Josef Holeèek:
JAK U NÁS IJOU
I UMÍRAJÍ

Za dvojími horami od nás je roditì Husovo.
Jen pøes luka je roditì Petra Chelèického. Den pìí cesty
je k roditi ikovu. Lid naí krajiny, jihozápadního kouta Èech,
prvý se pøidal k uèení Husovu, prvý za nì strádal, prvý se pøihlásil pod prapor ikùv, prvý pod ním dobýval slavných vítìzství, prvý pod ním vykrvácel. Chci povìdìti, jakým je tento lid
za dní naich.
Avak prve, neli se pøiblííme lidem, tøeba jest ohlednouti
se po krajinì, je vude souvisí s povahou a duevnými vlastnostmi èlovìka rozbivího v ní trvale stánek pro sebe i své
potomstvo.
Krajina jihoèeská vùbec je váná, tichá, zádumèivá. Krása
její kromì umavy není okázalá, vyzývavá, nápadná. umava jest víla a èarodìjka, její druka u nás je pouze dcera pozemská. Není to krasavice pro ulici, pro trh, pro salón, pro
spoleènost, pro dav. Neoslòuje, rázem neuchvacuje. Je to dívèina prostá, dobrého pùvodu, spoøádaných mravùv
a solidných zásad. Kdo ji poprvé spatøil, neupadá ve vytrení,
nepadá pøed ní na kolena a neprosí ji probùh o tìstí, aby smìl
u jejích nohou zemøíti. Ona ho nevábí ani neodpuzuje, nýbr
jakoby cudností svou udruje v uctivé vzdálenosti. Nevyaduje obdivu, nýbr porozumìní. U naí krasavice musí prodlet
a zdomácnìt. Brzy pak jí odpustí, e není dosti bohatì naparádìna umìlými perky a atí se jen jako selské dìvèe. Ó
pøíli záhy pøestane jí vytýkati domnìlé nedostatky! V prostém
kroji zeleném, blankytném, kvìtnatém nelíèenì vystoupí plné
její tvary. Èím ménì se o to snaila, tím víc tì okouzlila. Voní ti
jako matka, i ta prs libì ti páchne. Pøitulí se k ní v dùvìøe,
v lásce - u jsi její, u jsi její!
Jakmile jsi ji srdcem pojal, srdce od ní neodlouèí, ani kdybys byl opìt od ní odtren na sebedelí dobu a sebevìtí

vzdálenost. Co ti v prsa vloil nìný epot klasných polí
a váný elest lesù, nikdy ji nebude z nich vyòato. Mysl tvá
vdy bude k ní zalétati a bude se ti zdáti, e nikdy jsi nevidìl
sytìjích barev, avnatìjí zeleni, pestøejích kvìtù na lukách,
jasnìjího vzduchu, blankytnìjí oblohy, tøpytivìjích hvìzd,
bìlejích domkù, útulnìjích støech a hodnìjích lidí.
Seznámili jste se. Krasavice pojme tì za ruku a dovede
tì na nìkteré návrí, odkud bys pøehlednouti mohl celý její
domov. Zpøedu se pøed tebou rozprostírá vlnivá rovina a na
ní a do dáli nìkolika mil tøpytí se ve slunci hladiny èetných
rybníkù. Bílí rackové jednotvárnì a smutnì kvíkajíce poletují
vzduchem. Modré lesy na východì ustupují a øidnou, ale
na západì stoupají vý a výe po horách umavských, a
posléze zdají se mohutnými, do nebes vysokými hradbami,
kterými jsou obehnány rodné lány krasavice na ochranu
pøed zlými lidmi.
Mezi lesy a rybníky je pùda vlahá, na ní od jara a do snìhu
oko tie blaí brèálová zeleò bujejících luk a polí. Obraz mìní
se jen za ní a jen na krátkou dobu. Jedva jest obilí sklizeno,
poèíná na strnitích bujeti jetel, jen mnohdy jetì pøede nìmi pøerùstá obilí, kdy pod tìhou klasù se sklonilo. avnatá
zelená barva dodává krajinì rázu; ona lahodnì na oko pùsobíc je pøíèinou, e i vechny jiné barvy vedle ní vystupují plnì,
urèitì, sytì.
Popatøi nazad k umavì. Uvidí mnoství lesnatých pahorkù, mezi nimi vinou se pøívìtivá údolí. Vzduch je tu od lesù
lehynce namodralý, nepozbývaje prùzraènosti. V údolích a na
úboèích vidí nemálo vsí, panských dvorùv i samot, ale skoro
nikde se ti neukazují tíhlé komíny továren.
Jsi v kraji èistì rolnickém. Jeví se ti málo ruchu, málo mravenèího pachtìní. Lidé porùznu na polích pracující neposta-

èují, aby zbavili krajinu charakteru lidoprázdnosti, avak právì proto krajina vypadá stále sváteènì, nevednì.
Obklopuje tì ticho, v nìm veliký hlas zaniká jako kamen
hozený do vody. Tu a tam zazpívá èlovìk, zaøièí kùò, hlas na tu
chvíli ozve se silnì a plnì - velká kola na hladinì po velkém
kameni - ale to je výjimka neruící pravidla. Jasnì zpívá skøivan v povìtøí, ale ticho krajiny hlas jeho pohlcuje. Ze vech sil
cvrèek týrá svoje skøipky, ale ticho krajiny pøi tom hluboce spí.
Tak nesmírné je to ticho, jako by chtìlo, abys ve vzdálenosti
pìti vìkùv uslyel temné dunìní zemì pod rachotivými kolesy husitských vozù.
Due tvé zmocòuje se v nìm zvlátní tesknota, divný pocit,
který dle mého vìdomí z èeského kmenu mají pouze Jihoèei a který jest úhelným kamenem jejich psychologie. Pocit,
který, kdy se dostaví, prsa tíí a svírá, srdce hrozí v kusy roztrhati, a pøitom pøece naplòuje tichou, vniternou, duchovnou
blaeností. Je to prahnutí po èemsi neznámém, èeho není
v tomto viditelném svìtì, dychtìní po nìèem dokonalejím,
neli ivot vezdejí poskytnouti mùe, al nad marností veho, co na zemi platí za krásné a radostné, a radost nad urèitým tuením due, e nad pozemskou marností je cosi pevného, stálého, nezvratného, nezmìnitelného, vìèného, lahodného, krásného, pravého - boského.
V lásce je sobectví, tento pocit jest jeho opakem. On povznáí ducha k ideálùm a èlovìka uèí milovati rodinu, obec,
spoleènost. Milovati pravdu, by ústa nebyla schopna vyjádøiti to. Aèkoli v nikom netratí se vìdomí, e tìlesným ivotem je
ke hrudì pøipoután, duch se od ní odpoutává. Tìlo je vdy
nesvobodno, jen duch je svobody schopen. I nalezáme u nás
lidi, kteøí kadou nejtìí povinnost bez repotu plní, zøídka jen
bývají v rozporu se hmotným svìtem, a pøitom pøece kadý

jednotlivec je pro sebe ohranièenou individualitou, èili jinými
slovy má kus vlastního vniterného ivota. Tíhu ivota vleèe
za sebou jako vìzeò tìký okov; snáí ji trpìlivì, oddanì
do vùle boí.
Vlastnost tato zásobuje naeho èlovìka klidem i v nejvìtích protivenstvích a soueních. V pøesvìdèení, e má svobodné vùle jen tolik jako pták v kleci, jen tøeba mùe poskakovati ne na jednom bidélku, nýbr na tøech, jsou-li mu dána,
a mùe se snad nazobati nejen semence, nýbr i na avnatých mouèných èervech si pochutnávati, poskytne-li mu jich
pán jeho - v tom pøesvìdèení a názoru ná èlovìk nikdy není
dokonce neasten. ádná ztráta není mu tak ohromnou, aby
al nad ní naplnil ho nezléèitelnou bolestí. Zoufalství jest u nás
neznámo. Vídal jsem lidi, kterým na poli potlouklo, krovy shoøely, dobytek pokapal; a s tváøe jejich nezmizel tichý, mírný
úsmìv, který nikterak není nedostatkem citu, jen jindy velmi
ryze se projevuje, ani tupou rezignací. Je to odevzdanost
do vùle boí. Proè by si naøíkal? Proè by malátnìl? Proè by si
pøíli vedl? Na svìtì jen svìtských statkù pozbýti mùe, a jeli pøi nìm milost boí, co znamená jich ztráta? Boha pokládá
za pána vekerenstva, za pána, který ádnou malièkost nezùstavuje náhodì, nýbr vechno øídí a spravuje z vlastního
rozhodování a stanovení. Sebe a vechny lidi má za boí poddané, ne za roby, ale za many, jim bùh propùjèuje èást svého vladarství, èást své moci, aby jej, pokud jemu se líbí, zastupovali, jsouce mu za ve odpovìdni jako èeledín, anebo
lépe podruh svému hospodáøi. Vecky zmìny v osudech lidských bùh mùe provádìti, ani lidé mají právo tázati se: Proè?
Moná e mení netìstí posílá, aby odvrátil vìtí, do kterého
by èlovìk zabøedl z pøíèin, které jsou v nìm, èlovìku, ani jest
jich sobì vìdom, a jen bohu jsou známy.

Moná e bùh trestá èlovìka za provinìní, které jemu, èlovìku, zdá se tak nepatrným, e o nìm ani neví, ale pøed soudem boím je tìkým, nebo èistota due boí je tak bílá nad
sníh i lilii, e nejmení práek, na ni s lidí padaje, hrubì ji potøísòuje. Moná e bùh trestá èlovìka za høíchy otcùv. Ani proti tomu trestaný reptati nesmí, nebo za høíchy otcù je tak odpovìden bohu jako za dluhy jejich vezdejím vìøitelùm.
A koneènì i samolibost jeho dochází útìchy pøíslovím: Koho
bùh miluje, toho køíem navtìvuje.
Vlastnost tato dìlá naeho èlovìka v netìstí trpným
a nezpùsobilým, aby konflikt a s vyími pøíèinami, a s lidmi
dovedl a k tragickému rozuzlení. On zajisté ustoupí døíve, ne
nadejde tragický moment, netue v sobì dosti síly, aby
se mohl pustiti v boj s pøíèinami, které nejsou z nìho. Protoe neletìl pøíli vysoko, nepadá pøíli hluboko Kdo svou lidskou vùli v tragickém konfliktu nad míru napjal, musí snést
i následky, k nim na prvém místì patøí úplné zlomení jeho vùle.
Ná èlovìk má pøednost e nemùe býti dokonce znièen
a potøen, zlomen a z koøene vyvrácen. A kdy krize minula,
sbírá znenáhla opìt svùj um a v opìtné dùvìøe v boha a v sílu
svou znova se chápe díla.
Není nic pøirozenìjího a lidtìjího, ne obracíme-li vechnu svou sílu k svému uspokojení.
Kadému ta filosofie nejvíc odpovídá, která dui jeho dává
mír. Ná èlovìk nael mír v religióznosti. Tuto vlastnost zajisté mìl u jako pohan, ale mìl ji rovnì, kdy byl prohláen
za kacíøe a brániti se musel nesèetným vojùm køiáckým.
A bude ji míti, dokud do il jeho nebude nacezena jiná krev.
Chodì po svém denním zamìstnání, obírá se kalem a pínou
a koupá se v potu; ale vední práce jeho dìje se v chrámì
pøírody dokoøán otevøeném, mezi stromy, klasy, kvìty, za zpìvu

ptaèat, pod perutí Poezie, je brání, aby mysl jeho neklesla
do toho kalu a píny, v kterých se kálejí jeho ruce a brodí jeho
nohy. Nic není neèistého v øíi pøírody, ani bezúèelného. Mìák si zacpává nos jda mimo hnojitì na selském dvoøe; ale
sedlák ví, e ve hmotì, jí mìák opovrhuje, vìzí tajemství
pøítí úrody na poli i nivì, tajemství zdaru, uitku a krásy.
Mìák se obdivuje pøírodì namalované a v básních vylíèené, a kdyby pøiel do krajiny nejspanilejí bez knihy v ruce,
která by o té kráse hovoøila, sám by jí nevidìl, ani tuení by
nemìl. Oèi divem vyvaluje a volá: Á, á! Jaký to neastník!
On sejde do temnoty hrobové, ani se rozhledl po nivì ivota, dokud byl k tomu èas, ani uil ucha svého, aby slyel,
a vech smyslù svých, aby vnímal ve, èím pøíroda chce
na smysly jeho pùsobiti. On, zaslepený neboák, se honosí,
e jemné vzdìlání smysly jeho rozvinulo tak, jak o tom zalá
pokolení ani nesnila. Chlubí se, e oko jeho rozeznává mnoství nových barev a odstínù, pro nì oko pøedkù jeho bylo slepým (bylo-li?), a zatím stává se krátkozrakým, a nenapomaháli oku svému umìle, celý svìt zùstává mu mlhou zastøeným.
Chlubí se, e ucho jeho slyí v opeøe a koncertì lahodu zvukù, neznámých jeho starým, otvírajících novodobému èlovìku
obzor nové krásy, ale nemá sluchu a porozumìní pro hudbu
lesù a øek, mezí a vzduchu, potùèkùv a bouøí. On je hrd, e
se nebývale rozvinul i jeho smysl èichový, jej ukájí vùnìmi
luèebnì poøizovanými, umìle vyvozovanými z hmot neivých,
- a zatím není proò vùnì louky, vùnì schnoucího sena, vùnì
èerstvì nakoseného jetele, vùnì mladé penice, ji v máji
enské pøiinují, aby v neèas pøíli nezbujnìla, vùnì vypleté
trávy, koøenná vùnì mezí a pastvin, smolná vùnì chvojových
lesù. Vecky ty zápachy libé a silné, je nelahodí pouze jednomu smyslu, nýbr celé tìlo i dui osvìují a pronikají nejen

v nos, nýbr i v plíce a srdce, býti pøestaly pro èlovìka zhrdlého domnìlým prokrokem vlastním, odchovaného jen uèitelem a omezeného hranicemi knih a novin, je ze vech stran
obzor jeho zastavily. I to vlévá velkou pýchu ve hruï zhýèkaného mìáka, e smysl chuti rafinovanì se mu rozvinul a e
jeho jazyk, podlebí a dásnì pociují rozko pokrmùv a nápojùv,
které by ubohý sedlák pokládal za pøíli vzácné i pro prince
a princezny pohádky, ale sám by jich neokusil. Zatím ale sám
ubohý nemá ji ponìtí o tom, co je to dobrý itný chléb
a chladná pramenitá voda.
Nevìøte, e zjemnìlost a znìnìlost znamená vyí stupeò
lidského rozvoje! Na nejvyím stupni rozvoje stojí èlovìk zdravý a silný, zdravý a silný tìlem i duchem a pravidelnì obojím
smìrem rozvinutý. Toto zdraví, tuto sílu, tuto pravidelnost mùe
míti jen èlovìk, jej denní zamìstnání neodcizilo pøírodì: rolník, zahradník, lesník. Avak ku síle lidského ducha náleí také
vìdomí kde jsou její hranice. Na hranice ty zapomíná moderný pohan ve mìstech, jen se oddal nejpodlejímu modlárství, jakého znají dìjiny: kultu sama sebe. Vzdávání boské
úcty zlatému teleti bylo jetì vysoce mravné naproti tomuto
sebeuctívání. Rolník, kde se jetì svému spoleèenskému
kmenu nezpronevìøil, stále a bezprostøednì stýkaje
se s pøírodou, je chránìn proti podobnému zbluzování ducha.
On s ní po celý svùj vìk, v zimì i v létì, v dìti i snìhu i vedru
bojuje, aby ji ovládl a pøinutil vydati mu uitek. Nevidí v ní ani
nepøítelkyni svou, ani svou obì. Pamìtliv je slov, kterými bùh
Adama vypudil z ráje: Zloøeèená zemì pro tebe, s bolestí jísti
bude z ní po vecky dni ivota svého. A ona trní a bodláèí
tobì roditi bude a ty v potu tváøi své chléb jísti bude, dokavad se nenavrátí do zemì, z které vzat jsi, nebo prach jsi
a v prach se navrátí.

Ná sedlák povauje nejen èlovìka, nýbr i pøírodu
za stienou hnìvem boím. On a pøíroda jsou osudem k sobì
pøikováni. On musí zemi trýzniti pluhem a motykou a ona jest
povinna dávati mu chléb, kdy ji zbavil trní a bodláèí; avak
jest povinna i vzpouzeti se, nebo kdyby sama ze sebe vydávala úrodu hojnou, bylo by opìt jako v ráji a zvráceno by bylo
slovo boí: v potu tváøi bude dobývati sobì chleba.
Je to názor váný a pøísný. Podle nìho celý ivot je pokáním, k nìmu bùh odsoudil vecka pokolení lidská. Ten názor
váný a pøísný je základem psychologie naeho èlovìka.
V dui jeho není fanatismu. On vyznavaèe kadé víry, pøísluníka kadé národnosti pokládá za úèastníka obecnì lidského osudu; proto jím nemùe opovrhovali a pro plemenný pùvod nebo jinou víru ho nenávidìti.
Pøedkové moji, kdy pobili elezem cepy své a pøitrhli pod
rozvinutý prapor ikùv, nebyli naplnìni fanatismem, nýbr
svatým zápalem pro pravdu boí, za ni nikdo se nemá rozpakovati hlavu dáti, jako se nerozpakoval blií rodák jejich,
Jan Hus. A kdy se opìt vrátili ku svým pluhùm, byli zase, jako
bývali: tií, rozjímaví, trpìliví, do vùle boí odevzdaní.
Na pùdì náboenského citu pojí se v dui naeho èlovìka
drsnost i jemnost, vednost i poezie.
Jednou mne v Praze navtívil mùj mladí bratr Jan. Ten hoch
neví, jak ho mám rád a jak si ho váím. Jest odchovancem
nové koly, èítá knihy i èasopisy, stopuje události doma i v
cizinì, spravuje své hospodárství a sám pilnì pracuje, je
skromný a hospodárný, jemnìjí ne dívka, ale pøitom energický. Je malomluvný, a kdy se ozve, hlas jeho zní bez dùrazu, spíe nesmìle, není sám na sebe zvyklý . Ale co vypustí
z úst, je vdycky rozumné a spravedlivé. Proto tichý jeho hlas
má vìtí platnost, ne kdyby jeèel jako trouba jeriská. Coko-

li promluví, je poctivì myleno a upøímnì cítìno. V mých oèích
bratr Jan je typem Jihoèecha, a zvlátì jihoèeského sedláka. Kadý jeho úsudek jako by byl více ne vlastní: jako by
vyel z due celé vsi, celého okresu, celého kraje, celých jiních Èech, a nejen lidu nynìjího, nýbr vech pokolení, která
se na této pùdì vystøídala za více ne tisíc let. Chci-li slyeti
nefalované jihoèeské mínìní, obrátím se na svého bratra
Jana.
Jan byl poprvé v Praze, kde mne navtívil.
Ví, naè se tu dívati, v které továrnì lze nejvýhodnìji nakoupiti hospodárské stroje. Prohledl si praské památnosti
a posvátnosti èeského národa, tu s obdivem a pohnutím postál, tam pobonì se pomodlil. Zúèastnil se veobecného
rolnického sjezdu a neopomenul zajíti si do Národního divadla. Tøi dni nevycházel z povznesené nálady, ètvrtý den pravil
tie a skromnì, prostì a opravdovì: Je tu mnoho krásného
a mnoho svatého, v matièce Praze; ale já bych pøece nemìnil se ádným hrabìtem ani kníetem, který tu má nádherné
paláce, ani s královským námìstkem. Rád jel do Prahy, jetì radìji jel z Prahy ku své døinì, ku svým starostem i ku svým
radostem, je jsou vnitønìjí a èistí, ne mìák a ubohý velkomìák mùe míti z nejpodaøenìjích dìl lidského umìní.
Nezavrhuji umìní, nebo ono, kde je pravé a ryzí, je kvìtem,
nikoli ovocem. Ovocem ducha lidského je slovo pravdy. Krásný je kvìt, je pastvou oka a potìchou srdce, ale bylina, která
jen kvete a plodu nenese, planá jest a moudrý rolník nepìstuje na svém poli jen rostlin takových. Jen pohanské poblouzení èlovìka, který sám sobì je modlou, mohlo zroditi mylenku, e umìní tak je povzneseno, e samo jest úèelem a e
nad ním v oblasti lidského ducha ji nièeho není. Zdravý, nezkaený èlovìk pokochá se umìním, ale ukojení v nìm nena-

jde. Ne samými pokroutkami iv jest èlovìk. Proto miluji sedláka, který celou duí pøilnul k svému povolání a vidí v nìm
nejen klopotu a pramen výivy, nýbr i stálý styk s krásou,
s pravou krásou, krásou boí. A miluji dvojnásob svého bratra Jana, e on je takovým sedlákem.
Dlouho ji náboenský cit naeho èlovìka pøiodìn jest formou katolickou, ale dosud pod popelem doutná jiskra samostatného mylení. Za mého dìtství vodòantí knìí naposledy
sbírali po naich vsech èeskobratrské zpìvníky a modlitby
palíèky. Lidé se s nimi tìko louèili jako s odkazy
po neznámých pøedcích, ale významu jejich u nerozumìli. Mnì
zbyl z toho dojem jezovitského pátrání a nièení kacírských knih
doby pobìlohorské. Knìí ohlásili z kazatelny, e ten a ten den
v té a v té vsi budou sbírati palíèky, protoe jsou to knihy
kacírské, mohoucí do vìèné záhuby uvrhnouti vìøící due.
Lidé se zalekli. Mìli ty malé, tlusté, staré kníky ve veliké
vánosti. Modlívali se z nich, zpívávali z nich a èerpávali z nich
køesanskou útìchu.
Moná e jetì jejich staøí vìdìli, e kníky ty jsou zapovìzeny, ale oni nemìli o tom ani zdání. Nejprve palíèky poschovávali a umínili si, e je zaprou a nevydají. Ale kdy se knìí
dostavili, bylo po odporu. Hospodáøi, hospodynì, výmìnkáøi, vymìnkáøky s tváøemi pokorou zesládlými, a pøece plnými
smutku, snáeli z úkrytù kniné památky ze slavnìjích dob
èeského národa a poctivì je inkvizitorùm odevzdávali.
I nezbylo pak jediného palíèku v celé farnosti a bezpochyby
diecézi, pøedpokládám-li, e rozkaz k poslední inkvizici vyel
od biskupské správy a nikoli jen z horlivosti vodòanských velebníèkù.
Dále se pamatuj, jak knìí zapovídali zpívati v kostele nìkteré náboné písnì proto, e prý mají svìtské nápìvy. Zná-

mo, e protireformace podkládala starodávným kacírským
nápìvùm církevním texty obsahu svìtského, nezøídka daremného, aby je uvedla v nevánost náboného lidu. Naopak
zase nápìvùm svìtských, veselých, ano i frivolných písní dávala texty náboné, aby se lid kvùli nim do kostelù hrnul. Pøevrat
tento proveden byl znenáhla zavedením kultu mariánského. Co
v té dobì proil národ èeský! Kdo by nad jeho úpadkem nezaplakal, porovná-li kterýkoli velebný chorál èeskobratrský napøíklad s písní mariánskou, kterou jsem nastokrát slyel v chrámì
a pøi jiných pobonostech a z které vyjímám jednu sloku:
Ze vech nejkrásnìjí já milou mám, chodí k ní kníata i císaø
pán, chodí nás tam na tisíce vìrných milovníkù, jetì více.
Poslední ohlasy kacírských zpìvù v chrámech naich doznìly, písnì tohoto druhu zaujaly jich místo. Lid tu viny nemá.
On s naivnou prostotou a vroucí náboností prozpìvuje
a srdce jeho je èisté. Lid se poslední inkvizici volnì poddal,
nemaje ji pøi tom bolestí jako jeho pøedkové. Avak proto
pøece zbyly mu jetì písnì a modlitby z doby samostatného
tvoøení náboenského. Jsou to ty, kterým od pokolení
k pokolení matka uèí své dìti, ty, kterými od rána do veèera
ozývá se nae domácnost.
Jedva se ráno probudí, ná èlovìk prozpìvuje si píseò: Minula noèní hodina, pokleknìm na kolena, ve jmenu Otce i Syna,
té i Ducha svatého, vejednoho Hospodina!
Dìkujeme Tobì, o boe ná, e z své lásky otcovské této
noci byl stráce ná, a e nad námi svou moc neproved ïábel sataná.
Umývaje se propovídá: Dej pánbùh dobrýtreèko, èistá vodièko, Krista pána køtitelnièko!Obmej mne, Pane,
od nepravostí mých tìkých høíchù! 0 Kriste Jeíi, sma poskvrny due mé!

Krásná modlitba, kterou øíkají pøed jídlem, je snad známa
v celých Èechách. ,,Otèe, vichni v Tebe doufají a Ty jim dává pokrm a nápoj v èas pøíhodný, otvírá tìdrou ruku svou
a naplòuje kadý ivoèich poehnáním svým. Pane, smiluj
se, Kriste, smiluj se! Pane boe, otèe nebeský, poehnej nám
tìchto darù a pokrmù, které z Tvé tìdrosti poívati budeme,
skrze pána naeho Jeíe Krista. Amen.
S modlitbou nebo s nábonou písní na rtech vstávají, s ní
veèer kladou se na lùko. Staøí lidé u nás kadou práci, kadý denní úkon provázeli nìjakou nábonou propovídkou, veríkem nebo citátem z písma. Biblickými citáty protkávali své
hovory, biblickým zpùsobem se vyjadøovali, pøi hádkách, pøi
obecních hromadách i pøed soudem hájili svou vìc biblickými rèeními.
Ale mým úmyslem není vecky jejich modlitby a písnì zaznamenávati. Chci jen ukázati, jak zdravá, hluboká, úcty hodná byla religióznost naich pøedkùv, jak tìko bylo úplnì ji
vyhladiti ze srdcí nejbliích rodákù Husových a èím ji nahradila vítìzná katolická církev. Èím ji nahradila? Rùenci, litaniemi, procestvími; poboností mechanickou, mìlkou, povrchní, jí snad ukájen bývá náboenský cit, pøi ní ale rozum spí.
A tam je náboenství v úpadku, kde potøebám rozumu neèiní
rovnì zadost jako potøebám srdce, kde mezi srdce a mozek
nezavádí krásný soulad. Katolická církev v dobách protireformace vemi nechvalitebnými prostøedky pøièinila se o to,
aby pravou religióznost èeského lidu podryla a vyplenila. Ona
mu dala na ruku, e jí postaèuje vnìjí vykonávání
a osvìdèování náboenství. Od té doby lid èeský uèil
se zapomínati podstaty víry køesanské a spokojovati
se vnìností náboenství. Tatam byla pøísná vzneenost náboenských úkonù z dob èeské reformace, je se spravovala

nauèením evangelia:A kdy se modlí, nebuï jako pokrytci,
kteøí nejradìji v synagógách a na úhlech ulic stojíce se modlí,
aby vidìni byli od lidí; ale ty kdy se bude modliti, vejdi
do pokojíka svého, zavøi dvéøe a modli se Otci svému, který
jest v tajnì; a Otec tvùj, který vidí tajnì, odplatí tobì zjevnì.
Proto já neberu zøení k veøejnému osvìdèování víry, je
od tìch dob neblahých velo v Èechách v obyèej jako
v zemích románských, odkud k nám pøicházeli nejkrutìjí protireformátoøi, a nepokládám køiování se na ulicích ani v poli,
veøejná proceství, líbání posvátných pøedmìtùv i rukou velebných panáèkù za poctivý èeský výraz religióznosti.
Avak dluno vydati svìdectví pravdì, e øímský systém
opanoval jako v celých Èechách, tak i v oné konèinì zemì
èeské, která se stala kvasem husitství. Ná èlovìk pilnì chodí do kostela, ke zpovìdi, na pouti a proceství, dává
se zapisovati do rùencových bratrstev a jiných spoleèností,
ve které nyní katolické duchovenstvo organizuje svou armádu. Má-li chvíli pokdy, nejradìji stráví ji v chrámì.
Nevadí, dostaví-li se mu v letì ve pøíjemném chladu kostelním únava po tìké práci a zdøimne-li si mezi poboností. To
nic nemìní na zboném nastrojení jeho mysli, je v dobì protireformaèné upadla ve vìcech náboenských do naivnosti,
jaké pøedtím nemívala. V dobách, kdy kadá èeská selka
znala bibli a umìla jejími výroky ermovati i s uèenými bohoslovy, vìøení èeského lidu nemohlo býti tak prostoduché jakým bylo pozdìji a jakým je shledáváme jetì dnes vude,
kam jetì nepronikla novodobá lhostejnost náboenská. Zdá
se mi tedy nepochybným, e koledy èeskoslovanské, je nám
se dochovaly, soubor bezmezné prostodunosti, pepøené floskulemi z latinských obøadù, spadají svým pùvodem vesmìs
teprve do doby jezovitské.

Mùj otec vrátil se kdysi z lomecké pouti, kde byl také
u správy boí. Matka jej èekala s nedìlním obìdem a nesla
jej otci vstøíc s pozdravem: Vítám tì slovem boím! V celém
domì byla slavnostná nálada, nebo hospodáø smíøil se dnes
s bohem a je èistý, jako svatý. Dnes ho nesmí nikdo pohnìvat, urazit, neposlechnout, nebo kdyby v tomto stavu své due
a v pøátelském pomìru k Pánu bohu na nìkoho zaklel, bùh
by mohl kletbu splniti. Zemdlen cestou a letním vedrem necítil
hladu. Zamyslil se nad mísou masa a pravil matce: A potom
a mi nìkdo øekne, e se nedìjou zázraky! Ten pánbíèek je
tak malinký jako slina, a pøece mne zasytil jako pùl bochníka! Napadlo mu, kterak Kristus drobty chlebovými nakrmil
5000 hladových, a zdálo se mu, e s ním se stal zázrak podobný.
Náboných písní chopil se jarmareèný prùmysl a znetvoøil
je tak, e nejsou zhola k nièemu. Nevkus a hlupství jsou jejich
charakternými známkami. Úèelem jejich není budit opravdovou nábonost, nýbr svádìti k jalovému, bezmyslnému pobonùstkárství. Vypisováním smylených zázrakù øadí
se k jarmareèným písnièkám o morytátech, nikdy
se neudavích.
Za pøechod k tomuto stavu pokládám kostelní humor, jen
jeví se napøíklad v následující písni, je za mého èasu
se rozléhávala pod klenbou vodòanského chrámu. Vypravuje o známém kvasu v Káni Galilejské s takou ivostí, jako by
vèera byl býval a zpìvák tam také byl, med a víno pil, ale
jazyka neomokøil. Slyím dosud veselý refrén, jen po kadé
sloce støídavì následoval s malými jen zmìnami a zpùsoboval
v obci vìøících náladu, která zajisté bez úèinku nezùstala ani
na nebeany.
Zní takto, vynecháme-li úvod pro nás zbyteèný:

Jídla, pokrmù, veho dost bylo, a cokoli jen hrdlo ráèilo, jiných vech vìcí zbejvalo, jen vína se nedostalo v Káni Galilejské.
Panna Maria, kdy to uzøela, o nedostatku vína zvìdìla, prosila je syna svého, by uèinil z vody víno v Káni Galilejské.
Pán Jeí ráèil ozdobit hody, kázal do toudví nanosit vody.
Ej hody , vzácné hody, Pán uèinil víno z vody v Káni Galilejské!
Panna Maria, kdy to uzøela, kovlièku vína nalít si dala: Ej
víno, víno, víno, nikdás tak dobré nebylo v Káni Galilejské!
Petr apotol stoje pøi dbánì volal na Jana: Pojï ke mnì,
Jane!
Ej víno, vzácné víno, nikdás tak dobré nebylo v Káni Galilejské! .
Ondøej povídá: Dobré jest víno!
Filip: Aby se, vdy tak rodilo!
Ej hody , vzácné hody, Pán uèinil víno z vody v Káni Galilejské!
Bartolomìj ho natoèil flaku a Jakub Mení malou lahvièku.
Ej víno, atd.
imon pil z hrnce Tadyáovi, Tomá s kovlièkou jde
k Matouovi.
Ej hody, atd.
Jakub Vìtí si z konve pøihýbá Jidá se na nìj závistnì dívá.
Ej víno, atd.
Luká nebohý talíøe sbírá a jda po jídle kovlík vytírá.
Ej víno, atd.
Pavel s Matìjem vína nepili, mohli vak zhynout
od laskominy.
Ej hody, atd.

