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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na interpretační analýzu a komparaci dobových žánrů u dvou 

jihočeských autorů, Františka Heritese a Otakara Mokrého, které jsou již zapomenutými 

spisovateli. Na jejím základě se pokouším vymezit pojetí žánru arabesky a jeho případné 

přesahy k jiným žánrům. 

V první kapitole se práce věnuje literárněhistorickému kontextu za tvorby spisovatele 

Františka Heritese a Otakara Mokrého. Dále se ve druhé kapitole zabývá vznikem a 

vývojem publicistických žánrů, konkrétně arabesce a črtě, které se upevnili v padesátých 

létech 19. století.  

Třetí kapitola představuje život spisovatelů, který vykresluje jejich literární tvorbu, kterou 

se zabývá čtvrtá a pátá kapitola. Konkrétně se jedná o prvotní dílo Františka Heritese – 

Arabesky a kresby I. (1880), Z mého Herbáře (1882) a Arabesky a kresby II. (1833), na 

základě kterého se práce pokouší o interpretační analýzu. A dále vybrané dílo Otakara 

Mokrého Povídky a arabesky (1884) a Povídky a drobné kresby (1886). 

KLÍČOVÁ SLOVA 

drobné žánry poslední třetiny 19. století, arabeska, kresba, črta, žánrový realismus a jeho 

přesahy, František Herites, Otakar Mokrý 



 

 

ABSTRACT 

The bachelor's thesis is focused on the interpretive analysis and comparison of 

contemporary genres by two South Bohemian authors, František Herites and Otakar 

Mokrý, who are by this time forgotten writers. Based on it, I try to define the concept of 

the arabesque genre and its possible overlaps with other genres. 

In the first chapter, the thesis deals with the literary-historical context of the works of the 

writers František Herites and Otakar Mokrý. Furthermore, in the second chapter thesis 

deals with the origin and development of journalistic genres, specifically arabesque and the 

sketch story, which were consolidated in the 1950s. The third chapter presents the life of 

writers, which describes their literary work, which is dealt with in the fourth and fifth 

chapters. Specifically, it is the original work of František Herites - Arabesques and 

Drawings I. (1880), From My Herbarium (1882) and Arabesques and Drawings II. (1833), 

on the basis of which the work attempts an interpretive analysis. And also a selected work 

by Otakar Mokrý Stories and Arabesques (1884) and Stories and Small Drawings (1886). 
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Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila interpretační analýzu a možnou komparaci 

vybraných děl regionálních spisovatelů, Františka Heritese a Otakara Mokrého. Práce se 

bude zabývat prvotními díly Františka Heritese Arabesky a kresby I (1880), Z mého 

herbáře (1882), Arabesky a kresby II. (1886) a Otakara Mokrého Povídky a arabesky 

(1884) a Povídky a drobné kresby (1886). Chtěla bych přiblížit jejich dílo, které postupně s 

jejich osobnostmi zaniká. Zde si kladu otázku, proč nejsou zařazeny mezi významné 

spisovateli a zapadli v zapomnění.  

Nejprve se pokusím vymezit období, ve kterém díla vznikala, abych mohla zjistit, jaké 

dobové rysy byly v dílech použity a kdy vznikaly drobné literární žánry, kteří tito 

spisovatelé psali. Dále se má práce bude zabývat vznikem a vývojem konkrétních 

literárních žánrů, konkrétně arabeskou a črtou.  

Ve třetí kapitole představím životní cestu spisovatelů, kteří žili ve Vodňanech, abych 

zjistila, do jaké míry byli ovlivněni životními zkušenostmi, zážitky a prostředím, které 

obývali. František Herites s Otakeram Mokrým velice rád cestoval, kladu si otázku do jaké 

míry si jejich cestovatelská vášeň objeví ve vybraných dílech?  

V dalších kapitolách se budu již zabývat pouze analýzou a popřípadě komparací děl. 

Má práce si klade za cíl zjistit, co vedlo spisovatele k napsání drobných literárních žánrů, 

co je při jejich tvorbě ovlivňovalo a zároveň se v dílech odráží; dále jak bylo na jejich dílo 

pohlíženo dobovou kritikou a čím se od sebe František Herites s Otakarem Mokrým liší v 

žánru arabeska. 
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1 Literárněhistorický kontext za rané prozaické tvorby Františka 

Heritese a Otakara Mokrého 70. a 80. let 20. století 

1.1 „Májovci“ 

V průběhu 19. století vznikl důležitý předěl v politice, ale i v kultuře. V literatuře byla 

zaznamenána proměna estetického cítění, tedy došlo ke změně literárního modelu, který u 

nás můžeme vidět v generaci „májovců.“ Spisovatelé se zabývali ženou a jejím postavení 

ve společnosti, zajímali se o sociální rozdíly a o literární hrdiny, jejichž život končí 

tragicky. Tento program se uplatňuje i v díle Otakara Mokrého Františka Heritese, který se 

zabývá ženami a končí tragicky, setkáváme se i s romantickými a postromantickými rysy. 

Postromantické rysy lze nalézt v díle Havlíčka a Němcové, kteří ve svých dílech projevili 

zájem o všední životní jevy v národopisných rysech.1 

Padesátá léta 19. století přinesla upevnění tohoto směru v rozvoji publicistických žánrů, 

jako byla črta či arabeska. Publicistika v této době byla pod státním tiskovým dohledem, 

značně omezená a redukovaná na vládní Pražské noviny. Jediný literární časopis byl 

Lumír. Později po politickém uvolnění, na přelomu padesátých a šedesátých let, vznikala 

další periodika – Čas, Hlas, Národní listy aj. A ve druhé polovině 19. století docházelo 

k velkému časopiseckému rozmachu. Vítězslav Hálek se pokusil o obnovu Květů, anebo 

Jan Neruda o obnovu Lumíru (1873), který později redigovali mladší spisovatelé, mezi 

které patřili například J. V. Sládek nebo Svatopluk Čech. O rok později (1874) byla 

v Lumíru otištěna Heritesova arabeska Rhododendron, která patří mezi první zveřejněné 

arabesky. 2 Jako další byla uveřejněná např. arabeska Bezový květ (1876). 3 

Dále v sedmdesátých a pozdějších letech vznikala další periodika např. Světozor, satiricky 

laděný Paleček, Čas aj. 4 

 
1 Haman, Trvání v proměně, 2010, s. 162. 

2 Publikováno v časopise Lumír, rok vydání 1874, číslo 51, s. 617-618. 

3 Publikováno v časopise Lumír, rok vydání 1876, číslo 15, s. 256-258. 

4  Haman, Trvání v proměně, 2010, s. 162 – 163. 
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V periodikách měli spisovatelé možnost publikovat malé žánry, fejetony a črty, které se 

zaměřovaly na všední život. Za plodné spisovatele zmíněných žánrů lze považovat 

generaci „májovců,“ s hlavními představiteli Janem Nerudou a Vítězslavem Hálkem. Mezi 

spisovatele, kteří zobrazovali všední život, patří i Otakar Mokrý a František Herites, kteří 

se mj. inspirovali vodňanským maloměstem. 

Mladí spisovatelé, kteří se hlásili k almanachu Máj, přinesli do literatury významný jev: 

přenesli subjektivní model „Máchovského typu“ na rovinu společenskou.5 (Kapitolu 

„Májovci“ jsem do práce zařadila z toho důvodu, že lze zaznamenat v Heritesových 

arabeskách romantické motivy např. Můj přítel Sylvestr, kde je hlavní hrdina vykreslen 

jako romantická postava s tragickým koncem a příběh se z největší části odehrává 

v prostoru, který je uzavřený.  Dále si můžeme všimnout, že Herites vykresluje své postavy 

jako sentimentální, jak je tomu v Bezovém květu. Tvorba Otakara Mokrého je vysoce 

romanticky laděná, o čemž se přesvědčíme v páté kapitole).  

Docházelo k proměně programu, Jan Neruda byl toho názoru, že na člověka se musí 

nazírat jak z hlediska sociálního postavení, tak ale i z psychologického hlediska. Do 

literatury se dostávaly i erotické prvky, hovorová řeč, obnažování nedokonalých prvků aj., 

veškerá obnova programu byla zapříčiněna změnou estetického názoru. Do popředí se také 

dostává častý výskyt tématu rodiny, rodinných vazeb, který se hojně objevuje u Františka 

Heritese. 6 

Mladá generace spisovatelů, kteří přispívali do časopisů řízených „májovci,“ toužila po 

vlastním a samostatném vystupováním pro veřejnost. Básníci se scházeli a diskutovali o 

literatuře, umění, politice a následně se domluvili na vydání básnického almanachu Ruch. 7 

1.2 „Lumírovsko-ruchovská“ generace 

První svazek almanachu Ruch (1868) vznikl na přelomu 60. a 70. let, kdy se země ocitla 

v politických bojích „(…) proti odmítnutí českých státoprávních požadavků zavedením 

 
5 Haman, Trvání v proměně, 2010, s. 162 – 163. 

6  Haman, Trvání v proměně, 2010, s. 164 – 166. 

7  Kolektiv, Dějiny české literatury III., 1961, s. 47. 
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dualismu.“ 8 Mladé spisovatele, kteří se sdružovali kolem almanachu Ruch, situace zasáhla 

„(…) i do jejich umělecké zkušenosti a vedly ke změně estetického cítění i pojetí smyslu 

umělecké literatury.“ 9 Jejich program se přesunul k „(…) výchovné účelnosti, tj. k pojetí 

uměleckého sdělení jako prostředku mravního působení na publikum ve smyslu upevňování 

ideologických postulátů.“ 10 Básníci vyrůstali v „dobách, kdy se slavily velké národní 

slavnosti, na nichž jásal celý národ, a kdy kolem nich šuměla ušlechtilá a vzletná slova o 

vlasti, obětavosti a činech.“ 11 František Herites líčí ve Vodňanských vzpomínkách svou a 

Mokrého přítomnost na různých oslavách, kterých se rádi účastnili. Herites byl odmalička 

vychováván k vlastenectví od svých rodičů, ale poté i ve školách. V literatuře se zdůraznila 

morální a výchovná hodnota. Chtěli vyloučit německý vliv na českou literaturu a tíhli 

k národním dějinám. V té době se ve společnosti začalo opět mluvit o RKZ a RK, začali se 

obracet k národním tradicím, vraceli se k české historii, minulosti a chtěli v nelehké době 

posílit národní cítění. Většinou se jednalo o díla lyrická, která obsahovala různorodé verše, 

které nesli politické a vlastenecké cítění. Důležité byly i metafory, které se stávaly 

symboly. Metafory uplatňuje i Mokrý a Herites ve své „metaforické“ arabesce Skalní 

holub, která je v jeho publikaci ojedinělá. 

V roce 1870 sestavil Antonín Čapek a Josef Dürich druhý ročník Ruchu a tři roky později 

byl vydán třetí ročník (1873). V almanachu Anemonky (1871), uspořádaném J. Kálalem, J. 

Dunovským a F. Heritesem, otiskla verše omladina jižních Čech. Do almanachu Ruch 

později přibyl i František Herites a Otakar Mokrý. 12 Anemonky byl básnický almanach 

(1872) jihočeské mládeže dedikován Petrovi Chelčickému, kam přispívalo 32 jihočeských 

spisovatelů a mládež, mj. přispíval Jaroslav Vrchlický, Josef Holeček, Otakar Mokrý (pod 

pseudonymem Otakar Halina), František Herites a Jan Dunovský, který redigoval 

almanach od roku 1872. Bohužel, jak píše Herites ve Vodňanských vzpomínkách, almanach 

 
8  Haman, Trvání v proměně, 2010, s. 239. 

9 Tamtéž. 

10 Tamtéž. 

11  Kolektiv, Dějiny české literatury III., 1961, s. 48. 

12  Tamtéž s. 49-50. 
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nebyl kladně přijat. „Celý obsah Anemónek zapadl jako do vody, ano verš se nezachytil 

pro budoucnost v literatuře, vyjma báseň, kterou Vrchlický později do své první sbírky „Z 

hlubin“ z Anemonek, kde prvně byla tištěna, pojal.“ 13 

V roce 1877 odkoupil časopis Lumír J. V. Sládek, který mu vtiskl vyhraněný charakter. 

Seskupil kolem sebe významné a talentované spisovatele, Vrchlického a Zeyera. Lumír 

přinášel pozornost především na kulturních děních v cizině. 14 Spisovatele začal ovlivňovat 

francouzský parnasismus. Dále se muselo dbát na zachování reprezentativnosti, náročnosti 

literatury, uchovat si evropský rozhled a čerpat témata jak z historie, tak i ze současnosti. 

Spisovatelé kolem almanachu Ruch hledali inspiraci ve slovanských zemích, ale 

„lumírovci“ se více soustředili na exotické země. Je důležité poznamenat, že „ruchovce“ a 

„lumírovce“ nelze oddělovat jako samostatné skupiny, Aleš Haman říká: „Ve skutečnosti 

šlo o rozdílné pojetí funkčního modelu umění u příslušníků dvou vrstev téže básnické 

generace. Tyto rozdíly v základních rysech připomínají situaci, která vznikla ve 

francouzské poezii o jedno desetiletí dříve, kdy se v tomto prostředí utvářel nový stylový 

směr.“ 15 Dále Aleš Haman polemizuje o tom, zda by bylo možné zahrnout „ruchovce“ a 

„lumírovce“ do českého parnasismu jako jeden celek. “Zřetelná obdoba obou linií v české 

poezii s francouzským básnictvím šedesátých let opravňuje, abychom oba směry, ruchovce 

i lumírovce, zahrnuli pod společnou etiketu českého parnasismu.“ 16 Na otázku, zda lze 

obě dvě skupiny označit za český parnasismus odpovídá Dalibor Tureček ve svém díle 

Český a slovenský literární parnasismus. Říká, že obě dvě skupiny jsou ve svých 

základech protikladné a označení pojmem český parnasismus nemůže nahradit tradiční 

označení a jejich program.17 V tomto období začíná psát František Herites, u kterého lze 

nalézt náznaky parnasismu. 

 
13  Herites, Vodňanské vzpomínky, 1941, s. 11. 

14  Kolektiv, Dějiny české literatury III., 1961, 205. 

15  Haman, Trvání v proměně, 2010, s. 215. 

16 Tamtéž, s. 218. 

17  Tureček, Český a slovenský literární parnasismus: synopticko-pulzační model kulturního projevu, 2005, 

s. 7. 
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1.3 Parnasismus 

Parnasismus je estetické hnutí a umělecká skupina francouzských básníků, která se 

zakládala ve 2. polovině 19. století, tzv. „umění pro umění.“ Literární historikové ve 

Francii uvádí za předchůdce směru romantismus, který od 30. let přestal být tvořivý a bylo 

zapotřebí vnést do literatury nový směr. 18 

Parnasismus měl za úkol vnést do literárního díla silný emotivní prožitek, spisovatelé 

užívali exotická místa a v próze byl příznačný sklon k alegorizaci, do popředí vstoupila 

funkce „bavit a těšit oko,“ která byla připisována k žánrové malbě 18. století. 19 

Próza měla původní zdroje v publicistice, tedy v žánrové drobnokresbě, kterou zdomácněli 

„májovci.“  

Jako první začal u nás psát v parnasistním stylu Jaroslav Vrchlický, jehož tvorba ovlivnila i 

ostatní spisovatele. Parnasismem se nechali ovlivnit spisovatelé přispívající do časopisu 

Lumír. Každopádně se u nás velkému prostoru směr nedočkal, jelikož na přelomu 19. a 20. 

století ustupoval do pozadí. Dalším spisovatelem, který byl ovlivněn parnasismem, byl 

člen „vodňanského trojlístku,“ Julius Zeyer. 20 

1.4 Vymezení realismu 

V období realismu vyvstává mnoho otázek, teorií a požadavků jak uchopit realistický 

způsob psaní. Vymezení realismu nebylo nikdy jednotné, a proto se v následujících 

kapitolách pokusím o představení různých pojetí. Vymezení realismu je velmi obtížné, 

protože se objevuje v různých obdobích, vznikají různorodé žánry, pohledy a diskuze nad 

tím, jak má realistické dílo vypadat. Nejnovější metodologii představuje Dalibor Tureček 

ve své publikaci Sumář: diskurzivita české literatury 19. století, ze které budu čerpat. 

Inspirací je bakalářská práce Terezy Šteffelové, která se touto problematikou zabývala. 21  

 
18 Tamtéž. 

19  Haman, Trvání v proměně, 2010, s. 240-241. 

20Tamtéž. 

21 Bakalářská práce Terezy Šteffelové: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/125475. 

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/125475
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1.4.1 Různé úhly pohledu na období realismu, rysy realismu v díle Františka 

Heritese 

Tureček v úvodu upozorňuje, že se jedná o nový pohled a zkoumání, se kterými se lze více 

či méně ztotožnit. Také říká, že kolektivní výzkum dnes nemůže mít povahu naplňování 

apriorních metodologických požadavků, ale z povahy věci je i hledáním kompromisu 

k rozpravě. Tudíž vybízí k polemizování nad problematikou vymezení realismu. 22 Nelze 

hodnotit období realismu pouze jako jeden směr a z jednoho úhlu pohledu, dle mého 

názoru přesného vymezení realismu nelze momentálně docílit. V Heritesově díle se 

setkáváme s různými rysy, které jsou v textu propojovány a jsou předmětem zkoumání. 

Zdůrazňuje, že důležité jsou texty, které jsou jádrem pracovních postupů při analýze a 

interpretaci textů. Při analýze by se měla pozornost ubírat na všechny vrstvy textu. Tedy od 

versologie či naratologii přes tematologii a látkosloví, až k parametrům literárního textu, 

tedy k poetice v nejširším slova smyslu. 23 „Takový postup je důsledkem pragmatizovaného 

pojetí estetické funkce, tedy jednotlivé aspekty a různé úhly pohledu umožňují sledovat 

pořádání textu jako klíčového podnětu estetické funkce (…).“24 Tureček tento model 

označuje za synopticko-pulzační dynamiku. To znamená, že se pozornost rozloží na 

subjekt badatele a kulturně historický kontext či veškerá fakta, která s textem mohou 

souviset. 

