ztrácet“ (ibid.: 173). 

    Zaměření k sobě samému, k vlastní bolesti a utrpení je překonáváno, vyjádřena je 

sounáležitost s lidmi, se svými bratry a sestrami v Kristu, „spřízňující se se vším bolestně 

vášnivým děním vesmírným na podkladě umlčeného osobního já a jeho hoře“ (F. X. Šalda 

o sbírce Jeřáby, cit. podle Fučík 2016: 273): „osudů cizích se dotknouti vínem/mít podíl 

v nich (Zahradníček 1991: 160), „v každé snítce tvá účast vášnivá“ (ibid.), „potlačiv v sobě 

temné, malicherné/hle patřím zase mezi všechny věrné/kdo chutnávají pravé zákony“ (ibid.: 

156). Bůh nenabízí jen útěchu milosti, naplňuje život smyslem, nadějí a energií k činu: 

„mé všechny dny už smyslu neměly by více/a jen tak pro nic kopí nelámu/nebýti tváře té, 

jež vklouzla v zřítelnice/s poselstvím balzámu“ (ibid.: 215). 
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     Božské, kosmické je položeno vedle lidského, pozemského, jedno v druhé se prostupuje, 

sebe navzájem umocňuje a pozdvihuje: „žeň bude pro tebe i pro mne, pro nás, pro ně/až 

vozy s mandeli zavěsí na jabloně/na pozdrav večerům korouhve ze stébel//i včely 

v květech lip mu sloužit nezalení/však pole pšeničná chléb nesou k proměnění/ke kostelům, 

jež čnějí za námi“ (ibid.: 222). Vedle sebe jsou tu však i život a smrt, naděje a bezútěšnost, 

krása a tesklivost: „křest ohně přijme strom i tvář a potem, krví kropit/den začne brázdu 

nejtvrdší z žni kolébek i már“ (ibid.: 236) Přesto s radostí lyrický subjekt volá: „k slavení 

já však zrozen jsem“ (ibid.: 129). 

    Období druhé republiky (1938–1939) a druhé světové války (1939–1945), do něhož 

časově spadají sbírky Korouhve (1940) a Pod bičem milostným (1944) a tematicky i Stará 

země a Svatý Václav, vydané však až roku 1946, zahajuje období, které Jaroslav Med 

označuje jako „jednu jedinou konfrontaci se světem, boj proti světu, v němž je i Bůh 

bezmocný, hledě na člověka páchajícího zlo“ (Kubíček, Wiendl 2005: 27). Do 

Zahradníčkova života zasahují osudové dějinné události, které nemůže nijak ovlivnit. 

Hledá jejich příčinu, jejich zdůvodnění, a to nalézá v odklonu člověka od Boha, od 

křesťanské tradice a křesťanské identity („kolik hlav, tolikrát koruna z trní/a tolikrát 

vboden/meč v bok tvůj/kolik návrší, tolik i Golgot, a každý je hoden/tě udeřit do tváře“, 

Zahradníček 1991: 286). Děsí se hrůz, k nimž takový svět spěje. Obává se o samotnou 

existenci českého národa a jedinou naději vidí v návratu ke křesťanství a jeho morálním  

a etickým apelům, zpět do lůna církve. 

     Metafyzika se opět propojuje s tou nejhmatatelnější realitou. Čteme o reálné české zemi 

a o jejím skutečném tragickém osudu, o jejím ohrožení. Oslovuje svaté, patrony země  

a národa, aby pomohli, aby se přimluvili, aby svou zemi ochránili: „k nebesům zvedni/věže 

své modlitby za Čechy věrné/zas oroduj za nás/ty oráči srdcí“ (ibid.: 304). Pro tyto básně 

je typický širokodechý dlouhý verš, zvýšená expresivita obrazů, zvýrazněná biblická 

motivika a velké množství apostrof.  

    Sbírka Pod bičem milostným, sbírka intimní lyriky, psaná v období, kdy potkává svou 

budoucí ženu Marii, je psána pod vlivem milostného okouzlení, kdy „krok můj se setkal 

s tichou chůzí tvou“ (Zahradníček 2007:11). Vedle opojení láskou, pocitů vděčnosti  

a radosti jsou zde i verše prozrazující, že jejich autorem je zralý člověk, který ač naplněný 

milostný vztah dosud nezažil, dobře jej zná, dobře rozumí, jak křehká je to stavba: „jediný 

tah a všechno si za zisk můžeš klásti/anebo také všechno ztratíš zas/jen slovo a řítíš se 

střemhlav do propasti/jen slovo a čelo tvé třísní rajský jas“ (ibid.: 12). Radostný  

a okouzlený tón však dominuje, o čemž svědčí jedna z nejkrásnějších Zahradníčkových 
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básní Bylo u mě zotvíráno, závěrečná báseň-modlitba celé sbírky: „v mou jizbu nemůže už 

vstoupit kdokoli/protože uvnitř je, chce zpívat mi/žena – zdroj něhy pradávné, zavřený 

Eden“ (ibid.: 62).  

     Poválečný vývoj dělící svět na dvě znepřátelené strany, obava z dalšího válečného 

konfliktu, politický vývoj v období třetí republiky a zejména komunistický převrat v roce 

1948 nacházejí své umělecké ztvárnění ve sbírce Rouška Veroničina (1949, antedatováno 

1947) a v básnických skladbách La Saletta (1947) a Znamení moci (1951). Zahradníček 

dospívá k apokalyptickému vidění světa, pociťuje úzkost a hrůzu z pohrom, k nimž svět 

míří, „ale také stejně horoucí touhu po odvrácení blížícího se osudu, je zde úpění naděje po 

příchodu ‚jediné skutečné vlády nad světem‘“ (Trávníček in: Zahradníček 1990: 152). 

     Ve všech těchto dílech – obzvlášť komplexně v La Salettě a Znamení moci – je 

představen svět, který odvrhl Boha, který je na útěku před ním, který odvrhl tradici, 

metafyzický přesah bytí, řád. Lidé v něm žijí v představě vlastní všemocnosti, v pýše na 

své činy, na svoji domnělou svobodu, na svoji moc a sílu a přitom všechny jejich revoluce 

a vzpoury „byly to samé potraty – nic se nezrodilo/jenom lásky znatelně ubývalo/jenom 

tratoliště marných řečí a marné krve/rozrůstala se v bařiny“ (ibid.: 85). Vše je jen strašlivá 

iluze, dvojnásob znesvobodňující, uvrhující člověka v chaos a sebezničení, veškeré dění 

jen kamufluje svoji zbytečnost a bezvýznamnost. Lidé „mysleli, že myslí, mysleli, že 

mluví, mysleli, že jdou/cokoliv a kamkoliv se jim uráčí/a zatím se smekali po hladké stěně 

nálevky malströmu/v kruzích stále menších“ (ibid.: 108).  

     Lidé, kteří se utěšují bez útěchy, milují bez lásky, doufají bez naděje, vládnou bez moci, 

shlukují se v odloučenosti, vše relativizují, není pravdy, není lži, v jejich slovech a v jejich 

bytí existuje pouze marnost a beznaděj, otupující iluze „Šťastného Živočicha“ (ibid.: 109). 

Obývají svět bez dějin, neustále bezútěšně zasazeni do přítomnosti, v samotě  

a odloučenosti, prostor, čas, lidství a vše jedinečné se vytrácí a vyprazdňuje – koncentruje 

se v materialistické, sebeopíjející, požitkářské teď a tady: „dějiny přestávaly“ (ibid.: 114), 

„nebylo vidět na krok/ani do minulosti ani do budoucnosti“ (ibid.: 121). V tesklivé, hrozivé 

hyperbole je výsledkem tohoto počínání člověk zcela nicotný a marný, který symbolizuje 

přesný opak plného života: „ale počínali si všichni tak tiše/ve svém úpění 

ustavičném/nemajíce už potřeb žádných/šatu ani pokrmu a také pohybovat se 

nemuseli/jsouce zde a zároveň na všech místech“ (ibid.).   

    V naivitě a slepotě lidé přehlížejí, že na zemi vše je propojeno, minulost s přítomností  

i budoucností, všechny životy žijících, mrtvých i těch nenarozených spolu souvisejí, že 

všichni lidé jsou propojeni společenstvím stejného osudu, stejného předurčení: Kristem  
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a jeho obětí na kříži („toho jediného skutečného převratu, té jediné skutečné revoluce“, 

ibid.: 127), smrtí, dávným (nyní opouštěným) řádem. Starají se pouze o sebe, o vlastní 

prospěch a přitom „není věci tak nepatrné, že na ní nezáleží/snítku zvedáš, světy 

padají“ (ibid.: 91). Každý člověk je zodpovědný za své činy, nemůže před touto 

odpovědností prchat do své lhostejnosti, neboť „nikdy si nejsme jisti/zda po dobrém nebo 

zlém/nepřivolili jsme k nějaké vraždě vzdálené/anebo bezpráví křiklavému“ (ibid.: 89). Je 

to velký morální příkaz, o němž hovoří Zahradníček: Nebudeme-li lhostejní, otupíme moc 

zla. Místo toho však „obviňujeme a přitom na lavici/mezi viníky místo i pro nás je, 

žalující,/trestáme, ale že nevinných nikde není/tvrdostí trestu všichni jsou postiženi“  

(ibid.: 90). 

     Nicota již pohlcuje svět, ale Zahradníček s vášnivostí, úpěnlivostí, s tou zvláštní 

neotřesitelnou vírou, která se někdy rodí na samotném dně beznaděje a tváří v tvář zkáze, 

volá, že „jediná opravdová, jediná skutečná moc a vláda/jediná opravdová, jediná skutečná 

vláda nad světem“ patří Kristu.  Naděje však dosud trvá, Zahradníček neslaví zádušní mši 

za lidstvo: úpějte, kajte se, neboť „jediná pravda je u plačících“ (ibid.: 99), u nich je 

záchrana, oslavujte Boha, rozpomeňte se na svoji vzájemnost, na své bratry a sestry, važte 

své činy (a nezapomínejte, že přihlížíte-li nepravosti, sami ji konáte), nebuďte lhostejní 

k utrpení druhého. Neprchejte před Bohem, neprchejte před jedinou nadějí ke spáse. 

     Zdůrazněno je zde poselství z La Saletty – Panna Maria si ke svému zjevení vyvolila 

negramotné, chudé děti, které se ani řádně nemodlily, „dětí nuznějších a nevědomějších si 

nemohla vybrat (ibid.: 83). Lidstvo ať opustí svoji intelektuální nabubřelost, ať se navrátí  

k víře, která je dětská, pokorná, upřímná, prostá, netázající, přesvědčená: „běda, že jsme 

tak vyrostli ze střevíčků dětství/ve kterých se tak pěkně šlapalo do Betléma“ (ibid.: 98).  

      Člověk se musí rozhodnout mezi dvěma stranami. Na jedné je Bůh, „muž s očima 

dítěte/nad dějinami/žehnající a bezbranný“ (ibid.:138), na druhé symbolická postava pana 

Nikdo, „pan Kráva, tvář plivátko“ (ibid.: 121), který představuje posledního vůdce 

poslední vzpoury, po níž už nebude zbývat ničeho, proti čemu se může lidstvo bouřit. 

Poslední volba mezi životem a smrtí, mezi spásou a prokletím, mezi vzkříšením nebo 

mučidly. Lidé musí docílit toho, aby se jim „udělala zas duše“ a pak „co nevidět budou stát 

celí v květu/ve velikonoční zahradě tohoto léta“ (ibid.: 128). 

     V La Salettě a v Znamení moci je Zahradníčkova poetika znovu proti předcházejícím 

obdobím proměněna. Básně jsou psány volným veršem, někdy doplněným sporadickým 

rýmem, rytmus má charakter hovorový, slovosledné inverze umocňují sílu výpovědi, 

zvolání, zaříkávání, neztěžují jejich interpretaci. Význam básní není zatížen zbytečnými 
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obraznými pojmenováními, rétoričností, poetickou vatou. Směřuje ke sdělení a ke sdělnosti. 

Působivosti a naléhavosti je docíleno žalmickým tónem, propojením doslovnosti, kdy je ve 

Znamení moci začleněna řada citátů včetně „travestovaných dobových obecných rčení  

a floskulí“ (Trávníček in: Zahradníček: 154), a apokalypticko-hyperbolizovaného silně 

stylizovaného výrazu a častým užitím gradace, opakování či refrénu. 

    La Saletta, lyričtější, výrazově vznešenější, ztišenější, se pohybuje v určité kosmické 

poloze, v některých částech skladby však i v konkrétním časoprostoru – na hoře La Salettě 

v době zjevení
28

. V textu Znamení moci i přes řadu dobových narážek, které verše 

uzemňují, se pohybujeme v blíže neurčené době a na neurčitém místě, celkově v obecné, 

všeobjímající rovině.  

    Nejde o Československo, i když řada veršů odkazuje k realitě počátku 50. let, nýbrž  

o celý svět, lidstvo, o samotnou existenci – to se projevuje mj. dominujícími všeobecnými 

podměty my, oni, ty. J. Trávníček ve Znamení moci vidí „veliký, barokně působivý 

spektákl“ (Trávníček 1996: 61), v němž jsou přesně rozděleny role: „oni, distancovaně 

neosobní, bez tváře, štítivě dotýkaní […] dále vy, vůči nimž se odehrává přímá, právě teď 

probíhající pře, pře, která – jsouc pří – musí mít ovšemže i svou druhou stranu – my, 

kolektivní, chórický plurál, v jehož houfu a semknutí zaznívá úporná obrana těch, kdo se 

ještě nenechali pohltit vlastní sebeexaltací“ (ibid.). Kromě toho Trávníček (ibid.) vymezuje 

dvojroli lyrického subjektu – já a ty. Já představuje „užaslého pozorovatele, člověka 

připraveného v rozvichřených pohybech světa o vlastní stabilitu“ a ty je protihráčem tohoto 

tragického já, v jehož „odlesku zahlédá to lepší ze sebe, rozměr přesahování, očisty sebe 

sama, spojující jej s dimenzí mimo tento rozpadající se svět“.     

