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Úvod 

Tématem diplomové práce, kterou držíte v rukou, je osobnost českého 

spisovatele a novináře konce devatenáctého a počátku dvacátého stoletý Serváce 

Bonifáce Hellera. Práce se nesnaží autora zobrazit v úplnosti, ale soustřeďuje se na 

jeho vztah к Rusku. Všímá si jeho cest do Ruska, a především románů, které jsou 

umístěny do ruského prostředí. Tuto oblast jeho tvorby jsem si zvolil proto, že mne 

zajímají česko-ruské literární a kulturní vztahy, vzájemné prolínání českého a 

ruského kulturního paradigmatu. Hellerovy romány z ruského prostředí jsou z tohoto 

hlediska cenným materiálem proto, že ukazují, jakým způsobem zobrazoval český 

spisovatel ruské prostředí, dokumentují určitý způsob vnímání Ruska v českém 

kulturním klimatu. 

V první části se práce snaží představit osobnost Serváce Hellera. Sleduje jeho 

život od dětství přes studia až к profesnímu zařazení. Popisuje jeho činnost veřejnou 

a politickou, informuje o jeho činnostech novinářských i dílech literárních. 

V neposlední řadě se zabývá jeho vztahem к jiným českým spisovatelům a 

novinářům poslední třetiny devatenáctého stoleti. 

Druhá část práce se zabývá Hellerovými romány z ruského prostředí 

z hlediska literárně teoretického. Snaží se podat obecnou charakteristiku těchto próz. 

Popisuje žánrové typy, kterých zde Heller užívá, táže se po cílech a funkcích jeho 

próz, analyzuje lexikální stránku, informuje o stylu, sleduje kompoziční postupy a 

principy. Pokouší se odhalit vypravěčské a narativni strategie a představuje způsoby, 

jakými Heller pracuje s postavami. 

Třetí část práce klade důraz na postihnutí a popis Ruska, jak je ve svých 

románech z ruského prostředí Heller vytvořil. Práce ukazuje, jak Heller zobrazuje 

města, vesnice, přírodní útvary a úkazy, jak zachycuje interiéry a různé předměty. 

Snaží se představit, jakým způsobem autor zobrazuje válku, jak lidi a každodenní i 

sváteční život carského Ruska konce devatenáctého století. Na závěr této části jsou 

připojeny politické komentáře o Rusku, které se v popisovaných románech objevují a 

jsou nepochybně jejich nepostradatelnou součástí. 

V posledni části se práce zamýšlí nad tím, zda mají Hellerovy romány ještě 

dnes co říci, mohou-li být něčím zajímavé pro dnešního čtenáře, mohou-li ho nějak 

obohatit. 
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1 Osobnost Serváce Hellera 

1.1 Dětství a studia 

Čtyřicátá léta devatenáctého století zrodila řadu vynikajících osobností, které 

podstatným způsobem zasáhly do českého literárního dění. V tomto období se 

například narodili Jakub Arbes, Julius Zeyer, Josef Václav Sládek, Svatopluk Čech či 

Eliška Krásnohorská. V polovině dekády, 12.května 1845, se narodil také Servác 

Bonifác Heller (zemřel náhle po krátké nemoci 2.září 1922 v bavorských lázních Bad 

Kissinger, pochován je v Praze na Olšanech). Letos si tedy připomínáme stopadesáté 

výročí jeho narození. 

Servácův otec Antonín Heller (1799-1870), vlašimský rodák, vynikající 

hudebník a uznávaný pedagog, patřil ve své době к významným členům městské 

společnosti, spolupodílel se na kulturním a společenském životě ve Vlašimi. Mladý 

Servác tedy vyrůstal v prostředí zajímavých vlašimských osobností, jako byli 

například houslista J.Mrázek, místní děkan, starosta a další. 

V rodině nadšeného muzikanta a „zapadlého vlastence" vládl český duch a 

umělecké sklony. Ty se projevily nejen na Servácovi, nejmladším ze šestnácti dětí, 

ale také na jeho sourozencích. Jeho bratr Ferdinand Heller (1824-1912) se po otci 

stal hudebním pedagogem, jedním ze zakladatelů Hlaholu a je také autorem hudby к 

populárnímu kolovému salónnímu tanci Česká beseda. Jiný z jeho bratrů, Saturnin 

Heller (1840-1884), se stal významným architektem druhé poloviny devatenáctého 

století. Jako žák prof. Josefa Zítka^ získal již za studií řadu ocenění a jeho výkresy 

neměly podle Ottová slovníku ve své době v Čechách konkurenci. Většina jeho 

návrhů však nebyla nikdy realizována (například projekt Národního divadla), 

z realizovaných staveb jmenujme alespoň záložnu, obecnou i měšťanskou školu ve 

Vlašimi či radnici v Lounech. 

Po triviální dvoutřídní škole ve Vlašimi (1854-1855) navštěvoval Heller 

čtvrtou třídu hlavní školy v Jihlavě (1856-1857), odkud pocházela jeho matka a kam 

se vždy rád vracel. Z Jihlavy přichází Heller rovnou do velkého světa, do Prahy. 

Nejprve navštěvuje Akademické gymnázium na Starém Městě (1857-1859), poté 

Novoměstské piaristické gymnázium (1859-1865), kam vstoupil, když získal 

ubytováni v konviktu arcibiskupského semináře. Po maturitě složené 
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s vyznamenáním zahájil studia filosofie a práv na Karlově univerzitě v Praze. V roce 

1873 získal doktorát z filosofie. 

1.2 Hellerova činnost veřejná a politická 

Stejně jako jeho otec zapojil se i Heller velmi aktivně do veřejného a 

politického života. Neangažoval se ovšem pouze na regionální úrovni, ale jeho 
činnost zasahovala celé území. 

V roce 1868 se Heller stal členem vlašimského studentského spolku Blaník, 

jehož cílem bylo pořádat různé besedy, výlety, divadelní, hudební a recitační 

představení apod. První naplánovanou akcí se stal výlet na Blaník, který byla a je 

symbolem celého kraje, potažmo i národa. Jenže shromáždění vyznělo jako zakázaná 

demonstrace s politickým podtextem, celá záležitost přišla až před Nejvyšší soud ve 

Vidni, organizátoři dostali peněžité pokuty a Servác Heller byl odsouzen na šest 

týdnů do vězení. 

V roce 1869 působil jako jednatel obnovené Slovanské lípy, jež pořádala 

sněmovní tábory, a proto byla rozpuštěna. Heller s celým výborem, Sladkovským, 

Grégrem, Tyršem a jinými; byl vzat do vyšetřovací vazby. 

Heller byl též členem řady různých spolků, sdružení, seskupení a kroužků, 

například výboru pro Husovy slavnosti v Husinci, stal se jednatelem Akademického 

čtenářského spolku, členem prvního výboru pražské národopisné výstavy a dokonce 

prvním starostou řečnického a literárního spolku Slávia. V roce 1874 se stal členem 

výboru Umělecké besedy i Jednoty spisovatelů. 

Heller jako ve své době velmi uznávaný řečník se angažoval v řadě veřejných 

vystoupení, při volebních a předvolebních schůzích a kampaních. Uměl totiž 

květnatým patosem a volbou oblíbených rétorických prostředků zaujmout i nejnižší 

vrstvy. 

Heller jako politik byl věrným a důsledným stoupencem Grégrovy politiky, a 

proto ceněnou silou mladočeského vedení. Již od konce sedmdesátých let byl 

jednatelem výkonného výboru této strany. V roce 1883 v doplňovacích volbách do 

říšské rady byl poprvé zvolen poslancem za Kladensko a Slánsko místo prof. 

Krejčího, který byl voličstvem donucen kvůli svému návrhu na školskou reformu 

vzdat se mandátu. Heller svedl těžký, ale vítězný boj se staročechy a stal se na dva 
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roky říšským poslancem. V roce 1885 však v témž volebním okrsku podlehl 

staročeskému kandidátovi hraběti Kounicovi. 

Znovu úspěšně kandidoval, tentokrát do říšského sněmu, v roce 1895 za 

Domažlicko a v roce 1897 při doplňovací volbě (místo Kounice, který odešel 

z politického života), do říšské rady za venkovskou skupinu karlínskou. Poslancem 

zůstal až do uzákonění všeobecného volebního práva v roce 1907. 

Podle Miloslava Hýska „Heller nebyl politický průkopník, jen: jde za svou 

vlastni myšlenkou, nýbrž raději revidoval přehlížel, zpracovával historicky. "' 

1.3 Heller novinář 

Z mnoha činností, jimž se Heller po celý svůj život věnoval, byla pro něj 

bezesporu nejdůležitější a nej charakterističtější práce novinářská. Ta ho stála nejvíce 

času a sil a nejvice si na ní zakládal. Již za studií velmi čile spolupracoval s redakcí 

Národních listů, jejímž se v roce 1870 stal stálým členem; v tomto zaměstnaneckém 

poměm setrval téměř padesát let, až do svého odchodu na penzi v roce 1916. Mimoto 

vydával a redigoval řadu periodik a také do mnoha externě přispíval. Není tedy 

nikterak přehnané tvrzení, že se významně podílel na vývoji a formování české 

žurnalistiky druhé poloviny devatenáctého století. 

Jak již bylo řečeno, hlavním a celoživotním působištěm Hellerovým byly 

Národní listy. Díky své všestrannosti, která nám dnes může připadat neuvěřitelná, 
bcr.riiiatiJwíÁ o 

stal se brzy Heller jedním z nej všestrannějších členu Grégrovy redakce. Během let 

obstarával rubriku ze soudní síně, psal cestopisné a národopisné obrázky, za 

Nerudovy nepřítomnosti ho zastupoval jako pražský fejetonista a divadelní 

recenzent, psal kritiky literární i hudební, uspořádával denní zprávy, řídil politickou 

rubriku domácí i zahraniční, redigoval večerníky, podával zprávy ze sněmovny, 

bylo-li potřeba, psal na pokračováni román, referoval o zahraničních výstavách a 

slavnostech, pracoval jako válečný dopisovatel, byl vydavatelem i odpovědných 

redaktorem. Jeho přednosti však nebyly jen rázu kvantitativního, ale též 

kvalitativního. M. Hýsek к tomu říká, že „Heller uměl skvěle psáti; jeho články a 

1 Hýsek. M.. str. 330 
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dopisy nebyly jen suché referáty bez barvy a vůně, nýbrž měly v sobě teplo života a 

obrážela se v nich autorova umělecká osobnost, dychtivá vzruchu a oslnivosti. "2 

Organizační a redakční činnost Hellerova však sahala za hranice Národních 

listu. V roce 1873 obnovili Neruda s Hálkem časopis Lumír. Po roce jej však chtěli 

z finančních důvodů opět zrušit, ale tehdy přemluvil Heller ke spolupráci Sládka, 

Čecha a Hostinského a s nimi list udržel, a to i tehdy, když se Sládek vzdal 

vydavatelství, a vydával ho sám s Čechem, než jej opět předal Sládkovi. 

