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331 a co namyslil, nemá valnou cenu' a je píece Homér. Ale mysllli,

musí m},slit v souladu se svou poesií. A to Holeček činí. Pňed
Našimi víš a vidíš zcela jasně a nesporně, že jen člověk těch právě
myšlenek, které myslí Holeček a jež je možno nazvati zhrrrba
konservativními, mohl vytvoňit tuto patriarchálně selskou epo-
pej. Jeho myšlenky nejsou ledajalr posbírané a smetené; jsou
v organickém spňíznění s tímto básníkem; jsou mu lrongenitální;
narodil Se pro ně a vlastně již s nirrri. A jsou co do své nosnosti
r'yzkoušeny jeho cÍílern.

A to jest, jediné správn;f poměr, kter11i má rníti básník k ŤÍši
icleové.

$osefi ffiole'řek a $eho seEskf epos

i \enícílazajímavějšíIrojaksvoul.oclnotoudokumentár.ní,tak
svou hoclnotoir uměleckcu, není dí}a pŤíznačnějšího pro tlrčit1f

historick;i olramŽik a pro určité rozpoložení české duše, než je

dí]o Joseia Holečka. Zatim co však sama tato zvláštnosL vyvo-

lává pÍání nebo ještě spíše nutnost seznárnit s ním dťtstojně

francouzslcou veňejnost, činí současně toťo seznámení tím ne.

snaclnějším a clroulostivějším. Na první pohled se .zdá, 'že 
|ze

shrnotrt do clvorr slov toto clílo velikosti tak prosté, jecino-tv tak

zarážejici, toku tak organiclréiro a nepŤetrŽité|ro. Pro jeho vy-

-.u.,,j je však marné řlertat nějak1i styčnjl bod či aspoo'T"'''Ý

reťlex, tlteri, by Írancouzské veŤejnosti ponrohl b$ je1 pŤibližně

zaňadit tuto cizí tváŤ. Není pŤíbuznosti, ani vnějškové, která by

umožnila srovnání. NeŤíká.li na pŤíklad o Čapku.Chociovi jméno

Zolovo vše, tíká alespoů něco. Avšak vesnick1i román-, v němž

Ho]eček ďosáhl rnistror,ství. které se zcle pokusírne definovat'

yyclal r,e Francii pouze žánrové obrazy. George Sand.ová, i kclyž

se oddává kouzlu míst, která miluje, vychází z protikladu' mezi

ciobrotou pŤíror1y a 
"k*ž.,'o=t,í 

měsia. A venkr:vsk rámec, aé je

jeho popis seberozvláčnější, zťrstává záminkou pro romantické

zápletlry, v riicllŽ cii,}, p.jio,, rnéně složité a osoby méně vyrazné

než ve městě. F,"'.á,,".t;i vesniclr1i román se sice vylrne vtipné

drobnťrstce' alc jen aby upacli do tézovosti, a v Zolol-;jlch hrdinech

zvíňcčtějšíctr nez 1eiicí "oir"t" 
poznáváme jcště méně vesničany

ncž v nepravdiv ch proséáčcích George SanJové. Jak jsme daleko

tu i tam od onoho vrcholného dojmu Ťáilu a klidu, liter;f vane



z Holečkova vesnického eposu Naši, rozsáhlé Ťady devÍti knih
v jedenácti tlust1ich svazcích! Poslyšte tuto starou uplakanou ženu, pronášející smutečnl Ťeč

nad Kbelnicí, a onen bezťrLčšn pňízvulr, v němž zaznivá ozvěna
nái.krl liturgick;i'ch :

,, ,. ' . v nebeském království bu.lerne míti zase svou Kbelnici,
lepší, nebeskou, která se j iž neprodává, ani z rukou netrhá.. .
Již nám zaorávají do Kbelnice cestu i pěšinku. Kbelnická luka
budou nárn zakázaná luka. Když pi ' i jdeme k mezím Kbelnice,
hájičky nám pŤipomenou, Že jsme píed cizim, kam naše noha
vstoupiti nesmí . . . Vstávajíce lehajíce želeti tě budeme,
Kbelnice z latá, Kbelnice mi]á! Dlouho js i  nás obživovala, nás
i naše děti, jako rodiče naše. A živila jsi nás poctivě a dostatečně.
Kclyž se ti někdy neurodilo, v tom nebylo viny tvé, ale vina naše,
Že nás Hospodin trestal za naše těžká provinění. Vždycky tě jen
dobr1im vzpomínati budeme, matko naše, a ty odpusé, čím jsme
se prot i  tobě prohňeši l i . .