     Básně uspořádané později do sbírek Dům Strach (1982, Sixty-eight publishers)  

a Čtyři léta (1969, edice B. Fučíka) vznikají v Zahradníčkově nejtragičtějším životním 

období věznění (1951–1960) a během čtyř měsíců po propuštění. Obzvlášť tragický je rok 

1956, kdy na otravu houbami umírají jeho dvě dcerky a kdy se mu rozplyne falešná naděje 

na slibované brzké propuštění. Propadá malomyslnosti, sklíčenosti, beznaději. Jeho víra, 

jeho láska k manželce a synovi (a očekávanému dítěti) a jeho naděje vkládaná v Krista, 

„v ono světlo, které ve tmě svítí a tma je nepohltila“ (Jan 1, 4–5), mu umožní přetvořit tuto 

                                                 
28

 Poutní místo La Saletta, nedaleko francouzského města Grenoble, je místem zjevení Panny Marie. Dne  

19. září 1846 se dvěma dětem Maximovi Giraudovi a Mélanii Calvatové měla zjevit Panna Maria a předat 

jim poselství, v němž odsuzuje lidské jednání, jejich neuctivost a bezbožnost, lásku k penězům, k poctám  

a rozkoším, kritizuje kněží za jejich bezuzdný, světský život. „Neobrátí-li se lidstvo v této poslední 

chvíli,“ praví Panna Maria, „budu muset uvolnit rámě svého Syna. Je tak silné a těžké, že ho už déle nemohu 

udržet. Už tak dlouho za vás trpím. Nemá-li vás můj Syn opustit, musím ho neustále prosit. Ale vy na to 

nedbáte.“  
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bolest a toto utrpení nejen v „úžasné biblické a kosmické básně jako jsou Oběť 

Abrahamova nebo Obloha“ (Sendlerová, Řepa 2008: 327), ale v pocit životní vyrovnanosti, 

klidu a smíření. 

     Byla to však cesta, na níž se neustále nejprudší žár temnoty mísil s pokornou důvěrou 

ve Stvořitelův záměr. Ve dvou po sobě jdoucích dopisech ženě Marii píše nejprve o tom, 

že „jsem dalek toho, abych se třeba jen na chvíli smířil se svou hroznou existencí. Jsem 

pořád, a už tolik let, na kříži, který nesu hodinu za hodinou“ (ibid.: 67). Ve druhém dopise 

však již opouští myšlenky na svůj vlastní ubohý osud, aby vyjádřil sounáležitost s jinými 

trpícími, aby nalezl malinký, a přece tak významný kousek zkypřené a vonící půdy lásky  

a naděje. Píše, že jeho bolest oproti jiným je vyvažována tím, že si zůstali s ženou 

zachováni jeden pro druhého, že se mohou alespoň v myšlenkách navzájem podepřít  

a že „místa zoufalství jsou zároveň místy největší, nejsilnější naděje“ (ibid.: 68). 

    Pozoruhodné je také to, jak v naprosté většině případů myslí nejprve na svoji ženu a na 

svého syna, na jejich bolest, jak jich lituje, jak se je snaží utěšovat: „Že já sedím dál tady, 

to mě ani moc neudivuje, ani nepřivádí z míry, ale že Vy tam doma sedíte sami dva  

a budete možná ještě dlouho tak sedět, tato skutečnost je pro mne zdrojem strašlivé 

duševní trýzně. Vy moji dva drazí a ubozí, jak jste tam strašně opuštěni.“ (ibid.: 57-59). 

Zahradníčkova víra ve své prosté důvěře, oddanosti, poslušnosti, lásce a niternosti je 

skutečnou vírou lasalettských pasáčků: „musíme se vší silou své víry obrátit k Bohu, 

poslouchejte výzvy apoštolovy: Radujte se, opět říkám, radujte se, Pán blízko jest. […] 

Roztržení od sebe budeme vítat narození Páně v naději a radosti“ (ibid.: 60). 

     Sbírka Dům strach je zasazena do časoprostoru věznění. Je však zajímavé, jak 

upozorňuje i Putna, že „samotný prostor vězení se ve sbírkách objevuje relativně 

málo“ (Putna 2010: 953). Přesněji řečeno, samotný prostor vězení není příliš často 

objektem básníkova zájmu, je místem uzemnění fyzického i transcendentálního. Avšak 

z toho omezeného, okleštěného prostoru mimo svět se prolamují básníkovy vzpomínky, 

vize, obavy, kontemplace, varování a vzývání a pronikají do ulic a na náměstí, do rodného 

kraje, k jeho nejbližším milovaným lidem, objímají celý svět a celý vesmír. 

     Realita nespravedlivého, absurdního věznění, odloučenost od rodiny, opuštěnosti  

a osamocenosti nejde zahladit sebeniternější modlitbou, uloupený život nelze jen tak hodit 

za hlavu. V některých Zahradníčkových básních ze sbírky Dům strach vane zoufalství  

a beznaděj, jak je tomu např. v básni Slunce v cele. Avšak i v této sbírce nespočívá v trpné 

pozici sebelítosti, domáhá se naděje, že se toto období převalí jako potopa a že po ní znovu 

vysvitne slunce. Ujišťuje sám sebe ve víře v Boží moc a Boží záměr, ujišťuje se, že „bylo  



61 

 

a bude zas/ještě jednou se vrátíme/slovo dobré chléb dobrý tam v budoucnosti/čeká 

nás“ (Zahradníček 1982: 48). 

     Básně ze sbírky Čtyři léta, jejíž název i jejíž definitivní podobu a strukturu vytvořil ze 

Zahradníčkovy pozůstalosti Bedřich Fučík, který ji rovněž k roku 1969 připravil k prvnímu 

vydání, vznikaly během let 1956–1960. První datum značí nejtragičtější Zahradníčkův 

životní okamžik – smrt dcer. Ta je hlavním tématem první části sbírky, nazvané Skrze 

mříže. Obdobně jako v dopisech myslí Zahradníček v prvé řadě na svoji ženu, na její bolest 

a strast: „a ty stojíš a oplakáváš své děti, jichž není/jak zdvihnout žal žalářů těžší/jak utišit 

hořkost slz“ (Zahradníček 1969: 22). Reflektuje jejich nenadálý a nečekaný odchod, to, že 

si spolu vlastně byli skoro cizí, protože od nich byl vězením odloučen, obrán o možnost 

být jim nablízku. S jejich smrtí se vyrovnává tak, že uvažuje, že odešly ze světa 

neposkvrněné, nepotřísněné, andělské, bezstarostné: „jak byly načrtnuty/v mysli 

Boží,/jejich cesty zůstanou přímé a čisté“ (ibid.: 23). Jejich odloučení není definitivní, 

neboť je přesvědčen, „že jsou, že nás očekávají za dálkou budoucnosti/tak blízkou“ (ibid.: 

43).  

     Datum druhé je datem Zahradníčkova propuštění z vězení a jeho smrti. Do tohoto 

období
29

 posledních měsíců života patří básně z druhé části sbírky, pojmenované prostě 

Zase doma. Básník se ocitá znovu ve svém kraji, ve své vesnici a svém domově, navrací se 

k milovaným lidem. Je to návrat sice radostný, toužebně očekávaný, avšak není zde již 

místo pro bezhlavé opojení. Převládá uměřenost, střídmost, tu se objeví závan tesknoty po 

zemřelých dcerkách, tu zase odpuštění všem, kteří mu v životě ublížili. Zahradníček nalézá 

usmíření a vyrovnanost. Dokladem toho jsou zde zejména nedokončená báseň Čtyři léta  

a báseň Epitaf. Zahradníček přijímá celý úděl svého života, vše, co ho v životě potkalo, 

protože právě to jej naplnilo obsahem a smyslem: „Polibek usmíření cítím na svém čele –

/můj život byl a bude, aniž se jen zdál“ (ibid.: 103).  

 

 

 

 

                                                 
29

 Kromě krátkého období ve věznici na Mírově, kdy mohl Zahradníček užívat soukromý sešit, do něhož si 

básně zapisoval, si musel většinu básní zapamatovat či si je memorovali jeho spoluvězni. Po návratu z vězení 

tak Zahradníček naprostou většinu básní zpětně rekonstruoval a teprve nyní zapisoval. Velmi zajímavý údaj o 

soudobé básnicko-vězeňské infrastruktuře poskytuje B. Fučík v ediční poznámce ke sbírce Čtyři léta: „Básně 

Zahradníčkovi spoluvězni memorovali a v dobré vůli kolportovali po všech věznicích a táborech. Jedna 

z nich, například, šla via Bartolomějská ulice – Jáchymov a po sedmi letech dorazila takřka neporušená do 

Prahy. Jiné však byly značně deformovány a další se Zahradníčkem jen kryly nebo mu byly omylem 

přičítány“ (ibid.: 106).   
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3.2  Bohuslav Reynek 

3.2.1 Mýtus Reynek 

 

     Bohuslav Reynek prožil významnou část svého života téměř nepovšimnut, jeho literární 

dílo vycházelo mimo pozornost hlavního literárního proudu své doby, v drobných  

nakladatelstvích či vlastním nákladem, výtvarnému dílu se dostalo pozornosti v hlavních 

kulturních centrech – v Praze a v Brně – teprve v 60. letech. Do té doby vystavoval buď za 

hranicemi (ve Francii a v Itálii, vždy díky svým, někdy i náhodným
30

, zahraničním 

známostem), nebo v regionálních výstavních síních jako např. v Pardubicích nebo 

v Havlíčkově Brodě. A přece to byl právě Bohuslav Reynek, člověk samotářský, plachý, 

introvertní, těžko přístupný, zcela neokázalý, hluboce zbožný, stranící se modernímu světu, 

sám zcela nemoderní, kdo začal již několik let před smrtí a zejména pak přirozeně po úmrtí 

poutat nesmírný zájem a až mystickou pozornost jak lidí, jejichž řemeslem se stala 

literatura, tak i běžných ctitelů výsostného umění.  

     V posledních několika letech – v zemi tradičně zdůrazňující svůj ateismus, v době 

městské civilizace, zahlcené nejmodernějšími a velmi dostupnými technologiemi – Reynek 

zazářil. Výstava Reynek – Génius, na kterého jsme měli zapomenout byla kulturní událostí 

roku 2014 s desetitisíci návštěvníky. Doprovozena byla bibliofilsky vypravenou Biblí 

s Reynkovými ilustracemi. Vyšla rovněž první monografie Bohuslava Reynka (Chalupa 

2011), rozhovor s jeho syny (Palán 2004, v rozšířeném vydání 2012), kompletní básnické 

dílo (ed. Chlíbcová 2009), obsáhlá korespondence (eds. Šerých, Med 2012), natočen byl 

dokument Blázen jsem ve své vsi (režie Aleš Kisil 2006). Dokument České televize Kluci 

z roku 2013 je zase věnován životům, osudům a dílu Reynkových synů. Z Reynkova stínu 

vystoupila i jeho žena Suzanne Renaud v díle L. Tučkové Suzanne Renaud, Petrkov 13 

(Tučková 2013) a její mimořádný životní příběh. Připočtěme k tomu nejrůznější studie, 

články, komentáře a recenze v kulturních i celorepublikových periodikách a vyjde nám 

z toho, že v současné české kultuře zaujal Reynek významné a pevné postavení.  

                                                 
30

 Tak tomu bylo i s organizátorem Reynkovy římské výstavy v r. 1967 Gotfriedem Stixem. Stix, germanista 

a profesor na římské univerzitě, znalec Traklova díla, které Reynek překládal, „byl v Praze. zrovna když měl 

tatínek (Bohuslav Reynek, pozn. autora) výstavu ve Špálovce (Galerie Václava Špály, pozn. autora) a uviděl 

plakát se svatým Tomášem, který ho oslovil. A když zjistil, že tatínek je první překladatel Trakla, […] nedalo 

mu to a do Petrkova přijel. Těžko to tu hledal, dorazil až navečír, my oba (Reynkovi synové Daniel a Jiří, 

pozn. autora) byli v chlívě, tatínek už spal a museli jsme ho vytáhnout z postele. Daník Stixe přivítal v tom, 

čemu jsme říkali soaré: v modrákách z prasečáku, které úžasně páchly. […] Byl tu s dvěma syny, sám 

urozený člověk, bylo poznat, že pochází z úplně jiného vzdělaneckého intelektuálského prostředí, nezvyklého 

na vepřový odér. O setkání napsal článek a ještě v roce 1967 uspořádal v Římě v galerii Agostiniana 

tatínkovi výstavu“ (Palán, 2012: 244).   
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     Lze souhlasit s Putnou, že „mýtus Reynek“ je „spíš obraz než příběh“ (Putna 2010: 988). 

Drobný starý muž s knírkem v obnošeném oblečení je zachycen, jak shrbený u kamen ve 

staré světnici ryje na kolenou do destičky nebo jak se mazlí s kočkami, koťaty a jinými 

zvířaty. Součástí „kanonického“ obrazu je nepochybně i petrkovská tvrz, v níž Reynek žil 

skoro celý život, po níž se volně prohánějí nejen kočky, ale i ovce nebo v okně sedí 

volavka, její dvůr a zahrada s altánkem, místem mistrovy kontemplace a rozjímání. Stejně 

jako vysočinská zimní krajina, do níž si Reynek trasnponoval své biblické výjevy a vize. 

Neopominutelnou složkou jsou i bratři Jiří a Daniel, kteří svůj život rovněž spojili  

s Petrkovem a jejichž postavy jsou spolu na většině fotografií a filmových záběrech 

nerozlučně spjaty. A v poslední době se z pozapomnění vynořila i Reynkova žena Suzanne 

Renaud, francouzská básnířka, která nikdy, sama pocházející z vyšších společenských 

kruhů, zcela nezapadla do Petrkova a která po léta na Vysočině spíše trpěla. Ale to už není 

obraz, ale příběh. A příběh Petrkova, Bohuslava Reynka, jeho rodiny a jejich díla, to je to 

zásadní mystérium, z něhož je celý „ikonický mýtus Reynek“ živen.  

     Pozoruhodné na tomto příběhu, v některých bodech až archetypálním, na „mýtu 

Reynek“, je to, že se shoduje s fakty, že odpovídá realitě (samozřejmě jen té, kterou jsme 

schopni z dokumentů a svědectví rekonstruovat). Různé nesmyslné romantizující příběhy  

o kočkách, které v den Reynkovy smrti uprchly do lesa a už je nikdy nikdo neviděl, či jak 

nebohé ovečky, které opustil jejich dobrý pastýř, vzdávaly poslední hold průvodu s jeho 

rakví, s nadhledem a lehkou ironií jeho synové již několikrát vyvrátili. Stejně tak je zcela 

mimo snaha některých reynkologů (to je případ již zmíněné monografie P. Chalupy) 

evangelizovat Petrkov a obyvatele petrkovského domu čp. 13, zaplavit je kříži, pietami, 

veraikony, breviáři, apokryfy, apokalypsami a dalšími metaforami za vlasy přitaženými, 

učinit z Bohuslava Reynka novodobého Františka z Assisy, který je ve své sakrální dobrotě 

spíš nesvéprávným autistou; zkrátka stvořit kýč, ždímající emoce až do krve.  