Spolu se svým celoživotním blízkým přítelem Svatoplukem Čechem založil 

Heller v roce 1879/časopis Květy a spoluredigoval je,| plných dvacet let. Význam 

Lumíru i Květů pro vývoj české literatury byl ohromný. Nejenže zde vycházela řada 

překladů, ale především byly prostorem pro původní českou literární tvorbu. 

Prezentovala se zde většina tehdejších prozaiků a básníků, své práce zde otiskovali 

například Zeyer, Jirásek, Rais, Vrchlický, Krásnohorská atd. 

M. Hýsek ve svem objemném článku o Serváci Hellerovi uvádí, jak se Heller 

na žurnalistiku díval. „Žurnalista byl v jeho očich vrcholnou instanci národní, měl 

všemu rozuměti a vše dovésti, vše obsáhnouti a prodchnouti; pro žurnalistu nebylo 

nejistoty a záhad a směl rozhodovali i o otázkách odborných. 

Vedle každodenní novinářské práce napsal Heller řadu statí, črt, 

národopisných studií, medailonů, recenzí, vzpomínek a esejů, které kvalitou 

překonaly svou dobu a i po staletí stojí za přečtení a jejich tematická šíře ukazuje 

Hellerův široký záběr. 

Vysokou odbornou úrovní se vyznačují Hellerovy medailonky známých 

osobností, například Grégra, Eima, Nerudy, Čechova, či portrét herečky Otilie 

Sklenářové-Malé. V řadě působivých obrázků s názvem Aguarelly ze slavnostních 

dnu květnových vylíčil Heller atmosféru při kladení základního kamene Národního 

divadla. К třicátému výročí války prusko-rakouské napsal její populární historii. 

V šedesátých a sedmdesátých letech byly velmi oblíbené cestopisné črty. 

Zvláště Národní listy je pravidelně otiskovaly. Publikovali je zde Neruda, Hálek, 

Hostinský, ale také dr.Holub či Fousek. Také Hellerovy dojmy z cest a toulek 

přírodou mají mezi nimi své místo (například Spousta Šumavská, Na Šumavu!, 

Tatranské procházky, Ve sněhu). 

: Hvsek. M.. str. 330 
Hýsek. M.. str. 329 
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Patrně nej důležitější a pro dnešní dobu nej přínosnější jsou Hellerovy práce 

vzpomínkové. Jeho záznamy tehdejších událostí politických, kulturních a národních 

a vzpomínky na osobnosti veřejného, politického, kulturního a především literárního 

života i dnes přinášejí řadu zajímavých informací. Většina jeho pamětí, jako 

například Z mých mladých let, vyšla v souhrnném pětidílném svazku Z minulé doby 

našeho života národního, kulturního a politického. Heller zde jedinečně zachytil 

atmosféru doby, portréty přátel a spolupracovníků (např. Čecha, Nerudy, Arbese), 

život ve Vlašimi, v Praze, činnost novinářskou, redakční, práci různých institucí, 

jejichž byl členem apod. O jejich oblíbenost i v dnešní době svědčí i to, že si 

čtenáři půjčují častěji než Hellerovy romány. 

1.4 Heller spisovatel 

Vedle žurnalistiky a činnosti veřejné a politické podílel se Heller velmi 

aktivně na dobovém dění literárním. Ačkoli pro něj byla vlastní literární činnost 

méně podstatná než novinářská, neznamená to, že by ji nedělal s plným nasazením, 

naopak stal se velice plodným, populárním a uznávaným autorem. Hned na úvod je 

však třeba poznamenat, že stejně jako jeho práce novinářská nese rysy poetické a 

obecně literární, tak jeho literární činnost je ovlivněna žurnalistikou. Jednoduše 

řečenoi ozývá se v Hellerovi-žurnalistovi spisovatel a v Hellerovi-romanopisci 

novinář. 

Až do znovuobnovení Květů (1879) psal Heller beletrii jen zřídka a její 

kvalita až na výjimky není vysoká. Prvním jeho pokusem byla drobná povídka 

Jupiter Felix, která vyšla roku 1869 v Hálkových Květech. Sám Heller přiznává, že 

vznikla z dlouhé chvíle při přednáškách jakéhosi nudného profesora. Znaky 

nedokonalých prvotin mají i Petrohradské kaleidoskopy, Večerní aguarella, Ruské 

ženy. Dáma s hvězdou, Víra, Báchorky pro vážné lidi a řada dalších. Pro nás 

důležitější jsou povídka Růže stolistá, jejíž motiv později Heller rozpracoval 

v románu Salomonída, a Mořská aguarella, jež je východiskem románu V jižním 

kraji. Nejlepší z Hellerových prvotin je novela z tatarského prostředí Chánova dcera, 

která připomíná pozdější fantastické povídky Zeyerovy. 

К psaní románů se Heller dostal poněkud kuriózním způsobem. Nebyla to 

touha vyzkoušet si něco nového, snaha proslavit se na tomto poli, ani vnitřní potřeba, 
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co jej přimělo, aby se pustil do psaní románů. Příčiny byly čistě ekonomické, 

pragmatické a rozumové. Když totiž znovu založili Heller se Sv.Čechem v roce 1879 

Květy, potřebovali, aby se nový časopis uchytil vedle již zavedených Lumiru, Osvěty 

a Světozoru. Proto bylo potřeba získat si čtenáře už prvním číslem. V každém 

dobrém časopise tehdy vycházel román na pokračování, Heller s Čechem však žádný 

v zásobě neměli a ani nevěděli o nikom, kdo by byl ochoten nějaký napsat. Proto se 

Heller uvolil román pro časopis napsat sám. Tak vznikl Král stepi. Byl neobyčejně 

úspěšný, laická veřejnost jej nadšeně přijala, odborná kritika к němu neměla závažné 

připomínky. 
pní/ 

Heller byl jako beletrista činný téměř ěvě- staletí, až do druhé poloviny 

devadesátých let, po dvacetileté odmlce se к beletrii v roce 1916 vrátil svým 

posledním - devatenáctým - románem. Jeho romány vycházely většinou časopisecky 

ve Květech a Zlaté Praze nebo na pokračování v Národních listech. Většina pak byla 

vydána knižně v různých edicích a nakladatelstvích, například v Ottově Salónni 

bibliotéce, v Ottově Laciné knihovně, ve Vilímkově knihovně, v Libuši, v Příteli 

domoviny, V Modré knihovně, v Pokladě zábavy či v KOrberově Souboru románů. 

Pouze časopisecky vyšel v Květech román Ve vyhnanst\>í. V roce 1921 vydala 

Pražská akciová tiskárna Hellerovy sebrané spisy. 

Hellerovy romány můžeme rozdělit do dvou skupin. První, tu zajímavější a 

kvalitnější, tvoří romány z ruského prostředí, které ve shodě s M.Hýskem nazýváme 

„ruskými romány". Je jich deset a Heller je napsal v rozmezí necelých patnácti let. 

Jsou to: Král stepi (1879), Bouře života (1881), Salomonida (1883), Ve vyhnánstvi 

(1884), Román na bojišti (1890), V jižním kraji (1888), Román na moři (1892), 

Román cestujicího člověka (1893), Pan markýz (1893) a Eugenia Ivanovna (?). 

Druhou skupinu, která má podle A.Nováka „mírnější kolorit, ale stejnou směs 

šablonovité romantiky a genrového studia skutečnostipředstavují romány 

z českého prostředí. Jde o devět románů, v nichž Heller zobrazuje buržoazní pražské 

domácnosti, prostředí špinavých malostranských bytů, renomovaných restaurací i 

zapadlých kořalen, velkostatkářské boje i sociální zápasy dělnictva a také idylický 

život českého venkova: Zápasy (1886), Na červeném dvoře (1889), Firma Stocký a 

spot. (1890), Nástrahy (1891), Marie šťastná (1893), Na horách (1894), V ovzduší 

kláštera (1895), Ve velké době (1896), Z pražské kroniky (1916). 

1 Novák. A., str. 803 

7 



1.5 Vztahy к slavnějším kolegům 

Zvláštní kapitolu v Hellerově životě tvoří jeho vztah ke Sv.Čechovi. Jejich 

pevné přátelství se datuje od tercie a utvrdilo se především při společných studiích na 

univerzitě. Natolik se spřátelili, že se dokonce nastěhovali do jednoho bytu na 

Starém Městě v blízkosti Klementina. Známý lékař Josef Thomayer vzpomíná ve 

svých pamětech, jak byl při své první a jediné návštěvě jejich bytu překvapen a 

zděšen nepořádkem, v jakém oba přátelé, bohémové, žili. Pevné, vřelé a blízké 

přátelství trvalo až do Čechovy smrti. 

Již za let studentských rozpoznal Heller Čechův básnický talent, upozornil na 

něj Nerudu, jehož znal z redakce Národních listů, a ten pak v Lumíru otiskl Čechovy 

Adamity. Heller se v Národních listech ujal jejich recenze, označil Čecha za 

„fenomenální talent" a předpověděl mu skvělou literární budoucnost. Že se jeho 

předpověď naplnila, není třeba připomínat. 

Přátelské a blízké vztahy udržoval Heller po celý život také se svým 

redakčním kolegou J.Nerudou, jehož uznával jako starší autoritu. Není bez 

zajímavosti, že to byl právě Heller, kdo jako první poukázal na básnickou velikost 

Nerudovu v době, kdy v něm ostatní viděli jen žurnalistu, a to právě na dílech, která 

tehdejší kritika přehlížela. Učinil tak především esejem Jan Neruda a jeho 

feuiUetony, který znamenal naprosto zásadní obrat v nazírání na novinářskou činnost 

Nerudovu. Heller označil Nerudu za zakladatele moderní české žurnalistiky a 

dokazoval, že jeho fejetony jsou nejen vrcholem domácí tvorby, ale mohou obstát i 
и 

na poli světovém. Podobně hodnotil i Nerudovy cestopisy, ňa nichž zdůraznil jejich 

pokrokovost a neotřelost. A když vydal Neruda Písně kosmické, napsal o nich Heller 

fejeton, který podle M.Hýska dokazuje, že pochopil Nerudu nejlépe ze všech 

tehdejších kritiků. Nerudovu velikost zdůrazňuje i bolestný nekrolog, který Heller 

napsal po básníkově smrti do Národních listů. 

