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ABSTRAKT
Práce se věnuje literárnímu zpodobování jižních Čech od konce devatenáctého století do
současnosti. Především ve starších textech jižní Čechy nefigurují jen jako mapa lokalizační,
ale i jako mapa významotvorná, jež je spjata s řadou stereotypů – ovšem práce ukazuje, že
ty se táhnou napříč obdobími a jsou v jisté míře živé dodnes. Základními kategoriemi
analýzy jsou jihočeská krajina, jihočeský sedlák, náboženská otázka a obecné intence ke
světu; kategorie, které jsou s literaturou jižních Čech spojovány nejčastěji. První část práce
se věnuje nástinu nejvýznamnějších autorů regionu, jejich modelům kraje a popřípadě
okolnostem, které autory k daným závěrům vedly; v dalších částech se soustavněji zabývá
třemi modely jižních Čech, které jsou rozloženy po časové ose tak, aby vynikly odlišné
přístupy ke kraji, ale i společné konstitutivní rysy. Zvolenými texty jsou první dvě knihy
Našich Josefa Holečka (vydány 1898-1902), Země zamyšlená Ladislava Stehlíka (první
vydání 1947, finální 1970) a Selský baroko Jiřího Hájíčka (2005). Každý z textů vstupuje do
jiného času, vyjadřuje se jinými uměleckými prostředky a sleduje odlišné cíle, avšak ve
všech je přítomna niterně zažívaná identifikace s prostorem jihu Čech. Na základě daných
textů práce sleduje znaky, které jsou pro literární díla zasazená na jih Čech typické, a
shledává jihočeskou literaturu svébytně vymezitelným podtypem literatury národní.
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jižní Čechy, Josef Holeček, Ladislav Stehlík, Jiří Hájíček

ABSTRACT
This thesis deals with a literary depiction of South Bohemia from the end of the 19th century
until the present. First and foremost, South Bohemia embodies not only a localizational map
but also a meaningful map connected with many stereotypes - however, this thesis proves
that these stereotypes range through various time periods and are still in existence even
nowadays to some extent. Basic categories of the used analysis are: southbohemian
landscape, southbohemian peasant, question of religion and general intentions toward the
world; therefore categories which are most frequently connected with the literature of South
Bohemia. The first part of the thesis focuses on the introduction of the most renowned
authors of this particular region, their depiction of the area, and eventually it examines what
led them to certain conclusions. In other sections, three models of South Bohemia are
offered; these are brought together in such an order to highlight different approaches to the
region, but also their common constitutional features. Among the selected texts there are
first two books of Naši by Josef Holeček (published in 1898-1902), Země zamyšlená by
Ladislav Stehlík (first published in 1947, last published in 1970) and Rustic baroque by Jiří
Hájíček (2005). Each of the texts enters a different time period, uses different means of
expression and strives towards different goals. However, all of them include internally
experienced identification with the region of South Bohemia. Based on the selected texts,
the thesis examines features typical for southbohemian literature and and deems literary
works of South Bohemia an autonomously determinable subtype of national literature.
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Úvod
„Za dvojími horami od nás je rodiště Husovo. Jen přes luka je rodiště Petra Chelčického.
Den pěší cesty je k rodišti Žižkovu.“1
Tak začíná erbovní dílo jižních Čech, Holečkova epopej Naši. V jejím případě lze vycházet
z klasické poučky, dle které úvodní věta nastavuje pravidla světa: Holeček, který chce v roce
18982 „pověděti, jaký je tento lid za našich dní“,3 jejím prostřednictvím ukotvuje opěrné
body, na kterých stojí celá románová kronika kraje, ale které přetrvávají v povědomí a
v myšlení o jihu Čech i napříč texty a napříč generacemi. Hus, Chelčický a Žižka totiž
představují tři základní duchovní pilíře Holečkova díla, ale zdaleka nejen jeho: s jejich
dědictvím se vypořádává téměř každý text, který se jihem Čech zabývá. Zejména při četbě
starších autorů pak máme intenzivní pocit, že jižní Čechy nejsou jen prostor čistě lokalizační
a identifikační, ale též – a snad i především – významo- a identitotvorný a stěží bychom
hledali krajinu, která svou výjimečnost a odlišnost od zbytku Českých zemí ohlašovala tak
často a tak hlasitě, jako tomu je právě u jihu Čech.
Výjimečnost neznamená nutně nadřazenost: spíše konstatování odlišností a specifik, které
vychází z lokální tradice a z lokálního genia loci. Důvody k takovému konstatování mohou
být různé, od politických po přebírání ustálených vzorců: i přes všechny vnější motivace je
však u většiny autorů zřetelně znát silně zažívaný pocit vnitřní identifikace s prostorem
jižních Čech a zažívání světa skrze něj. Nakolik jde o záměrné posouvání a nakolik o snahy
o autentické vyjádření nejvnitřnější podstaty, zde zřejmě nevyřešíme; stejně tak ne, nakolik
jde v případě definic kraje o pravdivé vystižení krajiny i člověka a nakolik jde o zastřený,
rodáckou láskou ovlivněný pohled autorů. Většina snah o dekonstrukci dojmů a pocitů totiž
končí ve slepé uličce: když Stehlík o svých rodných Bělčicích píše, že „nikde není nebe
modřejší, hladiny spanilejší, louky voňavější, lesy tajemnější než právě tady, ale jak to sdělit
druhým?“4 lze dovozovat, že z jeho pohledu vyzařuje citový vztah k místu, jehož optikou je
mu nebe modřejší a hladiny spanilejší – ovšem když tentýž Stehlík zapovídá poznání povahy

1

HOLEČEK, Josef: Naši I., Praha: F. Topič, 1926, s. 7
Vycházíme z roku vydání prvního dílu „Našich“ – avšak dlužno poznamenat, že úvodní část Jak u nás žijou i
umírají, uvozená citovanou větou, vyšla v Prémii Umělecké besedy už roku 1888.
3
HOLEČEK, Josef: Naši I., Praha: F. Topič, 1926, s. 7
4
STEHLÍK, Ladislav: Země zamyšlená 1, Praha: Československý spisovatel, 1966, s. 53
2
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kraje například Juliu Zeyerovi, protože nebyl „rodem z této krajiny“,5 jsme naráz v koncích
a analytické nástroje nám nepomohou, neboť ať z kraje jsme, nebo nejsme, vždy jsme na
jedné straně vztahu, který nám brání v nezaujatém poznání.
Je nabíledni, že těmi, kdo se ve svých dílech nejvíce zabývají charakteristikou kraje, jsou
především rodáci: ať už zde jde o Josefa Holečka, Antonína Klášterského, nebo třeba
Ladislava Stehlíka – a často jsou to i rodáci, kdo se danými texty zabývají a interpretují je:
Emanuel Chalupný, Václav Polanský, Martin C. Putna. Nutno přiznat, že tohoto vztahu není
prost ani autor předkládané práce a že sám vnímá jižní Čechy sémanticky a jako niternou a
nesmazatelnou součást vlastní identity. K práci však přistupuje s vědomím – a to nejen při
posuzování vlastních závěrů, ale i myšlenkových konstruktů vzešlých z konkrétních
literárních děl –, že každá definice je nutně účelová a že i kdybychom chtěli sebevíc, nic
jako „objektivní poznání“ an sich není možné, neboť veškeré poznání je spjato
s předchozími retencemi a jimi nutně zabarveno.
Posuzování relevance a korespondence mezi literaturou a žitým světem však ani nebude
naším úkolem: místo toho budeme sledovat, kterak v textech jihočeských autorů dochází ke
konstituci prostoru jižních Čech a zda či kterak sám charakter jižních Čech dané texty
ovlivňuje; rovněž se pokusíme vytyčit základní spojnice mezi texty a zodpovědět otázku,
zda lze mluvit o jihočeské literatuře jako o samostatně myslitelném proudu vymezitelném
společnými znaky. Jižními Čechami zde budeme předpokládat jejich „vnitrozemskou“ část:
spíše z pracovních důvodů vypouštíme z úvahy Šumavu, která je svými sociálními a
krajinnými rysy i bližším kontaktem s německou kulturou v některých znacích odlišná.
Práci rozčleňujeme do čtyř kapitol: na úvodní rámcové pojednání, ve kterém zmíníme
některých významnější autory regionu a nastíníme jejich pojetí jihu Čech, a na tři sondy,
jejichž prostřednictvím následně nakoukneme do prostoru jižních Čech souvisleji. Texty,
kterým budeme věnovat hlubší pozornost, jsou Naši Josefa Holečka (1853–1929), Země
zamyšlená Ladislava Stehlíka (1908–1987) a Selský baroko Jiřího Hájíčka (narozen 1967).
Jde o tři modely jihu Čech, které se liší ideovým vyzněním, uměleckou formou i dobou

5

STEHLÍK, Ladislav: Země zamyšlená 2, Praha: Československý spisovatel, 1966, s. 82
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vzniku a na kterých lze dobře pozorovat odlišné přístupy ke kraji – ale též společné
konstitutivní rysy.
Z Holečkovy nedokončené desetidílné románové kroniky se zaměříme na první dvě knihy,
to jest na díly Jak u nás žijou i umírají, Frantík a Bartoň a Houzír, Špalíčky, Sypaná, Svatý
Bartoň na poušti; první část první knihy vyšla 1898, druhá 1901, druhá kniha 1902.6 Zbytek
ponecháváme jejich nezvratnému osudu – být nečten a padat v zapomnění. 7 Holeček
vyzdvihuje jihočeskou vesnici, selský stav a do popředí staví spravedlivého, zbožného
sedláka Kojana – přičemž zbožnost je jedním z hlavních témat celého cyklu, neboť u
Holečka nejde jen o „vnějškově přijaté“ katolictví, ale odkazuje na reformační jádro víry,
které v jeho pojetí nedokázala na jihu Čech protireformace vymýtit.
Se Stehlíkem se posuneme nejprve do roku 1947, ve kterém vychází první podoba tehdyještě-ne-trilogie Země zamyšlená, po několika rozšiřováních a ideologických zásazích
v definitivní třísvazkové podobě vyšedší roku 1970. Stehlík se neuchyluje k oslavě vesnice,
ale zobrazuje jihočeskou krajinu jako celek; cestopisné ladění Země zamyšlené, plné
faktografických a autobiografických „stehů“ je navíc odlišné i v tom, že jeho existence není
generována skrze fikční svět, ale naopak je z reálného světa do „nabeletrizované“ podoby
přenášena – jakkoli ho Stehlík podřizuje svému konkrétnímu vidění.
S Hájíčkem skočíme téměř do současnosti, k novele Selský baroko (2005). Ta je první částí
volné „trilogie morálního neklidu“,8 jež pokračuje romány Rybí krev (2012) a Dešťová hůl
(2016). Hájiček oživuje téměř zapomenutou tradici venkovského románu a vrací dějiště próz
na vesnici, už je však dalek adorace venkovského způsobu života; tematický svorník jeho
děl netvoří vyzdvihování záchovnosti jihočeské vesnice, ale naopak její vnitřní rozklad. Ani
u jednoho z posledně jmenovaných autorů však nenalezneme rázné odpoutání od starších
dob: jak Stehlík, tak Hájíček vykazují silnou tendenci k návratům do minulosti, stesk po
uplývajícím světě; zájem o minulost je u Hájíčka explicitní i v tom, že první dvě zmiňované

6

Datování některých částí se v různých pramenech liší – zde vycházíme z bibliografie, kterou do své
monografie o Holečkovi pojal Jan Voborník: VOBORNÍK, Jan: Josef Holeček, Praha: F. Topič, 1913, s. 124-128
7
Ostatně tím nejde o nic nového – na to, že Holeček staví „málo čtenou selskou epopej“ ukazuje už
například F. X. Šalda v přednášce Nejnovější krásná próza česká. Viz ŠALDA, F. X.: O předpokladech a povaze
tvorby, ed. Bohumil Svozil, Praha: Československý spisovatel, 1978, s. 566
8
Jde o označení nakladatelské (Host), nikoli autorské.

9

prózy tematicky vycházejí z traumatizujících dějinných uzlů druhé poloviny dvacátého
století.
Pokud to daná díla umožní, budeme sledovat především čtyři motivy, které jsou s literaturou
jižních Čech spjaty nejsilněji a které přežívají i jako stereotypy uvažování o jihu Čech:
krajinu a její charakter (krajina, na které leží stálý smutek; země zamyšlená), obrazy selství
(pracovitý, hluboce věřící sedlák; základ národní existence), náboženskou otázku (katolictví
vs. husitství/ táboritství) a obecné intence ke světu (člověk zádumčivý, málomluvný; napůl
Žižka, napůl Chelčický). V jejich průniku se budeme snažit ukázat aspekty, které považuje
za konstitutivní identitární rysy literatury jižních Čech. Zdůrazňujeme, že nám nejde o
myšlení vedle sebe, kterým jsme chtíce nechtíce z podstaty řeči neustále svazováni, ale o
myšlení skrz, napříč: že celek toho, co zakládá specifika jihočeské literatury a literatury o
jižních Čechách, nevyplyne součtem informací, ale spočívá v jejich všudypřítomném a
permanentním prostupování a usouvztažňování.
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1

Prolegomena k literatuře jižních Čech

1.1 Počátky. Otakar Mokrý, Antonín Klášterský
„V červnu r. 1898 vyletěli jsme si s přítelem do jižních Čech; cílem naším byla místa, jež
všecka srdce česká volají k sobě nejvroucněji. Přes Budějovice zajeli jsme k Vodňanům.
Slýchal jsem i čítal, že na jihočeském kraji leží stálý tichý smutek, jenž v hlavě i v hrudi
příchozího budí podivnou tesklivost. Soudíval jsem, že to jenom básníci náladu vlastní duše
přenášejí na kraje, v nichž byl veliký dějů počátek, a kde dumávali lidé velkých rozumů. Ale
není to jen v básních, ta tesklivost nad českým jihem leží skutečně. Dýchá z jeho strání i
sluncem ozářených, spočívá na jeho černých, zamlklých lesích, nad bílými silnicemi, jež
províjejí se mezi kopci, tíží jeho drobné, mlčelivé dědiny. Tenkrát v červnu 1898 byly dni
jako ze zlata. V rovině kolem Vodňan stálo vše v nejbujnějším vzrůstu, kvetl každý kousek
země, vlahý vzduch voněl a sršel jiskrami, skřivani jásali, čáp, kroužící nad krajem rybníka,
zhlížel se ve vodním zrcadle, jiný vykračoval si po břehu; když jsme šli od Chelčic
k Stožicům, viděli jsme tam kvetoucí pšenice tak bujné, takových širokých tmavozelených
pentlí, a jeteliny tak vzkypělé a husté, že nevím, spatřil-li jsem kdy jinde hojnějších a
krásnějších. Životadárná síla plodné rybničné půdy vytryskla v nich plnou bujností. Ale
stačil pohled dále k jihu, k zřícenině helfenburské a k lesům, k celé zamlklé vrchovině pod
skloněným bledým nebem, a nohy vázly v kroku, světlo zdálo se tam mdlejší, vzduch
zkalenější, všecko jako ztrnulé, zesmutnělé. A když jsi se potom rozhlédl, tu tesknotu měl
jsi již i kolem sebe…“9
Vstupní exkurs, který jsme zařadili pro navození atmosféry, nepatří žádnému z autorů
jižních Čech: jeho autorem je spisovatel podkrkonošský, Karel Václav Rais. Úryvek pochází
z povídky Cestou, kterou Rais psal roku 1914 a poprvé publikoval o čtyři roky později
v časopise podobného názvu – v Cestě. Dále už se v ní charakterem kraje nezabývá, přesto
nám přišlo vhodné ji zmínit už kvůli lokalitě, ve které se úvod povídky odehrává. Tou je
totiž okolí Vodňan, vesnice Chelčice a Stožice; ergo místa, do kterých zasadil úvodní části
Našich stožický rodák Josef Holeček. Rais rovněž otevírá základní otázky, které se

9

RAIS, Karel Václav: Trochu vřesu. Kresby, Praha: Česká grafická unie, 1923, s. 51n. Pro plynulost a
kontextuální přehlednost jsme oproti původnímu texty odstranili grafické členění textu na odstavce, týmž
způsobem budeme postupovat i u dalších obsáhlejších citací.
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formování ducha krajiny dotýkají: jeho vypravěč vyznává, že zprvu myslel, že je „stálý tichý
smutek“, který na kraji leží, literární stylizací autorů, kteří z kraje pocházejí – ale při cestě
do kraje i kolem sebe shledává tesknotu a i na něj dopadá smutek kraje.
Ponechme stranou, zda jde o boření mýtu, anebo o jeho posilování. Zmínka „básníci náladu
vlastní duše přenášejí na kraje“ nás vede k pozastavení: kteří básníci, kdy? Na první otázku
se nabízí lakonická odpověď: jihočeští. Je pochopitelné, že tomu tak většinou bude – ostatně
se nám budou prolínat celou kapitolou. Druhá otázka je složitější. Nelze říct s jistotou, kdy
se stereotypy spjaté s jihem Čech začaly vyskytovat – rekonstruovatelný je však proces,
který k jejich utváření vedl. Martin C. Putna ve studii Kolikero je Jihočešství, koliker je Písek
píše: „Na počátku byl bezpochyby POCIT, že jsou Jihočeši čímsi jiným než jiní Češi. […]
Teprve k apriornímu pocitu se jednotliví myslitelé, básníci, literární historikové či
sociologové pokoušejí přikomponovávat racionální důvody a konstrukce, čím jsou vlastně
Jižní Čechy zvláštní a proč.“10 Putna rovněž ukazuje, že nejde o kontinuální významové
užívání pojmu, ale o procesy probíhající v posledních dvou staletích.
Jedním z těch, kdo se pustili do širší a obsáhlejší charakteristiky jižních Čech, byl
českobudějovický rodák (a autor později spjatý s Vodňany)11 Otakar Mokrý: ten svou sbírku
Jihočeské melodie vydal už roku 1880. I on zdůrazňuje smutek kraje, když báseň Rodnému
jihu otevírá verši „V zlatého snění mihotavému svitu/ jsem zabloudil zas v kraje táboritů,/
v tu zemi smutku…“12 Mokrého poesie má silně obrodný a burcující ráz: Mokrý se vztahuje
zejména k táboritské tradici, ve své přítomnosti moc důvodů k radosti neshledává; a když
jeho lyrické já stojí Pod panským zámkem, hněvivě sděluje: „Srdce mi v hrudi bouřným
tlouklo ruchem/ a tváře hněvné zbarvilo mi rdění,/ když zubožené zřel jsem pokolení,/ to
sémě vzešlé z půdy posvěcené,/ Táborů krví svatou posvěcené,/ olbřimů starých – trpasličí
plémě!“13 Avšak své rodné zemi prorokuje: „Ty státi budeš v katakombách světa/ s hořící