     Přesto všechno máme co dočinění s pokorně tichým, osamoceným, usebraným, 

rozjímavým, a přitom vnitřně vzrušujícím, expresivním, dynamickým životním osudem  

a dílem, na první pohled zcela jasnými a průhlednými, o to víc však tajemnějšími. A není 

to příběh jen jednoho člověka, ale i jeho ženy a synů, jejich kraje i jejich domova. Ať už 

člověk o jeho aktérech čte či Petrkov, místo děje, navštíví, nebo se věnuje básním  

a grafikám, opravdu se, třeba jen na okamžik, nemůže ubránit dojmu, že cosi posvátného 

se ho právě dotýká.                
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3.2.2  Životopis Bohuslava Reynka 

 

    Během tereziánských válek jeden francouzský voják, španělského původu, dorazil až do 

Čech, kde se usadil v Bohušicích na Světelsku. V matrice zapsaný jako Jakub Reňk se zde 

oženil a od něho pak vzešel rod Reynků. 

    Bohuslav Reynek se narodil 31. května 1892 v Petrkově u Německého (dnes Havlíčkova) 

Brodu na Českomoravské vysočině jako syn majitele většího hospodářství. Vychodí reálku 

v Jihlavě, zakončenou maturitou. Zde je jeho učitelem Max Eisler, budoucí profesor dějin 

umění na univerzitě ve Vídni, který u Reynka podnítí jeho zájem o literaturu a výtvarné 

umění.  

     Rok navštěvuje c. k. Vysoké školy technické v Praze, aby vyhověl přání rodičů – získat 

vzdělání v oblasti zemědělství a převzít statek. Avšak ani k organizovanému studiu, ani 

k vedení hospodářství nemá vlohy. V prosinci roku 1912 odjíždí do Bretaně, do míst 

Gauguinova působení, „tím dochází k prvnímu kontaktu s Francií a lze předpokládat, že 

dosti záměrnému“ (Rotrekl 1991: 119). 

     Rodiče pobývají v Jihlavě, Reynek se vrací do Petrkova, kde se věnuje své původní 

literární tvorbě i překladům. Roku 1913 uveřejňuje první verše v Moderní revue, roku 

1914 tamtéž první překlady. Rok 1914 je rovněž datem prvního kontaktu s Josefem 

Floriánem, vydavatelem edic Dobré dílo a Nova et vetera ve Staré Říši. Florián 

představuje pro Reynka první výrazný „náboženský impuls, který si ovšem postupně zcela 

transformoval. Stará Říše se rovněž stala domovským místem publikace Reynkových textů 

původních i překladových“ (Putna 2010: 989). 

     Ve 20. letech vydává svoji vlastní edici Sešity poezie (mezi léty 1920–1927 vyjde  

7 svazků), na nichž spolupracuje s Josefem Čapkem, a tak vznikají jedny z bibliofilsky 

nejcennějších, dnes zcela nedostupných výtisků Reynkovy sbírky Rybí šupiny a Had na 

sněhu. Krom toho během svého života se podílí na edici Atlantis (1928–1948)  

J. V. Pojera
31

 a v menším rozsahu pak i na edici Magnificat (1939–1948), vydávanou  

Z. Řezníčkem
32

. Spolu s prací literární se Reynek věnuje i výtvarnému umění. První 

zachované práce pocházejí z r. 1909. Zpočátku se věnuje malbě a kresbě, od  

40. let zcela převáží grafika, kterou se zabývá už v letech dvacátých, zejména pak technika 

suché jehly
33

. První svoji výstavu má ve Francii v Grenoblu roku 1927, v Čechách 

                                                 
31

 Brněnský úředník, přítel B. Reynka, vydavatel bibliofilií.  
32

 Básník a překladatel katolické orientace, přítel B. Reynka, vydavatel bibliofilií. 
33

 Tato technika má blízko k rytině, avšak neprovádí se rydlem, ale ostrou jehlou.  
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vystavuje poprvé roku 1929 v Pardubicích. Jiří Šerých k tomu dodává, že „ve Francii 

nacházel pro svá výtvarná díla odbyt s Čechami nesrovnatelný“ (Med, Šerých 2012: 786). 

     Roku 1923 objevil v jedné pražské výloze sbírku-prvotinu mladé francouzské básnířky 

Suzanne Renuad, kterou se rozhodl přeložit, a tak započal jejich písemný kontakt, který 

vyústil v sňatek 13. března 1926. Syn Daniel, tiskař a umělecký fotograf, se narodil r. 1928, 

Jiří, překladatel, kostelník ve Svatém Kříži, r. 1929. Rodina až do roku 1936, kdy se 

v Petrkově usazuje trvale, tráví po narození synů půl roku v Petrkově a půl v Grenoblu. 

Roku 1939 je nucen převzít statek a hospodářství, do té doby pronajímané. Roku 1944 je 

ze statku spolu s rodinou vystěhován říšskou správou SS, do konce války se uchyluje 

k Floriánům do Staré Říše.  

     V padesátých létech bylo hospodářství zasaženo kolektivizací, statek vyvlastněn a dán 

do správy JZD. Přestože od Čs. státních statků dostává Reynek i s rodinou výpověď  

z domova, podaří se ji však zvrátit a mohou v Petrkově zůstat. V domě ani na statku už 

nehospodaří sami, spodní patro a přilehlé hospodářské prostory včetně zahrady si zabírá 

družstvo. U Státních statků pracuje i Jiří Reynek jako krmič prasat, býků nebo jako zedník. 

Daniel pracuje jako řidič u Pozemních staveb.  

     V padesátých letech téměř Bohuslav Reynek nevychází z domu, uzavírá se před světem, 

trpí obavami, úzkostmi a strach z vnějšího světa, že „venku někoho potká, že uvidí něco, 

co ho rozruší, že se tam někdo vloudí. Později si své úzkosti transponoval do strašidel. 

Uviděl nějaký stín nebo uslyšel šustot a hned se lekal. Měl moc těžké období, všude, říkal, 

vidí strašidla“ (Palán 2012: 198).  

     To nejtragičtější období jeho života trvá více než deset let, když roku 1964 umírá jeho 

žena, není schopen jí jít na pohřeb. Tvoří výhradně grafiku
34

, cykly Pieta, Ukřižování, Job 

a Don Quijote, schopen psát je, až když ho úzkostné vize a obavy opustí. V tomto období 

se projevovala Reynkova mimořádná citlivost, „ty jeho vizionářské oči mu všecko 

dokreslovaly a dramatizovaly“ (ibid.: 201). Drobné pošťouchnutí, škodolibost, hloupá 

poznámka a on „už v tom viděl ďábelskou nenávist“ (ibid.: 200). V této době obnovuje své 

korespondenční styky s Vladimírem Holanem, který v té době prožívá vlastní tragické 

období spojené s uzavřením před lidmi v bytě na Kampě. Navazují hluboké přátelství, 

přestože se v životě nesetkali ani nesetkají.  

                                                 
34

 Jeho synové to odůvodňují tak, že „na grafice se musel fyzicky podílet, připravit, vyškrabat, vytisknout, 

alespoň nějak ho to materiálně zaměstnalo. Kdežto psát verše znamenalo vzít papír  

a tužku, materiálního na tom není nic“ (Pelán 2012: 200).    
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     Od 60. let navazuje Bohuslav Reynek řadu známostí s představiteli mladé a střední 

generace, která si jej pro sebe znovuobjevuje. Petrkov se stává poutním místem nezávislé 

české kultury, přijíždí mj. básníci Ivan Diviš, Ivan Martin Jirous, Zbyněk Hejda, Ivan 

Slavík, malíři Jaroslav Šerých, Vladimír Tesař, Ludmila Jandová, Ivana Pavlová, filozof 

Jiří Němec s Danou Němcovou, fotografové Jiří Škoch, Dagmar Hochová, literární 

historici Jaroslav Med, Vladimír Justl či František X. Halas a Dagmar Halasová. 

Oblíbenými návštěvníky jsou i Jiří Kolář, spisovatel a výtvarník, nebo opat Želivského 

kláštera Bohumil Vít Tajovský.  

     Bohuslav Reynek umírá 28. září 1971 na rakovinu slinivky, pohřben je v rodinném 

hrobě v Petrkově. Syn Daniel se stejného roku žení s Květou Medovou, mají spolu syna 

Michaela a dceru Veroniku, Jiří, jak o sobě v žertu prohlašoval mnich na volné noze, se 

nikdy neoženil. Roku 1984 probíhá v Petrkově celodenní prohlídka Státní bezpečnosti, 

která probíhala pod krycím jménem Akce Malíř na den narozenin Bohuslava Reynka, 

velmi traumatizující zážitek pro celou rodinu. Po roce 1989 byl bratrům navrácen majetek. 

Daniel se dočkal svých prvních samostatných výstav fotografií, Jiřímu začaly vycházet 

překlady (mj. velice oceňovaný překlad Pourratova Kašpara z Hor).  Daniel Reynek zemřel 

23. září 2014 v Petrkově, bratr Jiří ani ne za měsíc 15. října. Rodinnou tradici dále posouvá 

Reynkova vnučka Veronika, která spolupořádá výstavy svého dědečka a vlastní 

nakladatelství Petrkov.           

 

3.2.3  Dílo a tvorba Bohuslava Reynka 

 

      Reynkovo dílo zahrnuje čtyři oblasti: původní básnickou tvorbu, činnost 

překladatelskou, výtvarné dílo a práci editorskou. Hlavním tématem této kapitoly je 

Reynkova původní tvorba básnická, avšak ona, jeho výtvarné dílo a překladatelství jsou 

spjaty tolikerými vnitřními vztahy a souvztažnostmi, že nelze pominout (editorská činnost 

je zmíněná v minulé kapitole).  

     Reynek intenzivně překládá v letech desátých, dvacátých a třicátých, v letech 

čtyřicátých se jedná již jen o překlady velmi sporadické, později nepřekládá už vůbec. Je 

tedy patrné, že překladatelství se kryje s obdobím editorským a vydavatelským. Reynkovy 

překlady jsou pro českou literaturu přínosné nejen svým značným rozsahem (početně 

přesahují jeho původní básnickou tvorbu), ale zejména svým objevitelským významem. 

Některé autory překládá jako vůbec první (francouzští spiritualisté F. Jammes, P. Claudel, 

Ch. Péguy, P. Valéry) či prostřednictvím jeho překladů proniká do české literatury výrazný 
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inspirační impuls (překlad G. Trakla, rakouského expresionistického básníka, ovlivňuje 

podobu české poezie přelomu 20. a 30. let, překlady J. Giona, francouzského spisovatele 

regionálního románu, působí na formování podoby moderního českého venkovského 

románu). Těžištěm Reynkovy překladatelské činnosti jsou překlady z francouzštiny (krom 

již zmíněných spisovatelé R. Arcos, P. Verlaine, Rachilde, M. Jacob, G. Bernanos,  

V. Hugo, J. de Lafontaine, O. W. Milosz apod.) a z němčiny (A. Stifter, R. M. Rilke,  

R. Schmied, G. Heym, P. Ernst, R. Schickele, již zmíněný G. Trakl; v naprosté většině se 

jedná o expresionistické básníky). Expresionistický Trakl, něžný bukolik a milovník zvířat 

Jammes, katolický básník P. Claudel, autor dlouhého, rétorického verše, „spiritualismus  

a melodie Verlainovy Moudrosti“ (Trávníček 2002: 35) Reynkovu vlastní básnickou 

tvorbu, zejména v její první fázi, sami inspirují a ovlivňují. 

     Reynkovo básnické
35

 a výtvarné dílo
36

 představují dvě spojené a propojené oblasti. 

Nalézáme
37

 v nich stejné motivy, stejné vidění a chápání světa, stejný přístup k jeho 

uměleckému ztvárnění a interpretaci, „to, co je barevnou vizí v grafice, hledá své vyslovení 

v básni a naopak“ (Med 1995: 106). V Reynkově díle máme (taktéž z didaktického 

hlediska) mimořádnou možnost sledovat odraz básnického vidění v grafice a naopak lépe 

chápat a interpretovat grafiku prostřednictvím básnickou tvorbu.  

    Pohybujeme
38

 se ve stejném myšlenkovém, emocionálním a duchovním prostředí, 

ve stejném rytmu venkovských prací, proměn krajiny v závislosti na přirozeném střídání 

ročních období
39

, v rytmu liturgického roku: biblické výjevy a motivy jako pieta, 

ukřižování, Job, Jidáš, Panna Maria, Svatá rodina, jesličky, klanění Tří králů zasazené (ne 

ovšem vždy) do známého a prožívaného petrkovského genia loci, pohledy na petrkovský 

dvůr, přímo či skrze okno, na zimní krajinu, která svými odhalenými a jednoznačnými 

liniemi a tvary jde grafickému ztvárnění vstříc (pozoruhodné je, že i básně jsou zasazeny 

v časoprostor podzimu a zimy, popř. sklonku léta; krajina – blízká domnívám se Reynkovu 

kontemplativnímu a introvertnímu naturelu –  se obnažuje, stopy a stíny jsou na 

kontrastním povrchu zřejmé a patrné, krajina je ztišená, klidná, sklizená, nerozrušující  

a nevyrušující, zšeřelá, avšak skrytě dramatická
40

, tajemné děje vystupují na povrch, „jiné  

                                                 
35

 Od této doby jí bude namysli to původní, nikoli překladatelské. 
36

 Hovořím o díle grafickém, tvořeném převážně technikou suché jehly. 
37

 Tyto shody se týkají zejména druhého období Reynkovy tvorby, jak je blíže charakterizuji níže v této 

kapitole.   
38

 Grafické dílo spadá přibližně do období druhé etapy Reynkova díla básnického, s nímž je tudíž také v této 

kapitole komparováno.  
39

 Básně jako Jitro v zimě, Jitro v říjnu, Sychravé jitro, Stoh v zimě, První sníh, Mžení v prosinci, Podzimní,  

    Konec podzimu, Zimní krajina, Zimní západ. 
40

 „Zima jde, záhadná vrátná“ (Reynek 2009: 486). 
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a větší jsou věci/svět udiven se dívá“ Reynek 2009: 490), motivy stop, stínů, cesty, kočky, 

křepelky, býčci, kohouti se motivicky a tematicky zcela překrývají s Reynkovými básněmi, 

o čemž svědčí mj. i jejich názvy
41

. I výraz je tentýž: zamlženost, zastřenost, statičnost, 

výrazová oproštěnost, minimalismus, zdánlivá naivita a prostota. 

     Vše to směřuje k ústřednímu Reynkovu uměleckému a lidskému sdělení, že nic na světě 

není zanedbatelné (vzpomeňme na podobný pohled Zahradníčkův či Demlovu lásku ke 

všemu živému), nic není bezvýznamné, vše je naopak obklopeno a naplněno něčím 

duchovním, ve všem – v tom nejobyčejnějším i nejběžnějším – lze nalézt odraz tajemství, 

stopu Stvořitele, konkrétní běžný motiv je nadán abstraktním a metafyzickým obsahem
42

: 

„Pod mezí a v stínu stohu/chléb je v šátku a dva džbány;/modrý na úlitbu Bohu,/lidem 

hnědý, rozpukaný“ (ibid.: 311) nebo „Zastenaly otčenáše,/ave šeptá pod koly,/větřík jitra 

zavál plaše,/vozy jedou do polí.“ (ibid.: 381). 