Pozornost si zasluhuje také Hellerova recenze prvního svazku Arbesových 

Romanet, v níž prokázal obdivuhodnou schopnost najít a pochopit podstatu žánru, 

zdůraznil Arbesovu svéráznost a ojedinělost a poukázal na podobnost s příběhy 

E.A.Poea 

Ve svých vzpomínkách popisuje Heller redakční vztahy s mladým Juliem 

Zeyerem, který v době, kdy Lumíru nabízel své první práce, neuměl ještě dobře 
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česky a Heller mu jeho příspěvky opravoval, brousil jejich jazyk i styl, takže jejich 

konečná podoba je výsledkem Hellerovy součinnosti. 

Nelze si na tomto místě odpustit poznámku o smutné hříčce osudu. Zatímco 

jeho šťastnější kolegové a přátelé se dostali do učebnic a do obecného povědomí, 

upadl Heller, který byl pro českou literaturu a žurnalistiku neméně důležitý než oni, 

v zapomnění. 
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2 „Ruské romány" Serváce Hellera 

2.1 Servác Heller a Rusko 

V roce 1866, ve svých jednadvaceti letech, po prvnim ročníku 

vysokoškolského studia odjel Servác Heller poprvé do Ruska, konkrétně do Moskvy. 

Přijal zde vychovatelské místo v rodině českého houslového virtuóza, profesora 

konzervatoře Ferdinanda Lauba. Hlavním impulsem jeho cesty byla touha poznat 

Rusko. Protože byl Laubův dům jakýmsi neoficiálním střediskem jednak předních 

moskevských hudebníků a jednak významných českých osobností pobývajících 

v Moskvě, měl Heller jedinečnou možnost setkat se osobně s řadou vynikajících 

umělců, například s Nikolajem Rubinštejnem, Ferencem Lisztem, Hektorem 

Berliozem aj. Z prvního moskevského pobytu se vrátil poměrně brzy. Tato cesta se 

však mela stát jedním z nedůležitějších momentů, které formovaly celý pozdější 

Hellerův život i tvorbu. 

Okolnosti první Hellerovy cesty do Ruska napadně připomínají obdobnou 

cestu jiného významného českého novináře, který měl co do činění s touto zemí, její 

společností a kulturou a pro nějž bylo Rusko jedním z významných prvků 

formujících jeho život i dílo, a sice Karla Havlíčka Borovského. 1 on odjel do 

Moskvy v jednadvaceti letech, i on se stal vychovatelem v rodině významného 

člověka (profesorů Pogodina a později Šavyreva), i on se u nich setkaval s řadou 

významných osobností. A i on odjel do Ruska především z touhy je poznat a nepobyl 

v Moskvě dlouho. 

Rozdílný byl však návrat. Zatímco Havlíček se vrátil roztrpčen a rozčarován, 

Heller přijel okouzlen a nadšen. Oba dva, Heller i Havlíček, se po návratu (jako jedni 

z mála) pustili do celoživotního studia a kritiky ruské společnosti. Výsledek, 

к němuž dospěli, byl však opět rozdílný. Zatímco Havlíčkovy studie, články i jeho 

v Moskvě psané Obrazy z Rus vyzněly kriticky a pomohly tak dočasně oslabit do té 

doby v českých kruzích značně rozšířené rusofilství, Hellerovy fejetony, studie a 

referáty a především pak populární knížka Život na Rusi (že vznikla mimo jiné jako 

reakce na Havlíčkovy Obrazy z Rus, je patrné už z názvu) pomáhaly naopak zájem o 

Rusko a důvěru v ně znovu vzkřísit a snažily se (a nikoli neúspěšně) obnovit vztahy 

к němu. 
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Stejně jako Julius Zeyer, který pobýval v Rusku celkem čtyřikrát a také zde 

nejprve působil jako vychovatel, pobýval Heller v Rusku také čtyřikrát. Po prvním 

pobytu v Moskvě odjel do Ruska v červnu roku 1872 jako zpravodaj Národních listů 

na moskevské polytechnické výstavě, poté v létě roku 1877, kdy jako válečný 

korespondent Národních listů doprovázel ruské vojsko ve válce s Tureckem, a 

naposledy v roce 1892, kdy za finančního přispění České akademie podnikl velkou 

poznávací cestu přes polskou Halič na Krym, Kavkaz a do krajin kolem Aralského 

ťnore. (Hovořime-li o jeho cestách, stojí za připomenutí, že v roce 1892 navštívil 

Heller zemskou výstavu v Plovdivu a procestoval při tom Bulharsko a Srbsko, v roce 

1880 cestoval po Slovensku, Karpatech a Uhrách.) 

Pro samotného Hellera asi nejdůležitějši byl jeho první pobyt v Moskvě. 

Možná i proto, že se tu zrovna konala národopisná výstava, na které měl možnost se 

setkat nejen s projevy ruského života, ale také s českou delegací, tzv. moskevskými 

poutníky, Karlem Jaromírem Erbenem, Josefem Mánesem, Františkem Palackým, 

Juliem Grégrem či Františkem Ladislavem Riegrem. O této výstavě pak napsal do 

Národních listů jedenáct fejetonů pod názvem Listy o národopisné výstavě v Moskvě. 

Není bez zajímavosti, že od tohoto okamžiku si Národní listy obecně začaly více 

všímat Ruska a přinášely o něm články nejrůznějšího zaměření. 

Co se týče politického vztahu к Rusku, byl Heller přesvědčeným 

slavjanofilem. To znamená, že si přál Rusko velké a silné, založené na pravoslaví a 

samoděržaví, které by nakonec dopomohlo ke spojení celého Slovanstva. Pregnantně 

tuto jeho představu formulují I.Poročkinová a l.Inov: „Геллер видел в России опору 

с): i я всего славянства, провославие считал фактором русской нравственности 

и единства. Царизм, по его мнению-наилучшая форма правления.(Heller 

viděl v Rusku oporu pro všechny Slovany, pravoslaví vnímal jako faktor ruské 

morálky a jednoty. Samoděržoví je, podle jeho názoru, nejlepší forma vlády.) 

Během své novinářské kariéry a v souvislosti s cestami do Ruska napsal 

Heller velke množství reportáží, drobných cestopisů, studií, Článků, referátů, 

fejetonů. Není cílem této práce se jimi podrobně zabývat, proto si připomeneme jen 

ty nejdůležitějši. Samy názvy často napoví, čeho se týkají. Vedle již zmíněných Listů 

o národopisné výstavě v Moskvě, které podnítily zájem novinářské veřejnosti o 

Rusko, jsou to například Moskva v obrazech. Pohled na Moskvu, Studie ze severní 

Paříže (rozuměj Petrohrad), Na Krymu, Krymské arabesky, Novgorodská Jarmonka, 

Poročkina. I.. str. 70 
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Rusové v Me rvu, Z upomínek na ruskou Kalifornii, Dvě města slovanská (Varšava a 

Oděsa), Z upomínek korespondenta, Paběrky z bojiště, Úloha Ruska i práce jeho, 

Nihilismus na Rusi, Z ruského severu, Toulaví pěvci ruští. 

Heller také (jako před nim Havlíček) přinášel do českého prostředí ruskou 
alt 

literaturu. Články o ruské literatuře sám příliš nepsal, za zmínku stojí jen článek o 

Někrasovovi, ale jeho zásluhou vycházely v Lumíru i Květech kritické studie o ruské 

literatuře J.J.Toužimského a P Durdíka, které doplňovaly překlady jt ruské prózy i 

poezie. Podobně jako Havlíček překládal například Gogola, pokoušel se o překlady 

z ruštiny i Servác Heller. Ale jeho překlad Ostrovského dramatu Trudovoj chlěb, 

který Heller vydal pod názvem Chudí lidé, se nedočkal větší odezvy. 

Hlavním výstupem Hellerových cest na Rus však byla, jak bylo již zmíněno, 

kniha Život na Rusi, kterou si u něho objednala Grégrova Matice. Vyšla poprvé již 

v roce 1867 ve dvaceti tisících výtiscích a Heller za ni obdržel svůj nejvyšší životní 

honorář, který činil padesát tisíc zlatých za jeden napsaný arch, což bylo v té době 

hodně peněz, vezmeme-li v úvahu, že Masaryk jako profesor na univerzitě dostával 

měsíčně dvanáct set zlatých Po Havlíčkových Obrazech z Rus je to první 

soustavnější pokus českého Čtenáře věcně poučit o Rusku. Heller tu neobyčejně 

zasvěceně a s pochopením hovoří o ruských zvycích a obyčejích, o náboženských 

obřadech a zvyklostech, o ruských lidových hrách a zpěvech, o tom, jak Rusové žijí, 

jak bydlí, jak se v Rusku cestuje, o sociálním rozvrstvení ruské společnosti, o šlechtě, 

kněžstvu, kupcích, sedlácích i o některých dalších národech v Rusku žijících. V této 

publikaci se nenásilně mísí vědecká, na fakta dbající pečlivost s barvitostí a 

plastičností uměleckého popisu a vyprávění. Ještě dnes je pro nás tato kniha 

nesmírně cenným zdrojem poznání života v Rusku na konci předminulého století. 

2.2 Základní charakteristika 

V osmdesátých a na počátku devadesátých let devatenáctého století napsal 

Heller celkem deset románů, jejichž děj zasadil do ruského prostředí. Tyto romány 

nazýváme podle M.Hýska „ruskými romány" a jejich důkladná charakteristika, 

rozbor a popis jsou základem této práce. Jde o následující prózy: Král stepi (1879), 

Bouře života (1881), Salomonida (1883), Ve vyhnanství (1884), Román na bojišti 
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(1890), V jižním kraji (1888), Román na moři (1892), Román cestujícího člověka 

(1893), Pan markýz (1893) a Eugenia Ivanovna (?). 