10

PUTNA, Martin C.: Kolikero je jihočešství, koliker je Písek, in: Souvislosti. Revue pro křesťanství a kulturu,
Praha, 2-3/1996, s. 136
11
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svící – a bloudící četa/ vždy žehnat bude Tobě, kněžko lepá,/ za světlo žhavé, které skytáš –
slepá…“14 „O probudíš se rodný kraji můj!“15
V podobném duchu, byť psána s větším časovým odstupem, se nese poesie mirovického
rodáka Antonína Klášterského. Klášterský na Mokrého navazuje i názvem sbírky, když
v roce 1930 publikuje Nové jihočeské melodie; v té však jen recykluje motivy, které s jihem
Čech spojil už dříve: takové básně jsou soustředěny především ve sbírce Na českém jihu,
která vyšla roku 1919 a v rozšířené podobě o tři roky později. Posiluje v ní představu duše
kraje a v titulní básni píše: „Ano, cítím, tuším tě, duše kraje,/ tichá, klidná, zasněná vždycky
trochu,/ srdci blízká, hloubavá, dobrá – duše českého jihu!“ 16 Klášterský není originální
básník ani myslitel, působí jako svorník všech krajských konstruktů; vyjadřuje lásku k půdě,
zdůrazňuje kališnictví i katolictví, vedle sebe – stejně jako Mokrý – staví do jedné řady Husa,
Chelčického a Žižku. Přítomnost též nevidí ideálně a věří v opětný vzestup kraje („Umíš
mlčet, pohrdat v klidu vzdorném,/ umíš trpět, ale v svém nitru sčítáš/ všecky rány, jimiž tě
zdrali krutě – splatíš je jednou!“);17 pozornost upíná i k otázkám celonárodním, vzrušivému
tónu se nevyhne především v oslavách nově založené republiky – ani v těch se však nevzdá
možnosti vyzdvihnout jihočeské vklady, když přeje: „Kveť, síliž láskou naší,/ zni v ní jen
práce ruch,/ a vždy ať nad ní vznáší/ se velký Husův duch!“18 Klášterský navíc přichází
s oslavou selského stavu; vzhledem k době, ve které básně vznikají, už může jmenovat i
Baarova mytizovaného hrdinu Jana Cimburu. (A opět je příznačné, že Klášterskému nedělá
žádný problém postavit ryzího katolíka Cimburu do jedné linie s „husitskou“ sestavou.)
Sedlákům se Klášterský vyznává v básni s prostým názvem – Jihočeští sedláci. V té se mimo
jiné dočteme: „Žití se velká moudrost v nich/ se silou, vzdorem mísí –/ na starých mincích
bronzových/ jen spatříš také rysy.“19 Ani zde však nejde o nic nového, neboť nejen Cimbura,
ale i další sedláci již přešli z pole zemědělského na pole literární:
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1.2 Romány selství
Prvním velkým literárním sedlákem je Holečkův Kojan. Naši vycházeli postupně od roku
1898 do roku 1930, do mezidobí rámovaného prvním a posledním dílem se během silného
tříletí postupně vsunulo hned trio románů o jihočeských sedlácích: roku 1908 vychází
Baarův Jan Cimbura, 1909 Klostermannovy Mlhy na blatech, 1910 Sovův Tóma Bojar.
1.2.1 Josef Holeček: Naši
Výchozí pozice Našich je tatáž jako u zmiňovaných básníků: České země jsou porobeny a
pošlapány, ale jejich sláva opět nastane – a vzejde z jádra národní existence, jíž jsou jižní
Čechy. Ty si i přes zhoubný vliv církve nebo šlechty zachovaly „zdravé jádro“, víru svých
předků a je v nich ze všech krajů nejsilněji zakořeněno selství, které se má stát pilířem
společnosti. V úvodu své Národní moudrosti Holeček praví: „Vznikla ve mně myšlenka
básnicky vytvořit typ českého člověka, který by byl vtělením národní moudrosti české,
moudrosti tak staré, jako sám národ. Tento člověk mohl býti jen sedlák, neboť jen v selském
stavu našem se zachovaly všechny přímětky českého národního ducha; mimo to musel to
býti Jihočech, kde selský život i myšlení zachovaly se v staré původní síle, a konečně to
musel býti blízký rodák Chelčického. Tak jsem vytvářel z prvků skutečnosti Jana Kojana a
vůbec při skládání Našich mnoho mi bylo přemýšleti o národní moudrosti české.“20 Že je
však Kojan blízký rodák Chelčického, neznamená, že by se jím přímo inspiroval: naopak o
něm věděl pramálo, a jsou-li si v některých ohledech podobni, je tomu tak u Holečka proto,
že ke svému poznání oba došli skrze „jihočeskou duši“. Naši jsou dílem monumentálním,
rozsáhlým, které co nejdůsledněji vytěžuje každý motiv: Přemysl Blažíček k tomu
v monografii Epičnost a naivita Holečkových „Našich“ podotýká, že „technickým
předpokladem monumentality Našich se stal postup, který je ve své síle a důslednosti
ojedinělý i v rámci literatury světové: Holečkovi se každý jednotlivý motiv proměňuje
v téma.“21 V díle je plno úvahových pasáží, Holeček skrze vypravěčské pásmo a skrze své
postavy uvažuje o půdě, o náboženství, o politickém směřování – avšak k tomu se obšírněji
dostaneme v následné kapitole.
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1.2.2 Jindřich Šimon Baar: Jan Cimbura
S druhou velkou mytologizaci selství přichází Jindřich Šimon Baar. Baar, původem Chod –
čili člověk z jiného kraje, ale jižních Čech dobře znalý především na základě návštěv u svého
strýce, faráře Josefa Baara. V jeho farnosti nalezl i putimského 22 sedláka Jana Cimburu,
předobraz pro své nejživotnější dílo, jež vyšlo s podtitulem Jihočeská idyla.23 Baarův obraz
jihočeského člověka je obraz selského člověka, o sedlácích Baar píše: „Sedlák, toť
houževnatý tvor – nezoufá tak lehce a nemalomyslní.“24 Pokus o postižení selskosti románu
za nás vykonal již Josef Jedlička v pronikavém eseji O selství aneb Jan Cimbura: „Podstatou
selství, a českého selství povýtce, je jistota, že život člověka se dá naplnit smyslem jen na
ohraničeném teréne, v enklávě, která je tak jako tak obklopena světem nepřátelským a
cizím.“25 Jedlička popisuje hlavního hrdinu jako extrakt selství „od původu, svými osudy i
svou povahou“26 a podotýká, že román vzniká na počátku století a „neodráží už tedy živou
a současnou realitu, ale je dodatečnou konstrukcí poměrů, které už zanikly anebo se
uchovávají jen v náznaku. Je ovšem i rekonstrukcí sentimentální, není vytvořen jako
konkrétní historický jednotlivec, ale jako sumační typ, reprezentativní pro venkovskou
patriarchální společnost.“27
Děj románu zachycuje život Jana Cimbury od mládí po smrt napříč druhou polovinou
devatenáctého století, ale román jako takový vstupuje do odlišného světa: do světa, který už
je dávno jinde a v opojení z procesu modernizace. Za takové situace přichází Jan Cimbura
se zpětným chodem, nese s sebou dozvuky obrození a obranný ráz: obranný vůči
modernismu, který se žene vpřed bez ohledu na důsledky. Když se například řeší, že by se
měla ve městě postavit škola, do které by sedláci posílali své děti, dává Cimbura svůj

22

Alespoň pod čarou zmiňme druhý velký román, který se dotýká Putimi – Haškovy Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války, ve kterých se také objeví zmínka o tvrdohlavosti a neústupnosti Jihočechů – to když
se strážmistr Flanderka rozčiluje, že se mu na Blatech nedaří získat donašeče a informátory, neboť lid je tam
„taková tvrdá palice“. HAŠEK, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, Praha:
Československý spisovatel, 2010, s. 204
23
Původní, fyzický Jan Cimbura byl jen volným a notně idealizovaným východiskem pro Baarovu práci – to
však nezabraňovalo tomu, aby byl několik let po své smrti (nastalé 1898) plně ztotožněn s románovou
postavou a jeho hrob se stal symbolickým místem, ke kterému se obracely i verše básníků.
24
BAAR, Jindřich Šimon: Jan Cimbura, Praha: Novina, 1945, s. 287
25
JEDLIČKA, Josef: O selství aneb Jan Cimbura. In týž: České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi, Praha:
Centrum Franze Kafky, 1992, s. 59
26
Tamtéž, s. 56
27
Tamtéž, s. 56

15

nesouhlas otevřeně najevo: „Zkazí se nám tu mezi vámi naše krev. Proč sem, do města, má
chodit příští sedlák a tu ve městě rok anebo dva žít? Aby se tu naučil kouřit cigárka, pansky
maso jíst, pivo s vínkem popíjet? Chodit do divadla, hospod a kafíren? Tu ve městě změkčí
a zleniví, zpohodlní a popanští se. Spatří tady lehký život oficírů a zachce se mu ho, místo
hroudy zamiluje si dlažbu a místo polních cest – chodníky. Místo po tichých polích zatouží
po hlučných ulicích, místo lesů uvidí parky a místo ve vsi s doškovými střechami bude žít
v městských domech kamenných. Nebude mu milo místo pera třímati kleče pluhu, jeho ruce
mu změknou, od práce se odvrátí a od cepu k tužce, od kosy k písmu, od potu k inkoustu
přilnou. […] Takoví sedláci by na gruntu mnoho snědli, ale málo – svedli.“28 Když Cimbura
rozmlouvá s knížetem o zemědělství a o strojích, na postesknutí knížete – „Cimburo, vy
sedláci hříšně plýtváte silou a časem. Blíží se doba, kdy člověk ne tak rukou, jako rozumem
pracovati musí a kdy černou, hrubou práci za něho vykoná stroj. Vyhoďte proto čím dříve,
tím líp, ze stodol cepy a nahraďte je alespoň žentourovou mlátičkou,“29 – Cimbura nakonec
odpovídá: „Není a nezmůže všecko pokrok a vzdělání – stroj; ale musí tu začít především
poctivost.“30 Nejde o dogmatické odmítání pokroku, ale o jeho ambivalenci – o to, že nelze
přijímat jen to dobré, co „pokrok“ přináší, ale že vždy nese i stinné stránky.
I v tom je obsažena idyličnost textu – neboť jde o svět s pevným řádem, zacyklený do
ročního a životního koloběhu, poklidně plynoucí a uzavřený. Vesnický prostor zde má tuhé
hranice, a když se Cimbura přižení do Putimi, musí nejprve složitě prokazovat své
schopnosti, než ho společenství přijme mezi sebe. Ještě méně prostupná je zeď mezi vesnicí
a městem, jelikož „sedlák s měšťakem nemá nic společného. Jeden nerozumí druhému a
často posmívají se sobě navzájem.“ 31 A vesnice města téměř nepotřebuje: jako důsledně
idylický je zde venkovský svět soběstačný, obživu i ošacení si sedláci obstarají sami a, jak
říká Cimbura, „i tabák dala by moje země, kdyby páni dovolili“. 32 Sedláci žijí uvnitř
zděděných tradic, věrni svému stavu, jemuž plně podřizují své jednání. O žádné velké změny
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nestojí, a když přichází válka, opakují mnozí po Cimburovi: „Co schází lidem? Co jim
chybí? Srdce a v něm láska blíženská, křesťany nejsme.“33
Křesťanství je pro Cimburu zcela zásadní – a naplňuje ho více činem, než že by o něm
obsáhle řečnil. Tak když se ho v Putimi ptají po víře, odpovídá prostě: „Já v Boha věřím,
světa Hospodáře.“34 Jako Holečkův Kojan, je i Cimbura sedlák silný, pracovitý, obětavý a
zbožný – ale tentam je zbožnost Holečkova, která vychází z reformačních tradic. Baarovi
sedláci – jak lze ostatně od spisovatele-kněze očekávat – jsou „jen“ katolíci, nezaklínající se
ani Chelčickým (k jehož rodné vsi nemají daleko), ani Žižkou (ačkoli například Sudoměř
mají téměř za humny). Z dob husitských válek zbylo jen Cimburovo příjmení („jeden
z předků pokryt ranami a krví/ na cimbuří hradu vyšplhal se prvý./ Tělo jeho dávno v hrobě
shnilo, ale příjmí po něm Cimbura nám zbylo“)35 a snad jakýsi „vojenský duch, duch jejich
husitských dědů“,36 ale přítomnost Cimburova už je plně pokatoličtěna a nikdo se vůči tomu
nebouří.
Baar nevytváří mýtus jižních Čech, ale mýtus selství. Neusiluje o sociologickou,
duchovědnou studii jihočeského lidu, avšak právě jižní Čechy jsou pro román o selství a
selské mentalitě téměř nejvhodnějším prostorem. V popředí tematického plánu stojí selství
a jeho idealizovaný prototyp, sedlák Jan Cimbura, který je, řečeno s Josefem Jedličkou,
svědectvím o tom, že „život může a má mít nadosobní, ale přitom nemusí mít neosobní
smysl.“ 37 Jedlička podotýká, že zaniklo-li selství, nestalo se tak proto, že by „podlehlo
vnitřnímu rozkladu“ – a současně si troufá vyjádřit naději, že možná „není daleko doba, kdy
jeho hodnoty přijdou znovu ke cti“.38
1.2.3 Karel Klostermann: Mlhy na blatech
Karel Klostermann je znám především jako „básník Šumavy“ (což dosvědčují romány Ze
světa lesních samot, V ráji šumavském a celá řada delších i kratších próz), ale nezřídka z hor
sestoupil i do nižních poloh a zřejmě nejznámějším „nešumavským“ jihočeským románem
33
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jsou Mlhy na Blatech. Ty se odehrávají na Blatech – tedy v místech, kde je „kraj rovný jako
stůl, vyplněný bohatými, žírnými lány, posetý nesčíslnými velkými i malými rybníky, pánev
jakási, zalitá v dávnověku vodou, která tu tvořila, jak se zdá, obrovské jezero“. 39 Jako
Holeček, i Klostermann zdůrazňuje tíhu, kterou krajina zavaluje člověka: „Jakás těžká
atmosféra ležela nad Blaty, padala na prsa, dusila; ani vanoucí vítr ji neodnesl zcela, ba zdálo
se, že na jistá místa sháněl výpary stavících se, hnijících vod, rozkládajících se látek
rostlinných. Jsou dni, kde tento dech trouchelí a rozkladu otravuje náladu lichého chodce a
tíživě působí na jeho mysl. Zasteskne se člověku a ponuré, mátožné obrazy vyvstávají před
jeho duševním zrakem i děsí jej přeludné vidiny, které ani světlo dne, ani hravé paprsky
slunce nestačí zahnati.“40 A zejména po západu slunce „cosi teskného dopadá na člověka,
jenž kráčí touto pustinou, všude stejnou, mámivou, nepřehlednou. Pocit naprosté opuštěnosti
se zmocňuje duše“.41
Román se točí kolem možného dělení Blat, v popředí sporu i vesnice stojí dva sedlácké rody:
Krušných a Potužáků. Zatímco Krušný i přes dobré jádro propadá alkoholu, nezvládá nést
odpovědnost vůči rodině ani obci a nakonec svou krizi řeší útěkem do Ameriky, Potužák je
téměř ideálním typem sedláka. Leccos napovídá už jeho vzhled: „Do brunátna osmahlý
obličej ostrých, skoro tvrdých rysů, nedbale oholený, poněkud přimhouřené oči, velké
opálené ruce, oděv, režná košile, obuv, slaměný širák na hlavě, jedním slovem: celý jeho
zevnějšek prozrazoval zřejmě, jakého druhu práce konal. Blatský sedlák typického rázu.“42
Typického rázu je i jeho přístup k životu: „Hleděl si svého, kde mohl, tam i pomáhal, o cizí
nestál, a tak dle něho i každý jiný jednati a se zachovati měl, měl-li být považován za řádného
člověka. V tomto duchu vychovával své děti, dávaje jim příklad a napomínaje je, a jeho žena
činila totéž a těmitéž zásadami se řídila. Tento duch, tyto zásady vládly a vládnou, nehledíc
k nepatrným výjimkám v Plástovicích a mezi selským lidem v jižních Čechách vůbec, pokud
hmotná bída se mezi ním neuhostila a nezvrátila podmínky jeho existence, a Bůh budiž za
to pochválen! Lid tento byl takový po všecky věky, přes všecky útrapy, jež poroba naň
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svalila; byl konzervativním, novotám málo přístupným, tvrdým, neúmorným v práci a
důvěřoval v Boha, o jehož pomoc prose, sám si pomáhal.“43
Selství je i zde hlavním principem vztahování ke světu, nese v sobě značnou pragmatičnost
a řídí vztahy mezi lidmi – tak Potužák například ani dceři nedopřává volný výběr životního
druha, neboť ji vychovává pro sedláka a „pro sedláka bude a taky dostačí“.44 I ony vlastnosti
typické pro jihočeského sedláka zde najdeme: například Vojta, kterého Potužák vychovává,
odmala poslouchal pohádky a nad nimi „rozjímal s hloubavou myslí jihočeského sedláka,
zděděnou po dlouhé řadě předků. Do půdy takto od dětství připravované vpadlo símě Vojtou
zaseté; jakže by bylo nevzklíčilo, v bující býlí nevzešlo?“45 A ani jisté zamlklosti, vnitřní
pevnosti nejsou sedláci prosti, neboť Klostermann píše o trpělivosti „jihočeských sedláků,
jež se dědí z pokolení na pokolení a která jim pomohla přečkati doby nejhoršího útisku a
nejkrutější poroby. Tupostí ji nazvali, kdož šlapali po jeho šíji, a v pravdě to byla síla.“46 A
nakonec i s vírou je selství blatských sedláků pevně spojeno, neboť jak říká Potužák: „Statek
napřed, potom člověk, […] tak tomu chce Pánbůh.“47
Víra na Blatech je pevně zakořeněna, žije se nábožným životem, ale stejně tak jako víra je
pevná i o pověrečnost. Lidé věří v moc kamenů, po kterých chodil Kubata, v pověsti o
„nečistých silách, jež provádějí noční rej na Blatech, lidi mámí a svádějí, v příšerný kruh
svůj strhují“.48 Jde o víru prostou, neučenou, a nemá prostoru ani k záštitám ve velkých
osobnostech: ale namísto velké reformátora náboženského mají Blata svého mytizovaného
Kubatu, který za ně položil hlavu a ke kterému se modlí a jehož slávu vzývají doufajíce, že
jednou přijde někdo podobně statečný. Ačkoli ani Klostermann nakonec neříká, že by se lidé
v době, do které je román zasazen (počíná v klostermannovsky přibližném 187*) měli na
Blatech špatně: „Nevládnou více na vondrovském dvoře blíže bezdrevské hráze, odkud se
vládlo po staletí porobenému selskému lidu, bezcitní, omezení karabáči, pochopové a drábi,
kteří tak podivně svým jednáním a vystupováním ilustrovali povídání o zlatých starých
časech, ba spravují veškeren velkostatek, rozsáhlý majetek knížecí, úřadníci inteligentní,
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vzdělaní a osvícení, kteří dobře pochopili, že právní zásada ,každému své‘ nejlépe poslouží
zájmům a zdaru panství. Poměr dobrého sousedství lépe poslouží než spory a útisky.
Rolnictvo zámožné, nezávislé, mravně povznešené ukáže se býti lepším sousedem než
ožebračená, znemravnělá chátra, tu podlézavá, onde zbůjná a zlomyslná.“49
1.2.4 Antonín Sova: Tóma Bojar
Řekne-li se „Antonín Sova a jihočeská krajina“, prvotní asociace zřejmě budou směřovat
k básni Rybníky: verše „Ty české rybníky jsou stříbro slité/ žíhané temnem stínů pod
oblaky“50 jsou pravděpodobně dobře známy i průměrnému čtenáři. Nejde o téma nikterak
ojedinělé: k jihočeským rybníkům se vztahuje František Hrubín (báseň Rybník Hejtman)
nebo Otakar Theer (úvod básně Mé Čechy: „Vy,/ jako hrst grošů rozhozené,/ rybníky na
našem jihu!“) 51 a samozřejmě plejáda autorů jihočeského původu: Antonín Klášterský
(Rybníky: „My z jižních Čech vidíme dvakrát nebe:/ nad hlavou jedno, druhé u svých nohou/
na hládi rybníků“) 52 , Jaromír Borecký (báseň Rybník v lese) nebo Josef Jelen (báseň
Jihočeské rybníky).
Avšak (slovy Martina C. Putny) „kabinetní táborita“53 Antonín Sova promítl jih Čech i do
své prozaické tvorby: nejvýrazněji se tomu děje v románu, který má podobně jako Jan
Cimbura název odvozený od jména hlavního hrdiny: Tóma Bojar. Oproti Janu Cimburovi
se vracíme k procesu, který Jedlička popsal jako „trvalé české usilování o budoucnost a náš
bytostný reformační sklon, […] že jsme svou psychickou tvárnost promítali spíše na pozadí
změn a krizí“. 54 V případě Sovova románu už nejde o hledání idyličnosti jižních Čech,
naopak popisuje kraj zmítaný politickým bojem a plný vnitřního napětí. Sova, kterému
podnět zavdaly volby na Pelhřimovsku z roku 1907, při kterých byl volen zástupce do
říšského sněmu, zobrazuje politický a hospodářský přerod kraje. Tóma Bojar, který zdědil
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„lásku k starému, rodnému městu“, 55 jako nezávislý kandidát vstupuje do předvolebního
klání. Sám není ani typem cimburovského sedláka, ale ani se od jeho zásad neodvrací:
představuje jakýsi přechodný typ od sedláka k průmyslníku: „Nebyl nikdy sedlákem ani
velkostatkářem, tak něco napolo mezi tím. Byl to spíše člověk se smyslem pro hledání a
nalézání průmyslových hodnot svého pěkného statku. Byl vzdělaný a moderních názorů,
řekli bychom, člověk s chutí prospívati sobě i jiným a zvláště kraji, v němž žil.“56 Jako
Cimbura, i Bojar „byl vždy člověk více rozumový než citový a při zdánlivé dobromyslnosti
měl pevnou vůli“,57 i jeho vede nadosobní povinnost a potřeba pomáhat lidu a kraji – a to
pomáhat zásadově a ku prospěchu všech. Když ho Gita, o kterou se kdysi marně ucházel,
žádá o pomoc se záchranou velkostatku, odpovídá jí Tóma: „Zdržujete pokrok v kraji. Co
dělat? Vystěhovat se a žít jinde, bezstarostně, z kapitálu. Proč se takto zde mučit? A kdyby
mne kdo požádal, a řekl o peníze na váš podnik, řekl bych: ani krejcaru nepůjčím, dokud se
takto hospodaří. To se příčí mým zásadám. Najal bych však, staral se a učinil, co za vhodné
uznám.“58
Tóma pocit povinnosti vůči rodnému místu neskrývá, naopak pracuje pro jeho rozkvět:
„Dávno se účastnil zodpovědně práce v lidu. Ale stále toužil státi se mnohem prospěšnějším
než dosud.“59 Proto se zapojuje do voleb a účastní se rozprav se svými protivníky, kterými
jsou především klerikálové; „názory jeho měly mnoho společného s hnutím agrárním,
pojatým ovšem mnohem demokratičtěji“. 60 Náboženská otázka je v kraji stále živá a je
úhelným kamenem voleb; nejúčinnějším argumentem vůči Bojarovi jest, že bere sedlákům
náboženství a že chce odstranit náboženství ze školních osnov. Avšak Bojar náboženství
nikomu nebere, jen se ho snaží posunout dopředu – dopředu, což zde znamená současně
dozadu: „Již Husovým ideálem bylo úplné zdemokratisování majetku našeho, jak duševního
tak hmotného, on byl typ spravedlivého člověka českého jihu. Chceme-li vycházet z dědictví
našich silných lidí, musíme se vrátit zase a zase k němu, jako k charakteru pevné vůle,
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bojujícímu proti násilí, za statky jak duchovní tak hmotné.“61 Nakonec to není ale jen Bojar,
kdo si uzurpuje odkaz Jana Husi – k tomu se hlásí stejně tak otevřeně klerikálové, jejichž
mluvčí, farář, deklaruje: „Pan předřečník se dovolával velkých našich předků. Veliký náš
mistr Husinecký by se však na to podíval, kdo v jeho jménu tupí církev, kterou on tolik
miloval a za ni život položil. Neboť jeho boj byl ne proti církvi, ale proti nepořádkům v ní.
A naši husitští předkové? Ani ti nikdy se nepovažovali za odpadlíky od církve. Slovo kacíř
bylo jim těžkou urážkou a jdouce za reformátory, stále jen toužili po návratu do lůna
církve.“62
Z volebního klání nakonec odchází Bojar poražen – jeho zápal a vůli k práci pro lid to však
nezlomí a Tóma „neustane burcovat a posilovat národ doma, vésti ho k většímu politickému
a kulturnímu sebevědomí. A tak náš boj rozhodne se hlavně doma. Vídeň jednou musí
počítati s tím, co vskutku jsme a co budeme znamenat, až naše hospodářství, finance, umění
a věda vynutí si její respekt a přinutí ji činy také jednou o nás přemýšlet, že co se stane ve
prospěch náš, posílí i říši“.63 S tím souvisí i poslední, méně lichotivý bod, který zde zmíníme
– jako u Holečka, který brojí proti Němcům, nebo Baara, u něhož se se sedláci radují, že je
Putim „osadou, na které není Žida“,64 i u Sovy je silný nacionální aspekt: „Rakouský Němec
nebude nikdy naším přítelem, ozvala se Tómova fronta.“65