Skrz narození milého syna, boe, raè nám dát dobrého vína,
a po této èasné smrti raè plný kovlík nalíti v Káni Galilejské!
Nezmíním se o domácích pobonostech na velké svátky,
které jsou povechnìjí, ale dotknu se èastých spoleèných
modlení, která jsou zvlátností naí krajiny. V letì sedlák má
nejvíce pohnutek, aby boha za ochranu své práce vzýval, ale
má také pod irým nebem více místa k tomu ne v zimì, kdy
byl upoután pod støechu. I nemine u nás nedìlního
a sváteèního odpoledne, aby se neseel zástup ke kaplièce
na návsi ke spoleènému modlení. Kaplièka stojí pod koatou
korunou staré lípy. Po modlitbì obec usedá do stínu a rokuje
o svých záleitostech. Hromady zákonitých zástupcùv obce
konají se v bytu starostovì, ale pøi irích hromadách pod starou lipou má hlas kadý obèan bez rozdílu. Zde se nerokuje
podle poøádku, nezapisuje se protokol za tím úèelem, aby
o jednání podána byla zpráva politickému úøadu. Nikdo nepøedsedá, nikdo slova neudílí. Náhledy se vymìòují volnými
rozhovory. enské sedí na zemi a uctivì poslouchají. Sousedé dají si pøinésti z domova idli a za kadou idli postaví
se za otce synek, který zdìdí ten statek, odkud idle pøinesena. Synek mlèí, vnímá do sebe moudrost otcovskou i celé obce
a zauèuje se, aby jednou byl v obci dùstojným a váeným strýcem.
Je-li dlouho sucho nebo mokro, zachvacuje-li mor dobytek
nebo jiné rány obec stíhají, obec v nedìli odpoledne vychází
na modlení ke køíùm, které v okrsku obce stojí
na køiovatkách cest. Po modlení usedají pod køíem a hovoøí.
Kdyby z hrobu vstal pøedek nìkterý, pøed tisíci lety pohøbený,
pospíil by do takové obecní hromady na rozcestí mysle, e
je to obec jeho a e jen trochu zaspal. Na tìchto hromadách
seznamuje se kadý s hranicemi polností obecních i kadého

souseda, s jakostí i rozliènými zvlátnostmi polností, jaké obilí
se kde vede a jaké ne, co se kde pro obec památného událo, jaké zmìny staly se za lidské pamìti v drení a podobnì.
Zvlá ale dìjí se tu usnesení o pracích, které mají s nedìle
býti vykonány a do nich ádný soused netroufá si dáti
se o svém umì. Nedostatek iniciativy vytýkají èeské národní
povaze; dovedl jsem vás k samému koøenu tohoto nedostatku, je-li jím skuteènì tato vlastnost, ukazující jetì na pospolitý
ivot dob patriarchálných a vtípena vem Slovanùm tak hluboce, e napøíklad u nás Èechùv ani tisíc let individualistického vývoje nemohlo ji zahladiti.
Nemohu pøejíti ku jiné stránce naeho lidu, abych neuèinil
zmínku o domovním poehnání, modlitbì to, kterou v kadém
domì konávají, kdy bouøe hrozí støee jejich zkázou. Domovní poehnání vytitìno jest na starém, lutém listì ; nahoøe je Kristovo rozpìtí, po stranách jsou obrázky dvanácti
apotolù. Hospodynì má je schováno ve pøítruhlí, je jest rodinnou klenotnicí. Jest jako talisman, nevynímají ho a ve chvíli
nejvánìjí. Kdy nade vsí snesla se dìsná bouøe, hrozící zkázou polím, zahradám i støechám, kdy krupobitné mraky dívají se do samých oken, zaclánìjí je irokobokými, obludnými postavami svými, odìnými pøíernými hávy lutoedé, pinavé barvy; kdy klikaté blesky straných oèí jejich hlásají neúprosný hnìv; kdy pod dechem jejich stromy tíhlé a k zemi
se uklánìjí a rozloité s praskotem se lámou; kdy kletby
a hrozby jejich rachotíce nejen vetchými chaloupkami vesnickými, nýbr celou zemí v základech otøásají, jako by nadela
chvíle, kdy bude ze stìejí vyvrácena: tu kadá vesnická rodina u nás shromádí se v sednici a v tiché odevzdanosti
do vùle toho, kdo tento trest posílá a kdo kadou minutu zadreti jej mùe, oèekává, co se bude díti. Pøi kadém zablesk-

nutí se pokøiují, øeknou: Pán bùh s námi! a poèítají, kolik
okamikù je mezi zablesknutím a hromu udeøením. Podle toho
posuzují, kde hrom nyní øádí a brzy-li dojde na nì. Pauza je
stále kratí, a hrom skoro naráz následuje po zablesknutí.
Hospodáø, vìren duchu køesanskému, jetì nevzpomíná
pøed rozhnìvaným bohem vlastního nebezpeèí, ale vzpomínka jeho platí poutníkùm a lidem bez pøístøeí. Poklekne a øíká
modlitbu za nì uboáky.
Hrùza bouøe roste. Den se zatmìl. Dokové støechy
se nadzdvihují, dobytek ve stáji alostnì, zoufale øve. Hospodáø nyní pobídne hospodyni: Dojdi, matko, pro domovní poehnání!
Hospodynì vyndá z pøítruhlí onen starý, lutý list s rozpìtím
Kristovým a dvanácti apotoly. Rozsvítí svìcenou voskovici
(hromici) a na krbu udìlá ohníèek z koèièek, svìcených
o Kvìtnou nedìli. Pøed krbem poklekne a ète z listu:
O nejsvìtìjí pane Jeíi Kriste, vemohoucí a vìèný boe,
nebe i zemì králi z Nazaretu! O nejsvìtìjí Pane Jeíi Kriste, synu Davidùv, smiluj se nad domem tímto, jen tì vdy
v modlitbách ctí! O ukøiovaný Pane Jeíi Kriste, prosím
tebe, ostøíhej lid domu tohoto ! O svatý køíi, na nìm pán Jeí
umøel, ochraòuj dùm tento! Poehnání boí poehnej lid
v tomto domì a moc Ducha svatého osvì vecky lidi, kteøí
v nìm jsou. Poehnání Nejvyího, které vylo od Otce, Syna
i Ducha svatého, ehnej dùm tento, vecko, co v nìm jest i ven
z nìho vychází, vecko, co støecha obsahuje, bud poehnáno, nejsvìtìjí jmeno pána naeho Jeíe Krista ukøiovaného opatruj dùm tento! Nejsvìtìjí Trojice poehnej a ostøíhej
vech lidí, jen z toho domu vycházejí. Ètyøi svatí evangelistové nech upevní a potvrdí dùm tento, aby ádné netìstí
do nìho nepøilo, buï nemoc, mor, oheò, povodeò a jiné zlé,

jen by lidem i dobytku koditi mohlo. Nejsvìtìjí jmeno Jeíe Krista s devíti kùry andìlskými, pokoj jich buï v domì tomto. Moc boí konej s lidem v nìm pøebývajícím. Nejblahoslavenìjí a nejèistotnìjí Maria Panno, pros za nás boha, aby
chránil dùm tento ode veho zlého. Dvanácte svatých apotolùv a jsou domu tohoto zástupci, aby v nìm vecky vìci
k dobrému obráceny byly. Køí svatý a jest støechou domu
tohoto. Koruna Krista pána bud pancíø jeho a v nìm vechno
poehnáno tìmito slovy boími: O Jeíi Nazaretský, smiluj
se nad námi! Svatá Panno Maria, svatý Josefe, svatý Jene
Køtiteli, vichni svatí a svìtice boí, proste za nás boha. Nejsvìtìjí Trojice obejmi dùm tento, aby do nìho ádné netìstí
nepøilo buï skrze lidskou mstu, neb od pekelných nepøátel
a jiných kodných vìcí. Zachovej od ohnì, od hromobití
a velkých pøívalù, tak aby jej v nièem ádné netìstí nepotkalo. K tomu mnì dopomahej bùh Otec, Syn a Duch svatý.Amen.
Po této modlitbì tváøe vech ozaøují se náboenskou útìchou, je je naplnila. Útìchu mají, nikoli vak jistotu, e neuhodí. Hospodynì pøipomene, kdyby uhodilo, co jest èiniti.
Nejprve dluno vynésti chléb, jen vdy leí na stole vedle slánky. Bìda domu, kde chytnou nìco jiného, a tøikrát bìda, vynesou-li zpod hoøícího krovu nejprve peøinu! Bùh vecky lidi
domu takového, kde pøedevím pamatují na to, co sami zrobili k pohodlí svému, zapomínajíce toho, co od boha mají
ku své obivì, splete tak, e bìhají jako bez hlavy, pøekáejí
si navzájem, ano i to, co ji zachránili, ve zmatku nosí nazpìt.
A kdo má jakou toho zkuenost, e skuteènì bývá tak, nebo
kdo od jiných slyel, jme se vypravovati, aby i jiní zvìdìli
a zapamatovali si pro vechny èasy.
Nikdy jsem nebyl pøítomen obøadu slavnostnìjímu, tajemnìjímu a dojemnìjímu, ne bývalo, kdy matka má jako

knìka domu naeho èítala za hromu a blesku pøed krbem
domovní poehnání a uproovala rozhnìvané bostvo.
Kadý výraz ryzí a hluboké pobonosti lidu naeho odnáí
se k dobám starým. Slyel jsem, e nai staøí zpívali jetì husitskou Kdo jste boí bojovníci. Já jí u neslýchal. Písní èeskobratrských - zvlá oblíbena jest Kdo ochrany Nejvyího - ije dosud v ústech lidu dosti, ale z kostela jsou ji vytlaèeny úplnì. Nepøísluí mi rozhodnouti, zda také posvátná úcta
ke chlebu je pozùstatkem z dob èeské reformace, ale zajisté
jest jím úcta ku brachu. Nikdo nenaène chleba, aby ho nepoznamenal køíem. Nikdo nelápne na drobeèek, ale uctivì ho
zdvihne a políbí, nebo chléb se na oltáøi mìní v tìlo boí. Právì tak pobonì zdvíhají zrnko brachu a líbají kalich na nìm.
Za mého dìtství jetì málo se u nás mluvívalo o politických
a èasových otázkách, jich se nyní nahromadilo tolik, e zaujímají vecku mysl kadého. Zato kvetly hádky náboenské
jako pøed stalety. Knìí tehdy usilovali získati enské a uèiniti
z nich agitátory smìru èistì katolického. Mui odporovali
a dokazovali, e knìí také jsou lidé chybující a høíní a e
nauky jejich nesmìjí býti pøijímány bez rozboru. enské pøinesly od páterù nìco takového, co ji zvìstovalo pøítí papeské neomylnosti, prohláené asi deset let potom. Tvrdili enským o sobì, kdy jsou ve svém knìském úøadì, e se mýliti
nemohou a mohou jen spasitelné rady vìøícím dávati. Mui
na to, e by knìí spíe mìli dávat dobrý pøíklad ne dobré
rady, byla jim, jak se nyní domnívám, podezøelá pøíliná horlivost, s kterou enské hájily neomylnou knìskou autoritu.
Knìí dùkladnìji enským vyloili, e pøi nich dluno rozeznávati èlovìka a knìze; jsou oni také lidmi obecným chybám
lidským podrobenými, ale vìøící nemají ohlíeti se na jejich
skutky, nýbr slovy jejich mají se spravovati. Tato zásada, ka-

tolická sice, nikoli vak køesanská, byla po nìkolik let hlavním tématem, o které svádìny u nás náboenské hádky. Tehdy
se dostal do Vodòan za kaplana nìjaký páter Margold, mladý, vysoký, statný brunet. Byl svìí silou, horlivý a výmluvný
øeèník. Kázal nedìli co nedìli a ostatní velebníèkové nic netuíce rádi mu postupovali slovo v den, kdy na nich byla øada
kázati Povìst o Margoldovi ji za týden rozlétla se po irém
okolí. Lidé i z jiných farností hrnuli se na jeho kázaní. Kdekoliv se dva lidé seli, nemluvili o nièem jiném ne
o Margoldových kázáních. Také církevní i svìtské úøady byly
upozornìny, e prý horlí proti veliké vrchnosti, duchovní i státní,
a popuzuje proti nim lid. On také postavil se na stranu tìch,
kdo ádali od knìí nejen slova, nýbr i skutky dobré, a tím
velice ohrozil dílo, které protireformace namahavì budovala
a které jiji blíilo se svému dokonèení. Kaplan Margold byl
z Vodòan náhle pøesazen, jakoby vypovìzen, nìkam
do umavských hor mezi Nìmce, kde by nebyl nebezpeèen.
Kdy jej odváeli, lid v zástupech jej doprovázel. I v enských
pohnul se pravý náboenský cit a dávaly mu za pravdu. Avak
hnutí, poslední svého druhu, rázem se utiilo. Spolubratøí nebezpeèného knìze prostì z kazatelny prohlásili, e v jakémsi
chvilkovém zatemnìní ducha mluvil vìci, které musí kadý
honem z mysli vypustiti, kdo chce na zemi míti pokoj s úøady
a po smrti doufá ve spásu due své. Najednou neplatila zásada: pøidrujte se slov knìí.
Pøese vecko namahání své katoliètí knìí nedosahli více,
leè e jsou pokládáni za duchovní rádce. Poslouchají jejich
slova, ale hledají v nich jádro, jako by je z oøechu vylouskávali, slupku zahazují. Jako k vykonavateli posvátných obøadùv
a udíliteli svátostí mají úctu i ke knìzi, s kterým nesouhlasí.
Hloubání náboenské knìí nevyplenili a slepou víru nezatí-

pili. Èlovìk mudruje o velebníèkovì kázaní, o ètení
v modlitbách, o výkladech v postile - o vem. I bývá, e leckomu zasedne do mozku nìjaká pochybnost nebo nesrovnalost mezi rozliènými místy evangelia. To jej tøeba celý ivot
znepokojuje. Zarývá se rozumem hloub a hloub a dostává
se do bluditì temnìjího a rozvìtvenìjího. Dospìje snad
ke koncùm èistì chybným, ale náboenské pùdì
se neodcizuje, vìren zùstává duchu svých pøedkù. Lidé tací,
nejsou-li planými tlachaly, neplatí za bludaøe a neznabohy;
snáelivost náboenská nebrání jim svobodnì mysliti a se
vyjadøovati; hloubání náboenské spíe jim zjednává úctu.
Sedlák jeden mìl pøed okny svého statku na návsi døevìný
køí s nápisem I. N. R. I. Tento nápis postaèoval, aby v nìm
vzbudil hloubání. Pøestal knìím vìøit, pokládal je
za podplacené svùdce lidu. Do kostela více nevstoupil. Kdy
byl na smrtelné posteli, neustále upøenì hledìl oknem na køí
a na nápis na nìm. Radili mu, aby si poslal pro knìze a pøijal
útìchu umírajících. Nechtìl ani slyet. Kadá zmínka o knìzi
jej popuzovala a drádila. Koneènì knìz pøiel bez zavolání.
Jal se nemocnému domlouvati, aby se smíøil s bohem
a neodcházel na vìènost se bøemenem høíchù. Sedlák sebou
netrpìlivì zmítal, ale z køíe oka nespustil. Co nevìøíte
v boha a Krista spasitele ? - Vìøím, odpovìdìl sedlák, vìøím i v jeho milost, ale nevìøím ve vás podvodníky! Vidíte ten
nápis na køíi? Co znamená to I. N. R. I.? - Jeí Nazaretský, král idovský. - I já tak slýchal . Tedy vidíte, e mám
pravdu! Tam má státi: ,král køesanský. idé vás koupili a vy
jste prodali Krista i køesany.
Ná èlovìk tak tie, jako poslouchá nauky knìzovy, poslouchá kadé mínìní vùbec a ádnému zjevnì neodporuje, spíe poválivì pøikyvuje, ale vybere si vdy jen to, které

se shoduje s mínìním jeho. Takté se má vìc s radami. Jde
na poradu k dvanácti osobám, poøád mlèí a pøikyvuje
a nakonec udìlá po svém. Velebníèka namnoze pokládají
za ostrý kartáè a je jim pøíjemno, jestli jim z kazatelny hodnì
vymluví.
V jedné vesnici dostali nového faráøe. Hned prvý den, jak
se pøistìhoval, pøiel k nìmu soused v pratìnkách, postavil
zvolna u dveøí sukovici a tázal se: Tak vy jste jako ná nový
panouek? - Copak jste mi pøinesl ? - ,,I nic, jen tak se jdu
podívat, abych vás vidìl a prozkoumal. Nu, tento, takhle se mi
líbíte, co je pravda, to je pravda, nemìl bych proti vám nic, ale
zdáte se mi nìjak mladý, nìjak mladý. Co kodí! Jen musíte
na nás zostra, to my máme rádi!
Spravují se zásadou, e ádné slovo, je-li opravdovì a vánì
proneseno, nemùe býti docela nemoudré a ádná rada, by
i od dítìte pocházela, docela bláhová. Rozumìti tomu dluno
tak, e moudrému i nemoudrý mùe dáti podnìt k moudré
mylence. Podobný názor mají na slovo titìné. Rádi èítají
kadou knihu, nepøesahuje-li jejich obzor. Je-li vude v národì
èeském taková láska ku ètení jako u nás, dobøe mu bude.
Ovem nestarají se o literaturné módy, ale zato kniha, které
mohou rozumìti, nezùstane nepøeètena, dostane-li se jim
do rukou. V letì není na ètení kdy, ale v zimì selské sednice
promìòují se v pravé èítárny. enské pøedou, dìti derou peøí,
odrostlejí kolák pøedèítá. Kde mají nejlepího pøedèitatele,
tam hrátky nejèastìji bývají navtìvovány Zamilovanou knihu èítají kadý rok znova. Obsah její znají zpamìti, a kdy
se blíí pohnutlivé místo, enské ji nabírají; a kdy pøilo, dají
se do hlasitého tkaní. Za mého dìtství Hirlanda, královna
bretoòská bývala v naí ivnosti nejoblíbenìjím ètením. Celé
stavení ozývalo se rykem enských, kdy neastnou, krás-

nou a nevinnou královnu vedli na hranici, i muové otírali oèi,
stavíce se tváøí do kouta. Ale jaká blaenost rozlinula se rázem
po dui, kdy v krajním okamiku nevina královnina dokázána, ona zachránìna, mui a dítkám zachována, a bídný úkladník, vina veho netìstí, po zásluze potrestán! Blahoslavený
spisovatel, který si nael tak vnímavé a citelné obecenstvo!
Jako ochotnì dávají bohu, co jest boího, dávají i císaøi,
co je císaøovo. Danì, pokud mohou, platí vzornì, ano nìkteøí v tom vybledávají chloubu nemalou, aby byli s císaøem vdy
v poøádku. Ale k úøadùm zemìpanským nemají lásky ani dùvìry. Pánù nemilují a v zemìpanských úøadech spatøují nyní
jedinì pány, jedinou vrchnost. Na zemìpána mají jiný názor
ne na pána. Jej povaují jaksi za spolutrpitele národa; osudem obou, zemìpána i národa, je strádati od pánù.
Mùj strýc Harmach, bratr otcùv, èasto vypravoval následující
legendu o císaøi Josefu.
Sedláci se dovìdìli o císaøi Josefu, e jim dobøe chce, ale
èekali, e se to také nìjak ukáe, ale neukazovalo se.
I vypravilo se jich nìkolik do císarského purku, aby se tam
samého císaøe Josefa zeptali, coe je to, jake je to, e selský lid poøád slyí o lásce císaøovì a nìjakých dobrodiních
ve prospìch selského lidu, a sedláku pøesto se neulevuje. Jak
pøili do císarského purku, hned byli k císaøi Josefu dovedeni, nebo on poruèil svým dvoøanùm pøísnì, kdyby nìjaký sedlák po nìm se ptal, aby ho neodbyli. Tedy sedláci pøedstoupili pøed samého císaøe Josefa a ptali se ho, coe je to, jake je to, e poøád slýchají o úlevách, které jako pro selský lid
naøídil, ale ádné úlevy nepociují. Císaø Josef ihned poslal
pro vecky ministry a úøadníky, je mìl u sebe v purku,
a postavil je vecky do jedné øady. Øada zaèínala nejvyím
ministrem a konèila posledním písaøem. Za písaøe císaø po-

stavil ze sedlákù rychtáøe a za rychtáøe teprve ostatní podle
toho, kolik kdo mìl korcù polí. Potom císaø zavolal císaøovnu
a poruèil jí, aby mu pøinesla oatku mouky, a on z ní nabral
prahouel (pøehrtlí). I el k nejvyímu ministru, poruèil mu,
aby nastavil obì ruce, a do obou rukou nastavených vloil mu
mouku z rukou svých. Potom poruèil nejvyímu ministru, aby
té tak uèinil svému sousedu, a tak poøád, a dolo
na posledního písaøe. Jak la mouka z ruky do ruky, pokadé
se troinka usypala a troinka zùstala na rukou.Kdy dolo
na písaøe, ji bylo mouky jen tipeèek, a kdy se nìco ztratilo
jetì u rychtáøe, sedlákùm zbyl jen pouhý práek a na posledního z nich ani práku se nedostalo. Vidíte, milí sedláci, øekl
císaø Josef, èím to, e z mých dobrodiní dostává se vám tak
málo nebo nic. Nebude dobøe, sedláci, dokud my dva
se nespojíme! Proè ale toto spojení u za císaøe Josefa nestalo se skutkem, o tom legenda strýcova se nezmiòovala.
Obèanské spory nai nejradìji vyrovnávají sami mezi sebou, aèkoli jsou mezi nimi také náruiví sudièi. Ale to jsou
sudièi z pøirození podobnì, jako jsou hráèi a opilci, s nimi
tvoøí abnormálné odchylky od povechného stavu obecné
morálnosti. Teprve v nejnovìjím èase putují po kraji náhonèí
advokátù, kteøí slídí po sporných otázkách sedlákù, jednoho
na druhého nasazují a pøináejí jakoto koøist svému pánu
podepsané plné moci, aby podpálené rozepøe za nì provedl
a nepovolil, kdyby chalupa mìla prasknout. Pøesto i nyní starosta obecní je zároveò smírèím soudcem. Nemùe-li sám
vìcí hnouti, zavolá si na pomoc starí obce. Tito nejednou
neèekají, a sami budou o rozsouzení poádáni, a sami strany pøed své fórum pohánìjí.
Pøestoe nae obce, jak podotèeno, nejsou prosty jednotlivcù, kteøí zpùsobem ivota a svými nezøízenými náruivost-

mi jsou na úkor obecné mravnosti, lze stav její nazvati dobrým. Nepamatuji, e by u nás byl spáchán býval nìjaký dìsný
a rafinovaný zloèin. Kdy jsem byl malý, pøihodila se v Kloubì
loupená vrada. Zámoný sedlák Maek byl velikým milovníkem konského dobytka a konì jeho slynuli po celém kraji.
Pøijeli k nìmu takhle odpoledne dva èerní páni. Pøijeli z písku
v koèáøe píseckého hostince. Vypravovali, e jsou a zeza
Prahy, za nìjakou záleitostí pøijeli do písku a tam slyeli
o kloubském Makovi, jak výborné konì chová. Schvalnì jedou se na nì podívat a koupit, budou-li na prodej. Proè by
nebyli? øekl Maek a vedl èerné pány do stáje. Èerní páni a
strnuli nad krásou páru Makových vraníkù, je choval
k prodeji. Obdivem koní Makovi zalichotili. Poslal písecký
povoz nazpìt, pozval èerné pány, aby u nìho poveèeøeli
a pøenocovali, e je tøeba takový obchod dobøe si rozmyslit.
Èerní páni byli do vraníkù zamilováni, e ani hrubì nesmlouvali. Poveèeøeli, popili si, Maková ustlala èerným pánùm
do prachových peøin. Èasnì ráno Maek zapøahl vraníky
do svého vozíku, aby èerné pány dovezl nazpìt do písku a tam
za nì obdrel smluvené peníze. Co chtìl Maek v písku dìlati s vozíkem bez potahu, nevím. Ale na ty rozpaky nedolo,
nebo èerní páni Maka cestou zavradili, shodili do karpy
a tryskem ujídìli s koni i vozíkem. Byli dopadeni druhého dne
a u Orlíka.
Nìkdy hajný podlehne v zápase s pytláky, nìkdy pytlák
v zápase s hajným. Jeden synek dopustil se za mé pamìti
zloèinu zabití ve rvaèce u posvícení. Posvícenské rvaèky pokládám za kus bavorské kultury, je kvete v celé nìmecké
umavì. Byla doba, bohudík nedlouhá, kdy bojovné nadení zachvacovalo nae chasníky, jakmile se pøiblíil den posvícení. Vèera jetì mírní jak ovce, dnes vstávali z loe ur-

putní a vzteklí. Do tanèírny chodili s pevným úmyslem, e
nìkomu nabijou, nenabije-li on jim. Nejednou chasníci
z jedné vesnice spoleènì se vypravili na posvícení do vsi
sousední, aby tanèírnu mocí opanovali. Bavorská kultura,
mìví pùvod v posílání chlapcù na handl k Nìmcùm, zmizela, jak pøila.
enské se èastìji uráejí na cti ne muové. V záleitostech
takových ale neobracejí se na úøad, nýbr na obecního tajemníka v blízkém mìstì, jen u nich takové autority si získal, e
smí pøed soudnou stolici svou pohnati obalovanou enskou
stranu a ona se dostaví. Dvì sousedky se pøed ním navzájem alovaly, e jedna druhé vynadala synfonií a ta zas jí
odplatila nadávkou fysiko. Øízení je zde pouze ústné, honorár platí se v naturáliích, a to tak, e jej pøináejí obì strany,
alující i alovaná. Kuchyò zvoleného soudce je vdycky zásobena vím, èím selky vládnou: vejci, máslem, smetanou,
kuøaty atd.
Na kráde polní a na zahradách, na lesní pych a na pytláctví jinak pohlíejí ne paragrafy. Je v nich zùstatek prastarého
názoru, e pùda patøí vem a takté to, co na ní vyrostlo. Dle
toho názoru úroda není tak zásluhou pilného a pracovitého
èlovìka jako tìdrým darem boím. Zejmena co se lesù týèe,
ije v lidu jetì silný cit, e bývaly spoleèným majetkem. Máje,
je chlapci o letnicích na návsi stavìjí - nejvyí spoleènì pro
celou obec a mení kadý zvlá pod okno své nejmilejí -,
pocházejí vdycky z lesního pychu a lesním úøadùm nezbývá
ne s tímto obyèejem se smíøiti. Máj by nebyl májem, kdyby
nebyl za noci ukoøistìn z cizího lesa, do vsi dovezen, okletìn, oloupán a vztyèen. Kdyby si mladík vybral ve vlastním lese
nejkrásnìjí jedli, za dne ji porazù a k postavení pøipravil, uèinil by se tak smìným, e by se stal pøíslovím v celé krajinì.

S tím souvisí názor na kráde. Øíkají, e by nikdo nekradl,
kdyby nemusel. Vezme-li si nìkdo nìèeho, co bùh nadìlil,
pro obèerstvení nebo najedení, hospodáø div mu jetì nepøeje dobrého chutnání, jen nesmí pøi tom kody udìlati. Znajíce
shovívavost naich sedlákù v této pøíèinì, paní z Vodòan
a páni ze Strunkovic, jak u nás ironicky øíkají, pokládají jaksi za své právo chodit na selská pole na brambory a na zelí.
Dokud z toho nevzchází vìtí koda, sedlák mlèí, ano je mu,
elmì, spíe zadostièinìním, e paní z Vodòan a páni
ze Strunkovic chodí k nìmu nedovoleným zpùsobem
se pøiivovat. Vak a bude chtít, aby dìlení byl konec, postaèí, aby se objevil, a na paní z Vodòan jako na pána
ze Strunkovic padne taková hrùza, e delí dobu budou chodit na zelí a brambory na pole jiného souseda.
Sednice sedlákova stále jest otevøena kadému, kdo pøijde. Chléb a sùl vdy leí na stole. ádného ebráka
a chuïasa nepustí s prázdnou. Takté veèer kadému poutníku a cestovníku poskytne pøístøeí. Zvlátì vítáni jsou dráteníci, umìjící pìknì zpívat a pìkné pohádky vypravovat. Ale
musíte povídaèky povídat, stanoví mu hospodáø nebo hospodynì podmínku, kdy poádal o nocleh. Ej veru budìm,
pantatínku, a ji jest ujednáno.
Dobøí vypravovatelé a zpìváci jsou velmi váeni. Kdo nic
neumí a je nìmý jako to boí døevo, tomu hospodynì veèeøi
oddìlí a pole na kutì na pùdu, do stodoly nebo do stáje. Ale
zpìvák a vypravovatel, jaký to milý, vítaný host, zvlátì zimního èasu! Kdy pøiel, posadili jej na zvlátní místo v koutì,
kde sedávají nocleníci. Kdy nìco kloudného zavypravoval,
cena jeho vzrostla a roste poøád, má-li vìtí repertoár. Jako
kdyby pøiel vlastní strejèek nebo kmotr, i ke stolu ho pozvou,
ustelou mu v sednici, snesou i peøiny.

Z názoru na majetek vyplývá názor spoleèenský, jen se mi
u naich lidí zdá býti pøekrásným. Majetek je boí, i èlovìk je
boí, vecko je boí. Komu dal bùh majetek, má mu býti vdìèen a spokojen údìlem sobì vymìøeným, peèovati, aby
od nìho odòat nebyl. Má svou roli vzdìlávati chvále boha.
Sedlák je sloupem státu a spoleènosti. Bùh naò vloil úkol
tìký, ale vzneený. Od sedláka kadý je iv: i ebrák, i pán,
i knìz, i král. Ti, kdo mají moc a stojí nad ním, ustanovili si,
jaký podíl z úrody má jim odvádìti. Oni se o sebe postarali,
ale kdo se o sebe postarati nemùe, je chudina. O ni sedlák
starati se musí z dobré vùle. Platí-li pánùm danì, koná svou
vezdejí povinnost, ale nikoli dobrý skutek, a jen dobrými skutky mono získati si pøízeò boí. Jen dobré skutky jsou statky,
kterých rez neere a mol nekazí.
Pøed nìkolika lety dìlali na èeském snìmu zákon
o zaopatøování chudých. Pøi té pøíleitosti bylo konstatováno,
e vodòanský okres má nejvíce ebrákù z celých Èech. Co
právì povìdìno, je vysvìtlením tohoto faktu.
V naich vsech usedlých bezzemkù témìø není.
Sedláci jsou celoláníci a pololáníci. Chalupníci mají pozemkù od 10 korcù k 50, ale této míry nedosahují. Pod chalupníky
co do majetku jsou domkáøi. Mezi chalupníky a sedláky je jakási vìèná kyselost. Zato domkáøi jsou vìrnými spojenci sedlákù. Zamlouvají se k nim na podìlky s celými rodinami a jsou
skuteènì vichni po celý rok od sedláka ivi. Sedlák jim zorá
pole a sveze obilí. Mimo denní mzdu dostávají ouhrabek, tj.
èást sena, která po naloení s fùry se ohrabe, aby neroztrousila. Mimo to mají k uívání kus pole na brambory a palouk. Dokud u sedláka pracují, jsou jako èleny jeho rodiny.
Jako není u nás bezzemkù, není ani selských latifundií jako
v severních Èechách. Usadí-li se pøespolní v naich vech

a vystaví si domek, snaí se kupovati k nìmu pole. Rolniètí
øemeslníci, jako kováøi, koláøi, zedníci, tesaøi, vzdávají se tým
pomìrem, jako jim pøibývá pùdy, provozování øemesel a vìnují
se více rolnictví. Pøíleitost ke skupování pùdy naskytuje se jim
rozpadáváním se meních selských usedlostí. Zkuenost uèí,
e sedlák u nás potøebuje nad polovici lánu pùdy, aby mohl
iv býti, povinnostem svým dostávati a pøimìøenì zaopatøovati svých est, sedm dìtí.
Není to úkol snadný. Aby jej naplnil, musí nejen na práci svìdomitì dohlíeti, nýbr sám vude prvý v práci býti
a pracovníky dobrým pøíkladem pøedcházeti. Kadý desetník
musí tøikrát na dlani obrátiti, neli jej z ruky pustí. ivot mu
neposkytuje jiné rozkoe kromì té, kterou pociuje
po vykonané práce a z pohledu na ivot, který jeho pøièinìním kypí i v sednici, i v chlévì, na poli, na louce, na sadì, i ve
vèelínì. Jediný chybný krok v tomto perném ivotì a zahrabe
se na dlouhá leta. Jsou-li silnìjí jeho náruivosti ne jeho vùle,
zahrabe sebe i rodinu na vìèné èasy. Aby se udrel v míøe,
je zapotøebí, aby byl nezvratnì vìren zpùsobu ivota
a pravidlùm ivotné moudrosti svých pøedkù. I v hospodaøení
musí býti takovým.
Vichni novotáøi mezi naimi sedláky pøivedli se na mizinu
a nabyli mezi nimi lidé nejhloupìjí.
e vyboèili z kolejí, které jim pøedepsal starý zákon ivota,
znièili sebe i své rodiny.
Po takových zkuenostech ná sedlák je ke vem novotám
nedùvìøiv, ale není jim nepøístupen, kdy se osvìdèily.
K hospodárským pokusùm jsou dle jeho mínìní velkostatky.
Kdy pokus na velkostatku se zdaøil, sedlák jetì dlouho
o nìm rozvauje a nezavede novotu u sebe døív, dokud ji také
sousedé neschválili.

V domácnostech naich dosud vane duch patriarchálný.
Nejstarí syn je naznaèen, aby byl nástupcem svého otce.
Za starích èasù èekával na ivnost, a otec odebere
se na výmìnek. Stávalo se, kdy otec pozdìji se oenil, e
nejstarí syn dlouho musel býti èekancem, neli se mohl
v drení ivnosti uvázati. To mìlo za následek rozlièné vady,
zvlátì tu, e nejstarímu postupem let ceny ubývalo a e mu
bylo nesnadno pøimìøenì se oeniti. Proto ustálil se obyèej
prvorozené syny jinak vybývati, hlavnì tím, e je dávají
na studie. Avak i takový syn mívá po smrti otcovì autoritu
hlavy rodiny, aspoò formálnì, a dùleité otázky rodové bývají
mu pokládány jakoby k rozhodnutí. On je si vìdom, e hlavenství jeho je èestné a e by odpor jeho nemìl moci zruovací, kdyby usnesení rodové bylo se ji stalo. Proto hodnosti
patriarchy uívá jen tak, e schvaluje, na èem se rod ustanovil.
Kdy jsem byl drobným kolákem, chodívali k nám dvakrát
do roka asi po tøi leta za sebou dva dráteníci, otec a syn,
o nìco málo starí mne. Nai mìli starého dráteníka velmi
rádi. Vichni se naò tìívali, kdy nadcházela doba jeho pøíchodu. U mého otce ukládal si nastøádané peníze. Kdy pøiel na jaøe, uloil si, kdy pøiel na podzim, vybral si a chvátal
do své podtatranské domoviny. Já jednou dostal se s jeho
synem z nejkrásnìjí hry do køíku a cítil jsem se krutì uraeným kdy jsem prohrával. Zdálo se mi, kdy on je dráteníkovým, e se musí dát ode mne povalit. Zaèal jsem mu vytýkati
chudobu. Hoík se zarazil, zasmutnil, a ji se nesnail, aby
dokonal své vítìzství nade mnou. Otec mùj to pozoroval,
i pøiel a poruèil mi ; Klekni pøed ním a odpros ho! Kdy se mi
nechtìlo, otec jetì pøísnìji rozkaz opakoval. Nikdy pøedtím
ani potom neslyel jsem, aby mìkký hlas otcùv znìl tak neú-

prosnì pøísnì. Nezlobil se, nerozkøikl se, a hlas jeho jako by
byl obestøen èerným flórem.
Cítil jsem, e jsem dvìma osobám, které jsem mìl rád, zpùsobil zármutek, ale nepochopoval jsem dobøe, proè a èím. Otec
nevysvìtloval a jen prstem ukazoval k zemi. Nezbývalo ne
poslechnouti. Co kdo máme, jen od boha máme, znìlo nauèení otcovo. Tu jako by se mi bylo rozbøesklo. Vyskoèil jsem,
dráteníka do náruèí chopil, líbaje jej køeèovitì, a plaèky mu sliboval, e mu podruhé nic takového neøeknu, jen aby mi odpustil. Ale dráteníèek se ji nerozveselil. el k svému otci do statku
a mùj otec, vida upøímnou lítost moji, laskavì zase jako jindy
se otázal: Hráli jste si hezky? - Hezky, tatínku. Kdy je hra
nejkrásnìjí, vdycky pøestaò a nikdy nebude litovat.
Ti dva dráteníci nikdy více k nám se nevrátili, jako
se lastovky nevracejí do domu, kde jim hnízdo zbourali.
Bývali u nás jetì jiní výroèní hosté. ebravý mnich jen dostával pøevaøené máslo a dával obrázky. Slovinec (Krán),
jen prodával noe, kudly a . bøitvy. Dva moravtí Slováci, jeden olejkáø, druhý semenáø. Nejsou-li to svìtlé památky nejstarích stykù národù? Chodili krajem také potulní kazatelé.
Byli mezi nimi náboentí ílenci, ale i horlivci a mravokárci,
bývalí studenti a zbìhlí bohoslovci, pocítiví v sobì urèení
odboèiti od pravidelné cesty, opovrhnuví tím, co jim svìt
podával, a zasvìtiví své síly slubì bohu a lidu tím zpùsobem, který jim se vidìl. Pamatuji se na jednoho takového, jak
se postavil na návsi u kaplièky a zaèal do vìtru kázati. Lidé
znenáhla kolem nìho se sbíhali a poslouchali. Ale pøedstavený u vìdìl, e v konstituèném státì kadá podobná schùze musí býti úøadnì povolena, i el a ádal kazatele, aby
se vykázal úøadním povolením. Kazatel byl na to pøipraven
a prohlásil, e úøadního povolení nemá, a kdy nemùe veøej-

nì, bude kázati od domu k domu, v rodinách. Kázal neúnavnì den, ale ji druhého dne pøiel èetník a odvedl jej. Mnohem pozdìji vìnoval se potulnému kazatelství jeden z mých
spoluákù z píseckého gymnasia. Byl jediným synem zámoného sedláka. Asi po dvou letech studia na praské universitì pronikla jej mylenka, e èlovìk nemá se vzdìlávati za tím
úèelem, aby nabyl vlády nad svými bliními, nýbr nad sebou.
Nechal studií a el domù, mezi lid. Oddal se úplnì apotolování. Zde mi jeho stopa mizí.
Sedlák je své èeledi, celé obci, celému kraji strejèkem,
selka tetou. Pøed lety pøiel k nám do sluby chasník, slouiví dotud v Nìmcích. Hoch pìkný jako panna, s bílými zuby
a michlovskou èepicí na hlavì; mìl krásný hlas a kromì toho
umìl tak umìle hvízdat jako slavík.Vichni jsme jím byli okouzleni, sotva se u nás objevil. Umìní svého neetøil, hned ho byl
plný statek. Ale otec se mraèil, a mraèil se víc a víc, a koneènì pøed západem slunce prvého dne mladíkovy sluby
nemohl se zdreti, aby spravedlivému hnìvu svému neulevil.
Mladík právì stál na ebøíku pùdy, a chtìje otci mému nìco
ukázat, volal na nìj: Sedláèe! Otec pøistoupil k ebøíku
a pøísnì poruèil: Hned polez dolù! Bezdìèný viník slezl a otec
pøestupníkovi po uchu: Já tobì dám! Tak ty tak! Tak takovou
ty má ke mnì úctu, nezvedenèe? Nu, já tebe nauèím! - Copak jsem udìlal, sedláèe? Otec po druhém uchu: Já ti dám
sedláka! Pro tebe jsem ,strejèek! a nechce-li, jetì dnes
se mi kliï ze stavení! - Prosím vás, strejèku, odpuste mi;
v Nìmcích, kde jsem slouil, èeledín sedlákovi jináè neøíká
ne ,sedláèe. - Tak ti odpoutím, ale podruhé do Nìmec
nechoï!Tam ádného mravu neznají.
A nai sedláci vìdí, oè stojí, kdy si nechtìjí dát vyrvat název strejèek. Jinde v Èechách èeleï øíká ji sedlákovi mi-

lostpane, ale seltí milostpáni si stìují, e èeleï k nim nelne, e je jim cizí, ano nepøátelská, e nechová k nim lásky ani
vìrnosti a je stále na skoku od nich. Pravda, ji ani u nás pomìr èeledi k strejèkovi není tak èistý a upøímný, jako býval,
ale e je pøece lepí ne jinde, toho zásluhu mají sami sedláci, nedávajíce najevo pøání po zmìnì. Rázem bylo by jako
jinde, kdyby sedlák pøestal èeledi býti strejèkem a stal se jí
pánem.
Mnì jest, jako by v tom faktu, e zamilované a lichotné názvy pacholek a dìveèka nabyly významu hrubého, hanlivého a postydného, obráely se vecky minulé osudy èeského národa a pøevraty od lepího k horímu v pøíèinách mravnosti, kultury, humanity a sociálného poøádku.
Slyíte-li øíci strejèek, jako byste slyeli monarcha. Pøed
lety jeden soused z naí vsi odjel do Ameriky a ivnost jeho
pøila do prodeje. Koupil ji jistý èlovìk z Vodòan, jen býval
pekmajstrem na vojnì, kde si zahospodaøil jmìníèko, které
vloil do osiøelé usedlosti. Dostal se k nám typ polního lichváøe, jeho nae ves dotud nevídala. A do nìho byly nae
meze iroké. Mohl jsi po nich pohodlnì chodit a v letì, kdy
lehající obilí pøes nì jako støecha se sklánìlo, mohl jsi si
na nich nejkrásnìji pohovìt. Pod tebou byla poduka mìkkého paitu, klasná støecha tì stínila i chladem ovívala, tráva
vonìla, cvrèek hudl, ptáci veholili. Pekmajstr zaèal meze
odorávat. Kdy on odoral z jedné strany, soused odoral
z druhé a za nìkolik let mohl po mezích pøi polích pekmajstrových chodit jen provazochodec a neklopýtnout. Polního lichváøe hroznì rozèilovalo, kdy soused z druhé strany meze
uèinil toté, co on. Chtìl mu to zapovídat, aloval u obce
i soudu, volal na to komise s mapami, komise mìøily a mìøily,
a podivná vìc, vdycky daly za právo pekmajstrovi. Souse-

dé s roztouením vzpomínali starých èasù, kdy toho, kdo zapomnìl, kudy se mez tahne, obec na tu mez poloila a dala
mu na pamìtnou tolik, e byl nadosmrti chránìn od kadého
podvrtnutí pamìti, pokud se týkalo mezí jeho polností. Pekmajstr jinak nechodil ne s otevøenou mapou v ruce. Poøád
spekuloval, kde by si mohl pøisvojiti ne-li píï, to aspoò palec
pùdy. Sedláci, kdy pøivolávání soudních a zemìmìøických
komisí jim nepomahalo, pøestali na pekmajstra alovati, ale
nemìli, èím by jeho tropení zabránili. Od té doby, co on se stal
sousedem v naí obci, jako by se drak byl na ni pøihrnul. Sousedé se mu zdaleka vyhýbali, a on, hluchý jako poleno, chtìlli dobøe slyeti, co ten onen soused o té oné mezi myslí, musel za ním a honil jej, a dohonil. V naí obci dùvìra k pánùm,
úøadùm, komisím a psaným zákonùm nikdy nebyla veliká, ale
zkuenost s pekmajstrem nadobro ji podryla. Bývali voláni
nejstarí pamìtníci, aby dosvìdèili, jak má jíti mez. Pamìtníci dosvìdèili, e sousedé jsou v právu, ale páni pøesto vdycky pøiznali právo pekmajstrovi. Spory tyto padají do mých
dospìlejích let.
Býval jsem také brán na radu, co naproti hrabivci dìlat. Já
byl pro to, aby sousedé vyèerpali vechny právní prostøedky,
e pøece se práva dovolají. Sousedé neuèinili po mé radì,
nýbr po zásadì neodporuj zlému. Zaèali dívati
se na pekmajstra jako na trest boí a byli klidnými, kdy jim
pekmajstr pole odorával a potom mezníky pøestavoval. Myslili si: pole mi pøece nevezme, a kdybych se soudil, prosoudil
bych více, ne zaè stojí ten strouek zemì. Já jim dokazovával, e sedlák pro kadý strouek zemì musí se dáti tøeba
zabít, ale nesmí býti lhostejným, kdy mu ji nìkdo krade.
Vechno marno. Kdy se nepotkával s odporem, pekmajstr
se osmìlil jetì víc.