Král stepi pojednává o samotářském a velmi bohatém ruském šlechtici, který 

žije ve svem přepychovém sídle uprostřed stepi, stranou společnosti. Čtenář společně 

s vypravěčem, kterým je šlechticův host, mladý novinář z Prahy, postupně nahlíží do 

rodinných a milostných poměrů tohoto podivína. Jde o román pro Hellera naprosto 

typický, neboť se v něm spojují dva základní rysy jeho „ruských románů" - milostná 

romantika a půvaby vysoké etikety a aristokratického prostředí. 

V románu Bouře života zavádí Heller čtenáře do prostředí petrohradské 

aristokracie. Sledujeme střet dvou mladých dívek, jedné čisté a dobré, ale 

s nešlechtickým původem a druhé zlé a podlé. V tomto románu, zaplněném dialogy a 

popisy různých salónů, promenád a altánků, působícím natolik kulisovitě, že 

připomíná divadelní hru, nakonec samozřejmě dobro vítězí. Jistá šablonovitost 

příběhu je doplněna barevností a zářivostí prostředí. 

Jeden z nejzdařilejších Hellerových románů, Salomonida, vypráví příběh 

překrásné, inteligentní lvice salónů, která svých předností využívá к prosazování 

nihilistických záměrů. Navíc se, vedena žárlivostí a zhrzenou láskou, snaží pokazit 

štěstí mladého šťastného páru. V okamžiku, kdy se zdá, že se jí plány podařilo 

realizovat, jsou její temné spady odhaleny a ona je poslána do vyhnanství na Sibiř. 

Heller zde umně skloubil prvky prózy detektivní, milostné, romantické, ale také 

politicky angažované. Rafinovanou kompozicí, která velmi zvolna graduje, udržuje 

čtenáře v neustálém napětí. 

Román Ve vyhnanství je vlastně pokračováním předešlého románu 

Salomonida. Hlavní hrdinka se totiž vrací ze Sibiře napravená, polepšená, 

s nej lepšími úmysly pomáhat společnosti a konat dobro. Tento druhý díl však již 

zřejmě pro svou programovost nedosahuje takové přitažlivosti a napínavosti jako 

román předešlý. 

Román na bojišti je vlastně literárním zpracováním reportáží z rusko-turecké 

války, jíž se Heller jako dopisovatel Národních listů účastnil. Jeho dominantou jsou 

tedy obrazy války, bitev, bojů, válečných ležení, zničených měst, krutostí i laskavostí 

vojáků, útrap civilistů apod. Pojítkem těchto obrazů je příběh ruského důstojníka, 

který se zamiluje do dcery svého nadřízeného. Po různých milostných peripetiích se 

nakonec milenci vezmou, ale novomanžel brzy hrdinně umírá v klíčové bitvě a 

mladičká vdova umrzne žalem na jeho hrobě. 
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Také román V jižním kraji je charakteristický vypjatou milostnou romantikou, 

která v tomto případě není zasazena do blyštivého prostředí šlechtických salónů, ale 

do stepi a měst na jihu Ruska, na Krymu a částečně též na Kavkaze. Jde o klasický 

příběh lásky bohaté dívky a chudého vesničana, který ji unese. Její rodiče milence 

pronásledují, ale ti jim nakonec unikají na lodi, která se však v divoké bouři potopí. 

Heller zde seznamuje čtenáře s reáliemi ruského jihu, zavádí ho do tatarských 

vesniček, do hor a stepí. Kombinuje funkci zábavnou s poznávací. 

Román na moři je dalším z těch Hellerových děl, která svým dialogickým 

charakterem a kulisovitostí prostředí připomínají divadelní hru. Tento 

pravděpodobně vůbec nejslabší Hellerův román popisuje dobrodružství, která 

zažívají pasažéři ruského parníku při plavbě po Černém moři. 

V Románu cestujícího člověka zúročil Heller znalosti, kterých nabyl při 

poznávací cestě po Kavkaze a Střední Asii. Proto zde výrazně převládá poznávací 

funkce nad zábavnou. Hlavní hrdina cestuje po Rusku vlastně jen proto, aby Heller 

mohl jeho prostřednictvím seznámit čtenáře s celou řadou historických, 

geografických, politických a jiných faktů. 

Ve své době velmi populární román Pan markýz má zřejmě 

nej propracovanější zápletku. Mladá, poctivá a zasnoubená dívka se nechá obelstít 

sladkými řečmi krásného svůdce a uteče s ním přes Slovensko do Rumunska. 

Markýz je však následuje, nakonec je vypátrá a donutí je; aby se vrátili.a vše zařizuje 

tak, aby bylo možno chyby napravit. Jeho nezištné snahy však kvůli nepřízni osudu 

nejsou korunovány úspěchem. Heller zde využil všech svých dosavadních zkušeností 

a skutečně umně prokombinoval cíle zábavné, poučné i poznávací s rafinovanou 

kompozicí, podařilo se mu tak vytvořit jednotné a při tom mnohostranné dílo 

Poslední Hellerův román z ruského prostředí, Eugenia Ivanovna, se podobně 

jako Román na bojišti odehrává v ovzduší rusko-turecké války. Hlavní hrdinka, která 

je zapálenou ruskou vlastenkou, krásná, mladá a inteligentní dívka z dobré rodiny, se 

dobrovolně přihlásí do ruských špionážních služeb, aby mohla své vlasti sloužit a 

pomoci jí к úspěchům na mezinárodním poli. Pro své ideály je dokonce ochotna 

obětovat život, což se nakonec i stane, neboť je na ni jakousi nihilistickou organizací 

spáchán atentát. V tomto románu se Heller vyrovnává se svými politickými 

představami o Rusks* a jeho úloze vůdce celého Slovanstva. 
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2.3 Obecné rysy 

Arne Novák ve svých „Přehledných dějinách literatury české" uvádí Serváce 

Bonifáce Hellera v oddíle o literatuře zábavné a konvenční. Řadí ho však na první 

místo a říká o něm, že patří mezi ty autory, „kteří obratnou volbou látky, napínavou 

úpravou dějovou, živou malbou prostředí, poutavým způsobem vypravovacim 

vzbudili větší pozornost. Heller skutečně nikdy zcela nevybočil z rámce konvenční 

literatury, avšak některé momenty jeho tvorby jsou natolik silné, že překračují tyto 

hranice a posouvají Hellera do těsné blízkosti literatury umělecké. 

Jeho „ruské romány" vycházejí z perfektní, obsáhlé, ale zároveň detailní 

znalosti ruského prostředí a z jeho pochopení. Nechtějí však být studií ruského 

života. Těch vydal Heller celou řadu ve formě novinových reportáží, statí a článků. 

Hellerovy romány chtějí především pobavit a nenásilnou formou poučit. Pobavení se 

čtenáři dostává napínavými a rušnými ději, nečekanými zápletkami, dramatickými a 

milostnými scénami, poučení pak formou obsáhlých popisů ruské přírody, měst, 

výkladem historie i současných poměrů, zobrazením každodenního života atd. Heller 

se nesnažil předkládat čtenáři psychologické studie, sociální kritiku či filosofické 

koncepce. Z nepochopeni tohoto záměru pramenily některé kritiky, které Hellerovi 

vytýkaly především slabou vývojovou logiku a nedostatek psychologické hloubky. 

M.Hýsek ve studii o Serváci Hellerovi uvádí, jak si Heller představoval dobrý 

román: „Má vněm býti bohatý a složitý děj, řada zajímavých osob a hojnost 

rozmarných a tklivých episod." Tuto představu jeho romány skutečně splňují. 

Dominuje v nich „dějová vynalézavost, nesená prudkou fantazii a vyhýbající se 

všednostem ...Je v nich mnoho dobrodružných, někdy až detektivních prvků a ostatní 

zřetele, psychologické, ideové, společenské, zcela se ztrácejí pod jejich pestrým 

rouchem. "s 

Hellerovy „ruské romány" vykazují řadu rysů, jež je řadí jak к romantismu, 

tak к realismu. Realistické jsou především forma a samozřejmě ty pasáže, které 

naplňují naučné cíle. Romantické jsou příběhy, jejich peripetie a pointy a také 

chování a jednání postav. Tuto dvojakost zmiňuje ve své studii i M.Hýsek. „Romány 

Hellerovy vyrůstaly z reálné půdy, ze skutečnosti, jak ji autor znal a pozoroval, ale 

6 Novák. A., str. 803 
Hýsek. M.. str. 432 

8 Hýsek. M.. str. 441 
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jest to skutečnost pojatá jeho vlastním způsobem: Heller hledat její zajímavost ne 

v každodenních událostech všedního života, nýbrž v romantice výjimečných 

příběhu. " v 

Nepochybný je v Hellerových románech vliv divadla, především 

francouzského dramatu. Ve druhé polovině 19. století u nás vládla poměrně velká 

móda francouzské divadelní romantiky. Té podlehl i Heller a na jeho románech je to 

velmi znat. Postrádají často jednotící dějovou linku a skládají se z jednotlivých, 

jakoby divadelních scén, tvoří jakousi řadu dramatických výjevů. Proto jsou 

přeplněny dialogy a prostředi, v němž se odehrávají, nám nejednou připomíná 

divadelní kulisy. Také oblečení postav a jejich mluva jsou velmi divadelní. 

Podstatným rysem Hellerových románů je jejich etický rozměr. Patřilo 

к bontonu Hellerovy doby být alespoň trochu moralizující a výchovný. Proto se jeho 

hrdinové chovají tak, aby si vnímavý čtenář (především mladý a především ženského 

pohlaví) mohl vzít příklad pro své jednání a poučil se, že zlo je špatné a nevyplácí se, 

protože je vždy potrestáno. 

2.4 Žánrové typy 

Většina knih Serváce Hellera, jimiž se zabývá tato práce, bývá označována 

jako romány. Některá z děl však stojí na pomezí různých žánrů. To se týká 

především prózy V jižním kraji, již M.Hýsek považuje za povídku, dále Románu na 

bojišti, jenž by také mohl být chápán spíše jako soubor črt a obrazů, a konečně 

Románu cestujícího člověka, který svým rozsahem se spíše blíži к novele. Už názvy 

však napovídají, jak je chápal sám Heller; možná že i prostřednictvím názvů chtěl 

jejich „románovost" zdůraznit. Není úkolem této práce zkoumat z literárně 

teoretického hlediska možná pro a proti, pokud jde o žánrové zařazení, a snažit se 

dobrat uspokojivé odpovědi na tuto otázku. Pro naše účely mnohem podstatnější a 

zajímavější bude sledovat konkrétní románové typy, s nimiž se u Hellera můžeme 

setkat, protože je jeho tvorba z tohoto pohledu velice pestrá. Na okraj je však třeba 

poznamenat, že žádný z románů nenaplňuje zcela některý z hlavních žánrových typů, 

většinou se jich totiž v jednom díle mísí hned několik. 