1.3 Jan Čarek, Ladislav Stehlík
Ačkoli neustále zmiňujeme vesnický prostor a vztah k půdě a tradici, s ruralismem je spojen
jediný výraznější zástupce jižních Čech, zato však téměř jediný básnický zástupce směru –
Jan Čarek. K „čistému“ ruralismu se však i on dopracovával postupně, jeho počáteční sbírky
vznikají v kontaktu s proletářskou poesií a vedle pocitu soudržnosti s jižními Čechami se
objevuje i identifikace s chudými, neboť „my jsme rodina všudypřítomná, nepotlačitelná
hranicemi,/ my všichni chudí a zdeptaní/ jsme bratři a sestry rodiny chudé v Heřmani“. 66
Chudá rodina z Heřmaně je název Čarkovy druhé sbírky, jež byla prvně publikována roku
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1924. Heřmaň, Čarkovo rodiště, leží v blízkosti Písku – ale též Putimi, jejíhož Cimburu
nezapomíná Čarek zmínit. V básni nazvané Jižní Čechy rodný kraj oslovuje „země široká
jako hřbet klisny,/ ty rolnická, ty mozolná, ty mudrující,/ ty lesů jehličnatých, ty rybničnatá,
ty bramborová, ty nejtišší z republiky“.67 Čarek klade důraz na práci, na rodovou tradici
(„Rolníkem budu, jako byl táta“)68, na nábožnost, vztah k půdě a k přírodě, avšak nejde jen
o šťastné a oslavné básně, ale ozývají se i elegičtější tóny, jelikož „hořký je život a hořký
bude“.69
V následné sbírce Temno v chalupách (1926) Čarek ještě více zesiluje roli tradice a dějinný
rozměr míst, sahá k „osvědčeným“ jménům a vyzdvihuje jižní Čechy na kraj, ze kterého
bude vycházet příští obroda světa: kupříkladu v básni Kdož jste Boží bojovníci se dočteme:
„Vzpomeňte, bratři, na čas ten prudký/ na koni selském když válčil Žižka/ po jižních
Čechách –// Zas povstanem jednou po zlém proměnit svět/ od černých močálů, rybníků
jihočeských –“70 A později mýtus výjimečnosti jižních Čech rozpracovává ještě důkladněji.
Například když se ptá, co je dědictvím jižních Čech, ihned si odpovídá: „Vroucí přilnutí,
vážnost, schopnost velikosti. Je třeba věřiti, že toto jest dědictví jihočeské země. Nebo bylo
náhodou, že z této krajiny vzešel myslitel ze Štítného, myslitel z Chelčic, z Husince, jejichž
velikost nemohl obsáhnouti jejich kraj, ani celá jejich země? Proč odtud vzešel stožický
Holeček, proč se z chaloupky nad tichou Lomnicí narodil Mikoláš Aleš? Všem těm dala
jihočeská země odkaz velikosti, své dědictví. A oni, zkusivše je v planoucím ohnisku všech
Čechů, v duchovním centru své země, stali se velikými syny národa i lidstva. Jaká pýcha
naroditi se v tobě, jaká pokora, jihočeská země!“71
Vliv Jana Čarka – umělecký i osobnostní – měl silný dopad na dílo Ladislava Stehlíka.72
Stehlík se odpočátku profiloval jako lyrik a sklízel značné uznání, například o druhé sbírce
Watteau z roku 1931 si F. X. Šalda do Zápisníku poznamenal: „Poesie úžasně křehká,
jednostrunná, jakoby poslední ozvuk symbolismu hlaváčkovského, ale velmi intensivní a
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vytepaná do křišťálové čistoty a ryzosti.“73 Následný vývoj Stehlíkův se symbolistní lyriky
plně nevzdal, avšak ta se často prorůstá i s druhou linií, kterou nastoupil už prvotinou
Barevné dálky (1930) – linií básnického zpodobování jižních Čech, jemuž zůstal Stehlík
věrný až do posledních sbírek. Ze sbírek, které se jihu Čech věnují soustavněji, jmenujme
Madoně (1943), Dub královny Johanky (1969) nebo pozdní Ticho v oranicích (1979) či
Světla v oknech (1982).
Stehlík nikdy nebyl ruralistou ani regionalistou: tématem jeho díla není jen vesnice, ale
krajina jako celek; vesnice mu není jen zdravým elementem, ale i místem plným vnitřních
problémů a rovněž přesvědčení o nadřazenosti selského stavu u něj nenajdeme. Základní
tóninou Stehlíkovy lyriky je nostalgie: zde už těžko hledat víru v lepší budoucí svět, kterou
jsme mohli sledovat u Holečka, u Baara a nakonec i u Čarka. Úpadek shledává Stehlík nejen
oproti „zlatým časům“, ať už je jimi u kdekterých autorů myšleno cokoli, ale i vůči době
svého mládí. „Lidi moc změnila doba./ Na příliš dobrém bydle/ se líhne závist a
nepřejícnost,“ 74 píše například ve své poslední publikované básnické sbírce. Klíčovými
vztahy v Stehlíkově díle jsou vztah k půdě a vztah k tradici, z té vytahuje především kulturní
dějiny míst, lokální pamětihodnosti, připomíná osobnosti spjaté s krajem a oživuje
náboženskou symboliku – postupem času, v návaznosti na události po roce 1948 a na hledání
svého místa v literárním světě, však vedle motivů křesťanského náboženství začíná přibývat
i motivů náboženství jiného: komunismu. To je případ i Stehlíkova nejživotnějšího a
životního díla, lyrizovaného cestopisu a místopisu Země zamyšlená.

1.4 Podoby víry
V jižních Čechách, žitých i literárních, se sváří dva náboženské principy: katolický a
husitský. První je nasnadě, neboť je nejobecnější (myšleno i etymologicky: katholon neboli
všeobecný, naprostý), druhý též: neboť jsou to právě jižní Čechy, ze kterých vzešly zásadní
postavy reformačního smýšlení Jan Hus, Jan Žižka, Petr Chelčický a Tóma ze Štítného.
Pokud bychom jako řada spisovatelů přistoupili na to, že jejich společný krajanský původ
není náhodný, nabízí se otázka, co bylo dřív: zda „reformační duch“ krajiny, který se přenesl
na jednotlivé osobnosti, anebo ony osobnosti, které silou svého slova a činu ovlivnily své
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okolí a vytvořily paradigma pro další vývoj. Jako u otázky po vejci a slepici, ani zde se
zřejmě jednoduché odpovědi nedobéřeme. Jistou nápověď nám ale můžou poskytnout texty,
kterých se zde dovoláváme: leccos už jsme naznačili výše a i například Antonín Klášterský
má jasno, když veršuje „Klid svůj velký vdechla jsi Mistru Janu,/ svoje dumy Štítnému,
Chelčickému,/ ale hněv tvůj zabouřil hromným děsem v Žižkově voji.“75 Lyrický subjekt
Antonína Matěje Píši v básni Z jižních Čech sám přejímá z krajiny touhu po pravdě („Do očí
vpil se mi stesk beze jména/ jezer tvých a mučivým údělem nesu/ tvou žízeň pravdy,
spravedlnosti hlad“), 76 Ladislav Stehlík vidí „tvrdé boky skal“, 77 které se promítly do
povahy Jana z Husince, a i Emanuel Chalupný, jeden ze zakladatelů české sociologie a mimo
jiné autor monografií o Holečkovi, Havlíčkovi či Březinovi (které všechny tři považuje za
příkladové Jihočechy) ve svém spisku Husovo rodiště a jihočeská sociologie říká, že pro
povahu reformace byl zásadní duch jižních Čech a dokonce že dokonce reformace nemohla
vzniknout nikde jinde než právě na jihu. Chalupný, zapojiv se do sporů o Husovo rodiště a
snaže se dokázat, že Jan Hus s jistotou pocházel z jihočeského Husince, a ne z Husince u
Prahy, přímo definuje: „Každý Jihočech, povahově vyhraněný, vyznačuje se zpravidla
zvláštním spojením vlastností sobě příbuzných: svéráznosti v sebe ponořené a neústupné
s nedostatkem náklonosti i schopnosti ke kompromisu, ohebnosti, eklekticismu, jakož i
spojení vážnosti, přímosti a hloubavosti s houževnatostí a sklonem k prostotě. Je to slovem
náchylnost k sektářství (v širším smyslu psychologickém, nikoli v specifickém smyslu
církevním), jež znamená vždy a všude hloubavost a soustředěnost ducha, jejímž rubem je
nedostatek schopnosti organizační, jinak řečeno duševní intensita, na úkor extensity
vyvinutá.“78
Jak ostatně věděl i Chalupný, danou myšlenku o původu reformace ovšem ještě dříve
zproblematizoval T. G. Masaryk: ten už roku 1910 na Kozím Hrádku říká: „Štítný a ten
hvězdář filosof Křišťan z Prachatic, Matěj z Janova, Hus, Žižka, Táboři, Mikuláš
z Pelhřimova, také Adamité a jiné sekty, a pak Petr Chelčický – ti všichni jsou z jihočeských
končin, a proto prý nemůže být nahodilé, že náboženské hnutí naše vzniklo na jihu.
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Historikové říkají, že prý náš český Jižan je hloubavý, opravdový, poctivý, příroda je prý
jednotvárnější a proto prý obrací ducha k hloubání, nerozptylujíc. […] Jistě to nemůže býti
nahodilé, že reformace vznikla zde na jihu, ale pro pochopení reformace nesmí se vyvozovat
příliš mnoho; vzpomeňme, že také na českém východě a severovýchodě se zahostila a
dlouho udržela reformace, vzpomeňme na Moravu.“79
Do konfrontace k Masarykovu výroku můžeme postavit vznosný projev sochaře Františka
Bílka, ke kterému se jako k jednomu ze svých „vyznání víry“ později hlásí i Ladislav Stehlík
v závěru druhého dílu Země zamyšlené: „Poslechněme si srdce Čech, když mdloba
zachvátila svět ve 14. století. Jeho tep je někde neklidný, zde však Štítný prozrazuje sílu a
pravidelnost tepu srdce. Jak jsme se mýlili, že by Dante mluvil vyšším duchovním životem!
Avšak bušení srdce ve století patnáctém prozrazuje zdraví české až v Kostnici. Slyšíme tam
Jihočecha: ,Křičí orel létaje: Běda lidem, přebývajícím na zemi.‘ Slyšíme u Tábora: ,–
bojovníci zákona jeho –‚ Slyšíme od Chelčic o pohynu silném proti řádu a jeho učedníkům.
A Kániš a Húska, když jdou do plamenů, ještě ukazují, jak správně bije české srdce:
,Kolikrátkoli jísti budete, smrt Páně zvěstovati budete.‘ Vy říkáte Blahoslav a Komenský –
na východní Moravě. Všimněte si, kde jsou zakořeněny rody Blažků. A když Komenský učí
matky, tak učí, jak nás doma rodiče učili. Zde byli praotci zakořeněni; a proto byli do všech
úhlů Čech i světa zaplašeni, aby zdravou krví oživili a zachránili v 17. století, kde se co ještě
zachrániti dá. Pravda: v 18. století jako by už českého srdce nebylo, neslyšíme onoho
zdravého tepotu; snad není více v pralesu národů onoho skvělého stromu Čech, tak
vyspělého a slavného!? Až jižní Čechy prozrazují, jak tehdy daly život Komenskému a
Krameriovi, jak tajně třímá lid v rukách písma a tiskne k srdci. A srdce české ještě bije. Je
zmítané, uštvané, ,vynechává‘; ale dosud ještě je neumořili.“80
U Bílka již zřetelně nejde jen o vyjmenovávání krajanských specifik, ale o vyjádření
prvořadosti významu jižních Čech. Ve střízlivějším tónu, ale s podobnou motivikou přichází
literární historik Prokop M. Haškovec v úvodu Jihočeské čítanky z roku 1921 (uvozené
poznámkou Díl první, ačkoli šlo dle všech dohledaných dokumentů i o díl poslední):
poznamenává, že sice nechce „přemírně odlišovat sebe ani pěstovat nějaký nezdravý
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regionalismus“, ale že „v hospodářských podmínkách životních a celkem i v povaze lidu
zadumaných krajů […] co krok některé svérázné a význačné rysy, jimiž se tyto kraje
Štítného, Husa, Žižky a Chelčického liší od ostatních krajin českých“. 81 Pro Bílka i
Haškovce, jakož i pro řadu básníků i prozaiků, je příznačné právě míšení oněch čtyř
duchovních postav – Martin C. Putna oproti tomu ve studii Kolikero je jihočešství, koliker
je Písek rozbíjí ideu jednotného proudu a ukazuje, že „svatá čtveřice“, která se stává
„nejvyšším patronem jihočešství“, vůbec není ideově jednotná; že nelze směšovat násilníka
(Žižka) s odpůrcem násilí (Chelčický), bojovníka za autoritu církve (Štítný) s jejím
zpochybňovatelem (Hus).
Putna současně odkrývá i symbolickou povahu čtveřice a překládá do obecného jazyka, jaké
vlastnosti si pod danými jmény představovat: Chelčický, to jest hloubavost, Hus, to jest
neústupnost, Žižka, to jest vzdorovitost, Štítný, to jest spokojenost. 82 Zde se nevyhneme
tradičnímu postesku odborných textů: musíme konstatovat, že k soustavnému výkladu
světonázorů jmenovaných osobností zde nemáme dostatek prostoru. Svým způsobem však
jde o cosi příznačného: ani autoři, kteří se zaštiťují danými jmény, se o ně totiž nikterak
doslovně neopírají. Emanuel Chalupný dochází ve zmiňované brožurce k postřehu, že
Holeček v Našich ani v jiných dílech a statích nevychází z historického Chelčického ani
z historického Husa: „Hus a jeho činnost nejsou v ní (ve stati Husův kraj a lid – pozn. aut.)
faktickým podkladem, z něhož by se vyvozovala povaha jihočeská, nýbrž naopak jsou
pouhým důsledkem rysů, které konstatováním fakt přítomných autor jako jihočeské
stanovil.“83 Tedy zjednodušeně – nikoli projekce charakteru Jana Husi do jižních Čech, ale
přisouzení vlastností, které bývají považovaný za jihočeské, Janu Husovi. O jaké vlastnosti
jde dle Chalupného, jsme vypsali výše. Nesoudíme, nakolik je jeho názor přesný – avšak
můžeme podotknout, že ho, jsa rodem z Tábora, hájí s neústupností vskutku jihočeskou.
Přesto se například Chelčický u Holečka objeví, a to i jako jeden z „našich“: „Děd Prokop
věděl také, že v Chelčicích, dávno tomu, žil ,mistr Kopyto‘, velký rozumec. Sám dospěl
k tomu, že rozumec Chelčický, jehož nyní obvyklého jmena zpočátku neznal, byl zván
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,mistrem Kopytem‘ jen z přezdívky od lidí, kterým zdravé jeho rozumy nebyly vhod. I přišel
na to, že to byl majitel zemanského statku v Chelčicích, že z jeho statku povstaly čtyry velké
živnosti (u Rokůsků, u Honzíků, u Kutinů a u Pýchů), a že v rybníčku přes náves od
chaloupku měl sádka.“84 Na daný citát upozorňuje i Ladislav Stehlík a říká, že „Holečkova
vzpomínka nám dosvědčuje zcela přesvědčivě, že tradice slavného rodáka nevymizela z lidu
nikdy“.85 U Stehlíka je stále živá tradice všech čtyř významných náboženských postav – ale
u něj už je oživována místy neorganicky a husitská tradice je zdůrazňována tak, jak si to
vyžadovala doba Stehlíkova působení, doba takzvaně „komunistického“ režimu.