Babička vzala tÍi štipce země a hodila na kbelnické pole
jako do otevÍeného hrobu. ostatní učini l i  podle jejího pŤíkladu.
Zase tiše zaplakali, ale Šindelái'ka' vrhla se na pole tváŤí,
rozprostŤela Se po něm, rukama prsé drapala, k čelu i tistťrm
pňikládala, líbala, s lzami polívala volajíc:

,Mně obzvláště odpusé, Kbelnice, já jsem hlavní tvoje vinice!.
Babička:,odpočinutí lehké dej jí, Pane, a svět lo věčné aé jí

svítí! . . . Vstafl, Verunko, vsta , děvečko, utěš se, ještě máme
jednu Kbelnic i ,  lepší, nebeskou. Zde jsme všichni podrobeni
chybám a hňíchrim, teprve tam budeme čisti. V nebeské Kbelnici
věčně žíti budeme v tělech oslaven1ich, a i Kbelnice stkvíti se

bude oslavou rajskou . . . Klekněte, lidičky, pomodlíme se za ni..

V1fměnkáňi a v1iměnkáňky, babička i Šindeláňka poklekli na

kraj pole a vroucně se pomodlili otčenáš. Po domodlení babička
opakovala:

,odpočinutí lehké dej jí, Ó Pane!.
ostat,ní: ,A světlo věčné ať jí svítí..

r Vesnická Žena, která se první dala svést lichotkami a komplimenty
kníŽete Egona, hoŤce toho pak litujíc.
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Dílo postupuje majestátním tokem ňeky, tu obtížené zele-
najícími se a ťrrodn11imi ostrovy, tam zpoma]ené v ramenech, kdg
vocla poněkud stojí, a nikcly nespěchá, aby skončilo v oceánu
času. Dospěje- l i  k deltě, která bohatě napáj ikraj inu, je to proto,
aby tam opět nalezlo nov;í. zdroj, , neioi lua. poI.."čovat ve
svém pokojném a neuspěchaném běhu.

Nělrolik svazkri - autor sám pňesně neví kolik - musí ještě
násled.ovat, aby bylo díIo zcela skončeno. Jedenáct svazk ,které jiŽ vyšly, pňedstavuje tňicet let života tolroto robustního,
dnes pětasedmdesátiletého starce s t,itánsk1|,mi plecemi, kter1f
vážností a celkov;im vyrazem své t,váňe pripomina patriarctry
vytvoňené renesančními sochaňi, takového MojŽíše áa ui.t."t-
angela nebo omšeIé strážce medicejsk11ich hrobek. Jako na těc}rto
sochách nacházíme cosi primitivně velikého a naclliclského v tomto
díle tak robustního a tak umíněného záměru, v němž není vribec
místa pro lidské bolesti, v němž sc prosté a vellré city zvedají
samy do t,akové roviny, kt,erá pňesahuje život, jeánotlivce.
K čemu by byla na této ňece širokého a zadumaného toku malá
ztroskotání ctižádostí a jednotliv;i,ch ]ásek? Holeček jaksi
,,myslÍ kolektivně.. _ a jen tím r'ětšije jeho zásluha, jak často se
mu daií nás dojmout.

To, co nás u něho dojímá, naprosto není individuální osud
lid.í, kteŤí se zdají b-y.L zrozenijerrprot,o, aby vydobyli z ptidy
yet|lá díla, aby se oddaně podňiái'i jejím zákonrim. Buáeme však
]c slzám dojmuti smrtL Kbelníce,'n.."iot.y asi o dvaceti číslech,
kt,erou nakonec kníže Egon srovná se zemÍ. Pluh projecle tam, kde
sálalo teplo skromn;íclr domov , a z nešéastn1iicir vesničanrl,
vypuzen;1ich ze sv1ich nuzn;ich hospodáŤství šii<anou, násilím
i vnadidlem vydělku, Se ve mčstech stanou ubozí proletáŤi,
nesc.hopní čelit podmínkám nového života a každodenním ná-
stra]rám. Jejich drama shrnuje drama celé vesnice, zároclku ži.
vota sociálního, hnízda lidské něžnosti, rozdrceného pocl patou
feudal ismu.
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3E8 Babička: ,Amen... .
Účastní se tu a zárove si odporuje dvojÍ sociální pojeti, obojl

značně vzdáIené našim současn;im starostem a konfliktrlm.
Na jedné straně feudální idea velkostatkáňe, knÍžecího hulváta,
kterf je rovněž pŤipoután k hroudě, jíž chce vlastnit stále vÍce.
Na druhé straně drobnÍ venkované, ze všech sil se plahočící na
kousku zemé, kde se narodili, kde tvrdošÍjně opakují gesta
naučená od pŤedkťr, s nimiž je spojuje tajemné pouto. Vášnivě
konservativní víra se u nich ztotožriuje s katolicismem, kterf
pŤijali v drisledku protireformace, která pňejela po tét,o části Čech
jako válec na utlačenÍ duší. Jsou kaťolíky prostě, cele, a pňece lze
ještě jalro pod dodat,ečnfm písmem na palimpsestu vyčíst starou
husitskou stopu pod pňijat,ou a celj'm srdcem uskutečriovanou
zbožností: poctiv;i' a drsn;i rozum' smysl pro vážnost existence,
puritánství mrav zcela patriarchálních a pln1fch spontánní
hierarchie.

