Dům rodný Jana Zahradníčka, Mastník
Popis:
Nejvýznamnějším rodákem obce Mastník je básník Jan Zahradníček, novinář, překladatel a
spisovatel, jeden z nejvýraznějších českých básníků 20. století a vrcholný představitel české
katolické poezie. Na jeho rodném domě je osazena pamětní deska.
Podrobný popis:
Jan Alois Zahradníček se narodil 17. ledna 1905 v Mastníku. Jeho otevřeně katolická a ostře
protikomunistická tvorba jej přiváděla do ostrého konfliktu s levicovými autory, již před druhou
světovou válkou se někteří z nich, jako například Jan Drda, vyjádřili, že Zahradníček musí po jejich
vítězství za mříže. Po únorovém převratu byl nejprve vyloučen z Československého svazu
spisovatelů a posléze odsouzen ve vykonstruovaném procesu k 13 letům vězení. Dlouhodobé a
kruté věznění vedlo ke zhoršení jeho už tak trvale špatného zdraví, krátce po propuštění v roce
1960 zemřel. Monumentální básnická skladba Znamení moci, kterou dokončil těsně před svým
uvězněním, je považována za nejostřejší a nejlepší české básnické protikomunistické a protitotalitní
dílo. Komunistický režim jej vyškrtl z učebnic a oficiální historie české literatury, po jeho trvání se
Zahradníčkova díla (s výjimkou několika málo vydavatelských počinů v čase uvolnění okolo roku
1968) šířila pouze samizdatem a v zahraničí. F. X. Šalda jej nazval knížetem české poezie.
V obci se dále narodil Jan Dokulil (1910 – 1974), který vystudoval lingvistiku v Praze na UK,
následně vstoupil do kněžského semináře a v roce 1935 byl vysvěcen. Byl příbuzným básníka Jana
Zahradníčka a přátelil se skupinou katolických literátů. Podílel se na protifašistickém odboji (ukrýval
rodinu generála Ludvíka Svobody). Po komunistickém převratu se stal režimu nepohodlným a v
letech 1957 – 1965 byl vězněn.
Dalším slavným rodákem je prof. MUDr. Jan Zahradníček (1882 – 1958), mimořádná osobnost
české medicíny, od roku 1933 přednosta ortopedické kliniky 1. LF v Praze, zakladatel moderní
československé ortopedie. I na jeho rodném domě je osazena pamětní deska.
Region: Třebíčsko
Město: Mastník
URL:
Zpřístupnění: nepřístupné
Bezbariérový přístup: ano
GPS: 49°10'49.232"N, 15°49'34.662"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.1803422,15.826295&z=12
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