1.5 Epocha po roce 1948
Zmiňme alespoň stručně obraz jižních Čech v literatuře po událostech roku 1948. Literatura,
která plnila mocenskou objednávku, se soustředila především na dvě témata: na obraz
vesnice a zakládání družstev, přičemž romány měly dopomoci zlomit sedláckou neústupnost
a nesouhlas s kolektivizací, a na obrazy husitství či táboritství, neboť husité dle
ideologických stanovisek byli „předchůdci komunistů“ či přímo „prvními komunisty“,
bojovníky za sociální spravedlnost. V obou případech šlo o didaktické, tendenční texty a
kromě rozšiřování Stehlíkovy Země zamyšlené a několika jeho sbírek, ve kterých se však
politickým intervencím nedostává dominantního postavení, za sebou nezanechalo dané
období žádné hodnotnější dílo, které by výrazněji promlouvalo k jihočeské povaze.
Zmínit můžeme Václava Kaplického, nejsilněji spjatého s Táborem, a jeho historický román
Kraj kalicha, ve kterém se zabývá prvními husitskými bitvami. Povahu lidu zde odvozuje
od přírodních podmínek („Lid, který tu od nepaměti bydlil, žil tvrdě a těžce, jako se těžce
rodil chléb v žulové půdě. A právě proto, že jedl takový chléb, přešla tvrdost i do krve a
myslí těch, kdo jej jedli. Byl to lid nepoddajný.“)86, odkaz Husův mu složí ke kritice církve
a jejích představitelů („Byl knězem, ale nebyl jako ostatní kněží, které lid znal. Sloužil Bohu
a jeho pravdě, a ne jako ostatní kněží, kteří se klaněli mamonu, holdovali obžerství a jiným
hříchům a vládli mocí. Každý z nich se klaněl jinému hříchu, ale všichni jednosvorně svému
světskému pánovi.“)
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reformátora („Mistr Jan tepal nespravedlnost, zlotřilost a ukrutnost pánů, ať již nosili po
boku meč nebo v rukou třímali kříž.“).88
S budovatelskými romány dosáhl největší slávy Pavel Bojar, strakonický rodák a jeden
z prvních autorů žánru; proměnu vesnice zobrazuje v trilogii se zaštiťujícím názvem
Slunečný širý svět (1952-1961), román Siné roky (1971) se zaměřuje na vyobrazení třídního
boje ve městě a na vykořisťování dělníků („Svinstvo je to, tahle fabrika, jak jsem řek. Za pár
šestáků se tady jeden dře – a na koho se dře? Na pana Zukra, na pana Steina, na pana
Fürsta…“).89

1.6 Epocha po roce 1989
Po další změně režimu přímého a vyčleňujícího zobrazování jihu Čech ubývá. Lze to chápat
i z hlediska světa, do kterého texty vstupují, neboť procesy globalizace a modernizace (či
lépe, derridovsky – mondializace) stírají rozdíly mezi lidmi a v důsledku snazší komunikace
a pohybu mezi vzdálenými lokalitami zanikají specifika krajů, která se utvářela uvnitř
společenství v jejich uzavřenosti. Tak už dnes stěží budeme očekávat ódy na jihočeského
sedláka, neboť ten mizí jako typ i z reálného světa. Přesto jmenujme jeden text, ve kterém
se označení „jihočeský sedlák“ vyskytne; a to ne jako popis stavu, ale již jako lexikalizovaná
jednotka: debutovou – a současně i jedinou publikovanou – beletristickou práci Kniha Kraft
(1995) Martina C. Putny, jenž v souvislosti s jmenováním kardinála Vlka píše: „To jsme si
všichni libovali – jihočeský sedlák, žádná uchňachňaná panička. Tohle bude ranař. A ejhle,
Vlkova devíza zní – řeč vaše budiž ano ani ne, co jednoznačnější jest, od zlého pochází.“90
Miroslav Vlk, nakolik je nám známo, nikdy nebyl příslušníkem rolnického stavu – co má
tedy ono doufání v jihočeského sedláka znamenat? Zopakujme to, co jsme už jednou řekli
s Chalupným: volání po staré známé „svéraznosti v sebe ponořené a neústupné
s nedostatkem náklonosti i schopnosti ke kompromisu, ohebnosti, eklekticismu, jakož i
spojení vážnosti, přímosti a hloubavosti s houževnatostí a sklonem k prostotě“.
Avšak nemusíme zůstat u toho, že Miroslav Vlk „jihočeským sedlákem“ není – můžeme i
říct, kdo jím je. Pokud je totiž v dnešním literárním soukolí někdo pravým „jihočeským
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sedlákem“, je to právě písecký rodák Martin C. Putna, anebo jeho alter ega ve zmiňované
juvenilní novele – novele navzdory podtitulu Ein Bildungsroman. Ta sice není zasazena do
prostředí jihu Čech (odehrává se povětšinou za studií v Praze či během cest), avšak její
hrdina/ hrdinové z jihu Čech pochází. Tomu nakonec odpovídají i povahové vlastnosti:
vyhrocená neústupnost, náboženská hloubavost (která má sklony k sektářství), vztah k
„rodné hroudě“, vážnost, přímost – ale abychom potřetí neopakovali Chalupného, užijme
slov Putnových, neboť ho těžko lze charakterizovat lépe než slovy, kterých sám (v dobrých
smyslech slov) užil při charakteristice Jana Husi: Putna je „radikál, nepřizpůsobivec, tvrdá
palice, věčný opozičník, rozený sektář či disident, jak Jihočeši bývají“. 91 Především
náboženská hloubavost (neustálý boj s přijetím významu Panny Marie dává vzpomenout na
Holečkovy Naše) a neústupnost, svéhlavost jsou pro vypravěče Knihy Kraft příznačné.
V roce 1996 se již tentýž autor věnuje jihu Čech odborněji, ovšem ani ve zmiňované studii
Kolikero je jihočešství, koliker je Písek se nemůže vzdát jistého zbásňujícího vidění a sám
podotýká, že hledání „souvislostí mezi člověkem a krajinou […] je nutně činností na pomezí
vědy a básnictví, spekulace a snění. Že je tolik možných jihočešství (a jiných ,umístěností‘),
kolik je lidí, kteří takovou možnost připustí a nad ní se zamyslí. Že každý Jihočech, ať rodem
či volbou, má nebo může mít své vlastní jihočešství, svou vlastní KRAJINU DUŠE.“ 92 A
jaké je to Putnovo? Minimálně tehdy jej viděl následovně: „Ti, kteří idylu a harmonii mají,
vedle těch, kteří o ni, většinou marně, usilují. Zakotvení vedle vykořeněných.“ 93 Proto jsou
Putnovy jižní Čechy bohatší než jižní Čechy jeho předchůdců – protože do nich vedle
kanonických jmen spadají i Václav Krška, Ladislav Stroupežnický či Richard Weiner. Pro
Putnovo zachycení jihočeské mentality sáhněme ještě do novějšího rozhovoru: v roce 2013
pro jedny budějovické noviny odpovídá následovně: „Zaprvé, je to zvláštní duchovní
citlivost, zájem o hlubší otázky. Holeček psal, že jihočeský sedlák jde za pluhem a přemýšlí
o Pánu Bohu. Pak je tu paličatost, až zaťatost. Jihočech se navenek ohne, ale myslí si dál
svoje. Neovlivní ho moc móda ani vládnoucí směry. Zajímavé je, že to vyvrcholilo za
protektorátu. Tehdy vykvetla oslava Rožmberků a zlatého věku jižních Čech, kdy páni a
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poddaní údajně žili skoro v patriarchální idyle. Za komunismu byl jih ušetřen destrukce,
která postihla jiné kraje. Samozřejmě, vznikly obludné fabriky, německá Šumava byla
vysídlená, ale vcelku jih zůstal oázou klidu a stal se chalupářským krajem, kam utíkala i řada
intelektuálů. […] Máme nějaké tradiční hodnoty, kterých se držíme, jsme jakoby trochu
pomalejší. Kdo chce dělat revoluci, musí pryč.“94
Zdůrazněme některé motivy: marné usilování o idylu, zájem o hlubší otázky, zaťatost,
pomalost. Ty totiž vystupují dopopředí i u posledního autora, kterého stručně zmíníme
v úvodu práce, než se k němu v závěru ještě vrátíme – Jiřího Hájíčka. Hájíček, jenž
vystudoval zemědělskou fakultu, je jihočeský sedlák i v o něco doslovnějším smyslu. Ani u
něj už však nejde o oslavu selského stavu, neboť ten už ve své podobě z počátku předchozího
století zaniká – ovšem pozůstatky selství jsou pro jeho prózy zásadní. Hájíčkova výchozí
pozice je odlišná od pozic Holečkových nebo Baarových: Hájíček už nemůže věřit v záchovu
selství a v budoucí rozkvět kraje, jelikož svět, do kterého vstupuje (i přesto, že se vrací i k
půlstoletí staré minulosti), je zcela odlišný od světa doby Holečkovy nebo Baarovy – a
Hájíčkovým postavám nezbývá než stesk a nostalgie. To je případ jak Hájíčkových delších
próz: Selský baroko (2005), Rybí krev (2012), Dešťová hůl (2016), tak jeho povídek, jež píše
od devadesátých let, jejichž dějištěm je povětšinou jihočeská vesnice a jejichž
reprezentativní výběr je soustředěn v autorském výboru, který nostalgickou atmosféru
naznačuje už svým názvem: Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku (2014).
Vyprávění Selskýho baroka je zasazeno zhruba do doby publikování díla, novela však
otevírá především násilnou kolektivizaci v průběhu padesátých let. Genealog Pavel
Straňanský při vypracovávání rodokmenů rozkrývá některé nevyřešené rodové spory uvnitř
vesnice, novelou se táhne otázka po vztahu k půdě i aktuálním stavu života na vesnici. Rybí
krev rovněž vychází z několikeré časové roviny: přítomnosti (datované rokem 2008) a
minulosti (rozfázované do několika kapitol soustředěných do let 1983-1993). Starší události
se točí kolem výstavby jaderné elektrárny v Temelínu, které nakonec padne za oběť několik
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obcí: domy jsou zbourány, vesnice zaplaveny. Vztah k půdě je i zde silným tématem, ale
mění se okolnosti: kolektivizace už dávno není tématem, obyvatelé vesnic jsou povětšinou
smířeni s družstvem a prací ve státním sektoru, ovšem ohlášené vymazání vesnic z mapy
probudí nové oživení zájmu o tradici a dějinný rozměr budov a polností. Závěrečný díl
trilogie je pak plně ze současnosti: Dešťová hůl se neopírá o žádnou velkou historickou
událost, avšak aktuálním dobovým nasvícením ještě více vyniká problematika půdy a
vesnice. Správce pozemků Zbyněk neustále přemítá nad svou profesí, uvažuje i o
alternativních přístupech (k čemuž ho podněcuje zejména kontakt s indiány, kteří sídlí na
jeho louce). Zbyněk má silný vztah k půdě i k prostoru vesnice, snaží se pomoci své známé
z dětství a osobně se angažuje ve sporech o pozemky, ale svým příkladem nakonec mnoho
nadějí nedává a namísto života na venkově a se ženou z vesnice se přiklání k životu ve městě
a se ženou z města – jakkoli jde o nedaleké, krajské České Budějovice.
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2

Obraz první: Holečkovi Naši

Naši vycházeli postupně: svým rozsahem a „neukončitelností“ (souhrnná vydání od Topiče
čítají v deseti knihách a dvanácti svazcích na 5000 stran!) se zastavili až Holečkovou smrtí
roku 1929. První kniha vychází v roce 1898 a zapadá do literárního kontextu své doby
(realismem, regionalismem i politickou funkcí textu), poslední už se ocitají ve zcela jiné
době: v době avantgard a avantgardních poetismů či expresionismů. Jako oslavné ztvárnění
selství se u Holečka nezrodili ze vzduchoprázdna: Holeček se selským stavem zaobíral téměř
celoživotně a i ve svém publicistickém díle. Předzpěvem k tehdy ještě nezamýšleným Našim
je místy téměř až sociologická studie Jak u nás žijou i umírají, prvně publikovaná
časopisecky roku 1888 – na knižní vydání si však musela počkat ještě deset let, než z ní
Holeček učinil první díl první knihy Našich.
Prvním a nejsilnějším dojmem z celého Holečkova díla bude zřejmě mohutnost,
monumentálnost. Ne každý byl ovšem schopen na Holečkův postup přistoupit: tak například
Jakub Deml si v prvních Šlépějích poznamenává: „Já nevím, ten náš Josef Holeček mi
připadá jako vůl: jde pomalu a rozvážně, ale za dvě, za čtyři hodiny dochází tam, kam za
vteřinu dostávají a dostavují se básníci ze vzdálenosti čtyřicetkrát větší; má neobyčejný
smysl pro naprosté zblbnutí tohoto světa, pro člověčí lenost a pro politiku. Četli jste jeho
články o české šlechtě? V jednom z nich praví: ,Láska k rodné půdě nemá základ materiálný,
nýbrž vysoce morálný a člověka nic tak nešlechtí jako ona.‘ […] Tento náš mudřec kráčí po
zemi tak spravedlivě a poctivě, že si neodpustí ani jediné šlépěje, a šlápne-li, šlápne jak
husitský hejtman. To bylo botisko, pánové, jen se račte podívati!“ 95 Jakkoli Deml není
Holečkovým příznivcem, odhaluje jeho základní autorskou intenci: Holeček jde „pomalu a
rozvážně“, jeho epopej roste a roste a zřetelně se vyznačuje snahou o obšírné a komplexní
uchopení rozvití své tematiky; o rozmáchlosti jeho díla a epickém rázu svědčí už fakt, že děj
plyne jako řeka, 96 rozlévá se do šíře s narůstajícími díly se stále více rozpadá vidina
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scelujícího konce. Do protipólu k Demlově hodnocení se nezáměrně dostává Václav
Polanský, autor spisku O Josefu Holečkovi, jenž píše: „V povaze i pracovní metodě
Holečkově konečně vyniká ještě jeden základní rys: festina lente – pospíchej pomalu.
S výjimkou snad několika mladistvých poryvů, zvlášť když toho vyjadřovala potřeba novin,
Josef Holeček nikdy nespěchal. Za to byl tím vytrvalejší a jen tak se mu podařilo vytvořiti
tak rozsáhlé dílo a zachovati si pracovní výkonnost až do kmetského věku.“97

2.1 Krajina
Nejsevřenější a umělecky nejpřesvědčivější částí Našich je jakýsi jejich teoretický úvod,
oddíl Jak u nás žijou i umírají. Přistupme na Holečkovu cestu a „prve, nežli se přiblížíme
lidem“, ohlédněme se po krajině, „jež všude souvisí s povahou a duševnými vlastnostmi
člověka, rozbivšího v ní trvale stánek pro sebe i pro své potomstvo“.98 Rekonstrukce krajiny
v Holečkově próze nevyžaduje výraznějších interpretačních výkonů, neboť nám Holeček vše
předkládá bez větších oklik: „Krajina jihočeská vůbec je vážná, tichá, zádumčivá. Krása její
kromě Šumavy není okázalá, vyzývavá, nápadná. Šumava jest víla a čarodějka, její družka
u nás je pouze dcera pozemská. Není to krasavice pro ulici, pro trh, pro salón, pro společnost,
pro dav. Neoslňuje, rázem neuchvacuje. Je to dívčina prostá, dobrého původu, spořádaných
mravů a solidních zásad. Kdo ji poprvé spatřil, neupadá ve vytržení, nepadá před ní na kolena
a neprosí ji probůh o štěstí, aby směl u jejích nohou zemříti. […] Čím méně se o to snažila,
tím více tě okouzlila. Voní ti jako matka, i ta prsť libě ti páchne. Přitulíš se k ní v důvěře,
v lásce – už jsi její, už jsi její! Jakmile jsi ji srdcem pojal, srdce od ní neodloučíš, ani kdybys
byl od ní opět odtržen na sebe delší dobu a sebe větší vzdálenost.“ 99
Podobně jako v předchozí kapitole Emanuel Chalupný, i Josef Holeček se snaží o
polovědecké, polobásnické vyjádření pocitu, kterým se krajina jihočeská otiskuje do duše
člověka. Zatímco Chalupný ho vyvozuje z přírodních podmínek, klimatických příčin a
historického osídlení, Holeček se spokojuje s intuicí a pozorováním, když o kraji píše: „Duše
tvé zmocňuje se v něm zvláštní tesknota, divný pocit, který dle mého vědomí z českého
kmenu mají pouze Jihočeši a který jest úhelným kamenem jejich psychologie. Pocit, který,
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když se dostaví, prsa tíží a svírá, srdce hrozí v kusy roztrhati, a při tom přece naplňuje tichou,
vniternou, duchovnou blažeností. Je to prahnutí po čemsi neznámém, čeho není v tomto
viditelném světě, dychtění po něčem dokonalejším, nežli život vezdejší poskytnouti může,
žal nad marností všeho, co na zemi platí za krásné a radostné, a radosť nad určitým tušením
duše, že nad pozemskou marností je cosi pevného, stálého, nezvratného, nezměnitelného,
věčného, lahodného, krásného, pravého – bozského.“100 Vedle zádumčivosti krajiny a ticha,
které se v ní rozprostírá, několikrát opakovaného („Obklopuje tě ticho, v němž všeliký hlas
zaniká jako kamen, hozený do vody.“)101, zdůrazňuje Holeček zemědělný, selský ráz kraje:
„Jsi v kraji čistě rolnickém. Jeví se ti málo ruchu, málo mravenčího pachtění.“102