Tureček říká, že se nám nejedná o vymezení pojmu obecně, napříč časem jdoucí princip 

mimetičnosti, jak lze realismus také chápat, ale o časově ukotvenou událost, která se začala 

objevovat do druhé poloviny 19. století a první půlky 20. století. Mnohotvárnost a 

různorodost autorských stylů a textů vypovídá o tom, že nelze pojem jednoduše 

definovat.25 

 
22  Tureček, Sumář. Diskurzivita české literatury 19. století, 2018, s. 9. 

23 Tamtéž, s. 64-66. 

24 Tamtéž, s. 66. 

25 Tamtéž. 
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V díle Boženy Němcové – Obrazy z okolí domažlického, lze „(…) shledávat první zárodek 

polemiky o realistický způsob psaní.“ 26 Jako další následuje dílo Pražané ve Hvězdě, 

Tylova próza z 30. let; Máchova Marinka (1834), kde Tureček vyzdvihuje vypravěčovy 

cesty; a Babička (1855) od Boženy Němcové, ve které upoutává pozornost popis interiéru, 

oděvů a mj. vesnických tradic. 27 V Heritesových arabeskách, např. Bezový květ, bych 

zdůraznila popis realistického příběhu, který by se mohl opravdu uskutečnit, je dost 

pravděpodobné, že se i příběh stal a byl mu vyprávěn od zákazníka při práci. Dále 

v arabesce Můj přítel Sylvestr realisticky popisuje prostředí pokoje. Anebo povídky 

Otakara Mokrého, který čerpá z vlastních zážitků a zkušeností. 

Hrdina se ve své publikaci Mezi ideálem a nahou pravdou: realismus v českých diskusích o 

literatuře 1858-1891 zabývá konkrétnějším problémem. Stejně jako Tureček je i Hrdina 

otevřený diskusím a různým úhlům pohledu na realismus. Pokud se podíváme na název 

publikace, Hrdina jím konkrétně vystihnul o čem publikace je, tedy o ideálním 

romantismu, který není přesně vymezen, ale lze o něm polemizovat. Tureček se zabýval 

českou literaturou, ale Hrdina se soustředí na německé texty ve srovnání s tradičními 

postupy a píše i o německých kriticích a teoreticích (př. R. Wellek). Zabývá se prací Borise 

Röhrlera, který sledoval realismus ve 20. století, socialistický realismus, a poukazuje na 

výtvarné umění, které se prolíná s literárním uměním. Dále bych ráda zmínila rok 1858-

1891, kdy je vymezen časový prostor realismus, avšak jak jsem již v této kapitole nastínila, 

můžeme si všimnout, že se nejedná pouze o realismus, ale v časovém úseku bylo mnoho 

možností, ke kterým spisovatelé tíhli. 

Dále se Tureček zabývá „májovci,“ kteří posunuli českou literaturu vpřed. Zmiňuje 

ukotvený koncept problematiky podle Aleše Hamana tedy, že „májovci“ ve své tvorbě 

značí „první známky proměny estetického cítění – a tím i změnu literárního modelu.“ 28 

Podle Turečka je Tylovo dílo Poslední Čech první krok k programatizaci v polovině 

čtyřicátých let, kdy je jedním z klíčových kritérií pravděpodobnost, mimetičnost a 

 
26  Tureček, Sumář. Diskurzivita české literatury 19. století, 2018, s. 96. 

27 Tamtéž, s. 97-98. 

28 Tamtéž, s. 99. 
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věrohodnost. Pro Nerudu se stala klíčovým parametrem mimeze spojená s povídkou. 

Vymezoval se proti francouzskému realismu v podobě románu, ale jeho díla chtěl nést 

v duchu romantismu. Díla „májovců“ měla sklony k fikci, ale ta byla zcela uplatňována až 

na konci 19. století. 29 U Heritese se setkáváme s možnou fikcí u arabesky Chiromantie. 

V poetice se využívaly různé postupy, ve kterých byly uplatňovány realistické prvky 

s fantastikou. Žánrová tvorba odpovídala povídce, románu a románové kronice. 30 

Od devadesátých let nabývala na významu realistická fikce, kterou ve svých dílech 

uplatňovala např. Gabriela Preissová a Josef Holeček. Dále historický realismus, který měl 

za cíl vzbudit ve čtenáři věrohodné působení. Díla lze nalézt u Aloise Jiráska a Zikmunda 

Wintera. 31 

Tureček na závěr pobízí k zamyšlení, kam až realismus sahá, do jakého období. Po 

přečtení Sumáře nelze říci, jakým způsobem realismus vymezit. Zabývá se pojetím 

realismu obecně a snaží se o průřez jednotlivým obdobím. V předchozích kapitolách se 

zabývá i klasicismem, romantismem a parnasismem. Tureček nedává čtenáři přesný model 

realismu, naopak vybízí k diskuzi a k návrhům či nápadům.  

Hrdina se na rozdíl od Turečka zabývá analýzou německých kritiků a spisovatelů. Články 

rozebírá, polemizuje a opět nabízí čtenářům otázky, diskusi a svůj pohled na vymezení 

realismu, avšak z komplexnějšího pojetí. 

Herites se ocitá pouze na okraji realismu, kdy se snaží o reálný popis prostředí a dobové 

společenské zábavy.  

 
29 Tamtéž, s. 99 – 100. 

30 Bakalářská práce Terezy Šteffelové: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/125475, s. 9. 

31 Tamtéž, s. 10. 

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/125475
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2 Salonní próza v Heritesových Arabeskách I., II. a vznik a vývoj 

črty, arabesky 

V této kapitole představím žánr črtu a arabesku, jejich vznik a vývoj. Arabesce a črtě se 

dostalo pozornosti v padesátých létech 19. století, kdy byla publicistika značně omezena a 

bylo možné vydávat malé žánry, a proto se spisovatelé zaměřili na např. na arabesku a črtu, 

jako mj. Jan Neruda, na kterého navazoval František Herites, Otakar Mokrý aj. Poté se 

zaměřím na salonní prózu v díle Heritese, Arabesky a kresby II, která byla cílena pro 

vzdělanější vrstvu společnosti. 

Časopisy vydávané od sedmdesátých let měly pevnější hospodářské zajištění, tedy 

vydržely ve společnosti déle, než časopisy, které vycházely v šedesátých letech pod křídly 

Nerudy a Hálka z důvodu nedostatku finančních prostředků. Kolektiv kolem časopisů 

reagoval na aktuální problémy literárního života. Časopisy v této době byly hlavním 

centrem publikování. Spisovatelé velmi často psali a publikovali své texty, avšak jejich 

uspěchaná díla byla mnohdy nepropracovaná. Také velmi často zasahovala redakce, která 

texty zkracovala z důvodu nedostatku místa. 32 Záměrem časopisu (Lumír) bylo, aby byli 

čtenáři informováni o všem novém, co se děje ve světové kultuře a aby se česká literatura 

mohla inspirovat a vyrovnat evropské literatuře, v Lumíru se vyskytovaly i časté 

překlady.33 Rozvoj beletristických časopisů vedl i k silnému rozkvětu beletristicko-

publicistických žánrů, jako byly mj. črty. 34 

Črta 

Český název žánru byl zaveden v 19. století podle ruského označení „čerta.“ Stejně jako 

drobnokresba, je i črta převzata z výtvarného umění. V přeneseném významu znamená, že 

předvádí skutečnost z pozice lehkého a výstižného provedení. 35  

 
32  Kolektiv, Dějiny české literatury III., 1961, s. 203-204. 

33  Kolektiv, Dějiny české literatury III., 1961,  s. 205, 206. 

34 Tamtéž,  s. 203-204.  

35  Mocná & Peterka, Encyklopedie literárních žánrů, 2004, s. 89-90. 
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Encyklopedie literárních žánrů,36 črtu charakterizuje, jako drobnou prózu s jednoduchou 

fabulí a rozvolněnou kompozicí pohybující se na rozhraní publicistiky a beletrie a 

vyjadřující subjektivní stanovisko autora k zobrazovaným jevům. Žánr propojuje 

dokumentární, poznávací, poučnou a zábavnou funkci. 

Lexikon literárních pojmů 37 charakterizuje črtu jako žánr menšího rozsahu, který je na 

hranici publicistické a umělecké literatury. Má jednoduchou fabuli, postrádá dramatičnost, 

je tvořen z řady scén a výjevů ze života. Při popisu společenských situací se inklinuje do 

humorných a satirických poloh. S publicistikou má společné líčení skutečných událostí. 

Obsahuje věcné a hodnověrné informace, převládá v ní charakteristika postav a prostředí. 

Črta připravovala cestu realistickému románu, protože zaznamenávala příběhy 

z každodenního života.  

Vznikala na konci 18. století a v průběhu 19. století. K významným spisovatelům patřil H. 

de Balzac, A. de Musser, Ch. Dickens aj. V ruské literatuře se jejími autory stali příslušníci 

naturální školy. Česká črta vzniká ve 20. letech 19. století. Mezi její tvůrce lze řadit J. K. 

Tyla, B. Němcovou, J. Nerudu, F. Heritese aj. 38  

Teorie literatury pro učitele 39 uvádí, že črta je deskriptivně narativní žánr na pomezí 

publicistiky a povídky příznačný pro 19. století, který je předobrazem reportáže. 

Prostřednictvím osobního zážitku zachycuje charakteristický způsob života v určitém 

prostředí. 

Črta spojuje reportážní a povídkové prvky, které různě rozvíjí, na rozdíl od povídky, ve 

které se nachází fikce, neobsahuje výraznější zápletku a vyprávění je často tvořeno 

pouhým řetězením scén z reálného života. Zachycuje charakteristický způsob života 

v určité lokalitě, stereotypy chování, národopisné zvláštnosti chování a historie, zvířata, 

obyčeje, typy lidí. Vypravěč zastupuje autora, anebo je stylizován jako specifická postava. 

 
36 Tamtéž, s. 90. 

37  Pavera & Všetička, Lexikon literárních pojmů, 2002, s. 68. 

38  Mocná & Peterka, Encyklopedie literárních žánrů, 2004, s. 68. 

39  Mocná & Peterka, Teorie literatury pro učitele, 2007, s. 283. 



 

19 

 

Z pravidla se objevuje ich-forma. Vypravěč je přímým účastníkem děje, pozorovatelem, 

návštěvníkem daného místa, analytikem (humorným, kritickým, ironickým) a 

komentátorem. Črta může směřovat k popisné dokumentárnosti, ale i k lyrizovanému 

tématu. Obsahuje shodné rysy se skicou (charakteristický detail, který zastupuje celek), ale 

i s „žánrovým obrázkem,“ „obrazem ze života,“ který přistupuje k zobrazování reality 

komplexněji. 40 

Črtou se také zabýval Karel Krejčí ve svém díle Fyziologická črta v české literatuře. 

V tomto žánru spatřuje počátek literárního realismu a připomíná, že může být podávána 

různým způsobem, tedy objektivně realistickým i humorně satirickým. 41 Počátky v české 

próze uvádí u J. K. Tyla, B. Němcové a K. Havlíčka.42 

Nerudovy Povídky malostranské vytvořily školu, která přinesla do české literatury druh 

obdobný západním i východním fyziologickým črtám tzv. „pražská drobnokresba.“ Ignát 

Hermann byl hlavním představitelem této školy se svými cykly, romány a pražskými 

postavičkami. 43 

Důležitým znakem fyziologických črt bylo upozadit děj a veškerou pozornost přenést na 

vykreslení uzavřeného prostředí a společenské typy, který v daném prostředí žijí. 44  

Mladí spisovatelé píšící koncem padesátých let se nespokojili s popisem života, chtěli 

dospět k pravdivému zobrazení vztahu lidí a k jejich hodnocení k pokrokovým 

demokratickým a humanistickým představám. “Májovci“ v krátkých povídkách a 

v obrazech ze života zdůrazňovali poznávací funkci, a proto omezovali roli syžetu. 

Spisovatelé zobrazovali soudobí život na vesnici, vyšších společenských vrstev i lidových 

 
40  Mocná & Peterka, Encyklopedie literárních žánrů, 2004, s. 90. 

41 Krejčí, Miroslav, & kol., Fyziologická črta v české literatuře. Slovanské studie: sborník na počest 35. 

výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na fylozofické fakultě 

brněnské univerzity, 1979, s. 61-62. 

42 Tamtéž, s. 68. 

43 Tamtéž, s. 70. 

44 Tamtéž, s. 68-70. 
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měšťanských kruhů. Zaměřovali se na pravdivou, psychicky výstižnou charakteristiku 

v konkrétním sociálním prostředí, uvolňovaly kompozici a zjednodušovali děj. Důležitý 

byl detail, který byl prostředkem charakteristiky, hlavním jednotícím prvkem, který 

dodával textům celistvost, byl hodnotící přístup autorů ke skutečnosti. Spisovatel 

zasahoval do děje a vyjadřoval pomocí humoru nebo ironie vlastní názory a myšlenky o 

své představě o životě. Jan Neruda se vše snažil uplatnit ve svých povídkách zařazených 

do knihy Arabesky (1864). 45 

2.1 Arabeska 

Arabeska (z italštiny rabesco, arabesco) byla původně označována pro nástěnnou malbu se 

stylizovanými motivy rostlin, užívaná v architektuře helénské, římské a raně byzantské říši. 

Později byla znovu užita v období renesance a v muslimském světě, kde se na rozdíl od 

grotesky neobjevují bizarní spojení ani deformace zvířecích, rostlinných a lidských motivů. 

Oproti mauresce lze říci, že působí neabstraktně, a na rozdíl od mauresky neobsahuje 

zoomorfní prvky.  Pronikla do hudby ve smyslu tzv. charakteristické skladby a do 

literatury byl pojem přenesen do období romantismu. Arabeska je žánrová varianta 

povídky s fantazií, ironickým pojetím a s výraznou pointou. 46  

Lexikon literárních pojmů označuje arabesku za menší povídkový útvar s překvapující 

pointou. Patřila k žánrům oblíbeným v literatuře 19. století; šlo o příběhy sociálně laděné s 

glosátorským nádechem. Příznačný byl smysl pro detail, jednotlivé události a příhody byly 

popisovány a hodnoceny ornamentálně až filigránsky. Žánr v české literatuře lze nalézt 

především u Josefa Kajetána Tyla, Jakuba Arbesa, Jana Nerudu, Františka Heritesa, Otakra 

Mokrého a Svatopluka Čecha. 47  

2.1.1 Arabeska v literárním prostředí 

Podle Encyklopedie literárních pojmů je arabeska volný a proměnlivý útvar s 

nekomplikovaným a útržkovitým dějem. Charakterizuje jí drobnokresebná dekorace a 

 
45  Kolektiv, Dějiny české literatury III., 1961, s. 79, 80. 

46  Mocná & Peterka, Encyklopedie literárních žánrů, 2004, s. 26. 

47  Pavera & Všetička, Lexikon literárních pojmů, 2002, s. 30. 
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smysl pro detail, podle jejího výtvarného původu. Motivy bývají voleny kontrastně tak, 

aby naznačovaly rozpor mezi subjektivními názory, pocity vypravěče a reálnou situací, 

mezi fantazií a raciem jednajících subjektů, tragikou a humorem. V realistickém prostředí 

lze nalézt pohádkové, metafyzické a exotické prvky. Příznačná je kompozice, směřující k 

umnému proplétání, spojování a rozvolňování zdánlivě nesouvisejících motivů i 

minuciózních detailů, jež paradoxně připravuje půdu pro sevřeně formulovanou pointu, 

která může být navíc dodatečně zpochybněna či lyricky ztlumena. Typickým výrazovým 

prostředkem je parenteze (část textu, která obsahuje doplňující informace). Arabesku 

charakterizuje spíše komorní ladění, zjitřená vnímavost a imaginace, humorný, satirický a 

zejména ironický nadhled autorského vypravěče. Krátký útvar arabesky býval též volně 

spojován do rozsáhlejších cyklů propojených subjektem vypravěče či časoprostorem. 48 

Arabeska vznikla v kontextu pozdního sentimentalismu a romantismu jako reakce na 

žánrový systém klasicismus. Označení poprvé využil r. 1797 filozof a teoretik romantismu 

Friedrich Schlegel pro žánrově nevyhraněný prozaický útvar, pěstovaný zvláště mladší 

generací německých romantiků (Clemens Brantano), jenž v díle propojoval prvky 

fantaskní, pohádkové aj. s úsměvně ironizujícími epizodami z reálného života a přikláněl 

se i k transcendentnu. Tvůrčí princip arabesky, jež je znakem nekonečna, Schlegel změnil 

na základní formu lidské fantazie, zasahující oblast umění, mytologie a filozofie. Z 

obdobných rysů vycházelo označení arabesky zvl. v německé literatuře, a to i pro 

obsáhlejší prozaické texty.49 

Arabesky u Edgara Allana Poea patří k objasnitelnému tajemnu a fantasknu (Grotesky a 

arabesky, 1840, a mj. Jáma a kyvadlo), transformující se pomocí motivů do povídkové 

konstrukce gotického románu hrůzy; grotesku a arabesku zde lze rozlišovat přítomnost 

černého humoru a ironie. 50 

Slovanské literatury rozvíjely arabesku jako typ tzv. žánrové realistické prózy, soustředěně 

na detailní, často satirické prokreslení charakteristického prostředí, a využívající nesouladu 

 
48  Mocná & Peterka, Encyklopedie literárních žánrů, 2004, s. 26. 

49  Mocná & Peterka, Encyklopedie literárních žánrů, 2004, s. 26. 

50 Tamtéž, s. 27. 
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mezi životní realitou a proklamovanou společensko-etickou normou. Nejznámější autor 

arabesek, Nikolaj Vasiljevič Gogol (Arabesky, 1835).51 

V české literatuře figuruje arabeska od 40. let zhruba do konce 19. století a je spojována 

především s krátkou, kriticky zaměřenou prózou konfrontující společenské kánony i 

konvence s přirozeným světem jednotlivce. V uvedeném významu užil názvu arabeska pro 

sentimentalistické, subjektivně a výchovně laděné prózy již Josef Kajetán Tyl (Kusy mého 

srdce, Povídky, novely, obrazy, nástiny a arabesky, 1844). S konstituováním žánru 

arabesky v české literatuře je nejvíce spjata literární tvorba Jana Nerudy (Arabesky, 1864), 

hlavním cílem bylo zachytit a charakterizovat jednotlivé postavy a především zastihnout 

jejich individualitu.52 Autor si všímá, jak jednotlivé postavy ovlivňuje např. jejich 

zaměstnání, jaké si utvářejí návyky a vykresluje je okolní prostředí. Jan Neruda se snažil 

poukázat na ideální život, na druhou stranu ukazuje, jak lidé reálně žijí a vypadají. 

