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SDĚLENÍ K ČLÁNKU "JAK VZNIKL ROMÁN JAN CIMBURA - DOCHOVANÉ 
VYPRÁVĚNÍ", ZVEŘEJNĚNÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

„Putim srdéčko Jižních Čech“ 
(z  web. stránek obecního úřadu Putim) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pan Václav Pixa z Putimi č.p. 157 uveřejnil na svých internetových stránkách 

článek „Jak vznikl román Jan Cimbura – dochované vyprávění o životě Jana Cimbury“. 
Na uvedený článek reagovali čtenáři a ctitelé literatury J. Š. Baara a byla jsem jimi 
požádána, abych se k uvedenému článku vyjádřila. Proto bych chtěla odpovědět 
z konkrétních písemných vzpomínek na Jana Cimburu – jak ze vzpomínek sousedů, 
z deníku akademického malíře Jana Hály, tak i ze vzpomínek mého otce. 
 

Můj otec, Václav Pixa, píše o jedné sousedské pivní besedě z roku 1904, kdy se 
putimští vrátili ze slavnosti odhalení pomníku rychtáře Kubaty. Při této příležitosti se 
farář Josef Baar, který rád mezi sousedy chodil, poprvé zmínil, co píše jeho synovec J. 
Š. Baar o Putimi. Vlastně tím chtěl sousedy připravit na vydání knihy, která byla již 
připravována a psána. O dochovaném vyprávění pana Josefa Maary z roku 1954 
můžeme jen pochybovat, když vezmeme v úvahu, že Josef Maara se přiženil do Putimi 
č.p. 26 v roce 1888. V té době Jan Cimbura již nebyl jeho sousedem, ale 
jednasedmdesátiletý nemocný člověk žijící u svého syna Martina, č.p. 10.  
 

Písemné vzpomínky na J. Cimburu nám zanechala Anna Babáková, nar. 1881 
v Putimi č.p. 32. Anna Babáková napsala své paměti v roce 1956, ve svých 75 letech. 
Vzpomíná na rodiče, mládí, učitele, sousedy a také na Jana Cimburu, o kterém píše, že 
ho dobře znala. Píše události přehledně a čitelným písmem. Cituji: „ Pásávala jsem husy 
a kolem jezdil na pole Martin Cimbura se svou ženou Marjánkou, která mně vždy 
dávala namazaný chleba máslem. Starý Cimbura sedával vzadu na voze a držel si 
rukama nohy pod koleny, aby se jeho dlouhé nohy netloukly o zem. On na mě volával: 
„Ani čko, tu máš jablíčko!“. Ovoce míval plné kapsy. Také měl pěknou zahradu, byl 
dobrý sadař jak u Pixů, tak u syna Martina. Cimbura byl velký silák, kde bylo jeho síly 
třeba, přišel a pomohl. Ale síla sílu zmáhá a také ho přemohla při nakládání kněžského 
kamene v luzích, kde si udělal pruh (pruh = kýla, pozn. autorky), který ho trápil celý 
život. Cimbura byl poctivý a spravedlivý jako jeho předchůdce František Pixa, takových 
lidí je dnes málo. Oba Cimburové – jak otec, tak syn Martin rozuměli nemocnému 
dobytku, volali je i do okolních vesnic. Když viděli, že některý dobytek má zlomenou 
nohu nebo není již do chovu, zvíře odkoupili, dokrmili a měli masa na celou zimu. 
Nejen oni, ale i přátelé a čeládka.“ Anna Babáková zapsala i vzpomínku na svého muže 
Jana Babáka, nar. 1881 v Putimi. „Jan jako mladý sloužil za kočího u Martina a rád 
vzpomínal, jak se měl u Cimburů dobře.“ 
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Další písemné vzpomínky pocházejí z deníku akademického malíře Jana Hály. 
Roku 1939 Jan Hála uzavřel smlouvu se zemědělským nakladatelstvím novin v Praze, 
že bude ilustrovat knihu Jan Cimbura. Blížila se válka a vydání knihy měla prohloubit 
vlastenecké cítění, v té době tak potřebné. Jan Hála rád práci na knize přijal a snažil se 
co nejlépe sžít s hrdiny v místě příběhu a vše si zapisoval do svého deníku. Vzpomínky 
z deníku J. Hály vydal jeho vnuk Jan Olejník v publikaci „Výběr z prací členů 
historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích“ r. 1990. 
V uvedeném článku jsou z malířových deníků citovány pasáže z jeho návštěvy v Putimi 
roku 1939, z nichž vyjímám doslova: 
„Vcházím brankou na putimský hřbitov. Blízko branky je čerstvě vykopaný hrob, vedle 
na drnu sedí stařec, motyka a lopata leží vedle.  
„Kopete hrob?“, oslovím ho. „A vy jste hrobař a kolik je vám let?“ 

„Osmdesát, v šedesátým sem se narodil.“ 
„To jste znal Cimburu!“ 

„Toho jsem znal dobře! To byl moc hodný člověk. To už sem byl ženatej u 
hrobařů a potřebovali sme dvěstě zlatejch a Cimbura nám je pučil. Tenkrát směnky 
nebyly, to byly oblikací. Cimbura povídá: >Já žádný oblikací nepotřebuju, to já si 
vezmu za svědka Pána Boha!<,“ vypráví starý hrobník. „A dobytku rozuměl. To nám 
stonala kráva a šlo se pro něj. Stoup si do futra u maštale a povídá mi: >Vem ji za 
hrudí.< Byl jsem mladej, silnej, vyzdvih sem ji. >A to je hřebík<, povídá Cimbura. >A 
kde by se vzal hřebík!<, já na to.  >Vona ti ho nesežere, ale v louži vypije.< A vona ta 
kráva takový byla, kde byla na cestě louže, hned do ní padla a pila.“ 
Vyptávám se dál, jak Cimbura vypadal. 
 „Velikej člověk to byl, silnej, větší něž já. Byl zrzavej, hlavu měl šišatou. Nosil 
beranici a kožich takovej jak bejvaly. Obličej podlouhlej, nos jako já. Starej Cimbura, 
toho nesmím pohanět, to byl moc dobrý člověk. Dyž sem byl kluk, ministroval sem 
s Martinem. Cimburka dycky dyž pekla chleba, přinesla hrnec bramborů a marš do 
pece! A ty byly dobrý... To si dycky na to vzpomínám.“ 
Starý hrobník vyprávěl a já jsem si kreslil jeho zajímavou hlavu. Položil jsem mu 
poslední otázku: „Jak se jmenujete?“ 
 „Matěj Hála.““ 
 

O manželském souladu J. Cimbury a jeho ženy Marjánky svědčí vyprávění 
nevlastního vnuka - mého otce V. Pixy, nar. 1897 v Putimi č.p. 25. Můj otec vzpomínal 
na nedělní odpoledne, kdy po požehnání v kostele, které začínalo ve 13,30 h a končilo 
ve 14 h, chodily jako děti s rodiči na návštěvu k dědouškovi, babičce a ke strýci 
Martinovi. I dnes udržujeme přátelství s potomky Jana Cimbury.  
 

Podle zápisu v matrice mrtvých nezemřel J. Cimbury bídně, zemřel stářím, jak je 
zapsáno v matrice na „marasmus“. Zemřel 16. ledna roku 1898 na den sv. Antonína 
poustevníka. 
 

Rukopis, o který se opírá V. Pixa a jak jsem informována, není v archivu 
registračně zařazen. 
 

Anna Wretzlová-Pixová 
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 „Jan Cimbura“  
(Z románu J.Š Baara)   

Sedlák Piksa v Putimi ležel těžce nemocen. Byl také Semičák, sloužil s Cimburou 
na vojně a přiženil se do Putimi na živnost - k Soukupům. Vzal si nejstarší dceru jejich 
a ostatní tři vyplatil anebo věna jim na statku pojistil. Syna u Soukupů neměli a 
hospodařilo se tam všelijak. - Ale Piksa se toho nezalekl - vzal si Marjánku, tu co 
sloužila asi rok s Cimburou u Kovandů, a počal hospodařit. Z počátku pomáhali mu 
tlačit jeho rodiče ze Semic - ale Piksa brzy vyjel z bahna na tvrdou cestu a z dolíku se 
vyškrábal na kopec. Poplatil dluhy, jednal počestně a synovsky s výměnkáři až do jejich 
smrti, podíly všecky vyplatil a teď pomýšlel už na své vlastní děti - na dva chlapce a 
dcerku - aby jim věna nashromáždil, když v tom Pán Bůh poslal na něho tu těžkou 
nemoc.  

"byli jsme s Piksou doma rostenci a na vojně jako bratři - nemluvívali jsme o tom, 
ale cítili jsme, že se rádi máme. On nemá v Putimi krevních přátel a tak mě žádal, abych 
byl sirotám jeho poručníkem, a já nemohl odepřít."  

V putimském kostelíčku svatého Vavřince dne 20. října 1858 oddán byl Jan 
Cimbura vdově Marii Piksové za muže… V jeho životě nastalo druhé období…  

"Tak už třetí jméno ponese náš dvůr - u Soukupů se tu říkalo od stara - potom u 
Piksů - a teď tu bude u Cimburů," kousavě povídala Anka, vdaná až kdesi za 
vodou………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rod Pixů v Putimi a Jan Cimbura - skutečnost 
(z dosud dostupných materiálů vypsal V. Pixa ) 
 

V roce 1731 11. listopadu přiženil se do Putimi na od pradávna Cimburovský 
grunt který byl později popsáný  č. 25 Jakub Pixa ze Smrkovic  (čp. 2) a  stal se zde 
hospodářem. Manželkou se mu  se stala vdova Máří Majdalena Hubáčková  
(Cimburová). Tato se po smrti svého manžela Martina vzdala dědictví grutu 
Hubáčkovského (v Putimi č.24), kam byla provdána a vrátila se s dcerou Barborou ke 
svému otci Petru Cimbuovi, v té době poslednímu v řadě hopodařících Cimburů na 
tomto gruntu čp.25. 

V r. 1767 převzal grunt nejmladší syn z tohoto manželství Josef Pixa. Za 
manželku  si vzal Máří Majdalenou, rozenou Skálovou z Putimi (čp. 40).  

Od r. 1796  do r. 1837 hospodařil  nejstarší syn Josefa a Majdaleny Vít Pixa. 
(Vítův bratr Matěj Pixa postavil v Putimi čp. 83 – měl po chalupě přezdívku 

„Cimburák“) 
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Děti Víta Pixy (ze dvou manželství):  
 

*12.3.1807 Mařena 
 

+ 24.2.1835 ? 

*21.11.1808 František 
Vavřinec 
 

(hospodařil  na č. 25  v Putimi a zemřel 26.4.1848)         

*6.2.1811 Matěj  (oženil se do Semic na č.6 manželka Anna 
Cimburová) 
 

*30.7.1813 Vavřinec 
 

více nenalezeno 

*24.12.1815 Ján 
Evangelista 
 

(Po návratu z vojny se dne 8.6.1847 oženil 
s Kateřinou Bínovou z Myšence zůstává v Putimi, 
zakládá zde novou větev rodu. Zemřel 7.4.1885 Jeho 
syn Matěj postavil v r.1885 chalupu čp. 112 ) 
 

*9.10.1817 Kateřina 
 

(+14.4.1819. psotník) 

*15.9.1821 Kateřina     
 

 (Provdána v r. 1856  za  Petra Tománka  obecního 
sluhu v Putimi)  
 

*9.5.1824 Anna           (Provdána za Matěje Huspeka z Tálína – žili 
v Putimi)  

   
 
František Pixa (nar. 21.11.1808)  byl od 8.10.1837  hospodářem na tomto 

rodném grutě  č.25 se svojí ženou Kateřinou, rozenou Peklovou z Putimi čp. 14. 
V tomto manželství narozený 7.9.1838 syn Tomáš Pixa. (zemřel dle zápisu v knize 
zemřelých již 10.9.1838). V roce 1841 zemřela i jeho matka Kateřina. 
Druhou ženou ovdovělého Františka Pixy se stala 4.5. 1841 v Píseckém kostele Marie 
Soukupová  nar.16.5. 1818  v Semicích čp. 21, 
 (otec - Jos. Soukup syn Martina Soukupa sedláka v Louce panství orlické, farnost 
Zahoří.  
matka – Anna roz. Kovaříková, dcera Martina Kovaříka ( v seznamech poddaných 
zapisován jako Martin Cimbura ) a matky Boženy roz. Brožové z Nepodřic) 

Jako svědek nevěsty při tomto svatebním obřadu je podepsán Jan Cimbura 
chalupník v Semicích - otec Anny a Jana (rody Kovaříků a Cimburů v Semicích byly 
v příbuzenském vztahu.) 