     Vše jaksi napovídá skrytý význam a smysl, podstata tajemství, samotné sdělení je však 

pro člověka neodhalitelné, neprostupné: „Smrtelným očím těžko rozeznati,/ co zemí jest, 

 a co již není (ibid.: 448). Ale to neznamená, že jeho stopy nelze spatřit: „Lomenice, 

střechy, štíty/[…]//mlýny, stodoly a statky/[…]//Lomenice oprýskané,/schýlené a staleté,/ 

v oddechu, jenž z dávna vane,/chudoby chléb lámete.//[…] důvěrné a věrné stany/bolesti, 

jež přebolí//až smrt v plachetce vkročí, z vůně hlíny utkané,/slepým slinou pomne oči/k 

vidění, jež zůstane.“ (ibid.: 367). 

    Nápověďmi tohoto tajemství jsou často se opakující motivy stop, stínů, kroků, odrazů, 

blikotání a pohledů z okna: „Pěšinka ptačí náhle ustává,/pták vznesl se a zůstala jen 

bílá,/bolestná krása, divá dálava,/v níž stopa Návratu se objevila.“ (ibid.: 438) nebo „Kdo 

přechází po zápraží,/čí kroky šeptají v duši,/čí blízkost samota tuší,/kdo vchází, koho se 

táži?“ (ibid.: 491). Řada grafických listů rovněž zachycuje buď pohled z okna, v němž lze 

spatřit jen nezřetelný, snový, tajemný náznak krajiny či děje, nebo stínované kontury 

stromů a keřů bez listí se sněhem protkaným stopami. Schopnost zahlédnut tyto nápovědi 

                                                 
41

 Zvířata: Pavouk, Moucha, Kozlata, Koťata, Husa v mlze, Ropucha.  

    Keře a rostliny: Jeřáby, Jalovec, Šípky. 

    Běžné věci a okamžiky: Prach, Dřeváky, Hřeby ve zdi, Práh, Káva, Pavučina, Dvorky, Štíty chalup Slunce    

    ve světnici, Ranní déšť nad vodou, Jitro v říjnu, Jitřní dvůr, Vítr před úsvitem, Pohled z okna. 

    Rytmus a čas venkovského roku a jeho prací: Vozy v polích, Večer po žních, Vybírání bramborů. 

    Rytmus a čas liturgického roku: Smrt Panny Marie, Cestou v adventě, K svátku Krista krále, Ke všem  

    svatým, Dušiček, Štědrý den, Svatý Martin, Tajemná neděle.   

    Symbolické nápovědi tajemství: Stíny, Stopa, Cesty. 

    Biblická témata: Útěk do Egypta, Pieta, Cestou v adventě, Dřevo kříže, Poslední soud, Dnů šesti dílo 
42

 Med (Med 1995: 110)  tento princip nahlížení reality označuje jako duchovní sublimaci konkrétního, kdy     

    se „konkrétní věci stávají symboly duchovních vizí“ (ibid.: 112).  
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smyslu není samozřejmým darem uměleckému géniovi
43

 zadarmo věnovaným, ale vychází 

z „niterné kontemplace, jejímž základním předpokladem byla samota“ (Med 1995: 110). 

Reynek, je co do svého vnitřního založení a ustrojení člověk neokázalý, nepatetický, 

neobřadný, jsou mu cizí velká gesta, není mágem, zaříkávačem, zvěstovatelem. Naopak je 

pokorným, trpělivým a soucitným pozorovatelem vezdejšího světa, člověkem velmi 

citlivým, pozorným a vnímavým: „Pevně na pokoře/štípena je krása.“ (Reynek 2009: 368). 

Samozřejmostí je jeho katolická víra
44

, doprovázená intenzivní a pravidelnou četbou Bible 

(zde se rovněž ukazuje Reynkův tradicionalismus a konzervatismus, potřeba plného, 

nezakaleného, neokleštěného výrazu a slova; Reynek odmítá moderní biblický překlad 

jako nivelizující a čte Bibli kralickou a Bibli svatováclavskou). 

     Básnický svět B. Reynka se však jen při zběžném a nedůsledném čtení a nahlížení může 

jevit jako svět idylický, klidný a nevzrušivý. Veškerá dramatičnost, od sbírky Setba samot 

až po poslední sbírku Odlet vlaštovek, je skryta pod povrchem. Jednak duchovní dramata  

a zápasy, jak již bylo zmíněno, se odehrávají pod povrchem zdánlivě běžných věcí a dějů, 

jednak drama je skutečně výrazově zvnitřněno, není dáváno na odiv, není hyperbolizováno  

a exaltováno. Toto vnitřní napětí je tedy přirozeným důsledkem básníkovy tvůrčí metody, 

jeho způsobu nahlížení skutečnosti. Ani jedna jediná báseň není ornamentem nebo pouhou 

biblickou aluzí. Každá vypovídá „o neopakovatelné chvíli a duchovní zkušenosti na přesně 

vymezeném kusu půdy (dvora, zahrady, cesty, zápraží, kuchyně)“ (Trávníček 2002: 40). 

     A stejně tak je tomu i v grafice. Zdánlivá nevzrušivost a naivnost venkovských motivů 

je nahlodávána zšeřelým, mlhavým, zastřeným ztvárněním, náznakovostí, které nutí 

k hlubšímu zamyšlení a intenzivnějšímu, symbolickému vnímání (což je samozřejmě vždy 

ještě zdůrazněno v případě biblických motivů zasazených do petrkovské krajiny). Výjevy 

jako by byly nahlíženy přes zamrzlé okno
45

 či skrze zamlžené brýle nebo se jedná  

                                                 
43

 Nalézaní té nejvlastnější poetiky trvalo Reynkovi skoro dvacet let a jednalo se bez přehánění o zápas  

„o vlastní básnickou identitu“ (Trávníček 2002: 34), jak o tom bude v tomto textu ještě řeč.   
44

 Reynkova zbožnost, jak ji popisuje jeho syn Jiří, „byla nadčasovější (než víra S. Renuad, pozn. autora), co 

se týče víry samotné, byl bez kompromisů. O ničem nepochyboval“ (Palán 2012: 124). Ale i v otázce víry se 

odráží Reynkova vnitřní povahová ambivalentnost, která se pohybuje mezi sakrálností, duchovností  

a zemitostí, střízlivostí: „Neměl rád dopolední mši za účasti měšťanstva, tak chodil od šesti od rána, kdy byli 

v kostele lidi z chudobince a pár dalších osob jeho naturelu. Šestá mše bývala navíc krátká, protahování 

tatínek nesnášel: žádné dlouhé kázání, zpívání, dlouhé orace. V Brodě působil starý kněz, který přišel často 

se zpožděním, a tatínek si stěžoval: ‚Furt si pucuje brejle a nemůže bejt hotovej.‘“ (ibid.: 126).  
45

 Mějme na paměti název předposlední Reynkovy sbírky Mráz v okně, kde např. v básni Okno v noci 

můžeme sledovat podstatu Reynkovy obraznosti: „Dřevo, sklo, šeď koster sirá,/lotrů přelámané 

hnáty./Oblaku cár, ve skle díra,/zoufalství květ z luny svátý/zavírá se, otevírá.//Vítr, pláč, dech z vlhkých 

slují./Sotva slzy ze skla setru,/ hned zas křivé ruce větru/hrabou hrob pod samot tújí,/kostrou 

zalomcují.“ (Reynek 2009: 502). Vize se básníkovy promítají jak v zamlženém skle, tak skrze ně proměňují 

vnější svět. Tyto obrazy pak asociují obrazy další, které rozvíjejí a pointují výchozí motiv.    
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o předvečerní či předjitřní zimní krajinu, přirozeně zastřenou a zsinalou, prostoupenou 

tajuplnou nezřetelností všeho stvořeného.    

     O vnitřní dramatičnosti svědčí i Reynkovo ústřední téma dědičné viny a trestu, smyslu 

oběti a utrpení, síly zla ve světě. Básně jsou plné úzkostí, obav, bolesti, 

nezodpověditelných otázek, kdy „stmívá se na zemi/bez naděje“ (Reynek 2009: 466). Před 

Reynkovýma očima se rozprostírá beznadějný svět, v němž vítězí zlo: „Tmu na tmu 

snášejí/a zimu na zimu./Kdo zabil naději?/Kdo zradou splácí mu?“ (ibid.: 503). Lidé 

odvrhli Boha (ten stejný pocit determinuje taktéž pozdní tvorbu Zahradníčkovu, viz 

Znamení moci), iluzorní svoboda vede k záhubě, „nastala noc světa“ (ibid.), zbývají jen 

„únava, tíseň, zmatky/kterýkoli krok je vratký,/kam prchli andělé?“ (ibid.: 467). Člověk, 

stižený stigmatem dědičné viny, která ho uvrhla ve věčný koloběh útrap, běd, strádání, 

pochyb a malověrnosti, se může pouze tázat, kde se to všudypřítomné zlo rodí, kde má své 

kořeny: „Měl Kain už v lůně matky/znamení na čele/a osten Abelova vraha?//Zda Kainům 

nikdo nepomahá?“ (ibid.)  

     Reynek není revolucionář, neburcuje k potopě světa ani k povstání proti světu se zbraní 

v ruce. Jak vzpomínají jeho synové, B. Reynek „nebyl bojovník, byl trpitel“ (Palán 2012: 

201). Reflektuje situaci, klade si otázky, neposkytuje však jednoznačná řešení. Vyzývá 

Boha k zásahu a k záchraně, vkládá v něho své naděje: „Ježíš!/Pastýři, Úskalí,/uzří tě, 

uslyší,/ať chtějí a nechtějí/hrůzo a naději“ (Reynek 2009: 517). Úpěnlivě žádá: „Prosí  

o království Boží/noc žebrá o království Boží.“ (ibid.: 477). Zbývá modlitba a víra, že 

bolest a utrpení každého člověka, přibitého ke svému kříži, budou vykoupeny: „Blíž 

k smrti jsme. Dál od únavy./Čekáme, přibití, nedočkaví.“ (ibid.: 529).  Symbolem 

bohabojné věrnosti a víry, oním trpícím zkoušeným je Reynkovi v grafice i v poezii 

starozákonní postava Jóba: „Třesu se. Nehřejí/vředy jen pálí.//Sníh. Roucho naděje/pro 

mdlé a chudé./Nahotu oděje,/tepleji bude?“ (ibid.: 470).  

     Tázání nad smyslem obětí se shlukuje v symbolu piety (znovu jak v grafice, tak  

i v básních). Panna Maria drží v náručí či v klíně mrtvé tělo svého syna, sňatého z kříže. 

Mrtvý syn člověka, syn Boží je v Reynkově interpretaci bezvládný, umučený, bezmocný, 

„zhasla neviňátka,/mře Nevinný“ (ibid.: 504). Tělo rozdrásané ranami propadlo zcela 

lidské zlobě: „Sobota nastává,/kříž se už poráží./Zvážen je Nevinný./Složena je hlava/na 

prsy Matčiny,/milost závaží.“ (ibid.: 512). Ani náznak aktivity nebo moci, ani náznak 

budoucího děje. Nejmocnější ze všech, vykupitel a spasitel je zobrazen jako ten 

nejbezbrannější. A právě u těch nejchudších, nejnuznějších je cesta, zamlžená, nejasná  

a nezřetelná, ale přece tu ta cesta existuje: „Věř nevěř můře./Jdeme do Betléma./Nikdo nic 
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nemá/už nebude hůře.//Mamon nás neomámí./Pokoj s námi.“ (ibid.: 518), „Kdo můžeš, čti, 

žasna,/žhavá slova.“ (ibid.: 519).      

     Bolest, utrpení, strádání musejí přece mít smysl, avšak tento smysl člověku stále uniká: 

„Stydne mrtvé kotě.//Čí vina je smyta?“ (ibid.: 471). Ale co když žádný smysl nemají, co 

když zlo na světě již definitivně zvítězilo? Čteme pak verše: „Vrávorají žebře vzdechů/nad 

dušemi, nad těly./Nenašly zeď ani střechu,/o niž by se opřely.//[…]//Kde je zeď? Snad není 

tu/Cesty pletou osidla/ze zklamání závitů/Kde je ruka? Vystydla.“ (ibid.: 570). Tento pocit 

nabývá na intenzitě v posledních dvou sbírkách Mráz v okně a Odlet vlaštovek, utrpení 

bitých a strádajících jako by už nemělo mít konce („Podoba v závoji/krvácí, krvácí./A proč 

se nehojí?“ ibid.: 525), zlo posměšně dává na odiv své vítězství: „Čí chechot 

chlubný?“ (ibid.: 546). Opakuje se v nich častý motivy hladu, chladu, rzi, čekání. Jejich 

interpretace nemůže být zcela jednotná, záleží vždy na kontextu té které básně, avšak  

o jejich ústředním smyslu (hlad po pravém a plnohodnotném bytí, hlad po Boží 

spravedlnosti a lásce, chlad okoralých lidských srdcí, chlad bezútěšné přítomnosti) svědčí 

tyto verše: „aby už procitli,/ti, kteří tlí,/hluší, bez duší,/v červů loktuši/zvadlí  

a ztracení“ (ibid.: 517).   

     Jedinou možností je pokorně se sklonit před mystériem lidského života a bytí, před 

tajemstvím oběti: „Čí stín jde s námi/za rány dlaně?/Cest cíl neznámý/chce peníz 

daně.“ (ibid.: 538) či „Jsou cesty kamenů a květů,/v nich návrat – nevíme, kam jdeme./Jsou 

oči. Pohledy tmou němé./Byli a nebyli, a jsme tu.“ (ibid.: 539). Naděje („stín stínu, dechu 

stín“ ibid.: 567) tu a tam probleskává, víra je neotřesitelná. Už zbývá poslední krok do 

neznáma, už „čekáme poslední větu“ (ibid.), kdy se mlhy rozestoupí a stopy naleznou 

svého původce: „Za zdí záhad zahrada.“ (ibid.: 541).  Do té doby nezbývá než čekat: „hlad 

si hledá cestu/k modlitbě neznámé./Ženicha, nevěstu/a světlo čekáme/a slovo,  

a Amen.“ (ibid.: 521). 

 

3.2.3.1  Vývoj poetiky 

 

     Reynkovo básnické dílo – odrážející názorový a duchovní vývoj a hledání vlastního 

uměleckého výrazu – lze rozdělit do dvou vývojových etap. Do etapy první se řadí sbírky 

Žízně (1921), Rybí šupiny (1922), Smutek země (1924), Had na sněhu (1924), Rty a zuby 

(1925). Tematika, motivika, básnická forma a prostředky jsou odrazem prožitku „rozpadu 

tradičního evropského duchovního a sociálního prostředí, jenž vyvrcholil první světovou 

válkou“ (Med 2006: 225). V dopise z 17. 8. 1919 Josefu Florianovi Reynek píše: „Mně se 
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zdá (vlastně pro sebe vidím), že již nelze takto existovat na zemi, že je nezbytno, aby se 

‚proměnila jakoby v poušť‘ dle slov Zjevení lasalettského. Útlak toho, čemu se běžně říká 

život, jest již nesnesitelný. Nevymře-li svět (Pilát XV.
46

, republiky, volební povinnosti, 

Wilson
47

, jídlo na lístky atd. atd.), chtěl bych umřít sám.“ (Med, Šerých 2012: 118). 