Arabesky koncipuje na základě skládání dílčích epizod, motivů a obrazů, kterými vystihuje 

přesné pozorování a postřehy o lidech. Používá označení arabeska pro charakterové 

(sociální, psychologické) studie soudobého člověka, které podává jako své vlastní a 

subjektivní vzpomínky. 53 Nerudova arabeska se často přiklání k volné formě fejetonu. 

Rozčleňuje složitý celek předváděné skutečnosti prostřednictvím mnohostranných záběrů a 

různorodých detailů, přičemž nesourodé motivy kumuluje jako souřadné a hodnotově 

rovnocenné. Současně však vytváří i typ kompozičně pevnější formy arabesky s výraznou 

pointou (Blbý Jóna, Josef harfenista), jež je předobraz jeho Povídek malostranských. 54 

Svatopluk Čech publikoval, prostřednictvím časopisů pod pseudonymy a později vyšly pod 

titulem Povídky, arabesky a humoresky, 1878–1883, humoristické a společenskokritické 

 
51 Tamtéž, s. 27. 

52 Tamtéž, s. 27. 

53  Kolektiv, Dějiny české literatury III., 1961, s. 154. 

54  Mocná & Peterka, Encyklopedie literárních žánrů, 2004, s. 27. 
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arabesky, ve kterých se objevuje satirický a ironický vztah ke skutečnosti. Nejvíce čerpal 

ze svých vlastních zkušeností, z právnických studií a praxe. 55 

Zikmund Winter shrnul pod názvem Historické arabesky, 1890, popularizační 

kulturněhistorické studie a tzv. žánrové historické obrázky. Jakub Arbes se inspiroval 

motivy fantaskna a tajemna, které nalezneme v tzv. poeovské arabesce (Předměstské 

arabesky, 1883). Dále se zabýval analýzou významných současných i historických 

osobností, jejichž identitu odhaluje až v pointě (Arabesky literární, 1905). 56 

František Herites vykresluje postavy z malého jihočeského města a blíží se k salónní 

žánrové povídce. V jeho arabeskách (Arabesky a kresby, 1830, 1883) popisuje lidské 

vlastnosti, slabosti, záliby pomocí krátkých scén nebo charakteristiky. 57 Čtenáři, zejména 

čtenářky Heritesovy prózy četly a byly oblíbené, jelikož v nich nacházeli to, co očekávali, 

tedy milostnou zápletku, salonní prostředí s mluvou (jeho próza je obohacena o 

francouzská slova a jména). 58 

2.2 Salonní próza   

Salonní próza se začala vyvíjet ve Francii, v západoevropských zemích, kde se stala 

prestižní literární salónní tvorbou. I v českém prostředí nalezneme spisovatele, kteří 

vydávali svá díla v Salonní bibliotéce, tedy v Ottově knižnici (1876), která si kladla za cíl 

vydávat české knihy určené do salónů a které byly pro vzdělanější čtenáře. Salonní próza 

byla určena střední vrstvě a ženskému literárnímu publiku. V textu se vyskytují cizí slova a 

i jména postav, které můžeme najít i v Heritesově tvorbě. 

 František Herites publikoval svou prvotní prózu v sedmdesátých letech v časopise Lumír, 

které poté publikoval v Salonní bibliotéce. Ve svém díle spojuje sentimentální příběh 

s dobovým standardem. Např. v arabesce Bezový květ čte společnost francouzský cestopis 

o Itálii, kde mj. Herites byl. Dále v próze Šípy Amorovy odkazuje na Shakespearovo 

 
55  Kolektiv, Dějiny české literatury III., 1961, s. 244. 

56  Mocná & Peterka, Encyklopedie literárních žánrů, 2004, s. 27. 

57  Kolektiv, Dějiny české literatury III., 1961, s. 247-248. 

58  Kolektiv & Dušková, Bohemica Olomucensia; Salónní próza Františka Heritese, 2020,  s. 75. 
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drama Romeo a Julie, kterým se inspiroval a použil námět nešťastné a tragické lásky. 

Arabeska Rhododendron je situována přímo do salonu hraběnky de St. Jules. Zde Herites 

přímo popisuje salonní činnost, tedy konverzaci, zábavu a vše je zasazeno do idylického 

prostředí. Avšak za tímto prostředím se skrývají pomluvy a intriky. Zásadní roli 

v arabeskách mají ženské hrdinky, které jsou často charakterizovány květinami, které 

vyjadřují jejich krásu a výjimečnost. V analýze arabesek si lze všimnout, že se vytrácí ideál 

ženy. Ideální žena měla zvládat ženské práce, ale i se orientovat v hudbě, zpěvu, literatuře, 

být dobrou hostitelkou, umět cizí jazyky a v neposlední řadě umět vystupovat a 

konverzovat ve společnosti. Ideální ženou by mohla být teta Dušková z arabesky Můj přítel 

Sylvestr. Na druhou stranu lze v próze vyčíst, že Herites upozorňuje na hodnoty 

biedermeieru, které ženským postavám mnohdy chybí. V biedermeieru vidí skutečnou 

ideální ženu, protože dokonalost nese rodinné hodnoty, kterým je klid, řád a jistota. 59 

Tohle všechno značí, že Herites byl oblíbený salonní spisovatel. V jeho rodných 

Vodňanech bylo založeno salonní prostředí, kde s Mokrým a Zeyerem diskutovali o umění 

a literatuře. Společně se účastnili i kulturních akcí.  

Největší slavností byla v roce 1886 v srpnu, kdy se ve Strunkovicích nad Blanicí sjeli 

významní čeští literáti mj. Vrchlický a Heyduk, této slavnosti se věnuji ještě ve třetí 

kapitole. V tom samém roce Herites vydal poslední svazek drobných próz. Po nějakém 

čase se do Vodňan přistěhoval Julius Zeyer a tím vznikl tzv. vodňanský trojlístek. 

Spisovatelé se navzájem ovlivňovali a jejich tvorba se následně značně proměňovala. 

Heritese začaly zajímat osudy lidí v maloměstě a jejich hierarchie, která značně 

ovlivňovala osudy lidí, i samotného Heritese. 

 Herites ve Vodňanských vzpomínkách píše, že se jednalo o uzavřenou společnost, ale 

návštěvám byli zcela otevřeni. Herites opět ve své publikaci vzpomíná na rituály, které 

pořádali pro své návštěvy, např. koupání v řece Blanici. Také se učili jazyky, nejdřív 

angličtinu a dále francouzštinu. Často se zapomíná na to, že vodňanští spisovatelé byli 

velmi významnými překladateli.  

 
59  Kolektiv & Dušková, Bohemica Olomucensia; Salónní próza Františka Heritese, 2020, s. 64-74. 
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Stehlíková hodnotí vodňanský salon jako nedostatečný. Říká, že spisovatelé se nesetkávali 

na mimořádném místě, pouze v domě U čápů. Ani neměli určenou hodinu, o salon se 

nestarala dáma, ale samotní spisovatelé, i když měli hodné ženy, které se o ně staraly, a 

v neposlední řadě kritizuje občerstvení, které nebylo ničím bohaté. Později se salonní 

spolek rozpadl, jelikož se spisovatelé pohybovali i v jiných městech a nakonec se Herites 

musel odstěhovat z Vodňan z důvodu existenčních podmínek. 60 

Z mého pohledu se jedná o velmi významný čin. Do malé jihočeské vesnice přivedli 

významné osobnosti, snažili se o kulturní dění, zakládali divadelní, pěvecké aj. spolky. 

Herites se zasloužil o mnoho významných činů pro Vodňany, o kterých budu ještě psát ve 

třetí kapitole. I když nebylo jejich místo a občerstvení na debaty honosné, jejich salonní 

spolek měl jistě své kouzlo a značný vliv a přínos pro náš kraj.  

 

 
60  Lorenzová & Patrasová, 1999, s. 116-124. 



 

26 

 

3 Život Františka Heritese a Otakara Mokrého  

V následujících podkapitolách chci přiblížit život dvou, již skoro zapomenutých 

spisovatelů.  

František Herites na konci svého života sepisoval své vzpomínky na studentská léta, 

počátky jeho psaní, ale i o svém příbuzenstvu. Bohužel jeho psaní bylo přerušeno, kvůli 

zrakovým potížím. Pomáhala mu jeho žena Marie a následně dcera Božena, která celý 

život pečovala o literární pozůstalost Františka Heritese. Jeho písemnosti byly vydány 

pouze částečně v dobovém tisku. Pro svou práci budu čerpat převážně z publikace 

Vodňanské paměti a vzpomínky od Jiřího Louženského a Vodňanská léta Františka 

Heritese od Kamily Pavlíčkové. 

Otakar Mokrý své vzpomínky nesepsal, ale Herites mapuje jeho část života ve svém díle 

Vodňanské vzpomínky a dále JUDr. Jan Kotous, který vydal publikaci Kapitoly z dějin 

českého právnického rodu Mokrých, kterou sestavil z rodinných materiálů.  

Vycházím z pramenů, které mohou být zkresleny kvůli osobním preferencím, avšak 

pokusím se zmínit pouze konkrétní údaje či poznatky, které mohou z děl vycházet, či se 

jimi spisovatelé inspirovali, tedy převážně svým rodným městem Vodňany, kde žil Otakar 

Mokrý a František Herites. 

3.1 František Herites 

František Herites se narodil 27. února 1851 ve Vodňanech.61 Ve Vodňanských 

vzpomínkách František píše, že se s Otakarem Mokrým se potkal jako malý chlapec, ale 

jejich vztahy nebyly přátelské. Až v pozdějších letech se spřátelili díky svým zájmům, tedy 

vlastní literární tvorby.  

Základní školu vystudoval ve Vodňanech. František byl pilný a svědomitý žák, měl samé 

jedničky a na konci školního roku dostal červenou knížku se zlatým lemem, do níž mu pan 

učitel vepsal „Odměnou pilnosti a dobrých mravů.“ 62 Nejkrásnější vzpomínky z dětství 

 
61 Tamtéž, s. 17. 

62 Tamtéž, s. 19. 
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byly botanické procházky s jeho otcem. Antonín chodil na procházky velice rád, sbíral si 

bylinky do své lékárny, ale i si chtěl odpočinout, od ekonomických problémů. František se 

od svého otce rád učil, poznal mnoho rostlin a nových míst v okolí.63 V jeho díle se 

setkáváme s názvy rostlin, které jsou většinou v díle symbolem. Jako malý chlapec byl 

velmi chytrý a dokázal bedlivě pozorovat prostředí maloměsta v padesátých letech, ale na 

zaznamenávání byl ještě příliš malý. 64  

Poté šel studovat do Písku na gymnázium (1862). František do Písku nastupoval jako 

jedenáctiletý chlapec. Jeho otec nechtěl Františka pustit, protože byl příliš malý, ale po 

velkém přemlouvání k odjezdu svolil. Herites byl nejen spisovatel, ale také významný 

překladatel. Na gymnáziu se setkal s Adolfem Heydukem, který na škole začal učit. Pro 

studenty byl vzorem a dokonce se podle něho začali studenti oblékat a napodobovat jeho 

gesta. S Heritesem se stali o několik let později přáteli.65 

František byl vášnivý čtenář, stal se jedním z předplatitelů časopisu Květy, četl Máchu, 

Waltera Scotta a mj. Havlíčkovy zakázané spisy, které uměl odříkat nazpaměť. Zakázané 

spisy měly řady opisů a tímto způsobem se k lidem dostávaly. V době studií založil se 

svým kamarádem Antonínem Söhnlerem časopis Vínek, který byl spíše vědecký a měl 

pouze dvě vydání. Avšak ve čtrnácti letech Herites ukázal, že je vzdělaný a má veliký 

přehled. 66 Roku 1866 byl pro Františka poslední středoškolský rok. Jeho otec se rozhodl, 

že do školy už nenastoupí a bude u něho v učení v lékárně, rozhodnutí otce ho velmi 

zasáhlo. 67 Chtěl se vzdělávat, studovat a skládat básně. Avšak i přes povinnou práci 

v lékárně se nadále vzdělával u tamních lidí, kteří ho doučovali a probírali s Františkem 

 
63  Pavlíčková, Vodňanská léta Františka Heritese, 2006, s. 23. 

64 Tamtéž. 

65 Tamtéž, s. 31-34. 

66 Tamtéž, s. 37-39. 

67 Tamtéž, s. 42. 
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učivo, které bylo vykládáno na gymnáziu. Ve svém dopise Mokrému napsal „Jsem já 

právě tak výborným farmaceutem, jako byl Mácha právníkem.“ 68 

S Otakarem Mokrým se účastnili slavnosti (1869) v Husinci, kde je každý rok, 6. července, 

slavnost na výročí upálení Mistra Jana Husa „V Husinci jsme tvořili čestnou stráž kolem 

praporu Akademického spolku, v řadách sražených jsme hrdě šli s Mokrým vedle sebe, 

v čamarách, šerpy červenobílé kolem, na hlavách čapky se sokolím perem, v rukou 

rapíry.“ 69 František byl z oslavy nadšen, hlavně z proslovu Karla Sabiny a 

z vlasteneckého cítění, ke kterému byl odmalička vychováván.  

V již zmíněném roce zamýšlel Herites společně s dalšími spisovateli o vydání almanachu, 

ale ještě neměli název, avšak i přesto se jim dostávaly svazky básní, které obsahovaly samá 

pěkná díla. I Mokrý zasílal své básně, které Herites hodnotí jako nezralou prvotinu, ale na 

druhou stranu říká, že již nesli „charakter potomního básnického tvoření.“ 70 Název 

vymyslel Herites, opět se uplatňují jeho botanické znalosti. Anemonky vznikly z 

latinského názvu  sasanky anemone. V Anemonkách byli básně s vlasteneckou, národní 

tematikou a těžištěm byla milostná poezie.71 

Po středoškolských studiích v Písku začal studovat na pražské a štýrskohradecké univerzitě 

farmacii (1870-1872), kterou dostudoval a stal se magistrem farmacie. V tomto období měl 

Herites literární krizi, nevěděl co psát. Holeček mu poradil, aby psal fejetony, ale více ho 

lákalo cestování, a proto se vydal s Mokrý a Holečkem na Slovensko. 72  

Poté pracoval jako lékárník v Netolicích, v Praze, ve Štýrském Hradci. Studoval ještě 

nějaký čas v Praze, ale studia nedokončil a vrátil se do rodných Vodňan (1873). Ve 

Vodňanech poznal místní rodačku Marii Martanovou, kterou si vzal (30. června 1880) a 

 
68  Pavlíčková, Vodňanská léta Františka Heritese, 2006, s. 44 – dopis byl uložen v LA PNP Staré Hrady, 

Literární pozůstalost Františka Heritese, dopis Otakaru Mokrému z 5.10. 1868.  

69  Herites, Vodňanské vzpomínky, 1941, s. 7. 

70 Tamtéž, s. 9. 

71  Pavlíčková, Vodňanská léta Františka Heritese, 2006, s. 56-63. 

72 Tamtéž, s. 72. 
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měl s ní dvě dcery. V témže roce Herites publikuje Arabesky a kresby I, které jsou milostně 

laděny a jedná se o rané salonní texty, které jsou nepříliš komplikované a drží se převážně 

jednoho tématu. Před svatbou se rozmýšlel, zda půjde pracovat někam jinam, jelikož jejich 

lékárna byla velice zadlužená a František se bál o svou budoucnost. Jeho otec mu lékárnu a 

dům přislíbil, ale i s dluhem a ještě musel vyplatit své sourozence. Také ho postihla 

tuberkulóza, kvůli které byl oslaben a literárně se na rok odmlčel. Nakonec ho však potkala 

životní láska, a proto ve Vodňanech zůstal.  

V osmdesátých letech byla jeho tvorba na vrcholu, přispíval do Národních listů, Světozoru, 

Květů a Lumíru. O jeho tvorbu měl zájem Čech, Sládek, Vrchlický, Václav Beneš 

Šumavský.73 Dále přispíval do Zlaté Prahy, Ruchu, Domácího krbu či do Švandy dudáka. 

Jeho torba byla chválená, obzvlášť Janem Nerudou, který si psal o fejetony a mluvil o nich 

jako o rozkošných kresbách a napsal „Vy jste se stal našemu fejetonu potřebou!“  74 

František byl ve Vodňanech spokojený, ale později se mu začalo stýskat, protože neměl 

kolem sebe přátele. V roce 1882 dostal nabídku a mohl se se svou rodinou odstěhovat 

natrvalo do Prahy. Mohl se stát redaktorem Národních listů jako náhrada za Jana Nerudu, 

který byl nemocný a později by mohl stát u jeho boku. Ale kvůli finančním podmínkám 

musel nabídku odmítnout a zůstat ve Vodňanech s otcem. 75 

Roku 1883 mu zemřel otec a František zdědil lékárnu, dům, ale i obrovské dluhy. Jeho 

ekonomická krize byla tak hluboká, že za články v Lumíru žádal honoráře předem a o 

zálohu prosil i Jana Ottu, u kterého měl vyjít druhý díl Arabesek a kreseb.76 

V srpnu roku 1886 se zúčastnil slavnosti ve Strunkovicích nad Blanicích, kterou uspořádal 

sám Herites na počest Bohumila Havlase. Do Strunkovic se sjeli významní literáti mj. 

Jaroslav Vrchlický, Sofie Podlipská, Adolf Heyduk, aj. 77 

 
73  Pavlíčková, Vodňanská léta Františka Heritese, 2006, s. 81. 

74 Pavlíčková, Vodňanská léta Františka Heritese, 2006, s. 81 – dopis byl dříve uložen v LA PNP Staré 

Hrady, Literární pozůstalost Františka Heritese, dopis Jana Nerudy z 15. 8. 1880 a 7.1. 1882. 

75 Tamtéž, s. 82-83. 

76 Tamtéž, s. 83-84.  
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Finanční potíže Františka Heritese zužovali, a proto se rozhodl (1891), že lékárnu prodá. 