 
S touto druhou žennou Marií roz. Soukupovou měl František Pixa čtyři děti:  
 
dvojčata: 
Jana -  nar. v r.1842 - pozdějšího  dědice „Pixovského“ gruntu  čp.25 v Putimi),  
Františka  –  nar. v r. 1842 - přiženil se 26.9.1870 na hospodu v Putimi čp. 9.  
dále dcery: 
Veroniku -  nar. r.1844  - provdanou Štěrbovou v Putimi   
Barboru – nar.1847 provdanou do Vitic. 
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František Pixa  otec těchto uvedených dětí zemřel 26.4.1848 – (dle knihy 
zemřelých na tyfus) Poručníkem dětí byl ustanoven bratr zemřelého, Matěj Pixa již  
oženěný do Semic. - (švagr budoucího sedláka v Putimi Jana Cimbury). 

 
K pozůstalé vdově Marii Pixové (roz. Soukupové) se přiženil Jan Cimbura ze Semic 

20.11. 1848  a stal se hospodářem na  Pixů  chalupě č.25. (kde se vždy říkalo „u 
Cimburů“ i když už  patřila Pixům)   – Podle smlouvy pouze do zletilosti dědice 
Jana Pixy - syna zemřelého. 

 

Janu Pixovi  (nar. v r. 1842)  - 21.3 1869 bylo  přisáno vlastnictví chalupy, 
kde Jan Cimbura hospodařil, a která mu dovršením plnoletosti patřila. 

 Právo spoluvlastnické  31.12 1869 připsáno i jeho manželce Rosáli  rozené 
Roučkové ( ze mlýna v Putimi) 

S nástupem tohoto nového hospodáře, Jan Cimbura  odchází se svojí rodinou na 
chalupu v Putimi čp.10, kterou v r. 1879 odkoupí. 
 
Václav Pixa (syn předešlého hospodáře Jana) a jeho manželka Rozálie  rozená Říhová 

ze Zelendarek se stali vlastníky 31.12.1912. Rosálie však zemřela již r.1918. 
Druhou Manželkou Václava Pixy se stala  26.5.1919 Rozálie Adámkové z Putimi. 

Tento poslední hospodař Pixa hospodařil tak, že musel v roce 1934 zadlužený 
statek prodat.  Kupcem byl Jan Rybák z Oslova, který jej prodal Václavu Šmitmajerovi. 
Dnes v r. 2012 hospodaří jeho vnuk Václav Šmitmajer. 

 

Rod Cimburů  v Semicích -  byl založen před r. 1700, snad Matějem 
Cimburou, právě  z tohoto Putimského Cimburovského gruntu (čp.25) který se přiženil 
na chalupu čp.7, (zde tento rod stále pokračuje). Jeho potomci později žili i na sousední 
chalupě v čp. 6.  

Jan Cimbura  nar. r. 1785 v čp.6 (děd putimského sedláka Jana Cimbury) se již 
jako vdovec (46 let) oženil s Kateřinou dcerou sedláka Václava Žižky z Putimi čp. 34.  

Jan Cimbura, syn tohoto Jana (z prvního manželství matka Magdalena Skalová 
ze Smrkovic)  nar. 1785 se oženil v r. 1810 s Marií  Štěrbovou ze Semic. Čp.2. 

 Jejich nejstarší ze šesti dětí, dcera  Anna Cimburová (nar. 1811), již jako matka 
pětileté Barbory, se provdala 6.1.1837 v píseckém kostele za Matěje Pixu  (nar. 
6.2.1811) – (bratra  hospodáře Františka Pixy  (nar. 21.11.1808) z putimského 
Cimburovského gruntu čp. 25)   

Jan Cimbura - prvorozený syn narozený 17. 6. 1817 - bratr Anny  - putimský 
sedlák - hrdina románu, se přiženil 20.11. 1848 do Putimi k vdově  po Františku Pixovi  
hospodáři na čp. 25 Marii Pixové, rozené Soukupové ze Semic na  tento bývalý 
Cimburovský grut. (František Pixa  zemřel 26.4.1848) 

  (V matrice oddaných je zapsán Jan Cimbura jako „chalupník v Semicích“    - 
ne „podruh v Hradišti“ jak by bylo psáno kdyby přišel přímo od sedláka  Kovandy.)  

Děti z tohoto nového manželství vdovy Pixové s Janem Cimburou: 
 Josef - nar. 14.5.1854   -  (zemřel 21.1. 1856  - psotník) 
Marie  - nar.  20.9. 1856 –  (vdaná  25.8.1885 za Jos. Kotrcha ze Stříteže u 

Volyně) 
6.10.1859 narozena dvojčata: 
Václav – ( zemřel na záškrt 11.3.1871) 
Martin  – oddán P. Jos. Baarem 1.2.1887 s Marií Srnkovou („Hamákovou“) 

z Putimi čp. 31.  
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S nástupem nového hospodáře (již zletilého Jana Pixy nar. v r. 1842) Jan 

Cimbura  odchází se svojí rodinou na chalupu v Putimi čp.10.  
 
Chalupu č.10 Čulíkovskou prodal Jan Čulík v r. 1862 Tomáši a Kateřině 

Srnkovým z Putimi čp.31, toho času hostínským na hospodě na návsi čp.9. (Hospodu 
která bývala majetkem města Písku, získali do vlastnictví r.1869). Chalupu čp.10 zřejmě 
neobývali, žili na hospodě. Tomáš Srnka zemřel 2.10. 1869. Vdova Kateřina (37 let tři 
děti) se provdala 20.9.1870 za  Františka  Pixu (28 let svob.) z Putimi čp.25. (Jan 
Cimbura byl jeho nevlastní otec) Proto mohl chalupu čp.10 Jan Cimbura užívat, a později 
11.7.1879  odkoupit.  

(Hospodu čp.9 převzal dědic – syn zemřelého Tomáše Srnky, Jan Srnka 29.6. 1883 
O tom že Jan Cimbura se svojí rodinou chalupu Čulíkovskou čp. 10  užívali již v r. 1870, 

svědčí matriční zápis při úmrtí Cimburova syna Václava z 11.3.1871,  kde je zapsáno místo 
úmrtí Putim čp.10.) 

 
Martinu Cimburovi   a jeho manželce připsáno právo vlastnické čp. 10 v roce 

1887. 
Jan Cimbura zemřel v lednu 1898. 
Martin  Cimbura  zemřel v r. 1918  bezdětný, jeho žena ho brzy následovala. 
Chalupa č.10 byla 19.4.1919 připsána dědičce Marii Kotrchové ze Stříteže u 

Volyně – sestře zemřelého Martina Cimbury, která ji prodala 1.7.1919 Josefu Horníkovi 
ze Skal (pracoval jako zřízenec dráhy) a Anně jeho manželce. Dcera této Marie 
Kotrchové - Cimburovy dcery se provdala zpět do Putimi za Jana Jaroše na čp. 49. 
 
 

 

Co bylo napsáno o Janu Cimburovi: 
 
Učitel v Putimi Josef Koch v příloze putimské pamětní knihy zapsal: 
„Spisovatel Jindřich Šimon Baar vydal o Janu Cimburovi knihu pod názvem „Jan 

Cimbura“ v níž učinil z něho hrdinu a neobyčejného člověka. Vypravování o něm a o 
Putimi neodpovídá z velké části pravdě. Žil jsem v té době v Putimi a byl jsem 
s Cimburou v dobrém přátelství.“ 

 
 
 
Jak vznikl román   „Jan Cimbura“ 
(Dochované vyprávění Josefa Máry) 
 
Josef Mára, se přiženil v r.1888 do Putimi z Jamného u Zahoří. Jeho manželkou se 

stala dcera Tomáše Vaňaty z č. 26 Marie. Josef Mára byl vzorným hospodářem, dožil se 
vysokého věku.(asi 98 let)  S Cimburou žil v obci 10 let,- do jeho smrti v roce 1898. 

Toto vyprávění vyslechl dne 25.10.1954 a zapsal P.František Kunovjánek, v této 
době putimský farář, který žil na putimské faře od r.1952 do r.1958. Na žádost MNV 
Putim byl  přeložen, protože svojí  oblíbeností  u místní  mládeže narušoval založení 
mládežnické organizace ČSM. Přestěhován byl na faru do Myšence kde se tento zápis 
vzpomínek J.Máry dochoval.             
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Podle vypravování pana Máry starého 92 let z Putimi č.26 ze dne 25.10.1954, 
povstal román  „Jan Cimbura“  následovně: 

Před první světovou válkou  (21.8.1904) konalo se slavné odhalení pomníku 
Kubaty na Blatech. Z Putimi tam jeli na třech ověnčených vozech, hlavně omladina. 
Povozy s koňmi půjčili sedláci (rolníci): Mára, Černoch, a ten co byl na Lukášovském 
domě. Poněvadž neznali cestu, vedl je na kole, tehdy na vzácném a drahém vozidle za 
92 zlatých, šenkýř Říha znající tam cestu. Sním jeli na kole ještě Mára jmenovaný a 
Pelikán. 

Při odhalení pomníku mluvil spisovatel Klostermann. Účast byla veliká. Slavnost 
se všem líbila. 

První zpět do Putimi přijeli tří, co jeli na kolech. Domů nešli, nýbrž do hospody  
„u Říhů“. V hospodě už byl dp. far. Baar a Martin Cimbura syn Jana Cimbury. D.p. se 
hned tázal jaké to tam bylo. Řekli mu že to bylo pěkné, Kubata vyzvednut jako vzor 
neohroženosti a nebojácnosti. Klostermann oněm složil báseň (?). Dvořák z Podeřiště 
tam byl se čtyřspřežím hřebců atd. 

Dp. Baar pozorně vše vyslechnuv, začal chodit po lokálu (sálu). Najednou se 
zastavil u Martina Cimbury, sedícího u kamen a pravil: „Martine, Chodové mají 
Kozinu, na Blatech Kubatu. Což kdybychom někým takovým udělali Tvého tátu“. 
Martin se smál a sním se dali i ostatní do hlasitého smíchu. „Jen se nesmějte“.- Což  
kdybychom z něho udělali vzor jihočeského sedláka? Já ho znám dobře a dám to nějak 
dohromady. Potom řeknu Jindrovi a ten už to upraví tak aby Tvůj otec (J.C.) byl vzorem 
jihočeského sedláka. 

Toto se událo v neděli. V pondělí p. farář Baar vzkázal pro Martina Cimburu a 
Máru, aby mu vyprávěli o Cimburovi. – Martin  C. vyprávěl jak je tatík nosil v botách 
(na pouť ?) do  Nového Dvoru, kterak kvočna vyseděla kuřátka v tatínkových dřevácích 
(které mu zvláště  museli zhotoviti neboť měl tak velkou nohu – chodidlo). Takové 
hlouposti o něm přece nebudeme psát , poznamenal Baar. 

Jan Cimbura  byl velký masojídek. Koupil na podzim krávu hubenou (bez rohů za 
12.zlatých), vykrmil ji, zabil, naložil a přes zimu ji snědl. – Měl velikou sílu. Někde 
zajeli s fůrou sena dále od vykýře a potřebovali vůz se senem přistaviti blíže. Zavolali si 
J.Cimburu. Přišel. Vlezl pod vůz. Lehl si naznak ( na záda ). Nohama fůru nadzvedl a 
přisunul blíže k vykýři. (Takové nadzvednutí a přisunutí jsem dosud neviděl, řekl Mára. 
Jindy spadla kráva do řeky. Zavolali  J. Cimburu . Ten vlezl do řeky, opřel se ramenem 
o krávu (zadek krávy) a vytlačil ji z řeky. 

 J.Cimbura měl výšku 192 cm, ruce dlouhé až pod kolena (jako orangután), dlouhé 
chodidla, prsty na rukou silné, třikrát tak silné jako u obyčejného, normálního člověka. 
Děti trestal prstem za hlavu (frkem), a tak silně, že dítě spadlo. Jinak byl nehezkej – 
zrzavej – na vojně nebyl. 