Reynek se v tomto období rovněž vyrovnává s řadou umělecký impulsů, vlivů a směrů, 

s nimiž se dostává do kontaktu jak svou intenzivní četbou, tak i skrze své překlady 

(dekadence, symbolismus, impresionismus, expresionismus, Březina, Hlaváček, Trakl, 

Jammes, Bloy, Claudel, Péguy, Bernanos, Jacob). Samozřejmě je také ovlivněn duchovním 

prostředím Florianovy Staré Říše, odkud přebírá „dva hlavní motivy florianovské 

apokalypsy, ‚plačící Marii‘ a ‚přicházející Oheň‘“ (Putna 2010: 993).  

     Veršované básně prvních sbírek jsou psány dlouhým, rétorickým veršem zatíženým 

exaltovanou, artistní metaforikou: „Rozdvojte se, rty mé, k vděčnému  

a radostnému pění/o hluboké, mračné růži noci, o čajové růži denní,/o nejsladší růži 

soumraku a křehké, tryskající růži kuropění!“ (Reynek 2009: 55). Pohybujeme se 

v atmosféře mezi impresionistickým okouzlením („I vstávám z noci a otvírám jitra růžovou, 

zrosenou branku/okřívám, sláb jsa, v křehkém a líbezném vánku.//Zdá se mi, že v vání tom 

jsou rozpuštěny fialky a narcisy bílé…/Jako dívky přicházejí ke mně sladké ranní ty 

chvíle.“ ibid.: 57) a hyperbolizovaným vzýváním vlastního utrpení („A duše má nic jiného 

není než potní roucho bolesti;/i rozpjal jsem ji, krví napitu, svých hvozdů u cesty,/a těším 

se, až uvidím, jak v sladkém slunci usychá.“ ibid.: 56). Pocit prokleté země Bohem 

opuštěné, ztraceného ráje, se transformuje v apostrofu smrti: „Břemenem hmoty mne 

zhosti, osvoboď naději,/nerad se obtížen vleku, tančím já raději,/vezmi mne na lokty, sestro, 

s tebou jen okřeji!“ (ibid.: 59). Přímý subjektivismus básní (explicitně se projevující 

užíváním první slovesné osoby – zcela marginální v Reynkově zralém období – zaměření 

k sobě samému, potřeba zpovídat se dominují všem sbírkám tohoto období: „Proč si mne, 

ó Pane, rozpjal,/na ledovou desku tvrdou/neúprosnosti své…/[…]/Nakonec, snad po čem 

pátráš,/srdce najdeš:/černý oharek, jenž obalen jest chrchly/těch, pro které žhnulo“ (ibid.: 

137).   

    Jak upozorňuje J. Med v eseji Od snu o ráji k prožitku apokalypsy (Med 1995) sbírky 

Žizně a Smutek země však není možné chápat jen v jejich dekadentně-apokalyptické rovině. 

Sbírka Smutek země zahrnuje i básně, které již naznačují budoucí (tu nejvlastnější) 

                                                 
46

 Denunciační přezdívka pro papeže Benedikta XV., do jehož pontifikátu zasáhla první světová válka. 

Reynek pravděpodobně odmítá papežův benevolentní přístup k reformně naladěným církevním 

představitelům, kteří usilují o modernizaci katolické církve a její přiblížení moderní společnosti 
47

 Americký prezident v letech 1913–1921.  
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Reynkovu poetiku, jeho vidění krajiny a přírody, i když stále ještě mnohomluvné, 

ornamentální: „Jesenní potoky posvátné,/srdcím nejtišším pohostinné,/chladné, živé 

proudy nejčiřejší/čistotou těžké/vody spravedlnosti.“ (ibid.: 108). Atmosféra některých 

básní není vzdálená vitalistické poválečné poezii: „Hedvábné slunce svítí,/ řídké zářijové 

kvítí/se na mne dívá,//tráva a zlatistá slída;/úsměvy jim odpovídá/má duše živá“ (ibid.: 

104). Nezpochybnitelnou konstantou Reynkovy tvorby i v tomto prvním období zůstává 

hluboká křesťanská víra, která je jedním z utěšujících motivů Reynkových raných básní: 

„Den Páně: ze všeho stvoření je sňata kletba./I duše má dnes usmívá se – ani nedbá,//že 

zítra zas ji hadi výčitek obtočí“ (ibid.: 106). Rovněž se verš zkracuje, směřuje k rytmické 

nepravidelnosti, metaforika se stává emocionálně subtilnější, typická je slovosledná 

inverze, tíhnutí k archaizujícímu slohu.   

     Básně v próze Rybí šupiny a Had na sněhu spolu se sbírkou Rty a zuby, která tvoří 

pomyslný svorník dvou básnických etap
48

, reprezentují expresionistické období Reynkovy 

tvorby. Svět je obludným mořem, „nemocnice siná/v které údů běl se vzpíná/zteřelá 

prostěradla./Těla tisícerá zchřadla,/v řadách křivolakých leží/úpějí k nám na 

pobřeží/křehké pokroucené tváře.“ (ibid.: 295), lidé zotročující sami sebe svými chtíči 

obývají „rozlehlý rybník Belzebubův“ (ibid.: 213). Typicky se zde vyskytují celé trsy 

expresivních, hyperbolizovaných, sugestivně barevných, až bizarních přirovnání a metafor, 

které se vztahují k jednomu motivu či tématu, „texty jsou ovládány jakousi dramatickou 

erupcí, vše se dere navenek jako sopečná láva v zalykavé přetržitosti, mající charakter 

neartikulovaného výkřiku člověka, který se brání zkáze“ (Med 1995: 104): „…a z Kristovy 

koruny kape krev, rychlým, filmovým tempem, zalévá mu oči a sládne mu v ústech. Teče 

mu na ramena a stává se nachovým pláštěm nahého césara rozkřídleného na divošském 

sídle, tetovaného, emailovaného a inkrustovaného okrasami, purpurem a modří v mědi  

a měděnce. Krev stéká po Kristu jako dlouhé, tlusté vlasy, lechtající na plodnou rozkoš, 

která vyvrací žebra a mění vnitřnosti v urputný valoun.“ (Reynek 2009: 236). 

     Básně jsou naplněny vizemi ošklivosti, rozkladu a zániku, tragickými biblickými 

motivy (vyhnání z Ráje, zánik Sodomy, egyptské zajetí, Kristovo mučení a ukřižování, 

Golgota). Básník je stržen svými obavami, strachy a hrůzami, věští zánik: „…a potom se 

na zvíře vrhli a útroby roztrhali, vylili žluč do moře a střeva v podobě hadů padala na zemi, 

                                                 
48

 Na jedné straně v této sbírce nalézáme prvoetapové expresionistické obrazy („žáby, scvrklé, holé 

hlavy,/žáby paskvily pohlaví“ ibid.: 293) i postupné spočívání ve vesnickém časoprostoru u jeho 

nejobyčejnějších součástí: „Vůl bílý na dvoře/(ve stáji hvězdy svítí)/dívá se do zoře,/v ní vidí vlahé 

kvítí“ (ibid.: 270). Prostor básní i básnické vyjádření se koncentrují, zužují, směřují od extenzivnosti 

k intenzitě, od vnějšího napětí a dramatičnosti k tomu vnitřnímu, niternému.  
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a hadové uštípali veškerou živou bytost, až natolik se rozmohli, že pokryli celou zemi […] 

a nad každým hrobem lidským byla hadí stráž jako lampa dušičková.“ (ibid.: 238). Kdo se 

chce pokusit této pohromě zabránit, měl by činit pokání jako sv. Petr, který třikrát zapřel 

(„I vrhl se zdrcen za zeď do kopřiv mezi ropuchy a výkaly, tvář ve dlaních, […] křísil svoji 

duši slzami a křikem. A když se odvážil opět vstáti, […] byl bílý všecek jako křišťál Soli 

Bolesti a byl solí země a veleknězem v tiáře Pokání“ ibid.: 174), a plně se odevzdat  

s důvěrou Bohu, neboť „nestrachuj se na svém žebři, drží tě hřeby bolesti, abys nespadl 

nevčas ani nevčas nevzletěl“ (ibid.: 197). Nadnesenost, křečovitost a přemrštěnost těchto 

básnických obrazů apeluje, zaříkává a vyzývá, chce „proniknout i tím nejokoralejším 

srdcem, a tak přispět k jeho proměně“ (Med 1995: 104).       

     Druhá etapa Reynkova básnického díla zahrnuje sbírky Setba samot (1936), Pieta 

(1940), Podzimní motýli (1946), Sníh na zápraží (1969, psáno v letech 1945–50), Mráz 

v okně (1969, psáno v letech 1950–55) a Odlet vlaštovek (poprvé vydána 1980 v Mnichově, 

psána v letech 1969–1971). Do tohoto období zasahují dvě dlouhé básnické odmlky. Tou 

první je odmlka mezi sbírkami Rty a zuby a Setba samot. V tomto období se Reynek žení, 

narodí se mu jeho synové, pravidelně se stěhuje mezi Grenoblem a Petrkovem, překládá, 

věnuje se ediční činnosti a výtvarnictví, vystavuje. Druhá odmlka, spojená s obdobím, kdy 

téměř neopouští dům, se rozprostírá mezi sbírkami Mráz v okně a Odlet vlaštovek.  

     Toto období, jehož motivické, tematické a ideové interpretaci je věnována předcházející 

kapitola (3.2.3 Dílo a tvorba Bohuslava Reynka), charakteristické „asketickou strohostí 

prožitků“ (Med 1995: 112), kdy se „konkrétní věci stávají symboly duchovních 

vizí“ (ibid.), přináší uzemněný, strohý, zkratkovitý, oproštěný, úsečný verš, rytmicky 

nepravidelný, svázaný sdruženým nebo střídavým rýmem, který kolísá mezi principem 

metrickým a sylabickým. To spolu se slovoslednými inverzemi, archaickým slovníkem, 

biblickými odkazy, důsledně používanou interpunkcí, výraznou převahou substantiv, 

distancí autorovy subjektivity, celkově „verbální a motivický minimalismus“ (Putna 2010: 

1005) vyvolává dojem starodávné a starobylé modlitby, litanie, písně. 

     Trsy metafor a přirovnání střídá lapidární prostota, expresivní obraznost šerosvit, 

biblické motivy jsou střídměji užívané. Zvyšuje se intenzita básnických otázek (viz 

neustálé tázání po smyslu viny, trestu, oběti apod.) a elipsy slovesa, podtrhující statičnost  

a jakousi metahistoričnost časoprostoru. Běžná skutečnost, běžná událost či předmět nebo 

zvíře vyvolávají „celý asociativní řetěz představ a konotací, směřující ke smyslu básně, 

jejímu metafyzickému přesahu“ (Med 2006: 232). Tak je ona lapidární prostota básnickou 

intuicí a představivostí posouvána a přetavována v symbol sahající až za meze možností 
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lidského poznání: „Myš, památka paměti,/zhaslá paměť zásvětí,/zvadlých křídel 

pápěří,/šedá klika běd dveří,/peří z křídel jiných světů,/pampeliška po odkvětu,/pod 

pápěřím zrnka ostrá,/útěch rozdrobená kostra.“ (Reynek 2009: 567).         
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II. PRAKTICKÁ ČÁST    

    Součástí Praktické části této práce jsou přípravy vyučovacích hodin, sdružených ve 

dvouhodinové či tříhodinové tematické celky, věnované životu a dílu J. Zahradníčka  

a B. Reynka.  

     Tyto přípravy reprezentují vždy určitou z možností, jak pracovat s biografickými údaji  

a jak je propojit s tvořivě a interpretačně pojatou výukou. U Jana Zahradníčka, i z důvodu 

mezioborových vztahů, žáci získají hlubší pohled do jeho života než u Bohuslava Reynka, 

kde má práce s biografickými údaji spíše evokační charakter. Podstatné však je, že žáci 

aktivně pracují s nejrůznějšími typy materiálů a sami dosáhnou vlastního poznání, které 

nezískají na základě učitelova výkladu, ale na základě své vlastní aktivity během 

vyučovacích hodin. V ideálním případě tedy učitel koriguje drobné nepřesnosti, ozřejmuje 

nejasnosti a organizuje a řídí vyučovací proces.   

    Tyto přípravy jsou založeny na metodách, postupech a principech, které jsou 

v Teoretické části rozebrány v kapitole Obecně didaktická východiska (od str. 13): 

konstruktivistické plánování výuky (model E-U-R), čtenářsky, interpretačně a tvořivě 

pojatá výuka (princip od poznávání k poznání), osobnostně rozvíjející výuka. Zároveň zde 

uplatňuji principy koncepce stručně pojednané v kapitole Katoličtí básníci a inovativní 

pojetí literární výchovy na gymnáziích. Ve snaze po plnohodnotném poznávání propojuji 

čtenářsky, interpretačně a tvořivě pojatou výuku spolu s životními příběhy a osudy básníků 

a jejich díla. Využívám k tomu dokumenty, jako jsou deníky, korespondence, autentický 

osobní svědectví, či audiovizuální materiály (ukázky z filmů, recitace apod.).  

 

1    Tematický celek věnovaný životu a dílu Jana Zahradníčka 

  

     Tomuto tématu jsou věnovány tři vyučovací hodiny. Příprava je určena pro třetí či 

čtvrtý ročník čtyřletého gymnázia nebo pro odpovídající ročník víceletého gymnázia, 

vhodný počet žáků je alespoň 20, z důvodu skupinové práce. Přípravy navazují na výklad 

dějin české literatury ve 20. století. Tento tematický celek má rovněž přesah do výuky 

dějepisu (mezipředmětový vztah), a to konkrétně se zaměřením na politické procesy 50. let. 

     První vyučovací hodina je zaměřena na poznání historického období 3. republiky a na 

komunistický politický proces s tzv. zelenou internacionálou. Do textu pracovního 

materiálu jsou zároveň vloženy informace o Janu Zahradníčkovi a jeho životě v té době.  
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     Ve druhé vyučovací hodině se žáci seznámí s životním příběhem Jana Zahradníčka  

a jeho rodiny na základě sledování dokumentu a jeho reflexe. V dokumentu se  

v určitých obrysech poučí i o atmosféře a charakteru prvních let komunistické vlády.  

     Třetí vyučovací hodina je věnována Zahradníčkovu básnickému dílu.   