Zaèal zachvacovati kusy polí, tak zvané klínky,
a nepozorovanì pøestavoval mezníky. Jednou v letì v pravé
poledne pøijde èeledín sousedùv a povídá mému otci: Strejèku, zrovna jsem vidìl pekmajstra, jak vám pod Èíovou pøestavuje mezník. Celý klínek zabral. Otec poslal na zlodìje nìkoho z èeledi, ale posel se vrátil s nepoøízenou, e pekmajstr
poøád provádí svou. Jdi tam zas, pravil otec, a øekni mu:
,Nepostavíte-li mezník hned, kde byl, pøijdou na vás sám ná
strejèek a spraví se s vámi. Nezapomeò øíci: pøijdou sám ná
strejèek!
Otec u byl stár a nebylo mono, aby se zlodìj zalekl síly
jeho. Pøesto jak mu posel vyøídil: Máte mezník postaviti
na staré místo a potom se odklidit; a nepostavíte-li mezník
na staré místo a neodklidíte-li se hned, pøijdou na vás sám
ná strejèek! - dal mezník, odkud jej vzal, a bruèe se vzdálil.
Co naò úèinkovalo? Ve vzkazu otcovì nebylo hrozby. Soudních sporù zlodìj se nelekal. Nic naò nepùsobilo ne autorita,
která se tají ve slovì strejèek. Pekmajstr byl sice majitelem
usedlosti ve vsi, byl sousedem, ale nebyl strejèkem, toho
uznání se mu nedostalo. I musel nìjak ten èlovìk v tom okamiku pocítiti vechnu svou nicotnost naproti takovému starousedlému stoickému strejèkovi a poprvé ustoupil, kráde
pùdy nedokonav.
Selská èeleï u nás skládá se z pacholka, pohùnka, velké
a malé dìveèky a tøeaèky, tj. tøetí dìveèky, jí také øíkají
hùdì. Èeleï jedná se do sluby na celý rok. Kromì mzdy
vymiòuje si rozlièné pøídavky, je musejí mu býti dány v dobu
pøesnì ustanovenou. Takovými beneficemi je koich, kdy
se blíí zima, hnìtynka o posvícení, plátno na koile, átky atd.
Rodina hospodáøova jí s èeledí z jedné mísy, nic si neoddìluje a jen v nedìli jí matka trochu podstrojuje. Zejmena

hospodáø dbá, aby u spoleèné mísy nikdo nescházel. Modlitbu pøed jídlem pøedøíkati jest jeho vìcí. Je toho pilen, aby
se èeleï pod jeho støechou cítila jako doma. Èeledín zase
dbá, aby se udrel ve slubì déle roku. Obì strany pokládají
pro sebe za èestné, aby si navzájem déle vyhovovaly ne
po sjednanou dobu. Pacholek je v stavení jako námìstkem
hospodáøovým. Nikdo z èeledi nepociuje svého sluebného
pomìru. Synek hospodáøùv smí se pochvastati pøed synem
jiného gruntovníka, e o tolik a tolik korcù víc, ale pykal by,
kdyby to uèinil pøed dítìtem podruhovým a nádeníkovým, anebo kdyby ebráka urazil pro jeho monu.
V praktickém provádìní evangelických zásad nai lidé nezacházejí tak daleko, aby potøebnému dali koili s tìla, ale
z pøebytku poskytují rádi. Zkuenost je uèí, e majetek lidí nejtvrdích jest nejvíc ohroen a naopak lidí tìdrých a lidomilných
chránìn.
Povím, jak mùj otec jednou vyzrál na zlodìje. Po penièné
sklizni dal vymlátit nìco penice, zrno provál a èisté shrnul
na hromadu, aby zítra bylo nasypáno do pytlùv a dovezeno
na trh.
Potom vybral vèelám med, a e se ji nachýlilo k veèeru,
schoval i med na mlat k penici. Kdy ráno li nasýpat, penice i med byly tytam.
Kdyby aspoò byl, elma, durdila se matka, pøiel o ních
a propotil se na poli!
On taky rád z bílé mouky, podotkla dìveèka Terezka.
Pán bùh dal, pán bùh vzal, budi jeho jmeno pochváleno,
doloil otec po trpìlivém Jobu.
A tì Pán bùh nepotrestá, kárala matka, copak on bere
penici s mlatu ?
Nu, nasadíme znova, co dìlat ?

Krádee najednou páchány po celém okolí. Kadý den bylo
slyet o jiné. Èetnictvo pátralo po pachatelích a zanedlouho
polapilo truhláøe z Vodòan, jmenem efránka. Otec o své
kodì zprávu nepodal, ale povìst sama ji donesla k uím
soudu. K pøelíèení i otec byl povolán za svìdka. Corpora delicti, vesmìs objemné naturálie, byla uloena u soudu. Soudce tázal se otce: Je to vae penice? - Je. - Jak ji poznáváte? - Hospodáø pozná své obilí jako své dítì.
Jako by nezapøel své dítì, nebyl s to zapøíti ani své obilí, ale
nenadál se, e tím efránkovi pøitíí. Zlodìj byl poslán pøed
krajský soud a tam dostal dvì nebo tøi leta aláøe. Okradené
soud vybídl, aby si odcizené svoje vìci odvezli. Já to domù
nepovezu, prohlásil otec. efránka odvezli a zùstala zde
po nìm ena s nìkolika malými dìtmi; jen a ona si penici
nechá a dá si ji semlít.
Zanedlouho efránková slehla. V mìstì se jí títili a nikdo
nechtìl jejímu robátku státi v kmotrovství. Vzkázala naim.
Bylo to na pováenou, nebo u nás køestné kmotrovství více
platí ne blízké pokrevenství. Otec nikdy neuèinil rozhodnutí
bez potazu s matkou. Co myslí, maminko, máme to udìlat? - Arci, totì nae køesanská povinnost. - ,,I já tak suduju.
Podreli dítì na rukou a matka poslala estinedìlce nevyhnutelnou slepici s nudlemi. Ale efránková, i kdy povstala
z loe, byla bez pomoci a obivy. Posílala k nám kadého dne
své dìti: Kmotøíèku s kmotøièkou, e vás maminka prosí,
abyste nám poslali krapet mlíka. A tak podle potøeby mouky,
hrachu, a rozumí se, e neopomenula obinek a posvícení.
Malí poslíèkové kromì toho pokadé dostali jetì nìco pro
sebe. My, nae dìti, mìli jsme pøísnì zapovìzeno zmiòovati
se jim o otci. Ten otci nezazlíval, e svou pravdomluvností pøi-

vedl jej do vìtího trestu, a projevoval mu z kriminálu vdìènost, jak mohl.
Posílal nám darem katulky a tácky, které v trestu hotovil
z barevné slámy. A od té doby se nám ve stavení neztratil ani
høebíèek, ani pírko.
S efránkem celý zlodìjský cech v okolí byl pohnut
ku vdìènosti.
K typickým dodavatelùm naich domácností patøí také kalounkáøi od Klatov a kolomazníci od Domalic.
Koncem 19. století jsou v Èechách kraje, kde selky u ani
chleba nepekou, odebírajíce jej z mìsta. Selský stav u nás
tak neklesl, avak u ani tam není vecko, jak bývalo. Za mého
dìtství hledìli v kadé naí selské domácnosti k tomu, aby si
vecko potøebné udìlali sami a udìlati dali pokud mono
doma. Selky ji netkaly, ale pøipravovaly pro tkalce pøízi a
do toho zbarvení. Pøadena barvily na èerveno a na modro
velmi trvale. enské aty ila vadlena, je v ádné vsi nescházela. Byla to poslední perioda kroje národního. Selky
nosily na hlavách snìhobílé pleny, v cípu na záda padajícím
umìle vyívané. Vyívání bylo kvìtové. Èasto bývalo pøiozdobováno miniaturnými penízky nebo melcem. Suknì nosily
krátké, erkové, barvy zelené, modré nebo èervené,
se irokánskými pantlemi nad odolkem. Punèochy èervené,
s modrými, bílými nebo zelenými cviklíky. Punèochám hned
za nova dávaly pøíkopytí, tj. podeev a patu z jelení kùe.
Ku zvlátním pøíleitostem mìly v zásobì punèochy bílé. Støevíèky lakované, èasto pod nártem malièkou a bílými knoflíèky ozdobené. Pøes èelo si kolem hlavy ovazovaly uzounké
sametové stuky, trýbky, je okrouhlým a osmahlým tváøím
pìknì sluívaly. Byly to dívèiny milé jako holubièky, vitorné
jako lastovièky, mrtné jako veveøièky, èujné a plaché jako la-

sièky. Není u tìch holèin na Vodòansku. Novìjí enské pokolení oblibuje si jako vude jinde polomìstský kroj. V nìm
neumìjí pøirozenì se pohybovati, následkem èeho stávají
se neohrabanými, rozpaèitými a mdlými.
Kromì z vyívání plen vadleny mìly nejvíce výdìlku ze ití
tenèic, kmentových muských koil se irokánskými rukávy. Vyívány byly na hrudi, na obojku a límeèkách, tìsnì pøiléhajicích k ruce. Tenèice pod krkem a na rukou zavazovaly
se na tkanièky. Vední plátìné koile mìly knoflíèky olovìné.
Øemeslné práce, které sami po domácku zastati nemohli
a kterých èasto v domácnosti bylo zapotøebí, dávali si zhotovovati od øemeslníkù, je objednávali s celými dílnami a celým
personálem k sobì do domu. Dosud jsou tu sedláøi a krejèí.
Krejèí jsou sbìrateli a iøiteli vech klepùv. Za starích èasùv
i evci pracovávali u sedlákù.
Sedlák a selka museli umìti podati prvou pomoc, a
se náøadí porouchalo, nebo dobytèe onemocnìlo, anebo
nìkdo z domácích se roznemohl. Sedlák a jeho námìstek,
pacholek, museli umìt spravit vùz, pluh, brány. Kdy obecní
kováø zhotovoval nebo spravoval pro jejich hospodárství nìjakou potøebu, pøi ní bylo zapotøebí vydatného buièe, sedlák a pacholek chopili se perlíku a ohánìli se jím jako vyuèení kováøi.V zimì pøinesli berana do sednice a vystruhovali
na nìm bijáky a dráky k cepùm, klanice, línì, topùrka. Oívání cepù bylo prací hospodáøovou. Také mením pracím
sedlárským hospodáø musel rozumìti. Kùi k domácí potøebì sedlárské barvívala hospodynì, je vaøívala také èernidlo
na boty, ano i dubìnkový inkoust.
Dobrá hospodynì musela znáti léèivé byliny, které se svaøují
k uívání nebo zevnì pøikládají. Mìla vdycky v zásobì heømánek, lipový kvìt, mateøídouku, jalovèinky, bezový kvìt, ar-

niku. Dobrý hospodáø zas mìl v krabici dobøe uzavøené hojnou sbírku nejrozmanitìjích sádel a lojù: zajeèí sádlo, jelení
lùj, slepièí sádlu, jezevèí sádlo a divné pøedivné. Kadý lùj
a kadé sádlo bylo k mazání proti nìkterému píchání. Hospodynì pomahala lidem, hospodáø dobytku. Kdy vìdìní hospodynì nedostaèovalo, poslala pro bábu. Pro lékaøe posílali
teprve, kdy u se vzdali ví nadìje.
Zlomeniny s neobyèejným zdarem spravovali seltí ranhojièové. Z nich nejvíce prosluli Novotní z Hrbova u Netolic, v jich
rodinì umìní ranhojické pìstuje se dìdiènì Starý Hrbovský,
jak jej obecnì nazývali, mìl ve své chalupì stálou nemocnici.
Nemocní leeli na zemi na slámì. Ne pøistoupil k rovnání zlomeniny, Hrbovský pacienta hypnotizoval bezpøíkladnou hrubostí a surovostí. Ohrozil jej tak, e v nìm byla duièka malá
a pøi nejvìtích bolestech ani nedutl.
Po operaci Hrbovský jevil se nejmìkèím èlovìkem.
V letech edesátých podrobila se léèení Hrbovského také
jedna z knìen varcenberkových. Lidé si o tom vypravovali: Knìna na lovu spadla s konì a polámala si údy. Svolali
doktory kníecí, praské i vídenské, aby rány spravili. Oni zlomeniny srovnali ale patnì. Kdy vidìli, e pomoci nemohou,
poslali pro jistého doktora z Budìjovic, který mìl povìst dobrého ranhojièe. Doktor pøijel, zavrtìl hlavou a øekl, e on tu nic
nemùe, e takových zlomenin nikdy nevidìl ani nehojil. Ale
lidièky, povídal, vdy vy tu máte tak slavného doktora jako
Hrbovský, proèpak jste se nepotázali s ním? Kde vichni uèení doktoøi nemohou, jetì mùe Hrbovský, a kde nemùe Hrbovský, mùe jen pán bùh. Ale varcenberkovùm bylo tìko
poslat pro Hrbovského, protoe s ním byli v soudì. Hrbovský
mìl za chalupou louèku, která jako klín zabíhala do luk panských.Ta paní knìna, o ní je øeè, povídala jako svému kní-

eti, aby od Hrbovského tu louèku koupil, e by si svoje luka
pìknì zaokrouhlil. Poslali k Hrbovskému, e mu za louèku dají,
co poádá. Ale on jako, e od varcenberkových nièeho neádá, ne aby nebyli k chudému lidu tvrdí, jako je paní knìna, je ubohé babièce, která v jejich lese chrastí sbírala, sama
lesem na koni jedouc vzala hák na olamování suchého chrastí;
babièka byla pak potrestána pro lesní kráde. Taková odpovìï zámeckým pánùm se nelíbila. Hledali a hledali, jak by
se mu dostali na kobylku, a nali ve starých knihách, e ta louèka vlastnì Hrbovskému nepatøí a je varcenberkova. Podali
na Hrbovského alobu, e louèky neprávem uívá, aby ji vydal, èí je. On dokazoval, e louèka od nepamìtných èasù byla
pøi jejich chalupì. Spor trval u nìkolik let, ádná strana nechtìla ustoupit. Hrbovský mìl na stranì právo, ale málo penìz na dlouhé soudy s kníetem, a prohrával u tím, e musel
být u soudu a svého advokáta víc ne doma. Hrbovský u
málem nevìdìl kudy kam, soudit-li se, dokud je poslední
doek na chalupì, nebo utéci od procesu i od chalupy. Tu
pøila paní knìna do netìstí, a kdy jí u bylo nejhùø a nikdo
jí nemohl podat ani pomoci, ani nadìje, nebylo zbytí
a varcenberkovi museli poslat pro Hrbovského, aby jako pomohl.
Hrbovský neøekl ano, neøekl ne, nebo pomoc jest u boha.
Odpovìdìl, e on radí kadému, kdo jest jeho rady potøeben,
e vak musí pøijíti k nìmu. On e vdycky slýchal tak a nejinak:
kdo potøebuje, chodí k tomu, koho potøebuje - a já od paní
nepotøebuji nièeho a nièeho neádám kromì toho, aby neodnímala chudým aspoò ty drobty, které padnou s jejího bohatého stolu, a nedala je trestati pro kráde, kdy si jich sbírají. O své vìci se nezmínil.Poslové mu slibovali hory doly,
sedlák jako by neslyel.

Knìnì bylo kadou chvíli hùø. I dala se naposled dovézti
k Hrbovskému.
Pøijeli s ní její lékaøi, úøadníci, komorníci, komorné, lokajové. Hrbovský se pøed nimi zavøel a vzkázal jim, e je prostý
èlovìk, tolik pánù jakiv nevidìl a neumí s nimi, ani nemá kdy,
musí se obírati nemocnými a ne zdravými. Museli mu opìt
povolit a vichni se odklidit kromì knìny, ji syn Hrbovského donesl do chalupy a poloil na slámu k ostatním nemocným. Zavolali starého Hrbovského, jen se tváøil, jako by
o pøíjezdu knìny nevìdìl a jako by se pøed nìkolika minutami nic nebylo událo.
Copak? ozval se z pøístìnku.
Pojïte hned, tatínku, je tu paní knìna a potøebuje vás.
Paní knìna odjela.
Vidìli, e s paní knìnou na nìj nesmìjí.
Pojïte, tatínku, je tu nová nemocná.
Vtom se ji starý Hrbovský objevil na prahu jistby.
Kdepak je ta osoba? tázal se surovì.
Pøistoupiv k ní, podíval se a dìlal, jako by se lekl.
Té se nedotknu! bránil se obìma rukama.
Ta je v hedvábí a aksamítì a moje ruce jsou zvyklé jen
na ten boí hnùj a podávky. Já bych jí pìkné ateèky pomaèkal a ona, jako enské jsou, jetì by se mi tu pro nì dala
do breku. Nu vidíte, u breèí!
Odeel a nevrátil se, dokud knìnu nepøevlekli do selské
koile a spodnièky. Postavil se pøed ni, rozkroèil se, ruce opøel
o boky a oboøil se : Mrcho! Fuj, mrcho hanebná, ji tì koneènì mám v rukou! Ani necekej!
v knìnì byla duièka malá. Ani vzdechnouti se neodváila,
oèi v sloup obrácené hledìly do stropu. Hrbovský zaèal jí èísti rejstøík høíchù, v nìm na prvém místì byl zase hák chudé

babky, a nescházelo v nìm nic, co je høíchem dle názoru selského a vìcí dovolenou dle názoru panského. Kdy byl hotov
a knìna více mrtva ne iva, ohledal její zlomeniny, je u
srùstaly; znova je zlomil, srovnal a po svém ovázal. Zdaøilo
se mu to jako vdy. Jakmile byl hotov, stal se jakoby jiným
èlovìkem. Po hrubiánství ani památky. Mluvil starostlivì
a nìnì a vùbec okazoval pacientce nejetrnìjí péèi. Knìna se vyhojila úplnì a odjela do zámku.
Zanedlouho zastavil se pøed chalupou Hrbovského kníecí
koèár, kníe vystoupil s knìnou a ptal se po Hrbovském. Pøiel, uctivì pozdravil a zval hosty dál. Knìna ho nepoznávala.
Ale Hrbovský, pravil kníe, proè jste takový hrubián ?
Kdybych já byl býval na místì knìny, byl bych zapomnìl
na své zlámané údy, na vás skoèil a vám vae zdravé zpøelámal.
Já vlastnì nejsem ádný hrubián, øekl Hrbovský skromnì.
Doktoøi dávají nemocným chloroformu a já ho upotøebovati
neumím ani nesmím. Omraèuji nemocné slovy, ale zároveò
omraèuji svoje vlastní srdce, je by mi jinak nedalo dívati
se na bolesti nemocných, tím ménì je rozmnoovati, tøeba
bych vìdìl, e po nich zase dostaví se zdraví.
Nu, milý Hrbovský, zasmál se kníe, a je tak nebo tak,
louka bude od nynìjka vae. Jasnosti, ona je moje a od
nepamìtna patøívala k naí chalupì
Dobrá, vece kníe, jakmile pøijedu domù, naøídím, aby spor
o louku byl zastaven, aby byla uznána za vá majetek,
a vecky procesové útraty vám nahradím.
To je málo, dìl Hrbovský jetì skromnìji ne døíve.Samo
sebou se rozumí, pravil kníe netrpìlivì, e louka nebude
vám poèítána za odmìnu. Odmìnu dostanete zvlá a já
se postarám, abyste si nemohl stìovati, e je to málo.

Tak já to nemyslil, jasnosti, ozval se Hrbovský opìt dùraznìji. Já léèím proto, e bùh mne k tomu vyvolil a dal naí
rodinì umìní, kterému se nelze nauèiti na ádných vysokých
kolách, a by byly tak vysoké, e by se do nich muselo lézti
po ebøíku Jakubovu. Proto léèím a také z lásky k trpícím
bliním, kteøí se octli v nebezpeèí, e budou mrzáky. Kvùli
odmìnì neléèím, a kdy mi nìkdo nìco dá, nikdy neøeknu,
e je to málo. Mnì je málo toho, co slibovati ráèíte stran té
louky. Toho není dost, abyste dali vyjádøení, e louka je mým
majetkem. Tam musí býti napsáno, e louka je mým spravedlivým majetkem i mých pøedkùv a e jste se o tom pøesvìdèili.
Dostalo se mu zadostuèinìní takového, jak si vymínil. Bohaté penìité odmìny nepøijal. Knìna varcenberková u
nikdy nebránila chudým enám sbírati chrastí v panských lesích a pantí úøadníci nevyhledávali hranièných sporù
se sedláky, nemajíce vyhlídky, e by se svou horlivostí svému
panstvu zavdìèili. Starý Hrbovský zemøel, mladý se pøienil
do Chøepic a provozuje ranhojictví se stejným tìstím jako
otec. V minulém desítiletí lékaøi podali naò mnoho alob pro
mastièkárství. V celém irokém dalekém kraji podepisovali
petice ve prospìch obalovaného, jemu dostalo se koneènì
jekéhosi úøadního patentu, e smí ranhojictví provozovati, ale
bezplatnì.
Tito Hrbovtí jako by byli z jedné rodiny s èernohorskými
empiriky Ilièkovièi, kteøí za poslední války ranìné s úspìchem
hojili.
Popíu, jak bydlíme v celých obcích i v jednotlivých staveních. Typ vesnic je u nás dvojí. K prvému, panujícímu, patøí ty,
jich jmena mají koncovku -ice; k druhému pak ty, které jsou
pojmenovány jinak.

Místná jmena na -ice jsou pùvodu patronymického a dosud
na tìch vsech pozorovati lze, e vznikly ze zádruh. Jmenujeme je zádrunými obcemi.
Jádro zádruné obce tvoøí nìkolik málo celých sedlákù, tj.
celoláníkù. Nìkteøí mají za naí doby o nìco víc, jiní o nìco
míò pùdy ne lán, ale je patrno, e pùvodnì statky jejich byly
stejné. Zádruná obec leí uprostøed obecních pozemkù.
Za kadou ivností tahne se pruh pozemkù zíøi ivnosti. Nejblií èást nazývá se za humny, za ní je zahumenice. Tento
pruh pozemkù je pokladem ivnosti. Kromì toho jsou
ke kadé ivnosti pøimìøeny mení kusy pozemkù na vech
stranách obvodu obce. Tím zpùsobem dbáno toho, aby kadé ivnosti pøimìøen byl nejen stejný díl pozemkù nejlepích
a nejbliích, nýbr i nejhorích a nejvzdálenìjích v tomté
poøadí, jak spolu sousedé sousedí v samé obci. Kromì toho
zùstala èást pozemkù nerozdìlena, aby slouila vem úèastníkùm obce ke spoleènému uívání. Jsou to draha (pastvitì) a obciny.
Zádruné obce jsou zaloeny tak, e celé ivnosti jsou koldokola návsi seskupeny tím zpùsobem, aby kadá byla svým
domácím ivotem co moná oddìlena od druhých, jinak ale
aby celá obec tvoøila okrouhlý a jednotný celek.
Neteèe-li návsí potùèek, je tam rybník a pøi nìm o samotì
obecní kovárna. Patrným úèelem tohoto oddìlování budov je,
aby byl lokalizován boí oheò, kdyby nìkde vypukl. Oddìlení
budov jednotlivých ivností, jak dosud snadno vidìti lze, bývalo døív úplné. Ano i pøi kadé jednotlivé ivnosti bylo hledìno k tomu, aby mìla nìkolik oddìlených budov, tak aby vichni
a vechno nebylo pod jednou støechou.
Kadý selský dvùr je právì tak, jako dosud spatøujeme
u srbských zádruh, obehnán koldokola hradbou. V Srbsku je

to plot, u nás zeï. Zeï je z bokù spoleèná se sousedy. Zpøedu,
z návsi, vedou do kadého dvora velká vrata pro vozy a vedle
nich dvírka pro lidi. Stejné dva východy vedou na stranì zadní za humna. Døív uprostøed ze vech stran obehnaného dvora stávaly budovy. Nejvìtí a nejdelí byla ta, která byla urèena ke spoleènému bydlení lidem a dobytku hovìzímu
i konskému. Mnohým nìmeckým spisovatelùm zdálo se to
spoleèné bydlení nìèím barbarským a tak primitivným, jako
by bylo zneuctìní lidské dùstojnosti a urákou celé lidské
spoleènosti. Slovany pøi té pøíleitosti líèili jako národ tìlesnì
neèistý, e bydlí spoleènì se zvíøaty, a duevnì nízký, e takovou spoleènost uznávají za pøimìøenou sobì. U nás, jak
øeèeno, bylo mezi èlovìkem a mezi domácím zvíøetem pouze spoleèenství støechy. Na jednom konci nejvìtí hospodárské budovy byl pøíbytek hospodáøùv, sestávající ze sednice
a jedné nebo více poboèných místností, je mìly jmena: komora, pøístìnek, sednièka, výstupek. Do pøíbytku hospodáøova vcházelo se ze dvora zvlátními dveømi, kterými
se vstupovalo nejprve do malé místnosti, ji jinde v Èechách
nazývají síò, sínce, u nás pak dùm. Z domu byly trojí dvéøe: do sednice, do èerné kuchynì a naproti sednici
do chléva, za ním bezprostøednì byla stáj èi matal. Chlév je
pro hovìzí, stáj pro konský dobytek.
Také u Srbù, kde zádruný ivot dosud je silný, nejen celý
selský dùm nazývá se kuèí, tj. domem, nýbr i ta síò v nìm,
do které se nejprve vkroèí. Tato kuèa jest u Srbù nejprostornìjí síò domu, u nás dùm zakrnìl, je nejmení a slouí hlavnì k odkládání obuvi a jiných vìcí, které se nevnáejí
do obydlí. V domì bývá také dber na vodu nebo kamenná
toudev, kamenka.