Ani se ženou nežili dobře - on nadržoval svým dětem - ona svým (Pixovým) 
Cimbura bídně zemřel. (způsobil si kýlu, která prý byla příčinou smrti) 
 
 
Uvedený  dochovaný zápis P. Františka Kunovjánka je napsán na fakturách z   

„Knihkupectví české katolické charity“ vystavených v září 1951. 
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Snímek originálu zápisu P. Kunovjánka 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

    Přílohy dopisů P. Jos Baara            
V depozitáři muzea  Jindřich Šimona Baara 
v Klenčí, je uložena část korespondence 
spisovatele se svým strýcem Josefem Baarem 
děkanem v Putimi.  V přílohách dopisů lze 
nalézti  různé náměty ze kterých mohl 
Jindřich čerpat. Dochoval se i list ve kterém 
putimský farář, Jindřichovi o Janu Cimburovi 
opravdu píše (zřejmě prvně): 
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 Opis části listu: 
Silák Cimbura. 
U nás znám na Písecku ze Semic rodilý starý Cimbura  jakožto první silák. Syni 

rolníků chodívali do služby jinam, když jich doma nebylo třeba. tak se dostal Cimbura 
do Hradiště. Tam sloužil mnoho let, byltě člověkem řádným, spolehlivým, šetrným a 
přitom znám co silák. zajel-li některý kočí neb hospodář poněkud špatně, a musil 
couvat, říkával Cimbura: „počkejte chvíli“, vzal za vůz s celým nákladem, odsadil ho, a 
řekl: „ jeďte už to půjde dobře“. 

Do hospody chodil jenom památkách, o posvícení, v masopustě a o obžinkách, 
vždyť ani v jiné době muzik nebývalo. 

Dva nepokojní známí práči byli v Hradišti. Zprvu ovšem neznala většina sílu 
Cimburovu. Ten si sedl za stůl jak zvykem bývalo bez kabátu pouze v košili 
s naškrobenými rukávy. Známí nepokojci ho všelijak dobírali, chtíce ho donutiti ku 
pranici. Cimbura neodpovídal dlouho, lhostejně se díval na rej taneční, až když opět do 
něho počali dloubat pravil klidně a lhostejně. hoši dejte pokoj. A nevídáno, Kvůli tobě? 
Tu vstal Cimbura, chytil každého do jedné ruky, pozvedl oba slovy : dejte si po 
hubičce, přidržel je k sobě, pak je zase obrátil. koukejte jak daleko je ku Praze, a jak 
jste velcí! Ticho zavládlo v síni na chvíli, na to nehorázný smích a teď pravil: Dáte-li 
pokoj, pustím vás. Postavil každého na jeho místo, a zase si klidně sedl. Rváči 
s výsměchem od ostatních opustili síň, a vícekrát se neodvážili do pranic.Říkávaltě 
starý šenkýř: přijď Cimburo celou outratu máš zadarmo. Cimbura udělal malou outratu, 
ale zaplatil si vše. Kdykoliv se chasník některý počal s jiným hašteřit, říkávali: dej 
pokoj, je tu Cimbura. 

Sloužil u starého Kovandy mnoho let věrně, hospodář mu přál, a byl považován 
jako za člena rodiny. Někdy sili na poli, a nedostalo se obilí. Tu říkával Kovanda, já 
dojedu pro pšenici. I načpak mínil Cimbura. sedl na kobylu,dojel domů, ze sýpky snesl 
sám po pytli pšenice. Jeden pytel jako dalmatský bisak přehodil na kobylu a druhý 
přinesl při kobyle na pole. Jindy bylo-li jen 1 pytel třeba vsedl na kůň, pytel na rameno 
a dojel za strýčkem. 

Za dob starých dob kdy nebylo ani dostavníků ještě,tím méně železnic, dováželi 
se páni z venkovských měst v kočáře do Prahy. Kočár mívali svůj a koně brávali od 
hospodářů vesních. Zejména radové magistrátní, kdykoliv měli nějaké odvolání neb 
soudní řízení u appelačního soudu /v appelaci/ jezdívali do Prahy. A tu koně Kovandovi 
z Hradiště byli k tomu cíly vyhlédnutí. Statný neohrožený Cimbura je dobře řídil, nebál 
se ve dne ani v noci nikoho, a proto na něho páni spoléhali, drželi a jen Cimburu ssebou 
míti chtěli. V Praze „u husy“ stavěli. tam měl Cimbura své stání, byl tam jako doma. 

(Takto je načrtnuta velká část románu) 
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Snímek originálu stránky přílohy uložené v Baarově muzeu v Klenčí 
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Z brožury A.Wretzlové – „Putim své kroniky netají“:  
 

                           
 
 

K této události na jarmarku v Netolicích, i k různým siláckým kouskům sedláka Cimbury o kterých 
rádi vypravovali staří Putimáci, by se jistě naši Cimrmanologové vyjádřili takto: 
 

„M ůžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, 
ale to je tak všechno, co můžeme dělat…“ 
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Z tisku:  
 
 
Výňatek z článku  „Legenda, literární typ a skutečnost“ magazínu Píseckého 

deníku. Článek byl napsán u příležitosti 180. výročí narození Jana Cimbury: 
 
Cimbura skutečný a knižní 
 
V časopisu Jihočeský přehled napsal A.Hartl o své návštěvě u J.Š. Baara 

v klenčí7. srpna 1922: 
„Vzpomínaje Cimbury vypravoval, jak inkognito seznal žárlivost Putimanů na 

Cimburu (ale to tam nenapsal – řekl mu ve vlaku jeden - že pil kořalu), která časem 
zmizela a přeměnila se v pýchu, tak že na Cimburově hrobě objevil se i náhrobní nápis z 
knihy Baarovy, který tam dříve nebyl“ 

Vzpomínky na skutečného Cimburu se tak již desítku let po jeho smrti začaly i ve 
vědomí bezprostředních pamětníků mísit s Baarovou literární fikcí. 

Z tohoto úhlu je pak třeba se dívat na řadu zveřejněných svědectví o Cimburově 
životě. 

Když blatenský rodák, akademický malíř Jan Hála (1890- 1959) sbíral na přelomu 
30. a 40. let podklady k ilustracím Jana Cimbury, zavítal také do Putimi. Starý hrobník 
mu Cimburu popsal: „Velkej člověk to byl, silnej, větší než já. Byl zrzavej, hlavu měl 
šišatou.nosil beranici a kožich takovej jak bejvaly, červenej. Obličej podlouhlej, nos 
jako já. Jezdíval s jednou kobylou a jedním volem.“ A dodal několik historek o 
pověstné Cimburově síle.  

Šlo o svědectví relativně čerstvé, s odstupem 40. let. S větší opatrností je nutno 
přistupovat k pozdějším vzpomínkám „pamětníků“ o nichž se zmiňuje Anna Wretzlová 
– Pixová v knize Putim své kroniky netají (1992). 

 
Příběh jednoho nápisu 
 
Jan Cimbura je dnes, spíše než kdysi reálně žijící postavou, lidovou legendou a 

literárním typem – takto ho spolu se sedlákem Kojanem z Holečkovi kronika Naši 
použil ke srovnání s českým zemědělcem12. století Zdeněk Stráňka v knize Leganda o 
Ostojovi (1922).  

Hrob Jana Cimbury obdařil Baar v závěru knihy nápisem: 
 

„ Zemřelému v Pánu 
Cimburovi Jánu 
postavily nyní 

kříž ten jeho syni. 
Byl to sedlák pilný, 

bohatý a pilný, 
rád měl v žítí shoně 

lidi a pak koně. 
Odpočívej v pokoji“ 

 
Tyto verše se po vydání knihy, někdy v druhém desetiletí 20 století, druhotně 

skutečně objevily na štítku kříže na putimské hřbitově, obsahujícím předtím zřejmě 
obvyklé osobní údaje. O tehdejší existenci nápisu podal svědectví třeba básník Antonín 
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Klášterský, který v létech 1910- 1922 trávil každoročně u hajného Keclíka na 
nedalekých Hůrkách. 

Zato 28. ledna1925 již tento nápis marně hledal Otto Fantl, který na hřbitově našel 
jen hroby Marie Cimburové (+ 1916) a Martina Cimbury (+1918). 

Jakási stařenka mu tehdy sdělila že Cimburovi kosti byly již dávno vykopány. 
Později byl nápis obnoven, snad po smrti J. Š. Baara, která Putimský připomněla 

kdo z dávno zesnulých sousedů proslavil zprostředkovaně jejich obec. 
Lze ale předpokládat, že se obnovený nápis octl nad hrobem který již neobsahoval 

Cimburovi pozůstatky, možná i nad hrobem člena Cimburova rudu v němž Cimbura ani 
pochován nebyl. 

Verše jsou však památníkem Cimbury nikoliv skutečného,ale literárního jedné 
z nejživotnějších postav díla ne snad nějakého lidového autora lidového čtiva, ale 
přemýšlivého, evropskými uměleckými proudy poučeného a dodnes nedoceněného 
mistra české  venkovské realistické prózy přelomu 19. a 20. století J. Š. Baara. 

  (ok) 
 
 
Listy Písecka - 9.12.2005 
Jihočeskou vesnici Putim s malebným rybníkem a se starobylou farou s kostelem 

poznával koncem 19. století J. Š. Baar, později slavný spisovatel a "nekorunovaný král 
Chodska". V Putimi působil jeho nejmilovanější strýc, otcův bratr Josef jako farář, který 
sám byl literárně činný (psal divadelní výstupy s výchovným a náboženským 
zaměřením pro mládež, např. Mladí pastýři betlémští, Malí vojáci ad.) Student Jindřich 
Baar jej zde navštěvoval v době prázdnin a volna, a při tom prožil velkou, ale 
nenaplněnou lásku k sestřenici Máše z blízkého Protivína. Mášenka často chodila na 
putimskou faru a mladí k sobě zahořeli vášnivým citem, ale jejich tajnou lásku 
prozradilo Jindřichovo psaníčko s milostnou básní. Když si je Mášina matka přečetla, 
udělala s láskou rázný konec a dceru brzy provdala.  

Jindřichův strýc Josef učil na písecké reálce a farářem v Putimi se stal na žádost 
zdejšího sedláka a váženého občana Jana Cimbury. Páter Josef synovce s Cimburou 
seznámil, a tak na základě jeho vyprávění a rozhovorů se sedlákem Cimburou vytvořil 
J. Š. Baar jedno ze svých největších a nejčtenějších děl - román Jan Cimbura. K 
popularitě knihy přispělo též její zfilmování za druhé světové války, režisérem byl 
František Čáp. Příběh Jana Cimbury je složen z jednotlivých scén, v nichž hlavní hrdina 
příkladně reaguje na jednotlivé události, jak je přináší čas. Sedlák J. Cimbura je 
vykreslen jako "silák tělem i duchem" a je to "člověk dobrý, křesťan spravedlivý, 
zkušený muž a dobrý hospodář".  

J. Š. Baar se narodil 7. února 1869 v Klenčí pod Čerchovem a většina jeho díla 
patří rodnému Chodsku (připomeňme si románovou trilogii Paní komisarka, 
Osmačtyřicátníci, Lůsy a knihy pro děti - Naše pohádky, Chodské povídky a pohádky). 
Na matčino přání nastoupil na kněžskou dráhu, prosazoval církevní reformy. Zemřel 
před osmdesáti lety - 24. října 1925 - v Klenčí.  

(Autor je spolupracovníkem redakce.)  
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Literární toulky Píseckem (3)                      Ondřej Kolář (Otavín č.3/2001) 

 
Vydáno dne 07. 03. 2006  

Předešlá část mého putování skončila v Heřmani vzpomínkou na Jana Čarka. 
Osobností druhého tamního literáta, píseckého rodáka Václava Kršky, jsem se zabýval 
zvlášť v prvním čísle Otavínu, a proto jsem se vydal k severu do nedaleké Putimi.  

Se skutečnou postavou semického rodáka Jana Cimbury, přiženivšího se do 
Putimi a pozdějšího hrdiny stejnojmenného románu, se Jindřich Šimon Baar poprvé 
seznámil roku 1886, kdy trávil prázdniny u svého strýce, putimského faráře Josefa 
Baara. Ten - narozený na témže statku v chodském Klenčí jako jeho synovec - byl sám 
literárně činný a za studií v českobudějovickém biskupském semináři se přátelil s 
Václavem Čenkem Bendlem, prvním českým překladatelem Puškina. 

 Seznam prací Josefa Baara zahrnuje jak mravoučná vyprávění, tak praktické rady 
pro venkovské hospodaření.  

Román Jan Cimbura vydal Jindřich Šimon Baar roku 1908 a inspirován 
skutečným Cimburou v něm s patřičnou dávkou autorské licence vytvořil idealizovaný 
typ jihočeského sedláka, střežícího mravní neporušenost venkova a nedůvěřivého k 
městské civilizaci. 

