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Téma bakalářské práce Lucie Mrázové (Arabeska Františka Heritese a Otokara 

Mokrého) svým vymezením nepatří mezi ta snadná. Nikdo dosud z genologického 

hlediska podrobně a  komplexně nesledoval jeden z drobnějších prozaických žánrů 

avizovaný v rané tvorbě dvou autorů, kteří svůj zájem posléze napřeli jinam (Herites 

oproti své arabesce k méně exaltované a všednější maloměstské povídce, či k 

maloměstské humoresce s biedermeierským nádechem, Mokrý k poezii a k ceněným 

překladům). Je to logické: vrstevníky, demonstrující svou příslušnost k mladé 

generaci roku 1868 (tzv. ruchovsko-lumírovské) mj. vystoupením v básnickém 

almanachu jihočeské mládeže Anemónky, viditelněji spojovalo společenské a 

kulturní působení v jihočeských Vodňanech, zvláště na přelomu 80. a 90. let 

(„vodňanský trojlístek Herites – Mokrý – Zeyer“).  Jako cennější se jevil jejich 

zralejší  literární přínos, než začátečnické knižně vydané prozaické soubory 

z poloviny 80. let, v nichž oba autoři rovněž využili i svou časopiseckou produkci 

z let sedmdesátých (Herites, F.: Arabesky a kresby 1, 2 , 1880, 1883; O. Mokrý: 

Povídky a arabesky, 1884). Právě v nich však oba autoři k textům svých próz 

neopomněli přiřazovat podtituly s vymezením konkrétních literárních žánrů. Výrazné 

postavení zde přitom zaujaly prózy s explicitním podtitulem arabeska. I když je 

potřeba vzít v úvahu, že u každého z autorů se jedná o subjektivní žánrové (popř. 

podžánrové) zařazení vlastních textů, přesto je patrné, že arabesky mají u každého 

z nich sice odlišné, avšak v daných autorských souborech jednotítcí styčné rysy 

tematické i tvárné. U obou autorů se také prózy označené jako arabeska odlišují  od 

dalších textů  jednotlivých souborů, próz s podtituly jako „žánr“ (genre), fantastická 

povídka, kresba, silueta, studie, maloměstská povídka (F. Herites), či  povídka, 

novelka, upomínka (O. Mokrý). Tzv. jihočeská literárněvědná škola  nedávno 

rozšířila pohled na pojetí jednotlivých uměleckých směrů koexistujících v 2. polovině 

19. století,  k dispozici jsou další soubory drobných próz z raného tvůrčího období 

obou autorů, kde se  k autorsky zvoleným podtitulům přiřazují žánrová určení (O. 

Mokrý: Povídky a drobné kresby, 1886; zde mj. črta, obrázek) a také existují další 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=9a6bff4115582f910d367ad3a6ec35e5&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=44176


prózy, které, ač nejsou autorem explicitně žánrově vymezeny,  určítým způsobem 

rezonují s prózou jím dříve označenou jako  arabeska (F. Herites: Z mého herbáře,  

1882). V průsečících všech těchto pohledů se tak u každého z autorů nabízela další 

specifikace arabesky.  Nebylo by to samoúčelné – vzniklo by podloží pro další, 

budoucí fázi výzkumu, dokreslující nejen žánrovou síť tvorby tzv. ruchovsko-

lumírovské generace, ale např. i různé recepční horizonty, s nimiž oba mladí tvůrci 

museli počítat (také proto, že na malém městě patřili k výrazným kulturním 

arbitrům).  

       Práce vznikala velmi samostatně, pohříchu ne však kvůli výrazné autorčině 

orientaci v prostoru vymezenému tématem, ale kvůli  časové tísni. Je však nutno 

zdůraznit, že dlouhá prodleva mezi zadáním a úvodní rozvahou o podobě a výstavbě 

bakalářské práce a vznikajícím textem byla dána i faktem, že první vydání 

zkoumaných souborů nebylo jednoduché získat (např. v úplnosti se nenacházejí ani 

v knihovně ÚČL AV ČR) a  v daném období došlo k uzavření knihoven a posléze i 

vyřazení internetového portálu Kramerius (mj.: internetové portály rovněž nemají 

naskenovaná všechna požadovaná vydání, autorka tedy byla nucena uchýlit se též 

k hledání k nabídce antikvariátů). Výsledná podoba textu práce tak kvůli chvatu 

postrádá odpovídající revizi v širším slova smyslu, mj. usouvztažnění izolovaných, 

mozaikovitých poznatků, analytičtější záběr u práce s texty, zvláště pak odpovídající 

analýzy textů Otokara Mokrého: vše uvedené by napomohlo  směřování 

k odpovídající základní interpretaci a syntetičtějšímu uchopení zjištěných faktů. 

V neposlední řadě postrádám pečlivou stylistickou i pravopisnou redakci: domnívám 

se dokonce, že v některých případech dokonce stylistické lapsy značně zkreslily 

autorčiny vývody.  

 

Přes vše výše uvedené doporučuji práci k obhajobě. 

 

Doplňující otázka, na niž měl odpovědět text práce: Jaké základní rysy odlišují  

arabesku v pojetí Františka Heritese a arabesku Otokara Mokrého?   

 

V Praze dne 3. 9. 2021                                              Věra Brožová 

 

 