Po dvoøe bez ustálených pravidel a jen podle úèelnosti byly
umístìny: sklep (suchý), loch (sklep podzemní na mléko
a brambory), kolny. Jen stodola je na místì ustáleném:
na zadní, humenné stranì dvora, o samotì, vraena
do ohradné zdi. Kolem stodoly jsou ovocné zahrady.
Stromy jsou výteènými chranidly, aby se oheò nerozíøil; úèel
zjevný. Na dvoøe nebo tìsnì za ním je rybníèek. Prvý je výhradnì pro havì. Druhý býval na ryby. Rybnikárství je dosud
po celých jiních Èechách velmi rozíøeno. Rybníky pøi selských staveních jsou známkou, e v minulých stoletích chov
ryb byl odvìtvím selského hospodárství na èeském jihu.
Nejstarí podoba naeho selského hospodárství je dosud
zøetelná. Prodlením dlouhých vìkù staly se na ní nìkteré zmìny, ale pùvodní podoba jetì skoro vude je zachována.
V donì nejdávnìjí celá rodina spoleèným jmìním spoleènì
vládla. Pozdìji se zaèali dìlit a oddìlovat. Nejstarí syn dostal ivnost a s ní vìtí èást zádruných pozemkù. Mení èást
dostal mladí syn. Pro nìj vystavìli zvlátní budovu, chalupu, a to buï v rohu ohradné zdi, s ní dvì její stìny splynuly,
anebo vnì ní a tìsnì vedle ní. Tak vznikly chalupy a chalupníci,
odtud øevnivost a nepøízeò mezi chalupníky a sedláky, je
se stala tradicí a pøíslovím. e chalupy vznikly tímto a ne jiným zpùsobem, je dokázáno tím, e nemají zvlátního jmena,
nýbr nazývají se dosud chalupami kmenové ivnosti, aè
majitelé chalupy i ivnosti tøeba dávno se vystøídali. Na ivnosti
napøíklad øíkají u Bakulù, aè u Bakuluvé jí nevládnou a pøela
dìdiènì po pøeslici, dejme tomu, na Pekaøe. Vedle stojí dosud Bakulouc chalupa, ale ani ona není u v drení Bakulù,
nýbr, dejme tomu, Karlíèkù. Tím nastalo úplné odloupnutí
chalupy od materského statku a název jeho chalupy pøeel
na chatu výmìnkárskou. Poloení chalup a polností jejich vedle

statkùv a polností jejich nepochybnì svìdèí u pùvodu chalup. Pøi kadém statku je chalupa jako dítì vedle otce. Chalupami postoupily obydlené budovy èelem nebo bokem
k samé návsi. Sedlákùm znenáhla poèalo se zdáti, e chalupy jsou postaveny výhodnìji a krásnìji. Chalupnice vidìla
z okna pøímo na ves, selka jen na dvùr a hnojitì pod oknem. Kdy se udála pøíleitost, i sedláci budovali sobì pøíbytky do vsi a pøizpùsobili je módì, aè mnohdy na újmu úèelnosti. V naí vsi toto pøestavování padá do let padesátých
a edesátých. Pøi tom mizely èerné kuchynì, kde hospodynì vaøily na ohniti, a nahrazovaly je kuchynì bílé èi ,,laské
s plotnami.
Tak oddìlil se sedlák od dobytka, jemu postoupil i svùj døívìjí pøíbytek. Ale nevzal tím za své nìný, ba øekl bych familiárný pomìr mezi èlovìkem a zvíøetem, pomìr krásný, charakteristický pro psychologii slovanskou a znamenající jeden
z nejostøejích vnitøních rozdílù mezi lidem slovanským
a nìmeckým. Nìmec vidí ve svém koni otroka, Slovan pøítele, Nìmec vidí v krávì ivou výrobnu mléka a masa, Slovan
svou dobrodinku a ivitelku. Nerozhoduje, je-li chov dobytka
u Nìmce racionálnìjí.
My jsme ztrátu kadého kusu dobytka konského nebo hovìzího oplakali, zvlátì starého, nebo nìnost pøátelství mezi
èlovìkem a zvíøetem kadým rokem roste. Kdy bylo tøeba
prodati dobytèe, ku kterému jsme pøilnuli, co tu bylo vzdechù,
jaký upøímný smutek v celém stavení! Nejprve dojat býval otec,
nejsilnìjí a nejmìkèí.
Jaká pomoc svatá, øíkal od raného rána a vzdychal; musí
to být! el do stáje, rovnou nohou k vrance: Ej ty lenoná!
Vidí, nechce se jí! Vstává hned! Vranka vyskoèila, protahovala se pøedníma i zadníma nohama, udivenì se ohlíela,

jako by chtìla øíci: To vy tak, strejèku?Ani vás nepoznávám.
- Hoj, malá, hoj!
Vranka ustoupila, svému hospodáøi místo uèinila, on ji hladil a objímal a ona se k nìmu hlavou tulila. Viï, malá, nerada od nás pùjde? A copak ty, svìta nezkuená! Tobì je to
jedno, kam se dostane, jen kdy tam bude lab ovsa plný
a za jeslemi hojnì sena naloíno! Copak ty!
Vdy já vás znám, jaké jste! Vechny jste stejné, jedna jako
druhá. Sejde z oèí, sejde z mysli. Za dva, za tøi dni ani si nevzpomenete, kdo vás odchoval.
Vranka jako by rozumìla a nerozumìla. Nikdy jetì neslyela, aby k ní její hospodáø mìl tak dlouhou øeè. Copak se to
dìje ? Lísá se k nìmu, otírá se hlavou o jeho prsa a rameno,
hubou chòapá po jeho tváøi i ruce, je ji hladí, pohøejtává si
spokojenì.
E milá ty, tváøí se otec jakoby uraeným, jen si høejtej, høejtej! Nevdìèná! Copak jsi se u nás mìla tak patnì, e tak vesele se chystá na cestu od nás? Jen poèkej, jak ty bude vzpomínat! Starého drnu ti tam dají a ne sena, mìkkého, sladkého
sena, jako jsi u nás mívala, oklivá! Plev ti tam dají a ne zrnitého, jadrného ovíska, jako my jsme dávali! Jak ty si jetì stokrát
øekne:,U Holeèkù jsem se mìla jako hrabìnka, ale pozdì
bude, k nám se ji nikdy nazpátek nedostane. Milá ty!
Vranka jako by vycítila lyrism v slovech hospodáøových. Ji
nehøejtá, jen se otírá a lísá a velkým okem dívá
se na hospodáøe. Jemu se v tom okamiku zdá e mu vranka porozumìla a e má al pro osud, který ji oèekává. Vzdychl zhluboka a konejil ji: Svému osudu nikdo neujde, kadý
se musí podrobit, i èlovìk, i zvíøe. Poøád se rozcházíme.
syn od otce, dcera od matky, bratr od bratra, sestra
od sestry, soused od souseda, pøítel od pøítele. U je to tak,

milá vranka. Rozcházíme se a nesejdeme se na tomto svìtì
nikdy víc, a tam v údolí Josafat.
Biblická slova poslední pronesl ponìkud po kazatelsku a tím
dodal mysli sobì i vrance. Popleskal ji po zadnici a kuránìji
mluví: Tak jen smìle do toho, milá vranka! Musí to být! A mi
ji, slyíte, poøádnì nakrmíte a napojíte! Èistì lab vytøete, aby
v nìm nebylo ani práku, a lesklý a je jako sklo. Vyplavte ji,
a se vykoupá jako morská panna, vydrbejte vìchtem
a vyhøebelcujte, a se svítí jako rys, a vrkoèe jí zaplete
a èervenými pantlièkami proplete, a je vyòoøena jako nevìsta.
A kdy ji vyvedli vyhøebelcovanou, zapletenou a vyòoøenou
na dvùr a pohùnek ji drel na sváteèní ohlávce, celé stavení
se sbìhlo, aby se naposled s vrankou vidìlo
a rozlouèilo.Vichni ji hladí, pìkná slova dávají, vzpomínají si
na její mámu i bábu, vychvalují, odhadují. A co myslíte, co vranka? Pýcha do ní vjela, marnivost se jí zmocnila, e ji tak vyparádili a tak jí lichotí.Tanèí vpravo vlevo, krkem zalamuje, hrye
uzdu, a jí od huby bílá pìna kane.
Ale je také podívaná na výborného konì netolického plemene, je jest u nás domovem! Kùò vysoký, dlouhý a statný.
Síla spojuje se v nìm s ulechtilostí forem. Dlouhý, bohatý
ohon, sahající bezmála k rousùm, dodává mu vzezøení, øekl
bych rytírského, ano majestátného. Je to bohatýr mezi koni.
Chov konského dobytka jest u nás výnosným odvìtvím selského hospodárství. Konì jsou poklady sedlákovými, jeho
bohatstvím a chloubou pøed svìtem. Proto jsou v takové vánosti.
Otec vranku doprovodí na jarmark. Pøistrojen na cestu stojí
stranou a pozoruje s potìením krásu své vranky, ale je
na nìm znáti, e ho mrzí veselost, s jakou vranka od nìho

se odebírá. Matka pøináí kropenku se svìcenou vodou, namáèí do ní tøi svázané klasy, kropí ji a vichni na rozlouèenou
pøejí: Dej pán bùh tìstí.
Dej to pán bùh, dí otec a odhodlává se k osudnému vyvedení vranky ze dvora. Tak s pánem bohem na cestu! Musí
to být! Ale co to? Vdy jste bránu neotevøeli! Skoète nìkdo
a dokoøán otevøete!
Otevøeli bránu, vranku vyvedli na náves.Vranka se podhlíí
jako fiflena, zpùsobnì zdvíhá tenkou nohu a zlehka ji klade
na drn, jím je nae náves dládìna. Není okna, aby z nìho
nìkdo se nedíval, jak nai vranku vyvádìjí. A vranka jako by
si byla vìdoma, e je terèem lidské pozornosti, pøijímá ji zpola jako hold své kráse, zpola se snaí, aby si jetì vìtího
obdivu zaslouila, a vystavuje na odiv vecky svoje pøednosti
a pùvaby.
Ti, kdo zùstali doma, po celý den nemluví o jiném ne
o vrance. Veèer vranku pøivedli nazpìt, neprodali, dávali za ni
málo. Vichni se zveselili, jsou rádi tomu, e mají vranku zas
doma, s tým upøímným úèastenstvím ji vítají, jako ráno
se louèili. Ani otec se nehnìvá, e neprodal, jen ho hnìte jako
uráka vlastní osoby, e kupující prohlíeli si ji, jako by stála
u odvodu, nepopíratelné její pøednosti podceòovali
a vystavovali na ní chyby, kterých nemá. Otci je jako sladkým
zadostuèinìním, e vranka patøí dosud jemu a ne tìm zlým,
utrhaèným handlíøùm.
Dobré klisny plemenice hospodáø nezbavuje se za ádnou
cenu. Ona srùstá s domácností a navyká si ne na jednotlivce,
který ji krmí, jako bývá u koní mladých, nýbr na vecky lidi
v domì jako pes. Nezøídka ji ani neuvazují. Stojí si na stání
volnì, a kdy se jí zlíbí, jde se projít po dvoøe. Ale kdy taková
klisna zestárne, dobrého rodu ji nedává a do pole se nehodí,

nastává jí osud zlý. Nezbývá ne ji prodat, a kdo ji koupí, chudáka starého? Nikdo jiný ne ten, kdo ji dodøe.
Èím je domácí zvíøe starím, tím více cit èlovìkùv k nìmu
stává se soucitem. Dokud je mladé, potìuje èlovìka svými
tvary, bujností ivotné síly, jí pøekypuje, svou nevinnou hravostí. V dospìlém vìku je èlovìku prospìným a získává si
jeho vdìk, má-li srdce. Nastupuje období tøetí, staroba domácího zvíøete. Tìlesné jeho síly ochabují rychle, o pøekot, ale
dlouho trvá, ne se dostaví pøirozená smrt. Høíbì, tvùj vrstevník, je marastickým starcem, kdy ty teprve dospívává plné
muné síly. Mùe na nìm pozorovati truchlivý osud vyích
organismù. Pozbývá zraku, vyráejí na nìm boláky, v pravém
slova smyslu znenáhla zaiva se rozpadává. Tìce se ho
v tom vìku zbavuje. Pociuje výèitky svìdomí, je ti praví,
e odplácí nejèernìjím nevdìkem starému, vìrnému druhu. Ale nezbaví-li se ho, jsi svìdkem neúprosného rozkladu,
jen tvého druha se zmocòuje. A pøi tom vem znamená, e
domácí zvíøe teprve v tom vìku, ve kterém je tìlesné síly
opoutìjí, rozvinuje plnì svoje duevné vlastnosti. Bylo-li vdy
pøítulné a vdìèné, v starobì je pøítulnìjí a vdìènìjí. Nevázanost bujného mládí, kdy se vzpouzívalo tvé ruce, ztratila se.
I tvému malíku se poddává, snaí se uhodnouti tvou vùli, tvé
pøání, je mìkké a smutné. Uznával-li jsi vdycky jeho moudrost, zdálo-li se ti vdycky, e je krom té drahé due jako èlovìk a jen promluvit, bylo-li ti v jeho pøítomnosti vdycky, jako
by bylo zakletým èlovìkem nebo duí, která se musela pøestìhovati do tìla zvíøecího, budí v tobì na sklonku svého ivota zdání, e ono samo má plné vìdomí svého alostného
bytí. Dui èlovìka v starobì osvìuje a povznáí neurèitá a tím
úèinnìjí nadìje v posmrtný ivot. Jeho pøítel zvíøe postrádá
té nadìje; proto je tak smutno a tak politování hodno.

Kdy jsem byl malý, pramalý, mìli jsme starou, prastarou
klisnu, Vranou. Byla mi jako chùva. Pamatuji se na ni jasnìji
ne na mnohé lidi. Byla èerná jako smola, na celém tìle známky nemìla, záda její byla iroká jako stùl, hojný tuk je vyrovnával, a se rybníèky dìlaly. Ji byla jako na výmìnku, ani
k nejlehèím pracím ji nebrali. Jednou jsem si vyvedl ji na dvùr,
øekl jí:Poem, malá, poem, stùj ! pøinesl ebøíèek od kurníka,
na ni vylezl, ebøíèek odrazil a poruèil:Hý, s pánem bohem,
malá, hýsta, ha! A Vraná volným krokem dala se otevøenými
vraty za humna. Tenkrát u nás jetì konì pásali. Ne dennì,
ale kdy konì mìli odpoèinek, obyèejnì v nedìli. Kadá ivnost mìla konské pastvitì. Výhradnì konské, protoe hovìzí dobytek nepásl by se po konském a naopak. Bylo nedìlní dopoledne. Otec, matka i vichni dospìlí odeli
do mìsta do kostela. Doma jsme zbyli pouze já, sestra Anèièka a bratr Venclíèek. Rodièe mi uloili, abych je hlídal. Já
se s dìtmi nìjak nepohodl. Nechtìly poslouchat, urazily mne,
i umínil jsem si, e jim ujedu, navdy ujedu. A Vraná jako by
cítila uráku se mnou a jako by mi rozumìla, ubírala se ze
dvora, nesouc mne na svých irokých zádech. Nejprve la
kolem stodoly, vedle ní se tyèil vysokánský, tíhlý topol jako
vì. Slyel jsem dobøe, jak topol nad mou hlavou povzdechl:
Jsou to dìti! ale nevztahoval jsem to na sebe, nýbr
na Anèièku a Venclíèka. Kdybych byl pøece mìl nìjaké rozpaky, jednám-li dobøe, byli by je rozplaili vrabci, kteøí
za humny hejnem se vznesli z cesty, kudy Vraná se mnou kráèela, na václavku na kraji sadu a køièeli jeden víc ne druhý:
Dobøe, kluku, tak! A druzí se smáli: Chi chi chi! Vraná pomalu stupala polní cestou.
Sem tam si ukubla chumáè trávy, ale nezdrovala se. Bylo
nìkdy koncem srpna. Obilí bylo svezeno, èerstvì zorané role

se èernaly, jen otavy, zralé k poseèení, vesele si kvetly. Po zbylých
strnitích bìlala se vlákna babího leta, sem tam nìkteré poletovalo vzduchem, jen se nehýbal.Bylo jasno a teplo, cvrèkové cvrèeli, paèkové dlouhými, obloukovitými pásmy pøelétali. Hledìl
jsem na to ve se høbeta Vrané a líbilo se mi to.
Bylo mi, jako bych za tu chvíli, co jsem si na Vrané vyjel
do irého svìta, byl dospìl v celého èlovìka, jen se nièeho
nebojí a jde si, kam se mu líbí. Blahé uspokojení mne naplòovalo. Anèièce ujedu, Venclíèkovi taky ujedu, myslil jsem si
a pobídl jsem Vranou: Hýsta, ha, malá! Ale tu jsem se zarazil.
Vlastní hlas mi znìl podivnì a cize. Kam oko dohlédalo, nikde
nebylo ivé due. Co o to! Celého lidstva nebyl bych postrádal, ale hlavní bylo, e nikde nebylo tatínka, nikde maminky.
Vraná, zaèal jsem pøimlouvati kobyle, milá, zlatá Vraná,
obra se k domovu! Ale Vraná nièeho nedbá. Odmìøeným,
zvolným krokem ubírá se pøed se. Tu se zahýbá v pravém úhlu
a vchází do hluboké cesty. Vpravo i vlevo stìna hlíny a pøes
ni nevidìt. Mohu vidìti jen vpøed, a zpøedu stojí nedaleko pøede mnou velký a váný Havlouc les. K nìmu letí z krajiny èerná vrána a ukazuje Vrané cestu: Tam, tam! Vraná nezdvíhá
hlavy a nedává najevo, e by vrány poslouchala. Ale z lesa
nìkdo se táe tajemným, huèivým, pøidueným hlasem:
Sám? Ve mnì hrklo: to není nikdo jiný ne divý mu! Kdyby
tu byli tatínek nebo maminka, kál jsem se, divý mu by
se na mne neodváil; ale bez tatínka a maminky jsem jeho.
To se mi zdálo ji jistým a neodvratným; jen toho jsem jetì
nemìl jistoty, sní-li mne divý mu tak, jak jsem, anebo si mne
prve vykrmí a pak upeèe.
Vraná prola hlubokou cestou a kráèí nìkolik krokù vzhùru.
Dá-li se k Havlouc lesu? Ne. Zahnula vlevo, nejde k lesu, nýbr rovnobìnì s ním.

Vraná, hodné hovádko, prosím tì, obra!
Neobrátila, jde kupøedu jako hodiny. Dokud la hlubokou
cestou, oèi mé nemohly jinak ne hledìti k stranému lesu,
kde bydlí divý mu. Nyní mám opìt volný rozhled. Mohl bych
se dívat i vlevo, v opaènou stranu lesa, ale cosi mi nedá a nutí
mne, abych upíral oèi k lesu. Vidím tam dvì veliké, èerné oèi,
kadé tak velké, e by se do krùsny nevelo, a nad kadým
husté a dlouhé, zelené oboèí, jakoby ovìsité vìtve smrku.
A hlas u se neptá: Sám ? nýbr úseènì porouèí: Sem!
Sem! - Sem!
Jako bys nadlouho zasyèel a nakrátko bièem lehl. Ale Vraná - co Vraná! Ta ji mìla dávno za sebou ten vìk, kdy ji dojímalo zasyèení a bièe lehnutí. Nièeho nedbala, ani divého mue
se nelekala - och, jakým respektem k ní mne to naplnilo! - jen
zvolna, pevnì a odmìøenì ubírala se za cílem, který si byla vytkla, na konské pastvitì. Popásla se, obrátila se nazpìt, tým
tem- pem kráèela domù, postavila se na své stání a dala mi
monost, abych se opøel o pøíhradu a se høbeta jí slezl. Anèièka a Venclíèek si hráli, mne ani nepostøehli. Staral jsem se o nì
jako nejsvìdomitìjí chùva - a kdy tatínek s maminkou vrátili
se od slova boího, nali doma tré hodných, sluných, zvedených dìtièek, kterým vím právem a jen po zásluze mohla
se otevøíti sladká útroba materského kapsáøe.
Jetì minul rok nebo dva. Vraná oslepla. Co s ní ? Nastaly
ty trapné rozpaky, které èlovìk pociuje, kdy vìrné zvíøe, které srostlo s jeho domácností, octlo se na konci svých dní. Co
s Vranou? Nechat ji, a sama zhyne, èi by snad bylo lidtìjí
zabít ji? V naí vsi il vec Jakub píral, hrbatý karlík, èerný,
usmolený a køiklavý. Mìl enu Káèi, stateènou, jetì ne starou osobu, jí sahal do pasu, také tak èernou a usmolenou,
jako byl její mu. I dìti byly takové. Ani kdy se vykoupaly,

nebyly bìlejí a èistí. píral se píralkou nabaili
se jednotvárného ivota v naí vsi, a e pùjdou si vydìlávat
chleba mezi pány, a e je snáze státi se mezi pány pánem
ne mezi sedláky sedlákem.Nikdo jim nebránil, jen zvìdava
byla nae ves nemálo èeho se píral chytí. e má nìco urèitého za lubem, bylo jisto.
píral prodal chalupu, a kdy naposled pøiel z Vodòan
do naí vsi, aby se s ní navdy rozehnal a sousedùm dal
potuiti svou pøítí pøevahu, mìl na hlavì nìmeckou, èervenì
a zelenì pruhovanou èepici, pøetaenou pøes ui, aèkoli bylo
leto, a na èepici vysokou kolomaznici. Na nohou mìl zelenì
a edivì pruhované punèochy, sahající daleko nad kolena,
a vysoké, tìké bùty. V ruce drel dlouhý biè s proplítanou
rukovítkou.
píral bude delechtorem, lo od úst k ústùm, aèkoli bylo
jasno, e si píral vyvolil ivnost formanskou.Ten píral koupil od mého otce Vranou. Ale ne si ji mohl odvésti, slíbiti musel
svatosvatì, e s ní bude lidsky nakládati, a zavázati se musel
dopodrobna, co jí bude dávati sena, co obroku, ve, jako by
nelo o zvíøe, nýbr o èeledína, který se najímá do sluby a jsa
nìmý nemùe se obejíti bez prostøedníka. píral na svých jízdách nìkolikráte se zastavil ve Vodòanech a vdycky podal
mému otci zprávu, e se Vraná u nìho má dobøe. Ale mnoho
èasu neminulo, stihla novina smutná a alostná: píral Vranou ztrhal!
My dìti do ryku: nemohly jsme si pøedstaviti vìtí, hroznìjí
tragédie. píral Vranou ztrhal!
Já tomu rozumìl doslovnì: Vraná, nemohouc hnouti velikou tìhou formanského nákladu, pøetrhla se vejpùl a vyteklo
z ní mnoho, mnoho krve, a vecko kolem ní bylo èervené. Jak
jsem nenávidìl toho pírala, jak jej dosud nenávidím!

Tenkrát vystavìli u Vodòan dráhu pøese vecky protesty otcù
mìsta, e tím ivnost formanská pøijde na mizinu. Mùj otec
nepøál novotám, ale téhle nemohl se doèkati; nepøál jinak nikomu nièeho zlého, ale nemohl se doèkati, pomstí-li eleznice Vranou a dlouho-li bude píral formanèit. Pomstila, dokonale pomstila. píral nebyl z prvých formanù, kteøí
se konkurence elezné dráhy lekli a ustoupili. Tu se píral
ukázal jako dobrý syn jiních Èech.
My nejsme pohybliví a mrtní, nedostává se nám podnikavosti, neradi mìníme kabát, neøku povolání. Nejsme útoèiví,
spíe nesmìlí a ostýchaví, neli se nìèeho odhodláme, dokud nám v hlavì vrtají rozpaky, co tomu lidé øeknou. Ale kdy
jsme se rozhodli a odhodlali, je nám naprosto nemono ustoupiti. Potom není pro nás nic nesnadného, nic nepøekonatelného, nic nedosaitelného. Pøekáky, které se nám v cestu
stavìjí, kdy jsme se ji rozhoupali, nejsou s to zvrátiti nás,
naopak jsou nám ostnem, povzbuzením, dradidlem a rozkoí.
Zocelí-li nás pøesvìdèení, rozplamení-li nás nadení, hlavu
dáme, ale nevzdáme se pøesvìdèení, a povodeò mùe ulíti
plápol naeho nadení, jen pohltí-li nás a pohrobí ve svých
vzdutých vlnách. Dáme-li se jednou do nìèeho, nevíme, kdy
pøestat. eneme se kupøedu jako ivel, jako pøíval, jako boí
doputìní, pøekáky trháme jako klín houevnatý palek. Jsme
slepi pro ve, co je vpravo i vlevo, vidíme jen svùj cíl, svùj ideál, a za ním se eneme maním nemaním. Jsme jako netolický kùò: aby zabral, musí mu bud zalichotit, nebo jej polehnout - jak je který -, ale kdy zabral a pevnou nohou vykroèil,
vypadá, jako by mu tìký náklad nebyl závaím a zavírkou,
nýbr jako by mu køídla dával.
Co dìlal Jakub píral, kdy u Vodòan vystavìli eleznici
na Plzeò a Budìjovice?

Nepovolil, nepoddal se! Staøí formani, kteøí dìdiènì svou
ivnost provozovali s takovým zdarem, e sedlák i mìák
uctivì se koøili jejich blahobytu, odpínali své bachranaté opasky, vyívané èerveným a zeleným hedvábím na safiánì
a vykládané drobounkými lasturkami nebo perletí; svlékali
formanské hazuky, zouvali formanské bùty, sundavali formanské èepice a kolomaznice, a jako kdy se motýl z kukly vyprostí, objevovali se ve spoleènosti v jiné podobì. Do roka
se vemi formany udála se tato pøemìna. ádný z nich netroufal si vstoupiti do nerovného zápasu s tak silným konkurentem, jako je eleznice. Jen Jakub píral neustoupil.
Jsa sobì vìdom, e má sympatie lidu na své stranì,
a spoléhaje, e protest moudrých otcù královského mìsta
Vodòan proti eleznici také nìco vydá povaoval boj
se eleznicí zpøedu za rozhodnutý ve svùj prospìch. Jen
se nedat, jen vytrvat! Zdálo se mu, e roste, ba e ji je hlavou nade vecky formany. Jaké baby! Ducha v nich není, kuráe v nich není, a bez kuráe nic se nedokáe. Vichni mu
ustoupili. Ustoupil Klapzuba, bez boje vzdali se Cinkejzl
a Hupaur a jiní. Znenáhla zmocòovalo se ho samomnìní, e
nesklonili zbraní svých pøed eleznicí, nýbr pøed ním, Jakubem píralem ze Stoic. A nedivil se jim.Tolik podnikavosti,
neúmornosti a svìdomitosti neprokázal v ivnosti formanské
nikdo, jako prokáe on, Jakub píral! Na císarské silnici mezi
Plzní a Budìjovici zùstane on nyní jediným formanem a bude
to, chvála bohu, jako by ta silnice jemu patøila, pro nìj byla
vystavìna.
Kdy se píral oddal formanství, poøídil si tìký nákladní vùz,
zánovní, ne-li zcela nový, pokrytý velikou plachtou, na ní nebylo ani díry ani záplaty. Loukotì nízkých kol vozu byly bezmála pùl pídi iroké a na palec tlusté. Pod vozem houpalo

se na øetìzech visuté leeníèko, podobné misce na vahách,
na nìm si hovìlo zásobné kolo, zbrusu nové, pøipravené pro
pøípad, e by se nìkteré kolo vozu zlomilo. Kdyby úsloví
o pátém kole u vozu nebylo starí, bylo by k nìmu jistì podnìt zavdalo zásobné kolo píralovo. Vypadalo jako symbol
formanského dostatku, válelo se tam iroce jako formanská
pýcha. Oj píralova vozu byla tìce a umìle kována a spøeení
koní, k ní zapøaených, mìlo co se zdvíhati ji pod tìkou ostrojí, na ní skvìlo se mnoství mosazných kotul, formanská
nádhera, její øinèení, kdy vùz jel, mísilo se s jasným hlasem
zvoncù na hrdlech koní v líbeznou hudbu.
Líèím krásu a slávu píralova formanského vozu dle dojmù,
které mi v dui uvázly jetì.
v dobách, kdy jsem nemìl pøíèiny nenávidìti ho.
Do formanských vozù prvého øádu, jako byl píralùv, jiní formani zapøahali dva páry koní a jezdili vesele a bystøe. Ale píral zamýlel jedním párem teprve si vydìlati na druhý, a to
mu selhalo. Kdy ztrhal nai Vranou, jetì ji nahradil novým
konìm, ale zanedlouho po vystavìní elezné dráhy musel
nejprve se zbýti tìkého nákladního vozu a místo nìho koupil
si pouhý fasunìk, brzy pak nato mohl zapøahati do fasuòku
jen jediného konì a po malé dobì navdy zmizel z naí krajiny a tím i z mého obzoru.
Neobstál v konkurenci se eleznicí, jak se kasal. Tak rychle, jak upadal jeho povoz, upadaly jeho skvìlé nadìje. Ji
poznával, e si více troufal, neli zastane, svlekl se sebe nového èlovìka a oblekl starého a vìøitelé mu pøi tom pomohli
odpásat a vysypat plný opasek. Zas nemìl modrou formanskou hazuku, a mìl obyèejnou kazajku, zas nemìl vysoké,
na celé nohy punèochy a tìké bùty, a pleskaly se mu
na slabých nokách pinavé koenky a obut byl nìrovacími

bakanèaty, patrnì opìt své vlastní výroby. Bylo-li tak skuteènì, byla by tím dána pravdìpodobnost, e píral, nevydrev
konkurenci se eleznicí, vrátil se ku svému øemeslu, ku staré
ivnosti, která jej dlouho poctivì ivila.
Mùj otec a do nejdelí smrti chýlil se k pøesvìdèení, e by
se píral byl stal formanem nad formany, kdyby nebyl ztrhal
nai Vranou, a e bùh eleznici jen proto stvoøil, aby pírala
za to ztrestal.
Strýc Harmach byl astnìjí mého otce, pokud lo o staré
kobyly. Byl majitelem cihelny a vápenky, a kobyly, které doslouily v hospodárství, byly ustanoveny k tomu, aby rozváely cihly a vypálené vápno a na zpáteèné cestì pøiváely
z panských lesù polenové døíví na pálení. To byl u strýce Harmacha výmìnek starých kobyl.
Mnì není mono psáti ivotopis kadé staré kobyly, která
se u strýce Harmacha na tento výmìnek dostala. Bylo by nesnadno sehnati data, k tomu úèelu nevyhnutelná. Strýc Harmach jest u na pravdì boí, tìch kobyl nebylo by lze
se doptati, ani kdyby dosud ve zdraví a spokojenosti svého
výmìnku uívaly, a ji ani vìrný jejich ochránce a spoleèník,
Joífek, nic by nám o nich povìdìti nemohl, nebo bezzubá
jeho ústa dávno jsou uzavøena tìkými hrudami.
Joífek slouil u Harmachù od nepamìtných èasù. Kdy
se tam strýc kolem r. 1830 pøienil, Joífka u tam zastal
a pøevzal jej do své sluby.Tehdy to byl jetì Jozífek a ne Joífek, jak jej poèali volati nìjakých ètyrycet let potom, kdy mu
zuby vypadaly a on ilal. Joífek nebyl z naí vsi, a odkud
byl, kdo byl, jaké bylo jeho pøíjmení, zùstalo navdy neobjasnìno. Vichni ho povaovali za dobrého èlovìka a dìlníka,
a to postaèovalo. Kromì toho bylo o nìm známo, e byl vyslouilým vojákem, co podávalo jistotu, e beze jmena

a pùvodu není, ano jej ozaøovalo i nemalou slávou, je jej
ochraòovala ode vech dotìrných zvìdavcù. Ostatnì snad
takových zvìdavcù v naí vsi ani nebylo. Vyslouilý voják
vdycky budil úctu jako hrdina, ji pro svùj dvanáctiletý pobyt
u vojska. Na znamení, e byl vojákem, Joífek nosíval hulánský kaket z hnìdého sukna, s rudým proukem dole, s rudou
paspulkou na vech a s dýnkem buï z lakované kùe nebo
voskovaného plátna. Kaket byl dlouhá leta souèástkou Joífkova sváteèního obleku. Kdy zvetel, nosíval jej ve vední
den doby letní v zimì beranièku. Já ten kaket pamatuji u
starý, prastarý, s prolámaným dýnkem, propocený, zmuchlaný, svìtu nepodobný, a také Joífek vryl se do mé pamìti u
jako starec.
Joífek nikdy mnoho øeèí nenadìlal. Konal svou práci
a mlèel. Promluvil jen tehdy, kdy toho práce vyadovala, a jen
to, co vyadovala. Pøiel do sednice: Strejèku, nebo: Hospodáøi, co mám dnes dìlat? - To a to. - Joífek nikdy neodporoval, nikdy nièeho nenamítal; obrátil se zvolna, nikoli vojenským, nýbr selským zpùsobem, a el. ádných zábav
za pamìti strýcovy nevyhledával. Ani obinky a posvícení ho
nerozjaøilo, do hospody nevkroèil, sklínky piva nevypil. Jen byl
náruivým kuøákem. Nevídal jsem ho jinak ne bafajícího
z krátké ulmovky, a to i tenkrát, kdy mu dohoøelo a on nepozoroval.
Èím byl starí, tím èastìji ho kádlívali enskými. Aby prý
se ji oenil, aby pamatoval, e není dobøe býti èlovìku samotnému, aby si rozmyslil, kdoe jej bude na stará kolena
oetøovat; nejeden takový mladík v jeho letech e propásl pøíhodnou chvíli k enitbì a potom trpce litoval, kdy nebylo, kdo
by jej nalapal, kdo by jej namazal, kdo by mu heømánku nebo
zemìluèe uvaøil. Joífek, u shrbený staøík, na takové øeèi

ani neodpovìdìl, ani nehlesl, jen se lhostejnì odvrátil. Nejedna rozpustilá mladice pøi práci nebo pøi stole se mu domlouvala, e by chtìla být jeho astnou, aby mu mohla høáti
cihlu a cpáti mu dýmku, ale Joífek ani nevzhledl, ani
se neusmál, ani nezamraèil.
Vida, e ji tìí práci nezastane, strýc mu dal na starost
rozváení cihel a vápna a pøiváení drv. Joífek nedal najevo,
je-li mu to milo, èi ho mrzí, el a vozil. Do Joífkova vozu zapøahali, jak u povìdìno, kobyly, které byly dány na výmìnek.
Joífek v mých upomínkách splývá s tímto povozem
v nerozdílný celek. Vdycky ho bylo potkati, z èeho by
se zdálo, e se jen kmital. Nikoli. Kobyly jeho kráèívaly pomalým, rovnomìrným krokem. Tìká kopyta jejich nesnadno
se zdvíhala, hlavy mìly sklopeny, oèi zaclonìny irokými klapkami. Na kraji vozu, pøed nákladem, sedával na vìchtu slámy Joífek, dre dlouhý biè a dumlaje ulmovku. Bylo-li v zimì,
Joífek nadìl se do krátkého ovèího koíku, límec jeho vyhrnul a okolík beranièky shrnul, nohy si zabalil do konské hounì, schoulil se na svém místeèku, zapálil ulmovku a dal ji
do koutka úst, biè vstrèil rukovítkou do kapsy a stiskl v náruèí,
jednu ruku dal do druhého rukávu, poruèil, seè mìl hlasu, hý!
- a tím byla vechna jeho práce odbyta, a dojel na místo, kam
mìl. Celou cestu nepotøeboval úst otevøíti a neotevøel.
Èím dále, tím byl nevrlejí, ale byla to ji nevinná, slabosilná
nevrlost malého dítìte. Vichni to cítili. Majíce ho potkati, zdaleka ho vesele pozdravovali, dotazovali se na zdraví jeho
i jeho kobyl. On obyèejnì neodpovìdìl, jen sebou kubl, trochu se odvrátil a pøitlaèil do koutka.
Jen kdy jej oslovil nìkterý zvlátì váený strejèek, nevrlost
nebyla s to pøemoci zakoøenìlou úctu a odpovìdìl za sebe
i za kobyly . Stakra, tárneme, brachu ty milá!