9 Hýsek. M.. str.432 
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Dobrodružný román. Hellerovy romány jsou napínavé, plné tajemství, 

nečekaných zápletek a divokých dějových zvratů. Hrdinové se dostávají do 

obtížných situací, zažívají neuvěřitelná dobrodružství, musí proto prokázat řadu 

obdivuhodných schopností, aby unikli všem nástrahám, které jim život přináší. 

Nejednou jsou Hellerovy romány situovány do exotického prostředí, které umocňuje 

jejich romantičnost i dobrodružnost. Všimněme si například napětí, dramatičnosti a 
Ы 

odvahy, když hrdina v Panu markýzi krotí splašené/fconě, aby nevyhodilf ze sedla 

slabou ženu: „...v tu chvíli vrazila, s hlavou mocně do výše vypjatou a zlostně funíc, 

hnědá klisna otevřenou brankou do parku a pádila nej kratší cestou к veliké fontáně. 

Dáma, jako by byla vší moci a vlády nad svým koněm pozbyla, držela se jenom 

křečovitě sedla; avšak když byl kůň к vodometu dorazil, vzchopila se jako by všechen 

hněv jí byl pře kypěl, a utáhla uzdu takovou silou, že klisna jako svíce se vzepjala a 

hustou pěnu odfrkujíc, zrovna vzteklé pokusy činila, aby jezdkyni si přes hlavu 

přehodila. Dáma. ..přemáhala chvíli tento odboj vítězně, avšak potom ochably 

očividně jej i sily, a katastrofa zdála se nezbytnou. ...můj soused vymrštil se z lavice a 

byl několika skoky и ohrožené jezdkyně. Ocítiv se и ní, chopil se zapěněné uzdy a 

snaží! se koně ukrotit. 

Akčni román. Některé kaskadérské kousky Hellerových hrdinů, když 

zachraňují ubohé dívky z hořících střech (Bouře života), utíkají z věznic 

(Salomonida) nebo vnikají oknem do kasina (Salomonida), jsou natolik nebezpečné a 

napínavé, že připomínají současné akční filmy a jim podobné romány. Napřiklad 

následující scéna je velmi blízká modernímu pojetí zásahu speciální jednotky: 

„Žandarmové spustili se s oken hořejšího patra, ku kterémuž se jinými schody 

vystupovalo, po provazech dolů к oknům herny, přesekali na způsob hasičů rámce 

okenní, že roztříštěné sklo kolkolem daleko se rozsiřikalo, vstoupili pak do 

vypáčených oken a skákali jeden za druhým do salónu. To vše se událo 

s neobyčejnou rychlostí."" 

Milostný román. V podstatě v každém Hellerově románu najdeme milostnou 

zápletku, v některých má dokonce hlavní roli. Bez milostného příběhu by romány 

Serváce Hellera nebyly vůbec myslitelné. Typická pro ně jsou milostná vzplanuti, 

žárlivost i vášnivá vyznání lásky: „Nuže slyš tedy, nej krásnější ženo na světě, mého 

srdce žalobu: Miluju tě, Salomonido, miluju tě nade všecko, co rozum a cit můj 

'" Heller. S.. Pan markýz. str. 36-37 
11 Heller. S.. Salomonida. str. 251-252 
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dovede postihnout, miluju té neobsáhle, nevýslovně! Viz: žhavé rty tisknu do 

chladných řas t\>ého roucha a ssaju i zlému ft>ého šatu rozkoš tvé bytosti. Uvaž 

nesmírnou hloubku a žízeň mé touhy, rozehřej na mém žáru své srdce také lásce 

přístupné, přijmi mne na milost a utiš bouři mé duše jedinou kapkou naděje. "1J 

Výchovný román. Každý Hellerův román má velmi silný výchovný aspekt. 

Postavy fungují jako vzory, ať už hodné či nehodné následování, jejich chování je do 

jisté míry ukázkové a má sloužit etické výchově. Navíc jsou Hellerovy romány 

přeplněny různými poučkami a ponaučeními. Takto vzorně například reaguje mladá 

dívka na milostné vyzvání: Jako dívka dobrého vychováni a přísných mravních 

zásad nemohu vás následovali na dobrodružství, kteréž by mne oloupili muselo o to 

jediné, co na světě mám: o mou čest a matku. 

Společenský román. Hellerovy romány ukazují život určitých společenských 

vrstev, především aristokratických, se všemi jeho aspekty: každodenností, 

svátečností, starostmi, zábavou atd. Jánové, kteří se na hru chystali, uvítali starou 

kněžnu zrovna s jásotem a kněžna odvděčila se tím, že začala hrát lehce, vesele a 

směle... O jedné hodině s půlnoci ukončil kapitán Avramov hru s obvyklým vyzváním, 

aby si vzácná společnost zůstavila revanche na zítřek. "N 

Salónní román. Ve většině publikací vznikajicích ještě za Hellerova života 

jsou jeho romány označovány jako salónní. Odehrávají se totiž většinou ve 

vznešeném a bohatém prostředí šlechtických salónů, které autor barvitě líčí, neboť 

mu slouží jako kulisa příběhu: ,fřed chvílí byla ukončena tabule, a ve velikém, 

mnoha sty svíček ozářeném salóně začínají se již scházet pánové, kteří zatím denním 

klepem čas si ukracuji. Do salónu vchází ve/itelka domu a pozdravuje vlídně a 

přátelsky své večerní hosty. 

Populárně naučný román Servác Heller psal své romány tak, aby sloužily 

nejen к zabavě, ale také к poučení. Jsou proto doslova přeplněny různými poučkami, 

poznatky o historii, životě či přírodě v Rusku. Přístupnou formou tak Heller své 

čtenáře seznamuje s ruskými reáliemi: „Co jest „tolkučij rynok"? Jeden 

z Petrohradských trhu...čili tržiště, jež se druhdy nazývalo „Apraxin a Čukin dvór"16 

1 : Heller. S.. Salomonida. str. 139 
13 Heller. S.. Král stepi. str. 165 
" Heller. S.. Román na moři. str. 18 
15 Heller. S.. Pan markýz. str. 224 
16 Heller. S.. Pan markýz. str. 322 
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Detektivní román. Hlavní zápletka některých Hellerových románů je 

detektivního rázu (Salomonida), jiné se vyznačují řadou prvků připomínajících 

detektivku, jako jsou například policejni vyšetřování, pronásledování, pátrání, 

policejní pitvy, detektivové, mrtvoly, vraždy, otravy, důkazy, domovní prohlídky, 
ifij, 

obžalováni, soudy, lsti a nástrahy apod. „Coi nevětří váš jindy bystrý čich policejní 

lest? Nenapadlo vám, že by mohla být tato zpráva jen nástrahou, abyste bezstarostně 

do pasti vlezla ? Snad chápete, že má policie jakýsi důvod po vás pátrat ? A myslíte, že 

náš ůřcid pro veřejnou bezpečnost, jako božské zjevení, jenom pravdu hlásat 

musí? 

Špionážní román Román Eugenia Ivanovna má tolik prvků a indicií, které 

připominaji špionážní prózu, že je možno jej nazvat špionážním. Minimálně se 

к němu značně přibližuje. Vždyť hlavní hrdinka Eugenia Ivanovna je nejen zapálená 

ruská vlastenka, ale také ruská špiónka: „Říšský kancléř ...vyzval mne..., abych 

použila volnosti, jíž mi poskytuje britské státní občanství a odebrala se do Berlina 

к mírovému evropskému kongresu, abych tam obnovila s\>é bývalé styky a získajíc si 

ještě spojeni nová podávala mu zprávy o smýšleni a hybných proudech ve vysokém 

politickém zákulisí. "I,s 

Cestopisný román. Znaky cestopisného románu najdeme hned v několika 

„ruských románech" Serváce Hellera. Jde především o romány V jižním kraji a 

Román cestujícího člověka (který M. Hýsek nazývá cestopisnou povídkou), které 

jsou svou povahou cestopisné. Heller v nich seznamuje čtenáře s celou řadou měst, 

vesnic i přírodních útvarů. Například lord Granville, hlavní hrdina Románu 

cestujícího člověka, cestuje z Gruzie do Baku, přes Kaspické moře, z města Merv 

přes celý Uzbekistán a Turkmenistán až do Samarkandu a zase zpět na Kavkaz. 

Projíždí pouští, oázami, stepí, městy, vesnicemi, a toto vše Heller velmi podrobně 

popisuje. 

Reportážní román Je nepochybné, že Román na bojišti je vlastně záznamem 

rusko-turecké války a má daleko blíže к reportáži (resp. к souboru reportáží) než 

к románu. Dějová linie je tu velmi oslabena právě ve prospěch drobných črt, 

záznamů, analýz a obrazů nejen války, ale také vojenského ležení, způsobu 

zásobování, dopravy, ošetřování, humanitární pomoci, vyvražďování atd. Reportáží 

je například pasáž o zničeném bulharském městě Sopot: ,Jíaždý dům tohoto města, 

r Heller. S.. Pan markýz. str. 337 
1!s Heller. S.. Eugenia Ivanovna. str. 240 
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které: mělo 5-6000 obyvatelů ...je nyní obrácen v hromadu kamení a cihel. Mrtvoly 

byly zrovna tak pohřbeni, jak orientá/ci všechny dělají - totiž na polovic. Vzduch jest 

strašně otráven. ...Našli jsme 640 hladem hynoucích Bulhare к, žen a dětí... "19 

2.5 Funkce 

Cílů a funkcí, které si Servác Heller ve svých románech vytyčuje, je 

bezesporu celá řada. Základní jsou především dvě funkce, a to naučná a zábavná. 

Heller chce čtenáře na jedné straně pobavit, proto mu předkládá dobrodružné příběhy 

plné napětí, tajemství, romantiky, milostných zápletek, až divadelně koncipovaných 

peripetií a nečekaných zvratů a rozuzlení. Na druhé straně ho s laskavou trpělivosti 

poučuje, vzdělává, nevynechá jedinou příležitost, aby nesdělil něco nového, 

vysvětluje, objasňuje, zkrátka rozšiřuje čtenářův obzor. Explicitním důkazem této 

dvojfuknčnosti je i to, že romány vycházely mimo jiné v nakladatelství J. Otty 

v edici, která se jmenovala „Ottová Laciná knihovna národní. Spisy pro zábavu a 

poučeni. 