Jednu z nejzajímavějších částí díla tvoŤí dva svazky, Emísaíi,
kde vidíme, jak se Bismarck, piipravující válku roku 1866,
pokouší rozbouiit st,ar1f protestantskÝ a národnostní kvas, dňíma-
jící na dně těchto duší navenek katolickfch a monarchistic.
kfch. ostatně tit,o vážni lidé vribec nejsou chladní, tento život,
Ťízenf rytmem ročních období, má také své bouŤe a své pŤíliš
lidské sváry. TŤídni cit je zvláště silnf. Zdá se, jako bypropast
oddělovala st,atkáŤe od malfch zemědělcrl. Sůat,ek clívky s ch1ap.
cem ze sousední vesnice vede k tolika rivahám a starostem jako
sůatek princezny, kterou její svatba pŤipoutá k cizí velmoci.
Ale téměŤ všechny vášně vyrisťují v jedinou: zachovat, trvat.
,,Stačí bJrt,.. povzdechl si Joubert. St,ačí uchovat si otcovskou
pridu a udržet poctiv život, myslí hrdinové tohoto venkovského
eposu. A hranice jejich ctižádosti vytváŤejí také jeho podivu-
hodnou velikost, známku to plodného a stňizliveho prijimani
osudu, v čemž je pro moderního čtenáŤe lekce pŤíliš často za.
nedbávaná.

Pokud jde o vášně milostné - Láž prostá a jakoby osudová
velikost. Protože smyslné ostŤÍ je otupeno navnou polnÍ prací,

orojevuje se láska téměÍ vždy jako naplnění zdravé a posvátné

iunl.., jako poslušnost zákona zachovánÍ života, stejně vzneše.

ného, jako je zákon zachování púdy. Ani modr kvítek, ani ro-

mantické houští. Žaany Romeo a Julie na uesnici, žádná pastorála

ani surovost. Štusti nebo spíše spokojenost, která je méně ilu.

sorní, vych ázi z života věčně se opakujícího pod Qfmž horizontem,
z prací, jelichž každodenní opakování tká pevné pouto mezi
generacemi, z instinktu Ťádu, kterf člověk napll1uje, i ňádu, kterf
ud"zui". PŤipadá nám, že jsme se vrátili do doby pŤed láskou _

vášní, do oné Ťecké atmosféry, jasné a dristojné, čisté a jakoby

neosobní i v největších neštěstích, kterou ještě nepňišel porušit
Euripides sv;fm skandálním popisem utrpení Fédíina. Vzpome-
neme si také na stoicismus Japoncri ve věcech lásky, na jejich

pohrdání jakfmikoli okázalj'mi citovfmi projevy jako nedrl-
stojnou slabostí.