Učinil tak a značně se mu ulevilo. Roku 1896 se stěhuje se svou rodinou do Prahy. 78 

„Když se rozhodlo, že se odstěhuji trvale do Prahy, Zeyer, ačkoli věděl, že své staré láry 

neopouštím z nějaké touhy po velkoměstském životě, jak někde bylo psáno, ale že jdu proto, 

že jinak nelze, z železné nutnosti, přec jen, když jsme poslední dny ve Vodňanech trávili – 

„proč přece jen raději nezůstaneš ve Vodňanech?“ řekl. „Je život čím dál tím vážnější, 

smutnější,“ za chvíli prohodil, když jsem neodpovídal. „Škoda! Škoda!“ opakoval si.“ 79 

Herites si Zeyera velice oblíbil. V roce 1893 odjel s rodinou do Ameriky na výstavu 

(Chicago), kde byl pět měsíců. Na výstavě se seznámil a poprvé potkal Antonína Dvořáka, 

který se na výstavu přijel podívat se svou rodinou. Při odjezdu ho Dvořák požádal o 

předání balíčku na poště v Brémách a zaslal ho do hudebního nakladatelství Simrocka do 

Berlína. Herites nevěděl, co mu Antonín dal, ale s největší pravděpodobností držel 

Symfonii z Nového světa. 80 

 Poté se vrátil zpět do Vodňan, kde byl řadu let členem městského zastupitelstva, a 

dokonce i starostou a jednatelem. V době starostování se zasloužil mj. o úpravy kostela 

„Za purkmistrovství Františka Heritesa byla provedena důkladná oprava děkanského 

kostela (…). Uvnitř i zevně byl vyzdoben starožitný a památný chrám nádhernými obrazy 

mistra Mikuláše Alše.“ 81 a vybudování železnice ve Vodňanech. Také založil městské 

muzeum dne 2. února 1895, kdy byla uspořádána první výstavka, kam přispěl i Julius 

Zeyer a daroval muzeu svou malovanou selskou skříň.82 Ve druhém vydání ve 

Vodňanských vzpomínkách píše v črtě „Jak M. Aleš maloval vodňanského kapra“ příběh o 

přesvědčování významného malíře, aby vymaloval tamní kostel.  

 
77 Tamtéž, s. 87-88. 

78 Pavlíčková, Vodňanská léta Františka Heritese, 2006, s. 99-100. 

79 Herites, Vodňanské vzpomínky, 1941, s. 53. 

80  Pavlíčková, Vodňanská léta Františka Heritese 2006, s. 108. 

81  Mostecký, Dějiny bývalého královského města Vodňan, 1940, s. 191. 

82  Kolektiv, Vodňany a vodňansko, 2004, s. 4. 
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Od roku 1897 byl sekretářem lékárnického grémia a revizorem lékárnických účtů (1899). 

Tato práce ho velice rmoutila, byl velice unavený neustálým čtením a jeho zrak se 

postupně zhoršoval. Během pobytu v Praze se stal redaktorem Časopisu českého 

lékárnictví, redaktorem listů Národního politika a od roku 1903, kdy vzniklo nakladatelské 

družstvo Máj, šéfredaktorem jeho stejnojmenného časopisu. Také byl činný v Umělecké 

besedě a ve Svatoboru, kde byl od roku 1802 starostou, (1912 – 1926) sekretářem IV. třídy 

České akademie pro vědy, slovesnost a umění.  

V roce 1925 odešel do důchodu a po nepovedené operaci oslepl. Poslední roky života 

strávil v Praze a ve Vodňanech. 

Zemřel 19. ledna 1929 v Praze, byl pohřben do rodinné hrobky ve Vodňanech, tak jak si 

přál „Ó, rodná krajino! Dej skončené pouti mně, ve svém klíně tiše spočinouti…“  83 

František Sekanina pronesl řeč, která na všechny zapůsobila, loučil se za Spolek českých 

spisovatelů-beletristů Máj: „Herites nebyl z těch, kteří se předbíhali. Měl krásnou a čistou, 

spanile vyrovnanou duši a stačila mu jen vnitřní, upřímná radost z toho, co nazýval svým 

vlastním božím darem. Byl skromný a tichý jako ta jeho jihočeská rodná země a jako 

všichni, v nichž opravdu jest hloubka.“ 84 

V následující kapitole představím Otakara Mokrého, tedy velmi blízkého přítele Františka 

Heritese. Navzájem se inspirovali, ovlivňovali a diskutovali mj. o literárním umění. 

3.2 Otakar Mokrý 

Otakar Mokrý se narodil 25. května 1854 v Českých Budějovicích v domě U Zlatého 

slunce na náměstí Přemysla Otakara II, „… jehož průčelí zdobil sv. Matěj, patron 

domácího pána, vymalovaný na zdi.“ 85 Jeho jméno se může také objevovat jako Otokar 

Antonín, jelikož byl pod tímto jménem pokřtěn. Z počátku přispíval pod pseudonymem 

Otakar Halina do almanachu jihočeské mládeže Anemonky. 

 
83  Herites, Vodňanské vzpomínky, 1941, s. 4. 

84  Národní listy z 23. 1. 1929.  Pavlíčková, 2006, s. 111-112. 

85  Herites, Vodňanské vzpomínky, 1941, str. 6. 
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Otakar Halina: Máj 

Vše kolem bujnou radostí 

v paprscích tone májových, 

a omlazená příroda 

ve barvách stkví se duhových. 

A ples tu vše a veselost -  

a v mojím srdci jenom žal, 

a moje srdce vadne, ach, 

když celý svět se zaradoval. 

Tak určeno mi osudem! -  

Ten z krve a slz mnohého 

k rozkošem věnce uplítá 

na šťastnou hlavu druhého! 

(Anemonky; Básně omladiny jižních Čech; I. L. Kober, Praha: nákl. vydavatelovým, 

1871).86 

V roce, kdy vznikla báseň Máj, zemřela Otakarovi matka na souchotiny. Báseň může být 

reakcí na neopětovanou lásku, ale i na brzké úmrtí velice blízké osoby. 

Po jeho narození se rodina odstěhovala do Vodňan, kde jeho otec pracoval jako notář. 

Vzájemné cesty se s Heritesem ve studijním životě rozcházely. Otakar Mokrý byl o čtyři 

roky mladší než František Herites, který přešel na gymnázium a on ve Vodňanech.  

Po základní škole se vrátil do Českých Budějovic na gymnázium, kde jeho strýc Msgre. 

ThDr. Vojtěch Mokrý byl profesorem teologie na biskupském semináři. V té době byl Jan 

Valerián Jirsík biskupem, u kterého byl jejich strýc generálním vikářem. Gymnázium, na 

kterém Otakar Mokrý se sourozenci studoval, existuje dodnes a je pojmenovaný po svém 

zakladateli, Janu Valeriánu Jirsíkovi.  

 
86  Josef & spisovatelů, Anemónky, 1871, str. 35. 
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Po středoškolských studiích (1875) zamířil na právnickou fakultu do Prahy. Později se stal 

členem Umělecké besedy. V době svých studií se seznámil se Svatoplukem Čechem, 

kterého si velice oblíbil a dokonce u něho nějakou dobu bydlel v podnájmu. 87 

Po neúspěšném sblížení s Františkem Heritesem v žákovských letech přišel rok 1869, kdy 

„… jsme se nalezli, objevili jeden druhého. Dříve duševně jaksi, ne osobně.“ 88 

 Otakar Mokrý zaslal své básně do Českých Budějovic, kde si ho František Herites všiml. 

„Od té doby jsme byli svoji, sobě jsme náleželi, přáteli jsme byli hned a zůstali jsme jimi 

do jeho smrti.“ 89 

V témž roce „… byl také na českém jihu ruch a pohnutý život veřejný, jehož se činně 

účastnilo studentstvo a namnoze podnět jemu a směr dávalo.“ 90 Herites a Mokrý se 

účastnili řadu akcí. Ráda bych teď citovala Heritese, který vtipně popisuje Mokrého 

vystupování na veřejnosti. „Jenom řečníkem nebyl žádným a na schůzích spolkových, 

v nichž jiní hřímali, až se nebesa otřásala, mlčel pasivně, dělat politiku jej tenkrát už valně 

nebavilo, ty struny nebyly vůbec v něm. Jinak byl všude mezi prvními v studentských 

podnicích naší doby. Jen v dramatickém umění tuze mezi námi nevynikal. Hrával v našich 

ochotnických představeních jenom dvořeníny a jiné nemluvné panstvo. Ve Vlčkově 

„Miladě“ mu přidělena úloha soudce, který měl slavnostně s jeviště prohlásit ortel: „Tak 

lámu, děvo, třtinu nad tebou!“ – ale Mokrý nějak špatně tu třtinu zlomil nad šlechetnou 

děvou a od té doby skromně, ale vždy s chutí hrál zase jenom lid, národ, hučící davy za 

kulisami a nikdy nic nezkazil.“ 91 

O prázdninách roku 1873 se Mokrý s ostatními vydal na společný výlet na Slovensko. 

Společně cestovali i dříve, např. na Šumavu, do Vyššího Brodu a do Krumlova. Výlet na 

Slovensku ovlivnil všechny účastníky. „Pro Mokrého slovenská cesta měla význam přímo 

 
87  Kotous, Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých, 2017, s. 64. 

88  Herites, Vodňanské vzpomínky, 1941, s. 6. 

89 Tamtéž, s. 7. 

90 Tamtéž, s. 7, 8. 

91 Tamtéž, s. 8 
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rozhodný. Z jejích dojmů vyvážil verše, které jsou základem jeho literární fysiognomie. 

Jsou to první básně Otakara Mokrého, jež náleží literatuře. Roku 1874 je uveřejnil 

v Lumíru.“92   

Otakar Mokrý byl vynikajícím překladatelem z francouzštiny a polštiny. Překládal mj. 

Juliusza Slowackiho, ale na jeho překladatelskou činnost se zapomínalo. 

V době studia začal publikovat svou poezii v časopisech – Lumír, Květy a ve Světozoru. 

Také působil jako redaktor v Národních listech.  

Po absolvování právnické fakulty (1877) zůstal v Praze, kde pracoval v advokátní 

kanceláři, kde získával praxi. Ráda bych zmínila, že Mokrý svou praxi plnil u Aloise 

Pravoslava Trojana, který byl v té době veřejnosti známý. Trojan se podílel na výstavbě 

dokumentů, které měly přispět ke zrovnoprávnění českého národa s německým, a k patentu 

císaře Ferdinanda V. z 8. dubna 1848.  

V roce 1878 se oženil s Marií Vančurovou, se kterou se seznámil v Umělecké besedě a měl 

s ní jednu dceru, Marii. Roku 1884 mu zemřel otec, tudíž se musel vrátit do Vodňan. Po 

otci převzal notářské povinnosti, ale jelikož už neměl ani matku, musel se starat o své 

nezaopatřené sourozence. Naštěstí byl obklopen dobrými přáteli, kteří mu pomáhali, a 

s Františkem Heritesem smrt svých rodičů sdílel, jelikož i on přišel o rodiče. Poté začal 

(Herites, Mokrý, Holeček) připravovat již zmíněný almanach. 

V době kdy převzal po otci notářskou kancelář, vznikala jeho díla Povídky a arabesky 

(1874, 1993); Povídky a drobné kresby (1886) aj. 

Když se vrátil nadobro do Vodňan, přátelství s Heritesem se ještě více utužilo. Roku 1887 

se do Vodňan přistěhoval Julius Zeyer. 

Julius Zeyer byl největší oporou v posledních dnech života Otakara Mokrého, protože 

Herites bydlel v Praze. Doprovázel ho při lékařských cestách do Prahy a do Brandýsa nad 

Orlicí a byl s ním i v jeho poslední den, 1. ledna 1899, kdy zemřel na cirhózu jater. Byl 

pohřben ve Vodňanech do rodinné hrobky. 

 
92  Herites, Vodňanské vzpomínky, 1941, s. 14, 15. 
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Jeho odchod ze světa byl ukončen Heritesovými slovy nad otevřeným hrobem: „Básníkem 

byl Otakar Mokrý opravdovým, hlubokým a zůstal jím do smrti. Nejen tím co psal, ale 

vším, co myslil, co cítil, v co věřil, celým svým srdcem oddaným, vroucím, celou duší svou 

horoucí, nadšenou, zanícenou vždy pro vše krásné a vznešené!“ 93 

 
93  (Herites, Vodňanské vzpomínky, 1941, s. 16) 
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4 Vybrané dílo Františka Heritese Arabesky a kresby I. (1880), 

Z mého herbáře (1882), Arabesky a kresby II. (1883) 

V této kapitole se zaměřím na vybrané dílo Františka Heritese, především na prvotní 

tvorbu Arabesky a kresby I, které jsou z italského prostředí a dále na Arabesky a kresby II., 

kde se jeho hlavní náplní stala žánrová drobnomalba úzce vymezeného světa maloměsta.  

4.1 Arabesky a kresby I. (1880) 94 

Arabesky a kresby I. začal Herites psát v době, kdy se usadil ve Vodňanech a pracoval 

s otcem v lékárně (1878). Arabesku Rhododendron aj., zasílal nejprve do časopisu Lumír, 

kdy se ocitl v literárně plodném období. 

Práce v lékárně ho natolik zaměstnávala, že psal pouze večer po práci, anebo když nikdo 

v lékárně nebyl. Povídkám a arabeskám dal název Maloměstské studie a typy, ale poté je 

přejmenoval. V dopise, který byl adresován Otakaru Mokrému, napsal: „Píšu s takovým 

gustem o těch nafoukaných hlupácích, o těch pomlouvačných podlých ničemech – že jsem 

dávno nic nepsal s takovou radostí! Mnohý pyšný vodňanský grand nalezl by v mých 

kresbách svoji podobiznu.“ 95 Dílo bylo vydáno až o dva a půl roků později a Herites za ně 

dostal 201 zlatých. 96 

František Herites vypravuje o tom, jak vydával svou první knihu. „Tu přišlo psaní od 

Bohumila Havlasy. Přítel Havlasa psal mi do Vodňan, že chystá J. Otto vydávati „Salonní 

bibliotéku“ jejímž on má býti redaktorem, a že na mou součinnost spoléhá, abych připravil 

mu knihu svých prós. Sestavil jsem „Arabesky a kresby“ a poslal je nakladatelství J. Otty. 

(…) Vzpomínám s tklivou rozkoší, jakou jsem měl radost z první své knihy tak znamenitě 

typograficky upravené, v lipské vazbě. Ano, první svazky „Salonní bibliotéky“ vázaly se 

ještě v Lipsku. Stojí to za připomenutí na doklad, jak od té doby jsme pokročili – dnes jistě 

žádný český nakladatel neposílá již vázat knihy za hranice. (…) Vkus doby se změnil. Nám 

 
94 Pracuji s publikací vydanou v roce 1891. 

95  Pavlíčková, Vodňanská léta Františka Heritese, 2006, dopis byl uložen v LA PNP Staré Hrady, Literární 

pozůstalost Františka Heritese, dopis Otakaru Mokrému ze 17. 4. 1877. 

96  Pavlíčková, Vodňanská léta Františka Heritese, 2006, s. 78. 
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starým však, mně aspoň jistě, nic se tak jiného, ani tak zvaná nejskvělejší úprava nikdy 

nezamlouvala a dosud nezamlouvá.“ 97 

Často v arabeskách zobrazuje ženy, které se musí podřídit společenským konvencím a 

musí se provdat za někoho jiného, jako například hrdinka v arabesce Rhododendron 

(1873). Je tu rozvíjen ironický paradox v duchu dobové salonní novely, ovšem ve 

zkráceném formátu. Je otázkou, zda se jedná o záměrnou ironii (zvadlý květ 

rhododendronu, který je zde symbolem), anebo se může jednat o duševní strádání 

hraběnky, která byla donucena k sňatku. 

 Arabeska Bezový květ (1876) je ojedinělá tím, že řeší lásku staršího ženatého muže ke své 

sestřenici, která osiřela. Je to jakási zpověď vypravěče o tom, jak ustál manželství a získal 

citový šrám. Dochází k časnému návratu k méně vzrušující, ale mravně silné partnerce. 

„Několik let uplynulo již od té doby. Žijeme s Viktorií tiše a klidně na malém svém statečku 

a nic nekalí vzájemné naše přátelství.“ 98 Mravně silná partnerka se vyskytuje pouze zde, 

nikde jinde není. Naopak se bouří, chce být ve společnosti bez muže, anebo je v manželství 

dominantní a muž je tzv. „pod pantoflem,“ což lze vidět v díle Z mého herbáře. 

Můj přítel Sylvestr (1877) popisuje nešťastnou lásku z pozice ženy, která má nenaplněné 

sny a touhy. Chce se bavit a splnit si své sny, její manžel zemře a ona si své sny splní, 

avšak posléze jí společenský život omrzí, provdá se a stane se ženou v domácnosti. Další 

část se věnuje Sylvestrovi, který se zamiluje do Márinky, dcery paní Duškové, o které byla 

první část arabesky. Sylvestr si myslí, že jeho láska není opětovaná a s tímto pocitem 

umírá, zde se jedná o tragický dopad a náraz.  

Na osamělém statku (1877) se Herites věnuje opět lásce neopětované a podřízené 

společenským konvencím, kdy žena obětuje lásku pro své finanční zajištění. Dalo by se 

říci, že paní Wurmová má dvě tváře. Buď byla ovlivněna společenskými konvencemi, tak 

jako jiné hrdinky z předchozích příběhů, anebo si pohrává s mužskými city. Na konci 

příběhu se dozvídáme, že „Ondy dověděl jsem se, že je velmi šťastná a veselá, až 

 
97 Máj, 9, 1911, č. 38, s. 469. L. s. 103. 

98  Herites, Arabesky a kresby I., 1891, s. 54. 
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rozpustilá, že měla už mnoho pikantních dobrodružství a že chytá nezkušené mladíky do 

chytře nastrojených sítí, i zapřádá je do nich rozmarně i hraje si s nimi, jako krvelačný 

pavouk…,“99 a proto paní Wurmovou spatřuji jako svůdkyni. Z psychologického hlediska 

je její jednání uvěřitelné, když už se paní Wurmová prodala, tak z toho chce něco vytěžit. 

Poslední arabeska je Chiromantie (1879), která se výrazně liší od předchozích arabesek. 

Herites zde ukazuje tragickou a neopětovanou lásku, ale v příběhu se vyskytuje magické a 

duševní tajemno („o umění poznati duševní vlastnosti člověka podle tvaru ruky.“ (174), 

které nikde jinde v publikaci není.  