Tyto dva záměry spojuje v celek poměrně jednoduchým, nenásilným a 

přirozeným způsobem. Chvíli vypráví a chvíli poučuje. Když už se zdá být jednoho 

příliš, obrátí pozornost к druhému, a tak je čtenář trvale udržován v napětí a zároveň 

se stále něco dozvídá. Sám Heller nevědomky tuto svou metodu komentuje, když 

říká (vypravěč tu po žurnalistickém způsobu kontaktuje fiktivního adresáta přímo): 

„Pověděl jsem tuto, vybočiv na chvíli z rámce vlastního vypravování, co o Smokovci, 

jakožto proslulém lázeňském a výletním místě, věděti užitečno jest, a vracím se opět 

к našemu příběhu. "2I 

Vedle uvedených dvou základních cílů však sledoval Heller také cíle jiné. 

Mezi nimi uveďme na prvním místě výchovný. Projevuje se snahou Čtenáře a 

především čtenářky vychovávat a kultivovat po stránce citové, volni, morální, 

estetické i hodnotové. Vytváří proto modelové situace a jejich hodnocením 

naznačuje, jak se člověk chovat má a jak nikoli, a jeho hrdinové jsou takoví, aby si 

z nich čtenáři (čtenářky) mohli vzít příklad, případně aby poznali, co je a co není 

' 9 Heller. S.. Román na bojišti, str. 180-181 
Heller. S.. Pan markýz. přední předsádka 

: i Heller. S.. Pan markýz. str. 379 
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správné. Miloslav Hýsek к tornu říká: „I když se život nejprudčeji valí a strhuje 

mocným svým proudem všechny překážky společenské morálky, jsou romány 

Hellerovy vždy prodchnuty hlubokým smyslem eíhickým. "" To je zřejmě směr, 

jemuž podléhala většina spisovatelů konce 19. století a ani Heller nebyl s to se mu 

postavit. Ale budiž zdůrazněno, že tento cíl rozhodně neupřednostňuje, není to pro 

něho ve většině případů cíl primární. Podíváme-li se na některé hlavní hrdiny (resp. 

hrdinky) jeho románů oním výchovným prizmatem, zjistíme, že zlá a intrikující 

Adelaida poznává v důsledku Alexandrovy smrtí svou chybu a umírá vlastní rukou 

(Král stepi), Agripina, jež zničí štěstí celému okolí, je odsouzena к vyhnanství na 

Sibiř (Bouře života), Salomonida je za své intriky rovněž vyhnána na Sibiř 

(Salomonida), Ilona zaplatí za své milostné dobrodružství štěstím i životem (Pan 

markýz). Podobných příkladů bychom určitě našli více. A to, že v Hellerových 

románech někdy umírají i ženy, jež se ničím neprovinily (Anna Davidovna 

v Románu na bojišti, Feodora v románu V jižním kraji a Eugenia Ivanovna v románu 

Eugenia Ivanovna), musíme zřejmě chápat jako důsledek určité Hellerovy záliby 

zakončovat své romány smrtí hlavní postavy. 

Mezi okrajové, ale přesto podstatné cíle patří podprahová prezentace 

všeslovanské myšlenky, což se realizuje nenápadnou a nezdůrazňovanou chválou a 

podporou všeho ruského a slovanského, posilováním vědomí slovanské vzájemnosti, 

vyzdvihováním kladů Ruska a Rusů. Zjišťujeme například, jak hezky se chovají 

Rusové к raněným zajatcům a jak jsou naopak Turci nelidští к pracovníkům 

Červeného kříže, kteří se jim přesto snaží pomoci: „Ale v tu chvíli vyňal raněný 

Turek z pasu bambitku a střelil zřízence červeného kříže do prsou, takže tento 

smrtelně raněn к zemi klesl. A Rusové? Odzbrojili raněného Turka a odnesli ho do 

lazaretu na ošetřováni. Ani vlasu na hlavě nesměl mu nikdo zkřivil. """ 

2.6 Lexikum 

Jazyk Hellerových románů v té nejobecnější rovině není nikterak výjimečný, 

invenční či ojedinělý. Vyrůstá ze dvou základních zdrojů. Jedním je tehdejší 

jazykový úzus, tedy dobové jazykové zvyklostí a pravidjla. Respektuje a podporuje 

: : Hýsek. M.. str.435 
Heller. S.. Román na bojišti, str. 54 
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tehdy platné způsoby práce s jazykem. Druhou základnou Hellerova jazyka je 

novinářský svět. Musíme mít totiž stále na paměti, že Heller byl především novinář, 

byl daleko dříve novinářem než spisovatelem a novinářskou praxí si vytvořil a 

vypiloval jazyk, který pak užíval i při své spisovatelské činnosti. 

To, že Hellerův jazyk nevybočuje příliš z obecně platné jazykové konvence, 

neznamena, že by nebylo možné v jeho „ruských románech" objevit celou řadu velmi 

pozoruhodných jazykových zajímavostí. 

Protože trávil Heller poměrně dlouhá období v Rusku, užívá v „ruských 

románech" jazyka, který je silně ovlivněn ruštinou. To se projevuje hned několika 

různými způsoby. V první řadě zde n&jdeme velké množství rusismů. Roztomilým 

rusismem je často používané milé oslovení holoubku (z ruského golubcik), případně 

sokole (sókol); dále například slova jako záštita (ochrana); ženština (žena); žertva 

(oběť); ta zákuska (ten zákusek); pohoda (počasí); pošlou podárkem (jako dárek); 

tuman (mlha); korridor (chodba); tvar druhého stupně užívaný ve významu stupně 

třetího zná všechny zajímavější (nejzajímavější) osobnosti z celé Moskvy; vazba 

pravda-H?; velmi častá je u Hellera vazba druh druha pro vyjádření vzájemnosti -

například aby se druh druha neostýchali; za rusismus můžeme považovat i slovo 

poslouchám, kterým podřízený reaguje na rozkaz nadřízeného: „Doved mne 

к němu!" „Poslouchám1" (z ruského slušaju, u nás by se řeklo Rozkaz), dále vazbu 

nestojí to za čerta, použití druhé osoby jednotného čísla pro všeobecný podmět: na 

vesnicích vidíš ustavičně přebíhali ženy (místo je vidět), nadměrné užívání genitivu 

záporového pana Bobrovského tam ještě nebylo, vazbu po rusku, po česku (rusky, 

česky). 

Jiným případem, kdy se do českého textu dostává ruský jazyk, je přímo 

použití ruského slova, případně celé věty. Takové ruské slovo pak Heller většinou 

přímo v textu přeloží nebo vysvětlí, jindy ho přeloží či vysvětlí v poznámce pod 

čarou, někdy je však nechá zcela bez překladu, domnívaje se, že mu čtenář 

v kontextu sám porozumí. Ruská slova dává Heller většinou do uvozovek, ale 

najdeme i několik výjimek. Mezi slova jen použitá patří například izvozčík, 

gostinnica, čáška, vařeni je, stakan, gradonačálnik, skipetr, sudačina, těležka, do 

stolovoj palatky, kaljan, mokka, parachod, bojarky, činovnik, carja, kupčicha, 

praporščik, ikona, kibitka, kvartále, sup, policejskij. Slova a věty, ktere Heller 

stručně vysvětlí nebo doslovně (často dost neuměle) přeloží, jsou například mužici 

čili sedláci; něvelika ptica (neveliký pták tj. nepatrný člověk); Švýcar čili portýr; 
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poměščik či li statkář; s jam ščikem (kočím); neudača čili nehoda; dačami čili vilami 

boháčův; rjabčika čiti ruského jeřábka; kabak čili krčma; za chlěbosolstvo, tj. za 

přijetí; náměstek čili pomoščik; golova čili purkmistr; jim kramolniki, mjatežniki 

spi kle пси a buřičů spilal; razbojnická (loupežnická); podal podružím či И poštovský 

pas; blagorodnovo sobrania čili šlechtického kasina; sestry krestovozdviženskoj 

obščiny (milosrdné sestry řádu pozdvižení kříže); pozdravila mne siovy; „Mně očeň 

prijatno-jest mi velmi příjemno."; pravil přitlumeným hlasem: „Eto charošaja 

ženština! - To je hezká ženská!"; „ Chto éto takoj? " (Kdo pak je tenhle ten?); vyčkali 

dle starého našeho národního hesla: „Sižu и mor ja i ždu pogódy - sedím и moře a 

čekám na příznivý vítr"; pravil: „Zdravsmtjtě, Eugenia Ivanovna! Как vaše 

zdaróvje? (Na zdar, Eugenie Ivanovno! Jaké je vaše zdraví?) "; „Ničevo něizvěstno " 

(nic není známo, nic nevíme); „Čort snimi! Drah edakaja, pijana!" (Čert snimi! 

Sběř laková, opitá). 

Používá-li Heller přímé řeči, často vkládá hovořící postavě do úst ruská slova, 

aniž by je vysvětlil, spoléhaje se na důvtip čtenáře. Vykřikl z plna hrdla: „Beregis!"; 

zahulákal: „Ivan Vasiljevič, podavaj!"; pravil súklonem: „Izvoltě!"; „Spasibo, 

sudar!" odtušil; „Naljoš, tak vypju, na zemlju něvylju!"; „Proščajtě.'"; „Do 

svidánijci!"; „říkadlo ruských mužiků: Vypil rjumku, vypit dvě, zašumělo vgolově"; 

volání: „Parachod и že iďot!"; „Bog svámi!" zvolal; „spanilé Zenaidě mnogaja 

/jeta!". 

Heller také nejednou používá, a to většinou bez vysvětlení, ruská oslovení, 

zřejmě pro zvýšení autenticity. Ruských reálií méně znalý čtenář pak může mít 

možná trochu potíže těmto slovům rozumět. „Zde vezměte, baryn, svůj průvodní list, 

podobně gaspadin, kňagiňa, matuško, Vaše blagorodie, Vaše siatělstvo 

Kromě rusismů setkáme se u Hellera, který ovládal vedle ruštiny také 

angličtinu, francouzštinu i němčinu, s řadou slov z těchto jazyků. Někdy jde jen o 

slova, která bylo v jeho době zvykem psát původním pravopisem, ale běžně 

dostávaly české koncovky. To se týká především slov přejatých z francouzštinyjako 

jsou toilet ta, genrový, grimassa, massa, terassa, do plaidu, i Iluze, cigaretta, 

silhouetty, attentát, stáhněte jalousie nebo roleaux, dělala honneury, portefeuill, 

cognac, ale také z angličtiny, jako například mezi ostatními clowny (klauny), skvér, 

tramwayí Někdy užije Heller celého jinojazyčného slovního spojení, aniž ho přeloží. 