 Román by nevznikl bez dopisů Josefa Baara, v nichž pan farář svému synovci 
podrobně vylíčil život vesnice, jak dokládá kniha Ladislava Vydry Na putimské faře / 
1947 /.  

Putimští zprvu na slávu zesnulého Cimbury žárlili, ale brzy jejich vzpomínky 
nahradila postava literární. Svého někdejšího souseda ztotožnili s Baarovou fikcí, 
ačkoliv spisovatel spojil ve své knize mnoho příběhů neputimských. Třeba osudy koně 
Běláčka zpracoval podle vzpomínek z dětství svého přítele, kněze a literáta Františka 
Teplého.  

Na Cimburově hrobu v Putimi se tak pár let po vydání knihy objevil veršovaný 
náhrobní nápis z Baarova románu, jak dosvědčil básník Antonín Klášterský, který řadu 
roků v létě pobýval na blízkých Hůrkách.  

Za první světové války, kdy byly z důvodu pohřbů Marie Cimburové / 1916 / a 
Martina Cimbury / 1918 / kosti Jana Cimbury vykopány, zmizel také nápis a byl opět 
obnoven snad až v druhé polovině dvacátých let.  

Dost starousedlíků vám ale možná dnes, více než sto let po Cimburově smrti, bude 
tvrdit, že jde o nápis původní, který Jindřich Šimon Baar do závěru své knihy prostě 
opsal. 

 
    
 

Sto let  románu  „ Jan  Cimbura“. 
 
 Letos je to právě sto let, co si mohli čtenáři poprvé otevřít  knihu „Jan Cimbura“ 

z pera  spisovatele a kněze  Jindřicha Šimona  Baara , kterou vydalo v roce  1908 
pražské nakladatelství „Dědictví sv. Jana Nepomuckého“. 

 Vydání této knihy se nedočkal  autorův strýc, putimský farář Josef Baar, který 
svému synovci obětavě zasílal požadované informace a podněty pro zpracování díla. 
Zemřel  15.prosince  1907, půl roku před vydáním knihy. V té době již 10 let odpočíval  
na putimském hřbitově hrdina románu  Jan Cimbura, zemřelý v roce  1898. 
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 Kniha Jan Cimbura se setkala s velkou oblibou čtenářů, dnes bychom řekli 
„bestsellerem“  a kritika nešetřila chválou. Ještě  za života autora vyšlo  v roce 1921 
druhé vydání, v němž došlo k určitým textologickým úpravám se souhlasem autora a 
v této podobě byla pak kniha vydána v dalších edicích.V časovém intervalu mezi první 
a druhou  edicí, ale i později vycházely některé pasáže románu ve  formě povídek. 

 Jan  Cimbura je nejen knihou stále vydávanou,ale dočkal se během let i překladů 
do řady cizích jazyků, jako němčiny, angličtiny, holandštiny, maďarštiny a 
srbochorvatštiny jak uvádí B. Hofmeisterová. Z ilustrací doprovázejících  několik 
vydání knihy lze označit za nejvýstižnější a nejcitlivější práci akademického malíře Jana 
Hály.Jan Hála v létě roku 1939 uzavřel smlouvu se zemědělským nakladatelstvím 
Novina v Praze, že bude ilustrovat román Jindřicha Šimona Baara,  Jan Cimbura, a že 
tak odevzdá  Jihočechům dar , který bude vždy promlouvat vlastenectvím  a krásou 
jihočeského člověka. Kniha s Hálovými ilustracemi vyšla před vánocemi roku 
1940(14.vydání). 

 Výraznou snahou posílit  v tíživé situaci hitlerovské okupace vlasti a důsledků  
druhé světové války národní uvědomění, bylo i filmové ztvárnění Baarova   Jana 
Cimbury. Režisérem filmu byl František Čáp. Filmové záběry se pořizovaly  jednak 
v Putimi a jednak na zajímavých místech píseckého kraje. Film se ve veřejnosti setkal  
s velkým zájmem a sympatiemi, byl  promítán i po válce a lze se s ním příležitostně 
setkat i dnes.  

 Spisovatelka  Božena Hofmeisterová ve vzpomínkách na Jindřicha Šimona 
Baara  v knize „Okouzlený milenec Chodska“, popisuje  poutavě autorovy starosti, 
které mu při práci působila hlavní postava románu Jan Cimbura  a cituje autorova slova: 
„Spát mi nedal, stokrát jsem ho uzamkl do nejspodnější zásuvky psacího stolu, že už ho 
vidět nechci. Stokrát zase vylezl ven, snad klíčovou dírkou, tak jsem ho vytáhl konečně 
na světlo a pustil se do něj. Pral jsem se s ním kolik let, ale silák pantáta i tentokrát 
zvítězil.“. A tak Baar, vždy dlouho večer při petrolejové lampě přemýšlel a psal. Šlo mu 
o to, aby román nebyl autentický, ale básní v próze. Když potom své dílo končil, napsal 
v dopise svému příteli  Františku Teplému: „Bude se mi stýskat  po tom  drahém dědovi, 
se kterým jsem více  než rok chodil, jedl, spal – zkrátka žil“. 

 V průvodním dopisu k rukopisu zaslaném  v roce  1907  Svatojánskému 
nakladatelství připomíná Baar, jak moc mu na vytištění knihy záleží a zdůrazňoval, aby 
sazeči nenatropili chyby, neměnili smysl slov a přáli si , aby titulní list byl vkusný. 

 
 Z vyprávění rodičů a sousedů vím, že kniha byla v Putimi zvědavě očekávána. 

Farář Josef Baar chodíval rád mezi sousedy do hospody, kde se zmiňoval že jeho 
synovec Jindřich připravuje edici knihy o Putimi. Když se konečně všichni jejího 
vydání dočkali, objevily  se smíšené reakce. Na jedné straně převažovaly velké emoce 
plné radosti, na straně druhé byla patrná určitá zdrženlivost, a proč to neříci  - až 
nepřejícnost. Zřejmě někteří nepochopili, že od Jindřicha Šimona  Baara  dostali velký 
dar, který obec proslaví nejen doma, ale i za hranicemi. Přestože J.Š.Baara  dobře znali , 
vždyť se zúčastnili jeho kněžské primice v místním kostele v roce 1892 a vídali ho při 
návštěvách u strýce Josefa, místního faráře, nepochopili plně dosah jeho záměru a 
dosaženého výsledku. 

 Pochopitelně se do knihy nevešla jména všech sousedů a nesplnilo se možná to, 
co by ten či onen  o sobě rádi slyšeli. Ani postava hlavního hrdiny nebyla stvárněna 
podle něčích konkrétních představ. Snad by se zde nejspíš uplatnila biblická slova, že    
„ Nikdo není prorokem ve svém domově“. 

Nelze očekávat, že  by  všichni místní čtenáři  pochopili  formy autorské licence, 
zvláště pak tehdy, jde – li ne  přímo o román  v pravém slova smyslu slova, ale o idylu, 
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tedy báseň v próze pojednávající  o šťastném životě lidí, kteří jsou  přírodě nejblíže. 
Sám autor  jak píše B. Hofmeisterová, přiznával, že román není přesně autentický, 
mnohé je přidáno, vylepšeno, upraveno a  přetaveno v uměleckém podání. To, že v roce  
1994 vyšlo již  dvacáté třetí vydání knihy dokládá, že ač je kniha stoletá, je stále živá, 
žádaná a čtená.  

 
 Na závěr naší vzpomínky stoletého výročí prvního vydání knihy Jindřicha 

Šimona Baara „Jan Cimbura“  dejme promluvit samotnému spisovateli.  
Ten v doslovu ke knize datovanému v Klenčí dne  6. prosince 1921, mimo jiné 

napsal: „ Nuže , těm dobrým lidem  tam v Putimi, ať je tato kniha památkou na něho 
(faráře Josefa Baara) i na mne. Dni mezi nimi (putimskými) strávené patří 
k nejradostnějším vzpomínkám mého života. Jim také za všecku  jejich  lásku a ochotu 
patří dík můj nejpřednější“. 

Anna Wretzlová - Pixová 
 
 
 
 
 

Trojí život Jana Cimbury 
Magazín Týdeníků Táborsko, Milevské noviny, 
 Písecké postřehy 19/2008 � strana 3 � 

 
První je život skutečného Jana Cimbury (17. června 1817 Semice– 17. ledna 

1898 Putim). Druhý je zčásti smyšlený život literární postavy románu Jindřicha 
Šimona Baara Jan Cimbura, v němž spisovatel 

zpracoval některé motivy ze života člověka, který se stal předlohou hlavního 
hrdiny. Kniha poprvé vyšla roku 1908 – před sto lety. 

 
Srovnejme ale tato jednoduchá fakta s dvěma nedávnými interpretacemi. 7. října 

2006 se konala pravidelná dětská pouť českobudějovické diecéze. „Každou skupinu 
doprovázela jedna historická osobnost, spojená s dějinami naší diecéze,“ kromě jiných 
také Jan Cimbura (Aktuality – Setkání, České Budějovice, říjen 2006). Závěr? Jan 
Cimbura je historická osobnost, spojená s dějinami diecéze.  

O rok dříve kněz P. Josef Kordík prohlásil (Katolický týdeník 2005, č. 32): 
„Zhruba v druhé polovině 19. století, kdy začínaly dělnické stávky, měl být prohlášen 
za svatého nějaký dělník nebo rolník, aby tyto vrstvy věděly, že je církev na jejich 
straně. – Co bránilo svatořečení třeba sedláka Jana Cimbury? - Dnes už je na takový 
krok pozdě.“ Závěr? Jan Cimbura byl historickou osobností s rysy svatosti.  

Takovou proměnu tedy za sto let prodělal putimský sedlák: stal se v obecném 
povědomí mýtickou postavou, jejíž ideální vlastnosti jsou zpětně připisovány člověku, 
který kdysi skutečně žil. A je to – obrazně řečeno – třetí život Jana Cimbury. 

 
Zrod románu 
Kněz Josef Baar, strýc J. Š. Baara a rodák ze stejného statku, působil jako kaplan 

v Písku a poté řadu let jako farář v Putimi, kde roku 1907 zemřel. Gymnazista J. Š. Baar 
strávil od roku 1886 na putimské faře troje prázdniny a potkával se ve vsi s místním 
sedlákem Janem Cimburou, jehož pracovitost, síla, hrdost a zbožnost byly v kraji 
pověstné. 
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Po maturitě J. Š. Baara získal pro literární práci a hnutí Katolické moderny 
Sigismund Bouška, který s ním v letech 1888 – 1892 studoval bohosloví tři roky na 
německé a rok na české univerzitě v Praze. Baar, vysvěcený na kněze 17. července 
1892, se pod Bouškovým vedením pokoušel o psaní veršů.  

V dubnu 1895, když krátce předtím z první kaplanské funkce v Přimdě přešel do 
Spáleného Poříčí, debutoval v almanachu Pod jedním praporem ukázkou Z chodských 
písní v přepracování S. Boušky. 

 Cestou na další kaplanské místo v Ořechu u Prahy se 28. srpna 1895 zúčastnil 
schůze v Sochorově kostelíku na Národopisné výstavě v Praze, kde bylo dohodnuto 
vydávání časopisu Katolické moderny Nový život. V jeho prvním čísle 8. ledna 1896 
měl J. Š. Baar báseň Ptáci. Ale Karel Dostál – Lutinov, redaktor a od 3. čísla též 
vydavatel časopisu, poradil Baarovi, aby raději psal prózu.  

O tři roky později začal v Novém životě vycházet Baarův román Cestou křížovou 
a roku 1900 také na pokračování druhý román Farská panička. Téhož roku je 
zaznamenáno trojí knižní vydání románu Cestou křížovou a Baar se v krátké době stal 
respektovaným českým prozaikem. 

 Osobnost Jana Cimbury se J. Š. Baarovi vryla do paměti a k tomuto námětu se 
neustále v myšlenkách vracel, až se konečně odhodlal k napsání knihy. 

 Vzpomínky na Cimburu a místní reálie mu již po sedlákově smrti zprostředkoval 
v dopisech v posledních letech svého života strýc Josef Baar. Spisovatel použil kulisu 
Putimi a okolní krajiny, základní osnovu Cimburova života, ale dále již s textem 
nakládal zcela svobodně.  

Obohatil děj o řadu dílčích příběhů volně fabulovaných i přejatých odjinud, 
například příběh koně Běláčka Baar zpracoval podle vzpomínek svého přítele Františka 
Teplého z dětství.  