Žánrové prózy se odehrávají v měšťanských úřednických a vzdělanějších domácnostech, 

na panstvích v rodině správců a na zámečcích nízké šlechty. Výjimkou je arabeska 

Rhododendron, která se téměř celá odehrává ve šlechtickém salonu a „genre“ Rodina pana 

kontrolora, kde celek prózy naplňuje očekávání v Nerudovském duchu, hlavně v detailech. 

Jan Neruda po přečtení Arabesek a kreseb I. napsal Heritesovi dopis, ve kterém ho opět za 

jeho tvorbu chválí „Nazýváte se „žákem“ mým. Pravda- li, pak bych si přál mít takových 

žáků aspoň deset.“ 100 Také se od ostatních liší jmény, zde Herites pojmenoval postavy 

českými jmény, které jsou příznačné pro nižší společenskou vrstvu a venkov (Anežka, 

Hanička, Matěj aj.). Ostatní prózy jsou v duchu salonní tvorby. 

Lze si i povšimnout vznešených jmen, kterými Herites pojmenoval své hrdiny (Gabriela, 

Sylvestr aj.). Je zřejmé, že se jedná o vyšší měšťanskou společnost. Herites v Arabeskách a 

kresbách I. nepopisuje prostředí do detailu, na rozdíl od Arabesek a kreseb II., kde na 

charakteristiku prostředí klade větší důraz, obzvláště na přírodu, u které vykresluje detaily. 

Například v arabesce Můj přítel Sylvestr. Prostředí se odehrává nejprve v Praze, kde 

vypravěč se svým přítelem Sylvestrem studoval. Praha je zmíněná, nikoliv více 

popisovaná. Od druhé kapitoly se příběh odehrává na statku, kde je prostor omezený a 

uzavřený „Statek Libín nalézá se v jihozápadních Čechách v půvabném údolí, vytvořeném 

nízkými, lesem porostlými vrchy, spojenými nepřetržitým pásmem horským s šumavskými 

 
99  Herites, Arabesky a kresby I., 1891, s. 100. 

100 Dopis Jana Nerudy z 9. 5. 1880. 
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velikány. Tyto vrchy jsou poslední bubliny skalnatých vln, jejichž hlavní proud tvoří 

západní hranici naší vlasti, pak roztékají se v úrodnou, dalekou rovinu…“ 101 V 

předchozích příbězích Herites nedává důležitost popisu prostředí, ani postav, ale v této 

arabesce hlouběji čtenáře seznamuje, vytváří tím kontakt klidné přírody a výbuchem vášně 

v jeho těle a mysli. 

V arabeskách lze nalézt romantické pohnutí postav, např. v arabesce Rhododendron, kde se 

jedná o neopětovanou lásku. Můj přítel Sylvestr, kde se jeví teta Dušková jako romantická 

postava, která se postupně vyvíjí. Pohnutí romantické postavy můžeme vidět i u Márinky 

v prostřednictví hudby „…usedla k pianu a zahrála prapodivnou nějakou fantasii 

spletenou z akordů těch nejrůznějších, brzo rozpustile dovádějících, brzo smutně se 

rozplývajících v tichém kvílení, brzo hřmějících nepochopitelnou silou vášně.“ 102 Na 

samém konci příběhu se stává pohnutým romantickým hrdinou Sylvestr, který je raněn 

odmítnutím, odešel ze společnosti a zemřel s pocitem, že ho Márinek nemiluje „Miluje tě! 

Sylvestr zavrtěl hlavou. Ne, mýlíš se!“103 Citace zdůrazňuje tragický konec romantického 

hrdiny. 

V arabesce Bezový květ, kde se vypravěč zmiňuje o lásce k Viktorii, ze závěru vidíme, že 

se o lásce nezmiňuje, pouze o přátelství. Můžeme vidět Heritesovu práci s ženskou 

postavou, kterou postupně dokreslí do tzv. ideálu, kdy rodina je nejdůležitější a je potřeba 

jí zachovat. Anebo v arabesce Můj přítel Sylvestr, kde Teta Dušková se na začátku jeví 

jako romantická postava, která má vysněného muže, chce se bavit a hodně sní. Pečovala o 

svou rodinu, tedy o Márinku a stala tzv. „dohazovačkou,“ přála si, aby se její dcera dobře 

provdala. Před zábavou dává přednost rodině. Později se rozhodla, že opatří i Sylvestrovi 

ženu (Adélu von Browen), jedná se o výstřední ženskou postavu, starou pannu (27 let), 

která je zobrazovaná jako nepříjemná postava „… i hledala už kolik let pro svou 
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aristokratickou přítelkyni nějakou důstojnou partii. Konečně se naskytla: Sylvestr!“104 

V arabesce Na osamělém statku paní Wurmová dala přednost zajištění rodiny před láskou. 

Opět nám vyplývá na povrch znak biedermeieru. Také si můžeme všimnout, že dala 

přednost vysoce postavenému muži před vychovatelem, který je z nižší společnosti. 

Herites nakonec všechny postavy dovede ke zklidnění a užitečnosti. U ženských postav 

nedovoluje výstřelky, pouze na začátku prózy, ale postupně se rozvíjí a dochází ke 

zklidnění. Často se objevují pokorné, chápající a čekající manželky, jak je tomu u arabesky 

Na osamělém statku. Muži celkový postoj rodinné harmonie biedermeieru přijmou, ale u 

Heritese dochází k sentimentálním vzpomínkám, to „novely“ v duchu biedermeieru 

nezajímalo. 

Zaznamenává i exotické prvky v arabesce Rhododendron, kde je exotická sibiřská růže, 

která charakterizuje ženu, která pochází z cizí země, tudíž je také exotická. S exotikou se 

setkáváme více v Arabeskách a kresbách II. 

Herites pracuje s různými vypravěči. Podle mého názoru tím nezaujímá jednu pozici, ale 

snaží se i tímto zaujmout, anebo podtrhává dané téma např.  v Rhododendronu se 

vyskytuje autorský vypravěč, který popisuje daný příběh, do kterého občas zasáhne. Je 

zajímavé, že užívá partnerské dvojice vypravěče a jeho přítele, o kterém vypráví, ale ne 

vždy o něm vše ví. Anebo o něm ví vše, ale čtenářům poskytuje pouze to, co sám chce 

(Můj přítel Sylvestr), v tom případě by se mohlo jednat o vševědoucího vypravěče. „Jinak 

měla tělesná schránka velikého ducha mého přítele některé velmi citelné nedostatky… 

Sylvestr byl postavy veliké, možno říci ohromné; mohutné jeho ruce klátily se při chůzi 

jako ramena větrného mlýnu… Chodil vždy sehnutý, upřeně hleděl k zemi, jako by hledal v 

pozemském našem prachu a blátě ztracený ráj lidstva… Také snad nikdo na světě neměl 

tak málo přátel jako Sylvestr… Vlas měl hebký, černý, kovově lesklý… Netrpěl žádným 

nedostatkem, jedině nedostatkem toho, co je v životě nejsvětějším: lásky.“105 Popisem 

přibližuje čtenáři i sám sebe, nikoliv pouze ostatní, svou postavu staví do kontrastu se 

svým přítelem Sylvestrem. V arabesce Bezový květ udržuje částečně kontakt se čtenářem 
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„Zapomněl jsem vám říci, že jsem bydlil tenkráte na malém statečku v půvabné krajince na 

úpatí Šumavy, vzdálen všeho hluku a pohřížen v zamilovaná studia a co nejkrásnější: žil 

jsem v šťastném manželství.“106 V tomto případě se retrospektivně vrací a vzpomíná na 

chvíle, kdy hrdina nebyl citově zasažen a v té době neměl šrám, jak jsem již psala.  

Herites si ve své próze hraje i s motivy květin a očí. Jelikož byl výborným znalcem 

botaniky, přirovnává květiny k ženským postavám. Například Rhododendron, který značí 

přítomnost, krásu a vůni hlavní ženské postavy, Olgy Leontěvny. Očima charakterizuje 

důležité postavy, zde citace z arabesky Můj přítel Sylvestr: „Musíš mne milovat! Vzkřikl 

Sylvestr. Lesk jeho očí zrudnul docela.“107 V průběhu povídky se motiv očí opakuje a 

mění. Rudé oči značí vztek, který se hromadí v Sylvestrovi, protože byl odmítnutý 

Márinkou. A na jeho životním konci „Po chvíli sáhl si k srdci, zaštkal, jakoby dusil 

bolestný pláč i zdálo se mi, že ohnivý lesk jeho oka na chvíli se zatemnil slzou. A jednoho 

dne uhasl navždy démonický ten lesk jeho očí…“ (88).108 

4.1.1 Shrnutí a komparace s drobnými žánry 

Herites ve svých arabeskách uplatňuje pohádkové i exotické prvky. Kompozice je 

příznačná pro žánr arabesky. Proplétají se motivy, které na první pohled spolu nesouvisí, 

ale poté přichází rozvolňování a popisování detailů, které vedou k pointě příběhu. Také se 

objevuje parenteze a to prostřednictvím Heritese, který do děje vstupuje. V Arabeskách a 

kresbách I. se nevyskytuje téměř žádný humor, ten nalézám až ve druhém dílu, zde se více 

vykresluje ironie ženských postav. Arabeska, která je blízká k E. A. Poeovi svým 

tajemnem a fantasknem je Chiromantie.  

Jen výjimečně jde v Heritesových raných prózách o humor či laskavé karikování, jak to 

bylo běžné u žánrové prózy a v 1. půlce století u biedermeierských kratších próz, zde končí 

„genre“ tragicky – Šípy Amorovy. Oproti humorným biedermeierským prózám se ty 

Heritesovy vyznačují sentimentalitou, někdy i vypjatými dramatickými situacemi 
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například v arabesce Můj přítel Sylvestr, kde Herites zároveň zajímavě charakterizuje 

postavy využitím drobnokresby. 

Arabesky jsou spíše milostného charakteru, až později v Arabeskách II. Herites přistupuje 

ke kritice společenských kánonů, avšak i zde si můžeme povšimnout kritiky přehnaného 

společenského nahlížení na ideál ženy. Herites se soustředí na lidské vlastnosti a záliby, 

které líčí i přes to, že se vymykají společenským konvencím.  

Dominuje zde stereotypnost situací, motivů (květin, očí, lodi aj.) a lidské neštěstí se 

proměňuje v sentimentální příběh. Postavy jsou schematizovány jako romantické klišé. 

Herites se snaží upoutat i pitoreskní tendencí (parnasistními tendencemi), kterou lze více 

zaznamenat v Arabeskách a kresbách II. Ale i zde se nám proplétá květinová 

ornamentálnost, která odkazuje k ženám. 109  

V krátkých povídkách „genre“ popisuje naopak prostředí nízkých vrstev, kde vykresluje 

jejich problémy, denní činnosti a životní cesty např. Rodina pana kontrolora, kde pan 

kontrolor zmrzačil nohu své dceři, když si s ní hrál. Dceru vyhodil do vzduchu, ale už jí 

nezachytil a „Paulina měla zlomenou nožičku. Kulhá do dneška a je hrbáčkem.“110  Paula 

se ocitá na okraji rodiny, její matka dává přednost její sestře Haničce, která chodí na 

společenské akce a hraje na klavír, Paula nikoliv. Herites zde zdůrazňuje pozici ženy, která 

není ženou pokornou, tak jak tomu bylo v např. v arabesce Na osamělém statku, ale ženou, 

která řídí všechny kolem sebe, včetně svého manžela. Své děti nemá ráda, až na Haničku. 

Důležité je, že popisuje život rodiny, který neoplývá pouze štěstím a láskou. Navíc vše 

vykresluje Paula, která kulhá a na konci příběhu zemře. Jedná se o jednoduchý příběh 

s tragickým koncem. Dále „genre“ Amorovy šípy, kde je název metaforou pro nešťastnou 

lásku, která opět končí u Heritese tragicky, tedy smrtí. Námětem mohla být tragédie od 

Shakespeara, tedy Romeo a Julie, příběh je velice podobný. „Genre“ jsou psány v delším 

rozsahu, na rozdíl od arabesek. Čtenáře ničím nezatěžují, nemusí nad příběhy přemýšlet, 

jedná se o jednoduché příběhy. Také se v nich neobjevuje motiv květin, který propojuje 
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Heritesovy arabesky. Nelze ani mluvit o fantasknu, jelikož se v „genre“ nevyskytuje. Co je 

pro Heritese příznačné se objevuje ve fantastické povídce Opium, kde detailně popisuje 

nevšední detaily „Na stropě namalované girlandy pluly nade vším své zasušilé zelené 

větve. Na stolku skleněné retorty a rourky.“111 

Z mého pohledu se dá říci, že Heritesovo texty jsou bohatší v žánru arabesky, které na mě 

působí více propracovaně a pro čtenáře byly více čtivé, než ostatní malé žánry, jako např. 

„genre“, kde dochází k jedné výrazné zápletce, která není více prohlubována. Arabesky 

jsou bohatší, i co se týče jazyka, motivů, charakteristiky postav a fantastičnosti. Vypadá to, 

jako kdyby se Herites nejvíce soustředil na arabesky, a povídky jsou pouhým doplňujícím 

materiálem v publikaci. V „genre“ Šípy Amoravy z počátku spatřuji, že by se mohl blížit 

k arabesce, protože v ní spatřuji rysy arabesky, které jsem již popisovala např. 

sentimentalitu a metaforu, ale poté se až do konce příběh odehrává pro mě monotónně.  

V „genre“ a povídky se odlišují také tím, že v nich Herites více poukazuje na měšťanské 

prostředí a jejich typické postavy např. v povídce Bratři a sestra ukazuje paní Sommrovou 

jako bezcitnou dámu, která nevěnuje pozornost nikomu jinému než sobě „Copak nemá 

dědoušek vše, čeho si přeje? Jíst, pít, byt, šaty - více nepotřebuje takový starý pán. Přece 

nemůže žádat, abychom obírali se jen jím, abychom poslouchali všichni jeho pomatené 

řeči. Že se mu stýská! Možná, ale kdo za to může. Je chudák starý, nevidí už ani 

v posledním čase docela ztrácí paměť. To je jeho neštěstí. My mu nevrátíme mládí.“ 112 

Dále se budu zabývat další publikací, kterou vydává po prvním dílu arabesek a kreseb. 

4.2 Z mého herbáře (1882) 

Z mého herbáře píše po vydání Arabesek a kreseb I., kdy pracuje u otce v lékárně a má 

možnost se přestěhovat do Prahy, ale nabídku nakonec odmítl a zůstal ve Vodňanech 

s rodinou, kvůli finančním potížím, ve kterých se s otcem vyskytl. 

 Důležité je, že zde Herites mnohem více staví do popředí motivy květin, které byly 

naznačovány v jeho Arabeskách a kresbách I., na rozdíl od prvotního díla zde přímo 
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pomocí květin charakterizuje vlastnosti lidí. Herites využil svých botanických znalostí a 

hravě je dokázal přenést do svého díla. Prostřednictvím květin charakterizoval záporné 

vlastnosti lidí s nadsázkou a kritika je schovaná uvnitř. Všímá si jejich vlastností a vzhledu, 

které potom přenáší na postavy. Námětem pro uchopení humorného vyobrazení vlastností 

lidí byla výborná znalost botaniky. Botaniku ovládal velmi dobře, byl vášnivým sběratelem 

od dětství, kdy chodil společně se svým otcem na procházky, který si vytvářel vlastní 

herbář. I v jejich rodinné knihovně se nacházelo mnoho knih o botanice či Mattioliho 

herbář Květiny mají velkou úlohu v textech, protože vytvářejí příběhy. 

František Herites do své publikace zahrnul své vzpomínky z cest, tedy autobiografické 

vzpomínky. Například hned první Rváč pojednává o cestě na Slovensko, kam se vydal se 

svými přáteli. Kresbu lze považovat i za drobný žánr črty, kde líčí příběh s humorem „Též 

Primus Sobotka nezná latinského jména a poznamenává ve své symbolice pouze: Rostlinu 

v okolí rožnovském na Moravě rváč zvanou mají děvčata ráda… Je-li rostlina ta 

v hospodě, hned se tam rvou.“ 113  

 Texty publikoval v době finanční krize do Národních listů, tedy do novin, kde měly své 

místo pod čarou místo fejetonů. V této publikaci je očividně jasné, že se Herites dostává do 

různých drobných žánrů mnohem hlouběji, než tomu bylo u publikace Arabesky a kresby I. 

Lze uvažovat nad tím, že se nejedná pouze o kresby, ale i o fejetony delšího rozsahu. 

Herites velmi vtipně vykresluje své příběhy, které mohou vycházet i z jeho vlastní 

zkušenosti. Také se zde blíží i k žánru arabesky díky mnohdy humornému pojetí, které je 

pro žánr příznačný. Např. Svlačec, což je popínavá rostlina, která má pět tyčinek a Herites 

jí přirovnává k ruce, která má pět prstů, a jsou “charakteristické tím, že se toužebně 

vztahují po každém cenném předmětu.“114 Herites tímto charakterizuje hlavní postavu, 

Samuela Teitelese, žida, který bydlí na samotě a žije daleko od vnějšího světa. Jeho oděv a 

bydlení je skromné, avšak jeho ruce se „Zabývaly pořádáním a ukládáním všelijakých 

zmačkaných papírů do přihrádek staré kožené tobolky.“115  Je zde charakterizován žid, 
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který se svou chytrostí a podlézavostí dostane do vyšší společenské vrstvy. Je chamtivý, 

lakomý a obírá ostatní lidi o peníze. Tzv. „vychytrálek,“ který si vydělává na živobytí tím, 

že chodil do hospody hrát nejspíše karty, ve kterých vyhrával, a hloupí sedláci tím přišli o 

svůj majetek a on bohatnul. Bylina je zde symbolem zastupujícím Samuela „Svlačec musí 

nutně míti něco, okolo čeho mohl by se vinout; jest to jeho přirozenost…“ 116 V tomto 

případě by se mohlo jednat o zařazení do žánru fejetonu, ale i arabesky. Herites totiž 

postupně prolíná příběhem motivy, který se na konci příběhu propojí.  

V kresbě Smíšek se objevuje zase cizí prostředí, které nám Herites nastiňuje a se čtenářem 

udržuje kontakt, tím podtrhuje humorný příběh a zároveň ironii a kritiku společnosti. 