Holečkova vesnice, která má vfchodiskem jeho rodné Chel-
čice v jižních Čechách (kolébku filosofa Chelčického, ne pŤíliš
vzdálenou od Husince, kde se narodil Jan Hus), je časově právě
tak určitě situována jako místně. Vyprávění, které se rozestírá
do několika desítiletí, začíná kolem roku 1850, v okamžiku na-
rození autora, kterf chtěl zpodobit svého vlastního otce v sedláku
Kojanovi, duši evangelické v robustním těle, smíÍení to kŤesťan.
ské dobroty a selského typu v celé jeho hluboké poctivosti pod-
barvené pŤemJlšlivfm duchem, a zasažené náboženskfmi pŤed-
stavami neodlučitelnfmi od české země. Ačkoli však každf svazek
je jistfm zprlsobem datován a pÍes zastávky u podrobností vy.
počtené taÉ, aby zdrlraznily pomalost pŤednesu, pŤes rizkostlivf
zájem o detaily pŤi popisu mravti, pŤes oddanou trpělivost, která
doprovází nejnepatrnějšÍ gesta nejnepatrnějšÍch lidí, pŤes všechny
tyto drivody, t<tero by jinak omezily dosah knihy, vymyká se cel-
kov1f dojerrr.vfrazrlm, které by jej chtěly opsat. Není to vrlbec do.
jem, jakf vyvolává román, a tím méně kronika, nfbrž dojem
z eposu, z rozsáhlého epického cyklu, kterf chtěl zcela volně a do
uejnepatrnějších odstínrl zachytit duši věčné vesnice se všemi
jasnfmi i zmatenfmi vztahy této duše k zemi, jejímž je dítětem
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840 i sÍ'rážkyní. Více než nekonečnfm regíonálním románem, jimiž
hemží moderní česká literatura a které mohou mít 'á o"o
P-ol':.é s Našimi jakousi povrchní podobnost, poaobá se di
Holečkovo slovansk;fm a seversk;Ím eposrim, které autor stud
val a pŤeložil, finské Kalevale na pňíkiad. Jako ÉIémir Bourges
jin;f_romanopisec ne práwě obratn;f a dosud ne dost pocho|en1
má Holeček ,,epickou hlavu..; zatím co si však Latinec wli
-ePo.y V1fchodu, obracel se Slovan k bájÍm Severu a Jihu. Za
hltat a pŤekládat - pŤedkrm to pro obia _ epickou a Iyri
poezii Jihoslovan , kterou poznal náhodou v roce tgz6

odvážil-li se syn zlomyslného sabinského písaŤe iíci, Že ,,starJr 311

Homér někdy podŤimuje.., bude nám snad dovoleno ptiznat, Že

i četba Holečka někdy pŤipomene tento Barrěsrlv risudek, zcela
prostlÍ jakékoli zlomyslnosti, když Ťekl: ,,To je nudná kniha..

iv*z obdi,,n;fm tÓnem, jak;ilm Ěekl: ,,To je velmi krásná y{g|..-

.ir^taa hluboká radost,.. Íekl Barrěs, ,,ffiá svrij zdroj v práci,

v risilí, prostě iečeno v určité nudě. opravdovjl umělec se nebojí

unavovat a zdát se někdy nudnJrm... Ano, pokud jako Balzac, na

něhož tehdy Barrěs myslil, nebo jako Josef Holeček počal dílo'
jehož rozměry i vnitŤní duch mají právo pohrdat našimi pravidly

pro zábavnost a líbivost. Tento epick dech, kter1|' jen velmi

"riar* 
zavane ze stránek francouzského románu, rozechvívá

nejkrásnější místa Našich, selského eposu' jehož devátf, ne však
po.l.d'.i svazek se naz;fvá M je a popisuje slavnost vítání jara

na české vesnici. Lze ŤÍci více na drlkaz svěžesti díla i umělce?

zpravodaj Ndrodních listt1,
Jak uplat ovat společné měňÍt,ko našich literárních hŤíček

díIo, které je o tolik pŤesahuje? Setká-li se již Holeček ve I
zemi často s obdivem poněkud vzdálenfm a spíše s uctivou
slávou než se srdečn m porozuměním, paĚ musí uyt t",,to po.ii
tlivu a vJ'šky ještě větší, jde-li o publitum cizí. K-dyby se na
nějakf Francouz dost směl;i, aby pňeloŽil a vydal;eaenact s,,az
Našich, mohla by se naskytnout otázka, uyto-ii by dost, jeho
krajan natolik odvážnfch, aby se je odhodiali číst. Z hledisk*
cizího publika nelze popÍít, Že zálemněkdy ochabuje a pozornost
chvílemi polevuje pŤi tomto nesmírném díle, kterě studujo
vesnici, jako by se studoval celf svět. Ale vydání vfběru nej.]
podstatnějších stran ve dvou tÍech svazcíctr. by aněs, kdy jil
francouzské publikum trpělivější a zvídavějšt nez taytoli pŤed.
tím, stačilo, aby mu dalo ne-|i tiplnou, tedy alespoů souhrnnou
pŤedstavu o obru české literatury, jehoŽ neaktuátnt rodnik i6]'jvysok$m a vzdálen;fm, ale jistfm zdrojem víry v uměni a zivoi. 'l

Ani pesimistické, ani optimistické; tato slova zavánějÍcÍ
romantismem se špatně hoclÍ na dílo, pojaté vně každého roman.
tického pathosu, každé citové či slovni pňepjatosti. Znát Život
znamená milovat jej, a u Holečka se setkáváme s pňekvapivou
znalost,í venkovsk; ch prací i náÍadí; tento epicky basnit má 'i
vzdělání.inženfra agronoma i obŤadní znalosti ze starého jarma. i
rečního kalendáÍe.

Co by bylo těžkfm prohŤeškem v románu, není jím v eposu.