Především však vložil do Cimburova životního příběhu – snad na základě jeho 
předpokládaných názorů, které ovšem nemohl znát – nový, vlastní, bazarovský smysl. 
Výsledkem je kniha svrchovaně autorská, jež se v postavě literárního hrdiny jeho 
předlohy jen letmo – byť pro čtenáře možná atraktivně – dotýká. 

 
Smysl románu 
Málokdo si láme hlavu s poselstvím, vloženým hlavně do dialogů Cimbury se 

šlechtickým podnikatelem, a málokdo srovná knihus jejím protějškem napsaným ve 
stejné době. V zrcadlové dvojici románů z roku 1908, Jan Cimbura a Poslední rodu 
Sedmerova, vylíčil Baar příchod „moderní doby“ na český venkov, „poslední dny“ 
patriarchálního selství.  

Oba „typy“ svůj boj prohrávají a umírají: zbožný „Jihočech“ Cimbura hrdě a 
vzpřímeně, když do poslední chvíle odmítal vymoženosti „moderní doby“ (byť někdy 
s dětinskou naivitou a tvrdohlavostí), zpupný „Středočech“ Sedmera v bídě, když na 
všechny „novoty“ (hlavně kapitalistické podnikání) doslova všechno vsadil. Ovšem i 
Cimburovo osobní vítězství je prohrou, zosobněným zánikem jeho „typu“; v tom 
smyslu obsahuje podtitul románu – jihočeská idyla – autorovu hořkou ironii. 

 Základní myšlenkou knihy je tedy konflikt, který nastolil rok 1848, konflikt mezi 
uzavřenou venkovskou společností, procitnuvší náhle z feudálních pout, a prvky nové 
doby, které zjednodušeně shrnuje fenomén s názvem město.  

Jan Cimbura je konfrontován s prvky, pronikajícími do idealizovaného řádu. 
Město odmítá jako nepřátelskou stranu, jako zdroj neřesti, zahálky a zábavy, a hodlá 
venkovskou čistotu uhájit. Je přesvědčen, že hodnoty vytváří pouze práce na půdě, a 
zdroje, které na venkově vznikají, mu také stačí. Své přesvědčení hájí s prostotou 
vizionáře. Hrdina neustoupil, pro sebe boj vyhrál, v Pánu zemřel, ale jeho boj byl zatím 
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prohrán. Jan Cimbura je v tomto smyslu pro Baara dokonce tragickou postavou, 
posledním spravedlivým, který neopouští potápějící se loď. 

 
Hrdina splývá s předlohou 
J. Š. Baar roku 1922 v Klenčí vzpomínal, jak inkognito poznal prvotní žárlivost 

Putimských na literární slávu souseda („ale to tam nenapsal,“ řekl mu ve vlaku jeden, 
„že pil kořalu“), která časem zmizela a přeměnila se v pýchu, takže se na Cimburově 
hrobě objevil veršovaný nápis, jenž je Baarovou fabulací z románu.  

Jeho příběh je pro zrod cimburovského mýtu příznačný. Štítek kříže na Cimburově 
hrobu v Putimi obsahoval původně zřejmě obvyklé osobní údaje a kolem roku 1910 je 
nahradily Baarovy verše z románu.  

Tak hrob vídával básník Antonín Klášterský, který v letech 1910 – 1922 trávil 
každoročně letní dovolenou v hájovně u hajného Keclíka na Hůrkách nad Putimí.  

Zato již 28. ledna 1925 po kříži marně pátral Otto Fantl;  místní mu sdělili, že 
kosti Jana Cimbury již byly vykopány. Až někdy po Baarově smrti byl nápis na štítek 
kříže – kdoví, zda původního – opět vepsán a na hřbitově v Putimi instalován, ovšem 
patrně nad hrobem rodiny, neobsahujícím již Cimburovy pozůstatky. 

 Mýtizace Cimburovy osobnosti se rychle dovršovala v půldruhém desetiletí po 
spisovatelově smrti. Přispělo k ní též inscenování několika divadelních her napsaných 
na motivy knihy (např. K. B. Jičínský 1916, Zdeněk V. Straboch 1937) i pozdější 
Cimburova slavnost v Putimi 24. srpna 1947.  

Malíř Jan Hála, který na přelomu 30. a 40. let 20. století sbíral v Putimi a okolí 
podklady pro ilustrace k románu, se již nesetkával s lidmi, kteří by si uvědomovali 
rozpor skutečných osudů a Baarova uměleckého zpracování, ale s přívětivými 
pamětníky, ovlivněnými nepochybně jak uplynuvším časem, tak zlidovělým příběhem – 
dějovou osnovou knihy.  

Vzpomínky v podobném duchu, již pravděpodobně pocházející z druhé ruky či 
odvozené z lidové interpretace knihy, zaznamenala též kronikářka obce (Anna 
Wretzlová, Putim své kroniky netají, Praha – Putim 1992). Podle některých dějových 
motivů Baarovy knihy (nejde tedy o „zfilmování románu“ či „filmovou adaptaci“) 
natočil roku 1941 František Čáp stejnojmenný film (exteriéry: Jiřetice u Bavorova, 
Plástovice, Albrechtice nad Vltavou), který dále posílil popularitu tématu a hlavního 
hrdiny. 

 
Jihočech, sedlák, ekolog 
K této mýtizaci přispělo od dvacátých let 20. století též šíření teorie o jihočeské 

národní povaze. Její autor Emauel Chalupný tvrdil, že „Jihočeši“ jsou potomky jižního z 
původních dvou českých kmenů, což se projevuje v jejich povahových rysech, 
protikladných k „Severočechům.“   

Původní obyvatelé jihu Čech či jejich potomci se vyznačují výjimečnými 
schopnostmi, tvrdil Chalupný, ale malou schopností se prosadit, nebo i neochotou 
prosazovat se za každou cenu. Pro svou hloubavost a originalitu „Jihočeši“  často v 
minulosti dávali podnět k dějinným událostem či vytvořili mimořádné dílo (Jan Hus,  
Jan Žižka, Josef Holeček, Otokar Březina, František Bílek, August Sedláček, Mikoláš 
Aleš a další), ale výsledky za ně sklízeli jiní.  

Ve většinové české společnosti odvládané  „Severočechy“ naráželi a narážejí na 
nepochopení.  

Do tohoto schématu – jenž koneckonců dodnes spoluvytváří zobecnělou představu 
o Jihočeších – dobře zapadal ideální Jan Cimbura jako bytostný venkovan, trvající na 
svých zásadách,  přemýšlivý „typ“ jihočeského sedláka. Ve třetím Cimburově životě se 
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tak koncentrovaly obecnější představy, kontaminované romány Josefa Holečka a 
dalšími stereotypy. 

 Nepřekvapuje proto, že se mýtický Cimbura stal i v seriózních pracích tímto 
„typem“, považován za věrné zobrazení sedláka své doby. Archeolog středověku Jan 
Smetánka srovnával Jana Cimburu z tohoto hlediska – spolu se sedlákem Kojanem 
z Holečkových Našich – kontrastně s životem zemědělce ve 12. století (Legenda o 
Ostojovi, Praha 1992). 

 Ekoložka Hana Librová (Láska ke krajině?,  Brno 1988) zase analyzovala některé 
aspekty tzv. venkovské prózy,  v níž jsou postavám představujícím starý venkov 
přisouzeny všechny ctnosti: otcovský vztah k čeledi, nevýbojné, nepošpiněné a 
nerozmnožované vlastnictví,  ohleduplnost k přírodě a krajině. „Například Baarův Jan 
Cimbura naplňuje typ českého selství i v této dimenzi.“ 

J. Š. Baar nebyl autorem „lidového čtiva“ - ačkoliv v knihách nejraději prodléval 
na vsi. Jeho podstatnou zkušeností byla moderní intelektuální kultura, znalost  „světa“, 
zážitek společenské a duchovní krize přelomu 19. a 20. století. 

  Byl v hloubi duše odbojnější,  vzdornější, ale i moderně rozkolísanější,  
individualističtější osobností než mnozí současníci (Jirásek,  Rais a další). Zastíraný, ale 
nezastřený sebekázní kněze – buditele,  lidového epika, laskavého vychovatele proniká 
z Baarových spisů tento moderní charakter osobnosti. 

V Cimburovi Baar nestvořil idylu ani mýtus – ten vznikl až zlidověním mělce, 
epicky čtené knihy.   

Dnes už nelze rozkrýt, do jaké míry se na dnešní představě o „svatém“  Janu 
Cimburovi podílely jednotlivé složky této sto let se rozvíjející kolektivní interpretace. 

 Ondřej Kolář 
 

 
 
 

Listy Písecka - 12.8.2006 
 
Když pohlédneme do starých listinných pramenů a otevřeme gruntovní knihy, je 

to, s určitou nadsázkou, jako bychom pootevřeným oknem nahlédli do soukromí našich 
předků.  

Starší písemné záznamy svým archaismem, dobovou terminologií, často 
poznamenané němčinou či latinou a psané švabachem, přibližují ducha oněch dob. 
Jejich pročítání a studie požaduje znalost formy starého písma a útočí na naši trpělivost.  

Pro poznání rodinných a majetkových poměrů minulých generací jsou nejlepšími 
informátory gruntovní a městské knihy. V nich se lze dočíst, jak se předávaly grunty a 
chalupy, o svatebních smlouvách, majetkových přínosech, o životním zabezpečení 
odstupujícího starého hospodáře i hospodyně a mnoho dalších zajímavých věcí.  

V minulých stoletích, když dva mladí lidé vstupovali do manželství, museli se 
před uzavřením sňatku písemně zavázat, že na sebe přejímají nejen povinnosti finanční, 
ale také věcné. Je nutné mít na zřeteli i to, že ještě do roku 1848 nežil venkovský člověk 
svobodně. Byl poddaný vrchnosti, která rozhodovala o robotních povinnostech a do 
osmnáctého století často o sňatku poddaných.  

Otevřeme-li gruntovní knihu číslo čtyři a nalistujeme folii, tedy list číslo 27, 
najdeme tu zápis o smlouvě a předání gruntu číslo 25 v Putimi. Zápis je datován 11. 
března 1849. Jedná se o Jana Cimburu narozeného 1817, který se přiženil k vdově Marii 
Piksové (rozené Soukupové ze Semic č. 21) narozené roku 1819. V tomto zápisu čteme:  
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"Na základě vyjednávání pozůstalosti po zemřelém Františku Piksovi, nar. 1808, 
chalupníku z Putimi, který dne 26. dubna 1848 bez zanechání poslední vůle, se 
zanecháním vdovy Marie, nyní znovu provdané Cimburové, pak nezletilých dětí: synů 
Jana a Františka nar. 1842 a dcer Veroniky, 1844, a Barbory, 1846, zemřel a protokolem 
z 11. března 1849 zavedeného se chalupa č. 25 v Putimi do dne pozůstalosti patřící v 
ceně 720 zlatých con mm (=konvenční měna, zavedena u nás r. 1753 - 1 tolar = 2 zlaté 
= 120 krejcarů) s příslušenstvím nejstaršímu synu Janu Piksovi při jeho zletilosti do 
neobmezené vlastnosti připadnouti má, proti tomu, že povinen bude knihovní i 
neknihovní dluhy platiti. Sourozencům vyplatí po 400 zlatých a též vdově, své matce, 
nyní provdané Marii Cimburové, 400 zlatých proto, poněvadž tato vdova svému 
zemřelému manželi Františku Piksovi dle potvrzení spoluporučníka Matěje Piksy 1 200 
zlatých convenční mince přinesla a do hospodářství strčila.  

Co náleželo vdově  
Této vdově, neb nyní provdané Marii Cimburové, má přináležet hospodaření na 

této chalupě až do nastoupení dědice Jana a kdyby ona dříve zemřít měla, jejímu 
manželi Janu Cimburovi bezplatně proti tomu, že oni povinni budou ty nezletilé děti 
živiti, patřičně šatiti a dobře vychovávati. Kdyby dále otčím Jan Cimbura ty knihovní 
dluhy zapraviti měl, tak je povinnen nástupce té chalupy v stejném obnosu toho 
zaplacení jemu náhradu činiti.  

Posléze se stanovilo, že kdyby nejstarší syn Jan při dosáhnutí zletilosti od 
poručenstva za neschopného k zastoupení statku uznán býti měl, tak má připadnouti 
druhému synu Františkovi Piksovi pod těmi samými podmínkami.  