 

 

1.1  První vyučovací hodina 

 

Východiska, s nimiž počítáme při tvorbě této vyučovací aktivity 

 

Žáci: 

– mají určité povědomí o politických procesech v Československu v 50. letech, 

– se dovedou orientovat v odborném textu, komparovat více a méně důležité informace, 

informace obecného a konkrétního charakteru, 

– dovedou soustředěně číst odborný text, 

– dokážou spolupracovat a vhodně diskutovat, 

– si plní své povinnosti (vypracovávají svědomitě domácí úkoly), 

– již znají použité výukové metody, mají je zvnitřněné (metoda I.N.S.E.R.T. je natolik 

jednoduchá, že by neměla činit potíže ani jako nově použitá; v tom případě doporučuji 

promítnout na plátno nebo napsat na tabuli značka a jejich vysvětlivky, aby je měli žáci 

neustále před očima).  

 

Cíle vyučovací hodiny: 

 

Žáci:  

– si rozšíří své znalosti o komunistických procesech v Československu, 

– si procvičí práci s odborným historickým textem a metodu I.N.S.E.R.T., 

– na základě vlastní aktivní práce s výukovým materiálem poznají část Zahradníčkova 

života. 
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Průběh vyučovací hodiny 

 

Evokace 

    Hodina začíná brainstormingem na téma Politické procesy v Československu po roce 

1948. Žáci mají 3 minuty na debatu ve dvojici a poté každá dvojice řekne své nápady, ve 

formě bodů je učitel zapisuje na tabuli. Je jasné, že tato aktivita se hodí spíše pro čtvrtý 

ročník, protože v něm se probírají soudobé dějiny. V ideálním případě – a je to jeden 

z moderních požadavků na spolupráci učitelů – tato vyučovací hodina následuje po hodině 

dějepisu, kde by bylo téma probráno (zkoordinovat se samozřejmě musí i použité materiály, 

aby žáci dvakrát nepracovali s jedním zdrojem). Ve třetím ročníku předpokládáme  

u gymnaziálních žáků jisté všeobecné historické znalosti. 

 

Uvědomění si 

     Každý žák pracuje s textovým materiálem samostatně. Tento text jsem vytvořil 

samostatně, jedná se o můj vlastní materiál, v případě zájmu schvaluji jeho volné šíření pro 

potřeby výuky. Text vychází ze studia odborné historické literatury
49

. Žáci využívají 

metody kritického čtení I.N.S.E.R.T. (fajfkou žáci označují informace, které znají, 

minusem, ty, které jsou v rozporu s jejich dosavadními znalostmi, plusem novou informaci, 

otazníkem informace, kterým nerozumí nebo o nichž by se toho chtěli dozvědět víc).  

    Žáci mají na četbu cca 20 minut. Tento časový údaj je jim potřeba sdělit a postupně 

během četby upozorňovat na zbývající čas. Text zapojuje do souvislosti Zahradníčkův 

život a obecné poučení o jednom z komunistických procesů, o procesu s tzv. zelenou 

internacionálou. 

 

Pracovní text  

     Zahradníček žil, pomineme-li dětství a rané mládí, v období 1. republiky (28. říjen 

1918–září 1938), 2. republiky (září 1938–15. březen 1939), protektorátu Čechy a Morava  

(15. březen 1939–9. květen 1945), 3. republiky (po 9. květnu 1945–25. únor 1948)  

a v období komunistické totality (25. únor 1948–formálně až do 29. března 1990). Nejlépe 

a nejvýstižněji lze na základě Zahradníčkova života dokumentovat období 3. republiky  

a komunistickou totalitu (její ustanovování a politické procesy).   

                                                 
49

 Pro poznání období třetí republiky doporučuji knihu K. Kaplana Pravda o Československu 1945–1948 

(Kaplan 1990), pro studium vývoje během února 1948 a komunistického puče knihu V. Vernera Osudové 

únorové dny (Verner 2008) a pro politické procesy konce 40. a počátku 50. let knihu K. Kaplana a P. Palečka 

Komunistický režim a politické procesy v Československu (Kaplan, Paleček 2008).  
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    Charakter 3. republiky výstižně charakterizuje termín pretotalitní autoritativní režim. 

Politický režim nelze označit za totalitní, neexistovala např. oficiální ideologie, kterou by 

museli všichni členové společnosti nutně přijmout, ani veškerý politický život neovládala 

jedna politická strana. Na druhou stranu z politického systému byla vytlačena opozice, pro 

domnělou kolaboraci nebyla existence povolena pravicovým stranám agrárníků  

a národních demokratů, povolené strany byly sloučeny do tzv. Národní fronty, určitá 

jednotná ideologie spočívala v požadavku odplaty a revanše za okupaci (symbolem jsou 

zejména tzv. divoký odsun Němců krátce po válce a některé výroky retribučního 

soudnictví), proběhly první dvě fáze znárodňování (obzvlášť výrazný dopad měla druhá 

fáze, kdy byl znárodněn klíčový průmysl, banky, pojišťovny a doly). S. Balík za klíčovou 

charakteristiku tohoto období považuje snahu „KSČ po monopolizaci moci“ (Kubíček, 

Wiendl 2005: 177).  

     Tato období bylo jakousi přípravou komunistické strany na budoucí převzetí moci, a to 

nejlépe ústavní cestou, prostřednictvím drtivého vítězství ve volbách se ziskem 

nadpoloviční většiny mandátů. Tato příprava spočívala mj. ve snaze veřejně zdiskreditovat 

ty, které považovala za nebezpečné pro své mocenské plány. Balík píše, že „seznam 

literátů určených k zavržení dostal definitivní podobu již v roce 1943“ (ibid.: 182). Čep, 

Durych, Deml, Zahradníček a mnozí další byli v tisku napadáni a osočováni z kolaborace 

s Němci, zrady národa a z protidemokratického smýšlení. Cílem mělo být úplné vyloučení 

všech takto stigmatizovaných z veřejného a kulturního života. Do omrzení byl 

Zahradníčkovi připomínán jeho pamflet Pláč koruny svatováclavské a jeho negativní  

a nepřátelský vztah k SSSR a komunismu.        

     Politické komunistické procesy 50. let je možné považovat za součást revolučního 

teroru. Nepohodlní lidé měli být definitivně umlčeni, zároveň jejich kruté tresty sloužily 

jako odstrašující příklad pro veřejnost. Procesy rovněž měly ideově mobilizovat společnost 

proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli. Jisté uvolnění nastává až po roce 1953, kdy krátce po 

sobě umírají Stalin a Gottwald, přesto i toto období je výrazně represivní.   

     Zahradníček byl souzen v rámci tzv. brněnské skupiny v rámci procesu s přisluhovači 

Zelené internacionály (oficiální název zněl Proces s klerofašistickou odnoží tzv. zelené 

internacionály). Zelená internacionála byla mezinárodní organizace agrárních stran se 

sídlem v USA, jejímž prostřednictvím chtěly podle komunistů Spojené státy získat 

kontrolu nad některými evropskými státy včetně Československa. Zahradníček byl souzen 

v procesu Prokůpek a spol. a kromě podpory amerických imperialistů měl podporovat  

i protistátní snahy Vatikánu a zrůdné části vysoké církevní hierarchie (cit. podle Anev 
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2014: 31). Prokůpek a spol. byli označováni jako klerofašisté, kteří jsou podle Štolla 

přívrženci amerického imperialismu, který „je ještě nebezpečnější než německý 

fašismus“ (cit. podle Kubíček, Wiendl 2005: 57). 

     Proces to byl dopředu připravený a zinscenovaný, obžalovaní před ním byli vystaveni 

fyzickému i psychickému týrání (konkrétně Zahradníček bití neprožil, protože se 

vyšetřovatelé obávali, že by jeho slabá tělesná konstituce nemusela mučení vydržet; byl 

však vystaven nátlaku psychickému, věznění v temnici a na samotce) a své výpovědi se 

podle scénáře učili zpaměti. 

     Zahradníček byl odsouzen k třinácti letům žaláře za velezradu. Jeho vina a vina jeho 

spolupachatelů spočívala v tom, že „v Praze a v Brně vytvořili illeg. skupinu, která 

navázala spojení různými cestami na zrádce v zahraničí, připravovali zvrat lidově 

demokratického zřízení, […] připravovali program, jak zfašizovat Československo po jimi 

předpokládaném zvratu, […] vešli ve styk s cizími činiteli […] k pokusu o zničení či 

rozvrácení lidově demokratického státního zřízení.“ (cit. podle Zejda 2004: 267–268).    

     Proces, obžaloba i rozsudek byly připraveny již před rokem 1952, kdy oficiální soudní 

přelíčení probíhalo. Záminkou k zatčení byla sešlost na vinobraní ve Starovičkách, kam 

skupinu katolických spisovatelů sezval Václav Prokůpek. Kalista (Kalista 1988: 21–22) 

vzpomíná na to, že se zde skutečně hovořilo i o politice, nesouhlasně a třeba i s odporem, 

ale rozhodně ne konspiratvně, a že Zahradníček tam jel skutečně jen za svými přáteli a za 

vynikajícím vínem, „které měl rád a pozvání, jež slibovalo víno opravdu nejlepší, 

neodolal“ (ibid.). Je pravděpodobné, že se vinobraní účastnili i nějací tajní agenti, kteří 

svým nadřízeným dodali pokroucený a pravdě neodpovídající záznam o konspirační 

schůzce. 

     Krajský soud v Brně 21. 2. 1966 zrušil v plném rozsahu rozsudek bývalého státního 

soudu v Praze ze dne 4. 7. 1952 a povolil obnovu řízení ve prospěch Václava Prokůpka, 

Oldřicha Alberta, Bedřicha Fučíka, Josefa Knapa, Františka Křeliny, Zdeňka Kalisty, Jana 

Zahradníčka. V obnoveném rehabilitačním procesu soud konstatoval závažná pochybení 

při dokazování viny. Plně rehabilitování byli nakonec pouze Zdeněk Kalista, Ladislav 

Kuncíř, František Kadrnka a Jan Zahradníček, ten byl však již šest let mrtev. 

 

Reflexe 

     Žáci vytvoří vícečlenné skupiny, aby vzniklo více možností sdílení vědomostí. Mají za 

úkol prodiskutovat (časově se jedná o 10 minut):  
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1) co znali na začátku hodiny a kolik nového se při četbě dozvěděli (ne vyjmenovávat 

jednotlivé údaje z textu, ale více méně kvantitativně posoudit množství známých informací 

před učením a po něm), 

2) které informace jim přišli nejzajímavější, 

3) probrat „otazníky“ (tedy pokusit se vzájemnými silami vyřešit problematická místa). 

     Poté v řízené diskusi každá skupina prezentuje své odpovědi. Doporučuji, aby se 

postupovalo po jednotlivých otázkách, tedy aby všechny skupiny odpověděly nejprve na 

jednu otázku a pak se teprve přistoupilo k otázce další. Vznikne tak možnost autenticky 

reagovat jeden na druhého.  

     Žáci dostanou domácí úkol: z učebnice dějepisu a z internetového portálu totalita.cz 

zjisti informace o procesu s Miladou Horákovou a spol. a porovnej jeho charakter 

s procesem se zelenou internacionálou. Na toto téma napiš doma jednostránkovou esej  

a přines ji na další hodinu. Toto porovnání považuji za důležité proto, aby si žáci 

nevytvořili např. miskoncept, že se jednalo o jeden jediný komunistický proces. Měli by 

zaznamenat zejména to, že se jedná o podobně připravené procesy, provázené obdobnými 

záminkami a žalobami, ale vždy s jiným typem tzv. třídního nepřítele. Zároveň se pro 

učitele jedná o důkaz o učení z první vyučovací hodiny.      

 

1.2  Druhá vyučovací hodina 

 

Východiska, s nimiž počítáme při tvorbě této vyučovací aktivity 

 

Žáci: 

– jsou schopni soustředěně sledovat půlhodinový filmový dokument, 

– dokážou z něho získat požadované informace, 

– dovedou získané informace a dojmy zobecnit v ucelenou představu o životě Jana 

Zahradníčka. 

 

Cíle vyučovací hodiny 

 

Žáci: 

– na základě sledování filmového dokumentu poznají život a osudy Jan Zahradníčka a jeho 

rodiny a životní realitu 50. let v komunistickém Československu, 

– své postřehy, informace a dojmy zhodnotí a formulují ve svůj vlastní názor.  
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    Na začátku hodiny vybere učitel eseje zadané na minulé hodině. Žáci jsou informování, 

že každý zvlášť obdrží zpětnou vazbu formou písemného vyjádření v práci. V krátké řízené 

diskusi žáci sdělují svá hlavní zjištění v otázce komparace politických procesů. Tuto 

aktivitu nepovažuji (a ani nelze považovat) za evokační. Evokační fáze má být jistým 

naladěním na téma dané hodiny, což v tomto případě zcela neplatí. Zároveň však považuji 

za dobré se k tématu vrátit a tímto způsobem jej vlastně uzavřít. Jedná se ve své podstatě  

i o důkaz o učení.  

 

Průběh vyučovací hodiny  

 

Evokace 

    Každý žák obdrží pracovní list s otázkami. Odpovědi na tyto otázky, které se týkají jak 

Zahradníčkova životního osudu, tak i některých jeho osobnostních rysů, získají 

z dokumentu České televize Žena básníka z cyklu Neznámí hrdinové. V tomto dokumentu 

vystupují jednak Zahradníčkovi nejbližší, jednak básník a publicista Miloš Doležal. 

Součástí dokumentu jsou recitace básní, velmi dobrým tempem řeči přednesené úryvky 

z dopisů ženě Marii z vězení, záběry a fotky z míst spojených s životem Jana Zahradníčka  

i fotky jeho samotného. Žáci také poznají životní praxi rodiny, z níž pochází odsouzený 

nepřítel lidu. Velmi vhodná je i stopáž dokumentu, která čítá 27 min.   

Žáci pracují samostatně, dokument je promítán prostřednictvím projektoru. Otázky si 

nejdříve před promítáním pročtou, učitel může vyřešit některé nejasnosti. Otázek není 

příliš mnoho, aby se žáci mohli soustředit na celou atmosféru díla. Pracovní list je spíše 

podkladem, jistou osnovou životního příběhu Jana Zahradníčka.   

 

Pracovní list 

1) Kdo to byl Jan Zahradníček? 

2) S kterými dvěma obcemi na Českomoravské vysočině spojil J. Z. svůj život? 

3) Které zdravotní problémy J. Z. po celý život provázely? 

4) Kdo z rodiny J. Z. přímo vystupuje? 

5) Proč se představitelé komunistického režimu rozhodli „odstranit“ zrovna J. Z.? 

6) Která tragická životní událost postihla rodinu J. Z. během doby jeho věznění? 

7) Za jak dlouho po propuštění J. Z. umírá?  
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Uvědomění si  

Sledování dokumentu a vyplňování pracovního listu.  