2.2 Selství
Právě rolnictví je pro Holečkovu koncepci kraje i národa zásadní. Sedlák je totiž „sloupem
státu a společnosti. Bůh naň vložil úkol těžko, ale vznešený. Od sedláka každý je živ: i
žebrák, i ,pán‘, i kněz, i král.“ 103 Když nastává politická a hospodářská přeměna kraje,
shodují se všichni s názory Kojanovými, který říká, že „hlavním činitelem při tom velikém
díle může býti jen sedlák a že sedlák, jako byl dosud uznaným pilířem, nesoucím břemeno
celé společnosti, stane se od nynějška jejím středem.“ 104 Společenská funkce selství je u
Holečka nevývratná a „nikdy se nezmění, že selský stav je základem každého království“105
– avšak časový odstup mu za pravdu nedává a selský stav už zřejmě může být základem leda
království Božího. S historickým a náboženským vývojem souvisí i výsadní pozice selství a
jeho nadřazenost, neboť sedlák, toť „silný křesťan“106, a, jak říká sedlák Kojan, „potomky
Abelovými jsme my, sedláci, a potomky Kainovými jsou páni. A jako bylo mezi námi v těch
dobách prvopočátečných, tak je dosud a vždycky bude.“ 107 Stejně tak je mnohokrát
opakováno, že „sedlák jediný jest pomocníkem Kristovým (myšlen Šimon Cyrenejský –
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pozn. aut.), on jediný usnadnil mu dílo spásy a všichni ostatní stali se ho účastnými mimo
svou zásluhu“.108
Pro sedláka není půda jen prostředkem k dosažení obživy a rodný kraj místem k pobytu, ale
jde pevnou a neoddělitelnou součást jeho osobnosti. Holeček popisuje: „Náš sedlák považuje
zemi za matku, za dárkyni všeho života: života jeho vlastního, jeho dítek, jeho dobytka, jeho
úrody na polích i lukách, na štěpnicích i zelnicích.“ 109 Právě skrze vztah k půdě se
konstituuje i sedlácká morálka, neboť „láska k rodné zemi povznáší našeho sedláka vysoko,
nesmírně vysoko nad vaši všední knihovou romantiku“.110 Sedláci svůj stav berou jako úděl,
včetně všech omezení, která jim způsobuje. Ale nebouří se vůči němu, pokorně ho přijímají
a přizpůsobují se zažitým zvyklostem, neboť „dobrý, uznaný a osvědčený řád společenské
tradice ukládá sedlákovi, aby mu podřídil svou osobnou vášeň, cit a choutku.“ 111 Vztah
k půdě je zřetelný i v tom, že ve světě Našich není horší hřích než posunutí mezníku na poli,
tedy krádež půdy. Krádež půdy lidé „považují za nejtěžší, Bohu nejodpornější ze všech
krádeží. Říkají, že ten, kdo mezník přenesl, v pekle je za hrdlo přivázán k podobnému
kamenu, ale stokrát většímu a hluboko vsazenému.“112

2.3 Náboženství
Jako je selství spojené s minulostí křesťanství, je spojeno i s jeho budoucností: „Křesťanství
rozdělené musí se opět sjednotit, a sjednotí se v sedláku. Silný sedlák a silný křesťan v jedné
osobě brániti bude, aby zas opanovali pyšní, a na druhé straně pozdvihovati bude slabé, aby
nebyli pošlapáni, a posadí je ke společnému stolu všech lidí.“113 Náboženská otázka je u
Holečka klíčová už kvůli tomu, že „každému ta filosofie nejvíc vyhovuje, která duši jeho
dává mír. Náš člověk našel mír v religiosnosti.“ 114 Religiosnost, to zde ale není jen
katolictví, ke kterému se formálně hlásí většina postav – Holeček se naopak snaží rozkrýt
hlubší struktury, které podmiňují duši kraje. Píše: „Dlouho již náboženský cit našeho člověka
přioděn jest formou katolickou, ale dosud pod popelem doutná jiskra samostatného
108
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myšlení.“115 Přijetí katolicismu je vnějškové, mocensky kontrolované; katolická církev jako
první postřehla „ševel duše v obrozeném národě“ a jako první „činila kroky, aby ji udržela
pod svým hrníčkem.“ 116 Zmiňované samostatné myšlení – neboli často opakovaná
hloubavost –, to je znak jižních Čech už od dob Husa či Chelčického. Jakkoli se k daným
osobnostem Naši hlásí, přímějších odkazů téměř nenajdeme – zato v odmítání některých
dogmat se shodnou všichni. Například děkan Pospíšil takový stav zobecňuje a říká Kojanovi:
„My Čechové všichni jsme kacíři a věčně jimi zůstaneme, i kdybychom se překonávali
v horlivé snaze, abychom jimi nebyli.“117
Ne děkan Pospíšil, ale právě Kojan je nejzásadnějším a nejsvéráznějším myslitelem prvních
dílů Našich. Kojan má všechny vlastnosti, které by jako poctivý jihočeský sedlák měl mít:
je spravedlivý, pracovitý, silný („ve rvačkách starý mistr ještě z časů bujného mládí“),118
hluboce zbožný, avšak jeho pojetí spravedlnosti i zbožnosti se liší od obecných náhledů.
Soused a dávný přítel Skoba o něm říká, že by mohl sám „víru založit, ale byla by to víra
kojanovská, a ne křesťanská“.119 Kojanova víra v některých aspektech skutečně neodpovídá
tradičnímu křesťanství, ale obsahuje jakési až pohanské nebo budhistické náznaky.
Nejzřetelnější odchylky jsou v pojetí trestání viny, neboť dle Kojana lidem nepřísluší trestat
lidské viny, a v přístupu ke zvířatům, kteráž Kojan považuje za sobě rovná: k takovému
postoji dospívá poté, co zastřelí svého věrného hlídacího psa, zaútočivšího na žebračku.
Svědomí mu říká „Spáchal jsi vraždu, prolil jsi krev!“120 a Kojan se snaží „dorozjímati toho,
má li člověk také k němé tváři, která se naň dře a pomáhá mu, aby se lépe měl, chovati lásku
takovou nebo podobnou, jako je láska k bližnímu“121 – a dochází k tomu, že má. Kojan je
duchovní samorost a pohání ho nutnost sebeobětování, obětování se pro bližní; „všecko za
ně obětovat, i život, aby byli lepší a čistší.“ 122 Oběť podstupuje téměř pokaždé, když se
nedaří situaci řešit jinak – tak například sousedu Kahovcovi, jenž chtěl posunout mezník a
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obrat tak Kojana o kus pozemku, nakonec Kojan onen pozemek postupuje (i přes to, že na
něj Kahovec násilně útočil), aby neuvrhl Kahovcovu duši v hřích.
Kojan, který prahne po královstvím Božím na zemi, je utvářen jako ideální typ, avšak
obecným typem zdaleka není – „ženské všecky js[ou] na jeho straně proti svým mužům“,123
ale sedláci se od jeho jednání distancují. Například Skoba mu vytýká, že „je dobrý příliš
okatě a chce nás sousedy svou dobrotou zastiňovat, aby se po osadě jen o něm mluvilo“124 a
tvrdí, že Kojan „je vlastně pokrytec, který mermomocí chce, aby platil za lepšího, než my
všichni sousedé, než celá naše ves. Co je taková pokora? Nejošklivější pýcha, pýcha
falešná“.125 Své ženě Skoba říká: „Tobě se zdá, že Kojan je víc proniknut křesťanstvím než
já, a chtěla bys, abych dělal po jeho příkladě. Ale lepším křesťanem jsem já, a ne Skoba.“126
Názor proti názoru – Bůh suď.

2.4 Lidé
Lidé či postavy Holečkových jižních Čech přistupují ke světu skrze krajinný rastr: jako
krajina, jsou i oni „vážní, tiší, zádumčivý“. V domácnostech vane „patriarchálný duch“127 a
vesnický život se nikterak rázně neproměňuje, Holeček k tomu poznamenává: „My nejsme
pohybliví a mrštní, nedostává se nám podnikavosti, neradi měníme kabát, neřku povolání.
Nejsme útočiví, spíše nesmělí a ostýchaví.“ 128 To vede i k technickému zaostávání vůči
ostatním regionům, jelikož sedláci jen velmi pozvolna přistupují k moderním způsobům
hospodaření: tak Holečkův přítel, právník, „káral jižní Čechy, že dosud zůstávaly za
severními a středními, ukazoval na to, jaké bohatství hromadí se v průmyslových krajích a
jak se celý svět obdivuje pokročilosti severních Čech, zatím co jižní ještě spí jako
zabedněny“.
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Avšak právě ona bezčasovost a neměnnost ustavuje v uzavřených

vesnických komunitách idyličnost, která je narušována jen zvenčí církví nebo „pány“.
Ačkoli se všude najde několik jednotlivců, kteří narušují „obecnou mravnost“, shledává
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Holeček, že „lze stav její nazvat dobrým“ a nepamatuje, že by „byl spáchán býval nějaký
děsný a raffinovaný zločin“.130
Se zdravým životem obce souvisí i zdravý život obyvatel: avšak „zdravý a silný tělem i
duchem“ může být pouze „člověk, jejž denní zaměstnání neodcizilo přírodě: rolník,
zahradník, lesník.“131 Tak ani nakažlivých nemocí zde není, a i kdyby byly, nikdo se jich
nebojí – nemoc totiž, píše Holeček, „není nejhorší. Nejhorší je býti živ a míti pole nezoraná,
neosetá, obilí nesklizené“. 132 V Holečkově epopeji Jihočeši žijí autentickým životem,
životem plně včleněným do vlastní tradice a přirozenosti: „Naši lidé odolali všemu pokušení
žíti jiným životem, než svým vlastním, míti jiné názory, než své vlastní, jiné přesvědčení,
než své vlastní. Odolali i cizímu meči, i cizí knize, a i české knize s cizím duchem.“133 Jako
se lid jen vnějškově přizpůsobil požadavkům katolické církve, tak se stejně tak přizpůsobil,
„vida nezbytí, západním národům formami zevnějšího života, ale duše jeho, jeho
myšlenkový a citový stroj hrubě se neproměnily ani již promění“.134

2.5 Politikum
Nejen ve společenských funkcích sedláků, ale i v jiných motivech lze sledovat silní politické
směřování Holečkova cyklu. Své politické přesvědčení Holeček vkládá hned do úvodního
popisuju krajiny: „Modré lesy na východě ustupují a řídnou, ale na západě stoupají výš a
výše po horách šumavských, až posléze zdají se mohutnými, do nebes vysokými hradbami,
kterými jsou obehnány rodné lány krasavice na ochranu před zlými lidmi.“135 Tedy tíhnutí
na východ, nikoli na západ. Slovanství a rusofilství se promítá do Holečkovy publicistiky
(Černá Hora), překladové činnosti (Srbská národní epika) i do původní beletrie; v prvních
knihách

Našich

je

jejich

zastáncem

především

děkan

Pospíšil,

přesvědčený

„cyrilometodějec“, na jehož psacím stole ležela Slávy dcera a jenž „nechodil spat, aby si z ní
nepřečetl aspoň jednu znělku“.136 Podle něj „nadejde doba, kdy Řím pozná, že Slované jsou
jediným křesťanským národem a bude muset odstoupit od své latinské universálnosti k jejich
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slovanské zvláštnosti, aby zachránil křesťanství“137 a o Rusy se nebojí, neboť „oni zůstanou
vždycky věrni i křesťanskému učení, slovanskému jazyka, i posvátnému odkazu
cyrilometodějskému“.138 Horší je to zde s Němci – v Němcích „žádného mravu neznají“139
a zatímco Slované mají „familiarný poměr mezi člověkem a zvířetem, poměr krásný“, u
Němců se ničeho takového nedočkáme: „Němec vidí ve svém koni otroka, Slovan přítele,
Němec vidí v krávě živou výrobnu mléka a masa, Slovan svou dobrodinku a živitelku.“140
Co se týče českého národa, postavy se shodují na jeho krizi: například děkan Pospíšil
rezignovaně konstatuje: „Běda, jemnostpane, zle je s naším národem! Ubili jej, na dobro
ubili, o vši samočinnost oloupili! Už národ český nikdy nebude slavným před tváří Evropy,
nikdy nepůjde v čele, vždycky bude jen mrzácky pokulhávat za jinými.“ 141 Pan učitel
zdůrazňuje jeho měkkost a tvárnost: „My Čechové jsme národ příliš měkký. Hlína jsme,
těsto jsme. A i hlína musí být uhnětena, aby z ní byla cihla, a cihla do ohně posazena, aby
z ní mohla stavěna býti pevná budova.“142 Avšak nelze říct, že by text vyjadřoval skepsi –
naopak je pln víry v lepší zítřky, jak o tom svědčí i pasáže o společenské funkci selství, a
Holečkovy obranné a obrozenecké snahy tvoří jednu z významových dominant epopeje.
Skrze selství se může národ postavit proti svým škůdcům – ať už katolickým misionářům,
„pánům“, Němcům nebo Židům. Zatímco „naše vsi jsou Židů prosty“143 a Němců v nich
také není, kontaktu s „pány“ se sedláci nevyhnou: ale že nejde o zdravý vztah, lze dosvědčit
na tom, že „Kojanovi byl trapnou mukou každý hovor s ,pány‘“ a že „panská přízeň je
sedláku nebezpečna“ׅ.144 Se zástupci církve je soužití snazší – ale „přese všecko namáhání
své katoličtí kněží nedosáhli více, leč že jsou pokládáni za duchovní rádce“.145

2.6 Idealizace skutečnosti
Ona citovaná úvodní věta „Za dvojími horami […]“ zní téměř jako z pohádky – avšak hor
není devatero, ale jsou jen dvoje, a ani devatero řek zde nenajdeme. Jakkoli dvoje hory na
137
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pohádku nevydají, jistou cestu k nim však představují – a stejně tak v Holečkově epopeji
trochu pohádkovosti najdeme. Pohádková jsou líčení dobrodružství chlapců Frantíka a
Bartoně, plná nadpřirozených bytostí a rozmlouvání se zvířaty, pohádkové je Kojančino
hádání se Smrtí, která si přišla pro Bartoně („V šeru sedí na lavici stařena, zhrbená, o hůl
opřená.“), 146 pohádková je ona častá a zřetelná polarizace dobra a zla, pohádková je
nostalgická a utopická představa ztraceného ráje u starce Beraničky, pohádkový je
harmonizující závoj, který je nad románovými cykly rozprostřen – a lehce pohádkové
nakonec je i Holečkovo nakládání se skutečností.
Emanuel Chalupný ve své holečkovské monografii podotýká, že skutečnost je Holečkovi
„toliko látkou k vlastní práci, jednotně i ideálně a subjektivně provedené přes veškeren
houževnatý realism a empirii. Je v tom někdy, jak se Holečkovi vyčítá, i jednostrannost, na
příklad v líčení zhoubného vlivu šlechty a žida na vsi.“147 Jiný monografista, Jan Voborník,
na Holečka aplikuje termín reálný idealismus: „Realismus klidný, předmětný mu nehověl;
chtěl se v díle osobně súčastnit, nadšením a rozhorlením, chválou a hanou, zkrátka kritikou,
a třeba strannou tendencí. Při tom zajede do živého, aby se vzbudila touha po návratu ke
zdraví a přirozenosti; nepůsobí jen nemilosrdně chladná logika, protože se vše děje z lásky;
a proto se objeví humor a idealismus.“ 148 Ke vzdělávací a obrodné funkci se v Našich
přiznává sám Holeček: „Jedni říkají ,umění pro umění‘, druzí ,věda pro vědu‘, jen nikdo
neříká, že jak umění, tak věda má míti za poslední a nejvyšší účel osvícení, povznesení a
mravné zdokonalení lidu, t. j. člověka, ba že za tím cílem má se nésti všechno dychtění a
snažení každého z nich.“149
S onou osobní účastí autora souvisí celá rámcová struktura textu: Naši jsou dílem napůl
myslitelským, napůl výpravným. Jiří Trávníček varuje před tím, co jsme zde dělali my, když
píše, že z Našich lze „výkladem možná udělat ideologii či román na podporu selství či
nezkaženosti venkova, ale jen za tu cenu, že se nám něco podstatného z tohoto díla ztratí“.150
Holečka nelze redukovat na postoje k selství nebo k národní otázce, neboť „Holeček
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,ideový‘ (programový obhájce a oslavovatel selství)“, řečeno s Trávníčkem, je „rozleptáván
Holečkem ,vyprávěcím‘ (trpělivým rozlišovatelem)“. 151 Ono trpělivé rozlišovatelství a
pozvolné vyprávění je jedním ze základních narativních způsobů epopeje: tak při popisu
Smrti Holeček postupně rozepisuje „bílé byly šaty její, bílé byly tváře její, bílé byly ruce její,
bílé byly nohy její“, tak Bartoň ve vsi rozmlouvá: „Co děláš, Bartoni?“ – „Dívám se.“ – „A
co vidíš?“ – „Hnůj.“ – „A co na tom hnoji?“ – „Jak se tam kouří.“152
Monografisté-pamětníci se shodují, že Holeček trpěl tím, že byl považován za autora
jednoho díla, byť monumentálního – avšak poté, co jeho myslitelské koncepty utrpěly rány
a selský stav mizí, namísto aby byl pilířem po věčné časy, a ani ono kollárovské přichýlení
„k tomu tam se dubisku“ se historicky neukázalo jako šťastná volba (zda by dnes Holeček
napsal, že „Rusové nebudou svého jazyka slovanského przniti rozšiřováním nauk a
myšlenek pohanských i ďábelských“?),153 je to nakonec právě ona jeho epičnost a radost
z vyprávění, čím je odkaz stále živý.
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3

Obraz druhý: Stehlíkova Země zamyšlená

První vydání Země zamyšlené vychází krátce po válce, roku 1947. Stehlík už tou dobou byl
zavedený poeta: prvotina Barevné dálky vyšla roku 1930 a v období do konce války ji
následovalo dalších šest sbírek. Původně jednosvazkový cestopis a místopis se postupně
rozšiřoval, roku 1957 vyšel ve dvou dílech a v definitivní třídílné podobě (s poslední částí,
která je plně zaměřena na Šumavu) v roce 1970. Jak ukazuje Martin Putna ve své studii o
Stehlíkovi,154 nejednalo se jen o rozšiřování množství textu a zeměpisného záběru, ale i o
množství ideologických zásahů do celé rapsodie. Už z toho cítíme, že minimálně ona
„jihočeská neústupnost“, kterou jsme na kraj přenesli z Jana Žižky, v případě Stehlíkově
zřejmě neplatí a že se bude Stehlík Žižky chytat i z jiných důvodů – politických. Dobové
politické vlivy a podsuny jsou nejviditelnější v posilování kultu husitství a v neúměrné
adoraci dělné práce: zatímco většina Stehlíkových popisů, pozastavení a vzpomínek v díle
je omezována na pár řádek, návštěvy v sirkárně nebo kdekteré „továrničce“ dostávají
prostoru značně více. Ačkoli v oslavě manuální činnosti jistě není nic závadného a ke cti
Stehlíkovi budiž, že ústupky vůči režimu nikdy nejdou do krajnosti a že nepěje ódy na
totalizující moc ani se neuchyluje k legitimizaci masových vrahů: ovšem s povinnou
výjimkou, jíž je samozřejmě Jan Žižka.