Výměnek měla vdova Marie ustanovený a po její smrti otčím Jan Cimbura 
následující: V dobrém zrní a vrchovaté míře 3 strychy žita, 2 strychy ječmene, 1/2 str. 
pšenice, 1/2 str. hrachu, 1/2 str. ovsa, pak 3 vřetele bramborů s hospodářem na jednom 
poli sázet, také 1 mírku síměte sít, jeden sáh zelí, kde má hospodář a sám ho nasázet a 
jeden robotník sena každý rok odvádět, pak půl užívání zahrady co dosud užívá 
výměnkářka Josefa Piksová (matka zemřelého Františka Piksy, naroz. 1780).  

Dále společný byt při společném světle a teple, když by se srovnati nemohli, tak 
byt v zadní světnici v kterémžto pádu by hospodář jeden sáh dříví měkkého k vytápění 
vydat musel.  

Posléze užívání chléva a půdy nad tím chlévem, jež dosud výměnkářka Josefa 
Piksová užívá, a kousek plácku pro hnůj, co má podruh, pak půl kopy zimní a 1/4 kopy 
jarní slámy a to též otčímovi po smrti jeho manželky ročně dávat bude."  

Povinnosti hospodáře  
Takže povinnosti, které čekaly na budoucího hospodáře nebylo málo. Výměnek, o 

němž je v citovaném zápisu o smlouvě řeč, byl vlastně dokument, kterým si držitelé 
hospodářství, rodiče, při odchodu na odpočinek vymiňovali pro sebe zaopatření a jiné 
výhody. Byla to jakási forma důchodového zabezpečení vyjádřená v naturáliích, prostě 
žádné velké bohatství. Bylo povinností dětí, nastupujícího hospodáře, zabezpečit svoje 
rodiče ve stáří.  

Rodina Jana Cimbury se časem ještě rozrostla o dceru Marii, nar. 1850 a syny 
Martina a Václava, nar. v r. 1855. Jan Cimbura se stal hospodářem v roce 1849 a to už 
jako hospodář svobodný, nepodléhající písecké vrchnosti a bez robotních povinností. 
Ani to se neobešlo bez finančních nákladů, protože bylo předepsáno, aby se poddaný z 
robotní povinnosti vykoupil. Na piksovském gruntu činila povinná pěší robota 156 dní v 
roce se statným pracovníkem a to od svatého Jana (24. června) do svátku svatého 
Václava (28. září).  

Problémy zemědělců  
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Staré záznamy pojednávající o způsobu výkupu z roboty, dávají opět možnost 
nahlédnout hlouběji do životních problémů zemědělců a ukazuje se, že Putimáci 
"hlavatí" byli moudří a chytří, když hned nepřijali první návrh na výkupní cenu z 
roboty, ale vyčkali na vydání vyvazovacího zákona z roboty, který stanovil o polovinu 
nižší výkupní ceny. Tak Jan Cimbura zaplatil za jeden den pěší roboty 5 krejcarů místo 
původních dvanácti. Výkup z roboty se neplatil jednorázově, nýbž byl rozložen na více 
let. Kromě toho se musel ještě vyplatit, vykoupit, z poplatků farních a školních. Teprve 
po zrušení roboty se stali hospodáři svobodnými vlastníky svých gruntů.  

Než Jan Piksa převzal grunt po otci, prožil v roce 1866 jako branec válku prusko-
rakouskou. Jan se i s bratrem Františkem dostali s rakouskou armádou do severní Itálie 
a přežili šťastně bitvu u Custozzy (24. 6. 1866). Oba se sešli po bitvě na den svatých 
Petra a Pavla a šťastně se vrátili domů, do Čech. Po mnoho let potom společně 
chodívali pěšky, právě na svátek Petra a Pavla do Albrechtic do kostela poděkovat za 
šťastný návrat z války.  

Změna ve jméně  
Podle odevzdávací listiny ze dne 21. března 1869 předal Jan Cimbura grunt Janu 

Piksovi a podle svatebních smluv z 31. prosince 1869 též jeho manželce Rosálii, rozené 
Roučkové, naroz. 1847 v Putimi. Jan Piksa poté dával ročně smluvený výměnek 
odstoupivšímu hospodáři, svému otčímovi Janu Cimburovi a své matce Marii. V 
průběhu asi desíti let, dík moudrým radám a pomoci svého otčíma Cimbury a tchána, 
mlynáře Vojtěcha Roučky, splnil mladý hospodář finanční závazky vyplývající ze 
zápisu o smlouvě zapsané ve zmíněné gruntovní knize a hospodařil dále bez dluhu do 
roku 1913, kdy předal grunt svému synu Václavovi, nar. 1879. U Václava dochází ke 
změně jména. Už se nepíše Piksa, ale místo "ks" píše "x", tedy Václav Pixa. Proč a jak k 
této změně došlo, se neví. Od té doby jsou v Putimi a dalších místech, kam se rod 
dostal, Pixovi.  

Krátkým nahlédnutím do gruntovních knih a starých zápisů jsem chtěla 
připomenout ne zcela lehký život dřívějších generací. Snad mi dají zapravdu ti, kteří 
také pročítají staré listiny a dokumenty, že při tomto studiu se vytváří emoční rodový 
vztah a že to někdy připadá jako rozhovor s prabábami a pradědy. Jen čas ubíhající při 
čtení donutí s povzdechem uzavřít desky gruntovní knihy a vrátit se opět do 
jednadvacátého století.  

(Autorka je bývalou kronikářkou obce Putim.)  
 

 

Kříž Jana Cimbury v Putimi 
 
NÁRODNÍ POLITIKA 11. března 1941 
 
Nejstarší osada na Písecku se krášlí a zvelebuje. 
Co bude s Cimburovým náhrobkem? 
 
Do řady jihočeských obcí, které nezahálí, ale naopak stále podnikají něco pro své 

zvelebeni přistupuje opět další. Je to tentokrát rázovitá obec Putim na Písecku, kterou 
proslavil populární hrdina Baarova  selského románu Jan Cimbura, který už dnes po 
řadu let spí svůj věčný sen na putimském hřbitově. Kdo byl Jan Cimbura? Sedlák mezi 
sedláky,který když dokončil svoji poctivou a prací vyplněnou životní pouť, byl 
pochován pod železný selský kříž, stejně jako ostatní putimští sedláci. 

Řekli jsme, že putimští nezahálí. Zejména v poslední době dali se s plnou vervou a 
energií do práce pro zvelebení svého domova. Už před vánocemi tedy před koncem 
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minulého roku, dokončili elektrisaci obce. Dalším potěšitelným krokem této jihočeské 
vesnice je snaha o vybudování mateřské školy. Ale tím není ještě ani zdaleka vyčerpáno 
snažení putimských občanů. Z podnětu Národního souručenství ustavila se v obci také 
elektrárenská a lesní komise. 

Obecní správa za součinnosti místní organisace NS. Zahájila kroky aby se Putimi 
dostalo i splnění její dávné touhy, to jest poštovního úřadu, telefonu a četnické stanice. 
Zřízení pošty je zde den ze dne naléhavější, neboť Putim je dnes jednou z největších 
vesnic na celém Písecku. Dokonce i kulturní život je zde velmi rušný, o což se starají 
v prvé řadě velmi pilně místní ochotníci. Také obecní knihovna putimská se rok od roku 
potěšitelně rozrůstá. 

Že i kulturní ruch v obci je velmi čilý nelze se divit. A to už proto ne, že Putim je 
jednou z nejstarších osad celého Písecka. Je to osada dokonce starší než samotné město 
Písek. Podle dochovaných zpráv byla Putim založena již někdy kolem roku 1.000. Ba 
snad ještě dříve. Tuto skutečnost potvrzuje konečně i zjištění, že v Putimi byl založen 
první nejstarší kostel v celém širokém kraji, tj. na Písecku. Tento starobylý kostelík byl 
zasvěcen sv. Petru a byl dlouhou řadu let spravován z ostrovského kláštera. V důsledku 
toho byla nadána Putim i řadou zvláštních výsad. Když bylo založeno město Písek, 
přešly tyto putimské výsady na toto město. 

A nyní ještě několik aktuelních poznámek. Řekli jsme na začátku našeho článku, 
že v Putimi je pochován hrdina Baarova románu Jan Cimbura. A zde jsme u naší věci. 
Cimbura spí svůj věčný sen na putimském hřbitově pod prostým selským křížem. A 
právě kolem tohoto Cimburova kříže se rozvinula poslední dobou živá diskuse. Přišlo se 
totiž , mimo jiné, také s návrhem. aby na místě tohoto prostého selského kříže byl 
zbudován na Cimburově hrobě „důstojný“ náhrobek. Proti tomuto návrhu se však 
ozvalo několik vážných, a zdá se i oprávněných hlasů.Mezi nimi je hlas i známého 
jihočeského regionálního pracovníka, který říká: 

„Cimburův náhrobek u okrouhlé  hřbitovní zdi v Putimi, stejný mezi stejnými, 
železný a zářící mezi všemi. Železné zahrady, tak jak se dochovaly v Putimi, v Heřmani 
nebo v Chelčicích, jsou již  dobovým dokumentem a žádný umělec by nevytvořil nový 
Cimburův kříž, který by se země rostl, jako jeho dnešní kříž u hřbitovní brány 
v Putimi“. „Dejte Cimburovi třeba i pomník na velkou putimskou náves, ale nechte jeho 
starý kříž v slunečních paprscích svítit přes hřbitovní zeď dolů putimským sedlákům a 
nestavte na jeho místě žádný „Důstojný památník“  

                                                                                                                       V.D. 
 
 

Jan Cimbura jihočeská idyla     (Film a literatura) 

Ne nadarmo se o českém venkově říká, že je pokladnicí moudrosti a ušlechtilosti. 
V historii české literatury, ale taktéž v historii českého filmu nalezneme mnoho 
venkovských příběhů uchovávajících moudrost starých pokolení. Román Jindřicha 
Šimona Baara Jan Cimbura jsem vybral pro rubriku Film a literatura hned ze dvou 
důvodů: 1) završuje téma člověk a společnost zahrnující „městskou“ Turbinu 
a „hraniční“ Trhany a 2) již podruhé se vracíme k filmu vzniklému za protektorátu a k 
režisérovi, který má s adaptací literárního díla značné zkušenosti.  

I. Jan Cimbura literární 
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Román Jan Cimbura (1908, nákladem Dědictví svatojánského v Praze) Jindřicha 
Šimona Baara (1869-1925) představuje klasické chronologické (až na několik 
„zpětných pohledů“ vypravěče) vyprávění o osudech (radostech i bolestech) 
jihočeského sedláka Cimbury. Rozdělen do tří částí, které lze označit jako „mládí“, 
„dospělost“ a „stáří“, zaznamenává události Cimburova života od roku 1848 do jeho 
smrti roku 1898 – tedy období padesáti let.  

 

Po formální stránce kromě již zmíněného členění zaujmou čtenáře snad už jen dvě 
skutečnosti: 1) relativně podrobné vylíčení událostí prusko-rakouské války (zvl. bitvy 
u Hradce Králové), které je zajímavé nejen z hlediska historického, ale také se jedná 
pravděpodobně o nejdelší vypravěčovo „odbočení“ z hlavní linie příběhu a 2) popis 
chovu koní (vodňansko-netolické rasy), který byl samotným autorem doplněn až 
ve druhém vydání románu (1921, nákladem Československých podniků tiskařských 
a vydavatelských v Praze), a to např. v 2., 3. a 5. kapitole či Běláčkovým (o něm bude 
řeč později) rodokmenem v kapitole čtvrté.  

Zastavme se nyní u podtitulu daného románu. Pojmenování jihočeská idyla 
upozorňuje především na dvě skutečnosti. Atribut „jihočeská“ topograficky zařazuje 
celý román do trojúhelníku: Semice (odtud pochází Jan Cimbura), Hradiště (zde 
Cimbura slouží u statkáře Kovandy, který ho zasvětí do tajů chovu koní) a Putim (kde 
Cimbura žije se svou rodinou). Termín „idyla“ poukazuje nejen na jistý způsob povahy 
příběhu, ale také připomíná, že jistá skutečnost (v tomto případě postava samotného 
Cimbury) bude nahlížena skrze zamlžené brýle relativně přesně určené a zvážené ideje. 
Není bez zajímavosti, že (jak už to u takovýchto románů bývá) postava sedláka 
Cimbury měla reálnou předlohu. Se skutečným Janem Cimburou seznámil Baara jeho 
strýc, putimský děkan Josef Baar a oba se setkali poprvé někdy kolem roku 1886. Bez 
zajímavosti ovšem také není, že, a to je informace již čistě literární, zhruba ve stejné 
době vznikl podobný román (přesněji: cyklus románů) Josefa Holečka Naši odehrávající 
se mezi Stožicemi a Chelčicemi, tedy místy, které jsou nedaleko již zmíněného 
topografického trojúhelníku. (Semice – Hradiště –Putim) 

„Byl to statný hoch! Přímo typ jihočeského člověka. Byl prostřední postavy 
souměrné a krásné – zrovna ideálně rostlé. V pasu byl útlý jako panna, ale jeho hruď 
byla mohutná – v ramenech široká – v prsou vyklenutá a v zádech rovná jako prkno. 
Na krátkém, svalovitém krku nasazena byla malá hlava kučeravého vlasu a neobyčejně 
pravidelné, čistě oholené tváře. Na vojně navykl si přímé, vznosné držení těla, 
odměřený krok a otevřený, mužný pohled.  