„Přiznám se čtenáři, že jsem bojoval chvíli s pokušením, neměl-li bych se sám státi 

naznačeným dobrodincem trpícího lidstva. Tanuly mně na mysli elegantní ekypáže, 

premování sluhové a tučná bříška podobných známých mi „dobrodinců“, kteří to vše 

v úžasně krátkém čase si pořídili za peníze ubohého „trpícího lidstva.“117  Kresba, jak lze 

text nazývat, má vlastenecké cítění, ke kterému vždy Herites tíhnul. „A tu jednou, po 

dlouhém čase, když jsem na vše již zapomněl, nalezl jsem tu vzácnou květinu – doma, ve 

vlasti. Velebím vás, požehnané Čechy! Patřil jsem vždycky k těm, kteří tvrdili, že vám 

schází ještě mnoho, ale teď vím, že v lůně svém chováte všechno, že vám neschází nic, 

pranic, že jste šťastná země.“118 Vlastenecké cítění zaznamenávám až v této publikaci a 

kresbě, dále se objevuje v kresbě Zvony, zvonky zvonečky. Společné má s arabeskou i 

milostnou tématiku a charakteristiku ženské postavy, která je zde popisovaná jako 

noblesné děvče a dobrá hospodyně. Rostlinu bych v tomto případě přirovnala k 

symbolu lásky, která dokáže proměnit zamračeného a mrzutého člověka. 

Zatím jsem psala pouze o náznacích, které se blíží k arabesce. Kresba Dvě dřeva se blíží k 

žánru arabesky. Vypravěč čtenáři zprostředkovává příběh, který se odehrává v Itálii.  Sedí 

opodál a pozoruje pár, kde dominuje hlavně žena a muž je zde upozaděn a umlčen. 
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Zvláštní formu má kresba Calceolaria, která je sestavena formou dialogů. Zmíněná 

rostlina, také „pantoflík“ je charakteristikou mužské postavy. Jedná se o muže, tzv. 

„podpantoflák,“ kterého si jeho žena podmanila. Jedná se o vtipné a humorné pojetí, které i 

svou formou by mohlo být blízké črtě.  

Vyskytují se zde více mužské postavy, na které čtenář upoutá pozornost, ale jsou 

zesměšňováni a většinou jsou pod nadvládou žen, což v Arabeskách a kresbách I. tolik 

není. Herites v nich vykresluje ženy, které jsou poddajné svému muži.  

Nyní se zaměřím na další dílo Heritese, které se značně liší od Arabesek a kreseb I. 

4.3 Arabesky a kresby II. (1883) 

Arabesky a kresby II. začal Herites psát v době, kdy mu zemřel otec. František zdědil 

lékárnu i dům, ale s tím vším i veliké dluhy, o kterých jsem psala ve třetí kapitole. V té 

době se Herites bál o své existenční podmínky, zadlužoval se a prosil Ottovo nakladatelství 

o zaslání zálohy předem. Jelikož měl hodně práce v lékárně, psal po večerech. V 

Arabeskách a kresbách II, čerpal z prostředí, ve kterém žil, tedy z vodňanského města.  

Arabesky a kresby II. jsou více propracované, není divu, Herites mezi tím načerpal spoustu 

nových informacích a jeho literární tvorba se znamenitě rozvíjela. 

V této podkapitole se budu více zabývat arabeskami, které jsem si z publikace vybrala a 

dalšími jevy, které se nově nachází u tohoto pozdního díla.  

Arabesky a kresby II. se výrazně liší od prvního pramene. V Arabeskách II. vyobrazuje a 

řeší osudy lidí převážně z českého prostředí, ale v Arabeskách I. se většinou snaží 

proniknout do osudů lidí v cizím prostředí. Dále je značně vidět, že Arabesky a kresby I. 

jsou Heritesovo prvotinou a až v dalším pokračování se jeho literární tvorba značně 

změnila. František Herites dodává jazyku poetičnost, všímá si všedních detailů a pracuje 

s motivy očí a květin, díky nimž charakterizuje vlastnosti postav, dále motiv tance, 

nešťastné lásky, perly aj. Arabesky obsahují popis přírody, kterou obdivuje a má v jeho 

tvorbě náležité místo, a také botanickou terminologii, která pro Heritese byla od útlého 

dětství vášní. 
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4.3.1 Amanita 

V této arabesce Herites zobrazuje koketerii hlavní hrdinky a vykreslování všedních detailů, 

tedy brouka. Hlavní hrdinka, Toni Klemensová, byla panovačná, lhostejná, zlá a ráda se 

před ostatními předváděla a rozkazovala. „Stalo se totiž, že jakýsi dotěrný brouk uráčil 

vylézti na slečninu botku… zvolala i na něho, nemluvného hostě, své velitelské stůj.“ (6). 

Později se dozvídáme, že slečnu omrzeli přátelé, ale i brouk, který jí lezl po noze, a proto 

ho zašlápla. František Herites zobrazuje pravdivé postřehy, i když nejsou kladné a krásné. 

Amanita je ve společnosti ojedinělá postava. Neskrývá své chyby, záporné vlastnosti, kouří 

a nemodlí se 

A dále bych chtěla upozornit na název arabesky. V příběhu se dozvídáme, že slovo 

„Amanita“ je latinský název pro muchomůrku. „A víte-li, ctěná dámo…, kterak jmenuje se 

muchomůrka po latinsku? Amanita.“119 Pojmenování se slečně Toni zalíbilo „Ode dneška 

nejmenuji se jinak, zvolala slečna s očima zářícíma dětskou radost; se jménem Amanita 

budu vystupovat na divadle…“120 František Herites používá ve svém díle botanickou 

terminologii, která mu byla velice blízká. Pokud se zamyslíme nad muchomůrkou a nad 

slečnou Toni zjistíme, že jsou si velmi blízké. Muchomůrka je na první pohled krásná, ale 

uvnitř je jedovatá. Herites využil přirovnání hlavní postavy k muchomůrce, a tím jí 

charakterizuje. Jméno Amanita se také může vyskytovat v salonní literatuře, kde se 

využívala vznešená a ojedinělá jména. Vypravěč zde udržuje kontakt se čtenářem, ale 

v tomto případě podtrhuje a charakterizuje vzhled postavy, vyzdvihuje jeho ojedinělou 

krásu před ostatními postavami. Také vypravěč ukazuje, že má nad vším přehled a je 

vševědoucí, čtenáři poskytuje pouze to, co chce, aby čtenář věděl. „Pátý vstupuje právě do 

světnice: pan Jindřich Rósa. Kdybych mohl čtenářce posloužit jeho fotografií, jsem jist, že 

by před jeho skutečnou mužskou krásou vybledlo celé album jejích ctitelů.“121 Jindřich Rós 

se do Amanity zamiluje a požádá jí o roku. Ale Amanita se všemi pouze koketuje a chce 
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docílit svého snu, chce se stát proslulou tanečnicí v divadle. (Snění jsem již zmiňovala 

v díle Arabesky a kresby I., ale tam zvítězila rodina před zábavou). „Věřím vám, že mě teď 

milujete, Jindřichu, a vězte, že i já vás miluju… A přec se stanu tanečnicí.“122 František 

Herites nabízí čtenáři polemizovat o Amanitě a její reakci na situaci. „Dejte mi důkaz, že 

mě opravdu milujete.“123 Za prvé se může jednat o ujištění, že jí Jindřich opravdu miluje a 

chce se vyvarovat povrchní lásky, anebo za druhé, kdy Amina ví, že chce dát přednost 

svému snu před láskou, a proto mu dává naději, i když jí jakýkoliv důvod nebude stačit. V 

arabesce je mnoho romantických motivů. Amina a její snivost, pýcha se postupně vyvíjí a 

uvažuje o lásce, avšak vybírá si tanec před láskou a končí tragicky. Mezi hlavní motiv patří 

nešťastná a neopětovaná láska a tanec, který je jejím zvoleným tragickým osudem. 

Na konci příběhu si splní svůj sen a tančí v jeskyni, ale zřítí se do propasti. Herites si zde 

dává záležet na vylíčení přírody, botaniky a jeskyně. Příroda je klidná a skála je pevná, 

může být kontrastem k Amanitě, která je nerozhodná a nestálá. Chová se jako romantická 

postava „Jindřichu, chtěla jsem po vás zkoušku, ale v tuto zkoušku jsem vás nechtěla 

uvésti, bůh sám vám ji ustanovil, a vy jste neobstál, Jindřichu…“124 Nechtěla, aby jí 

zachránil někdo, kdo jí nemiluje. Opravdovou lásku nalézá v posledních chvílích života, 

kdy jí drží v objetí Podivín, na kterého již zapomněla. „…a on, drže ji v objetí a tiskna ji 

k prsům, zřítil se s ní do propasti…“125 

4.3.2 Modrá růže 

Arabeska pojednává o studentovi, který zasvětil svůj život studiím a vědě, avšak do života 

mu přišla žena, která jeho plány náhle změnila, a hlavní hrdina se s láskou k ženě 

nedokázal vyrovnat. Paradoxem je, že si dovedl se vším poradit, co se týče vědy a studií, 

ale s běžnými lidskými činnostmi a vztahy nikoliv. V arabesce je vypravěčem Krausův 

 
122 Tamtéž, s. 14. 

123 Tamtéž, s. 14. 

124 Tamtéž, s. 18. 

125 Tamtéž, s. 19. 



 

49 

 

přítel, který vypráví celý příběh. Příběh obsahuje dlouhé pasáže charakteristiky Petra 

Krause, a i městského prostředí, či přírody. Kraus byl věčný student, nikoliv proto, že mu 

studium nešlo, ale byl zastáncem toho, že nechce studovat kvůli titulům a učení se teorie 

bezmyšlenkovitě a zpaměti. Chtěl se učit pro sebe a bádat ve vědě. Myslím si, že tato 

myšlenka je nadčasová. Mnoho studentů studuje pouze za účelem získání titulu, a proto se 

učí teorii bezmyšlenkovitě a po zkoušce jí v mžiku zapomenou. Je mnohem méně studentů, 

kteří studují pro svůj osobní rozvoj, který mohou předávat dál, anebo přispívat svými 

vynálezu lidstvu či přírodě.  

František Herites opěvuje přírodní krásu, která se nachází v pravidelných procházkách 

Krause s jeho přítelem. „K večeru každodenně v určitou hodinu přidružil se ke mně přítel 

Kraus, i bloudili jsme pak spolu pod stromy, odívajícími se šťavnatou jarní zelení, 

dýchajíce s opojením svěží, zdravý a teplý onoho roku dubnový vzduch. Z trávníků kolem 

stezek rozložených šířila se líbezná vůně fialek a z houští ozýval se zpěv špačků a kos…“126  

Během procházek „V určitou hodinu a skorem vždy na témže místě potkávali jsme 

zlatovlásku.“127  Herites využívá k popisu dívky metafory „Nazval jsem ji podle barvy 

vlasů, ačkoliv byl bych mohl i půvab oka jejího na prvním místě uvésti, neboť i toto bylo 

neobyčejné a závodilo s plavým, zlatě míhavým vlasem jejím o krásu.“128 Objevuje se nám 

opět motiv očí, které ho fascinují stejně tak jako příroda. Herites jimi popisuje postavy. 

Také se mění jazyk, je bohatší a vznešený. Je zajímavé, že i když jsou vypravěč s Petrem 

přáteli, tak si vykají, což bylo v té době běžné. „Jak to myslíte? Otázal se vzpurně.“129 

Později se dozvídáme, že dívka nemá rodiče a vychovává jí macecha. Jmenuje se Edmé a 

bydlí v Hradci, kde se příběh odehrává. Edmé nosila bílou růži, která je zde symbolem a 

zápletkou. Na konci příběhu má být růže modrá, něčím zvláštní, nikoliv obyčejná, ale ona 

je pouze namodralá. „Děkujíc na můj pozdrav lehkým úklonem těla, nepozorovala dívka, 
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že krásná, polorozkvetlá bílá růže, spočívají na jejích ňadrech, vymekla se z vazby své a 

padla k jejím nohám.“130 Objevuje se nám motiv květiny, tedy bílé růže, která 

charakterizuje Edmé. Bílá růže znamená pokoru, čistotu a nevinnost.  

Petrův přítel mu předal bílou růži, protože ví, že se sobě navzájem líbí. Avšak Pavel se 

nechce vzdát svých studiích a vědeckého bádání jen kvůli ženě. „Ubohá Edmé, mluvil pak 

dále, tedy mne miluje? Vím to, dávno jsem vše tušil! Chtěl jsem právě vyhledati ji, abych ji 

varoval…“131 „Ale, ne, ne, já nejsem tak jako jiní lidé! Nedám sepnouti si křídla od 

nikoho, ani od ní… Ale bloudím pořád, bloudím a nemohu nalézti cesty, pravé cesty! 

…Však já ji naleznu konečně… Já něco vykonám prospěšného veškerenstvu, užitečného 

lidstvu… vystavím…“132 Nyní následuje věta jeho přítele: „Zámek nad propastí…“133 

Zámek nad propastí je zde metaforou. Petr chce učinit veliký objev, ale stojí nad propastí a 

je nestálý, vratký. I přesto se nechce nechat spoutat láskou, i když je zamilovaný.  

Vypravěč navrhl Petrovi nápad na objev a to ten, aby vytvořil modrou růži, kterou zatím 

nikdo nedokázal chemicky vytvořit. Růže je královnou všech květin. Je krásná, ale má 

trny. Bílou růži jsem již popsala, ale ještě píše o modré růži, která znamená věrnost, 

uznání, obdiv a úctu k ženě. Po uplynutí delšího času se vypravěč potkává s dívkou „Byla 

bledá, rty se jí chvěly a v krásném oku jejím leskla se slza.“134 Edmé je velice citlivá a 

podle mého názoru můžeme v arabesce vidět, že se lidé mohou velice trápit kvůli nešťastné 

lásce, až onemocnění. Pavel Kraus onemocněl „Zděšen zůstal jsem státi. To byl Pavel 

Kraus? Ten člověk vyhublý, vyzáblý, jakoby hladový a žíznivý, sešlý na starce…“135  
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Příběh končí tragicky, smrtí Pavla. V jeho pokoji bylo spoustu růží „Byly to samé růže, 

všech možných druhů… Lístky valící se zvolna z obalu kalicha byly modré jako blankyt.“136 

S předchozí arabeskou je tato podobná svým tragickým koncem a objevení lásky těsně 

před věčným koncem. Dále lze spatřit, že po uzdravení by Pavel s Edmé zůstal a vzdal se 

svých vědeckých objevů. Na rozdíl od předchozí arabesky, kde žena naznačovala svou 

smrt a nechtěla se svého snu za žádnou cenu vzdát. Na svou pravou lásku, která jí 

v posledních chvílích drží v objetí, zapomněla. Kdyby se hrdina neobjevil, zřítila by se do 

propasti sama. 

4.3.3 Černá perla 

V této arabesce se odvíjí příběh, ve kterém se opět jedná o tragickou lásku, která je 

vykoupena symbolem perly. Dále zde můžeme sledovat i generační problémy. Do klidné 

rodiny Braunových přibil nový člen, strýc Daniel. „Potloukal se mnoho roků po cestách, 

zjezdil Evropu kříž na kříž, též Ameriku severní i jižní navštívil a Malou Asii i Egypt. Proč 

a za jakým účelem, nedozvěděl jsem se.“137  František Herites k příběhům využívá cizí 

země a exotičnost, které jsou příznačné pro salonní prózu. 

Strýce neměl příliš nikdo rád, protože byl zasmušilý, nic se mu nelíbilo a na vše si 

stěžoval. „Jednou jsem však řekl: vám by se zdála býti černou i perla!“138 Touto vyřčenou 

větou se v Danielovi probudil hněv. Příběh dále vypravuje Daniel, který se vypravěči 

svěřuje s jeho příběhem o své ženě a matce.  

Rozlomil škebli, kterou chtěl darovat své ženě, ale nalezl v ní černou perlu. Jeho matka se 

zděsila a vykřikla: „…černá perla jste vy mezi ženami… Nebudete již více klamati mého 

syna, nešťastnice! Bůh soudil vás a odsoudil!“139 Podle pověsti černá perla neznamenala 

nic negativního ani hrozbu, ba naopak. Černé perly nosily ženy v bohatých rodinách a 
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představovaly chloubu a bohatství. Podle mého názoru se Danielova matka ujala situace a 

chtěla svou snachu odehnat od svého syna, aby ho mohla zavalit pouze svou mateřskou 

láskou. Pokud by tomu opravdu tak bylo, jednalo by se o problematiku mateřské lásky, 

která nestrpí žádnou další ženu.  

Daniel se snažil svou ženu, která skočila do moře i s perlou, zachránit, ale bylo příliš 

pozdě.  

Na konci příběhu přichází Olga s Mínou, dcery pana a paní Braunové, která přiběhla a 

řekla: „Nalezla jsem černou perlu.“140 Daniel zareagoval překvapivě „Ona vrací mně 

perlu zpět, usmířená.“141 Černá perla je motivem ztráty, ale zároveň i vysvobozením. 

Z počátku kvůli černé perle přišel Daniel o svou ženu, ale na konci příběhu mu perla 

přinesla úlevu a smíření, aby mohl dále žít. „Daniel zdědil po matce mysl blouznivou a 

přístupnou snadno vzrušení, málo rozvážnou… Nešťastnou událostí pozbyv štěstí a dávaje 

sobě vinu té ztráty, upadl v melancholii, jíž nemohly ani jeho cesty, ani studie, ani čas ho 

zbaviti…“142 Tímto úryvkem Herites vysvětluje, proč Daniel hodně cestoval. Poukazuje na 

lidské vztahy, nešťastnou lásku, známky tragického osudu a nebezpečí „blouznivé“ 

povahy. 

Příběh končí tím, že se Daniel oženil s Mílou, která se vzdala sesterského řádu, jelikož byla 

jeptiškou, a stále se jeho ženou. „Vida v ní prostředkyni mezi sebou a nebožkou, která ji 

dle náhledu jeho zvolila sobě za zvěstovatelku smíru a odpuštění, byl jí vděčným.“143 Lze 

se zamyslet nad tím, že František Herites dovolil spojit v jedno manželství strýce s neteří. 

Sňatek byl dříve možný, avšak v dnešní době by se nad tímto sňatkem mohl čtenář 

pozastavit. 
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4.3.4 Skalní holub 

Arabeska je ojedinělá v této publikaci, jelikož se jedná o zcela metaforickou arabesku. 