Jeho fiktivním adresátem byl tedy vzdělaný člověk. Ku table ďhóte přicházejí; a 

pokryt)stůl čeká. Allons enfants!; pil s chutí cafe си lapt (rumunština!); nejste 
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důstojníkem of salvation army, té slavné vaší armády spásy?. Pod vlivem 

francouzštiny bude zřejmě i oslovení ve větě „Toťpřece vzor úřadnipéče, co, mé 

dámy? ". 

Z jazykového hlediska je kuriózní následující ukázka, ve které se český 

cestovatel setkává v Tatrách s ruským knížetem. „Něch sa vám páčí!" odpověděl 

starý slovensky a doložil ihned rusky: „Izvoltě, nam očeň prijatno!" 

Jinou kuriozitou je citace jakési ruské písně v ruštině, přičemž pod čarou jsou 

vysvětlena jen některá slova. Ta ostatní má zřejmě čtenář znát. Další důkaz 

očekávané vzdělanosti fiktivního adresáta. Vot jedet trojka udalaja, vdol po dorogě 

stolbovoj. I kolokolčik, dar Valdaja, šumit unylo po dugoj. Vot=aj, udalaja-hbitá, 

v'dal podél, doroga stolbovaja=silnice, kolokolčik=zvonek, dar Valdaja=dar čili 

výrobek Valdajský, pod dugoj=pod obloukem, v němž běží prostřední kůň trojky. A 

úryvek z ruské hymny nechává Heller zcela bez překladu. Carstvuj na slávu nám, 

carsWuj na strach vragám, car náš pravoslavný. 

2.7 Styl 

Z hlediska stylového se dílo Serváce Hellera vyznačuje stejným rysem, který 

je typický pro celou jeho tvorbou, a sice jistou dvojakostí, podivnou kombinací 

odlišného, jednotou protipólů, koexistencí opačného. VHellerově díle je 

všudypřítomný výskyt protikladných prvků, principů, pOStUpŮ, Schémat. V ÍOvině 
s ty lové se d v o j n o s t p r o j e v u j e p ř e d e v š í m v p r o t i k l a d u o r i g i n a l i t y a bana l i ty , 

napaditosti a schematičnosti, popisnosti a dějovosti, rozvleklosti a napínavosti, 

poetičnosti a kýčovitosti, exklusivnosti a konvenčnosti. Servác Heller jako by byl 

dvojí osobností. Umí psát napínavě, barvitě, poeticky a jedinečně, ale bývá též fádní, 

laciný, obyčejný, až trapný a nudný. Tato dvojakost však není způsobena nějakým 

rozštěpením osobnosti či neschopností udržet jeden styl, ale je dána funkčním 

zaměřením toho kterého textu. Tam, kde chce Heller poučovat, je střízlivý a věcný, 

tam, kde chce zaujmout a bavit, je citově vypjatý a zajímavý. A tyto dvě roviny, tyto 

dvě polohy ho provázejí (a to nejen co se týče stylu, ale také témat, kompozice, 

postupů, děje apod.) celou jeho tvorbou. I proto je těžké o jeho díle uvažovat 

komplexně a poznatky generalizovat, protože ma slabší i silnější chvilky, slabší i 
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silnější místa i díla. Jedinečnost nebo osobitost jeho stylu tedy spočívá v stylové 

nejednotnosti, v určité polystylovosti. 

Heller často mluví například o městech, pokaždé však úplně jiným způsobem. 

Jednou jako turistický průvodce popisuje, co kde leží, hovoří o historii a památkách, 

a to bez jakékoli osobní zaujatosti, zcela suše, až nezáživně, s patřičnými poučkami, 

vysvětlivkami, cizími slovy, nedynamickými slovesy, odbornými výrazy, jakoby 

učeným lexikem: „Černé město jest dál na břehu rozložená, veliká tovární čt\>rť, od 

ostatní massy domů dosti vzdálená a s ní parní tramwayi spojená. Pozůstává ze 

samých továren čili „ závodů " na vyrábění kerasinu (čistého petroleje) a ostatních 

naftových výrobků z nafty surové čili přesněji řečeno, na fabričné zpracováni a 

zužitkování nafty. Nafta sama se zde nečerpá, ona převádí se do závodů železnými 

rourami od tatarské vesnice Balachanů, kdež se na rozsáhlé rovině čili „ploščadi" 

nalézá hlavní, obrovská massa naftových fontánů a čerpacích studnic."24 Jindy se 

dovede nadchnout pro určitou část města nebo pro město jako celek (to se týká 

především Petrohradu a Oděsy) a jeho popis je pak velmi subjektivní, emocionálně 

zabarvený, citově vypjatý, doslova nabitý dynamikou (pospíchám), obrazností, 

expresivitou (vykřičníky), barvitostí (zlaté záplavy světla), méně obvyklými slovy 

(fénix), postpozitivními přívlastky, personifikacemi (Moskva se koupá): .Pospíchám 

ku hradbám Kremlu, abych se rozhlédl po Moskvě. Jaký to zjev, jaké přeh'apení! 

Všecky věže ...svití jako majáky a celá Moskva, slavnostně osvětlená, koupá se jako 

fénix ve zlatých záplavách světla. A z Kremlu stále ještě se blízká a hřímá, a pod 

Kremlem dole Moskva řeka bystře uhání, lesknouc se žlutě jako proud roztaveného 

zlata."" 

Podobně je tomu i při popisu postav, přírody a konec konců i při rozvíjení 

děje. Také v těchto případech snadno narazíme na příklady úplně jiného, diametrálně 

odlišného, protikladného postoje. Na jedné straně nacházíme suchopárnost: 

„Stepi...pokrývají se ...počátkem března travou, bejlím a tisíci druhů pestře 

kvetoucích jarních rostlin, jako jsou hyacinty, tulipány a podobné. Avšak tato 

květena mizí brzo, a její místo zaujímají bujné zeliny a okoličnaté rostliny. "2Ó A na 

druhé straně je patrná obrovská citová vypjatost: „Nořím zrak do luzného obrazu 

mořské tišiny. Jak dávno jsem tě již neviděl, tajemná krasavice! Pět nepokojných let 

Heller. S.. Román cestujícího člověka, str. 95-96 
Heller. S.. Pan markýz, str. 296 

: 6 Heller. S.. Román cestujícího člověka, str. 132-133 
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zbrázdilo mi tvář čelo od té doby, co jsem se dob tebe zamiloval. Ty můžeš o sobě 

říci: „Černá jsem, ale krásná jsem!" Zdáš se mi ještě krásnější, než jsi byla tehda. 

Opět ochvivá a občerstvuje mne tvůj svěží, neobsáhlý dech světový. Opět šumí mi 

v ústrety vznešená harmonie t\>ého vlnobití. Bud pozdravena, cudná, lepá, 

majestátní, hrozná thelasso. 

Nejednou však tyto dva postupy v jediném odstavci, v jediném popisu autor 

smíchá. Nejprve čtenáře citově naladí, poté poučí: ,Páry tyto, zpočátku husté a 

kalné, vůčihledně řídnou a rozplývají se; již pronikají jimi modravé obrysy hor 

jakýchsi perleťového lesku, páry rozprchávají se vždy více, obrysy hor mění stále 

barvu, perleťový lesk přechází v tón modravě šedý, zlatě rudými plochami 

prostoupený; již vidíme a rozeznáváme zcela určitě skalní štíty mysu a hřbety hor, 

jimiž ověnčeny jsou břehy elipsového zálivu od mysu Meganopu až к mysu Aytodoru, 

kdež nalézají se Sudak, Uskud, Alušta a jiná hledaná místa Tauridského poloostrova. 

Mysy Meganop a Aytodor ohraničují tento záliv na obou koncích jako dva obrovské, 

hluboko do moře vystrčené rohy s vysokými skalními sloupy a štíty. "2S 

Servác Heller umí též vylíčit milostnou romantiku, ať už jde o milostný 

příběh, milostné vzplanutí, hry citů v člověku nebo vyznání lásky. I v tomto případě 

však balancuje na hranici mezi banálním, konvenčním kýčem a mistrným 

zobrazením expresivní situace. Vliv divadelnosti je však tak silný, že nám 

následující, již jednou citovaná ukázka může připomínat až melodram: „Лhiže slyš 

tedy, nejkrásnější ženo na světě, mého srdce žalobu: Miluju tě, Salomonido, miluju tě 

nade všecko, co rozum a cit můj dovede postihnout, miluju tě neobsáhle, nevýslovně! 

Viz: žhavé rty tisknu do chladných řas t\>ého roucha a ssaju i zlému tvého šatu 

rozkoš tvé bytosti. Uvaž nesmírnou hloubku a žízeň mé touhy, rozehřej na mém žáru 

své srdce také lásce přístupné, přijmi mne na milost a utiš bouři mé duše jedinou 

kapkou naděje. "29 

Také v případech, kdy Heller hovoří o přírodě, nevíme, kdy jde o prostý 

popis, tj. faktické a faktografické zobrazení toho, co je, o věrný obraz, popis reality, 

který má věcně, přesně a výstižně postihnout pravdu, nebo o líčení, tedy popis 

subjektivně zabarvený, stylově vyhraněný, expresivní, nějak ozvláštněný. Ani 

nejsme s to přesně určit, zda jde o popis banální, konvenční či originální, nápaditý, 

: Heller. S.. Román na bojišti, str. 16-17 
Heller. S.. V jižním kraji. str. 148 

29 Heller. S.. Salomonida. sir. 139 
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jedinečný. Všimněme si, že následující ukázka je jedinou, syntakticky brilantní 

větou: „Šedé vrcholky tatranských kolosův opodál nad námi ukazovaly jen ob čas na 

okamžik své špice a zubaté koruny, když byl ostřejši průvan od nich odvalil bělavé 

chomáče houstnoucích mraků, ale za králko splynuly oblaky v tak jednolitou massu, 

že bylo vidět sotva spodní pásmo lesnaté terassy, po kteréž se к Tatrám vzhůru 

stoupá. "'" 

Heller se, hlavně díky praxi, kterou získal jako novinář, výstižně vyjadřuje. Je 

schopen na malé ploše, jednoduše a stručně vystihnout podstatu, takže si čtenář udělá 

přesnou představu o popisované postavě, místu, místnosti, předmětu či situaci. 