A tak jezdil den ode dne, rok od roku. V jeho ivotì nic
se nemìnilo, ale na nìm dály se zmìny.Bylo ho kadým rokem míò, jako by sám v sobì se ztrácel, do sebe sama zapadal, jako by sám sobì chtìl býti hrobem.
Jednou, kdy jsem ho potkal na cestì z naí vsi do Vodòan,
zvolal jsem naò, abych zvìdìl, pozná-li mne jetì: Hej, Jozífku, jakpak se máte i s kobylama?
Zajisté mne poznal, nebo hned se ozval se svého vìchtu:
Stakra, lepí me, brachu ty milá! To mi bylo zbrusu novou
novinkou. Pøi nejblií pøíleitosti zmínil jsem se o odpovìdi
Joífkovì strýci Harmachovi.
U to takové s chudáky bude, povzdechl si strýc, jemu
také ji tahlo na osmou desítku.
A nebojíte se takové spøeení s takovým vozkou pustiti
ze stavení ?
Bával jsem se, kdy jsem zpozoroval, e vichni tøi pozbývají zraku. Stopovával jsem je v stavení, chodíval jsem za nimi
na cestu, abych vidìl, nejedou-li do stoky nebo se patnì nevyhnou jinému vozu. U nemám ádných starostí. Jen bych je
nesmìl poslat nìkam jinam. Ale na té cestì, kudy jezdí, jak
Joífek, tak jeho kobyly pohybují se, jako by zcela dobøe vidìli, jen pomalu, hodnì pomalu. Kobyly jako kdyby mìly spoèítáno, kolik mají udìlat krokù, ano i vìdí, kde cestou zastavit.
I mìstem projedou, do pravé ulice zahnou, cestu z mìsta
najdou, a kdy pøijedou k zástavì pøed kolejemi u Èièenic,
zastaví se a klidnì èekají, a vlak odjede.
Divil jsem se ovem nemálo, ale nejvíce tomu, jak kobyly
mohou poznati, je-li zástava zavøena èi zdviena. Snad
se pøed ní zastavují, kdy by volnì mohly projeti, a èekají hodinu, dvì, ne uslyí známé zvuky na nádraí, které jim prozrazují blízkost vlaku. Strýc vysvìtlil, v èem je vìc. On, strýc, musí

vìdìt kdy, vlaky projídìjí, a podle toho musí vypravovat Joífka z domova.
A jak má Joífek zapøaeno, ulebedí se na svém vìchtu
a pobídne kobyly: Hý, malé, spánembohem! - ve ostatní
jde tak pravidelnì a odmìøenì pøed se, jako bys hodinky
natahl.
Místo Joífkovo v rohu spoleèného stola, zrovna pod køíem
dávno ji bylo zaujato mladím, co dím, celá øada mladích
se na nìm vystøídala! Joífek sám , jak stárl a sám cítil e je
hospodáøi míò a míò k uitku, odsedával ze zástolí na okraj
k tøeákovi, pozdìji i pasákovi dal pøednost a za ním místo
zaujal, posléze u ani do sednice nechodil. Pøináeli mu jídlo
do stáje, kde vechen èas co byl doma, prosedìl na lùku,
které mu sbili v koutì hrádi. U ani své kobyly nepoklízel ani
nekrmil. Nejdéle je ostrojoval, i kdy u byl témìø slepý. A pøila
doba, kdy ji ani chomout kobyle na hlavu zdvihnouti nemohl.
Co dìlá Joífek i s kobylama? tázal jsem se strýce
po roce, po dvou.
 Zlobí! povídá strýc dobrácky.
Ale jdìte, strýèku! Celý ivot dìlal dobrotu a nyní, kdy je
více na onom ne na tomto svìtì, by zlobil? Bezpochyby
se oddává pití, aby se zahøál?
Kdyby bylo to! - enit se nám chce milý chlapèe.
 A vy byste ho nerad pozbyl? Stýskalo by se vám po nìm,
pravda-li? Zdálo by se vám, e vám pravá ruka upadla?
A kterou si vyvolil?
ádnou. Takový starecký fantaz se ho zmocnil, koleèko mu
pøeskoèilo. Je tomu asi ètvrt leta, pøijde on do sednice, pozdraví uctivì jako cizí ,Pochválen pán Jeí Kristus a stojí
a mlèí. - ,A na vìky, Joífku. Copak bys rád? - Joífka jedva
kolena nesou; foukni do nìho, a odletí jako pírko. Oèekával

jsem, e bude mít nìjakou starost o svou pohovu a kobyly.
Jaké ale bylo mé pøekvapení, kdy Joífek najednou vechny
síly sebral, aby se narovnal a udìlal pøec nìjakou postavu,
a promluvil odhodlanì: ,trejèku  tetou, proím vá. nebraòte mi, rád bych se oenil. -,Inu, já na to, , milý Joífku, abych
ti bránil, nebudu, ani práva na to nemám.Jsi dospìlý èlovìk,
má svùj rozum, jsi v èasech nynìjích svým pánem. eò se,
Joífku, spánembohem, kdy rozumí. Svatbu ti vystrojíme,
jako bys byl ná. Ale jen mì a tuhle tetì pøece povìz, kterou
jsi si oblíbil? ,Namouvìru, strejèku, ani sám nevím, jak jsem
do toho pøiel. Jen jsem se o ni otøel, a ona pokoje nedá
a nedá: Je to tvoje, je to s tebou, jsi ná, starej se o nás, kdy
jsi mne do netìstí a toho brouèka na ten bídný svìt pøivedl.
U tak dlouho ke mnì chodí a já ji odbývám: Ne, to není moje,
není to se mnou! Ale svìdomí mi pokoje nedá a také
se do toho vkládá: Pst, odpøísahnout to nemùe! A tak jsem
se koneènì rozmyslil, e si ji s pánem bohem vezmu, kdy to
na mne dopustil a kdy vy, strejèku s tetou, dáte k tomu dovolení.  Chudák stará! To pøece není k zlosti!
My se také nezlobili hned a pomyslili si jako ty: chudák stará! Mìl jsem nejprve domnìní, e nìjaká ochechule si o nìm
myslí, e má pár zlatých uspoøeno, a chce se jich zmocnit.
Ale kdy jsem ho tak vidìl pøed sebou, chatrného jako pápìr,
slepého, mnohými lety obtíeného, musel jsem od kadého
podobného podezøení utéci. I ptám se :,Povìz pøece, Joífku, je-li jaká ta tvoje vyvolená, jak jí øíkají, je-li hezká, mladá, èí
je a nepøijde-li k tobì s prázdnýma rukama? -A milý Joífek
sepulil pysky: ,Co by se toho posledního týkalo, strejèku, ji
s prázdnýma rukama nepøijde, pøinese na nich toho haranta.
Takhle jí øíkají Bìto, Bìtuko, pochází jako já z Kojèína, ale
nyní je se svým tátou ve tukravì, on tam zednièí a ona slou-

í. Tam jsem se s ní seznámil lonského roku, ne mne pustili
z vojny. Nu, byl bych ji vzal s sebou, ale nemìl jsem k ní víry.
A ona pøece za mnou cestu nala. A tak jsem si pomyslil: pánu
bohu poruèeno, udìlám to! A co také jiného? Pokoje nedá,
vude je se mnou a za mnou. Kdy jedu, pøisedne ke mnì,
tulí se ke mnì, chvíli plaèe, chvíli se smìje, a toho brouèka
hejèká v loktech a zakrývá plenou. Co byste øekli: jetì mi ho
neukázala! Ta zná moji slabou stránku, elma! Já ji prosím,
nejsladí jmena dávám a jen se tøesu, abych zahledl brouèkovi aspoò hubièku, nebo nosík, aneb oèko. Ale ona jej pokadé k sobì pøivine a zakryje, a já, vìøte mi, dosud ani tolik
nevím, je-li to chlapec, nebo holèièka. Také v noci bývá u mne
- a se to, strýèku s tetou, namouvìru, øíci stydím, ale kdy
jsem povìdìl vechno, povím i to. To vám se nade mnou nakloní a jen plaèe - a jen plaèe a plaèe! Vzlyká, a jí srdce usedá, a mne polívají horké její slzy a vlasy se mi rozestýlají
po tváøi. U to déle nevydrím, a kdy vy, strejèku s tetou, dovolíte, spánemhohem si Bìtuku vezmu.  Dobré, staré oèi
strýcovy se zarosily. Na Joífka se doopravdy nezlobil, a èím
déle o nìm , vypravoval, tím se stával mìkèím.
Jak jsme ho tak poslouchali - pokraèoval - pojala nás lítost nad osudem jeho i nad obecným osudem lidským. On,
chudinka slepá, chatrná, e bys ji oddechl, uboák, v jeho
pamìti ztratila se celý jeho minulý ivot a zbyla z nìho pouze
Bìtuka a pomìr jeho k ní, on, Joífek, uchází se o dovolení
k enìní s obrazem, který se mu zjevuje a který pøi nedostateènosti svého ducha pokládá za skuteènou osobnost! Teta
se dala do pláèe a vyla ven, aby ji Joífek plakat neslyel.
Ale sluch on má dobrý. - ,Strejèku, povídá, ,a teta pro to
neplaèe. My vám na obtí nebudeme. Kousek místeèka se pro
nás tøi ve vaí ivnosti snadno najde. Pracovati budeme jako

draci, na mne se teprve podíváte, co dokáu, a budu míti
spokojenou mysl. Takhle, kudy chodím, na Bìtuku myslím
a trápím se i v noci. A dá-li Pán bùh a nae dìátko vyroste,
také bude pomahat. Dvì mladé, silné a pracovité ruce vám
vychováme, a je to chlapec, nebo holka. - ,Tak se tedy, Joífku, spánembohem oeò, kdy ruzumí. - ,Zapla Pán bùh,
zapla Pán bùh! dìkoval Joífek radostnì a el ke mnì, aby
mi políbil ruku. el tak jistì, jako by byl vidoucí. - ,Jen se,
Joífku, nezdruj. To ví, kdy já svolím, teta proti nebude, a já
jí sám vyøídím tvoje podìkování.  el jsem za tetou - vypravoval strýc dále - abych sám se pøed Joífkem nedal
do pláèe. Nael jsem ji v komoøe. Hlavu zastrèila do peøin,
pláè se dusil, ale celé tìlo sebou trhalo. - ,Co plaèe, bláhová? - Vyndal jsem jí hlavu z poduek a ona poøád: ,Co je èlovìk! Co je èlovìk! - ,Radìji zvolej: Co je bùh! Nehleï
na Joífka jako na rozbitinu toho, èemu øíkáme èlovìk, ale jako
na èlovìka, nad kterým se bùh smiloval a jemu odpustil høích
spáchaný dávno za mladých let. Ji víme, proè Joífek
po vechen èas, co byl u nás, byl tak pro sebe. Vzpomínal
na Bìtuku, litoval, e ji opustil a neodpustil, a bùh mu výèitkami svìdomí dával znát, e ani on jemu neodpustil. Ale nynìjí stav Joífkùv není doputìním, nýbr odputìním boím.
Je smíøen s bohem i s lidmi i s tou z lidí, o které právem neprávem se domníval, e mu nejvíc ublíila a tak tìce ho ranila na místì nejcitlivìjím, e muselo minouti pøes pùl století
a jetì mnohem víc, aby vyzdravìl. Bìtuka je bezpochyby
dávno prach a popel, ba snad u i ten prach vítr rozvál a popel
voda smyla; a dítko její, zùstalo-li naivu, mùe býti nyní v letech
stareckých, jestli ho bùh døíve k sobì nepovolal. Po vechnu
tu drahnou dobu Joífek nosil v sobì hoøkost k nim, k ní
se pøimìovala pochybnost, e Bìtuka jen jeho mìla ráda

a e dítko jest jeho plodem. Láska jeho teprve nyní lne k celé
Bìtuce tak, jak jest, teprve nyní stala se obìtavou
a nerozpakuje se nad úhonou Bìtuèinou, moná e domnìlou, moná e skuteènou. Joífek u se netáe árlivì po svém
soko- vi, netáe se, je-li on èi sok jeho otcem Bìtuèina dítìte, nestará se ji ani o pohlaví dítìte, a ve svém srdci pøijímá
matku i dítì za své. Je-li Bìtuka dosud iva, nyní mùe i ona
spokojenì zemøíti; zemøela-li a due její nenala dosud pokoje, nyní mùe dojíti.  Tak vypravoval strýc Harmach. Zde
pøestal a my vichni, kdo jsme ho v naí sednici poslouchali,
ztichli jsme dojati uvaujíce o psychologickém výkladì strýcovì a osudu Joífkovì. Mnì vadila jedna nesrovnalost.
Strýèku, pøeruil jsem mlèení, vy jste øekl, e vás Joífek
zlobí, a ukázal jste, e s uboákem tak ivì cítíte a jemu rozumíte. Viïte, e se naò nezlobíte .? Èi vás zlobí nìèím jiným ?
To bylo jeden den, vypravoval strýc dále.Druhý den
v stejnou dobu Joífek zase molí pøede mnou èepici a prosí
o dovolení strýèka i tetu, aby si smìl vzít Bìtuku. Dostal zase,
oè prosil.A to se od tìch èas opakuje den co den, jene Joífek nepøichází u nesmìle a ostýchavì, ale zlostnì a hrubì.
,Strejèku s tetou, dnes pøicházím naposled! Já to dovolení
musím mít, èekat u nebudu a nechci! To já vìøím: chtìli byste
mne sem pøikovat, abych se vám jen døel a døel, ale abyste
také udìlali nìco pro mne, co by vás nic nestálo a èím by
moje srdce okøálo - to ne a ne!
Nechcete-li dát povolení dobrovolnì, jdu na úøad.
A to bychom se na to podívali! Takovou vodívá.
Zle dìlá se starcem mladí èeleï. Dají se pøed ním do sporu,
jako by myslili, e není pøítomen.,Je to Joífkovo! - ,Mlè, není
to Joífkovo, je to s jiným. A tak jej pokouejí. Jindy zas pøed
ním: ,Joífku, nemìl byste Bìtuku opoutìt a dìlat ji neast-

nou. - ,Ale dy já -  - ,Inu arci, vy byste to udìlal, jene jste
se pozdì rozmyslil; Bìtuka u spadla s tím druhým, nevíteli. Marno vechno moje zakazování. Mláde nerozumí stáøí
a nemá s ním soucitu. A tak mám s Joífkovou svatbou samé
nepøíjemnosti.
Jen nepozbývejte trpìlivosti s chudáèkem.Dlouho-li pak
potrvá a rozevøe po nìm náruè ta nevìsta, která jetì nikoho
nepustila, koho objala - èerná zemì!
Dovolte, a já sám o Joífkovi dokonèím.
Minulo nìkolik mìsícù. Byl mìsíc máj, plný tepla a vùnì, a ji
i máj chýlil se ke konci. Joífek poøád jezdil se slepými kobylami strýcovými a kadého dne pøed odjezdem zael k strýci
do sednice a ádal, aby mu dovolil se oenit. Nìkdy svou ádost pøednáel pokornìji, podruhé hurtovnìji, podle toho, jak
jej naladila chasa. Strýc mu trpìlivì dovolení dával. Toho májového dne ráno, kdy zas obdrel od strýce dovolení, neobrátil se hned ku dveøím jako jindy, ale el k oknu, z nìho
vonìl prutnatý keøík rozmarýny. Uøízl si proutek a teta, jak to
vidìla, potìena, e jednotvárná píseò o Joífkovì enitbì
ji trochu jinak se zatoèí, skoèila hned ku pøítruhlí, vyòala èervenou pantli z nìjaké svatby, ji tam uschovala na památku,
a Joífkovi ji pøiila na rozmarýnu. Joífek si ji zatkl do petlice
u koichu, s ním se ji dlouho ani v letì nerozluèoval, a padl
na kolena.
Strejèku, ji ta chvíle pøila! Prosím vás, dejte mi poehnání! Mnoho jste mi dali, dejte mi i to poslední, oè prosím: poehnání! Strýc mu dal poehnání, a kdy chtìl Joífek vstáti,
musel mu pomoci. Sám Joífek nemìl u té síly. Chopil se ruky
strýcovy a plaèe prosil: Strejèku s tetou, prosím vás, odpuste
mi vecko, èím jsem se kdy proti vám provinil, vìdomky nebo
nevìdomky.

0dpus ti Pán bùh, Joífku!
I spravedlivý sedmkrát za den zhøeí. Já chtìl vdycky býti
spravedlivým, ale jestli jsem pøece proti vám høeil, odpuste
mi! Jestli jsem kdy reptal, odpuste mi! Jestli mi nìkdy vae
práce byla tìká, odpuste mi! Jestli jsem nìkdy nìco nevykonal tak, aby vám bylo k nejvìtímu uitku, odpuste mi!
0dpus ti Pán bùh, Joífku!
Políbil strýci i tetì ruku, dal upøímnì zapla Pán bùh a el
ku svým slepým kobylám, které stály ji na dvoøe zapøaeny.
Vydrapal se na svùj vìchýtek, pobídl konì a vyjel. Pøijel
do lesa, tam mu naloili drv. Joífek zatím se odoural stranou. Na pokraji lesa po kolenou leza hmatal, a se dohmatal
místeèka s pìknou mìkkou travou. Z místeèka smetl kdejaký pendlíèek, potom si sedl a vyòal z kapsy svùj obìd a kudlu.
Ukrajoval mìkkého chleba, mazal sýrem a skývy nakrajoval
na sousta. Jedno sousto sám snìdl, druhé poloil naproti
sobì. Bìtuko, ber si, pobízel. Drvotìpové, kdy si povimli,
e Joífek není vedle nich, li a vyhledali ho. Tie k nìmu pøistoupili, aby ho nevyruili. Rozdìloval poslední sousto: Bìtuko, ber si! Potom si utøel bezzubá ústa a povzdechl si:
Dbán dobrého piva kdyby bylo, nebo dva! Ale co dìlat,
milá holka: chudí jsme, ani o své veselce nemùem pivem
zavlait. A dodal chlácholivì: Nestarej se, Bìtuko, veho
bude èasem, kdy Pán bùh zdraví dá a ivota dopøeje.
Drvotìpové pøinesli dbán vody a podávali mu: Zavdej si,
Joífku, o své veselce, a Bìtuce taky podej. Joífek si pøihnul, a dech ztrácel.Vydechl a pil znova. Posadil si pùlstaletou hulánskou èepici na stranu a liboval si: Pane, to je chlapák pivo! To je metr! Bìtuce podati zapomnìl. Vstávaje
zapotácel se. Silné pivo, povídá. Pokouí se jít a vrávorá.
Silné pivo, ale kdybys bylo jetì silnìjí, na mne bysi si mu-

selo pøivstat. Takových, jako jsi ty, jsme ji porazili! Vzali jej
pod padí a vedli k vozu. Joífek se jim vymykal: Vdy já jsem
nepøebral, copak si o mnì myslíte! Ale veselka, brai, to je
den jeden v ivotì. V ten den se musí èlovìk rozveselit.
Dal si ruku za hlavu, vytahl se a zavýskal, seè jeho slabý hlas
byl: Ichuchú! Potom se zastavil, aby si srovnal krok. Vykroèil a klátì hlavou po taktu napravo nalevo, zanotoval si: Vyjdu já si na vríèek a jetì se podívám, kolik na nebi hvìzdièek, já si je pøepoèítám.
Dovedli jej k vozu, pomohli mu na vìchýtek.
Kde je Bìtuka ? tázal se.
Bìtuku jsme posadili, odpovìdìli drvotìpové etrnì,
na druhý vùz, mezi baby, jak se sluí a patøí. Dokud není oèepena, není tvoje, pøes to církevní poehnání.
Zaèalo poprchávat.
Pane boe, hou! slabým hlasem volal smìje se Joífek.
Vlaièka spadne dnes hezká, podotkl jeden z drvotìpù.
To bude bohatství!
A dìtí, dodal druhý.
Joífek pln sebedùvìry zailal: A, i dìti jsou boí poehnání.
Aè nevidìl, pøece znamenal, e je pozdìji, ne jindy bývá,
kdy s naloeným poláním vyjídí z lesa.
Jen co øekne strejèek, pravil starostlivì.
Nìjak jsme se zdreli s tou veselkou, budeme muset strejèka zbudit. Ale a! Kdypak se mi to zas pøihodí, abych se enil!
Spánembohem, lidièky, mìjte se hezky!
Drvotìpové mu zarejdovali vozem do zvyklých kolejí
a zazpívali mu na cestu U mou milou na oddavky vezou.
Dé byl stále hustí a teplý jako v lázni. Lesùm el k duhu,
jen si zhluboka oddechovaly. Ji se smrákalo, kdy Joífek

vjel do vodòanské roviny. Èím blíe byl naí vsi, tím povìdomìjí bylo vecko kolem zbylým jeho smyslùm. Èlovìk, který
témìø po celý svùj dlouhý ivot byl hospodárským dìlníkem,
nemohl odolati srdeènému potìení z vydatné vlaièky, a pro
potìení to zapomnìl, e má dnes veselku, nebo dvì tak
silná potìení nemohla se ji smìstnati v slabé jeho dui.
Podle elestu bujnì vzrostlého obilí hádal, kdy letos budou
nì a jaké budou, bude-li se boí poehnání sypati na pole
poøád tak tìdøe jako dosud, nesele-li Pán bùh jetì krupobití, nebo sucho, nebo mokro. Po cestì, kterou tisíckrát vykonal se smysly ivými, znal kadou píï zemì poslepì, ano
domníval se, e i podle elestu poznává obilí, jaké jest a èí
jest.
V ten podveèer Bùh zavolal k sobì Smrt a øekl jí: Kmotra,
abyste mi dnes veèer pøivedla Joífka, chci s ním dnes stolovati.
Kmotra bìela do svého stánku a mladí její dcera povídá:
Matko, dnes máte nìjak tuze naspìch. - Poslal ke mnì Bùh,
a e chce jetì dnes veèer stolovati s Joífkem. - Mám ho
pøivésti?
Mladí dcera kmotøina ochotnì vstala, aby se vydala
na cestu. Byla to osoba veliká a silná, e chlapa takového
není; hnáty její byly jako elezné, svaly na nich jako provazové, v tváøi byla modrá, jako by ji krtili, oèima stranì koulela,
pramenové vlasù byli líté zmije, prsty jako háky.I zaèala
se ohlíeti po stìnì, kde na høebech povìeny a na policích
sloeny byly její nástroje: meèe, dýky i palice, oprátky, rozmanité jedy a léky v lahvièkách i krabièkách, a na lávce sedìly
dìvky její: Pakostnice, Hlíza, Zimice, Úplavice, Rakovina,
Souchotina, Úby, Vodnatelnost, Osutina. Také tam byla almara, v ní bylo dvojí pøestrojení: za lékaøe a knìze.

Ne, holka, odpovìdìla Smrt-kmotra mladí dceøi Smrtholce; ty jsi pro veliké pány, papee a kardinály, pro císaøe
a krále, pro kníata a jiné velmoe, pro vladaøe i bohaté i pro
vecky, kdo puzeni jsou baností slávy, moci a poitkùv. Ale
Joífek nikým takovým není. Joífka musí k Bohu odvésti tvoje starí sestra, je má za úlohu doprovázeti k trùnu boímu
muèedníky a pracovníky, vdovy a sirotky, hrdiny mylenky,
mravnosti a lidskosti. Poèkáme na ni, a ty si hleï svého vladarství.
Jetì kmotra ta slova nedopovìdìla, starí její dcera pøila. Nepøila, ale pøiletìla, krásná a bílá, na perutech andìlských. Pomocníci její, druina andìlù, ji obklopili. Ona v náruèí
pøinesla mladou, bledou enu, její oèi byly zavøeny. Andìlé,
jak enu zhledli, zatleskali v ruce a zajásali nevinnou radostí.
Nato rozbìhli se po nebi. Starí dcera Smrti zatím dechla
mladé enì na jedno víèko, dechla na druhé víèko, a ena
se probudila.
Kde to jsem? tázala se nevìdouc, zda bdí, nebo sní. Vak
ne mono bylo dát jí odpovìï, byli tu andìlé, kteøí se byli
rozbìhli po nebi. Dva vedli za ruce buclatého koiláèka, jen
stateènì se rozkraèoval a dolapoval na rùové patièky tlusounkých noek. Mladá ena jej zvedla, sepjala ruce, ale nemohla se hned vzpamatovati ani promluviti. Teprve kdy dìátko poèalo jí vstøíc veholiti mama, mama, vykøikla nesmírnou blaeností, vrhla se po dìcku, objímala a celovala.
A vichni andìlé usmívajíce se utírali si slzy.
Zatím kmotra poeptala své starí dceøi: Holka, má doskoèiti pro Joífka, pán Bùh chce s ním dnes stolovati, a u
abys tu byla!
V tu dobu Joífek u byl na pùl cesty od Vodòan k naí vsi.
Vyhaslý zrak jeho, jemu i sluneèný den byl tmavou nocí, ne-

mohl pozorovati, e ji veèer pokroèil, ale co nemohl zmìøiti
zrak, zmìøil sluch. Tenké hlasy vesnických zvonù zaèaly
se rozlíbati tichem krajiny, jeden po druhém. Joífek vecky
je znal. Mrzel se na sebe, e se tak zpozdil, a staral se, co
tomu øekne hospodáø. Prelo bez ustání. Joífek byl si vytahl
límec koichu, aby mu dé nemohl za krk, a nohy si obalil
houní. Byl dobøe chránìn, ale pøece ho zamrazilo.Zimomorka, pomyslil si.
Avak tu najednou zazdálo se mu, e prohledl. Vechno vidìl: pøed sebou bílou cestu, lemovanou ovocnými stromy,
z nich nìkteré jetì dokvítaly, po obou stranách zelené lány
vlnícího se a elestícího obilí, dále vpravo Praák a vlevo chelèický kostel, a nejdále èerné hory a lesy. Chtìl si pomysliti:
Ale vdy jsi slepý, a ji je po klekání a i ten, kdo má oèi zdravé, vidí u jen tmu - ale pro velikou radost nemohl. Tìil se :
vidím, vidím! a tìil se, e vidí, a vidìl, e se tìí, a vecko
kolem nìho bujelo a kypìlo, umìlo a vonìlo, a teplý májový
dé lil se z nebeského robu jako mléko a strdí.
Vtom jako by slunce vysvitlo a duha se rozklenula, a po pravé stranì rozvlnilo se obilí a z meze, která byla mezi ním, vyskoèila dívèina jako srna. Krátká zelená erka, ozdobená dole
na píï irokou rudou pantlí, zatøepala se o plná lýtka, nadìtá
do èervených punèoch. Punèochy vìzely v malých lakovaných
støevíèkách, majících pod nártem malou malièku. Mìla irokou èernou zástìru a také èernou, soukennou nìrovaèku,
zpøedu hodnì nízkou, aby nebyla hradbou mladým, plným
òadrùm; òìrovaèka byla staena zpøedu rudým nìrovadlem.
Mìla kmentovou koili, bìlostnou jako cukr, tenèici. Tenèice byla na òadrech naèechrána a pod plným, bílým hrdlem
tkanicí svázána a iroké, krátké rukávy, vyhrnuté vysoko nad
loket, byly okráleny krajkami a vyíváním. Joífek mohl oèi

nechati na rukou dívèiných, malých a plných, po loket opálených a ovìtraných, a nad loktem a ke krajkám tenèice bílých
jako padlý sníh. Zazdálo se mu také, e i na òadrech kmitlo
se nìco jetì bìlejího ne kmentová koilka. Hrdlo bylo ovìeno esti øadami sklenìných perel, èelo bylo pøepásáno
melcovým trýbkem. Kulatá jako jablíèko hlava byla pìknì
zapletena a pøihlazena, nièím nepokryta. V ruce dívka drela
kytku polního kvítí, jí kynula zubíc se Joífkovi.
Joífek potrhnul opratí a zastavil. Ach ty, kdepak se tu bere, Bìtuko? Já myslil, e jsme jako dnes mìli veselku a ty
e jede s babami za mnou. - Já jim uskoèila, utekla, v polích
se ukrývala a tobì nadbìhla; chci se svézti s tebou. - Tak si
sem ke mnì vylez, Bìtuko.
Udìlal jí vedle sebe místo. Bìtuka jen ustila a vonìla;
òadra jí oddechovala bazalkou a ústa vìtrovým koøením. Vecko na ní hrálo a vecko na ni se smálo, i to boí sluníèko. Kdy
se k Joífkovi posazovala, dotkla se ho kyprým bokem
a Joífek nesmìle odsedl do rohu k ebøinì. Zdálo se mu, e
to pøíli mnoho blaenosti najednou: míti Bìtuku vedle sebe
a dotýkati se svým tìlem jejího tìla. Chtìl se jí na lecos tázati, radu s ní bráti, hovoøiti o domácnosti, jak si ji zavedou,
o práci a starostech, jak si je rozdìlí, ale jazyk sebou nechtìl
hnouti, jako by byl zdøevìnìl. Bìtuka poloila lýtko pøes lýtko, dívala se pøed sebe, hruï se jí vzdouvala, a kdy se obrátila
hnìdým okem k Joífkovi, bylo v tom oku plno lásky, oddanosti a touhy. Nemluvila, pohrávala si kyticí z polních kvìtù.
To jsem blázen, pravil si Joífek v mylenkách, které se mu
víc a více zauzlovaly, co se to se mnou dìje! Pøece si jedu
z veselky, a tohle jako by bylo dávno pøed veselkou a jako by
bylo v tokravì a jako by nebylo na voze strejèka Harmacha,
ale za tokravou na vysoké mezi pod lesem.

Vtom se Bìtuka sama rozhodla, vidouc nepøemoitelnou
ostýchavost Joífkovu. Obrátila se k nìmu, jako by kapr sebou mrskl, dala mu pøivonìti kytky, a Joífka, jakmile její vùni
do sebe vsál, poèala jímati sladká døímota. Jen jetì cítil, jak
se Bìtuka k nìmu tiskne, jak mu klade ruce kolem krku
a dává mu prudké, náruivé políbení.V tom okamiku zhasl
Joífkùv kahánek, jen u dlouhá leta jen mrkal. Svìtýlko jeho
jako by usnulo, ani neprsklo. Kmotra Smrt, matka, nemekala a la oznámit pánu Bohu, e Joífek bude tu co nevidìt
a zasedne k stolování, ku kterému ho èekají.
Strýci Harmachovi Joífek po celý den neel z mysli. Stále
se mu stavìl pøed oèi, an s prutem rozmarýny a èerveným fáborem odchází pevnì vìøe, e jde na svou svatbu. Nemìl
jsem ho poutìt, øíkal si, vdy u uboák svými smysly nevládne a neví, co se s ním dìje. Jen aby se nestalo ádné
netìstí, boe, raè nás chránit! Veèer Joífek pøijídíval kadý den pøesnì, zrovna na minutu. Ten den ho nebylo. e jsem
ho nezdrel! litoval strýc, ale omlouval se: Kdybych ho byl
nepustil, odepøel mu poehnání, øekl mu, e nemá veselku,
a poslal jej na lùko, byl bych jej zabil. Nemohl jsem jinak.
Kdy Joífek jetì nepøijídìl a ji bylo dávno po veèeøi, strýc
vzal s sebou pacholka a el s lucernou Joífkovi naproti. Neli daleko, a tu nali Joífka i s kobylama. Kobyly stály jako
zkamenìlé, hlavy mìly hluboce sklonìné, jako by pøemýlely
o tom, co se právì událo s jejich velitelem a pøítelem, a jako
by tuily, e nyní jest øada na nich. Neivý Joífek tulil
se do koutka u ebøiny a májový dé jej omýval.
Kobyly Joífkovy skonèily brzy nato. Nikdo jiný s nimi neumìl, najednou nebyly k ádné potøebì. ivot jejich jako by byl
srostlý s Joífkem. Bez Joífka nebylo pro nì tohoto bídného
svìta. Ani zapøahnouti nebylo je mono.

Podobným pokladem, jakým je naim sedlákùm z domácího
zvíøectva kùò, jest jim z obilin penice. Pøed nìkolika lety jsem
se seznámil s úøadníkem, který na Vodòansku pracoval
o novém katastru. Dal se do horování o stoické penici,
v celé øíi jen banátská prý se jí rovná. Ale zajisté ani v Banátì
hospodáøi nejsou na ni tak hodni jako u nás. Kadé sic obilí
milují, ale penici nejvíce. Kadé obilí je boí, jinak o nìm
ani mluviti nemono, abys neurazil i toho, kdo úrodu dává,
i toho, komu jest úroda odmìnou za práci a namahání,
a koneènì abys neurazil i to boí obilíèko.
Na boí obilíèko vdycky jsme se dívali jako na schránku
tajemství. Vecka pøíroda je plná velikých, nevyzpytatelných
tajemství, i v chladném kamenu tajemství se kryje, a nejvìtím
tajemstvím sám je èlovìk, jeho vznik, ivot i skon. Ale tajemství ivota lidského nesnadnìji mùe stopovati, protoe sám
jsi èlovìk, s èlovìkem bojuje boj o ivot a e ivot lidský prostírá se na leta, co ztìuje pozorování i pochopování ivota
lidského v jeho úhrnu i v jeho podrobnostech.
Jinak jest u obilí, je sije do zemì vlastní rukou pøipravené, je z ruky tvé vzchází a z ní i ránu smrtelnou dostává. Celý
ivot obilíèka je pøed tebou jako na dlani. Mlátí je z klasù,
provívaje èistí, na sýpku ukládá, k osevu vybírá. Nejèistí
a nejzrnatìjí skulinami vlastních prstù rozsívá (nikdy pøed
poèetím setby nezapomeò vzíti z rozsívky tré tipcù ze tøí prstùv a rozhoditi rùzno po roli ve jmeno boské Trojice!). Krásné zrno vloil jsi do zemì jako do hrobu; ono v ní na pohled
zkázu bere, ale ji zároveò z ní klíèí a vzrùstá, aby dalo stéblo
a klas a v klase mnoho zrn nových, zhynulému jako vejce vejci podobných. Jak mùe sedlák, pamìtlivý, e i Kristus rád
obíral si zrno a obilí k podobenstvím, zùstati bez pomylení
a pocitu, e promìna zrna od zasetí a do klasu jest analo-

gická s osudem èlovìka na zemi a po smrti? Mùe-li jemu
nebýti, e tajemství ivota a smrti se pøed ním odhaluje? ivota a smrti? Ne, nýbr smrti a ivota! Hle, jak tìsnì, jak nerozluènì pøíroda souvisí s vìrou, jak mezi nimi není odporu!
Víra v nesmrtelnost lidské due a v posmrtný její ivot vyplynouti musí z pozorování sedlákova. Kdybyste mu víry takové
nepodali sami vy, kdo chcete býti jeho uèiteli, on sám by k ní
dospìl, sám by si ji utvoøil. Jsem pøesvìdèen, e pravdu mají
ti, kdo tvrdí, e pohanská víra naich pøedkù v mnohém
se podobala køesanství, a tím vysvìtlují, proè tak èile k nové
víøe pøilnuli, kde jim nebyla vnucována ohnìm a meèem. Nai
pøedkové jako národ výhradnì rolnický, myslivý a citelný, pøirozenì doli k víøe o nesmrtelnosti due a k mravnému uèení
o milování bliního. Naim jihoèeským sedlákùm z pùvodního
slovanského charakteru dosud zbylo tolik, e trochu znalosti
due dostaèí, abychom si utvoøiti mohli ponìtí 0 jejich duevných vlastnostech jetì v dobách, které se nedají kontrolovati psanou historií.
Jak mocnì musela nae pohanské pøedky dojímati køesanská obì oltáøní! Jak krásnou a vzneenou musela se zdáti
rolnickému národu, jakou asi apoteózu sebe sama z ní vycioval, jak mnìl se asi bohu blízkým, vyvoleným! Køesanství
zdálo se mu náboenstvím selským, ono zachvátilo døíve hromadu národa neli trùn, kdeto u Nìmcùv a jiných západních
národù byl právì opaèný postup, tam køesanství bylo vìrou
panskou, aristokratickou, s výin spoleènosti teprve sestupovalo dolù. Odtud vìèný, základný rozdíl mezi Èechem
a Nìmcem. Nìmci a znìmèenci v Èechách selské køesanství dlouho pronásledovali za pohanství.
Tím penice v oèích naeho sedláka nabývá posvìcení, e
jest na oltáøi obìtním tajemstvím. K úctì ovem pøidruuje

se i výnosnost, ale úcta pøece má vrch. Pro kult penice rozhodují starosvìtské pojmy hospodárské, je nikdy nebude
mono smíøiti s hospodárskými pojmy obchodními, je u
v celé západní Evropì zvítìzily, i v severní polovinì èeské
zemì Na vysvìtlenou bude dosti øeèeno, e v naí krajinì není
jediného rolnického cukrovaru, aèkoli pùda výbornì by
se hodila k pìstování cukrové øepy. Bylo sice o tom promlouváno ji v letech edesátých, ale sedláci nemìli ani chuti
ku zmìn nám ve svém hospodárství, ani falené touhy
po pytlích penìz, které prý cukrovary sedlákùm vynáejí. Ná
sedlák chce míti svùj selský dostatek a blahobyt, ale vratkost
národohospodárských soustav zbudovaných na dostatku
penìném zná ze staletých zkueností mnohem lépe ne slavné národohospodárské kapacity, kterým se koøí celý svìt.
Za nìkolik let cukrovary poèaly padat a penice byla v cenì
stálá. Nai sedláci mìli radost ze své prozíravosti. Ale mýlili
se, nebyla to prozíravost, co je zadrovalo od pøevratné novoty v selském hospodárství, nebo v nìkolika dalích letech
poèaly klesati i ceny penice a od té doby ji nedostoupily
pøedelé výe. Zdálo se, e nyní nadeel okamik nevyhnutelného pøevratu. Kníe varcenberk vystavìl v Protivínì cukrovar a poèítal pøi tom i na selskou øepu. Sedláci jí sázeli trochu na zkouku, pøesvìdèili se, e by se jim daøila, na zkouku
ji dovezli i do cukrovaru, aby se obeznámili s tamními praktikami, ale toho bylo dost. Kdy byli druhý rok správou cukrovaru tázáni, budou-li zase øepu pìstovati, odpovìdìli, e budou, ale za krmivo pro dobytek, nikoli k potøebì cukrovaru.
Není tomu dávno, do Vodòan pøijel agent jednoho støedoèeského cukrovaru, jen také býval rolnickým, a nyní je idovským. Neli sám pøijel, rozjeli se po okrese jeho subagenti,
oznamujíce sedlákùm, e toho a toho dne v tu a v tu hodinu

továrník bude sedlákùm rozdávati zálohy v jakékoli výi.
Sedláci se dostavili do hostince, ve kterém jim mìly být udíleny milosti, jakých se nikdy nenadáli. Mlèky vyslechli výklad
agentùv o výhodách, které jim pøiel poskytnout, i o povinnostech, které jim z toho vzejdou. Na stùl pøed sebe poloil napìchovanou tobolku a pro lepí upozornìní pleskl na ni dlaní.
Sedláci ani se nedivili, ani se neradovali, ani se nermoutili,
ani peníze oèima nepohlcovali, ani od nich oèi upejpavì neodvraceli.
Agent, ne se posadil, pøedstavil shromádìným právního
pøítele cukrovaru, jen s kadým jednotlivcem, který zálohu
obdrí, provede nìkteré písemné formálnosti, jich vyaduje jasný pomìr mezi obìma stranami. Sedláci uctivì pokynuli hlavami, vidouce pøed sebou pána, který dlouhá leta strávil
nad knihami, ne dostal na to diplom, e smí sedláky døíti bez
noe, ale opìt ádný ani nehlesl.
Právní pøítel mìl k sedlákùm øeè o pokroku vùbec
a hospodárském zvlátì, trpce káral jiní Èechy, e dosud
zùstávaly za severními a støedními, ukazoval na to, jaké bohatství hromadí se v prùmyslových krajích a jak se celý svìt
obdivuje pokroèilosti severních Èech, zatímco jiní jetì spí
jako zabednìny.
Strýci pokyvovali na znamení souhlasu. To jim vdycky svìdèilo, kdy je nìkdo poøádnì rozebral a do due jim promluvil.
Káraní radìji poslouchají ne chválu. Pst! Kdo chválí, vdycky
má za lubem nìco svého, ne vaeho, svùj prospìch, a ne vá,
svùj plán, a ne vá. Varujte se chvaloøeèníkù! Ale kdo vás haní
a kárá, ten s vámi tøeba také dobøe nemyslí, ale není vám nebezpeèen. Èlovìk je chybující a høíchu podrobený, vdy má
co na sobì napravovati. Karatel mùe býti také vaím nepøítelem, ale protoe drbe a nehladí, není nebezpeèný.