Příběh se odehrává v orientální zemi Ajacciu, kde nalezne matka se svou dcerou Olgou 

chlapce, které má cizí jméno dolce Beppo. „Prosta jest historka jejich seznámení. Zpíval 

před soškou Madony jednoho večera chudý chlapec, druhý den odvedli ho po 

mramorových schodech…, pak přinesli mu nové, pěkné aksamitové šaty s perleťovými 

knoflíčky…“144 Chlapec je původem z vísky chudých rybářů, synem Matea. Jeho rodina se 

vrátila zpět a Beppa nechali u bohaté dámy, aby jí zpíval. Jeho otec se trápil a jediný on 

věděl, že bohatství neznamená štěstí. „Ó šťastný, přešťastný Beppo!“145 volal jeho lid. 

„Ale starý Mateo, vždy klidný, nořil dnes s nevídanou prudkostí své veslo do vln, tvář jeho 

rozryta vráskami…Myslíte? Pravil a ukázal rukou na houf holubů, letící tiše ke břehu nad 

hlavami jejich. Zavřete jednoho z nich ve zlatou klec…“146 Z této ukázky lze pozorovat 

metafory, které popisují bolest odchodu svého syna a přivádí na myšlenku bohatství, které 

člověka těší pouze na chvíli, ale poté je nešťastný. Herites bohatství přirovnává ke zlaté 

kleci. Beppo se zamiloval do Olenky, která zemřela a Beppo se vrací domů za svým otcem, 

ale je odmítnutý. „Přiletěl konečně, přiletěl, ubohý uštvaný pták. Zlomili křídla jeho tam 

v tom velkém světě…Ty trp, uč se odříkání a žij jen slávě své; štěstí pro tebe není.“147 A na 

konci příběhu umírá.  

Herites v této arabesce využívá cizích míst i jmen. Jazyk je metaforický „Konečně rozbije 

zlatou klec a svrhne ta nádherná pouta, kterými ovinuli ruce jeho a duši jeho, a vrátí se k 

nám v naše pusté skály…,“148 v textu se objevují metafory, jak jsem již zmiňovala, jeho 

jazyk se stal vznešeným.  
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Nyní se podíváme na dobovou percepci Heritesových děl, vybrala jsem tři. Jedna je od 

Ferdinanda Schulze, který píše o díle Z mého herbáře, stejně jako F. V. Vykoukal 

v časopise Květy. A poslední je od Dr. Serváce Hellera na Arabesky a kresby. 

4.3.5 Dobová recepce 

Ferdinand Schulz v Osvětě napsal: „Tu jest vedle naturalisty Šmilovského na příklad Fr. 

Herites, spisovatel, jemuž také přísluší právo, aby ve věcech literárních pronesl platné, 

rozhodné slovo. Ptejte se ho, co smýšlí o naturalismu? On vám podá svou knížku s nápisem 

Z mého herbáře. Čtěte a vizte, jaký to idealista při vší skutečnosti a pravdě, kterouž vám 

vypravuje. Pod tváří květin čtrnácte typův lidské přirozenosti, vybraných většinou 

z českých krajův. Něha a satira, humor a sarkasm, celá stupnice dojmův a citův, naskrze 

s úmyslem vyšší duchovní zábavy. Fr. Herites zná svět, přírodu a lidi až do nejvnitřnějších 

záhybův, ale jeho kresby mají naskrze nádech ideální. (…).“ 149 

F. V. Vykoukal píše v časopise Květy: „Z mého herbáře. Kresby Fr. Heritesa. Illustroval 

J. Mauder. V Praze 1882. Nákladem J. Otta. Když Herites tyto své kresby ve feuilletonu 

„Národních Listi" uveřejňovati se jal, spůsobil jimi nejen čtenářům milou zábavu, ale také 

upřímnou radost přátelům našeho písemnictví. Souhrnnou sbírkou radost ta se obnovila, 

ba zveličila, ježto tupřednosti Heritesova „herbáře“ teprve pravou měrou vynikly. Co jest, 

čím se tato sbírka tak neodolatelně čtenáři zamlouvá? Především to bohatství myšlenkové, 

jež hospodárnou rukou přiměřeně jest rozděleno; věrná karakteristika líčených osob, jež 

sice nikde nejde do detailů, ale přes to jest tak význačna, že čtenář i mimo vili, jakoby 

fotografie měl před sebou, vzpomíná si, kde se s takovými osobami potkal. K neposledním 

přednostem patří také rázovitá stručnost vypravování, jež nezastavujíc se u zbytečných věcí 

podružných rychlým proudem bere se za svou hlavní myšlenkou. Látku ke kresbám těmto 

vzal spisovatel vesměs ze společenského života a nepominul při tom žádné třídy 

společenské. Věnovalt stejnou pozornost otrhaným bídákům tvořícím jakýsi zvláštní svět ve 

světě ostatním, zastavil se u tak zvané společnosti „střední“ či měšťanské a nahlédl také do 

salonů šlechtických. V tom zůstal si důsledným, že každou látku spracoval stejně mistrně a, 
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což také nám ujíti nesmí, stejně pravdivě. Kdo by chtěl tuto práci Heritesovu vřaditi 

v určitou třídu písemnickou, octl by se snad na chvíli na rozpacích; ale pak neváhal by asi 

vřaditi spis ku písemnictvu satirickému, hledě již také k didaktické jaho tendenci, jež ovšem 

velmi dovědně jest zastřena. Pokládáme Heritesův „herbář“ za satiru všech kreseb 

neodchylujeme se od pravdy. Autor odekrývá tu rozmanité vady společenské; ačkoli pak 

jich přímo nekáře, přece čtenář nabývá přesvědčení, kterak je třeba vady ty odstraniti. Ve 

kresbách tohoto druhu jest i svěžím humoru popřáno náležitého místa. Jinde zachvívá 

naopak nálada elegická. Ušlechtilou tendencí vlasteneckou vyznamenávají se zvláště 

kresby „Zvonečky, zvonky, zvony“ a „Kokotice“, pak říznou metlou tepá naši liknavost a 

poddajnost živlům cizím. Doporučujeme „Kokotici“ všem našim pohodlným „vlastencům“ 

a zejmena české společnosti dámské. Se slovesnými kresbami Heritesovými pojí se v této 

sbírce zdařilé kresby Maudrovy, jež v neobsáhlých črtách případně zobrazují nám ideje 

pisatelovy.“150 

Další recepce je od Dr. Serváce Hellera: „Arabesky a kresby od Fr. Heritesa. Jméno 

Heritesovo objevuje se již po drahnou dobu a dosti zhusta v českých zábavných časopisech 

a bývá vždy redakci i čtenářstvu hostem velmi vítaným. Kdož nečetl alespoň jednu z těch 

lehce a elegantně načrtnutých povídek, do nichž vkládá přece Herites tolik závažného 

myšlenkového obsahu!? Plynou po papíru hravě jako dech a přece chovají v sobě hojnost 

líčení a dějů, sice jen několika jemnými rysy načrtnutých, ale výrazně a pěkně podaných. 

Zhusta překvapí nás nový některý obrázek, s celým svěžím pelem z přírody vyňatý, často 

zastaví nás originální krásná myšlenka a místy zachvěje námi výraz hlubokého citu. 

Obyčejným průvodčím Musy Heritesovy jest růžový humor, zacloněný jemnou melancholií. 

Nejlépe daří se mu kreslení figurek z maloměstského života a jejich štafáže; podal nám v 

tom oboru některé kabinetní kousky, nové a rozkošně provedené. Nyní sebral Herites své 

porůznu v časopisech uveřejněné práce a obohatil dvěma jich svazky Ottovu salonní 

bibliotéku. Není úkolem naším, abychom se zde pouštěli v podrobný kritický rozbor této 
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knihy. Referujeme pouze o ní, odporučujíce ji dle zásluhy co nejvřeleji, ač je-li vůbec při 

spisovateli tak známém a oblíbeném třeba zvláštního odporučení.“151 

Ze všech recenzí si lze povšimnout, že dílo Františka Heritese bylo kladně přijato. 
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5 Vybrané dílo Otakara Mokrého Povídky a arabesky (1884),  

Povídky a drobné kresby (1886) 

Analýza u Otakara Mokrého je mnohem složitější, protože není mnoho pramenů, které 

pojednávají o jeho tvorbě či životě. Dílo, kterým se budu zabývat, napsal v době, kdy mu 

zemřela matka i otec, Otakar se musel vrátit do Vodňan, aby převzal notářské povolání po 

otci a postaral se o své sourozence. Mokrý zapadl do ještě většího zapomnění, než Herites. 

A proto se pokusím o stručné shrnutí těchto děl, kde zmíním všechny Mokrého arabesky a 

výběr jiných drobných žánrů, avšak pouze z mého pohledu. 

5.1 Povídky a arabesky (1884) 

Otakar Mokrý tuto publikaci věnoval své ženě Marii. Námětem jeho díla byly cesty do 

zahraničí, které podnikl. Cestoval například do Itálie, Slovinska a Pováží, jehož námět je 

zaznamenán hned v první povídce V Pováží. 

5.1.1 V Pováží  

První je rozsáhlejší povídka, která je rozdělena na více částí. V první části se příběh 

odehrává po cestě hlavního hrdiny (Karel Kalina) v dostavníku a v pramici, který jel na 

zámek, kde měl působit jako vychovatel. Do dostavníku přichází ještě jedna žena, kterou 

nazývá průvodkyní. Během cesty se dozvídá více o vdově po panu generálovi, který 

zahynul v bitvě. Tato část je romanticky vykreslená, Hlavně příběh o paní vdově, kterou 

vypráví vypravěčova společnice. Vdova je cikánka, kterou našel generál jako malé dítě a 

později se s ní oženil. „(…) jak starý generál, kráčeje kdysi s večera temným loubím 

náměstí nedaleké Žiliny, kde meškal právě za příčinou inspekční cesty, uzřel mladou dívku, 

potulujíce se s tlupou cigánů. Snědé děcko tančilo na hrbolaté dlažbě.“152 Další část se 

odehrává nejprve detailním popisem zahrady a poté v salonu, kde se Karel seznamuje 

s malým Ludvíkem a onou vdovou „Na prahu protější komnaty objevila se v lehkém 

hedvábném šatě postava mladé ještě, sotva pětadvacetileté dámy.“153 Stejně tak jako 

Herites, tak i Mokrý používá motiv očí „Velké, tmavohnědé oko krásné paní spočívalo na 
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mně s výrazem nevýslovné něhy.“154 Mokrý dává velkou přednost vykreslení prostředí a 

přírody, až se jeví jako romantická, „Usedl jsem pod starou olší a zadíval se do lehce 

sčeřených vln jezírka. Zatím se už úplně setmělo. (…).155“ A následuje dlouhý metaforický 

popis příchodu bouřky. 

Ve třetí části se s dívkou, Růženou, a s Ludvíkem vydává Karel na procházku ke zchátralé 

chatě, které říkají perníková chaloupka, jelikož působí pohádkově. Růže následně vypráví 

hrůzostrašnou pověst o Alžbětě Bátoryové a jejích krvavých výjevů, které se odehrávaly na 

hradě Čejte. Poté se vrací zpátky na zámek. Od této chvíle působí povídka velice 

fantaskně. Dále se připojují otázky Karla o Růženě, který tajemno podkreslují „Jak zvěděla 

o podvečerním mém dobrodružství na břehu jezírka? K čemu ta zmínka o Nereidce a to 

věčné – Mějte se na pozoru? Proč jsou líce mladé, švarné dívčiny den ode dne bledší?“156 

Ve čtvrté části přijíždí na zámek vzdálený příbuzný zemřelého generála, který se zajímá o 

mineralogii a chce navštívit Čejte. Všichni, včetně paní z P. se vydali na prohlídku hradu, 

kterým je prováděla Růžena. Uprostřed výkladu přišla do místnosti stará pokojská, která 

svou přítomností překvapila Karla a Růžena ještě více zbledla. „Vyrušila jsem z klidu a 

přece nic přirozenějšího, že jevím se opět na těchto místech, pokračovala tajemně. – Jsem 

dcerou těchto zdí, znám rozlehlé jich hlubiny lépe nežli snad vlastní nitro. Prožila jsem 

v jich klínu celé své děctví a valnou část mládí. (…).“157 Následovala prohlídka staré 

pokojské s Růženou a paní P. s Karlem zůstala sama a začala vypravovat příběh o staré 

pokojské, která pochází ze skupiny cikánů. Opět se jedná o děsivý a romantický příběh. 

V další části básnicky popisuje prostředí mj. používá přirovnání „Octnul jsem se zase ve 

své jizbě, po jíchž zasmušilých stěnách chvěly se paprsky měsíční jako bílé třepení, vlnící 

se na černém příkrovu rakve.“158 Poté se prochází s Růženou po zahradě, která upadne do 
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mdlob, blouzní a myslí si, že paní P. je onou Alžbětou z hrůzostrašné pověsti a její život 

končí smrtí. Povídka se jeví jako romantická s hrůzostrašnými doplňujícími příběhy. 

Mokrý využívá básnický jazyk k popisu prostředí, všímá si detailů, prostředí je tajemné, 

objevuje se opuštěný hrad a příběh končí tragicky.  

5.1.2 Pouť do Kevlaaru 

Následuje krátká arabeska Pouť do Kevlaaru, která má velmi jednoduchý příběh. Jak už 

název napovídá, vypravěč jde na pouť do Kájova, kde potká dívku tajemnou dívku 

v modrých šatech, kterou bedlivě pozoruje. Poté se dozvídá, že je z Českých Budějovic. 

Mokrý velice dobře znal prostředí, ve kterém se příběh odehrává, v Českých Budějovicích 

strávil svá středoškolská léta. V arabesce také uplatňuje své znalosti o křesťanské víře, tedy 

i samotnou pouť. Během pouti se příběh přesouvá do kostela, kde si dívka bere od stařeny 

své dítě za které se modlí a pláče. V tom přichází setník, který je pravděpodobně otcem 

dítěte, kterého ráno s dívkou od sebe vyhnal. Dívka má zlomené srdce a vypravěč se sám 

sebe ptá „Zda zahojí zázračná matka boží srdce její, tak jako srdce bledého poutníka 

z Kevlaaru?“159 Mokrý v arabesce popisuje vyhnání ženy s dítětem od muže. Zaobírá se 

problémem v nízké vrstvě společnosti. 

5.1.3 Albergo 

Arabeska Albergo (název z nápisu na domě Albergo al buon pastore) se odehrává v cizím, 

německým, prostředí v horách a v domě, kde je švadlena protestantské víry a vypravěč s ní 

diskutuje o Čechách, které ona zná od dědouška, který jí četl ze staré kroniky o dějinách 

„utrpení církve české.“ 160 Následně vypráví svůj příběh, který má s Čechy spojený, tedy 

příběh o nešťastné lásce. V předchozí arabesce, ale i zde, se objevuje bouře „Venku zmítala 

se zatím dešťová vichřice stále divněji, vlahé krůpěje bubnovaly vždy rychlejším tempem po 

tabulkách oken a rosily jemnou sprchou kadeře dívčiny, jejíž bledé čelo skorem zářilo ve 

stále matnějším pološeru jizby.“ 161Mokrý popisem počasí dokresluje atmosféru prostředí a 
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mnohdy i charakterizuje postavu, dotváří jí a staví jí do kontrastu. Do dívky se zamiloval 

svěřenec a chtěl si jí vzít sebou do Čech na statek, který měl zdědit, pod podmínkou, že ho 

bude mít velice ráda „Asi tak jako otrněná Růženka prince, který políbil ji v ústa a zbavil 

tak věčného spánku? otázala jsem se naivně.“162 Avšak o jejím osudu bylo již rozhodnuto, 

musela si vzít souseda. Dále Mokrý zobrazuje svěřence, jak jeho osobnost chátrá „V celém 

jeho zjevu nadešla náhlá, truchlivá změna. Hlava padala níže na prsa, líce bledé a vrásčité 

žloutky jako listí na podzim a celé postava jeho vůčihledně sesýchala.“163 Mokrý zobrazuje 

ženu, o jejímž osudu bylo dávno rozhodnuto a musí se řídit společenskými konvencemi, 

ale v tomto případě ze sňatku sešlo. Stejně jako Herites, tak i zde Mokrý ve své arabesce 

zobrazuje strádání člověka kvůli nešťastné lásce. Dívka se ocitla v nebezpečí při velké 

bouři, ale svěřenec jí zachránil. Onemocněla a odstěhovala se pryč, ale její touha zůstala 

nenaplněná, protože svěřenec zmizel Vypravěč se chtěl „pokusiti o vyléčení bouřného 

tlukotu vašeho srdéčka; bojím se však, že zbouřilo by se mi vlastní.164“ Vypravěč je 

odmítnut a odjíždí. Mokrý nechává arabesky volně plynout, do děje nezasahuje a jeho téma 

i děj má jednoduchou linii. Herites se naopak snaží zaujmout tématem, které více rozvádí. 

5.1.4 Ipavským údolím 

V arabesce Ipavským údolím vypráví zpočátku o svém příteli, který jezdí rád dostavníkem 

a píše si zápisky, které vedou ke stěžejnímu příběhu. Mokrý detailně líčí cizí krajinu Ipavy, 

kde se příběh odehrává a poté se zjevuje žena, kterou opět charakterizuje počasím „Tu 

kmitla se před okénkem povozu na pusté silnici v záměti prachu a svadlého listí dívčí 

postava Vichřice dula zuřivě do záhybů zelené sukénky a zmítala bílým, pečlivě vyžehleným 

šátkem, která splýval s hlavy ve dlouhých, bohatě vyšívaných cípech.“165 Dívka nastoupí do 

vozu a vypráví svůj příběh. Zamilovala se do Rudolfa, se kterým přijela domů ke své 

matce a sestře. Avšak Rudolf se zamiloval do její sestry, se kterou se ožení. Mokrý zde líčí 

žárlivost ženy a přebírání žen. V arabesce je znatelná i ironie a sarkasmus. „A vy jedete na 
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svatbu? otázal jsem se soustrastně. Ovšem. Já a bledý mladík s perníkovým srdcem 

budeme tvořiti pozadí… Kdož ví, co se stane… Jen kdyby byl alespoň trochu k světu… A 

dívka zasmála se hlasitě (…).“166 U Mokrého je tato arabeska první, která nemá tragický 

konec. 