3.1 Krajina
Avšak nepředbíhejme a začněme postupně, od titulu: Proč Stehlík svou práci pojmenoval
Země zamyšlená? Jaká jeho krajina je? Před problematičností jednoduchých definic varuje
autor sám: „Krajina je substance strašně složitá a neodvažuji se ji definovat, protože každá
podobná definice má jedno velké nebezpečí: může se proměnit v pouhé schéma. Pokusíme
se aspoň něco si z ní ujasnit vzhledem k umělci a jeho tvárnému úsilí. Krajina rodná, přesněji
řečeno krajina dětství, je pro něho nejdůsažnější. Je nazřena zrakem schopným ještě úžasu,
je přijímána lačnými smysly a přejemně citlivou vnímavostí i rosnou svěžestí, do jejíž
čerstvé hlíny se vtisknou obrazy snu se všemi tóny, barvami a odstíny. Je to poznání
nejdůvěrnější a formuje naše poznání pro celý život. Krajina, v níž jsme nalezli domov,
v které jsme prožili kus života, v níž jsme se sbratřili s přírodou a sblížili s lidmi, kde jsme
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nalezli nová přátelství, kde se nám narodilo a rostlo dítě, to je krajina domova, krajina
poznávání. V ní nalézáme a shromažďujeme lidskou zkušenost a upřesňujeme svůj vztah ke
světu.“155
Jako všechny, i Stehlíkovy jižní Čechy otevírají svou bytnost především rodákům. Je stejně
tak krajinou vnější jako vnitřní, a zažití této vnitřní krajiny je lidem s odlišnou zkušeností
zpravidla zapovězeno. Josef Holeček je tak autor, který má pochopení pro duši kraje,
zatímco Julius Zeyer nikoli: „Má však někdo právo vám právě toto vyčítat? Nebyl jste rodem
z této krajiny, a proto jste nemohl cítit hluboký rozpor mezi deputátnickou odvislostí
panského dvora a feudální pýchou libějického zámku Holečkova knížete Egona. Tato krajina
vám svěřila svou krásu a křídla – básníku, který vyšel ze Stožic, svou selskou moudrost,
rozlohu a tíhu.“156
Stehlík zde působí jako archeolog, který se noří do nitra krajiny: „Uvážíme-li, že Alšova
krajina je vyvolávána z nejdůvěrnějších zážitků dětství, máme tu časovou vzdálenost téměř
jednoho století. Bude tedy na poutníkovi, aby citlivě četl ze stop, které leckde zavál prach;
překvapivějším zjištěním však je, že nalézal ty stopy ještě živě a že bylo možné jednotlivé
obzory spojit v celek.“ 157 Tedy opět harmonizující a sjednocující snahy – a to nejen
v případě citované Alšovy krajiny (to jest oblasti Mirotic), ale celého kraje. Závěry, ke
kterým Stehlík dospívá, nejsou, ani přes konstatování vnitřní strukturovanosti kraje, nikterak
nové: neboť přes všechny rozdíly nabírá „do očí jeho tvrdost i lyričnost“, 158 jindy
„baladičnost a mýtus“159 a ještě jindy „vstupuje do tebe kraj, složený z hladin a měkkých
obzorů temného lesa, kraj, jehož poezie je plna přemýšlivosti a ticha, stesku i neklidu;
prostor plný rozvíravé hloubky, nostalgie a tajemství…“160

3.2 Vzpomínání a nostalgie
Čtenářské klíče nabízí autor hned na počátku cesty a v úvodních větách se dočteme: „Klíč
k bráně tohoto vyprávění se dosud neporušený leskne v průzračné studánce hodně raného
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dětství, někde pod ohmatanými listy starého Alšova slabikáře, po nichž bloudily umouněné
klukovské prsty za udivenýma očima jako po tajemné mapě, a tenkrát ani zdaleka netušily,
že je to vlastně první vzrušující výprava do světa poesie.“161 Tedy dvěma slovy: vzpomínky
a nostalgie, to jsou základní záměrné významové kódy celého vyprávění, které nastavují
způsob prožívání regionu.
Vzpomínky udávají i tempo vyprávění – když se do nich Stehlík ponoří, jako by se zastavil
čas. A právě ono bezčasí je jedním z hlavních momentů, které ustavují idylické ladění textu.
Vizme například: „Znáte onen pocit, kdy z únavy a šedi všedních dnů, zaprášených
pospěchem a starostmi, vyčítavých některou z nesplněných povinností, jako je schůze,
nenapsaný dopis, návštěva u lékaře desetkrát odkládaná nebo jiná životní nepříjemnost,
náhle před vámi vyvstane vzpomínka na chvíli největšího okouzlení, dávné čisté radosti,
která vás zaplaví krásou v svěžesti přímo rosné. Jsou taková nezapomenutelná setkání, která
nemůžeme přijmouti jinak než jako projev nějaké zvláštní, nezasloužené milosti.“ 162 Ale
není to jen „Vzpomínání, vzpomínání…“ 163 – je to i „A řeka plyne –“ 164 , co se jako
permanentní spodní proud táhne významovou strukturu textu. Nejen vzpomínání, ale i
pomíjivost a uplývání času jsou zdrojem autorovy poetiky; oba póly se zde vzájemně
podpírají a zesilují a kdesi u Hodkova se Stehlík vyznává: „Pod větvemi temněly hladké
kameny jako přírodní epitafy nějakého dávného pohřebiště. Přál bych si navštívit tuto
končinu uprostřed jeseně, kdy se rozsvítí di šedé zamlženosti barevná nádhera listí a země
dýchne svým nahořklým dechem pravdu všech pravd o pomíjejícnosti všeho…“165

3.3 Putování „zemí zamyšlenou“
Skrze vzpomínky na dětství a nostalgický tón vyprávění jsou nasvíceny i dominanty krajiny:
na ty je poukázáno už v názvech úvodních třech kapitol: Pastvy, Rybníky,166 Lesy,167 které
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jsou, jak zjišťujeme později, zpodobením „základního akordu jižních Čech: tóniny selské,
rybářské a lesnické“. 168 Po jejich představení se počítá pouť krajinou: ta vychází ze
severozápadního koutu kraje (rodná Březnice) a přes východní hranici obtáčí kruh přes
Pošumaví, Prácheňsko a Budějovicko a směřuje do „srdce jižních Čech“, do Tábora.
Důležité zde je, že pro Stehlíka znamenají jižní Čechy především krajinu jako celek – že
pojem jižních Čech neredukuje jen na jihočeskou vesnici, jako tomu bylo například u
Holečka. A ani s pojmem jednotné krajiny to nakonec není jednoduché – neboť pro Stehlíka
nejde o krajinu jednu, ale o několikero a při svém širokém záběru jižních Čech kraj i vnitřně
diferencuje, shledává kulturní i přírodní odlišnosti mezi některými oblastmi: „Chceme-li
mluvit o krajině jihočeské, můžeme tak činit pouze v plurálu. Vymezit přesné teritorium
jižních Čech se nepodařilo vlastně ještě nikomu. Není ostré demarkační čáry, která by
s naprostou jistotou ohraničila území, jež by bylo možno nazvat jedině jihočeským; […]
někde se uhádneme to nejpodstatnější spíš citem než sociologickou znalostí. Jiná je krajina
kolem Novohradských hor než kolem Budějovic nebo Třeboně, jiná u Jindřichova Hradce
než v Prácheňsku, a Šumava má přece zcela odlišnou tvářnost terénu, přírody a života než
třeba Blata nebo končiny kolem Tábora. Nepochybíme, budeme-li i nadále říkat jihočeské
krajiny, protože jižní Čechy nejsou jediný hlas, nýbrž výdech chórický.“169
Stehlíkovo putování „zemí zamyšlenou“ je podáno jako souvislá výprava, přičemž už
rozkolísanost kompozice ukazuje na umělost takové konstrukce. Vypravěč putuje po kraji,
ale i vlastní pamětí a kulturní pamětí daných míst; občas jde poutí sám („Jdu po staré
obchodní cestě, jež odnepaměti vedla od šumavských hor ku Praze zdejší krajinou.“), 170
občas se čtenářem („Z Netolic, kam jsme se vrátili, pojďme budějovickou silnicí až
k Podeřišti s gotickými božími mukami.“), 171 občas čtenáře cestou opouští („Na rozcestí
končiny pelhřimovské a podblanické rozloučíme se s čtenáři v této krajině, jako babička se
loučívala na Starém bělidle se svými hosty, a popřejeme jim hodně zdraví, hodně pokojných

z okolí panských sídel, ani se do nich nechodí na procházku jako do lesů v blízkosti velkoměst, kam se tak
rádi uchylují nedělní rekreanti po celotýdenní únavě.“ Tamtéž, s. 20
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chvil…)“,172 občas s ním rozmlouvá („Řekněte, mají někde krásnější jméno pro les než to,
které vymyslili tady?“ 173 ), občas s apostrofickým adresátem („Tolikrát na svých cestách
jsem se s vámi sešel, drahý básníku –“174 zde Julie Zeyere) a občas s krajinou („A mohu-li
ještě o něco poprosit, vrať mi svítivou čistotu tvých zim, krajino rodná.“).175 Čtenář je vtažen
na rozsáhlou cestu, jež je doprovozena o vzdělaného průvodce, jehož kulturní encyklopedie
zahrnuje obrovské množství jmen, událostí, míst, skrytých zákoutí, architektonických
památek, zvyků a tradic a jenž se netají zřetelnou vazbou k místům, o kterých vypráví. Že je
to právě spisovatel, který je nejlepším průvodcem po krajině, vyznává sám Stehlík, když jde
v závěru druhého dílu procházkou s Václavem Kaplickým: „Kdo by mohl být vhodnějším
průvodcem po krajině než spisovatel, který se v ní zrodil, v níž vyrostl a má ji vstřebánu do
každého nervu.“176
Jako Stehlíkovy jižní Čechy nemají pevnou hranici lokalizační, nemají ji ani duchovně: na
rozdíl od Holečka nebo Baara totiž Stehlík nestaví neprostupnou zeď, ale naopak u něj má
kraj velmi propustnou membránu. Tak „zemi zamyšlenou“ navštěvují osobnosti ze všech
koutů českých zemí – a ta je všechny vítá a přijímá. Kde to jen jde, vztahuje Stehlík
ochrannou ruku a „domestifikuje“ osobnosti na jihu Čech. Navíc u Stehlíka nenajdeme ani
nepřátelství vůči městům, a to ani vůči městům z jiných regionů a ani vůči městu největšímu.
Tak Stehlík například stavbu kostela v Paštikách komentuje slovy: „Šťastná byla nejen volba
projektanta architektury, ale i malíře a sochaře, kteří byli povoláni rovněž z Prahy.“177 Tedy
konstrukcí, jaké by se kostel například od zapřísáhlých regionalistů nadál jen stěží.

3.4 Zachycování kulturní paměti
Země zamyšlená začíná nabývat přesnějších kontur po druhé světové válce – ergo v době,
kdy se svět radikálně proměňuje, dochází k urychlování dějin a svět Stehlíkova dětství
zaniká. Do těchto procesů vstupuje se snahou zachovat z uplývajícího světa všechno, co
bude možno, a usiluje o zachycení mizejícího světa alespoň na stránkách knihy. Taková
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motivace je zřetelná i z některých uvození napříč dílem, vizme kupříkladu: „V Záboří jsem
slýchával píseň jistě sto let starou, do níž neznámý lidový skladatel vměstnal mnoho míst a
jmen z našeho kraje. Nevím, jestli se ještě zpívá, proto ji zaznamenávám.“178 „Nikde jinde
jsem neslyšel tak zvláštní pojmenování pro sedlé mléko jako ve Dvoreticích, proto je
zaznamenávám: sedlák.“ 179 „Kateřino z Čeřejova! […] Jako bys nikdy ani nebyla žila,
uniklas i všetečné pozornosti historiků, ale já nezapomínám, kdyby všichni na tebe
zapomněli…“180
Už jsme konstatovali, že Země zamyšlená je plná vzpomínek na kulturní, politické či jinak
významné osobnosti (nejvíce pozornosti se dostává spisovatelům a malířům), na tradice a
zvyky, na vlastní zkušenosti s danými místy; každá zaznamenatelná událost u Stehlíka
dostává místa. To má i svá úskalí: s objemem textu (v součtu tří svazků přesáhne tisíc stran)
klesá jeho živost, čtenář je zahlcen řadou osob a míst a vzhledem k tomu, jak Stehlík vedle
sebe klade například výrazné krajové spisovatele (opakovaně zmiňovaní Josef Holeček nebo
Karel Klostermann) s druho- až třetiřadými režimními autory (Josef Rybák, Pavel Bojar),
dochází k axiologickému zplošťování textu. Text je proložen řadou citací, Stehlík s oblibou
cituje básníky či myslitele; jako jeden z mála jde k pramenům i u kanonických symbolů
jižních Čech a protkává svou pouť citáty z Husa, citáty z Chelčického.
Za pozornost stojí, že i přes odkazy k zapomenutým a téměř bezvýznamným básníkům
Stehlík nikdy nedá zaznít básním svým: že své verše nepřetiskuje, a to ani v krátkých
výsecích, a ani jedinkrát neprováže paměť místa se svou básnickou sbírkou. Může za tím být
ostych či nedůvěra v sílu vlastních básní, ale v jistém ohledu je to odůvodnitelné i jinak:
Stehlík-poloprozaik je totiž téměř zaměnitelný s básníkem. Jednak měl Stehlík celoživotní
tendenci básnicky ztvárňovat jihočeské reálie a lyricky a impresivně ztvárňovat přírodu – a
básnickému vidění se nemohl vyhnout ani v próze –, jednak se jeho poesie nezakládá na
tvarové vázanosti a pevné formě, a kdybychom rozbili veršovou strukturu, nenašli bychom
výraznějších rozdílů od stylu Země zamyšlené – a jednak je Stehlíkova poesie v jistém
smyslu subsumována v jeho velké próze. Lze to vidět na prolínání některých motivů i na
některých slovních spojeních, ve kterých, ať záměrně, nebo náhodou, poznáváme názvy
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Stehlíkových sbírek či jejich lehké modifikace: za všechny jmenujme „večery voněly
vodou“, „dub královny Johanky“, „krajino plná znamení…“ či obtížněji vyhnutelné „Marino
Alšová!“ nebo téměř nevyhnutelný „pelyněk“.

3.5 Pojetí víry
Ústupky vůči dobové politické situaci, které Stehlík podstoupil, mu paradoxně zajistily
značnou tvůrčí svobodu – umožnily mu totiž vytahovat i jména, která by za běžných
okolností byla zapovězena. Tak Stehlík zmínkami oprašuje Mukařovského strukturalism,
weinerovský expresionism, ale i osobnosti katolických duchovních. Proto jeho náboženské
chápání jihu Čech netrpí výraznější redukcí, co se záběru týče – jiné to bude s redukcí
rozdílů, které mezi jednotlivými liniemi panují. I Stehlíkovo vidění je totiž zjednodušující a
usouvztažňující: jeho harmonizující pojetí hledá spíše smír a schůdnost, nikoli rozdíly a
nesmiřitelnost. Danému rastru Stehlík uzpůsobuje i výběr událostí; jako bytostný idylik je
zklidňujícímu tónu téměř důsledný. Na první pohled žitý svět téměř neopracovává a recipuje
své okolí, jak se mu jeví; ve druhém sledu ale výběrem fakt a akcentací zřetelně rozlišuje,
kým se zabývat a co už je za hranou. U disharmonizujících momentů se nikdy dlouho nezdrží
– a když zdrží, přece nevydrží. Když myslí na „těžké lidské dílo dole; […] na předčasně
zestárlé mámy, ztrhané nežádoucími porody, na věčně nedoživené děti, na lásku
vystřízlivělou zklamáními“, přece od myšlenek záhy utíká – „dost, už dost!“181 Když dorazí
k obrazu barokního mistra Salvatora Rosy, na kterém stojí prorok Ezechiel na obrubni hrobu
a „svým prudce výmluvným gestem přivolává k poslechu svého kázání všechny kostlivce“,
ihned od ní zase prchá pryč: „Je to zvláštní malba, vyvolávající barokní cítění otřesné a
navždy… Necítíme se v něm doma a hledáme jiný svět bližší našemu srdci…“ a nachází ho
v zámeckém parku, „kde nás okouzlí mnoho stromové krásy“.182
Nábožná linka se Zemí zamyšlenou táhne od úvodních odstavců. U Stehlíka ale nejde ani tak
o potřebu cíleného tvoření mýtu jižních Čech, spíše o přejímání víry předků; že je raná
náboženská zkušenost zásadní a nesmazatelná i pro další osobnostní vývoj, se ukazuje v řadě
pasáží: „To, co se tehdy dělo v dětské duši, byl projev opravdové a nelíčené zbožnosti, která
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pak pokračovala doma v sednici před improvizovaným oltáříkem.“ 183 „Ó, sladká útěcho
modliteb, víro naivní, kouzlo zraku oslněného – důvěro bez výhrad! Moci se stulit zase do
tvého klína – a nevědět o ničem, o ničem jiném…“184 Zkušenost z dětství se promítá i do
víry dospělého a vyzrálejšího poutníka. Příznačná je pro ni opět kontaminace odlišných
ideových proudů – což nadále znamená přetřásání jmen Hus, Chelčický, Žižka, Štítný.
Z úvah o významných křesťanech místy zaznívá dobová politická rétorika. Tak čteme o
Tómovi ze Štítného: „Štítný, vrstevník Jana Lucemburského i Karla IV., žil ještě za vlády
jeho syna a byl současníkem Husovým. Tep jeho srdce je klidnější, když hněte svou
myšlenku v těžkém zápase s jazykem ve věcech teologických dosud nevypracovaným, ale
najdeme i u něho ,slova ohňová‘, šlo-li o spravedlnost světskou, která i po staletích dýchnou
nečekaným žárem: ,Veď svobodniť jsú lidé; jestliť páně dědina, člověk jest boží.‘“185 Ovšem
pod žárem dobových nánosů lze vystopovat živý krajanský zájem o Štítného práci. „Přílišná
vzdálenost časová nás dělí od jeho středověkého myšlení a ani jeho řeč nečteme už bez obtíží
– ale jeho zakotvení v zemi a toužení k nebesům cítíme právě v tomto kraji ještě po
staletích…“186
Martin C. Putna poznamenává: „Stehlík neprezentuje kněze a katolické pobožnosti jen jako
relikty z minulosti, ale jako ,normální‘, přirozenou, bezpříznakovou složku přítomnosti
regionu. Tu vypráví, jak zachází na faru ke známému knězi, tu jak se účastní poutní
bohoslužby v Římově nebo Obdenicích, kdy ,znenadání přiběhla školní děvčata a za
doprovodu harmonia zpívala Pangue Lingua.‘ V takových scénách jako by se čas zastavil,
jako by se kolem nekonal ,reálný socialismus‘.“187 Ale ,reálný socialismus‘ se koná – a je to
nakonec vidět i u Stehlíka, jak dobře ví i Putna. A právě při zastávkách spojených
s náboženskými pilíři je to nejzřetelnější. S Husem, Žižkou a Chelčickým jsou spojeny
základní nosné body Stehlíkovy mapy jižních Čech: v prvním díle dochází největší
důležitosti kapitoly Krajina Jana z Husince a U Sudoměře, ve druhém Na Vodňansku (do
kterého spadají Chelčice) a závěrečná V srdci jižních Čech. Kromě největší intenzity citové
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a sémantické se náboženským místům dostává i největší míry režimních vkladů – tak Stehlík
s Chelčickým přemítá o zemské spravedlnosti a se Štítným o smyslu práce, kteráž má vést
k přibývání lásky na zemi.
Sudoměřské zastavení, kterým vrcholí první díl, považujeme za jeden z vrcholů celého díla:
„Poutníče, který v předjarním čase zavítáš do této krajiny, ztaj dech a naslouchej. Naslouchej
pozorně! Nejsi v krajině ledajaké – nebude se vemlouvat do přízně tvého zraku sličností
svého odění. I tvář její je přísná, nehybná, vzpomínající. Ani pláč čejčin nad ostřicemi
mokrých luk a těžkými vlnami brázd, ani pípání rackovo nad šedivým zrcadlem hladin
nejsou jejími jedinými hlasy v tom stálém soustředivém tichu. Ten nejpravější, který tě tu
mocně ovane, dere se z hlubin a přesvědčivě hovoří nejprve k duchu. Tedy u Sudoměře se
zaposlouchej, ať uslyšíš, čím hřmí vlna obzoru za hradbou staletých dubů a co říká ono náhlé
výmluvné ztišení. Je to hlas ničím nepřehlušitelný…“188 Zato závěr druhého dílu už dnes
vyvolává spíše rozpaky: „Z Ústí Sezimova vyšly před staletími zástupy osvoboditi lidskou
důstojnost. Dnes tam vyrůstá dělný úl, v jehož bílých krychlích jásají dětské hlasy, a před
nimi zachvívá rytmus pák a soukolí srdcem nového času. Přísné věže starého města zříme
na dosah. To je minulost. Necítíme protikladů – ale jednotu.“189 V tom vidíme Stehlíkova
v celém tvůrčím záběru: citlivého lyrika, ale i autora svolného ke smiřování různých proudů:
Husa se Žižkou, Žižku s politikou KSČ, selství s průmyslem, staré časy s novými – neboť
Stehlík už pochopil „funkci svorníku v klenbě“ a ví, „do kterého ohniska míří zrak této země,
stále zamyšlené.“190