Jediná věc pouze byla nápadná a rušila harmonii jeho těla – tím byla mohutná – 
dlouhá a široká šlapadla na pružných jeho nohách – takže jeho boty – vysoké – 
s holeněmi, sahajícími až po kolena, byly rozměrů zcela mimořádných a bily přímo 
do očí.“ (Baar, J.Š.: Jan Cimbura, Lidová demokracie, Praha 1968, s.19)  

Heroické činy sedláka Cimbury společně s idylickým obrazem jihočeské krajiny 
dávají tušit možnost pojímat celý román jako „selský mýtus“ (Putna, M.C.: Česká 
katolická literatura 1848-1918, Torst, Praha 1998, s.307). Ostatně dynamickým prvkem 
fabule je napětí mezi ryze „selským“ chápáním času, které je „mýticky“ cyklické 
a materiálně soběstačné (srov. hned několik rozhovorů Cimbury s knížetem 
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Lobkovicem), a lineárním časem moderní doby, jež je charakterizována postupnou 
modernizací hospodářského nářadí a symbolizována stavbou železnice (cest, které se 
ztrácí v nedohlednu). Cimbura je tělem i duší pravým křesťanem a sedlákem, ale onen 
jeho náboženský rozměr Baar „vystavěl“ zevnitř – Cimbura je do té míry sedlákem, 
do jaké existuje i jako křesťan a naopak. Církev jako instituce zde nehraje žádnou roli.  

V souvislosti s mýtem musím zmínit ještě jednu skutečnost, a to „příběh“ 
Cimburova koně Běláčka, který svým osudem přesně naplňuje ono cyklické plynutí 
času. Kůň, který vyrostl u Cimbury na statku a který byl později „povolán“ do armády, 
se na sklonku svého života vrací do rodného kraje, aby své tělo „věnoval“ půdě, ze které 
vzešel. Cyklus věčného návratu přináší jistotu existence hodnot v rámci konkrétní 
tradice.  

II. Jan Cimbura filmový 

Film Františka Čápa (1913-1972) Jan Cimbura (1941) je znám historikům 
českého filmu především jako snímek problémový. Režisér Čáp měl po válce mnoho 
problémů se scénou rabování židovského pohostinství rozvášněným davem rolnických 
žen, jejichž muži v daném podniku utráceli všechny své úspory. Je pravda, že zmíněná 
sekvence končí odchodem nebohého Žida z vesnice a že způsob, jakým je daná scéna 
ztvárněna, připomíná, nebo spíše v té době mohl připomínat, deportace židovských 
občanů nacisty, ale na druhou stranu lze danou sekvenci vcelku bez problému zařadit 
do celkové vizuální podoby snímku a jednání žen vysvětlit čistě z logiky příběhu. 
Nechme ovšem dobové spory stranou a podívejme se, proč vlastně k danému sporu 
mohlo dojít.  

 

 Baarově románu se skutečně vyskytuje židovský hostinský a obchodník 
(Salomon), který v Putimi provozuje svou živnost. Zatímco ale v románu je daná 
příhoda (která navíc má úplně jinou podobu než ve filmu – Salomon odchází sám, 
neboť sedláci po tzv. „krvavé pouti putimské“, při které došlo ke rvačce mezi místními 
sedláky a dělníky, „trhany“ stavějícími železnici, jeho obchod nenavštěvují) součástí 
třetího dílu, film zachycuje jen první období („mládí“) Cimburova života a danou 
příhodu si, jako jedinou, vypůjčuje z části již nerealizované. Ve filmu se tedy setkáme 
jen s Cimburou-mládencem.  

František Čáp, který po roce 1948 emigroval a natáčel pak své filmy např. 
v Německu (Korunovační klenoty–Kronjunwellen, 1950) či v Jugoslávii (např. Jaro–
Vesna, 1953), měl již před realizací Cimbury zkušenosti s adaptací klasické literární 
předlohy: jistě není třeba připomínat jeho dnes již také klasickou filmovou Babičku 
(1940) s Terezií Brzkovou v hlavní roli. Svého Cimburu (Gustav Nezval) pojal jako 
idylický obraz jihočeského kraje s postavou udatného sedláka s velkým srdcem. 
Herecké výkony zde nejsou tím podstatným, hlavní roli v Čápově filmu „hraje“ příroda 
(idylické obrazy krajiny naplněné, nemohu si pomoct, zdravou patetičností a patřičnou 
monumentálností, má na svědomí kameraman Karel Degl, který spolupracoval s Čápem 
již na jeho prvotině Ohnivé léto (1939)). Filmový Cimbura je tedy jen žánrovým 
obrázkem, který ovšem nepostrádá jistou dramatičnost, ale nedosahuje kvality té křehké 
idyly, kterou nám zanechal Jindřich Šimon Baar.  
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Jan Cimbura (Československo, 1941) 
Režie: František Čáp 
Scénář: František Čáp, Rudolf Madran-Vodička na motivy románu Jindřicha Šimona 
Baara 
Kamera: Karel Degl 
Hudba: Jiří Fiala 
Hrají: Gustav Nezval (Jan Cimbura), Jiřina Štěpničková (Marjánka), Vilém Pfeiffer 
(Josef Piksa), Jaroslav Průcha (Kovanda), Marie Brožová (jeho žena), František Roland 
(Krčmář), Stanislava Strobachová (Barča), Vladimír Šmeral (Bártík), Bolek Prchal 
(jeho otec), Theodor Pištěk (Rada Miltner), Eva Svobodová (Anýžka), Ema 
Kreutzerová (Paní Radová), Václav Jiříkovský (Kníže), Rudolf Deyl ml. (Jíra).  
84 min. 

Michal Kříž 
 
 
 
 
 
 
 

Baarova  škola v Cimburově kraji 
Alois K. Hevera 
 
( z dochovaného novinového výstřižku) 
 
Malou vesnici Putim (763 obyv.) u písku v jižních Čechách proslavil 

nezapomenutelný osvícený kněz a lidový spisovatel Jindřich Šimon Baar, pro svoji 
lásku k rodnému Chodsku (narodil se v Klenčí pod Čechovem) nazvaný vděčnými 
rodáky „Chodský král“, svým v pravdě lidovým velkým selským románem „Jan 
Cimbura“. 

J.Š. baar prodléval často u svého strýce děkana Josefa  Baara v Putimi a čerpal 
tudíž veškerou látku ke své jihočeské idyle  „Jan Cimbura“ pak zní označení románu, 
přímo v působišti Cimburově. 

Jan Cimbura, o jehož až neuvěřitelně obrovské tělesné síle vypravují se na Písecku 
celé legendy, proslavil svým příkladným životem obec Putim daleko široko. Odpočívá 
na putimském hřbitově blízko hlavního vchodu a kostelních dveří v jednoduchém 
vesnickém hrobě a na prostém kříži na tmavé tabulce možno čísti dodnes původní starý 
nápis: 

 
„ Zemřelému v Pánu 

Cimburovi Janu 
postavili nyní 

kříž ten jeho syni. 
Byl to sedlák silný, 

bohatý a pilný, 
rád měl v žití shoně 

lidi a pak koně. 
Odpočívejv pokoji !“ 
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V této jihočeské obci byla v neděli 30. srpna 1936 odpoledne slavnostně otevřena 
a svému vzdělávacímu a výchovnému poslání odevzdána nová Baarova budova 
trojtřídní obecné školy. Na jejím pilířivenku vlevo od hlavního vchodu na kovové desce 
vyryt je nápis: 

„Spisovateli J.Š. Baarovi za Jana Cimburu věnují vděční Putimští. L.P. 1936“ 
Tím bylo zvěčněno v píseckém kraji jméno siláka sedláka Jana Cimbury (zemřel 

16. ledna 1898) a jméno spisovatele knihy „Jan Cimbura“ J.Š. Baara. 
Zatím co prostý Cimburův hrob tonul v záplavě pestrých květů krásných aster, 

připravovala se celá obec a její okolí  (četně bylo zastoupeno krajské město Písek) 
k významné slavnosti. Hosté, místní sokolská jednota, hasičský sbor, obecní 
zastupitelstvo, místní školní rada, školní mládež, místní hudba a občanstvo se státní 
vlajkou v čele, shromáždili se na návsi před starou školou. Tato budova stářím již tak 
sešlá, že svému nynějšímu modernímu účelu po zdravotni stránce nemohla již naprosto 
vyhovovati. Proto také předseda místní školní rady rozloučil se sní veřejně a tklivě 
poděkoval jí za vše, čím snažila se dlouhá léta plniti svůj úkol,poděkoval také šedivým 
hlavám starých kantorů – učitelů a kněží, v ní vyučujících. 

Potom seřadil se průvod za státní a sokolskou vlajkou a  s hudbou zvolna 
postupoval při starém hřbitově, uprostřed něhož stojí starobylý památný dojloďový 
kostel sv. Vavřince dolů a pak zase vzhůru na návrší proti městu Písku, kde zastavil 
před novou krásnou moderní školní budovou, žlutě natřenou s červenou střechou a 2 
bleskosvody. Výrazný nápis v průčelí nad vchodem „Baarova obecná škola“ nás vítá a 
státní vlajka nad ním ve větru se vlní. 

Vskutku překrásná škola, průčelím obrácená proti východu, od ní daleký rozhled 
k Heřmani, Ražicům, k Písku a jeho rozsáhlým lesům. 

Předseda místní školní rady před novou školou vítá všechno občanstvo a hosty. 
Slavnostní řečník okresní školní inspektor m. Valenta z Písku omlouvá 

nepřítomného předsedu okresního školního výboru okesního hejtmana Karlíka, čte 
dopis Baarovy společnosti pro poznávání a zvelebování Chodska v Domažlicích, 
podepsaný skladatelem Jindřichem Jindřichem, doktorem Štěpánkem ze Kdyně  (Ať 
nová Baarova škola vychovává statečné, dobré a moudré pokolení, jemuž vzorem by 
byl Jan Cimbura!), dopis městského musea a ředitelství baarova státního reálného 
gymnasia v Domažlicích a jiné. Potom ve své řeči vyzdvihuje, že obec Putim slaví dnes 
velký svátek který se neslaví každý rok, snad ani za 10 roků, neboť otvírá novou školu, 
která má sloužiti obci 200 roků, snad i více. Je to již třetí putimská  škola. První škola 
byla postavena roku 1755, tedy před 180 roky, byla to dřevěná škola farní, měla ještě 
pec a jednu světnici (současně učebnu i byt učitele). Potom  v r. 1827 (tedy před 109 
roky) byla zbořena a na jejím místě byla postavena kamenná, zděná škola jednotřídní, 
později v r. 1863 byla přistavěna ještě druhá učebna, protože žáků a žaček přibývalo. 
Protože za 109 roků změnily se velmi značně školní poměry, nemohla již vyhovovati 
musela býti nahrazena novou budovou. Přejmu tudíž staré škole nyní zaslouženého 
odpočinku. Nová škola je moderní,světlá, prostranná. Byla pojmenována  „Baarova“ 
z vděčnosti za sepsání románu „Jan Cimbura“. Tato znamenitá kniha měla by býti 
chována v každé rodině obce Putimě, aby starým, dospělým i mladým ustavičně hlásala, 
jaký obrovský silák byl jejich krajan Cimbura (narodil se v blízkých semicích), který 
však své překvapující síly tělesné užíval vždy jen k dobru, nikdy ne ke rváčství, násilí a 
jiným zlým výstřednostem. Přeje si. Aby z této Baarovy nové školy vycházely do života 
na těle i na duchu silné děti, jen samí Cimburové, kteří by vynikali silou a zdravím ke 
cti obce, okresu, země a státu.Svoji důkladně propracovanou, retrospektivní a 
nabádavou řeč končí slovy „ Nové škole a novým Cimburům volám Zdar ! „ Po něm 
člen okresního školního výboru připomíná putimským občanům, že Baar rozšířil svým 
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románem jméno obce „Putim“ po celé republice ( romám byl dopsán v Klenčí 6. 
července 1921) a že patří mu proto  „za lásku láska, za věrnost věrnost a končí: „A ť žije 
Baarův duch ve vaší škole, mezi učiteli i mládeží a občany celé obce! Zdař Bůh!“ 

Potom podnikatel Frank ze Strakonic poděkoval všem svým technickým 
spolupracovníkům a obdarován kyticí, odevzdal klíč od nové budovy předsedovi místní 
školní rady,ten pak řídící učitelce, která slíbila se vynasnažiti, aby  nová škola stala se 
nevyčerpatelnou studnicí vzdělání, poselkyní blaha, ozdobou obce, hluboké vzájemné 
lásky, obětavosti a svornosti. Skončila: „Milujme ji všichni, milé děti a v naší lásce 
bude zahrnuto všechno!“  pak přednesly žačky v národních krojích básně Ant. Svobody 
Pošumavského „příteli Baarovi“ a „Baarova škola v Putimi“. Mezitím přišel telegram 
městské rady z Klenče a Domažlic s přáním všeho zdaru nové škole a obci Putimi. 
Státní hymnou byla slavnost ukončena, načež si občanstvo počalo novou školu 
důkladně prohlížeti. 