5.1.5 Na vrbském jezeře 

Poslední arabeska Na vrbském jezeře vypraví příběh o ženě, kterou vypravěč potkává na 

jezeře. Na první pohled se jedná o šlechtičnu, ale na konci příběhu, kde vypráví stařena o 

šlechtičně z Aicheldorfu, se dozvídáme, že to byla obyčejná dívka Micika Dolenjská, do 

které se zamiloval její syn a rybář Janko. Avšak Micika jednoho dne nesla do vily ryby a 

starý pán se do ní zamiloval a vzal si jí. Micika zpychla. Mokrý zde popisuje detailně 

krajinu a charakterizuje dámy, které potkává. Zajímavé je, že vypravěč je zde jako snílek, 

který přemýšlí o ideálu, za kterou je považovaná šlechtična, ale na konci příběhu je nemile 

překvapen a jeho ideál se rozplyne. Mokrý se tímto příběhem blíží k Heritesovo tématu, 

kdy žena upřednostní vyšší společnost před nižší, i když ztratí svou lásku kvůli bohatství a 

pohodlnosti.  

5.2 Povídky a drobné kresby (1886) 

V díle se vyskytují především cestovní obrázky, kde se nadále inspiruje z cest po světě, ale 

soustředí se i na jižní Čechy, které velice dobře znal a po kterých cestoval společně 

s Františkem Heritesem. Nejvíce mě zaujal cestovní obrázek Helfemburský Cagliostro, kde 

Mokrý odkrývá svou vzpomínku. Ale zajímavé jsou i jeho kresby, jejíž rysy má Mokrý 

velmi dobře promyšlené, jako například v kresbě Evička. 

5.2.1 Evička 

Mokrý v této kresbě líčí životní cesty chudiny. V povídce Evička se zabývá jejím a 

Prokopovým osudem, který začíná v sirotčinci. Eva se dostává mezi šlechtu, avšak když se 

má vdát, její milý zemře v boji. Vypravěč jí potkává později v klášteře jako zestárlou. 

Prokop se stane malířem, ale na rozdíl od Evy zůstává v nižší společenské vrstvě. Je do ní 

zamilovaný, ale láska mu není opětována. Mokrý se tedy zabývá i tématem nešťastné lásky 
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a samoty. Příběh se odehrává v Čechách na hraběcím zámku v Pošumaví, tudíž Mokrý volí 

i česká jména postav. U této povídky lze polemizovat o ovlivňování osudu postav. Eva 

s Prokopem nejevila žádné známky strádání, když žili v sirotčinci, protože měli sami sebe 

navzájem, ale poté byli odloučeni, jejich pouto se roztrhlo a Prokop velice trpěl. Příběh 

končí i tragicky, Prokop je mrtvý a Eva je na konci příběhu osamocená. 

5.2.2 Helfenburský Cagliostro 

Dále v kniha obsahuje črtu z jižních Čech – Helfenburský Cagliostro. Mokrý prostředí 

velmi dobře zná. Vypravěč potká na hradě muže, který se zjevil jako duch, který vypráví 

příběh o dějinách na Helfenburku, jako kdyby je sám zažil. Poté jde vypravěč do hospody, 

kde mu hospodský řekne „Ach! To byl bláznivý Vlček z Ton… Modrá krev vstoupila mu do 

hlavy, není divu, že nudil vás podobnými nesmysly.“167 A celá hospoda „se dala do 

hlasitého, dlouho trvajícího smíchu.“168 Jeho cestovní obrázky byly považovány za nejlepší 

texty. 

5.2.3 Zorka Opatie 

Nejdůmyslněji propracovaná je povídka z Přímoří Zorka Opatie. Příběh začíná panem 

Smutným, který je finančně zajištěn a byl by i šťasten, kdyby neměl padoucnici. Mokrý 

líčí život lidí, kteří mají vše, po čem materiálně touží, ale jsou zdravotně omezení. Pan 

Smutný se ožení, narodí se mu syn, ale poté odchází z Čech, protože je jeho manželka 

nešťastná z jeho nemoci. Usadí se v zámoří v Opatii. Tam si oblíbí rodinu Calzolajovi, 

obzvlášť jejich dceru Anettu (Zoru Opatii), která mu dělá společnici a dohlíží na pana 

Smutného při procházkách. Jednoho se rodina ocitne ve finanční nouzi a ona je povolaná, 

aby šla místo procházky s panem Smutným prodávat ryby. Když se vrací, dozvídá se, že je 

mrtvý, padoucnice ho zastihla na skále u pobřeží. Ona z Opatie odjíždí a za delší část se 

vrací. Potkává tajemného muže, když maluje v kostele akvarelem, který se dějem proplétá. 

Mokrý stejně jako Herites staví do příběhu motivy, které jsou z počátku nic říkající, ale 

poté se v závěru vše spojí a příběh se rozuzlí. Tajemný muž, Vojtěch, je syn pana 

 
167 Mokrý, Povídky a dorbné kresby, 1886, s. 101. 

168 Tamtéž, s. 101. 
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Smutného a přijel do Opatie poděkovat rodině za starost o jeho otce. Později je vše 

rozuzleno a koná se svatba. Na konci příběhu se dozvídáme, že pana Smutného zabil 

Anetty otec, který odjel a nechal jim pouze dopis. Podle mého názoru se Mokrý snažil o 

vylíčení závisti a žárlivosti lidí, či manipulace s osudem své dcery. 

5.3 Shrnutí a recepce 

Otakar Mokrý ve svých arabeskách zobrazuje ženu, které značně ovlivňuje osud muž, 

protože jí vyhnal i s dítětem, (Pouť do Kevlaaru); dále líčí nešťastnou lásku ženy podobně 

jako Herites, ale v tomto případě nekončí tragicky (Ipavským údolím) ale je zde znatelná 

ironie; jeho hrdinky jsou ovlivňovány společenskými konvencemi, ale na rozdíl od 

Heritese žena k sňatku nesvolí (Albergo); a jeho poslední arabeska (Na vrbském jezeře) 

popisuje ženu, která se ocitne ve vyšší společenské vrstvě a upřednostní bohatství před 

láskou.  

V arabeskách je od Heritese odlišný tím, že se příběhy odehrávají pouze v cizích zemích. 

Čechy jsou pouze zmíněné, což je také velice zajímavé, protože Mokrý zasazuje do 

vypravování další příběhy, které vypráví někdo jiný a většinou se jedná o příběhy jako 

vzpomínka na Čechy. Inspirací a jeho náměty pocházejí z cestování jak po Čechách, tak i 

v zahraničí. 

V arabeskách, obrázcích, kresbách i povídkách je pouze personální vypravěč, který je 

součástí příběhu a Mokrý vystupuje episodicky, není v příbězích hrdinou, výjimkou je 

Zorka Opatie. Většinou vypráví svůj příběh někdo jiný a Mokrý pouze naslouchá 

(Ipavským údolím). 

Zajímavé je, že Mokrý většinu postav dokresluje počasím, hlavně deštěm a větrem. Ale i 

samotné prostředí (Albergo). V arabeskách i v povídkách se příběhy odehrávají většinou 

při cestě na určený cíl, buď v přívoze anebo v pramici. Je možné, že motiv lodi a moře se 

objevu z důvodu toho, že Mokrý rád cestoval. Navštívil např. Itálii a Slovensko, které ve 

svém díle také zmiňuje. 

V povídkách Mokrý líčí životy a osudy postav všech společenských vrstev. Např. osudy 

lidí z nízkých společenských vrstev, kteří se mohou prostřednictvím vypravěče dostat do 
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vyšší společnosti (Evička), i když by bylo možná lepší, kdyby to v tomto případě nebylo. 

V povídce Zora Opatie se zabývá osudem muže, který je materiálně zajištěn, ale strádá ve 

svém zdraví, dále je zde znázorněná závist či žárlivost, manipulace otce s osudem dcery a 

láska. Zvláštní povídka je V Pováží, která se mi zdá být značně romantická. Jak hlavní 

hrdinka, která se jeví jako romantická postava, tak i samotný příběh.   

Dalším malým žánrem je črta, ve které Mokrý čerpá ze svých výletů z jižních Čech a 

vtipně nastiňuje dějiny Čech a hradu Helfemburk.  

Otakar Mokrý měl velmi pěkné ohlasy na jeho tvorbu. Některé následně představím. 

Recenze A. F. Tichého k dílu Povídky a arabesky, který podtrhuje mé myšlenky, které 

jsem získala po přečtení díla. 

Napsal „(…) Utěšená líčení přírodní pojí se s dovedně osnovaným dějem, tu prostším onde 

složitěji utkaným, vždy však závojem romantismu obetkaným, v ladný celek vábíce a 

poutajíce pozornost čtenářovu. Látku k sedmi, ve sporý svazek sebraným povídkám a 

arabeskám spisovatel čerpal ze vzpomínek na cesty své po Čechách, Slovensku, Slovinsku a 

Itálii, hledaje a nalézaje bystrým zrakem všude vděčné motivy, z nichž by dovednou rukou 

utkával zajímavý děj novelistických prací svých.“169 

Dále píše o jeho námětech „V divokrásném Pováží vzpomínky na dobrodružnou Alžbětu 

Nadaždyovu stávají se námětem k romantickému dobrodružství líčenému v povídce „V 

Povádží,“ jejímž pozadím jest dobrodružný život cikánský; z upomínek mládí svého 

spisovatel vypravuje tragedii lásky „Mladé snění“; na jihu českém, v Kájově, „kde máti 

boží divy tvoří,“ jsme svědky dojemného výjevu mezi opuštěnou dívkou a nesvědomitým 

svůdcem jejím – Pouť do Kevlaaru. Na březích Dráviných nasloucháme v „Albergo al 

buon pastore“ dojemnému vypravování dívčiny vzpomínající nešťastného přítele, jejž 

marná k ní láska v náruč smrti vehnala (…). Upouštíme od obvyklého uvádění nejzdařilejší 

z právě jmenovaných prací; jestiť každá svým způsobem zajímava a zdařile provedena – 

všechny jpak jsou důkazem nadání spisovatelova, jež zajisté beletrii naši ještě mnohou 

 
169 Literární listy, datum vydání 16.2. 1884, ročník 5, číslo 4, s. 31. 
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prací platně obohatí. (…).“ 170 Poté pokračuje tím, že Otakar Mokrý má ve svém díle 

chyby, které nejsou tak důležité a hodnotí Otakarovo dílo jako „vítaným přírůstkem do 

beletristické literatury.“ 171 

K této publikaci se dále vyjádřil Svatopluk Čech v časopise Květy, kde Mokrého hodnotí 

kladně: „Zvláštní ráz snivé jemnosti, jakým se vyznačují básně O. Mokrého, zračí se i v 

jeho prosaických pracích. Děj má v nich úkol vedlejší: sloužit autorovi jen jaksi za lehkou 

nit, jíž poutá kytici obrazů a dojmů, vykvetších z mysli básnicky vzrušené. Vybírá i pořádá 

je s jemným vkusem, dbá hebkosti tvarů a lahodné svěžesti barev, přihlazuje pečlivě, 

každou drsnou hranu a rozestírá po všem ten lehký závoj melancholie, do něhož se tak 

ráda halí snivá jeho Musa. Pozadí náčrtků ve sbírku tuto pojatých tvoří po většině 

upomínky a dojmy cestovní. V jednom uvádí nás do půvabného Pováží a spřádá pod 

hradem Čachtickým prostý, romanticky zbarvený příběh s pochmurnou bájí, která se pojí k 

oněm zříceninám; v jiných kráčíme s ním malebnými krajinami Korutan, Přímoří a 

Krajiny; „Indický princ“ unáší nás do rozkošné Florencie; dvě: ,Pouť do Kevlaaru“ a 

„Mladé snění“ mají za jeviště půdu domácí, tichá zákoutí českého jihu. Přítel jemné poesie 

pokochá se tichým vděkem těchto prostých náčrtků.“ 172 

V Květech se k dílu Povídky a drobné kresby vyjádřil František Kvapil, který jeho dílo 

také vychvaluje. Hlavně jeho cestopisné obrázky, které hodnotí jako nejlepší.  

U většiny osnuje Mokrý dějové pásmo kolem vlastní své osoby, ovšem tak, že vystupuje 

episodicky z pravidla sám nestává se jeho hrdinou. Toliko „Zorka Opatie“ činí výminku. 

Je to hezoučká povídka z Přímoří, vypravovaná zcela objektivně, s místní případnou 

barvitostí. Mladý, nešťastný cizinec Čech, jenž po stroskotaném štěstí rodinném hledal 

úlevy v půvabech jižních čarovných krajů, zhynul na břehu Adrie smrtí násilnou. Po letech 

 
170 Literární listy, datum vydání 16.2. 1884, ročník 5, číslo 4, s. 31-32. 

171 Tamtéž. 

172 Květy, list pro zábavu a poučení s časovými rozhledy, datum vydání 2.1884, číslo 2, s. 250-251. Redaktoři 

– Svatopluk Čech a Dr. Servác Heller; vydavatel a nakladatel Vladimír Čech. 
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kapricí náhody stane se jeho syn chotěm Zorky, dcery Calzolajovy, jenž byl cizincovým 

vrahem. Čistá, měkce akvarelisticky kreslená postava dívčina tvoří jasnou folii chmurného 

děje. Povídky „Melanie“ a „Růžový pavilon“ jsou v jisté míře blíženci. V obou dědičná 

kletba rodinná tvoří outko zasmušilého, až k divoké romantice stupňovaného děje, který 

neméně analogicky vyznívá. Zvlášť ,,Melanie,“ zdařilý vzorek touristické novely, umělou, 

vkusně skombinovanou stavbou, živostí vypravování a sytým koloritem dovede čtenáře 

poutati. V „Růžovém pavilonu“ opět a taktéž v povídce, nadepsané, „Evička,“ platnosti 

docházejí delikátní rysy jeho promyšlené, půvabné kresby. Ostatní práce v knize zahrnuté 

jsou cestopisné črty s lehkým novelistickým popředím. Nejvíce se nám z nich zamlouvají 

„Helfemburský Cagliostro“ rázně profilovanou vzpomínkou na Oldřicha z Rožmberka 

Castagnavizza," kde autor vypisuje svoji návštěvu v hrobce hraběte Chamborda. Cestovní 

obrázky daří se Mokrému vždy a přáli bychom si míti jich z jeho péra co nejhojněji. Mají 

individuelní náladu, dobře uchycený rys skutečnosti a barvité lišení Mokrého nalézá v nich 

své nejvlastnější pole.“ 173 

V té době, kdy byla díla napsaná, byl Otakar Mokrý velmi kladně a pěkně hodnocen. 

Dokonce mu byly i drobné chyby tolerovány a spíše všichni vyzdvihovali jen pozitiva. 

Kladně hodnotí hlavně jeho cestopisné obrázky, které jsou velmi povedené. Vyzdvihují 

jeho lyričnost, vášnivost a romantické ladění tvorby, které vypovídá i o jeho osobnosti. I 

do prózy dokázal přenést svou poetičnost prostřednictvím charakteristiky postav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
173 Květy, list pro zábavu a poučení s časovými rozhledy; datum vydání 10.1886, ročník 8, číslo 10, s. 503. 

Redaktorem je Svatopluk Čech a Dr. Servác Heller. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla interpretační analýza a možná komparace vybraných děl 

regionálních spisovatelů Františka Heritese a Otakara Mokrého; dále nahlédnutí do 

literárněhistorického kontextu za rané prozaické tvorby; zmapovat jejich životní cestu, 

která by se mohla v publikacích odrážet a případné porovnání publikací a zjistit, jaké byly 

reakce kritiků na vybraná díla. 

Na otázku, proč se autoři soustředili na malé žánry, odpovídá hned první kapitola mé 

práce. Drobné literární žánry byly upevněny v padesátých letech 19. století, kdy se 

rozvíjely publicistické žánry, které byly pod tiskovým drobnohledem, a proto se František 

Herites s Otakarem Mokrým zaobírali malými žánry, které mohli vydávat v časopisech, 

především v časopise Lumír.  

Jejich tvorba je ovlivněná romantismem, kterým líčí a dokreslují příběhy či postavy, u 

Heritese se jedná o sentimentalismus; dále realismus, který uplatňují v příbězích 

odehrávajících se v maloměstském prostředí; také parnasismem z hlediska exotických rysů 

a směřují i k biedermeieru, ke kterému dochází především František Herites 

prostřednictvím ženských postav v příbězích. Otakar Mokrý se nejvíce blíží k romantismu, 

jeho dílo je značně lyričtější a velmi pěkně vykresluje romantické postavy a příběhy. 

Jejich tvorba byla značně ovlivněna i životními zážitky a zkušenostmi. Oba dva spisovatelé 

rádi cestovali a své poznatky předávali do svých děl, především Otakar Mokrý, jehož 

arabesky a kresby zpracovávají náměty z cest.  

František Herites ve svých arabeskách zobrazuje život lidí z maloměsta, první díl je 

inspirován Itálií a druhý díl se odehrává převážně v Čechách, avšak jeho další drobné 

žánry zpracovávají problémy lidí z nízkých vrstev; dále v arabeskách zpracovává téma 

lásky, které končí většinou tragicky a také postavení ženy ve společnosti; dále je pro 

Heritese velice důležitý motiv očí a květin, kterým charakterizuje vlastnosti svých postav, 

a také své příběhy ozvláštňuje různými vypravěči. U Heritese se v prvotní tvorbě 

nevyskytuje humor, pouze ve výjimečně. Dílo Z mého herbáře naopak srší humorem, který 

vykresluje pomocí rostlin, které se vyskytují v celé jeho tvorbě. Ve druhém díle arabesek a 
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kreseb se vyskytuje i metaforicky laděná arabeska Skalní holub, která je v Heritesové díle 

ojedinělá. 

U Otakara Mokré se setkáváme s náměty z jeho cest, velmi často se vyskytuje motiv 

pramice, která je jeví známky z cesty do Itálie. Arabesky Otakara Mokrého jsou značně 

ochuzeny o rozsáhlejší propracování zápletky, avšak vynikají svou lyričností, které 

dokresluje počasím. Arabesky se odehrávají pouze v prostředí cizím, Čechy jsou pouze 

zmíněny a příběhy vypráví pouze episodicky. Také se v jeho díle nesetkáváme příliš s 

humorem, na rozdíl od Heritese. Největšího kladného ohlasu získávají jeho povídky a 

obrázky z cest, za které je chválen i dobovou kritikou. 

Díky své bakalářské práci jsem pronikla do vybraných děl Františka Heritese a Otakara 

Mokrého, jejichž díla byla kladně hodnocena, bohužel dnes již zapadla do zapomnění. 
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