3.6 Lidová duše
Ona vzpomínka na „víru naivní“ poukazuje i k jiné stránce náboženského cítění Stehlíkova
i lidového: že jde často nejen o „vieru pravou“, ale že i pověra je zde pevně zakořeněna. A
to tak pevně, že se jí Stehlík ze všech sil drží, i když už ji dávno prokoukl: „Staří houbaři
nevývratně věří v tajemnou úplňkovou moc na jejich růst a stejně pevná je i jiná víra,
bezvýhradně tvrdící, že tvrzík přestane růst, jakmile jednou na něm spočinou lidské oči. Je
to prastará víra v uhranutí, mnohokrát vyzkoušená, a já si ji od nikoho nenechám
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vymluvit.“191 „Tvář jurodivá se zjevuje mému očekávání a mužicky se klaní až po pás. Za
ní vychází bílý kůň, neosedlaný, bez ohlávky. Ne, nikdo mě nepřesvědčí, že to nebyl bílý
kůň Svantovítův, připravený k obvyklé noční jízdě.“192 „Ještě teď než vstoupím do vody,
třikrát stříknu dlaní a pokřižuji se.“193 A současně se nám zde nabízí i třetí komunikační kód
celého putování: sentiment. Stehlík hned v úvodu prosí: „Odpusťte lyrikovi jeho dojetí. Je
jím vinna vzpomínka na první knížku. Sladký ševel jejích listů mu věčně bude připomínat
vábení pasteveckých let – rajskou podobu světa navždy ztraceného.“194 Odpouštíme – ale
nemůžeme přejít, že jde o sentiment velmi často postrádající kontrolu a že jím Stehlík
obrušuje hranu kýče, alespoň ve smyslu rezkovské definice: „Kýč má stejnou strukturu jako
objektivace představou, je to druh nevěcnosti, od ostatních postojů nevěcných se však liší
tím, že jeho doménou je obor citu, dojetí.“195 Dojetí nad tím, že jsme dojati: to je princip,
který nezřídka zaznívá v pozadí Stehlíkovy pouti.
Ovšem nejen víra je u Stehlíka lidová: lidové je totiž téměř všechno důležité. Lidová je
především duše, jež se následně promítá i do krajiny a do architektury: „Všude je uplatněna
rovnováha mezi vkusem a účelností. Je to projev lidové duše, který nás podmaňuje svou
čistotou i líbezností.“196 „Jemné krajkoví blatských plen je převedeno se stejným citem a
poezií do ornamentiky bělostných štítů selských stavení a lité železné křížky na krychlových
žulových podstavcích nebo zděná boží muka mají v sobě touž ušlechtilost a citové vání jako
stará blatská písnička. Jděte ode vsi ke vsi – a všude na každém kroku budete podmaněni
čistotou těchto projevů lidové duše.“ 197 Jak vidíme, lidová duše u Stehlíka znamená
rovnováhu a uměřenost – ty jsou brány jako univerzální měřítko, a kde se jich nedostává, je
něco špatně. „Každá honosnost tu jaksi pobuřuje… Jako třeba onen neúměrný žulový
pomník, který daly na tomto malém hřbitůvku postavit rodičům děti z Ameriky.“198
Závěrem – ano, v případě Země zamyšlené jde o ideologizované pojetí, které horizontem
jižních Čech účelně zvýrazňuje téma husitství a sociální otázku. Avšak hluboko pod
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dobovými politickými nánosy se zrcadlí jihočešství jako hluboce a niterná žitá a přijímaná
identita – jihočešství, kterému se stěží může dostat větší pocty a většího projevu rodácké
lásky, než jaké mu vzdal svou Zemí zamyšlenou Ladislav Stehlík. A onen stesk a smutek,
který na Stehlíka dopadá cestou krajem, nakonec padá i na čtenáře, když čte závěrečné věty
třetího dílu: „Na mnoha cestách i necestách, poutníče našeho času, jsi zanechal své stopy a
ukládal do smyslů linie, barvy, hlasy a vůně milovaných krajin, přečasto se zamýšleje nad
smyslem lidského konání i nad mlčením všech mrtvých, šťasten na tomto svém putování
vlastí, stále zamilovanější do jejích objevovaných krás a stále roztoužený v její voňavé
náruči, čekaje usmířen, až tě jednou, unaveného celou životní poutí, přijme už navždycky.
S pocitem hluboké pokory a čisté lidské vděčnosti se raduj z každé chvíle, která ti ještě bude
dopřána na těchto potulkách, poděkuj za všechno krásné, čím tě podarovala a nežádala od
tebe nic, tvá země zamyšlená, než synovskou upřímnost, lásku a věrnost. Jen jedna
zneklidňující otázka tě tu provází, poutníku, kráčející už pomalejším krokem k svému
poslednímu cíli: Kolikrát, kolikrát ještě?...“199
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4

Obraz třetí: Hájíčkovo Selský baroko

4.1 Literární kontext
Jiří Hájíček se svými prózami vřazuje do několika dominantních proudů současné české
literatury: Je to předně návrat realistického psaní (Jaroslav Rudiš, Kateřina Tučková), neboť
Hájíček sází na popisnost, střízlivé zachycování prostředí a dějů, často vybírá postavy
průměrné, nikterak výjimečné svým sociálním postavením, výběrem témat kritizuje poměry,
užívá hovorové řeči a zobecňujících povahových rysů a autorská pravdivost zde znamená
pravděpodobnost, jakkoli je místy narušena. Za druhé jde o uchylování k „bezpečné
minulosti“ (Hana Mornštajnová, Marek Toman): tou zde nemyslíme její jednoznačnost či
interpretační jednoduchost, ale (byť zdánlivou) ukončenost tematizovaných dějů a distanci
vůči době vzniku románů. Ta neznamená neschopnost vstupování do společenských diskusí,
ba mnohdy právě naopak; spíše obecnou neochotu otevírat aktuální témata, která hýbou
společností. U Hájíčka je uchylování k historické látce vidět na příkladu prvních dvou próz
z volné trilogie: novele Selský baroko a románu Rybí krev: první se zabývá (byť z odstupu,
který vytváří zasazení příběhu do 21. století) kolektivizací v padesátých letech, druhý se
(částečně z téhož odstupu) točí kolem výstavby atomové elektrárny. Avšak románem
Dešťová hůl se z nastavené kategorie vymyká, neboť je jeho dějová linie zasazena do
soudobého světa – a namísto velkých historických zlomů líčí události zdánlivě
marginálnější, rozpad tradičního vesnického života a soukromé dějiny, osobní krize postav.
Ostatně soukromé dějiny jsou vždy v popředí Hájíčkových próz: neboť v jejich centru vždy
stojí lidé, živí lidé, postavy a jejich osudy, které se proplétají se svou dobou a na pozadí
velkých dějin. Hybné události dějin se nikdy nedějí samovolně, ve vzduchoprázdnu, ale vždy
jsou na ně u Hájíčka navázány konkrétní lidské příběhy a problémy.
S uchylováním se do minulosti souvisí i jiný silný fenomén: využívání dokumentů a hledání
v archivech. To je i případ Selskýho baroka. Pavel Straňanský, vypravěč příběhu, je
genealog, který se živí sestavováním rodokmenů a bádáním na zakázku. Tráví spoustu času
v archivech a leckteré poznatky a objevy přenáší i do vyprávění. Kromě záznamů z matrik
je dokumentární tendence vidět například tajné obecní kronice, kterou Straňanský po
počátečních nesnázích dohledá a odkoupí: zápisy v kronice, jako i novinové výstřižky nebo
archivní materiály, jsou fiktivní, avšak mají zásadní funkci: slouží k autentifikaci, posilují
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uvěřitelnost příběhu; čtenář nabývá dojmu, že to, o čem čte, se skutečně stalo. Tím se
odkrývá i jeden ze zdrojů čtenářské obliby Hájíčkových próz a jejich kompoziční struktura:
že vedle zobrazování jednotlivých osudů malých lidí slouží prózy i jako nástroj poznání a
prostřednictvím svých postav umožňují pochopit dobu a společnost, kterou popisují. Tak se
tomu kupříkladu děje, když čteme některé záznamy z kroniky: „Zemědělci soustavně
poučováni na schůzích, tiskem i obecním rozhlasem, že jediným východiskem z nesnází
venkova je společná družstevní práce. Rolníci však lpějí na hospodaření soukromém,
případně na dosavad obvyklém sdružování dobrovolném. Jen pomalu přicházejí k poznání,
že nelze jinak než se podrobit.“200

4.2 Ukotvení příběhu
Pokud jsme v případě Našich vycházeli z úvodní věty, v případě Selskýho baroka můžeme
významové kódy vytěžit ještě o něco dříve – z dedikace, která zní: „Mýmu tátovi, kterýmu
je letos sedmdesát a kterej se začátkem padesátejch let nesměl ani vyučit řemeslu, protože
byl synem kulaka […] a kterej si dodnes pamatuje, jako by to bylo včera, každej kousek pole
z toho čtyřiadvacetihektarovýho statku, co už dávno není…“201 Tématem, kolem kterého se
novela točí, je násilná kolektivizace venkova v padesátých letech minulého století.
Straňanský dostane nabídku, kterou z finančních důvodů neodmítne a která ho zavede do
zamotané historie jedné vesnice a k nevyřešeným sporům mezi mrtvými, ale i živými.
Straňanský, jehož vyprávění není časově ukotveno, avšak mohlo by odpovídat zhruba době
publikování díla (2005), se dostane k dopisu, který má usvědčit jednu z postav z udávání,
které vedlo k zabavení majetku několika sedlákům – ovšem jak se nakonec ukáže, zdaleka
není nic tak jednoduché.
Děj novely je situován na Třeboňsko – Straňanský bádá v ústraní třeboňského archivu, krom
něj zabírají hlavní úlohu vesnice Tomašice, Smrčí nebo Černá Hůrka. Jmenovat bychom
mohli i další vsi – avšak podstatné zde je, že s výjimkou Holašovic, symbolu selského
baroka, které jsou opakovaně zmiňovány (aniž by byly dějištěm některé z částí příběhu a
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aniž by byly jihočeské, jak Straňanský ukazuje),202 jsou všechny názvy vesnic fiktivní. To
vytváří zvláštní dvojznačnost – na jedné straně distanci od zeměpisných jižních Čech, které
tak nejsou v některých pasážích díla přímým podložím díla, neboť místa na mapách
neexistují, ale na druhé straně i jejich abstraktnější pojetí a vytvoření modelové vesnice
z jejích prototypických znaků. Neexistující názvy obcí navíc mohou naznačovat obecnost
popisovaných událostí – totiž že by se mohly odehrávat téměř kdekoli, že nejsou spjaty
s jedním konkrétním místem.
Název Selský baroko odkazuje ke dvěma fenoménům: jednak k typu architektury, která je
spojena s jižními Čechami a která je přitažlivá i pro turisty (o čemž svědčí i zájem Daniely,
postavy původem z Prahy a jedné z hlavních protagonistek příběhu), jednak důrazem na
selskost. Selství je totiž jedním z vůdčích principů vesnice v padesátých letech, v době před
násilnou kolektivizací – a už zmiňované motto svědčí o tom, že práce „na vlastním“ a pevný
vztah k půdě je jednou z hlavních deviz sedláka. Kolektivizace měla definitivně zrušit
soukromé vlastnictví, avšak sedlák je typ nezlomný – a především pokud na něj budeme
hledět skrze jihočeskou neústupnost a schopnost ohnout se sice navenek, ale uvnitř zůstat
nezlomný, je projekt dobrovolného přijímání kolektivizace předem odsouzen k nezdaru.
Vybídek ke čtení Selskýho baroka skrze staré jihočeské kódy je ostatně povícero: začněme
například hlavní postavou, která též naplňuje výše zmiňované stereotypy. Tak například
Daniela hned z úvodu Pavlovi sděluje, že je „jako hodně lidí tady odtud, […] takovej
nepřístupnej, trochu zamlklej…“.203 Švagrová Vlaďka mu pár stránek nato vytýká (a poté
ještě několikrát zopakuje), že jsou s bratrem „oba stejný palice…“ 204 A nejde tím jen o
náhodně volené ukázky, které by měly doplňovat „jihočeskou zamlklost“ či „jihočeskou
tvrdohlavost“, ale o nejvýraznější charakteristiky hlavního hrdiny. Typický je i jeho silný
vztah k půdě a k místu, ve kterém vyrůstal: „Pořád budu říkat naše chalupa, i když už mi z ní
nepatří ani cihla,“205 sděluje příkladem.

202

„Akorát mě vždycky pobaví to jihočeské baroko. Holašovice bejvala vlastně německá vesnice.
Hollschowitz po německy. Prostě samí němci. Před válkou tam bydlely všehovšudy snad tři český rodiny.“
Tamtéž, s. 16
203
Tamtéž, s. 15
204
Tamtéž, s. 27
205
Tamtéž, s. 18