Podle vech známek právní pøítel soudil, e øeè jeho nezùstala bez hlubokého úèinku na posluchaèe. Usedl si spokojenì vedle agenta a øekl zvuèným hlasem: Tedy zaèneme!
Kadý, kdo øepu pro ná cukrovar pìstovati chce a mùe,
obdrí zálohu, ale dva z pøítomných sousedù musejí se spolu
podepsati, aby byla záruka za totonost osoby, nebo jsme
ve zdejí krajinì jetì neznámi.
Ticho. Nikdo se nehlásil, nikdo ani necekal, nikdo ani pohledem neprojevil ani libost, ani nelibost, ani ádost penìz,
ani opovrení k nim.
Právní pøítel se netrpìlivì zamraèil. Bylo mu vidìti na èele,
e si myslí: ale jsou to tupanti! Obrátil se na nejbliího: Nu
tak, sousede, jak se jmenujete?
Odpovìï znìla dejme tomu: Martin Holoubek. - Odkud?
- Odtud a odtud. - Kolik korcù byste mohl posázeti øepou?
- Inu, deset bych mohl. - Kolik chcete zálohy? - I dìkuju
pìknì, já se nìjak obejdu bez zálohy. - A øepu sázet budete? - Inu, já neøíkám: nebudu. Co, já bych i sázel, kdyby
sázeli vichni ostatní, ale sám nezaènu. - S vámi je tìké
jednání! - Inu, jen co je pravda: øíkávají, e je s námi tìké
jednání.
Právní pøítel se vysmrkal, pomnul si z obou stran nos, a
mu zèervenal a oèi slzely, naèe se obrátil na jiného
z pøítomných jinou metodou: Jak se jmenujete, sousede?
- Matìj Koleno. - Øeknìte mi, pane Koleno: potøebujete
penìz? - Inu, potøebuju.- Kolik? Jen prosím se vyslovte
s úplnou dùvìrou. - Inu, pane, takhle deset tisíc kdyby bylo,
anebo dvacet, vecko pìknì na hotovosti! - ivnost jsme
vám nepøili kupovat, pane Koleno, ale pìt set zálohy dám.
- Ale proèpak bych vaeho pána pøipravoval do takové kody? - Vdy on, víte, pane Koleno, ádné kody z toho míti

nebude; bude míti øepu a vy peníze. - Inu, kdy nedáte dvacet tisíc, ani deset, pìt set já vám nechci. Kdybych mìl
na hotovosti dvacet tisíc, vecky dìti slunì vybudu,
ve Vodòanech si koupím domek a kus pole pro radost, budu
spokojenì výmìnkaøit a v boím kostelíèku boha chválit. Ale
co s pìti sty, prosím vás? - Rolníci èasto potøebují do ní
výpomoc. - To je pravda svìtitá: potøebují, a po ních také.
Ale sedlák nejlíp dìlá, kdy k ádným povinnostem
se nezavazuje a drí pravidla: z ruèky do ruèky. Na podzim
já tobì øepu, ty mnì peníze a nebude mezi námi ádné mrzutosti a jeden od druhého budeme svoboden.
Svìtitá pravda, pøisvìdèovali nìkteøí, kdy u nìkým dán
byl poèin k projevu mínìní.
Tak to lo dále. Zálohy na øípu nikdo si nepøál, nikdo nepøijal. Právní pøítel a agent byli tímto výsledkem zdrceni.
Takové ostudy jetì jsme se nedoili! naøíkali. Aspoò to
zkuste!
Nael se koneènì jeden chalupníèek. Ten vzal sto zlatých
zálohy, omlouvaje se pøed sousedy, e se pøec nìkdo musí
obìtovat, aby jako potom vichni vìdìli co a jak. Nebránili
mu, ale druhý den celý okres o tom vypravoval jako o nejvý
lehkomyslném kousku. S chalupníkem událo se nìco zcela
obyèejného. Psal si o jetì vìtí zálohu, dostal ji, závazku
zplna nedostál, neuhrazená èást zálohy byla mu zapsána
na pøítí rok, k ní pøipoèten úrok a zas obdrel nìjakou zálohu
na hotovosti. Ale ji vidìl, e tak hospodaøiti nemùe.
A tak selo z pokusu zavésti u nás pìstování prùmyslových
rostlin, selo bezpochyby na dlouhá leta. Veliký svìtový hospodárský princip, tradicí v kadém naem èlovìku ijící, zvítìzil nad principem druhým, sobì nepøátelským, jen vítìznì
kráèí pøes iré zemì i svìtadíly a dìlá z nich raby svého zla-

tého ezla. Sedláci nai zùstali pøi pìstování obilí. Øepa penici nevytiskla, kult øepy nezatlaèil kult penice.
Penici u nás takto pøipravují k setí: Èistì zametou sklep
a doprostøed nasypou na hromadu penici k setí urèenou.
Rozdìlají vápno a popel ve vodì. Dva lidé postaví se naproti
sobì a vìjièkami zrno pøehrnují. Kdy zaberou, døíve neli pøehrnou, tøetí z díky nalije na zrno oné vody s vápnem
a popelem. Zrno pak pøevrací se jetì jednou, aby na kadé
se dostalo. Potom penici shrnou na hromadu a hospodáø
buï do jejího vrcholu zatkne tøi køíky ze svìcené lísky, anebo
vìjièkou napíe na bok hromady jeden køí velký. Nato
se vzdálí placení pomocníci a hospodáø koná modlitby nad
zrnem, které zítra svìøí zemi.
Tato pøíprava jest osvìdèeným prostøedkem proti snìtivosti.
Tøi køíky ze svìcené lísky zatýká hospodáø o velkonocích
do kadého svého pole a poklekna pøed nì modlí se.
Zvlátní pietì také vèely se tìí, ne proto, e snáejí sladký
med, nýbr vosk na voskovice, je hoøí na oltáøi. Ale vèely se ji
u nás tak nedaøí jako v dobách, o kterých za mého dìtství staøí
pamìtníci vypravovávali. Tenkrát byly prý ávy kvìtù mnohem sladí ne nyní. Na naí zahradì bývaly prý tøi dlouhé øady
oulù, palkùv, a z nich na podzim medu tolik, e jej na dbery
mìøili. Cukru neuívali, snad ani neznali; vecko sladili medem. Èím je nyní bílá káva, tím bývala pivná polévka, slazená
medem. Nae babièka nìkdy v letech dvacátých mìla trhání
a koupila nìco kávy, aby ji uvaøila svým hostem o druhý den
posvícenský ku snídaní. enský jazyk nedovedl smlèeti, co
hodlá. Hosté o nièem jiném nemluvili ne o kávì, a sluí-li se,
aby ji sedláci pili. Jak tuzí konzervativci byli, vysvítá z toho, e
babièka, nabyvi z hovoru svých hostí pøesvìdèení, e by

se byla málem velikého høíchu dopustila, kávu vylila a místo
ní podala zase pivnou polívku, slazenou medem. A hosté jí
dali zadostuèinìní. Vida, vida, libovali si, ta káva není patná!
Z votin neli je roztopili, tj. ze zbytkù medu, i které
ve votinách zùstaly, hospodynì pøipravovaly zvlátní kvaený nápoj lahodné, navinulé chuti, k nìmu pøidávaly koøení
a chmele. Nápoji tomu øíkaly patoky. Patoky medové úplnì
se chutí rovnaly moskevskému kvasu, ale byly zèitìné a barvu
mìly jako malaga.
Ji pozoruji, e jest na èase, abych zaèal zpívat o nìèem
jiném. Hádám, e byste rádi vìdìli, jací jsou nai v milování
a ve stavu manelském.
I v tìch okolnostech vedou si svému charakteru pøimìøenì.
Nemohu øíci o nich, e by byli materiální a e by praktické ohledy u nich pøevaovaly nade vím jiným, aèkoli povrchnímu
pozorovateli snad by se tak zdálo. Jsou suí, váhaví, støízliví,
na slovo skoupí, a to nejsou vlastnosti, jaké mívají dobøí milovníci v románech, v novelách, na divadlech a mìstech, kde
mladí lidé neijou ivotem svým, nýbr hrají ty osoby, o kterých
buï èetli, anebo na jeviti vidìli, vydávajíce za své nejen jejich city, nýbr i slova. Nai této fale naprosto nejsou schopni; mohou v ivotì pøedstavovati jen sebe, ale nikoho jiného.
Za studentských let mìl jsem nejednu pøíleitost pøesvìdèiti se, jak cizí jest jim vecka erotomanie i jak cizí jest jim vecka
erotomanská literatura, je je v naich dobách hlavní vzpruinou papírnického prùmyslu. Chtíval jsem je budit, zulechovat, pouèovat, íøit mezi nimi lásku ku knize a podobnì.
Pøipravil jsem si tou èinností nejedno trpké zklamání. Oni pro
vechen ten erotomanií potitìný papír, k nìmu já mìl posvátnou úctu, nemìli smyslu praádného. A pøece byli pilní

ètenáøi, jak u napøed povìdìno! Ale jejich poadavky
od knihy jsou nezmìnitelnì ustáleny , nade vi vrtkavou módu
povzneseny.Pojem jejich o slovì psaném a titìném je pøíli
vysoký, aby se mohli smíøiti s vìdomím, e v knihách je pøemnoho nedobrého, zhoubného, zvráceného i hloupého.
K potitìnému papíru mají - ne, øeknu: mívali - takovou úctu
jako mohamedán, jen v nìm ctí látku, na které Prorokem
sepsán korán; v stejné vánosti ho mají nai staøí biblaøi, e
na nìm sepsáno uèení Kristovo. Odtud vyplývá a tím
se vysvìtluje názor jejich na knihu.
Kniha musí vyhledávati a hlásati pravdu; nikoli pravdu materiálnou, povrchní, zmìnám podrobenou, nýbr pravdu vnitøní, boskou, ji mol neere a rez nekazí. Kdy jim bible vyraena z ruky, e prý jí nerozumìjí, mají náhradu v postilách, náboenských výkladech a spisech mravouèných. Proti ádné
literatuøe nemají pøedsudkù ne proti erotomanské, ta je pøímo k posmìchu vybízí. A erotomanská literatura za dní naich tak se rozmohla, e ona vlastnì strhla na sebe jmeno
literatury.
Erotomanskými historiemi ze selského ivota pøímo
se pohorují. Pokládají je za uráku selského stavu
a charakteru. Kdy v knize selský hoch a dìvèe vylévají si
nejhoroucnìjsí city lásky, nai poslouchajíce to, rdí
se hlubokým studem .To pøeskoè, ádají ètenáøe. Zdá se jim
to nesluným, ano necudným, nìèím, co dokonce na papír
nepatøí, co jej znesvìcuje.
Trpìlivìjí jsou, vyznává-li si lásku zamilovaný párek mìácký. To ji vyslechnou, ale spisovatel by se marnou nadìjí
kojil, e je rozehøeje, rozpálí a e zvolají: O jé, to je krása!
Poslouchají, ale pøitom mají na rtech utìpaèný úsmìv, jen
je tím zøetelnìjí, èím krásnìjí a hojnìjí jsou slova vyznání.

Také podrobné popisy toho, jak se mìáci pøi milostných
výjevech pohybují a tváøí, jsou jim smìny, a neustrnou se ani,
kdy mìáci láskou se trápí a uírají.
To povaleèi skládají o povaleèích a pro povaleèe, rozhodl
jednou mùj otec, kdy jsem takovou historii doma pøedèítal.
Právo mnoho se láskou obírati, poddávati se její náruivosti,
vybranì jí výraz dávati, láskou usychati, pro ni nemoné vìci
podnikati, pro ni jiné aneb i sebe ubíjeti, pokládají za privilej
lechty. Ó, to je nìco zcela jiného, kdy jim to kniha vypravuje
o princích a princeznách, hrabatech a hrabìnkách! Ti mají
k tomu kdy, ale sedláci a mìáci jsou odkázáni na své mozoly, mají jiné starosti i od boha urèení, a v tom mají ít i møít.
Kdy o jejich ivotì knihu skládá, pi o tom, jaké jsou jejich
potøeby, co jest jim dìlati, aby lépe prospívali pøed bohem
i pøed lidmi, pi o takových lidech z nich, kteøí zasluhují, aby
dáni byli jiným za pøíklad - anebo jinak zase: vystavuj jejich
chyby, smìné stránky, aby se ètenáø bavil a pøitom pøece
mìl ze ètení nìjaký mravný prospìch, ten, jen mu ukazuje,
jakým býti nemá, ale jen nepi o nich takové malicherné vìci,
jak za svobodna si nadbíhali a jak marné øeèi spolu vodili!
Vdy to známe, e z takových øeèí nikdy nic kloudného nevyjde - ani kniha.
Ale o lechticích takové vìci pi. Na nì bùh nevloil starostí
o ivobytí, neijou s lidem, nýbr od lidu, mají kdy na marné
mluvení, a sedlák se také rád nìèeho o jejich ivotì doví.
Vecka støedovìká romantika i s posledními zálehy
v naem vìku pøenesla se pøes moje milé rodáky
a neprojevila na nì nejmeního úèinu. To je dobré znamení,
e astnì odolají také jiným svìtovým proudùm, odporným
a nesouhlasným s jejich národní duí. Støedovìké romány
po staletí byly jim jediným ètivem pro zábavu.Èítali je

s dychtivostí, èítali je zas a zas, ale nièeho z nich nepøijali
do ivota svého.
Nai lidé odolali vemu pokuení íti jiným ivotem ne svým
vlastním, míti jiné názory ne své vlastní, jiné pøesvìdèení ne
své vlastní. Odolali i cizímu meèi, i cizí knize, a i èeské knize
s cizím duchem. Svoji jsou i v pomìru pohlavním, pøestoe
sta spisovatelù tisíci knihami usilují je od nìho odvrátit, líèíce
vìc tak, jako by v jejich knihách byl pravdivý ivot a vechen
jiný ivot jako by byl lí, kdeto jest naopak.
Slova milovati vùbec u nás neuívají pøi pohlavním pomìru. Slovo to patøí do bible, nikoli vak do vedního ivota. Èlovìk má milovati boha nade vecko a bliního jako sebe samého, a k osobì druhého pohlaví jej pudí nìco zcela jiného
ne láska k blinímu. Pøed lidmi se nikdy nepøiznají k více, neli
e se jeden druhému líbí, a mezi ètyrma oèima neøeknou si
více ne: mám tì rád.
Co by více bylo, jest bud lí, kterou má býti klamána druhá
osoba, anebo jest urákou boí. Bùh to zøejmì rozkázal, e má
býti nade ve milován, a kdy èlovìk nade ve miluje ne boha,
nýbr èlovìka, hnìvá boha a svolává hnìv jeho nejen na hlavu
svou, nýbr i na toho, koho miluje. Èlovìk nemá k nièemu stvoøenému cele srdce pøiloiti, má býti støídmý a zdrelivý ve vem,
co je drádivé a opojné, by bylo sebesladí.
Je to názor pøísný, názor, který stoiky klasického svìta sblíil s køesanstvím. K názoru tomu vracejí se køesané vdy,
kdy u sebe chtìjí obnoviti èistou víru Kristovu. Kdy bylo mým
rodákùm stanouti za boí pravdu, jí domahal se Hus, okamik nael je duevnì k tomu úplnì pøipravené. Opoutìli
ihned statky, eny a dítky své a li bojovati za pravdu boí
a eny jejich, mající tuté krev a toté srdce, následovaly je
do lítých bojù jako Èernohorky Èernohorce.

Oni sami sobì se posmívají, e jsou tak nejapnými milovníky. Chlapec na enìní kamsi jel na vozíku. Pøed ním jde
po pìinì dívka. On ji zdaleka nepoznává a nedbá. Má jiné
starosti.Líbí se mu Anèe, a Anèe postaèuje jeho mylenkám,
i jeho oèím; na jiné ani nemyslí, ani se nedívá, ani se dívat nechce. Anèe není chudá, ani není z posledního rodu. Je si vìdom, e by se hodili za sebe. Jednou s ní o posvícení tanèil,
a to se mu zalíbila a zdálo se mu, e by ona také v nìm zalíbení mìla. Od tìch dob èasto na ni myslí. Rodièe o tom nevìdí a vyhlédají mu jinou. Èasto si pøeje potkati se s Anèí, aby
jí to upøímnì øekl.
Mezitím pomalu jede, chvílemi øekne hý nebo ho
a potrhne opratí, a èím je dívce blí, tím více jeho pozornost
k ní se poutá. Holèina! praví si v duchu. Hleïme, jak
se nadnáí, noky má jako strunky, jak vrtí suknìmi, a se vítr
dìlá! Kterápak to je a kam asi jde?
Aèkoli je velmi zvìdav, konì nepobídne. Taková projíïka
je koni odpoèinkem, pohovou, které si dobøe zaslouil,
a èlovìk nesmí ani hovado zkracovati v tom, co mu právem
náleí. I holèina je zvìdava. Slyí za sebou hrèení selského
vozíku a pevný krok selského konì. Kdo to asi je ? Ale ohlednouti se nesmí, to by se nesluelo. Vak on ji vùz dohoní! Èím
blíe je za ní, tím vìtí je její zvìdavost. Mùe si oèi vykroutit,
jak usilovnì ilhá nazad, - ale ohlednouti se nesmí. A pøece
se ohledla!
Byla to Anèe. Chlapec se usmál a vlídnì ji pozval, e ji sveze. Anèe se zdráhala a vymlouvala, ale kdy jí podal ruku, aby
jí pomohl nahoru, chopila se jí. Usedla si k nìmu na sedátko
a jedou spolu jako manelé. Jako manelé! Obìma to napadá, obìma se tají dech, oba touebnì èekají, e druhý zaène
a e si povìdí, co mají na srdci, ale ádný nezaèíná.

Anèe koneènì vidí, e sama musí ústa otevøít. Tìsnìji
k nìmu pøisedá a zticha jej oslovuje jmenem. Na nìj to hluboce pùsobí. Cítí, jak se krev sehnala do oblièeje a jak mu
srdce buí. Nadeel okamik, kterého si ve svých mylenkách tak èasto ádával. Anèe zaèala, nyní jest na nìm, aby
také nìco øekl. Ale co? Vecko jiné si dobøe promyslil
a rozmyslil, jen toto jediné mu nenapadlo. Má pøed oèima
podrobný plán, jak by spolu hospodaøili, kdyby byli svoji, jak
naloí s vìnem, které ona mu pøinese, kolik z nìho zaplatí
na rozlièné povinnosti a kolik jim zùstane, které opravy
v hospodárství bude moci podniknouti, - vecko, vecièko
jiné mu ji døíve napadlo, jen to ne, co by øekl, kdyby jej Anèe
oslovila jmenem. Snad mu jetì nìco poøádného vstoupí
na mysl. Øíkávají: Jednou øe, dvakrát mìø. Jen dobøe
a dùkladnì vìc promozkuj, ne se rozhodne. Mnozí se ji
rozhodli kvapnì a potom celý ivot litovali. Ale je to, bratøe,
blaenost, kdy se varná dívèina, která ti není nemilá bokem dotýká tvého boku! Celým tìlem se ti, kadým svalem,
kadou kostí, kadou kapkou krve ta blaenost line. A jak
by to teprve bylo sladké, kdyby se ti obìma rukama povìsila na krk a hlavu ti sklonila na prsa ... Ale to by muselo být
nìkde jinde, pøi jiné pøíleitosti. Zde, v irém poli, to není
moná, lidé by uvidìli a pomluvili.
Jeli spolu hodinu, snad i dvì, a pøijeli ke vsi, odkud byla
Anèe. Anèe opìt oslovuje svého prùvodèího. Ten jako by
z nebe spadl. Boe, to to s Anèí uteklo!
Copak?
Zastav.
Zastavil, Anèe hop! - ji byla z vozíku, zpùsobnì podìkovala a humny pospíchala domù.Chlapec jetì minutu stál na tom
místì, potom polehl konì, øekl hý!  a jel za svým cílem.

Vìøíce, e sòatky uzavírají se v nebi, dovedou pøeeleti,
kdy jim osud k oltáøi podstrèí jinou nebo jiného, ne by srdce jejich ráèilo. Není u nich nedostatek citu, avak on jest
jako jiskra v popelu zdrován, aby nevzplanul. Kdyby vzplanul, stal by se náruivostí. e je zdrován, má za následek,
e zásoba citu staèuje na dobu celého ivota a pro celou
rodinu.
Tak jest: nai lidé, jako jsou nedostateèní milovníci, jsou dobøí
manelé a otcové. A k tomu, aby mìli spoøádaný, klidný
a zdravý rodinný ivot, smìøuje tradicionálná jejich filosofie.
Oni neijou jetì proto, aby zavdávali svými pohlavními pomìry látku vesnickým povídkáøùm a denní kronice venkovských listù; ijou sobì, ijou, aby jiní spoluili s nimi, ijou, aby
z nich nový ivot puèel.
Nikdo z nich nezneuívá a nezapírá, e uspoøádání hmotných pomìrù je hlavní podmínkou dobrého rodinného ivota.
Takzvané romantické lásky v naich zemích není. Aby dva
mladí lidé, kteøí jsou si pøimìøeni, za sebe se dostali, o to
se stará celá ves, celá osada, celá krajina podle toho, jak
iroký jest jejich spoleèenský význam, èi prostìji øeèeno, z jak
velké jsou ivnosti. Kdy je chlapec na enitbu a dívka
na vdavky, vecky tety a kmotry daleko iroko pojmou je
do svého rejstøíku, porovnávají, povaují, pøetøásají, naznaèují
a shlíení jejich usnadòují i pøivádìjí. I ebráci a ebraèky mívají zde vánou úlohu. Oni jsou jako mnohohlavá Fama, mají
nejvíce pøíleitosti v ivnosti vecko nepozorovanì obhlednouti, a proto hlas jejich padá na váhu, kdy odporuèují nebo varují. Jiní prostøedníci okresní Famy jsou krejèí, kteøí ijou
po vsech a po ivnostech pro celou domácnost. Obì mladé
osoby, nepociují-li k sobì bezdìky odpor hned, jakmile
se zoèily, a jsou-li si pøi prvém zoèení aspoò lhostejni,

po takovém odporouèení, vynáení, nadhánìní musejí znenáhla pro sebe navzájem se zaujmouti.
Potom jako náhodou potkají se rodièe. Znávali se tøeba, ale
nevímali si. Najednou si pøili do rány. Mluví spolu velmi uctivì a srdeènì, vyptávají se na to ono, zkoumají, opipávají, ale
o tom, co vlastnì mají na srdci, se nezmiòují. Vìc jetì tak
daleko nepokroèila.
Kdy jedni i druzí rodièe pøili domù se zprávou, e tamti
se jim líbí, mladé osoby mohou setkati se na pouti
o obinkách, o posvícení, o jarmarcích. Zvlátì výbornou pøíleitostí k tomu jsou svatby v dobì masopustní.
Netøeba ten dlouhý a celkem známý, aè obyèejnì komicky
vykládaný postup zevrubnì popisovati. Chci ukázati
na praktický rozum té procedury, je nikterak není pøíjemná té
stranì, která se nehodí dobøe do kombinace anebo má v oèích
Famy nìjaký vroubek, nìjakou stinnou stránku.Cigán vadu zakrývá, ne vak Fama. Ta ji spíe ostøe osvìtluje. Kdy na ni
strany neberou ohledu, následky mohou jen sobì pøipoèísti.
Nyní øeknìme místo Fama obec, a vìc objeví se nám
ve svìtle úplnì jiném. Uvidíme, e nikoli bùh, nýbr obec
v uím nebo irím slova smyslu nae sòatky uzavírá. Z obce
vycházejí návrhy, obec je pøetøásá a pùsobí na koneèné rozhodnutí, k nìmu sice není oprávnìna, na nì ale pøece má
velký, takøka urèující vliv. Na druhé stranì pak uvidíme témìø
bezvýjimeèné posluenství vùle obce. Nepamatuji se ani
na jediný pøípad, aby hlasu obce zúmyslnì bylo nedbáno anebo aby nebylo etøeno oné zvykové procedury, která
od seznámení vede k námluvám a od námluv ku svatbì a trvá,
je-li nejkratí, pùl leta, ale nìkdy i na leta se protahuje.
Obec podobnì rozhoduje o párkování u èeských bratøí
a nazarénù. Znalci vnitøního ivota tìchto sekt praví, e rozho-

dování, je pøináleí stareinám, obyèejnì tvrdì se dotýká
osob, o kterých osud bìí. Pravomocnost obce v sektárském
uzavøení neustupuje ani pøed vìdomím, e drtí srdce obou
lidí, kterým vìtinou hlasùv ustanovuje, e se mají pojmouti.
Tohoto zvrení u nás není, protoe rozhodování není svìøeno
ádné urèité spoleèenské organizaci a nepùsobí na nì nátlak jisté oprávnìné spoleènosti a uzákonìného øádu, ani
umìlá agitace.
ádný sòatek nedìje se bez notárské smlouvy.
Kdyby si nadcházeli dva, kteøí nejsou majetkem pøimìøeni,
staøí té strany, kde by byla mezaliance, uèinili by i pomìru
záhy a bezohlednì konec. Poèkali by si na chlapce.
Ty,Václave, prý si myslí na nai Kaèenku. - Myslím, je-li
v tom vùle boí a vae. - Nae není, to ti øekneme zrovna,
a není ani boí, protoe rodièe naproti svým zastupují Pána
boha. -Ale já bez Kaèenky nemohu být, ani ona beze mne,
povídala to. - Jakpak by bez tebe nemohla být, kdy dostane sedm tisíc na døevo, bøezí kobylu, krávu s teletem a co víc,
a ty bude rád, kdy ti nìkde dají pìt. Milenec jest polit studenou vodou a hledá si nevìstu jinde.
Je-li to nemilosrdné ? Nìkdy snad, ale proto pøece znají
u nás sebevrady milencù jen z jarmareèných písní. I exekvent
je nemilosrdný a sedlák tam, kde je pouze sedlákem a kde
v nìm nevìzí i prùmyslník a obchodník, nemùe spekulovat
ani s láskou a musí hledìt, aby jeho manelství bylo co moná nejmení sázkou. Jeden chybný, lehkomyslný krok,
a sedlák octne se v bahnì, z nìho pozdìji ádným úsilím
se nevymaní. Dobrá povìst po rodné krajinì ádá, aby byl
semper Augustus zdìdìného statku. Aby se nedopustil nièeho, èím by jej zmenil nebo dokonce rozplýtval, nad tím bdí
tisíce oèí jiných rodákù. Kdo tak pøece uèiní, propadá nevá-

nosti, ano opovrení jejich, a to je krutìjí pro nìho trest ne
kriminál. V kriminále byl by schován od tìch vyèítavých oèí,
v nich to tkví nìmá obaloba vech neznámých pøedkù, kteøí
se za tisíciletí na té pùdì vystøídali, mozolnì ji vzdìlávali, potem svým skrápìli, slasti i strasti vlastní, slasti i strasti celého
národa trpìlivì snáeli, ale ji dreli a nepustili. Do kriminálu
mohl jej pøivésti skutek, který sice podle zákoníkù panských
je trestný, ale nikoli podle názoru lidu, proèe mu jeho vánosti neujímá. Ale jináèe jest, pozbude-li sedlák lehkomyslnì
své dìdoviny. Páni mu pøi tom jetì napomohou, ale svùj lid
jej odsoudí.
Dobrý, uznaný a osvìdèený øád spoleèenské tradice ukládá sedlákovi, aby mu podøídil svou osobnou váeò, cit
a choutku. Jemu snad zdá se to zpoèátku krutou obìtí ale brzy
porozumí, e to, co od nìho ádá obec okresu èi kraje, je
dobré, a buda jednou otcem dospìlých dìtí, nezachová
se jinak ne jeho otec. A tak se harmonie spoleèenská zachová po mnohé vìky.
Ostatnì kdo má právo právì u sedláka nazývati surovostí
to, co mu nenapadá vytýkati nejvyí aristokracii, ano
i dynastiím? Sedlák je monarcha v miniatuøe, o tom není pochyby. On jako monarcha mluví o svém panování na rodné
hrudì, lidé, dìkujíce mu za nìco, pøejí astného a dlouhého
panování, autorita jeho a monarí spoèívá na tété osnovì
názoru na spoleèenský poøádek a lad. Vecko má jako monarcha, ale mení, nekoneènì mení; jen láska k jeho rodné
pùdì je vìtí, nesrovnatelnì vìtí - a v té pùdì, úhrnem vzaté,
miluje svou vlast. Jestlie ji u nejen vzdìlává, nejen potem
èela, nýbr i krví srdce svého skrápí, aj, jak ji miluje, jakou
svatou vánost k ní chová, e i sebe jí v obì pøináí! Jak je
velký a úctyhodný. jak malý naproti nìmu umìlec, který ho

jednou zlepuje èili idealizuje, podruhé zhyzïuje èili podle
svého domnìní realizuje, ale v kadém pøípadì najevo dává,
e neporozumìl jeho vnitøní podstatì!
Emil Zola v románì Zemì vylíèil pøíernými barvami hltavost pùdy francouzského sedláka, jen aby nabyl píï zemì,
je schopen nejbídnìjích zloèinùv a krajní zvrhlosti citu. Nemohu posouditi z vlastní zkuenosti, pokud Zola ve svém líèení je pravdivý. Ale Zola není jediný ze slavných francouzských spisovatelù, jen líèí francouzského sedláka jako pøedstavitele nejsurovìjího, nejhmotnìjího sobectví. Ano nìkteøí z nich mluví o francouzském lidu vùbec, nejen o sedlákovi,
nejinak ne s hlubokým opovrením. Renan øíkal, e lid má
dobré vlastnosti jen v stavu opilém, a byl rozhodným odpùrcem svrchovanosti národa. Taine se hrozil a títil demokracie. Znalci francouzské literatury tvrdí, e nemá ani jediného
velkého spisovatele, který by vìøil, e francouzský lid má nìjaký ideál; on prý ízní jen po lichocení a nikoli po osvícení.
Nesmí zùstati nepodotèeno, e velcí spisovatelé francouztí stavìjí se naproti lidu na stanovisko inteligentsky aristokratické, e ideály jejich leí mimo lid a e lid pokládají
za pøekáku na cestì za svými ideály. Jedni øíkají umìní pro
umìní, druzí vìda pro vìdu, jen nikdo neøíká, e jak umìní
tak vìda má míti za poslední a nejvyí úèel osvícení, povznesení a mravné zdokonalení lidu, tj. èlovìka, ba e za tím cílem
má se nésti vechno dychtìní a snaení kadého i vech.
Nechci podnikati exkurzi do cizích luhù; chci pouze naznaèiti e ná lid svou podstatou, povahou, názory a zálibami
jest vedle národù západních nìèím osobitým co ádná doba
nedovedla znièiti, ádná nepøízeò osudu vyhladiti. Aèkoli èeskému lidu po mnoho set let vnucovány západní øády, on z nich
pøijal jen to, co nevyhnutelnì musel, ale v nitru svém zùstal

tím, èím byl. Pøizpùsobil se, vida nezbytí, západním národùm
formami zevnìjího ivota, ale due jeho, jeho mylenkový
i citový stroj hrubì se nepromìnily, ani ji promìní.
Vìda nemá dosti prostøedkùv, aby objasnila ivot èeského
lidu v dobách nejstarích, které byly pøed uvedením cizích øádù
do naí zemì. Abychom si o nìm uèiniti mohli ponìtí aneb
aspoò pøibliný obraz, musíme postupovati ve svém pozorování od pøítomné doby nazad, musíme vyhledati to, co v ivotì
naeho lidu je zbytkem minulosti, a po tìch stopách musíme
pátrati po význacích èeské národní samobytnosti. Kdyby vak
i vecky tyto stopy byly rumem zavaleny, jetì by byla národní
psychologie, je by dokázala rùznost Èechùv od jejich sousedù na západì. Dùleitost zkoumání psychologie naeho
národa jest oèividná; proto by ádný spisovatel nemìl obrazy a výjevy cizonárodního ivota, zvlátì takového, který je
zhola jiný èeského, lehkomyslnì lokalizovati i s jejich chorobami. Zajisté ani èeský národní ivot není prost veliké choroby. Ale i ten, kdo chce chorobu pouze poznati, musí zkoumati tepnu nemocného, pøikládati ucho k jeho srdci, zpytovati, netají-li se zárodky choroby ji v jeho minulosti. Tím svìdomitìji musí si vésti ten, kdo nechce jen chorobu poznávati,
nýbr i léèiti.
Dotkl jsem se døíve rùznosti èeského a nìmeckého názoru
na hospodárský dobytek a nyní rùznosti èeského
a francouzského názoru na pùdu. V názoru na dobytek i na
pùdu jest analogie. Ná sedlák povauje zemi za matku,
za dárkyni veho ivota: ivota jeho vlastního, jeho dítek, jeho
dobytka, jeho úrody na polích i lukách, na tìpnicích i zelnicích.
Kdo líp ne on mùe pozorovati, e ivot obnovuje se stálou
výmìnou látek a obnovou tvarù ? Vidí, e v zemi nic nazmar
nepøichází a zkáza toho, co v ni vloeno, e je domnìlá

a zdánlivá. Kadé zrno, které v zemi sije, pøipomíná mu jeho
vlastní osud, ale nestraí ho. Pomylení, e bude v zemi zakopán a e se tam promìní v prach a popel, není mu dìsné.
Pøivykl mu. Do hrobu jde jako na druhý výmìnek. Vecky ty
hrùzy smrti a hrobu, kterými si pobyt na zemi otravuje mìák a pán, jsou mu cizí, aèkoliv mu nejsou neznámy
z umìleckých líèení, aèkoli dokonce i z kazatelny bývají mu
malovány. Høbitov není mu popravitì, nýbr zahrada zelená, do které sije ta drahá semena. Høbitov ná jest bez
mátoh, pøíer a straidel. Na rov zesnulých pozùstalí chodí jako
na besedu, jako na hrátky, na táèky. Tu s nimi rozmlouvají, jim
se svìøují, s nimi se tìí, na radu se dotazují. Plaèou-li: Proè
jsi nás opustil, tatíèku zlatý? Proè jsi nám odela, hlavièko
materská? není to pláè beznadìjného zoufalství, ale stesk.
Právì tak by plakali, kdyby osoba jim drahá nebyla umøela,
nýbr odela na dalekou pou.
Smír jest nae smrt, ne pokuta; mír jest a pokoj. Svaté pole
jim nikdy nevnukalo strach ani odpor. Proto neradi èiní zdravotná opatøení kolem høbitovù a nebojí se jich sousedství.
V minulých stoletích pochovávali (zdali nezraèí se ji v tomto
slovì právì vylíèený vlídný názor na smrt?) své milé na rozcestí
a hroby jejich oznaèovali køíi, aby kadý chodec byl upozornìn a pomodlil se za dui nebotíkovu. Také pochovávali
na klínky polí, na okraje lesùv a do zahrad. Mnì otec na naí
zahradì èasto ukazovával místo pod ohromným tìpem èerveòákem, kde pochovávali nae otce v dobách, kdy pohøbívání na spoleèných høbitovech nebylo jetì veobecnì zavedeno. Jaké pocity ve mnì to místo vzbuzovávalo! Jmena otcù
dávno jsou zapomenuta, doba, kdy ili, splývá v jedno s irou,
tajemnou neurèitostí minulosti. Ani rovy jejich oznaèeny nejsou, jen se nese z pokolení k pokolení tradice: zde, uprostøed

sadu, pod tou irokánskou korunou èerveného tìpu, odpoèívají nai otcové, kteøí nìkdy pøed stalety tuto pùdu vzdìlávali, na ní se starali a radovali jako my, na ní se mnoili a møeli
jako my. Ten tìp, iroký a mohutný ji za mého dìtství, nyní
teprve zvolna dokonává svùj bìh. A jej shnilý vykopou, bratr
Jan nový zasadí na jeho místo, jak on byl zasazen rukou mého
dìda, jen jím nahradil odumøelého jeho pøedka. Bratr Jan
zase bude ukazovávati svým dìtem to místo. Hleïte, dìti,
tady nìkde uprostøed sadu, kde stojí ten tìp, jsou pochováni nai dìdové nevíme kteøí a nevíme kdy; kdyby ten tìp zahynul, a mne nebude, ty, kdo tu bude panovati po mnì, zas
na to místo nový tìp vysaï.
To jsou selské rodové tradice. Záhady, které se za nimi tají,
neobjasní ádná kronika, podoby dìdù, pod tìpem døímajících, nejsou zachovány ádnou rodinnou galerií. Svazek jejich s potomstvem tkví v dìdiènosti vlastností i úkolù, je mozoly svými vìrnì vykonává generace za generací.Ve ostatní
splynulo s dvojí nekoneèností: tìlo s nekoneèností zemì, duch
s nekoneèností národa.
Ach, ten èervený tìp! Mne k sobì vdycky zvlátní mocí
pøivlékal. Kmen jeho byl nízký, tlustý, zdravý. I dítìti snadno
bylo naò vylézti. Silné vìtve rozbíhaly se od kmenu témìø vodorovnì. Po nich bylo dìcku mono procházeti se jako
po pìinì. A kdy jsem vyrùstal, ten tìp byl mým dùvìrníkem. V jeho vìtvích proil jsem chvíle nejkrásnìjích ruchù
mladé due, zvlátì za mìsíèných veèerù. V pohádkách vypravují o krásném tìpu v podzemí, èervenými jablky osypaném. tìp ná byl tak krásný, e ani ten v pohádce nemohl
být krásnìjím. Nebylo leta, aby nevydal hojného ovoce.
Z chuchvalù temnozeleného listí rdìlo se na sta jablek jako
purpurové rùe.