 

Reflexe 

Závěrečná diskuse na téma Jak hodnotíte život a osud Jana Zahradníčka a Co jsme schopni 

říci o osobnosti Jana Zahradníčka na základě tohoto dokumentu s přihlédnutím k dopisům 

citovaným v dokumentu.  

Žáci by měli zejména zaznamenat Zahradníčkovu láskyplnou starostlivost o jeho ženu  

a děti, pokorné přijetí údělu, hlubokou lásku ke všemu stvořenému a přísnou katolickou 

víru. 

 

1.3  Třetí vyučovací hodina 

 

    Tato vyučovací hodina je zaměřena na práci s básní Jana Zahradníčka. Představuje 

odlišný typ rozboru básně oproti pracovnímu listu u B. Reynka. V něm jsou žáci vedeni 

pomocí jednotlivých úkolů k celkovému pochopení smyslu básně, implicitně úkoly 

předjímají i to, kterých výrazových, kompozičních, stylových apod. záležitostí si mají žáci 

všímat. Příprava k básni Jana Zahradníčka klade na žáky vyšší nároky z hlediska vlastního 

interpretačního úsilí a samostatnosti. 

Tato vyučovací hodina navazuje na předcházející hodiny v rámci jednoho tematického 

celku.  

 

Východiska, s nimiž počítáme při tvorbě této vyučovací hodiny 

 

Žáci: 

– dokážou vyjádřit své pocity, názory, dojmy v souvislém textu ve formě dopisu, 

– dovedou formulovat svůj estetický prožitek, 

– jsou schopni odhalit klíčová místa v básni z hlediska jejího smyslu. 
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Cíle vyučovací hodiny 

 

Žáci: 

– na základě svých dosavadních znalostí, schopností a dovedností porozumí smyslu odhalí 

význam metafor, 

– určí klíčová místa básně a interpretují jejich význam,  

– napíšou fiktivní dopis Janu Zahradníčkovi, v němž popíší své názory na báseň a dojmy 

z ní, 

– prodiskutují otázku básníkovy víry a jejího odrazu v konkrétní básni. 

 

Průběh vyučovací hodiny 

 

Evokace 

    Vyučovací hodina začíná brainstormingem na téma Které asociace se vám vybaví ve 

spojení s básníkem Janem Zahradníčkem. Jelikož v dokumentu zaznívaly i recitace 

Zahradníčkových básní, tyto asociace se nemusí pojit pouze s jeho životním osudem (zde 

počítáme s tím, že tragický životní osud a statečné čelení tomuto osudu budou hlavními 

zdroji většiny asociací). 

  

Uvědomění si 

    Každý žák obdrží jeden výtisk básně Jana Zahradníčka. Každý žák pracuje individuálně, 

aby se mohla projevit individualita uvažování, formulací i estetického vnímání. Pro učitele 

se tak jedná o velmi zajímavý zdroj poznání žáků. Zadání aktivity zní: důkladně (i 

několikrát) si přečtěte báseň J. Z. Poté napište dopis J. Z., v němž mu sdělíte, zda se vám 

báseň líbila či ne, které pocity ve vás vyvolala a jak rozumíte smyslu básně. Dopisy žáci na 

konci hodiny učiteli odevzdají, ten jim k nim v příští hodině poskytne zpětnou vazbu. 

Můžeme se rozhodnout, zda každému žákovi zvlášť písemně k textu dopisu, nebo ve 

shrnující podobě, která zahrne nejčastější řešení i řešení okrajová (kvalitní i méně kvalitní). 

Osobně se spíše přikláním k druhé variantě, neboť je nejen časově ekonomičtější, ale i 

poskytuje možnost k diskusi či debatě.  

    Žáci mohou psát dopis z pozice kritika, přítele nebo úplně cizí osoby, kterou báseň 

zaujala. Mohou mu psát jak v roli jeho současníka, tak i sami za sebe. Žáci si tak mohou 

svobodně vybrat tu roli, která jim je nejbližší, a mohou se tak spíše soustředit na zadané 

úkoly než na mechanické naplnění striktního kritéria. 
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    V této bilanční básni je podstatné, aby žáci zaznamenali právě ono ohlédnutí za sklizní, 

bilancování soudobého světa, stejně jako jeho střízlivého vidění, které není ani jen 

pesimistické, ani pouze optimistické, jeho soucit s tím nejmenším a bezbranným. Vinen za 

strastiplnou lidskou existenci není Bůh, ale jen člověk sám. Největším Božím darem je 

právě lidský život, zároveň je i jeho hlavní zodpovědností tento dar správně využít. 

Nevyhýbá se však i kritice lidí, kteří si tohoto daru dost neváží a nedovedou nahlédnout 

zázrak lidské existenci. Místo toho jen neustále zdůrazňují všechny negativní stránky 

života. Tak hovoří lidé bez spirituální perspektivy, bez zakotvení ve víře a důvěře. 

     Zahradníček ve své tvorbě nahlížel realitu bez sentimentu, otevřeně a přímo, i když jeho 

samotného to zraňovalo. Neutápí se ve své bolesti a ve svém smutku. Vyjadřuje 

sounáležitost s ostatními trpícími, k nim se obrací, o nich hovoří. Bolest a utrpení musejí 

mít svůj smysl, protože jsou prostředkem vyššího záměru. A Boží láska je nekonečná. 

  

Text básně (Zahradníček 1990: 25-26) 

Víno je dobré 

 

Podzim… Počítají, co sklizeno, očesáno 

 

A kdybych řekl, že dost  

abychom se radovali od rána do večera  

jak Noe  

kdekdo by mě okřikl rozhořčeně  

Ten pokrytec 

Ten blázen – 

 

Zrovna tak jako kdybych se po způsobu básníka dávného 

rozplakal  

pro tolik štěstí tolika životů 

vrhli by se na mě vypočítávajíce tolik a tolik běd 

tolik a tolik úst bez stvolů, hlav bez střech, srdcí beze světla 

a já bych rozpačitě zmlkl  

nemoha si honem vzpomenout na štěstí největší 

že jsme – 
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A když teď upíjím  

Mladého vína 

sčesaného, vykvašeného a stočeného  

tohoto roku, v tomto sklepě, do těchto sudů 

nezapomínám strašného lisu běd 

nezapomínám strašného lisu slunce  

který nás všechny ždímal 

vymačkávaje snad jiskru radosti 

ukrytou v našich srdcích za tolika kletbami 

a tolika nářky – 

 

Nezapomínám ani jednoho stébla nalomeného 

ani jediné slzy dítěte, jež nemůže za nic 

a je jich tolik, zrovna jako ran, zrovna jako slov, jež vraždí 

a krve prolévané bez mučednictví nazdařbůh  

Nezapomínám a říkám si tiše, kdy upíjím 

z letošní sklizně v tomto sklepě u těchto sudů 

 

Víno není vinno jedinou vraždou, již mu přičítají  

víno je dobré jak Bůh, víno je dobré jak slunce 

Víno je dobré, jen my 

rty nehodně smáčíme  

v oltářní chuti jeho 

 

Reflexe 

Žáci pracují ve dvojicích. Na prázdný papír zaznamenávají své názory na otázku, zda by 

takováto báseň mohla oslovit i člověka nevěřícího. Svá tvrzení vždy musí podložit 

argumenty. Žáci dostanou přesně stanovený čas k této diskusi (5 min), následuje 

prezentace názorů vybraných dvojic. 

Jsem přesvědčen, že i přes výskyt slova Bůh jsou žáci schopni nalézt v básni všeobecně 

platné myšlenky, které jsou stručně shrnuty ve fázi uvědomění si. 

 

 

 



87 

 

2 Tematický celek věnovaný životu a dílu Bohuslava Reynka 

 

     Tomuto tématu jsou věnovány dvě vyučovací hodiny. Po druhé vyučovací hodině by na 

začátku další hodiny měli žáci dostat zpětnou vazbu od učitele ke svým pracím. Příprava je 

určena pro druhý či třetí ročník čtyřletého gymnázia nebo pro odpovídající ročník 

víceletého gymnázia, vhodný počet žáků je alespoň 20, z důvodu skupinové práce. 

Přípravy navazují na výklad dějin české literatury ve 20. století. 

      V první vyučovací hodině se žáci seznámí s osobností B. Reynka, a to na základě jeho 

grafické tvorby a prostřednictvím skupinové práce s následnou prezentací informací.   

     V druhé vyučovací hodině žáci pracují s básnickou tvorbou B. Reynka a zároveň tato 

hodina navazuje na minulou vyučovací hodinu (žáci vytvářejí vlastní báseň na základě 

Reynkových grafik a svých očekávání, které si v minulé hodině vytvořili o Reynkově 

poetice).  

     V Teoretické části je věnován poměrně značný prostor vývoji Reynkovy poetiky  

a mohlo by to působit vzhledem ke stavbě této vyučovací hodiny jako nadbytečné. Je to 

však podstatné pro výběr konkrétní básně a formulaci konkrétních úkolů. Žáci sice na 

základě přípravy uvedené v textu této práce získají představu jen o jedné stránce básníkovy 

poetiky, na druhé straně díky znalosti druhé vývojové fáze Reynkova básnického díla je 

patrné, že motivicky, tematicky a ideově je s ní prakticky totožná. Odlišuje se tedy pouze 

po formální stránce, která je myslím pro prvotní seznámení s Reynkovým dílem 

přístupnější.  

     

2.1   První vyučovací hodina 

 

Východiska, s nimiž počítáme při tvorbě této vyučovací aktivity 

 

Žáci: 

– dokážou rozlišovat mezi různými memoárovými žánry (dopis, očité svědectví),  

– dovedou vyhledat v textu podstatné informace a adekvátně je prezentovat svým 

spolužákům, 

– dovedou interpretovat význam a estetický účinek grafického díla, 

– již znají použité výukové metody, mají je zvnitřněné, 

– dokážou spolupracovat v menších skupinách, samostatně a aktivně řešit zadané úkoly. 
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Cíle vyučovací hodiny 

 

Žáci: 

– znají základní osobnostní rysy Bohuslava Reynka, které v dalších hodinách konfrontují 

s tematikou a obsahem jeho básnické tvorby. 

– pracují s různými typy textů a dovedou z nich abstrahovat podstatné a důležité informace, 

– interpretují význam grafického díla a svůj vlastní estetický dojem. 

 

Průběh vyučovací hodiny 

Evokace 

 

Žáci pracují ve čtyřčlenných či pětičlenných skupinách (aktivity jsou připraveny pro čtyři 

skupiny). Každá skupina obdrží vlastní reprodukci Reynkovy grafiky – vybrány jsou 

takové, aby byly maximálně tematicky různorodé a zároveň reprezentativní. Žákům jsou 

zadány tři úkoly:  

1) popište téma a náladu grafiky, interpretujte ji (grafiku), 

2) popište vlastní dojmy z díla, zaznamenejte všechny odpovědi ve skupině, 

3) zamyslete se nad tím, jak by teoreticky mohla vypadat básnická tvorba takovéhoto 

umělce po obsahové a formální stránce. 
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51
 

                                                 
50

 B. Reynek. Pieta na dvoře (1950). Dostupné z: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/kultura/galerie_hl_m_prahy/dum_u_kamenneho_zvonu_hosti_

vystavu.html.  

http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/kultura/galerie_hl_m_prahy/dum_u_kamenneho_zvonu_hosti_vystavu.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/kultura/galerie_hl_m_prahy/dum_u_kamenneho_zvonu_hosti_vystavu.html
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51

 B. Reynek. Betlém I. (40. léta). Dostupné z: http://www.galerieart.cz/reynek_vystava_2011_3.htm  
52

 B. Reynek. Pěšina pod borovicí (40. léta). Dostupné z: 

http://www.galerieart.cz/reynek_vystava_2011_3.htm 

 

http://www.galerieart.cz/reynek_vystava_2011_3.htm
http://www.galerieart.cz/reynek_vystava_2011_3.htm
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53
 

 

 

Uvědomění si  

Žáci pracují ve stejných skupinách jako při evokaci. Každá skupina obdrží různý text, 

úkoly jsou však pro všechny skupiny totožné. Texty, které jsem vybral, jsou pouze 

ilustrativní. Jsou rozděleny do dvou skupin – dopisy a rozhovory. Každá skupina obdrží 

vždy jeden úryvek dopisu či jeden z úryvků z rozhovoru. Jedná se o krátké úryvky, avšak 

je potřeba, aby zbyl ještě čas na společnou řízenou diskusi. 

 

Zadání úkolů: 

1) Určete, o jaký typ textu se jedná, kde byste se s ním mohli setkat. 

2) Vyberte z textu podstatné informace, které vašim spolužákům umožní blíže poznat 

osobnost B. Reynka. Neopisujte věty z textu, ale tyto informace formulujte vlastními slovy. 

Nezapomeňte na to, že tento úkol vypracováváte pro sebe i pro své spolužáky, kterým je 

pak budete prezentovat. 

                                                 
53

 B. Reynek. Nakládání hnoje (1960). Dostupné z: http://www.galerieart.cz/reynek_vystava_2011_6.htm.  

http://www.galerieart.cz/reynek_vystava_2011_6.htm
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Pracovní texty č. 1  

 

Jedná se o několik ukázek z dopisů B. Reynka synovi Jiřímu na vojnu, kde sloužil u tzv. 

pétépáků (Pomocné technické prapory sloužící beze zbraně), a Tereze Tiché-Sumové, 

vnučka Léona Bloy, která strávila několik měsíců v Petrkově. Žáci by měli zaznamenat 

Reynkovu katolickou víru a její neortodoxní charakter, vztah ke zvířatům a nevýdělečný 

přístup k vlastní tvorbě. 

 

V Petrkově 21. 5. 1951
54

 

† 

Milý Jiří! 

Včera byla venku krásná neděle, kde jaká jabloň v květu u silnice i u lázní (vzadu k Lípě ty 

veliké štěpy). Šli jsme s Daníkem tou oklikou do kostela. Včera byly děti u 1. sv. přijímání 

a za námi šla skupina lipských kluků, kteří šli také, jeden z nich dělal impresária: „neska se 

nebudeme modlit z knížek, ale na pecičky růženec, jó padesát zdrávasů, a otčenáše, 

osmdesát peciček, človrgo atd.“, u hřbitova napomínal, že se mělo smeknout, „no, vy jste 

zapomněli…“ Nevím, co to bylo za horlivce. Pan farář dost pěkně kázal, žádné marné city, 

a tak to hřálo.  

 

V Petrkově 27. června 1951
55

 

  † 

Milý Jiří, 

když jsem včera ráno přišel krmit, měla babka u sebe jehňátko, černou ovečku – 

s obvyklým bílým čepcem a bílou vázankou, nožky a ocásek úplně černé. Když jsem po 

pastvě a uzavření ostatních v ohradě vrátil k soukromé besedě, byl tam také ještě mrtvý 

beránek., strakatý jako Eva. Ale ovečka je čiperná a mléka tolik, že jsem dvakrát udojoval, 

aby neškodilo.  