56

4.3 Vesnice a město
Straňanský vychází ze studia tradic a z rozhovorů s lidmi, ale coby vzdělanec a člověk
přesazený do města už je od venkovského života odtržen. To se projevuje především v jeho
špatném přijetí v Touchově, starousedlík Šíma na něj například před hospodou doráží:
„Řekni, cos udělal pro Touchov? […] Jsi tu dva roky a nikdo tě neviděl, že bys pracoval.
Ale spíš do deseti, to ví ve vsi každej!“206 A z druhé strany se přidává Krohan: „…máš plnou
hubu keců o vesnici a tradicích, ale pomáháš prodávat chalupy Pražákům…“207 Téhož přijetí
se ale Straňanskému ale dostává i v rodině, například o bratrovi říká: „On uznává jen ty, co
dělaj rukama, víte? Vždycky mě měl za flákače, kterýho dali rodiče na školy a kterej směl
celý dny jen ležet v knížkách, a on zatím jako starší brácha odřel doma všechnu práci.“208 A
uzavřenost venkovského prostředí a odmítavost vůči městu mu nakonec zničila i manželství.
Že si „přived na ves holku z města“209 mu vyčítá ledaskdo – a důvody nejsou nikterak nové,
že je umělkyně, že ráno dlouho spí…
Vesnice už u Hájíčka není místem idylického soužití a záchovy tradičních hodnot. Její
destrukci naznačují už postavy, které se v novele vyskytují: alkoholici, závistivci, hrabivci,
agresoři. Na zničení tradičního způsobu života se podílela především politická situace a
lámání sedláků, kteří byli i přes svou neústupnost a nezlomnost přinuceni připojit se
k družstvům; k tomu se připojily i spory mezi vesničany a dohady, kdo na koho udával a kdo
zrazoval. Jak Straňanský postupně odkrývá, osobnostní pokoření sedláků a jejich rodin
neskončilo v minulosti, ale zanechává trvalé stopy i po půlstoletí a mezi aktéry i jejich
potomky je řada nevyřešených konfliktů. Když mu Daniela (jejíž příjmení zjistíme až
v závěru díla) vyčítá, že mluví stále jen „o tom, co bylo“, vysvětluje jí, že „všechny ty
příběhy tu pořád jsou. V krajině, na polích, v chalupách s lidma, který už o nich třeba dávno
nevědí.“210
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4.4 Selství a vztah k půdě
V padesátých letech má selství stále velký význam a řada obyvatel Tomašic si na příslušnosti
k selskému stavu zakládá. Že povinné připojení k družstvu nesli s těžkostí, dosvědčuje řada
postav: Daniela („Mně děda všechno vyprávěl, jak se hospodaří, všechno o statku. On tam
pořád byl! I když ležel poslední měsíce těžce nemocnej a nemoh chodit.“ 211 „Víš, co to
muselo bejt, když se svobodnej sedlák dobrovolně vzdá polí? Nedalo se to už vydržet.“212)
nebo paní Hermová – dcera sedláka Mařánka („Tatínek poctivě a bez reptání pracoval, aby
jim ukázal, že je pořád sedlák, kterej má svoji hrdost, a že všechnu práci dělá dobře…“213
„A pak jsem taky slyšela, jak tatínek jednou říkal panu farářovi: Nedonutili mě nenávidět. A
s tím můj tatínek umřel a já jsem s tím šla dál.“)214 O padesát let později už sedláků téměř
není – proměnil se svět a lidé na vsi mají více možností, jak se uživit, selská stavení už
zanikla („Nakonec komunistům začaly ty ruiny vadit. A tím, že je odstraní, chtěli mezi lidma
nadobro vymazat povědomí o selskejch usedlostech a rodech…“)215 a mladší generace už
nemají sklony k usazení na vesnici („Ale Karel nic z toho nechtěl. A víš proč? Protože by
nemoh každej večer v sedum sednout k televizi a válet se na gauči.“).216
Selství vypodobněné u Hájíčka je odlišné od selství u Holečka nebo u Baara. Předně téměř
nemá náboženskou záštitu: jako jsou Kojan nebo Cimbura hluboce věříce křesťané (ačkoli
s řadou věroučných odlišností), u žádného z tomašických sedláků nenajdeme víru v Boha
tematizovanou jako hybný motiv jejich práce. Jako by hned s odcizením kostelních zvonů,
jež je oznámeno v úvodu novely, zmizela celá náboženská rovina venkovského života. Je to
nakonec Pavel Straňanský, kdo jako jediný otevřeně vnáší do diskuse ontologický rozměr
existence. Když zjistí, že mu Daniela odcizila dopis, který měl usvědčovat z udávání,
rozčílen sděluje: „Danielo, existuje ještě jiná spravedlnost, než je tady ta. A tý neunikli, to
se neboj.“217 Načež mu Daniela odpovídá: „No jo, ten bohabojnej Mařánek v tobě…“218
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4.5 Nemožnost jednoduchých závěrů
Daniela okopíruje dopis, který Straňanský objeví v tajné kronice – dopis, který obsahuje
udání na lidi, kteří se schází za účelem nelegálního hraní karet. Straňanský ho sháněl kvůli
zakázce pro Šrámka, člověka, jenž chtěl jeho prostřednictvím politicky zdiskreditovat syna
ženy, která dopis napsala – ale když se Straňanský po vnitřním váhání rozhodne, že dopis
nevydá, nic tím nezachrání. Daniela, rozená Jirchová – tedy dcera jednoho ze sedláků, kteří
byli perzekuování na základě zkreslené interpretace zmiňovaného dopisu –, ho totiž
poskytne zadavateli zakázky sama – a ještě přitom vydírá stařičkou autorku dopisu, po které
vyžaduje padesát tisíc korun: avšak i když Daniela většinu částky obdrží, umožní zveřejnění
dopisu v lokálních novinách. Přesto nelze její jednání jednoznačně odsoudit, jelikož ani
peníze, které falešným slibem vymohla, nemohou nahradit nespravedlnosti, které byly na
její rodině na základě udávajícího dopisu spáchány.
Hájíček velmi rafinovaně splétá zápletku: vše u něj dospívá do bodu, ve kterém se střetne
několik různých přístupů k témuž problému. Už zdaleka nejde o střet dobra se zlem, ve
kterém by jedna strana měla autorským zásahem navrch, ale o střet několika interpretací
dávné kauzy, z nichž žádná není ta jedině správná. Která je správná a legitimní, se od
vypravěče nedozvíme – ten nabídl svou variantu, ale nastínil i jiné možnosti.
Jisto je, že vesnice už není idylickým místem, které by stavělo hráz proti destruktivnímu
světu – že zaštítěné próz nálepkou „trilogie morálního neklidu“ je velmi výstižné, neboť
vesnice, ve kterých se příběhy odehrávají, jsou v morálním rozkladu a v zániku tradičního
způsobu života. Nabízí se otázka, zda to někdy bylo o tolik lepší, například Straňanský si
vybavuje: „Vzpomněl jsem si, co mi řekl první člověk, kterého jsem toho léta v Tomašicích
oslovil. Je tu plno závisti, pomluv. Vždycky to tady tak bylo…“219 Ani kdyby však vesnice
nikdy nebyla místem zdravého života, nezmizí tím jeden aspekt – stesk po starých časech. I
kvůli němu Straňanský nakonec věnuje tajnou kroniku, kterou odkoupil, paní Hermové,
neboť k té chová nejvíce sympatií: „Je vaše,“ říká jí – „Vám se nejvíc stejskalo po tý vsi,
která už není.“220
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4.6 Jiří Hájíček a jihočeská literární tradice
Několikrát jsme se tématu již v průběhu práce dotkli, avšak postavme otázku samostatně:
Jsou prózy Jiřího Hájíčka významově spjaty s prostorem jižních Čech, anebo by se mohly
odehrávat v kterékoli jiné části českých zemí? Na první pohled se může zdát, že mohly; že
autor využívá lokality především proto, že je mu nejznámější a že se v ní nejjistěji orientuje.
Jižní Čechy Hájíčkovi nejsou explicitním tématem, na rozdíl od Holečka nebo Stehlíka
nerozepisuje povahopis a neříká napřímo, jaké jsou jižní Čechy nebo jací jsou Jihočeši.
Pakliže tak ale nečiní, děje se tomu v souladu s jeho poetikou: a odtud naše snahy o druhý
pohled a jiné čtení. Hájíčkův realism totiž není dovysvětlující, návodný, zaplněný a autorsky
plně významově kontrolovaný, ale naopak nechává řadu pasáží záměrně nedotvořených a
přenášejících aktivitu na čtenáře. Hájíček je metodou realistický autor, ale duchem a
povahou textů jde o autora silně modernistického: je to totiž především čtenář, kdo ručí za
významovou jednotu díla. Hájíček často pracuje s náznakem, rozehraje dramatickou situaci,
emocionální scénu, ale za jejich vyznění nezodpovídá vypravěč, nýbrž čtenář, který je nucen
překročit estetickou hranici a stát se spoluzodpovědným za smysl. Právě tento aspekt a fakt,
že jsou Hájíčkovy fikční světy komunikačně zaměřeny do sebe, nikoli navenek, nám
umožňuje je charakterizovat v kontextu jihočeské literatury, ačkoli samy se k ní otevřeně
nehlásí. Využijme zde prózy Jiřího Hájíčka k sumarizaci znaků, které nám vyplývají jako
typické pro jihočeskou literaturu; abychom posílili jejich platnost, opřeme se i o zbylé texty
trilogie.
4.6.1 Prostor
Samozřejmou podmínkou je přítomnost postav z jihu Čech a/nebo zasazení do jihočeské
krajiny. Selský baroko je, jak zmíněno, zasazeno na Třeboňsko: do archivu a do okolních
vesnic. V Rybí krvi zůstáváme povětšinou v prostoru vesnice, ale přesouváme do oblasti
k Temelínu a do doby výstavby jaderné elektrárny, která znamená zánik okolních obcí. Ani
zde nejde o užití jmen existujících vesnic, zde totiž vesnice jména ani nemají – jako by tím
mělo být předznamenáno, že jsou odsouzeny k zániku a že už zmizely z map. Samotný
román je uvozen popiskem: „Ohrožené vesnice nemají v tomto románu jména, ale skutečně
existovaly. Lidé v románu jména mají, ale jsou to smyšlené postavy.“221 Rovněž Dešťová
221
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hůl vychází z fúze obcí s fiktivními názvy (vesnice Lešice) a obcí existujících (město České
Budějovice).
Krajina – ve smyslu duchovním i hmotném – je aspektem silného vztahu, což má zřejmý
původ v selské tradici kraje. Postavy jsou v krajině pevně zakořeněny, to je vidět už na výše
vypsaných citacích (příkladem Daniela: „Mně děda všechno vyprávěl, jak se hospodaří,
všechno o statku. On tam pořád byl! I když ležel poslední měsíce těžce nemocnej a nemoh
chodit.“222) i na dedikaci románu autorovu otci, který si pamatuje „každej kousek pole z toho
čtyřiadvacetihektarovýho statku, co už dávno není…“223 V Rybí krvi je takových příkladů
několik: „strejda Venca“, který se raději utopí v řece, než aby se musel vzdát rodného místa
a odejít z něj, nebo paní Zhorková, která též říká, že od rodinných pozemků nikdy neodejde:
„Copak bych já mohla z chalupy odejít? Co by tomu tatínek řek…?“224 V Dešťové holi je
téma vztahu k půdě nejvyhrocenější – a nejbezvýchodnější. Tak Zbyňka, hlavního hrdinu,
po rozmluvě se starým bývalým sedlákem napadá, že „vidí odcházet asi poslední generaci,
pro kterou býval kus pole nejen obživou, ale i srdeční záležitostí.“225 Zbyněk sám o vztahu
k půdě neustále přemítá, jeho profese správce pozemků mu přijde až nemorální, ale nejde už
jen o dědičnou selskou tradici, ale vnáší i úvahy zvenčí: „Přečti si, co píše Rudý oblak.
Indiáni si nedovedli představit půdu jako majetek, kterej si můžou ohradit nebo kterej můžou
prodat. Chápali svoje loviště jako něco, co jim vyšší moc svěřila do správy. Jak můžeme
prodat něco, co nám nepatří, ptali se, když po nich běloši chtěli podepsat smlouvy o
prodeji.“226
4.6.2 Postavy
Co se týče spojení prostoru a postav, nutno zdůraznit ještě idylizující tendence – ovšem
nikoli nutně idyličnost, která by byla rozvinutá a funkční. Máme zde na mysli Putnův
zmiňovaný výrok: „Ti, kteří idylu a harmonii mají, vedle těch, kteří o ni, většinou marně,
usilují. Zakotvení vedle vykořeněných.“227 U Hájíčka jde spíše o druhou variantu: toužení
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po idyle, které však nelze vyplnit. A nejde především proto, že svět, o kterém postavy sní,
už neexistuje. V Rybí krvi vypravěčka Hana několikrát zmiňuje, že nejoblíbenější knihou
jejího otce je Jan Cimbura – tedy kniha, která nese podtitul Jihočeská idyla. Jenže svět
Cimburův je světem dávno zaniklým, a postavám tak nezbývá než se ho marně dovolávat,
anebo se od něj odvracet: to je případ Hanina bratra Honzy, který se ohrazuje vůči otci i vůči
Janu Cimburovi. A ona vykořeněnost je případem i Zbyňka z Dešťové holi, jak si všímá i
jeho partnerka Tereza: „Nejsi ukotvenej. Uzemněnej, rozumíš? Pracuješ s půdou, je to tvůj
džob, ale sám nic nemáš.“228
Usilování o idylu je hnáno především jednou pákou: nostalgií. Ta je jedním z primárních
způsobů naladění ke světu a setkáme se s ní napříč celým dílem; jakási touha po mizejícím
světě, po světě pevných hodnot, po idyle dětství – v tom je Hájíček opět výrazně jihočeský.
Nostalgie je jedním z hlavních motivátorů jednání postav, jedním z hlavních principů jejich
rozhodování. Oproti nostalgii u Holečka, Baara nebo Sovy je Hájíček v odlišné situaci – u
něj je totiž nostalgie bezvýchodná. Zatímco Kojan nebo Cimbura mohli věřit v opětný
rozkvět selství – a skrze něj celého národa –, postavy Hájíčkových próz tutéž možnost nemají
– protože svět se mezitím radikálně změnil a svět Cimburův už je nevratnou minulostí. Tak
v Rybí krvi Hana neví, jestli ještě chce být učitelkou, neboť to byl „takovej spíš dětskej sen.
Že budu učit na naší venkovský jednotřídce a budeme se Zdeňkem šťastně a spokojeně žít
v chalupě strejdy Venci u řeky…“ 229 A Zbyněk z Deštové hole už jen rezignovaně
konstatuje, že „ráj je už dávno ztracenej“.230
Z vlastností, které jsou v souvislosti s jihem Čech zmiňovány, jsou na prvních místech
tvrdohlavost a neústupnost. To jsou přední charakteristiky i všech hlavních protagonistů
Hájíčkových próz: Straňanský se pouští do rozkrývání vesnických sporů, Hana tvrdohlavě
protestuje proti bourání vesnic, ačkoli její snahy nemají moc nadějí na úspěch, Zbyněk
neústupně a přes výhružky bojuje proti developerským podvodům v Lešicích. Jako
Straňanskému švagrová vyčítá, že jsou s bratrem „oba stejný palice…“231, tak i Haně bratr
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říká: „Věděl jsem, že jsi tvrdá palice.“232 A neústupní jsou nakonec téměř všichni sedláci
v Selským baroku, když se staví proti kolektivizaci, i řada postav Rybí krve, když hájí
historickou tradici obcí a jejich právo na existenci.
Jižní Čechy jsou známé pro svou náboženskou hloubavost. Pokud ji připustíme, nezbývá než
konstatovat, že u Hájíčka se už takové pojetí rozpadá. Ne že by zde takový cit vůbec nebyl
– ale už se vyskytuje jen jako relikt z minulosti, jako něco mizejícího. Tak například Haně
je vyčítáno, že „v kostele tě člověk neviděl“.233 Náboženské cítění je neodmyslitelné – avšak
provolávání slávy Husovi nebo Žižkovi už se nedočkáme. Jedinou výjimku představuje
Zbyněk a jeho krátké pozastavení: „Podíval se k lesu, u země se držela mlha. Byla hustá,
jako by se v ní něco skrývalo. Pravda mistra Jana Husa nebo bláznovství větroplacha
Kudličky nebo vzdor rychtáře Kubaty. Napadlo ho, že tenhle koktejl tu lidé dýchají už po
staletí, brouzdají se v něm holínkami, když jdou unavení z odpolední směny. Vesničané
z nízkých stavení, kteří vědí své a nenechají si jen tak něco namluvit.“234
Co je mnohem životnější, je rozpor mezi vesnicí a městem. Mondializační tendence vedou
ke stírání rozdílů mezi regiony, odlišností ubývá a kraje i lidé se sobě čím dál více podobají.
Tím spíše ale vyniknou diference, které jsou danými procesy silněji nasvíceny: zde je to
především vztah vesnice a města. Ale samozřejmě nejde o nic nového: s přezíravostí a
morální nadřazeností vůči městu se setkáme téměř ve veškeré venkovské próze. Pokud
Hájíček potřebuje některou měšťanskou postavu diskreditovat, často k tomu používá rozdílů
mezi životními styly: jako u jiných autorů, tak i zde se vesničané pohoršují nad tím, že lidé
z města spí do deseti hodin, jak se oblékají, že nezvládají manuální činnosti.
Jako předchozí autoři, i Hajíček klade do centra příběhu vždy postavy silně morální. Tím
nemyslíme, že by jeho postavy byly černobílé a psychologicky ploché, naopak mají řadu
stinných stránek, ale vždy je v jejich jednání přítomna mravnost: mravnost, tedy neustálé
váhání a hledání, nikoli soubor dogmat a pravidel. To je dobře vidno i v
Hájíčkových povídkách, které téměř vždy vedou hlavního hrdinu k morálnímu konfliktu.
Jakkoli jejich řešení není vždy jednoduché a eticky jednoznačně zhodnotitelné (což je
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ostatně jedním z hlavních důvodů, proč jsou postavy Hájíčkových próz tak reálné a
uvěřitelné, neboť se chovají jako živí lidé), vždy je zřetelně podmíněno sub specie morálním.
Tak Straňanský odmítne odevzdat dopis, který by měl sloužit k politickým manipulacím
(ačkoli tím nakonec ničemu nezabrání), tak Hana bojuje za zachování obce, tak Zbyněk
nezištně pomáhá známé z dětství Bohuně se sporem o pozemky, i když ta už sama
rezignovala.
4.6.3 Kompozice
Pakliže dříve citovaný Putnův výrok říká, že „máme nějaké tradiční hodnoty, kterých se
držíme, jsme jakoby trochu pomalejší“, je to i čas, který je zde zásadní – a to nejen pomalost
jako poklidnější přístup ke světu, ale i časovost ve smyslu tempa narace. Jako rozmáchlé
kompozice Holečkovy či Stehlíkovy, ani romány Jiřího Hájíčka nejsou nikterak zvlášť akční
– vedle pasáží založených na dějovém napětí se jako dominantnější ukazují části, které
nejsou hnány „bičem děje“, ale které zvolna plynou, zdánlivě beze spěchu a velmi
uměřeně. V době, jíž navíc dominuje literatura založená na akci a dynamice příběhu, zdaleka
nejde o nic samozřejmého. U Hájíčka nalezneme množství textu, které děj nikam neposouvá
– které jsou vyprávěny, jen aby se vyprávělo. Tedy žádná zběsilá rychlost dějových zvratů,
ale poklidné vyprávění; nikoli neorganické vyvyšování myšlenek, ale přirozený spád
dialogů. V tom je Hájíčkova velká síla: že dokáže nikoli jen myslet příběhem, ale že
především myslí příběh. S lehkou nadsázkou bychom mohli mluvit o tom, že zde Hájíček
navazuje na starou jihočeskou písmáckou tradici. Jako kronikář Markyta ze Selskýho baroka,
o kterém Straňanský říká paní Hermové: „vždyť jste ho znala, byl to typ písmáka, byl to jeho
život, radost.“235
A konečně klíčový pojem Blažíčkův, naivita. Jakkoli Hájíček konstruuje uvěřitelné a
realisticky pravděpodobné postavy a dialogy, naivitě autorského gesta se nakonec nevyhne
ani on a zápletka mu občas z uvěřitelnosti vykolejí. Nejzřetelnějším případem je závěr
Dešťové hole, ve které Zbyněk, hlavní postava, najde v závěru v komíně značnou sumu
peněz, které předá Bohuně a nahradí jí tak ztrátu, která jí byla způsobena podvodným
přepisem pozemku, který měla zdědit po svém strýci.
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Suma sumarum: Ačkoli autor svými prózami vstupuje do jiného času než jeho předchůdci,
z čehož plynou i některé nevyhnutelné rozdíly, z popsaných důvodů je nám lze konstatovat,
že prózy Jiřího Hájíčka bez výraznějších zádrhelů zapadají do linie jihočeské literatury, jak
ji nastoupily autoři předchozích generací.
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Závěr
Už Immanuel Kant doporučoval všem „pragmatickým antropologům“ zabývat se literaturou,
jelikož právě literatura umožňuje takové poznání člověka, jaké žádná exaktní věda
poskytnout nemůže. I kupříkladu T. G. Masaryk je znám tím, že před svými cestami nejprve
nastudovával literatury zemí, do kterých se chystal, aby pochopil mentalitu daných krajů.
Tak i texty, kterými jsme se zde zabývali, dovedou kromě vlastního individuálního cíle podat
výpověď o kraji, do kterého jsou zasazeny, o době, kterou popisují, a o lidech, kteří ji
prožívali. A je to právě i Masaryk, kdo jako jeden z prvních oceňoval práci Holečkovu
pozoruje, že nám „chybí román český a slovenský, totiž takový, kde by se projednaly naše
přítomné národní a teď i státní problémy a odkud by domácí i cizí čtenář mohl vyvážit ducha
národa,“ říká, že „jsou partie v Čapku-Chodovi, Holečkovi, Herrmannovi a jiných, které
čt[e] s potěšením“. 236 Jinde zase zmiňuje, že „Holeček studiem jihočeského lidu taktéž byl
doveden k reformaci; vyciťuje protivu náboženství bratrského a jezuitského, jak se hned
ustálila v počátcích protireformace“.237 Tak Holeček, jako další autoři, promlouvá k povaze
„jihočešství“. Že je „jihočešství“ v literatuře snáze viditelné a lépe vymezené, jsme se snažili
ukázat v textu práce a především v úvodních částech, které stručně shrnují vývoj literatury,
která se definuje svou příslušností k jihu Čech anebo kterou s takovou literaturou pojí
společné znaky.
Tam, kde je „jihočešství“ přímo definováno, jde mnohdy o racionální a účelové konstrukce,
které ne vždy musí plně odpovídat reálnému stavu života v kraji – lze dovozovat, že některé
projevy Jihočešství začaly být jako takové přijímány až poté, co je tak někdo pojmenoval.
To je opět případ zejména starších textů a nejvíce Holečkových, z nichž jejich vykladači
vytvořily snad ještě větší mýtus „jihočešství“, než jaký Našimi stvořil Holeček sám. Avšak
je na místě podotknout, že tím nejde o nic atypického a důsledně vzato je takovou konstrukcí
každá národní či jinak regionálně utvářená identita – a že to vždy byla literatura, jež identity
spoluvytvářela a posilovala.
Je samozřejmé, že ne všechny znaky lze najít ve všech dílech, ale v modifikacích a různých
konstelacích je většina z nich u autorů, které považujeme za zásadní pro jihočeskou tradici,
236
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obsažena. Tradici literárního jihočešství zde vedeme nezbytnou zkratkou po beletristické
lince Mokrý – Klášterský – Holeček – (okrajově) Baar – Sova – Klostermann – Čarek –
Stehlík – Hájíček s teoretičtější záštitou Chalupný – Putna. Rozvití konkrétních znaků se liší
dle autorských záměrů i žánrových kódů, každý autor chtěl sdělit něco svého a poesie nabízí
jiné možnosti než próza. Rovněž tak je samozřejmé, že leckteré znaky, které spojují díla
zasazená do jižních Čech, je spojují i s místy z odlišných krajů. Zdůrazňujeme, že nechceme
tvrdit, že by literatura jižních Čech byla zcela odlišná od literatur jiných krajů – koneckonců
jsou všechny podmnožinami české literatury (ta podmnožinou středoevropské literatury,
jakkoli ji radši klademe do závorky), ta podmnožinou evropské literatury a případně ještě
dál.
Jsme v podobné situaci, jako když chtěl Emanuel Chalupný definovat mentalitu jihočeského
člověka: musíme konstatovat, že při zeměpisné i kulturní blízkosti a spjatosti krajů, „při
společném slovanském původu a dlouhých společenských i politických osudech […] rozdíly
jejich povahy nemohou být absolutní, nýbrž jen relativní a namnoze velmi jemné.“238 Tak
ani pro nás není rozdíl mezi jihočeskou a dalšími českými literaturami absolutní, ale i tak
nám přijde smysluplné některé jemné výchylky jmenovat.
Rekapitulujme: Krajina zádumčivá a země zamyšlená, zakořeněnost lidí v krajině, důraz na
selství jako základ společnosti a vesnici jako ideální prostor, usilování o idylu, nostalgie
coby základní naladěnost ke světu, lpění na tradici, hluboký náboženský cit – opíraný
namnoze o tradici husitsko-táboritskou, pevná hranice mezi vesnicí a městem a mezi „námi“
a „světem“, neústupnost a „paličatost“ postav, morální založení hlavních postav,
rozvolněnost vyprávění a jeho naivita. To jsou jižní Čechy, tak jak se nám v analyzovaných
textech vyjevují. Rozumí se, že vlivy dobové, politické či jakkoli individuální některé
aspekty zdůrazňují nebo naopak oslabují, ale téměř ve všech textech jsou více či méně
přítomny. Některé jsou univerzálnější (například vykreslení vesnice se zřetelněji neliší od
jinokrajných vesnic, rovněž pevné ukotvení v kraji je případem i postav z některých jiných,
převážně rolnických regionů), jiné jihočesky příznakovější (idyličnost, nostalgično, některá
specifika víry a některé vlastnosti postav) – zde jsme zmínily rysy, které nám přišly
charakteristické a zobecnitelné, bez ohledu na jejich výjimečnost. Je však zřejmé, že
238
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v posledních letech takových rysů v jednotlivých literárních dílech ubývá. Vyhlídky, které
nám nabízí prózy Jiřího Hájíčka, navíc nenasvědčují tomu, že by se mělo něco změnit.
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