Jednou jsem se mu nesvìøil. Bylo to v tìch mých letech, která tvoøila rozhraní mezi jinostvím a mustvím. Spustil jsem
se s osudem do køíku a byl jsem od nìho stranì bit. Cítil
jsem, e jsem samá modøina, ale tajil a ukrýval jsem to. Zajel
jsem domù. Nemohl jsem se svìøit ani otci ani matce, ani
tomu starému tìpu uprostøed zahrady. Kdy jsem el kolem
zahrady, musel jsem se tváøí obrátiti v druhou stranu. Neel
jsem k nìmu, stydno mi bylo. el jsem mimo za humna. Bylo
v prvých dnech èervnových. Na statku nebylo nikoho krom
nejmladího bratra, jen pøiel ze koly a nìco si na houslích
pøehrával. Vichni ostatní byli za prací v polích. Ubíral jsem
se cestou za humny. Úroda se rozvíjela nádhernì. Koldokola
bylo vecko plno tiché radosti. Doel jsem za zahumenici.
Tam vám tráva po pás, hustá, mìkká, zrovna zaèala prokvítat. Vrhnul jsem se do ní, poloil se naznak, díval
se do teplého, bledì modrého nebe. Oèi pøecházely. Ptáci
zpívali, vèely bzuèely a z houslí bratrových dolétla sem stará
písnièka, pøi ní bezpochyby jetì dìdeèek s babièkou køepèívali.
Tu se mi srdce sevøelo hroznou bolestí, jako by se chtìlo
rozpuknouti, a já nikterak se nemohl ubrániti pláèi jako dívka.
Obrátil jsem se tváøí do zemì, abych jej udusil, avak tu ji
jsem pocioval blahodárný úèinek. Vysoká tráva úplnì mne
zakrývala. Nikdo mne nevidìl kromì skøivanù nade mnou
a nikdo neslyel kromì louky, jí na prsou jsem plakal. Nikdo
z lidí dosud o tom nezvìdìl kromì vás, jim vypravuji.
A najednou jsem se vyvihl zdráv, silen a radosten, hotov podstoupiti s osudem ne nový køíek, ale jakýkoli dlouhý a tuhý
boj. A potom jsem si ji troufal na oèi starému tìpu.
Avak proè vypravuji zde tuto upomínku? Abych na sobì
samém ukázal, jak selský syn cítí na rodné pùdì. Já se vdycky

blííval k domovu s takovým rozechvìním due, jaké se jí nezmocòovalo nikde jinde. Ani soudná stolice, ani chrám nepùsobí tím zpùsobem. Byla to jakási smìsice báznì, úcty a lásky.
Má due vecka se tìmi pocity hourala, zdálo se mi, e
se jimi zalknu, e mne zadusí. Klonil jsem èelo jako renegát,
jako ztracený syn. Kam jsem se podíval: na cestu, na stromy
podle ní, na pole, na hory, na lesy, na køíe na rozcestí,
na pampeliku nebo chudobku na mezi, na èekanku ve struze,
na zemi i nebe, vecko mluvilo ke mnì nìmou, smutnou obalobou: Odcizil jsi se, odcizil jsi se! Mez: Ne, to není ten, co
po mnì bosýma nohama cupával, a já jsem svou trávu sehnula a byla jsem mìkèí ne samet! Jabloò: Ne, to není ten,
co na mne chodíval na jablka, a já mìla jablíèka jetì nezralá, ale osladila jsem je, e byla sladí medu. Pták: Ne, to není
ten, co mi prohlííval vajíèka v hnízdì a srdce mu bilo více neli
mnì, a jsem to na vìtvi slyel, ale vdycky øekl Pán bùh
poehnej a po pièkách odcházel. Vecko mluvilo ke mnì
výèitkou a mezitím jako by mne ze vech stran popadalo na sta
neviditelných rukou, trhají se mne cizí aty, nemilosrdnì mne
valchují a dímají, aby ze mne vykapal vechen cizí mrav. A tøetí
den i mez, i strom, i pták: Je to on! Je to on!Èemu pøièítati dluno
takové pùsobení? Pøírodì? Za devíti horami, za tøemi královstvími je také pøíroda, a snad krásnìjí, avak ona nepùsobí
tak. Zvyk? Ó, to jste ji na pravé cestì. Nejen zvyk, nýbr ve,
co tvoøí pojem rodného, vzbuzuje takové divné, mocné, nevyhladitelné a nevýslovné pocity. I to, co doma jest, i to, co bylo,
i to, co bude, co ije, co se rodí, co hyne a se mìní, co lidé
vypravují, ptáci zpívají, stromy umí, co kohout kokrhá, slepice
kdáèe, kùò høejtá, co je skryto v útrobì zemì i co pod poklopem nebes oku se jeví i jemu uniká, vlastní rodina, èeleï, sousedé, to ve pøispívá k vytvoøení pojmu rodného.

Hltavci zemì nemají piety k ní, jim není svatou.
Oni dychtí, aby jí mìli velké lány, aby z ní tìili, z ní
se obohacovali, na ní se nádherou pynili, ale ona jest jim mrtvou realitou a nic víc. Kdyby jim patøilo vech pìt dílù svìta,
vecka ta pùda byla by jim realitou, mezi nimi a ní nebylo by
ádného srdeèného pojítka. Celá zemì jest u takovými lidmi znesvìcena. Pøedstírají, e milují celý svìt, vechny lidi,
ale vpravdì milují jen sebe a jsou celé zemi cizinci a ona jim.
Rodná zemì, by byla pouze s píï velká, naplní srdce lidské
nejkrásnìjí láskou, jí je schopno.
Láska k rudné zemi povznáí naeho sedláka vysoko, nesmírnì vysoko nad vai vední knihovou romantiku. Pochopili jste ji? Souhlasíte, e je hodna obìtí, které jí sedlák pøináí?
Samotné básnické tvoøení naich sedlákù jest u slabé. Literárné surogáty a dolù do tìch jarmareèných písní ucpaly
jeho pramen, take jen jednotlivé kapky z nìho kanou. Ale
obeznámíme-li se ponìkud s jejich ivotem, brzo poznáme
poety, kteøí tøeba poezie netvoøí, ale poezií ijou.
Nejkrásnìjí doba roèní je kolem Jana Køtitele, v sena. Tu
chodí do práce jetì pøed úsvitem, za rosy. Drou
se nepøetrivì po celých ètrnácte dnù, a vdy a do soumraku.
V tìch dnech opanovává celou ves, a zvlátì mláde, zvlátní poetické povznesení mysli. Onu je vzpruuje tìlesnì
i duevnì. Ono je zásobuje chutí a silou k tìké práci, která
jim nadela. Jaké bývají letní noci v sena! Je teplu, ticho, jemný vánek zanáí do vsi vùni schnoucí trávy na lukách a vùnì
kvetoucích lip se s ní spojuje, aby proudily a na dno srdce
lidského a zmámily je sladkou blaeností. Muská mláde
po ten èas témìø oka nezamhuøuje. Noc jako noc ozývá
se zpìv její po vsi a s ním se støídá hra na harmoniku. Tu uí-

vají staré národní písnì a tvoøí se nové. Nejsou tu ádné divy
svìta, a pøece v tubì srdce plesá; slyí-li je, plesá ji nad
samým faktem zpìvu. V jisté vzdálenosti tóny splývají
v harmonii, která okouzluje. Dýchá ji do sebe s èistým vzduchem, prosyceným vùní. Topoly elestí, a tubì se zdá, jako
by nebeané zpìv doprovázeli jakýmsi divným, pøelíbezným
nástrojem. Ani dívky ve svých komùrkách nespí. Stojí u okénka
za bazalkou a mukátem a to, co dotud v srdcích jejich døímalo, nyní se probouzí a hlasnì ozývá. Jene okénku je zamøíenu a matièka zamkla dvéøe komùrky na dva západy. Ani
otcové nespí, ani matky, leda døímají. Znají sami z mládí nebezpeèí této doby. epot by je probudil, mlasknutí by je z lùka
vyvihlo jako rána z ruènice. Veèerní ero trvá k pùlnoci, ranní
ero zaèíná hned po pùlnoci. Tìko znamenati hranici mezi
vèerejkem a zítøkem. Po pùlnoci hoi si trochu poklímají.
A jetì pøed slunce východem sekáèi berou kosy na ramena
a volným, odmìøeným krokem ubírají se na luka, aby jetì
zastihli ranní rosu. A kdy slunce vychází, vecko jest u
na nohou, vecku se èipernì hrne do práce a staøí mladí si
pochvalují: To byla zas krása!
A kdyby ani toho noèního zpìvu a hry nebylo a jen psi tìkali, kohouti kokrhali, áby kuòkaly a skøehotaly a stromy umìly, dosti by bylo této hudby pøírody, je ozývá se pod celým
obzorem a se vím ostatním slívá se v pøepodivný, pøelahodný lad, aby vnímavou dui opila.
Po senech má krátký odpoèinek due i sval. Není chvatu,
a v èervenci, kdy dostaví se dìla (nì). Je-li hojná úroda
a pìkné poèasí, i dìla jsou jedinou radovánkou jediným svátkem, jej korunují obinky. Po dìlích opìt nedlouhý odpoèinek a v prvé polovinì záøí nadchází doba otav. Noci se ji blíí
rovnodennosti a nejsou ji tak pøíjemnì teplé jako na vrcholu

leta. V pøírodì rozkládá se elegická nálada. Není toho jarého
veselí jako donedávna ani na lukách, ani na dvoøe, ani ve dne,
ani v noci. Avak právì ta okolnost, e mysl lidí pøizpùsobuje
se náladì pøírody, je dùkazem, e pøíroda mocnì na jich dui
úèinkuje kadou svojí zmìnou, e lidé pociují kadou její poezii a jsou poety pøírody, by to neumìli krasomluvnì vyjádøiti; jsou jimi ví svou prací, svým dychtìním a pachtìním, radováním i strádaním, svým ivotem i umíráním. Jsou jimi ne tak
jako sleèinka z mìsta, je poezií rozumí nìco mdle pøesládlého, hubeného a vzdychavého, nýbr tak jako jejich obilí, jejich stromy, jejich vzduch, jejich ptáci.
Vecky doby roèní mají svou poezii.
Jest po otavách. enské trhají a drhnou len, odrhnutý rozstírají po strnitích a paloucích, aby se vyrosil. Hospodynì praí
lnìné palièky na slunci; palièky vesele praskají a lupají
a semeno se z nich vysýpá. Mutí orají, sejí, vláèejí. Dìti vyhánìjí stáda na pokosené louky. Provozují rozlièné hry, zapalují pýr, pozdìji bramborovou na. Èas jim pøece zvolna utíká,
nutno pobídnouti slunce, aby si pospíilo na své cestì.
Po lukách rozléhá se pastorále: Zapadej, slunéèko, za hory,
za hory, za hory, abych mohla brzy k domovi, k domovi - hnát!
Zapadej, slunéèko, za kostel, za kostel, za kostel, abych
mohla brzy na postel, na postel - spát!
Korunou podzimu je posvícení se slavnou pìknou hodinkou.
Zima - protiva leta. V letì vzruení mysli, závody v práci.
V zimì zdlouhavý, jednotvárný klid. enské domìdlovaly len
a jdou do stodoly mlátit. Hospodynì len vochluje a tøíbí. Veèer jsou pøástky s hrátkami a pohádkami; mláde dere peøí,
koláci pøedèítají. Jsou vánoce s kole- dami, masopust
se svatbami. Klidná doba postní je pøechodem k jaru a k jarním pracím.

Celý rok je protkán rozmanitými drobnými obyèeji. Mnohé
staré obyèeje vymizely, mnohé se otøely, ale dosud je patrno,
jak jimi byl vyplnìn celý rok vemi smìry. Ony mìly význam
obøadný a úèel kalendáøní. Kadý z nich vracel se v tuté dobu
rok co rok. Byly mezníky na èasovém prostoru roku, podle
nich bezgramotný dìlný lid rok rozdìloval.
Obyèej podrobil si i selskou kuchyni.
O vánocích jsou ryby a calty (vánoèky). V dobì masopostní
zabíjejí krmníky a posílají si navzájem výsluky. O ostatcích jsou
koblihy a ptáèky, na Kvìtnou nedìli puèálka, o velikonocích
sekanina s kondrhelem a pomlázka. Kdy jdou enské poprvé na trávu, hospodynì jim musí udìlat vejce na kyselo.
O letnicích jsou kosmatice, v dìla pivo a koláèe.
Tak míjí rok za rokem, desítiletí za desítiletím, vìk za vìkem.
Zdá se to býti nekoneènou jednotvárností, ale je to více: èást
vìènosti. A pøed vìèností co jsou vae války, vae revoluce
a pøevraty, co je vecko, co nazýváte dìjinami, co vechno vae
pøedstihování, vae tetelení, vae horeèky, vae nervózy vae
pýcha, nádhera, sláva! Vìènost je veliký kotel, v nìm budou
svaøeni i slavní, i pyní, i èlovìkové, i nadèlovìkové, i ti, kdo
se tetelí a vzpouzejí, i ti, kdo jsou si vìdomi, e obecnému osudu
lidskému nemùe ujíti ádný èlovìk. Jen ten z nás uspoøádal
svùj ivot moudøe, kdo jej nepovaoval ani za ert, ani za rozko,
nýbr za lhùtu k práci a rozjímání a nikdy nepustil z mysli, e èlovìk jen pod svou støechou, na svém dvoøe, na svém gruntì,
mezi svou rodinou a èeledí, mezi svou obcí mùe být platným
a velkým jako král. Kadá lidská míra je ménì ne nic naproti
té míøe, kterou mìøí bùh: naproti vìènosti.
Chválím naeho jihoèeského sedláka, e zùstává nezvratnì vìren filosofii svých pøedkù, nevyruuje se ze svého klidu.
Jetì není jeho èas - neudeøila hodina blanickým rytíøùm.

Krajané moji dosud ijou zdravým selským ivotem a síla
jeho jest elementárná. Ukáe se to v pomìru k jiným národním ivlùm.
Nae vsi jsou idù prosty. Nebylo proti nim nikdy ádné umìlé
agitace, ádného organizovaného boje hospodárského. Kde
jest mrcha, tam shromádí se i dravci. Pøiletí sami, nevoláni,
vlastním pudem pøivedeni. Kde není mravného
a hospodárského mrchovitì, takové místo je neláká. Nevzdalují se ho zúmyslnì, ale nemají v nìm zalíbení. Pøiletìt
mùe, ale zùstane hladov.
Ve vsech naich byl za mého mládí jediný id, tenkrát u
velmi starý. Bydlel na Praáku a nebyl znám pod jiným jmenem, leda id z Praáku. ivil se sklenárstvím a patøil k øadì
podomních øemeslníkù. Chodil ode vsi ke vsi, od èísla k èíslu,
vude ve vsi zaklepal na okno a nabízel své sluby.Teprve
kdy jej pozvali, veel do stavení a do sednice. Byl chudý
a spoøádaný, umìl jen èesky, mluvil jazykem jadrným jako
z bible øeè jeho byla zvolná a hlas se mu lahodnì chvìl jako
nebotíku J. V Frièovi, kdo jste ho znávali.V starém pokolení
mnozí tak mluvívali, mladé mluví jinak.
Bylo cosi, co vecky od nìho zdrovalo a vzdalovalo, ale
nebyl to náboenský fanatismus, spíe, øekl bych, neuvìdomìlý, nejasný pocit rùznosti plemenné. Byl pøísnì vìøící
a rodièe nai dávali jej proto svým dìtem za pøíklad. Také s ním
mívali náboenské disputy. On velmi pìknì, výmluvnì a klidnì
odpovídaje pouze na dané otázky a nepøekraèuje tu mez, vykládal zákony své víry, a zase klidnì poslouchal o víøe køesanské. Pocit jisté libosti jsme mìli k tomuto idovi, ani stopy zátí.
V mìstì jsou idé èetnìji zastoupeni, ale i tam je síla rolnického ivota tak velká, e je pøivléká. Náklonnost jejich

ku mejdùm nemùe zùstat utajena a já dokonce netvrdím,
e by si byl nikdy ádný hospodáø nevypùjèil penìz na vysoké
úroky, e by ádná teta a ádný synek nezanáel k nim tchoøe. Ti idé vichni pøili bez krejcaru a pomohli si
k zámonosti, ale zámonost u ádného z nich nepøevyuje
míry støední. Po nìjakých desíti letech streni jsou rolnictvím.
Hledí si zakoupiti kus pole, vzdìlávají je jako zahradu, ano
i vlastníma rukama pomahají pøi prácech, co je jinde vìru
nìco neobyèejného.
Nìmci bydlí za námi na umavì, za Netolici a Prachatici.
V minulých dobách, v dobách tìkých pohrom èeského národa a ran, které se nikdy úplnì nezacelí, Nìmci porùznu sestupovali s hor k nám do roviny a usazovali se tu. Dnes po nich
zbyla pouze jmena, jako Roèejdl (Rotschädel), ejdl, traboch, Houser (Hauser) aj. Také na jejich nìkdejí pøítomnost
ukazuje rusý typ, jen se u nás na úpatí umavy mísí
s jihoèeským smìdým s èernýma oèima a èernými, stojatými vlasy.
Èeské a nìmecké vsi rozeznati lze na prvý pohled. Èeské,
zvlá ony zádruného pùvodu, jsou skupeny dohromady, nìmecké jsou rozptýleny. Vesnice zádruného pùvodu zejmena
vypadají jako kukaò, jako chumáè, jako nerozdílný celek. Zdi
a ploty zahrad obhánìjí je jako hradba. Ves roztíná hlavní cesta, na ní je pøíchod i východ ze vsi. Kde je po stranì nìjaká
úvozová cesta, to jest jen jako východ z nouze. Zataraste pøíchody a východy a máte malý opevnìný tábor, k obranì pøipravený.
Nìmci k nám pøicházejí hlavnì na jarmarky, kupovati høíbata. Bývají a z Horních Rakous, z Bavor a bùhvíodkud. Odvádívají od nás celá stáda skoupených høíbat. Mnì je dosud hádankou, jak se tu Èei a Nìmci dorozumívají. Jeden nezná

jazyka druhého, ale pøitom vyceòují a podávají a smlouvají,
jako by si nejlépe rozumìli - a skuteènì si rozumìjí.
e by nìkdo u nás pokládal Nìmce za vyího tvora, nikdy
jsem nepozoroval; ale platívali za poctivé chlapy, by omezené. Nìmci sami uznávali pøevahu èeského ivlu a pøicházeli
ucházeti se o èeské nevìsty. Nejeden dobøe pochodil a ménì
zámoná dívka, ponejvíce z takové rodiny, kde bylo mnoho
dcer, je následkem toho mìly mení vìna, obìtovala
se a vdala se do Nìmec za hrubého a neotesaného mue. To
bývalo nejinak, ne jako by odcházela nìkam daleko za moøe,
do jiného svìta. Styky mezi její novou a starou rodinou byly
poøídké.
Mu Nìmec a ena Èeka ili spolu dlouhá leta, snáeli
se, dobøe hospodaøili, ale jeden jazyku druhého se nenauèil.
On mluvil nìmecky, ona èesky, rozumìli si, ale jak on, tak ona
byla prakticky znalá pouze své matertiny. I dìti bývaly tak
rozdvojeny: synové Nìmci po otci, dcery Èeky po matce. Ano
jetì více: i vlastnosti tìlesné i duevní dítek z takových národnì smíených manelstev zùstávaly rùzno od sebe, nesplývaly a nevycházelo z nich nic prostøedního. Jedna ze sester
mého otce, Eva, provdala se, nyní mùe tomu být asi edesát let, na Hlásku za Netolici. Hláska mìla u nás vdycky povìst prvé nìmecké vsi v té stranì. Já jsem tetu Evu jedva
znal. Ona zøídka u nás bývala, my u nich nikdy. Minulo asi tøicet let od její svatby. Otec jednou se roztesknil a zatouil
po zapadlé sestøe. Zavezl mne tam s sebou. Nali jsme celou rodinu úplnì èeskou. Mu tety Evy nazýval se Jung, nai
mu øíkali Junek.
Nedávno jsme mluvili doma o hlásce opìt a dovìdìl jsem
se vìcí pøekvapujících. U o Hlásce nepovídají jak o vsi nìmecké, nýbr jak o ryze èeské, a to zachovale èeské. Kroj

i zvyky prý jsou tam ryzejí ne u nás; jsou prý tam praví Staroèei.
Pøed lety pøijel jsem domù na návtìvu, a kdy jsem
se povyptal na celé pøíbuzenstvo, vzpomnìl jsem si
na bratrance Matìje Churánì. Pane,
povídá otec, Matìj je chlapík: poèetil Chvaliny. Vidìl
jsem Matìje jen jednou za svého ivobytí. Pøivezli ho k nám
na posvícení. Protoe byl u asi dvanáctým potomkem své
matky, teta o nìm mnoho øeèí nenadìlala a existence jeho
byla nám skoro tajemstvím. Matìj byl u asi pìtiletý, ale zakrsalý, s tváøí dospìlého èlovìka, kuráného pohledu, smìlého kroku. Teta ho, vejkrabka, trochu zanedbávala, a tak
posvícenská paráda klouèkova sestávala ze dvou vìcí pìkných: èervené suknì a úøadnického kaketu, a z jedné vìci
dobré: z nových bot, je na nae posvícení poprvé mu obuli.
Kluk takový, e kadý, kdo ho spatøil znenadání, rozesmál se,
a se za boky popadal. Jen Matìj neznal ádných ertùv
a kadému bìda, na koho vysahl! Po obìdì el jako poøádný chasník k muzice. Po chvíli s dojmy tam nabytými se vrátil,
vyhledal si sklínku, nabral si v kuchyni zelné vody a posadil
se na stolièku. Popíjel zelné vody a za kadým doukem stranìji se mraèil a oèima koulel. Potom vyskoèil, levou ruku si
dal za ucho, pravou toèil sklínkou nad hlavou, výskal, dupal,
zpíval. Copak je ti, Matìji? tázala se ho teta. - Inu, já se dnes
neznám, já jsem vám, maminko, na mol !
Kdykoli jsem si vzpomnìl na tento komický výstup, bylo mi
veselo. O tomto Matìjovi najednou slyím, e poèetil Chvaliny. Øeknu hned e je to nadsazeno, jako kadá povìst. Zavezli ho do Chvalin, aby se tam nauèil nìmecky a kolaøinì.
Matìj prvý den pod veèer vyel si na námìstí. Klubko chlapcù shrnulo se kolem nìho a zaèali ho dráditi, e je Èech.

Ale Matìj byl odjakiva od rány. Zaal pìsti a zbil nìmecké
kluky do jednoho jako Králeviè Marko Turky. A právì tím je
pro sebe získal. Byli mu dobrými kamarády, pynili se, jestli
nìkoho z nich pochválil, a kdyby byl proti Matìjovi vyvstal
nìjaký nepøítel, byli by Matìje oddanì bránili. Kdy po tøech
letech Matìj odcházel z Chvalin jako kolárský vyuèenec,
nìmecky neumìl slova, ale èesky umìl od nìho i jeho mistr,
i jeho kamarádi.
Avak národního fanatismu nai v sobì nemají, jako nemají náboenského. Naproti Nìmcùm nechovají pøedsudkù, jazyk jejich se jim nelíbí a nejsou s to nauèiti se mu, ale nemají
ho v nenávisti.
Je tomu teprve nìkolik let, co se mi oenil bratr Jan. Pøijel
jsem domù, vidím: sednice pìknì vybílená a vydrhnutá,
za okny fuksie a mukát, na stìnách nové obrazy
v pozlacených rámech. Mezi nimi jeden pøedstavuje èeské
korunovaèní klenoty. Obrazy svatých bývaly v naich do- mácnostech vdycky umístìny nad stolem, a stùl stál v koutì naproti dveøím. V rohu nad stolem, pod stropem byl køí a podle
nìho z obou stran obrazy svatých, tìsnì jeden na druhém,
spodem opøeny o lit, za tím úèelem na stìnu pøibitý, a horem
od stìny se odchylující. Bratr neetøil tohoto obyèeje, jen jest
ostatkem jetì z dob pohanských, kdy na tom místì bývaly
figurky skøítkù. Bratr obrazy rozsadil. Tomu jsem se nepodivil
jako tomu, e nápisy na obrazech byly nìmecké. Nesmlèel
jsem, e nìco takového v èeské domácnosti býti nemá. Jan
se zarazil - dosud si ani nepoviml, e má na obrazech nápisy nìmecké. Neøíkaje slova, odeel za svou prací. Kdy
se vrátil, pravil: Nemá pravdu. Mìl bys ji, kdyby to byly obrazy svìtské; ale pøi obrazech svatých má èlovìk hledìt
na svatého a ne na nápis. Bohu jsou vecky jazyky stejné. -

O dùvod více, milý bratøe, abychom cizí jazyk ani na nápisech
obrazù neuvádìli do svých domácností a ve vech pøípadnostech ivota jednali v pøesvìdèení, e bohu jsou vecky jazyky
stejné, i ná. Nemoci se naim vyhýbají, naráejí na lidi silnì obrnìné. Ony samy a dobøe vìdí, e k nim mají snadný
pøístup jen v dvojí dobì jejich ivota: v dìtství a starobì. Nemocí nakalivých a moru nebylo u nás za lidské pamìti; víme
o nich jen tolik, e se pokouely proniknouti k nám. ale
s nepoøízenou odtahly zase. Nikdo se jich nebojí, nekoná úzkostlivých opatøení zdravotných, ije svým obyèejným zpùsobem, potravy a nápoje nemìní. Co se bát? Na strach není ani
kdy. Kdy tì mor zachvátí, udìlá rychlý konec vem tvým povinnostem k tomuto svìtu.To není nejhorí. Horí je býti iv
a míti pole nezoraná, neosetá, obilí nesklizené. Nedbej tedy,
nemysli ani na nemoc, ani na mor, a hleï si své denní práce.
A práce chce, abys jenom na ni myslil, nedovoluje, aby
se mylenky tvé zabývaly jetì strachy a nebezpeèenstvím.
Kdy pak ti veèer daruje volnost, pøijde jiný tyran a pøesilou
se tì zmocní - tvrdý spánek s osvìujícím zapomenutím.
Kdo u nás pøeèká jistá leta, jich je tøeba k dozrání a utuení
organismu, obyèejnì umírá a v pozdním vìku selostí.
O nìkterých nemocech nai mají podivné ponìtí. Chrlení krve
povaují jako za vnitøní oèistu èlovìka, jen potom bude dlouho iv.
Souchotin se títí, jako by je pokládali za nejkrutìjí trest
boí, jen jím stíhá pokolení za pokolením a jetì nemùe být
usmíøen ve svém hnìvu za neznámé provinìní pøedkù. Jednou jako dìti li jsme se podívat na starou Chaloupkovou, je
u leta souchotinami umírala a bùh jetì nechtìl slitovati
se nad ní. Vidím dosud pøed sebou dìsný obraz. Temná komùrka, neomítnutá, vecka èerná. Nahoøe prùduchem (okna

nebylo) vniká svazek paprskù, na nich rojí se prach a hraje
duhovými barvami. Paprsky jdou ikmo pøes loe, sbité
z drsných desek a postlané pinavými hadry. Z komory vychází
hnusný, nasládlý puch. Na loi polo leí, polo se vznáí stará
osoba, scvrklá, bezzubá, kost a kùe, èerná jako zem.
Do neobyèejné polohy dostali ji tím, e hoøejí polovici tìla
nadezdvihli visutým popruhem. Chumáèe speklých vlasù poletovaly jí kolem hlavy, je nemajíc podpory brzy padala nazad, brzy zase s napìtím vech sil se vzchopovala. Ústa její
byla plna náøku, plna nejstranìjího proklínání boha i lidí,
zoufalého i vzteklého, a jen kael je pøeruoval.
Ale to je také jediný pøípad dlouhé nemoci a strané smrti
v naí dìdinì. Dále do umavy je pomìr jetì pøíznivìjí.
Pamatuji se na øadu starých lidí, a vichni zemøeli skoro stejnì. Nezemøeli, zhasli. Nìkdy je zhasnutí náhlé, nìkdy lampa
bliká a knot dohárává. To celý rozdíl.
Jak zemøela moje chùva, stará Veverková. Byla to babka drobounká, kolozubá, ale èerstvá jako køepelka. Nikdy
ji nic nemrzelo ani nermoutilo, stále byla veselá
a pronikavého jejího smíchu a hlasu byla plná ves. Kadého kádlila, nikoho se nebála, ale také nikomu neublíila.
Jednou zveèera byla zvlátì rozmarná, èilá a kadého zasypávala láskou a kádlením. Tak jí jetì nejela, povídali
si lidé. Nazejtøí stará Veverková nevstala. Hlava prý ji bolí,
je nìjaká opilá a daremná. Poleí si, jestli to nepøejde.
A pøelo. Kdy se v poledne vrátili z pole, stará Veverková leela na posteli nebokou.Více takového bych mohl napovídati, ale zùstanu pøi skonu osob sobì nejbliích, protoe jsou mi vecky podrobnosti známy. Je to jedno, jedna
smrt podobá se druhé jako sestra sestøe, jsou vechny
od nás.