Ptactva mnoho, pěnice v bezu zpívají na 2 kroky od člověka, zvláště v ranním přítmí. 

V trávě spousta zajíců, onehdy jsem při trhání jednoho málem nahmátl, byl by se dal 

snadno chytit, ještě byl maličký. V bílé růži a v kopřivách u strouhy jsou mladé koroptve. 

Onehdy jsem tam slyšel jakési kvokání a pípání, myslel jsem, že to bude slepice. Rozhrnul 
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jsem kopřivy a vyrazil kohoutek a syčel jako had, chtěl mne zahnat i odvábit 

pokulháváním. Dál jsem nezkoumal, abych nerušil. 

V Petrkově 8. července 1959
56

 

Milá Terezko, 

    

     když tu byl v minulém týdnu Váš tatínek, říkal, že bys ráda nějakou grafiku a že máš 

známé, kteří by se zajímali o takové věci. Tedy Ti toho trochu posílám a nalož s tím, jak 

uznáš. Co nemáš a líbilo by se Ti, to si ponech. Kdyby někdo kupoval, přizpůsob se 

v cenách jeho možnostem a slev z průměrné ceny, kterou bych odhadoval na 30 až 60 Kč, 

dle rozměrů a barevnosti. Kde je větší potřeba poezie a menší možnosti platební, tam 

klidně slevuj.  

 

 

Pracovní texty č. 2  

 

Tento text pochází s rozhovoru A. Palána s Reynkovými syny (Palán 2012: 134, 201). 

Přibližují Reynkovu nepatetickou, nestylizující se osobnost, vlastně zcela běžnou, 

demytizují některé události, ale zároveň popisují jeho básnické a citlivé vnímání. 
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Reflexe 

 

    Skupiny prezentují výsledky své práce jak z fáze evokace, tak i z fáze uvědomění si. 

Učitel hlavní body zapisuje na tabuli. Následuje řízená diskuse na téma osobnosti 

Bohuslava Reynka a žákovských očekávání, jak by mohla po obsahové i formální stránce 

vypadat Reynkova poezie. Žáci si přinesou své poznámky i na příští hodinu. 

 

2.2 Druhá vyučovací hodina  

 

Východiska, s nimiž počítáme při tvorbě této vyučovací aktivity 

 

Žáci: 

– jsou schopni napsat smysluplnou báseň na zadané téma, 

– se dokážou orientovat v náročnějším textu a interpretovat jej, 

– znají základy křesťanské nauky, znají základní biblické příběhy, 

– již znají použité výukové metody, mají je zvnitřněné, 

– dovedou rozlišit umělecký text od neuměleckého, básnický text od prozaického, 

– jsou zvyklí pracovat s básnickým textem, 

– mají základní poznatky z teorie literatury v oblasti formy, výstavby, struktury básnického 

díla, znají specifika básnického jazyka a rozumějí jejich úloze ve výstavbě smyslu básně, 

– dokážou samostatně a aktivně řešit zadané úkoly, 

– dokážou samostatně formulovat svoje myšlenky a názory, 

– dovedou adekvátně zhodnotit literární dílo. 

 

Cíle vyučovací hodiny 

 

Žáci: 

– napíšou vlastní báseň na zadané téma, 

– se orientují v básnickém textu, dokážou z něj získat potřebné informace, 

– odhalují smysl metafor a přirovnání, aby odhalili celý smysl básně, 

– vlastními slovy interpretují smysl básně,  

– se vžijí do autorova citového rozpoložení a popíšou je, 

– shrnou svůj vlastní pocit z básně, 

– porozumí biblickým aluzím, rozklíčují jejich význam. 
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Průběh vyučovací hodiny 

 

1) Učitel nechá každého žáka vybrat si jednu z Reynkových grafik, s kterými pracovali 

v minulé hodině. Žáci pracují samostatně a mají za úkol vytvořit krátkou báseň 

inspirovanou tématem a ztvárněním grafiky. Zároveň mají za úkol tuto báseň psát tak, jak 

se na základě dosavadních znalostí domnívají, že vypadala Reynkova poetika. 

 

2) Každý žák obdrží pracovní list, individuálně jej vypracovává. Žáci mohou využívat své 

poznámky z minulé hodiny. Úkoly jsou poměrně náročné, a proto je potřeba, aby na ně 

měli čas, klid a prostor.  

Ve třetí vyučovací hodině žáci obdrží zpětnou vazbu od učitele ke svým pracím. Učitel 

sám může doplnit některé podstatné informace o životě a díle B. Reynka, které považuje za 

důležité k zapamatování nebo které korigují některé nepřesnosti, jež se mohly vyskytnout 

v pracovních listech. Za podstatné považuji seznámit (anonymně) žáky s vlastní básnickou 

produkcí, resp. básnickou produkcí svých kolegů. Žáci dostanou vždy cizí text a pokusí se 

o kritiku. Nebo mohou ve dvojici porovnávat více textů a hodnotit, který jim přijde:  

1) nejautentičtější vzhledem k poetice B. Reynka, s níž se seznámí, 

2) obecně nejlepší bez ohledu na vnějšková kritéria.  

 

 

Pracovní list 

 

Bohuslav Reynek 

Rybí šupiny 

 

Zrcadlená tvář
57

 

 

Sedím na břehu potoka v mátě, odpočívám v hluboké pohovce krásy, ovívá mne vřelá letní 

radost. Vedle mne dva přespanilí lovci: pod hladinou okoun, tvrdý a drsný okoun  

a nachový a bělostný a modrý, a na hlíně svižník jako zelená a horká hvězda. Svorně se 

snášíme, čekáme všichni na kořist, okoun na ráče a svižník na mravence, já pak nevím ani 
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na co, já ze zvyku čekám. Milosrdenství vod je veliké, srazily se z dechu Otcova, 

vyprýštěly ze Synova boku, opakují lkání Holubice, obmývají všechny hříchy, jsou stále 

svěží a plodny, okoun se dočká potravy a svižník sevře svůj lup do železných kusadel ve 

vůni sítin; a naposled já uvidím obraz ve zčeřelých průzračných vlnách, ale bude to mrtvá 

tvář, nešťastná bílá tvář bez krve s modrými pruhy vystydlých ran a zasypaná oblázky; 

tajemná tvář ukamenovaná, která bude vzkříšena, vzkříšena, vzkříšena. 

 

1. Důkladně si minimálně dvakrát přečtěte tuto báseň. Stručně, v celých větách popište 

vlastní dojem z básně, jestli se vám líbila nebo nelíbila, jestli vás zaujala. Vždy svůj názor 

zdůvodněte konkrétními důvody a místy v textu.   

 

2. Tento text je označen jako báseň. Využijte své znalosti o struktuře a výstavbě básně, 

specifičnosti básnického jazyka a napište, v čem se liší od běžné představy o tradiční básni, 

a zdůvodněte, proč může být jako báseň označena. Navrhněte název pro takovýto typ 

básně.  

 

3.  Kdo jsou ti zmiňovaní přespanilí lovci a proč jsou označeni slovním spojením 

přespanilí lovci?  

 

4. Čekání lyrického subjektu a oněch přespanilých lovců se ve své podstatě liší. V čem? 

 

5. Běžně obecná slova Otcova, Synova a Holubice jsou napsána s velkými počátečními 

písmeny jako slova vlastní. Proč, z jakého důvodu se je autor rozhodl napsat s velkým 

písmenem? Ke kterému Otci, Synu, popř. Holubici se vztahují a jaký vliv to má na popis 

vod potoka? (Je to stále stejný potok, v němž loví přespanilý lovci a v němž se lyrický 

subjekt zhlíží? Nebo se čtenářovo vnímání potoka na základě těchto popisů proměňuje?)  

 

6. „a naposled já uvidím obraz ve zčeřelých průzračných vlnách, ale bude to mrtvá tvář, 

nešťastná bílá tvář bez krve s modrými pruhy vystydlých ran a zasypaná oblázky; tajemná 

tvář ukamenovaná, která bude vzkříšena, vzkříšena, vzkříšena.“ 

 

a) Jakou tvář lyrický subjekt vidí ve vodním odrazu? Popište ji vlastními slovy, vycházejte 

však z líčení v textu. 
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b) K jakému vzkříšení odkazuje lyrický subjekt? A proč toto slovo třikrát opakuje? 

 

c) Pokuste se vcítit do lyrického subjektu a popište, v jakém psychickém stavu  

a v duševním rozpoložení se nachází po vyřčení posledního vzkříšena. 

 

7. Vypište pasáž z básně, která vás nejvíce zaujala, která na vás nejvíce zapůsobila,  

a stručně popište, co vás na ní zaujalo. 

 

8. Vraťte se ke svým poznámkám o předpokládané Reynkově poetice. Porovnejte stručně 

svoji představu a realitu Reynkovy básně. 

 

9. Porovnejte po obsahové a formální stránce svoji a Reynkovu báseň. Nalezli jste nějaké 

shody? Nebo se spíše tyto básně lišily? A v čem?  
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Závěr 
 
    Téma této diplomové práce se týká katolických básníků ve výuce české literatury na 

gymnáziích. Jedná se však o již konkrétní obsah, který naplňuje formu inovativně pojaté 

výuky. Porovnání tradiční a inovativně pojaté výuky v textu této práce ukazuje výhody, 

které ona inovativní koncepce přináší. Cílem ovšem není zcela zavrhnout tradiční výuku 

jako nepoužitelnou a překonanou. Jelikož modelovým adresátem této diplomové práce je 

středoškolský učitel, přináší toto srovnání a formulace základních principů inovativně 

pojaté výuky ve stručné a přehledné podobě odborný základ pro lepší orientace 

v termínech, které jsou v dnešní době v pedagogice a didaktice stále častějším tématem. 

    Tato koncepce, která vychází ze studia odborné literatury, je pak doplněna mými 

vlastními návrhy, jak je možné pracovat s životem a dílem literárních osobností. Tato 

koncepce směřuje k osvojování celého spektra klíčových kompetencí, naplňuje požadavek 

mezipředmětových vztahů, zapojuje moderní technologie do výuky, aktivizuje žáky, 

respektuje přirozené principy učení, zhmotňuje a zpřítomňuje autora nejen jako umělce, ale 

i jako člověka, zaměřuje se na interpretaci, čtenářství a formulování vlastních estetických 

dojmů.   

     Samostatná kapitola je rovněž věnována pojmům katolická literatura, katolická poezie, 

katolický básník. Jedním z důvodů, proč jsem si vybral právě toto téma, byla možnost 

shrnout existující názory na tuto terminologii, s níž se ve škole zachází velmi vágně, 

formulovat vlastní návrh na co možná nejpřesnější a nejvýstižnější termín. Jako 

nejvhodnější se mi pak jeví označení katoličtí básníci spirituální poezie. Označením 

katoličtí básníci rozumím náboženské vyznání tvůrců, které je zároveň zdrojem  

a východiskem jejich uvažování a tvorby, označením spirituální poezie rozumím duchovní 

rozměr jejich básnictví. Slovo spirituální by však nemělo být vnímáno jako korektní 

eufemismus, ale naopak by měly být v konkrétních dílech konkrétní motivy, významy, 

témata apod. přesně pojmenovány, vliv katolicismu neupozaďován, víra neomlouvána  

a nerozmělňována. 

     Tematický celek Autoři přináší obsáhlé medailony básníků J. Zahradníčka a B. Reynka. 

Již v přípravách vyučovacích hodin jsem psal o tom, že je zde na první pohled patrná 

nekonzistentnost mezi rozsahem a hloubkou těchto rozborů a zaměřením a formulací úkolů 

v konkrétních modelových hodinách. Jsem přesvědčen, že právě jen důkladná učitelova 

příprava – nepočítám s tím, že by učitel každého významnějšího umělce probíral 

takovýmto náročným způsobem – na takto pojaté vyučování je základním předpokladem 
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dobrého výsledku. Učitel si nevystačí se slovníkovým heslem či zkratkovitou biografií, 

musí se snažit proniknout do myšlení, uvažovaní a cítění vybraného autora. A stejně tak si 

nevystačí se stručným slovníkovým heslem nebo rozborem od jednoho zdroje, aby dokázal 

adekvátně zhodnotit poetiku a interpretovat myšlenkový obsah. Zároveň tyto medailony 

mohou sloužit jako zdroj informací k těmto básníkům, jako inspirace k vlastním přípravám. 

     V Praktické části jsem vytvořil přípravy na vyučovací hodiny, jejichž obsahem je život  

a dílo J. Zahradníčka a B. Reynka. Přípravy se v některých bodech shodují, v jiných 

představují odlišnou alternativu. Jedná se o vícehodinové přípravy, které jsou zaměřeny 

velmi výrazně na životní osudy básníků. Biografie bývá v literární výchově obvykle 

heslovitá, v těchto přípravách se stává samotným obsahem výuky. Avšak nejde mi o to, 

aby žáci pouze znali více informací o daném autorovi, ale aby skrze motivačně a zajímavě 

formulované aktivity nahlédli na básníky úplně z jiné perspektivy, než bývá běžné. 

Zároveň tím chci docílit zájmu o jejich tvorbu.  

     Přípravy, které jsou zaměřené na práci s autorovými básněmi, se týkají práce s jednou 

básní. Jedná se však pouze o jednu z možností, jak s dílem pracovat (vždy je potřeba začít 

od formulování cíle a teprve následně samotných úkolů, tzv. plánováním pozpátku). Zde se 

právě ukazuje ona potřeba hluboké znalosti autorovy tvorby. Ukázka musí být pro umělce 

typická (motivicky, tematicky, myšlenkově, výrazově) a zároveň musí být citlivě vybrána, 

aby byla formálně i obsahově přístupná. U básně Jana Zahradníčka ponechávám větší 

samostatnost v rozboru a interpretaci, práce s básní Bohuslava Reynka ukazuje možnost, 

jak formulovat otázky v pracovním listu tak, aby byly sice návodné, ale ne schematické a  

zodpověditelné mechanicky. 

     Tyto přípravy představují praktické modelové naplnění výše zmíněné didaktické 

koncepce. Ve snaze po plnohodnotném poznávání propojuji čtenářsky, interpretačně a 

tvořivě pojatou výuku spolu s životními příběhy a osudy básníků a jejich díla. Využívám 

k tomu dokumenty, jako jsou deníky, korespondence, autentická osobní svědectví, či 

audiovizuální materiály (ukázky z filmů, recitace apod.). Dále se jedná o konstruktivistické 

plánování výuky (model E-U-R), čtenářsky, interpretačně a tvořivě pojatou výuku (princip 

od poznávání k poznání), osobnostně rozvíjející výuku. Jinými slovy, v praxi naplněné 

klíčové principy moderní výuky v předmětu literární výchovy. 
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