Škola byla postavena nákladem 320.000 Kč, je jednopatrová, světlá; má 3 třídy, 
byt správce školy, cvičnou kuchyni se zásobárnou, podkroví 2 rozlehlé kabinety, 
moderní záchody se splachovacím zařízením a benzínový motor k čerpání vody. Ve 
třídách je světle žlutý nábytek a lavice, skříně jsou zasazeny napolo do stěn. Mezi 1. a 2. 
poloposchodím na chodbě vedle horního schodiště je vavřínovými listy velmi vkusně 
ozdobený obraz spisovatele J.Š. Baara, pak Cimburův statek v Putimi,Kovandův statek 
ve Hradišti (kde mladý Cimbura sloužil u sedláka), rodný domek Cimburův v Semicích 
u Písku, rodný domek J.Š. Baara ve Klenčí a Baarův pomník na Výhledech u Klenče 
pod Čechovem. 

Tyto pietní obrazy (fotografie) dodávají krásné Baarově škole kouzlo dojemného 
nádechu a dějového zabarvení. 

A tak z rozlehlého návrší vyhlíží krásná budova nové Baarovi obecné školy do 
širého jihočeského kraje Címburova, aby podle slov arciučitele Jana Amose 
Komenského stala se „dílnou lidskosti“, aby stala se kolturním požehnáním Cimburovy 
obce a Cimburových mladých spolukrajanů. 

 
Škoda jen že nebylo dopřáno spisovateli J.š. Baarovi a sedláku-siláku Janu 

Cimburovi, dočkati se letošního jejího slavnostního otevření! - 
 
 
 
 
 
 
 

Baarova škola v Putími 
A.S.Pošumavský 

 
Jen vděčnost dává jméno naši škole 
za lásku, již nám Baar náš dal, 
když naší vísku, naše domky drahé, 
když pole putimské tak miloval. 
 
Dal Cimburu nám z naší krve, 
dal jeho lásku k tvorům všem, 
lid jihočeský tulik míval rád, 
s ním celou naši českou zem. 
 
 

 Jak Cimbura buď každý z nás: 
cti rodné řeči poklad drahý, 
chraň všecko každý došek chaty, 
vždy, všude, před každými vrahy. 
 
Jak Cimbura buď každý z nás: 
tak dobrý, přímý, věrný v slovu, 
a vejde jistě požehnání 
v ty naše české krovy znovu. 
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Žij, mohutni i květem buď, 
ty naše školo, v řadu mnohých let, 
kéž z Tebe Jeho září láska 
a z Tebe jeho vzplane vzlet! 
 
Jak Cimbura, buď každý z nás, 
měj úctu k Bohu, k jeho dílu, 
buď statný bránit české lány 
a v  poctivosti mocnou sílu. 

 
Ty naše školo – s Baara jménem, 
žij, mohutni a vzkvétej dál, 
by každý jako Chodů statné šiky 
se cizím nikdy nepoddal.  
 
Ty školo – s Baara jménem  
žij, mohutni a vzkvétej dál, 
by každý v lásce k rodné zemi 
vždy pevně,věrně,jak on stál! 

 
(  A.S. Pošumavský - pseud. P. Ant. Svobody děkana v Písku) 

 

 

Pravnu čka sedláka Jana Cimbury slaví devadesáté 
narozeniny  

Listy Písecka - 26.8.2005 

Semice -  

Potomci legendárního sedláka a siláka Jana Cimbury stále ještě chodí po tomto 
světě, i když už nenesou jeho jméno. Patří už do kategorie minimálně prapravnuků. 
Jediná žijící pravnučka Marie Jarošová ze Semic, oslaví v těchto dnech své devadesáté 
narozeniny.  

Jan Cimbura měl jak známo dvě vlastní děti: Martina, který zemřel v Putimi 
bezdětný a dceru Marii, která se provdala k Morávkům do Střítěže u Volyně. Ta už se o 
budoucnost postarala šesti potomky třemi dcerami a třemi syny. Bohužel z jejich synů 
nezůstal na živu ani jediný dva z nich padli v první světové válce.  

Dcera Anna jezdívala za strýcem Martinem do Putimi na návštěvu a to se jí stalo 
osudným. Provdala se zase zpátky do rodiště své matky na Jarošovskou chalupu asi v 
roce 1913. Bylo jí tehdy pouhých devatenáct let a ženich byl o dvacet let starší. Anna 
byla prý velice krásné a hodné stvoření. Manžel Jan Jaroš byl jeden z nejlepších žáků 
děkana Josefa Baara. Byl to výborný hospodář, sadař a včelař. V rodě Jarošů bylo už 
nadání nějak zakódováno. Janův otec dokonce studoval a byl krátce učitelem.  

Velký věkový rozdíl by nebyl manželství na závadu, ale byly tu jiné okolnosti, 
které nečinily Annu šťastnou: "Maminka se vdala do špatných poměrů. Chalupa byla 
stará, z části dřevěná a došková. Musela se celá zbourat a postavit nová. Moc jsme se 
tenkrát zadlužili a měli bídu. Maminka se jen dřela a nic si neužila. Nemohli jsme se ani 
přistrojit do lepších šatů, a tak jsme se drželi radši stranou, byli jsme jak na samotě. 
Všichni jsme se dřeli a neměli žádnou radost," vzpomíná jubilantka Marie Jarošová na 
svá mladá léta a pokračuje: "Měli jsme doma dvě studny, ale v létě, když bylo sucho, 
voda nebyla a muselo se do řeky. Jednou jsem musela jet sama s voznicí. Trvalo mi 
dlouho, než jsem do řeky zacouvala a pak než jsem vodu šoufem nalila. Byl už večer a 
já se vracela zpátky. Kousek od domu pod vrškem mi vypadly z kola loukotě a jela jsem 
jen po špicích. Prosila jsem Pána Boha, abych dojela domů a to se mi také podařilo."  
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V Putimi bývaly velké poutě, plné stánků a kolotočů jak na prostranství pod 
kostelem, tak na návsi. "Komedianti přijížděli už v týdnu a večer točili. Jednou jsem si 
sedla na takový kolotoč, kterému se říkalo káča. Chvíli se točil na jednu stranu, a pak 
zase na druhou. Asi jsem tam omdlela, protože si už jen pamatuji, jak mne odtud tahali 
ven," říká Marie.  

Tenkrát husu k obědu měli jen o posvícení a potom možná na tři další svátky, 
ačkoliv jich mívali celkem patnáct: "Maminka nadělala peřiny a co zbylo se prodalo. 
Chodili "husáci", kteří husy vykupovali a celá hejna hnali před sebou od vesnice k 
vesnici."  

Marie byla ze tří dětí manželů Jarošových. Provdala se do Semic aniž by změnila 
své příjmení. Manžel František Jaroš však nepatřil do žádného příbuzenstva. Měli spolu 
dvě děti a nyní se už Marie těší se třemi vnoučaty a třemi pravnoučaty.  

Měla ještě sestru Andělu a bratra Jana, který zdědil v Putimi chalupu. Byl to 
výborný žák a počtář, ostatně jako obě sestry. Dovedl si poradit s tím, na čem druzí 
pohořeli. Ještě v pokročilém věku uměl nazpaměť všechny básničky, které se učil ve 
škole. Právě u něj se projevily genetické dispozice sedláka Jana Cimbury. Podobal se 
mu mohutností postavy i abnormální velikostí nohou. Jeho manželka Marie přišla také 
ze Střítěže. Sloužila dlouhá léta u Morávků a byla jako jejich člen rodiny. V mládí prý 
mívala také samé jedničky a farář nabízel její mamince, aby šla studovat, že by se 
starala jen o ošacení a obutí. Odmítla, jako vdova se měla co ohánět a byla potřeba 
každé ruky. Dnes je Marie již vdovou a právě se dožije šestaosmdesáti let. Jejich syn 
Jan vystudoval a žije v Praze. Jeho povolání je filmový kritik.  

Jaroslava  Pixová 

 

 

 

Velké nohy zdědil po Janu Cimburovi 
28. dubna 2010  
Potomci legendárního románového sedláka Jana Cimbury dodnes žijí. 

Jedním z nich je i filmový kritik Jan Jaroš. 

Při vyslovení jména Jan Cimbura se většině lidí vybaví dobrosrdečný hromotluk 
ze stejnojmenného románu Jindřicha Šimona Baara. Jak slavný putimský rodák ale 
doopravdy vypadal, jeho potomek, filmový kritik Jan Jaroš, neví. Žádnou podobiznu 
sedláka Cimbury rodina totiž nemá. 

Jan Cimbura měl jednu dceru, která se z gruntu odstěhovala do Stříteže, ale její 
dcera se zase do Putimi v dospělosti vrátila. „A to právě byla moje babička, která se 
přivdala k Jarošům. Ale žili jsme už jinde. S Cimburou jsou spojené dva statky – na 
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jednom hospodařil, na druhém byl na výminku, tam jsem byl snad jen jednou v životě,“ 
vypráví dvaapadesátiletý Jan Jaroš, který dnes žije v Praze. Do Putimi pravidelně 
jezdívá 

Příbuzenství s literární a později i filmovou postavou považuje za zajímavou 
spojitost. Ale jak o románu z roku 1908, tak o filmu natočeném v roce 1941 se 
prapravnuk po přeslici domnívá, že Cimburu kreslí příliš v ideálním světle. „Vztahy na 
vsi byly určitě drsnější. Cimbura nebyl podle mě výjimečný, jen si ho zkrátka Baar 
vybral a proslavil ho. Věřím ale, že jeho pověstná láska k lidem i ke zvířatům odpovídá 
realitě. Pamatuju si to totiž i od rodičů. Nejdřív obsloužili zvířata, teprve potom děti,“ 
vzpomíná Jaroš, který v Putimi prožil dětství. Osobní předměty po slavném sedlákovi 
už Jarošovi nemají. „Když nepočítám dodatečně vystavený úmrtní list, tak se nám 
nedochovalo nic. Jenže i ten dokument byl vynucený dobou, moji předci museli totiž 
dokládat, že nemají židovský původ,“ podotýká Jaroš. 

Přesto mu po jeho prapradědečkovi něco viditelného zůstalo. Cimbura, který měl 
mít zavalitou, robustní postavu, měl také velké nohy. A právě ty Jan Jaroš zdědil. „Já 
mám velikost bot 47. Moje desetiletá dcera má už teď boty velikosti 43,“ směje se 
filmový kritik a historik. Sílu už prý po ideálu moudrého sedláka konce 19. století tolik 
nezdědil, ale když v mládí sekával rád trávu kosou, také býval silnější než dnes, když 
těžší práci odvykl. 

Cimburův odkaz z Písecka ani dnes, po sto dvanácti letech od jeho úmrtí, nemizí. 
V připravované výstavě etnografie v Prácheňském muzeu v Písku bude jedno 
vyobrazení patřit právě jemu. Silný hospodář v podobě voskové figuríny se veřejnosti 
představí v polovině května. 

„Přijedu se podívat a jsem na něj zvědavý. Jen je škoda, že nikdo neví, jak 
vypadal. I já si tak jeho vzhled spojuju s filmovou postavou,“ dodává Jaroš.  

Klára Dvořáková 
 