Mùj pradìd doil se 97 rokù. Byl prý vzrostu vysokého
a smìlého vystoupení. V posledních letech stával se mením
a pozbýval pamìti. Jinak byl zdráv, zabýval se hospodárskými
starostmi na svém výmìnku jako pøed edesáti nebo sedmdesáti lety. I na trh si vozil obilí a na jarmark vodil mu tele nebo
krávu mùj otec, tehdy chlapec. Kdy prodal, vytahl zlatník nebo
tolar a dal jej otci: Na, Vojtíku, paolèe zlatej. Ty se mi tak
stará o hospodárství, a já bych ti nic nedal! Ale to je tím, dítì,
e mne u nìjak pamì opoutí. Za chvíli vytahl zas peníz.
Ale Vojtíku, paolèe zlatej, proèpak se nedomluví ? Dy já
jsem tì za tvou práci jetì neodmìnil! Tu má! Za chvíli
se mu zdálo, e má zlaákù málo. Vojtíku, paolèe zlatej,
dnes to boí obilíèko nìjak málo platilo. Poøád je hùø. Ale e
jsi to ty, dám ti pøece zlaák. Rozdal skoro vechno. Vojtíku, paolèe zlatej, povídá, stala se chyba: kapsu mám dìravou, vecky peníze jsem vytrousil, jen tahle malièkost mi
zbyla. Na, vem si ji, abych se nezlobil.
Zapomínal rok od roku víc a více, a také vzrùst i objem jeho
stále se menil, a se stal podruhé dítìtem. Otec vypravovával, e vypadal jako velké nemluvnì. Hlavu mìl holou, tváøe
plné a èervené, dásnì bezzubé. Jinak byl úplnì zdráv. Pamì jeho postupnì ze sebe vypoutìla ve od vìku nejpozdìjího k nejmladímu, a v sobì podrela jen dojmy z dìtství.
Ty jsou u vech dìtí stejné, a to jej sblíilo s nadìjnou mládeí
na vsi, je ani netuila, e ten nový kamarád je dítì bezmála
stoleté. Chodil mezi dìti v koili jak ony, pekl s nimi koláèky,
dìlal v písku jamky, ale pøi tom pøece hrál si na nejstarího
a rychtáøe ostatních.
Jednou si hrál s kamarády na handl. Pøinesli stolièku a øekli
si, to e je kráva. Jeden prodával, druhý kupoval, tøetí dìlal
dohazovaèe. Ohmatávali stolièku v bocích, po vemenu, hla-

dili ji po høbetì a kyèlích, oslovovali se kmotøe a sousede.
Nae stoleté dítì kupovalo. Tu se mu zdálo, e prodavaè jest
u nestydatý, i poèalo se durdit: Víc nepodám, víc nepodám,
víc - A nepodalo. Darmo si pøichystalo hromádku kamínkù,
samých zlaákù a tolarù. Kleslo a bylo mrtvo.
Dìd mùj umøel v roce, kdy já poèal choditi do koly. Neradi jsme se louèili, mìli jsme se spolu nejradìji. Pásali jsme
spolu za humny husy, dìrouek mi dìlal bièe a píalky a mìl
nekoneènou trpìlivost odpovídati na vechny mé otázky.
Od nìho jsem se uèil znáti druhy obilí, jmenovati nae pole
a luka a vechny vesnice, co bylo mono od naí dohlednouti. On mi prvý povìdìl a já uasl, e tam, kde se nebe stýká
se zemí, není jetì konec svìta - kdy tam pøijde, vidí zas
krajinu, jene cizí, a nad ní stejný poklop nebeský. Ale kde by
konec svìta byl, dìrouek ná sám nevìdìl.
On první uèil mne znáti národy okolní. Nejblií jsou Pùjïáci a Podleáci. Prví mají nejblií naí vesnici sídlo
v Chelèicích a jmeno mají odtud, e øíkají pùjdu místo pudu,
kteráto forma platí u nás za jedinì správnou a uhlazenou.
Podleáci zaèínají v Chøepicích, za vrkem za naí vsí
a tahnou se k Prachaticùm. Tam, co je ipouò, Mahou
a Poderitì, podávají si Pùjïáci s Podleáky ruce a je to pak
jeden národ a do Nìmec. Také mne dìrouek navedl, jak
Pùjïáky dopalovat. Postav se nìkam, aby tì Pùjïák nechytil, a se za tebou rozbìhne, a volej: Bjili tì, bjili, a tys je
taky bjil ? (U nás si libují v tvrdé výslovnosti: kost, vid
a podobnì. Dále v Podumaví øíkají: kos, viï atd. Mìkké
retnice tam mají dosud. Také jejich infinitivy konèívaly mìkce
jako na Moravì. Naim se to zdálo nadmíru smìným. Ale
správná mìkká výslovnost bývala i u nás. Starému Nehodovi, jen na naí ivnosti podruil, zùstala pøezdívka Vrtì, e

si nemohl navyknouti na tvrdou výslovnost.) A po svatém Václavì mnì dali boty, monu, tabulku a kamínek a poslali mì
do koly. Dìroukovi jsem poøád scházel, nemìl se s kým
bavit, byl mrzut a s mrzutostí dostavila se i tìlesná slabost.
Ale nechuravìl. Kdy jsme jednou li ze koly, pøedjel nás ná
vozík a na nìm sedìl na koeném sedátku velebný pán v bílé
rochetce a v tmavomodrém pláti. U èeledína sedìl kostelník, jen mìl v ruce zvonec a zvonil. Knìz kázal zastavit a vzal
mne k sobì. Pøijeli jsme do vsi. Zvonek na kaplièce nás vítal,
lidé klekali a bili se v prsa, knìz je poehnával.
Kam jedou s pánem bohem? ptali se nìkteøí. U Holeèkù
rozstonal se dìrouek.
Veel jsem za knìzem do dìroukovy výmìnkárské chaloupky. Dìrouek sedìl za stolem u okna a byl odìn pouze
èistým rubáem, jej si výmìnkáøi pøipravují na leta napøed.
Bosé, zmodralé nohy spoèívaly na trnoi a ruce bezvládnì
na kolenou. Na hlavì mìl bílou, pièatou èepici se støapcem,
jaké u nás dávají nebotíkùm do rakve. Tváø èistì oholená byla
bledá, jako jsem ji nikdy nevidìl, oko strnulé, rty pøísnì sevøené. Z jedné strany sedìl mu otec mùj a z druhé otcùv bratr.
Na stole pøed ním stál krucifix uprostøed dvou voskovic
a sklenièka svìcené vody, v ní kropidlo ze tøí penièných klasù. Dále leela na stole starodávná bible s velikými mosaznými sponami a rùenec. V sednièce byla babièka ve sváteèní
erce a vaøila na plotnì lipové thé.
Oba synové mlèícímu dìdovi udíleli náboenskou útìchu.
Vypravovali o vìènosti, opakovali prùpovìdi a pøísloví jí
se týkající a dìrouek okem nehybnì do neurèita upøeným
mìøil cestu do toho neznámého kraje, kam vichni musíme
a odkud nikdo se nevrátil. Nikdo nebyl zarmoucen, tváøe synùv i babièèina byly jasné, jakoby ozáøené tichým, jemným,

klidným jasem té blaenosti, do které se dìrouek dnes odebere, aby se tam opìt shledal s tìmi drahými, kteøí ho pøedeli, a pøipravil místo svým následovníkùm. Otec mùj ustoupil
knìzi, jen pøidruil se k hovoru ostatních. Mezi øeèí vzpomnìli
si jetì na velijaké drobnosti, o kterých hospodáø musí uèiniti poøízení, kdy odchází ze statku. Synové navrhovali, dìrouek jedva znatelnì pøisvìdèoval. Babièka si vzpomínala
na své pøíbuzné a známé nebotíky a pøi kadém se tázala:
Jakpak se asi má ? Jestlipak si také vzpomíná na nás ?
Jestlipak se za nás pøimlouvá a je naím orodovníkem?
Tu zrak dìroukùv padl na mne stojícího u kamen. Pohnul
prudce hlavou ale ostatní tìlo poøád jako by bylo z kamene.
Otec mne k nìmu pøivedl a ádal, aby mi dìrouek dal poehnání. Klekl jsem mu k nohám, ale on nemìl u síly, aby mi
ruce poloil na hlavu. Pomohli otec a strýc, a staré, mozolné,
ztuhlé ruce spoèinuly na mé hlavì tìhou olovnìnou. Tak vidí, pacholíèku, u nebudeme spolu husy pásat, promluvil
dìrouek, a to byla poslední jeho slova ke mnì. Poehnal
i druhým, naèe otec a strýc pojali ho pod padí a spíe nesli
ne vedli na postel. Odeli jsme a dìrouek zùstal s knìzem
samoten. Netrvalo dlouho a knìz oznámil venku èekajícím,
e dìrouek pøijav svátost posledního pomazání tie zesnul.
Otec obnail hlavu, vyel ven a zvolal, aby slyeti bylo po celém
dvoøe: Lidi, pomodlete se za dìrouka, odeel na pravdu
boí! V kadém koutì dvora nìkdo poklekl pøi práci a hlasitì
se modlil. Mezitím znova zaznìl zvonec na kaplièce a dlouho
zvonil.
Po dvaceti a nìkolika letech pøiel na øadu mladí bratr dìdùv, Prokop, jej my dìti adoptovaly za pravého dìrouka.
Pøed dávnými lety jako mladík pøienil se do Chelèic
na ivnost, patøiví vdovì, mnohem starí ne on. Nebyli spo-

lu astni. Po svém ètyøicátém roce ovdovìl a nyní teprve otevøel se mu svìt se svými dary a pøíjemnostmi. Honem oenil
syna a pøepustil mu ivnost. Sám el na výmìnek, oenil
se podruhé a vzal si za enu dìveèku ze dvora, mladièkou,
silnou, zdravou, hezkou a veselou. Jed, který mu døíve ivot
otravoval, léèil protilékem, a to se zdarem úplným. Mladé
babièce na výmìnku svìdèilo, byla zbavena tìké práce, bylo
o ni postaráno, ve vesnické spoleènosti postoupila, a to ve
naplòovalo ji spokojeností a vdìèností k dìdu Prokopovi,
o nìj vdycky vzornì peèovala. Byla dobrá hospodynì
a dbala vzornì èistoty. Dìtí spolu nemìli.
Výmìnkárská chaloupka dìda Prokopa stála na nízkém
náspu, vybíhajíc do návsi. Byla sroubena ze døíví, mezi èernými bøevny byly bìlounké pruhy vápenné omítky. Tøi malinká
okénka hledìla ze sednièky na náves; jednu bylo v prùèelí,
po jednom z kadé strany. Okénka byla plna kvìtin: bazalky,
rezedy, pima, fuxie, mukátu, rozmarýny, balzamíny. Po plotì
pøed chaloupkou pnuli se turci, za nimi stály v øadì sluneènice. Stará doková støecha zelenala se mechem jako brèál,
na høebenu rostl netøesk. V sednièce dìda Prokopa bylo ve
èisto a spoøádáno jako ve katulce. Lavice vdy udrhnuty,
v rohu pod obrazy klenový stùl s nohami køíem a za ním
v koutì almárka, kde bylo nìkolik starých kalendáøù a jiných
knih, jako i úøadní listiny. Zastával dìd Prokop drahná leta
úøad obecního starosty a posléz udìlali jej i místným kolským
dozorcem. Kvìtiny v okénkách tlumily svìtlo v sednièce
a dìlaly je zlatozeleným. Nad irokým loem visely dvojí hodiny, je dìd Prokop jako císaø Karel V. øídíval do stejného
chodu a rovnì nadarmo.
Mìl jsem ho rád, u kdy za dlouhých zimních veèerù chodíval k naemu dìdeèkovi na hrátky. Pøicházívali se synem

ve vysokých botách, koenkách a dlouhých koiích
s krásnými ozdùbkami ze lutého a èerveného safiánu
a koenými støapeèky; èepice mìli na uích,v rukou pádné
sukovice. Nìkdy pøijeli na saních. Takové kouzlo bývalo
ve hrátkách, e lidé pøes pole je vyhledávali. Pøiel také mùj
utec a strýc Harmach. Byla jich plná chaloupka. Na stùl dali
chléb a sùl, poslali pro pivo. Smolná louè praskala na krbu
a záøe osvìcovala sednièku. Tehdá i lojovými svíèkami spoøili. Mne posadili za kamna.
Dìd Prokop ze vech nejvíc vìdìl a nejlíp umìl vypravovat.
On pamatoval jetì boj s posledním medvìdem v lesích nad
námi, slýchal vìrohodné zvìsti o divém mui v horách umavských a zail mnoho zajímavých pøíhod, kdy za napoleonských
válek jel s pøípøeí a dostal se domù teprve za dvì nebo tøi
leta. Poslali ho jen do Písku, ale jak ho mìli, nepustili. Posílali ho dál a dál, zajel koneènì mezi èisté Nìmce, byl i zajat
od nepøítele. Umìl jen èesky a vude se vysekal. Byl jsem jetì
malý harant, kdy dìd Prokop tytu pøíhody vypravoval, a zbyl
mi jen povechný dojem a nejasná vzpomínka. Ale tu vidím
jetì, jak se mu ostatní obdivovali, s jakým interesem poslouchali kadé jeho slovo. Vypravoval velmi plynnì a provázel
vypravování ivými gesty i mimikou. Oèi jeho obyèejnì byly
plny humoru, jen se mhouøily; pravý koutek úst jen
se nadezdvihoval a pøivádìl na nì ironický úsmìv. Lebku mìl
velkou, kulatou a holou jako báò, jen pøes týl splývalo nìkolik
edivých kticí.
Aè neumím z pøíhod dìda Prokopa opakovati zhola nic, ten
dojem mi zùstal, e za jeho èasù sedláci museli býti mnohem
chytøejí a v obcovaní obratnìjí ne nyní. On jednal s dùstojníky
i úøadníky, zdejími i nepøátelskými, se vemi mluvil pouze èesky a jinak by byl nepromluvil, kdyby do nìho hrom udeøil, pro-

toe, jak povìdìno, neumìl - tu se krèil, tu se vztyèil, tu ertoval, tu mluvil vánì, tu prosil, tu hrozil, - a nakonec, kdy u
doma dávno jej oplakali jako mrtvého, objevil se a mìl jetì
hezký peníz v opasku.
Dìd Prokop vìdìl také, e v Chelèicích, dávno tomu, il mistr Kopyto, velký rozumec. Sám dospìl k tomu, e rozumec
Chelèický, jeho nyní obvyklého jmena zpoèátku neznal, byl
zván mistrem Kopytem jen z pøezdívky od lidí, kterým zdravé jeho rozumy nebyly vhod. I pøiel na to, e to byl majitel
zemanského statku v Chelèicích, e z jeho statku povstaly ètyry
velké ivnosti (u Rokùskù, u Honzíkù, u Kutinù a u Pýchù) a e
v rybníèku pøes náves od chaloupky mìl sádka.
Dìd Prokop byl starec vysoký, sloitý, tváø mìl vdy èistì
oholenou a bílou jak pergamen, byl bodrý, rozafný a pøímý
a pro øíznou odpovìï nikdy daleko nechodil. e druhdy mnoho zkusil, rozumìl mnoha vìcem, náhledy jeho byly jasné
a zdravé, rady prospìné.
A dìd Prokop umøel takto. Jednou ráno procitne a vzbudí
enu. Babièko, to jsem mìl podivný sen. - A jaký, dìrouku
? - Zdálo se mi, e nae hodiny oboje rázem se zastavily. Copak je na takovém snu podivného ? - A se oboje nae
hodiny najednou zastaví, ten den umru. - Ale naè to myslíte,
dìrouku? Buïte rád, e jste iv. - A co jsem øekl? Hle, nyní
se zastavily! Nu, s pánem bohem do toho, kdy to musí být!
Èasu není nazbyt.
Pomodlil se ranní modlitbu, zazpíval si starodávnou ranní
píseò. Babièko, dala jsi mi vecky vìci do poøádku - rubá,
èepici? - Víte, e je u nás vecko vdycky v poøádku. Ale
kdybyste si radìji jetì lehl a líp se vyspal. - Nu, milá babièko, nyní mi uvaø dobré snídaní a potom poli do Stoic pro
Vojtìcha, e s ním musím mluvit, protoe do veèera umru.

Po snídaní si opìt lehl a spal a do odpoledne. Kakraholte, povídá, èas utíká! Babièko, doskoè mi pro pana pátera,
aby mne pøiel zaopatøit. - Ale, dìrouku, vdy vám nic není.
-Poslouchej, enská!
Pøijav svátost byl jetì veselejí. Velebný pane, co abychom si hodili jetì naposled bulku ? - Mùeme, ale ne naposled, beztoho vám mnoho není.
Zatím pøiel mùj otec. Humor dìdùv náhle zmizel, tváø
se stáhla pøísnì a odhodlanì. To se rád podívám! povídá.
- A naè se rád podíváte, strejèku? táe se otec. - A pøijde
ta smrt, kdo je silnìjí. S tìmi slovy si lehl.
Tak jsem slyel od otce. Kdy a sem dospìl, otec
se odmlèel. A kdoe byl silnìjí? táu se -Smrt. - Byl jste
u nìho a do skonání ? - Byl, oèi jsem mu zatlaèil. - Jaký
byl v posledních okamicích ? Pozbyl zmuilosti? - To ne,
ale zápasil se smrtí krunì, natìstí ne dlouho. Sbíral síly zas
a zas, stavìl se jí na odpor a pronáel: ,Kakraholte, ona, mrcha, pøec jen je vìtí metr! Kdy mu smrt vechny íly ztrhala.utiil se a pravil: ,Vidí, Vojtìe, to proto tak ztuha zápasiti
musím, e dlouhá leta mìkce jsem si hovìl. Je tøeba tvrdì
pracovat. Pøemoen usnul a více se neprobudil.
Pøistupuji k nejmilejímu a nejdraímu z tìch milých
a drahých, abych i o nìm povìdìl, jak skonèil své práce
na naí dìdovinì a odloil otku, aby se chopil poutnické hole
na tu cestu, z které není návratu.
Moje první dìtské vzpomínky poèínají tam, kde otci mému
minul ji rok ètyøicátý. Byl vysoký a silný, ale sílu svou nevynakládal jinak ne na práci. Jako èernohorský vojvoda jde prvý
do boje, tak mùj otec vdy chodil prvý do práce a vybíral si
z ní nejtìí úkoly. Byl skromný a hospodárný. S èeledí, ji
vodíval do práce, také jídal z jedné mísy. O trhu si pøilepoval

sklenicí piva, v nedìli po mi ètvrtkou vína. Nemìl ádných
vání ani náruivostí, nikomu neublíil slovem a høích bylo ublíiti jemu, nebo kadé slovo jej dojímalo. Vichni, dejme tomu,
ertovali mluvíce o nìèem lhostejném a vzdáleném. Otec najednou tie vzdychl a odeel stranou. Nìco mezi øeèí se dotklo
jeho lyrické struny a bylo na nìm vidìt, jak ho to hnìte a bolí.
Jen práce zas jej uvedla do pravé míry. Kadý tklivý moment
jej rozlítostnil a slzami mu naplnil bledìmodré oèi. Kdy ale
se v nìm ozval spravedlivý hnìv a on pozdvihl pravici, aby
trestal, to bylo lépe lehnouti si pod stoupu ne dreti lehké
jeho rány. Byl jsem jen jednou svìdkem toho, jak jej urazil
pacholek. Otec okamik váhal, potom ale levou rukou sahl
po viníkovi, poloil na oj, pravicí chopil rozporku a nìkolikrát
jej pøemìøil, a svolával vechny svaté. Najednou
se vzpamatoval, chlapíka pustil, øekl mu Odpus, pokøioval
se a vzdychl: Boe, odpus høíchy! Zbojník byl polepen,
od tìch èas choval se slunì a uctivì. Svedl jej otcùv lyrism;
mìl jej za slabocha a netuil, jaká v nìm síla, dokud jí
na vlastním tìle nepoznal.
Otec byl naivnì poboný, vìøící bez pochybností
a hloubavosti. V kostele pøedzpìvoval a se Sojkou z Èavinì
vodil proceství. Proslýchalo se, e za mladých bujných let oba
slynuli po celém okolí jako nejlepí zpìváci pøed muzikama.
Kdy doba mládí minula, oba se zmìnili. Zøídka jsme otce
dostali, aby zazpíval nìjakou svìtskou píseò. Zazpíval-li pøece, to jen proto, aby ukázal, e starodávné písnì, to byly písnì! - ale ádnou nedozpíval. Zpívaje zarazil se a vymlouval,
e dál neumí a si nevzpomíná. Nevìøili jsme mu.
V nedìli prosedìl v kostele od esté ranní do desáté nebo
jedenácté, pøijda domù èetl nahlas evangelium a výklad jeho
z postily, kadý z domácích musel mu políbit ruku a pozdraviti:

Vítám vás s slovem boím, naèe on: Dej to pánbùh, taky
tì vítám.
Byl dobrý písaø a patný poètáø. Sumíroval rád a vdycky
slavnostnì. Hrubá jeho ruka pííc byla lehká, písmo samé vlasové èáry. Psal pozornì, dával si záleeti na kadé písmence, psaní protkával citáty z písma a mravnými nauèeními.
Nìkdy se tak rozepsal, e zapomnìl být kazatelem a stal
se poetou. Ale s poèty lo to zle. Poèty obstarávala matka.
Ona vecky peníze pøijímala a vydávala, otci bylo nepohodlno i vìdomí, e má pøi sobì peníze, i pomylení, e snad bude
nucen vytasiti své poètárské umìní.
Brzy potom, kdy mu minul edesátý rok, pøivodil si tìkou
prací, je mu byla potøebou, rozkoí i útìchou a jí jako by
se modlil, vnitøní zranìní, zpoèátku nepatrné, jemu øíkal neduh. Mnì se zdá, jako by mu byla právì nìjaká tìlesná choroba scházela, jako by due jeho byla prahla (tøeba bez jeho
uvìdomìní) po nìjaké tìlesné bolesti. Dotud jeho pobonost
nezøídka byla vytrená a jaksi ustraená; od té doby, co mìl
svùj neduh, byla jeho pobonost vroucí a tichá. Snad do té
doby od boha pøíli mnoho modlit a pøíli se obával jeho hnìvu; snad se tu po edesátém ruce, po dlouhých zkuenostech
zladilo tak, e poèal od boha ménì oèekávati a zato pøedstavovati si jej, e se nedá prositi dvakrát, kdy vidí vìc spravedlivou a kdy se prosba lidská neprotiví jeho úmyslùm, skrytým èlovìku. Slovem, neduh ani dost málo ho nermoutil, spíe jakýmsi vnitøním uspokojením naplòoval. Proto nevyhledával lékarské pomoci.
Kdy jsme jej k tomu nutívali, øíkával: Milí vy! Chtìli byste,
aby vám nikdy nic nescházelo.
Jakpak byste se dostali do hrobu ? Pøece vecko musí
nìjaký konec vzíti.

Ale vy máte nazbyt èasu myslit na konec.Byl byste vlastnì
teprve v nejlepích letech, kdyby toho neduhu nebylo. To není
dùvìra v boha, kdy ranìný nebo nemocný nevyhledává pomoci lékaøovy, to je høích na milosrdenství boím. Jak mùete
boha prosit o zdraví, kdy neèiníte ve, èeho tøeba k jeho uhájení a opìtnému nabytí?
Nechci pána boha zkoumat. Chce-li si mne k sobì vzíti, tu
mne má! A chce-li mne uzdraviti, mùe ze své moci, bez doktorù. Sám jsem slýchal doktory øíkati: my léèíme, bùh uzdravuje.
Nu dobøe. Bùh uzdravuje, ale neléèí. Léèení ponechal lidem, sobì uzdravování, ale prvé je léèení. Kdo se neléèí,
nemùe být uzdraven.
Jako neznabozi mluvíte, zrovna jako neznabozi! Nikam nepùjdu, k ádnému doktorovi, cele se oddám bohu!
Neduh pokraèoval velmi zvolna. Jediný ústupek mu udìlal:
nehonil se do tìké práce. Kdy jsme ho jetì posílávali
k lékaøi, odbýval nás ertovnì: Aha, líto je vám, e si hovím
po té robotì, kterou jsem po vechen ivot mìl! Chtìli byste
mne míti zdravým, abych zas tak døel, jako jsem døíval. Ale
vidíte, to vám neudìlám.
Chci se také jednou míti dobøe jako pán. Co jsem já znal
pánù! Pana hapatykáøe, pana notára, pana dìkana, pana
pùlmistra, pana podkrajského. A vechnìm nìco scházelo,
kadý mìl svùj neduh. I já mohu mít.
Výraz jeho oblièeje byl poøád spokojenìjí. Nových plánù
na zvelebení hospodárství nedìlal, jen bylo jeho pøáním zavésti jetì vodovod do domu a v domì postaviti pìknou kamenku. Vechny jiné novoty a opravy zùstavoval svému dìdici.
Kdy mu minul sedmdesátý, vypadl mu prvý zub. Vypadl bez
bolesti a zdravý. Po nìjakém èase vypadl rovnì tak druhý,

potom tøetí. Pochvaloval si: Co to jiné lidi stojí bolestí, ne
se zbaví zubù, jetì za to platit musejí a kolikrát jim vytrhnou
nepravý. A mne jen dáseò zasvrbí, sahnu si na zub a je venku, zdravý jako jádro. Chvála bohu, na zuby jsem si nikdy stìovat nemohl.
Koneènì jsme ho pøece pøimìli, e el k lékaøi. Pøiel domù
a vypravoval: Doktor se mne ptal, jak dlouho s sebou ten neduh nosím. Já, e tøináct let. Doktor sepjal ruce a zvolal: ,To
jetì takhle chodíte ? Jiný by byl na vaem místì desetkrát
na marách! - ,Taky budu, pane. - ,Ale ukracujete si vìk zbùhdarma. Kdybyste byl hledal pomoc vèas, mohl jste proít jetì
patnáct, vacet let. Jedna chyba plodí druhou, a první vae chyba ji se nedá odstranit. Poruète to pánu bohu. - ,Vdycky jsem
porouèel. Jen dìti mne pøinutily, e sem jdu. , Na slova, e
mohl poít jetì patnáct, dvacet let, poloil zvlátní dùraz. Nelitoval, e nepoije, ale samolibì si opakoval, e poít mohl a na
jeho místì e by u deset jiných bylo zahynulo.Kdy mu minul
sedmdesátý ètvrtý a bylo po ních, dal si pøinést nìkolik archù
èistého papíru, èerstvý inkoust a nové pero. Bylo teplounko,
dni jetì dlouhé, vichni na práci mimo stavení. Otec sedával
doma a sumíroval. Co sumíroval, nikomu nepovìdìl, ale vichni se dovtípili, e je to závì. Dala mu mnoho roboty, chtìl,
aby v ní bylo na vecko pamatováno, aby vichni byli spokojeni, aby nezaopatøené dìti byly pojitìny, aby dìdièný statek
byl nepøetíen. Kdy závì ku své spokojenosti sesumíroval,
opsal ji pozornì pro kadé dítì zvlá.
Podzim, doba posvícení a posvícenských návtìv. Otec u
nikam nejezdil, ale byl rád, kdy ostatní èlenové rodiny pìstovali staré pøíbuzenské styky. Vypravil je, vzkázal pozdravit
a sám sedìl doma a zase nìco sumíroval a èistì opisoval.
Kdy zbyl doma sám, nejlépe se mu to daøilo.

Byl pøi tom uspokojenì váný.
Posvícení slaví u nás a tu nedìli po svatém imoníi.
Na dvì nedìle pøed posvícením otec poslal kadému ze svých
dìtí mekajících mimo dùm opis závìti a psaní, kterým je zval
na posvícení, e je to poslední posvícení, které za svého panování vystrojí.
Ji, milé dìti, cítím na sobì, e se dnové moji naplòují a e
brzy budu povolán pøed soudnou stolici Pánì, abych
se zodpovídal ze svého vladaøení. Pán se mne otáe: ,Povìz, milá due, jak jsi hospodaøila se høivnou, kterou jsem ti
svìøil, abys z ní tìila? Jakpak jsi, milá due, rozmnoila pozemský statek, který z mého poruèení pøeel na tebe dìdictvím po tvém nebotíku otci, dej mu pán bùh nebe?! Odpovím pánu bohu: ,Pane boe, dobøe jsem hospodaøil, chvála
bohu. Úroda naich polí a luk rozmnoila se za mého vladaøení pateronásob, dobyteèka veho druhu, Pán bùh poehnej, pøibylo dvojnásob. Kdy jsem z Tvého poruèení pøevzal
správu ivnosti èíslo popisné 7 v Stoicích, staèila na vecku
úrodu dosti malá stodola. Já stodolu rozíøil a vyvýil, vystavìl jsem nové budovy, a stodola bývá obilí plna, vecky pùdy
nabity a jetì musíváme do stohù skládati. Ale, Pane boe,
já vím, e by marno bylo vecko moje pøièinìní, kdyby nebylo Tvého poehnání. Sedlák orá a sije, ale jen Ty úrodu dává a rozmnouje. - ,To by dobøe bylo, milá due, pozemské statky dobøe jsi spravovala. Ale já jsem ti svìøil jetì
jiné statky, jiné bohatí høivny, duièky tvých dítek. Povìz,
jak jsi je vedla, zdali jsi mi z nich vychovala spravedlivé lidi
a køesany? A jakou dám odpovìï na tuto otázku, dosud
nevím. Milé dìti! Posílám vám kadému opis svého posledního poøízení a zvu vás tak upøímnì, jak jen otec dìti mùe,
abyste se na to boí posvícení vichni sjeli. Rád bych

se s vámi jetì jednou potìil, rád bych vás objal a s vámi
porozprávìl, abych pøece zkusil, zdali prospíváte moudrostí
nejen pøed lidmi, nýbr také pøed bohem, a pøipravil
se k zodpovídání pøed trùnem boím. Pøijeïte jistì, milé dìti,
které trochu mùete, pøijeïte!
Pøíbuzenstvo zve se na posvícení tak, e den pøed posvícením pøijde ke kadému zvanému zvlátní posel s koíkem
koláèùv a s vyøízením: Strejèku s tetou, nai strejèek s tetou
vzkazujou vás pozdravit, a máte zejtra zcela jistì pøijít
na posvícení, a ne abyste nepøili. Bez dodatku a ne abyste
nepøili pozvání platí za pouhou zdvoøilost, kterou pøijímáme
a za ni podìkujeme, ale nikam nejezdíme.
Na svoje poslední posvícení otec sám posly vypravoval.
Kadému poslu uloil, aby vyøídil vìrnì obvyklý vzkaz a po
nìm jetì zvlá pøidal: A taky vás strejèek pozdravuje, e je
to jeho poslední posvícení a e byste ho tuze zarmoutili, kdybyste nepøijeli.
Vichni vzdálenìjí rozumìli poslednímu posvícení tak, e
otec myslí ivnost odevzdat a jít na výmìnek; jen v rodinném
kruhu vìdìli, e se chystá k smrti.
Hostí se mu sjelo hojnì. Nali jej spokojeného a veselého,
tìlesnì èilého. Vichni se divili, e vypadá o deset let mladí. Pøi obìdì otec sám krájel a rozdával, sám naléval a pobízel,
jak hospodáøi o posvícení pøísluí. I sám s chutí jedl a pøipíjel
si. Hovoøil bezstarostnì, se starími si vzpomínal uplynulých
dob a ujioval, e tenkrát bylo lepí pokolení. Nynìjímu pokolení pøiznával, e víc ví, ale tvrdil, e nemá toho jádra jako
pokolení staré. O ètvrté hodinì zahrály v hospodì muziky
a chasa se poèala scházet, aby si pokøepèila. Otec vybídl
matku: Copak myslí, maminko, pojïme my si taky naposled potanèit!

Matka, pamìtliva jeho neduhu, dala vyhýbavou odpovìï:
Jdìte sám, tatínku, já pøijdu potom. Otec si posadil klobouk
na stranu, vypjal se jak mohl, a el. Veel do hospody, sousedé i chasa ustoupili mu z cesty a divili se, e mezi nì
po mnoha letech pøichází. Usadil se na rohu stola nejblíe
muzik, polo obrácen k nim, polo k tancující mládei. Dal si
nalíti sklenici piva a dychtivì udìlal douek. Celý ivot piva
jen ulizoval, nyní pùl sklenice vypil rázem. Poruèil si kubu,
ukrojil pièku nasadil do pravého koutka úst a zapálil. Zatahl
jednou, dvakrát a zavolal na svého pacholka: Na, chlapèe,
dokuø! Pacholek zdvoøile podìkoval a el mezi své závistníky.
Muziky dohrály. Otec dal kadému muzikantovi zvlá nalít.
I to bylo nìco neobyèejného. Nikdo nepamatoval, e by si byl
udìlal takovou útratu. Jen starý Støíbrný, o dobrých deset let
starí otce, mrkal na sousedy a eptal jim: To my známe! Mìli
jste tu být pøed padesáti lety, byli byste vidìli divy. Nikdo neumìl tak zazpívat jak on, a kdy zazpíval, vdycky se dal vidìt.
Po tìch slovech starého Støíbrného vichni se na otce navalili: Sousede, zazpívej! Strejèku, zazpívejte !
Otec pøedstoupil pøed muziky, dre sklenici piva nad hlavou. Udìlal pohyb jako do skoku a muziky zahrály tu. Postavil sklenici na stùl, sahl palcem do pravé kapsy vesty, vyòal
peèlivì sloenou papírovou zlatku a poloil ji na talíø. V tanèírnì
nastalo utiení. Otec pokynul starým sousedùm: Takhle Sojka z Èavinì kdyby tu byl, to byste uslyeli, jakou bychom zadìlali!
Opøel ruku o bok a zazpíval: Nad Stoici je vríèek, na nìm
se toèí, má modré oèi mùj Vojtíek.
Nad oèima bílé èelo, co tì mé srdce, mùj zlatý chlapèe,
rádo mìlo.

A nad èelem plavé vlásky, koda, pøekoda, pøekoda, koda naí lásky.
Kadou sloku muziky po nìm zahrály, a kdy dozpíval, hrály
tu píseò dále k tanci. Otec pokynul ukazovákem pravé ruky
nejhezèí dívèinì a ona s hlavou stoudnì sklopenou poslunì
jako beruka pøila k nìmu. Vzal ji kolem pasu, jednou se s ní
otoèil a dál u jen pøelapoval; do kola nemìl sil.
Muziky dohrály. V tanèírnì nastal um, sousedé zdvíhali sklenice, volali otci vivat a pøipíjeli mu. Starý Støíbrný dosvìdèoval, e otec zrovna tu píseò zpívával pøed padesáti lety. Nalehali naò, aby zpíval jetì. Vymlouval se a bránil, ale bylo
na nìm vidìt, e èeká na pobízení.
Dobrá, tak vám zadìlám jetì jednu. Abyste vichni vìdìli, bude to poslední moje písnièka. Muziky, vstaòte a dobøe
poslouchejte. Tu písnièku jste jetì neslyely, proto dávejte
pozor. Muziky vstaly.
Ale døív jetì propláchnìte hrdlo.
Dal jim znova nalít a oni mu zase pøipili viva. Sahl podruhé
do kapsy u vesty a palcem odtud vydobyl druhou peèlivì sloenou papírovou zlatku a poloil pøed muziky na talíø. Nato
se postavil zpola k muzikám, zpola k obecenstvu a zanotoval:
U je má píseò dozpívána, u je má píseò dohrána, co zpívával jsem u muziky do svítání, ba do rána.
U, muzikanti, nebudete mnì více hrávat nahoru, vám, chaso mladá, odporouèím primáriusa Viktoru.
A jeho banda dlouho hraje vám k veselí a ku zdraví, mnì
zatroubí u jenom jednou tìpánek z Vodòan kulhavý.
U moje svíce dohasíná, mùj dohoøívá kahánek, u valdhorny si na to cídí Jan Rataj i Franc tìpánek.
Vy se tu vichni dobøe mìjte, stoiètí milí sousedi, a vae
oko zarmoucenì a na mùj odchod nehledí.

Vám pøeju, drazí sousedové, k vánocùm plné stodoly, aby
vám hodnì pøibývalo na louce, v stáji, na poli.
Vám pøeju, nai hoi varní, neli se vydám na cestu, do stáje
ètyry konì vrané, do sínì hezkou nevìstu.
Vám pøeju, nae panny mladé, lnu vysokého do pasu, vám,
nae matky starostlivé, dìtièek zdárných okrasu.
I vy mnì pøejte astnou cestu
na tu pou, kam u odcházím, kde neduhùm je vechnìm
konec, kde kraj je vechnìm nesnázím.
Dozpíval a oèi se mu zalily. Muziky hluènì hrály pøedzpívaný nápìv. Otec a do toho okamiku zdál se svìím, zdravým
a zmládlým, ale najednou se promìnil. Shrbil se, oko se stalo
matným, krok nejistým, kolena se chvìla.
Kdy muziky dohrály, otec zvolal: Tak s Pánem bohem, lidièky, a a pøijdete na vodòanský høbitov, navtivte mì!
Sousedé se shrnuli kolem nìho, chtìli mu lichotit, e vypadá jako rys a jenjen kvete, ale nelo jim to. On podal kadému ruku, nejdøív starému Støíbrnému a potom mladím
po øadì. Kdy se rozlouèil, bral se ku dveøím. Vichni mu ustupovali. Bylo ticho jako v hrobì. Primárius Viktora kynul
a muziky zahømìly tu.
Pøied domù, otec ulehl a leel mnoho mìsícùv, a
do leta, neli pøila smrt. Podlehl selosti vìkem, ji starý
neduh na deset, patnáct let uspíil, mono-li vìøiti slovùm
lékaøovým. Vecky vnitøní orgány poèaly nepravidelnì konati slubu. Mezitím míval doby, kdy se mu polevilo a cítil
se zase zdravým. Ale tím se nedal mýlit o svém stavu. Kdy
mu bylo lépe, sumíroval psaní nám dìtem, co jsme byly
pøes pole.
Na jaøe obdrel jsem od nìho poslední psaní.

Zval mne touebnì, abych se s ním pøijel rozlouèit. Psaní
bylo nedokonèeno a mìlo na sobì známky, e pisatel jedva
perem vládl, a mu posléz vypadlo z ruky.
Já tehdy proíval tu neblahou periodu muského ivota, kdy
kadá nae mylenka je na smrt. Utíkáme pøed tìmi mylenkami jako pøed straidly, ale ony nás lapají, sedají, vìí
se na nás. Chceme je setøásti - marno, tím více jich na nás
sedá a se vìí. Chceme jim utéci, a krok ná vázne, jako
bychom zabøídali do bainy. ivot je nám protivným, bezcenným, bezúèelným, a smrti se bojíme.
Tak jsem si navykl vídati otce silného a zdravého, ano mohutného, e jsem byl vecek zdrcen pøi pomylení, e jest u
navdy po jeho síle a zdraví a e ji konec jeho jest neodvratný.
Pøijel jsem domù, bylo pìkné jarní dopoledne.Vecko puèelo a kvetlo, slunce mile høálo. V domì stála nová kamenka, na ní vytesané srdce a jmeno otcovo, obé rudì natøené.
Vstoupil jsem do sednice. Nael jsem vecko jinak, ne mi
obrazotvornost kreslila. Otec sice leel na posteli, ale tváø jeho
byla spokojená, ano veselá. Stala se plnou a dostala nìnou
dìtskou ple, bílou a èervenou. Také tváø matèina, bratrùv
a sester jevila jakési blahé, nìné uspokojení. Nic takového,
co bývá v mìstì, kde nemocný straí svým oblièejem zdravé
a zdraví nemocného a on i oni se domnívají, e si tím dávají
najevo nejvøelejí rodinnou lásku. Vichni otce oetøovali, ale
svých slueb mu nevnucovali. Chodili po pièkách, dvéøe
opatrnì zavírali. Otec ertoval, a kdy mu nìkdo pøiel nablízko, chápal se jeho ruky, hladil a mazlil se a navzájem pøijímal
hlazení a mazlení.
Jakpak je vám, tatínku? táu se.

I dobøe, chlapèe, zapla Pán bùh, a na to, e
se rozesychám. A tak se rozesychám, a se rozsypu.
Staøí známí a pøátelé pøicházívali k nìmu na návtìvu. Toho
dne pøiel Sojka z Èavinì, jeho kamarád z mládí, zedník. Leta
se nevidìli. Sojka nejprve zdrelivì odpovídal na otázky otcovy po jeho rodinných pomìrech, ale znenáhla se rozehøával
a rozvazoval. Vzpomínali si na staré doby, najednou otec vyskoèil z postele a zaal pìsti: Sojko, pojï do køíku! Ale hned
zas byl pod peøinou. Sojka pøisedl k nìmu, dali hlavy k sobì
a zanotovali si Nad Stoici je vríèek.
Sojka jetì zpíval dobøe. Kdy skonèili, otec jej pochválil:
Ale Sojko, ty má jetì notu! Ty kdybys takhle, kamaráde,
pøiel mi na funus místo starého lábka! Jeho zpìv se mi nikdy nelíbil. Ale ty kdybysi zazpíval, to by mi bylo hezky, a by
mì nesli!
Sojka slíbil, a ne se mìsíc seel s mìsícem, byla mu otcem k tomu poskytnuta pøíleitost.
Zesnul v pánu.