Taková je například jeho charakteristika pestré a různorodé sezvané společnosti: 

„...směl...pozvali zároveň panstvo nejvyšší aristokracie a rytíře lajných heren, ženy 

vysokých státních hodnostářův a kurt i sány velikého světa. "31 

Hellerův styl se vyznačuje nejen výstižností, ale často také silnou živostí. To 

se netýká jen dějů, ale také popisů. Příkladem může být popis válečného ležení. 

Všimněme si, jak je dynamický, přímo nabitý dějem, jak jsme z něho schopni vnímat 

i nevyřčenou aktivitu, zmatek a shon: „...tam letí zase po poli roj kozáků s dlouhými 

pikami, koně jejich dotýkají se téměř břichy ostrého strniště a jezdci smýkají se na 

jejich hřbetech lehce jako veverky. Tu nakládá podivná směsice vojáků ode všech 

druhů zbraně a válečný materiál na zapřažené vozy, tam zase vypřahají od 

přivezených nákladů: zde přihánějí stádo buvolů, tam zase odvádějí stádo koní. Na 

levé straně odchází někam v hotovosti pěchota a na právo přijíždí volným krokem 

prachem pokrytý pluk hulánů. "~2 

Stejně jako umí být Heller výstižný a živý, dovede být i patetický a některé 

věty, jež pronášejí vypravěč či postavy, jsou tak vypjaté a nepřirozené, že nám 

připomínají novinářská, ideologická či jiná hesla: „ Vaše vytrvalost a chrabrost proti 

zuřivému živlu bude zářícím příkladem všem vašim soudruhům!" ' 

Důležitou součástí Hellerova vyprávění jsou samozřejmě vedle popisů 

dialogy. I ty mají dvojí povahu. Některé pro svou přehnanou divadelnost působí 

poněkud strnule, pateticky, nepřirozeně: „...vykřikl: „Na koně se svým bolem, šašku! 

3" Heller. S.. Pan markýz. str. 5 
3\ Heller. S.. Pan markýz. str. 89 
32 Heller. S.. Román na bojišti, str. 43 
33 Heller. S.. V jižním kraji. str. 95 
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Vrah tvého štěstí chce se bavit!...zdá se mi, že mne povedete spíše na Golgotu, než 

к triumfu. Prosím tedy o tichou soustrast. "~4 

Jindy však jsou jako vzaté ze života: „Hoj, bratře Bulhare, jsi ty sedlák z Ivanče?" 

„Ba že jsem!" „ Vezmi nás s sebou, ať si pod tvou střechou odpočineme!" „I vezmu a 

rád; ale musíte mi uchlácholit ženské, ty se každého náramně bojí. " „ Uchlácholíme, 

buď bez starosti, umíme s ženskými zacházet. 

1 děj umí Heller podat buď konvenčně, nudně, až banálně fádně, nebo 

nápaditě, napinavě a originálně. Když líčí svou cestu vozem po stepi, prolínají se v 

textu frázovitost (letět s větrem o závod), popisnost (půda se urovnává) s originálním 

přirovnáním (jak sedm krav egyptských), poetikou (zvonec ječí), zvukomalbou (k 

zemi jen hledíce) a smyslem pro detail, který, jak říkal A.P.Čechov, je schopen 

zachytit atmosféru a zpřítomnit čtenáři okamžik (zvonec na voji uvázaný se prudce 

rozhoupal): „ Však brzy se urovnává půda pod koly a čtyři tatarské kobyly, hubené 

jak sedm krav egyptských, stále к zemi jen hledíce, uhánějí, jakoby s větrem o závod 

letěly, a zvonec na voji uvázaný rozhoupal se tak prudce, že stále jen ječí. '°6 

Když chce, umí být Heller také značně sugestivní. Ať už jde o pasáže, ve 

kterých se mluví o přírodě, nebo o ty, jež popisují postavy či zobrazují děje. 

Nezávisle na tom, zda pocity, které v nás chce vyvolat, mají být pozitivní (to 

většinou) nebo negativní. Takový je například popis krajiny po bitvě: JDodle cest a 

na lukách leží všude nabubřelé mrchy padlých volů a koní, tu stažených, tam ještě 

v kůži.... Pak přicházejí velicí, vlkům podobní psi, trhají z padlého dobytčete kusy 

masa nebo soukají z něho střeva. Nasytivše se, otírají si krvavé tlamy o trávu a jdou 

pak к nej bližší baň ně chlastat. "" 

Zcela nesporný je Hellerův smysl pro humor jak situační, tak i slovní, 

například když si stěžuje, že nemůže sehnat ani kousek másla: „Spíše najdeš 

v šumavských vesnicích čerstvě ústřice nebo hotovou kabulovou omáčku než zde 

kousek másla. A na jiném místě: „To zpozoroval patrně jeden z usmolených 

„mořestálců" (Rusové říkají plavcům po slaných vodách „more-chodci"; ale 

vzhledem к věčnému stání majáčné lodi dovolil jsem si tuto proměnu názvu)..."39 

Také Hellerův popis toho, co všechno by měl umět válečný korespondent, obsahuje 

34 Heller. S.. Král stepi. str. 76 
35 Heller. S.. Román na bojišti, str. 70 
36 Heller. S.. V jižním kraji. str. 1 
3 Heller. S.. Román na bojišti, str. 60 
38 Heller. S.. Román na bojišti, str. 65 
39 Heller. S.. V jižním kraji. str. 71 
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skutečně vysokou míru nadsázky a humoru: „Mi býti mocen všech evropských jazyků 

ve slově i písmě; žádoucno pak aby znal alespoň půl tuctu jazyků asijských a velmi 

mu zajisté prospěje, osvojí-li si také žargon Sudanců, Zulukafrů a Křováků. Potom 

nesmí mu býti obtížno, třebas týden hlad trpěli a řadu nocí probdíti.. musí vydržet, 

když toho zapotřebí, celý den a celou noc na koni jezdit, jak jen možno rychle, 

dvacet, třicet zeměpisných mil к telegrafní stanici. Válečný korespondent musí mi ti 

andělskou trpělivost dobromyslné dámy a odhodlanost fatalistického Turka. Psát 

musí umět za všech okolností a musí svá líčeni rychleji na papír házet, než by je 

dovedl diktoval. "40 

Co se týče funkčních stylů, využívá Servác Heller hned tří z nich. Na prvním 

místě je to samozřejmě styl umělecký. Mimoto se v jeho románech nejednou setkáme 

také se stylem odborným, a to zejména v těch pasážích, kdy autor čtenáře poučuje, 

vzdělává. Jeho popisy měst, vesnic, obydlí, přírody a života exotických národů 

skutečně připomínají turistické průvodce, etnografické studie a přírodovědné 

publikace. V Hellerových románech se však také nejednou objeví styl publicistický. 

Tady se projevuje to, že autor byl profesí novinář a toto povoláni se mu do 

spisovatelského neustále vměšovalo. Miloslav Hýsek tuto „rozpolcennost" Hellerovy 

osobnosti popisuje takto: „...v Hellerovi se stále prolínaly dvě osobnosti, básnická a 

žurnalistická, jež sice spolu nezápasily, nýbrž se vzájemně doplňovaly, ale pro něž 

Heller jako novinář nikdy nepřestal býti zároveň romanopiscem a jako romanopisec 

novinářem. "41 Některé pasáže Hellerových románů nám proto právem připomínají 

novinové články, fejetony, reportáže či analýzy, a proto bývá občas obtížné určit 

přesnou hranici mezi stylem publicistickým a uměleckým a konec konců i 

odborným. 

40 Heller. S.. Román ne bojišti, str. 184 
41 Hýsek. M.. str.328 
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2.8 Kompozice 

Kompozice próz Serváce Hellera nepřekračuje nijak zásadně pravidla, 

principy a postupy kompozice klasické. Hellerovy romány v tomto směru nikterak 

nevybočují, autor se nesnaží vymyslet a přinést něco úplně nového, neotřelého, 

převratného. To však neznamená, že by kompoziční výstavba jeho děl nebyla 

zajímavá. Naopak i zde lze objevit řadu velmi pozoruhodných momentů. 

Pro úplnost poznamenejme, že Heller si kompoziční pravidla dokonale 

osvojil Jeho romány nevykazují po této stránce žádné kazy, výstavba textu je 

propracována s dokonalostí, jakou od zkušeného novináře a spisovatele právem 

očekáváme. Děj postupuje od úvodu, který již čtenáře zaujme, přes střední část, ve 

které se příběh plně rozvine, až к většinou strhujícímu závěru. Hellerova kompozice 

podléhá stejné dvojakosti, o jaké jsme se zmiňovali v kapitole o stylu. Některé jeho 

příběhy jsou poněkud strnulé, schematické, konvenční, nenápadité, jakoby 

nepropracované, jiné naopak mají neotřelé, zajímavé a nápadité zápletky i rozuzlení, 

nečekaný a originální vývoj děje. Ty druhé naštěstí převažují, i když ani prvních není 

málo. 

Pokud bychom Hellerovi přece jen něco vytkli, pak by to byly příliš dlouhé a 

detailní popisy. Heller zde tak trochu splácí daň potřebě vysvětlovat, popisovat, 

poučovat, přinášet čtenáři ponaučení a vzdělání vtom nejobecnějším slova smyslu. 

Pasáže, které popisují města, přírodní scenérie, život lidí, interiéry apod., někdy 

zabírají příliš mnoho místa na úkor děje. Přesto čtenář, který přijme fakt, že 

Hellerovy romány přinášejí vedle zábavy také poučení, není nakonec těmito 

pasážemi znuděn, podobně jako jej nenudí například dlouhé filosofické pasáže 

v dílech Dostojevského či Tolstého. 

Kompozice Hellerových próz je vesměs lineární a chronologická (s drobnými 

retrospektivami se setkáme skutečně jen velmi ojediněle, například v románu Pan 

markýz. Většinou nemá speciálně oddělený úvod (výjimkou je román Bouře života, 

který samostatným a poměrně zajímavým úvodem značně připomíná romány 

V.Huga) ani závěr, jehož funkci někdy zastupuje několikařádkový dovětek, který ve 

stručnosti uvádí, co se dál stalo s hlavním hrdinou: „.Následujícího dne opustila 

Salomonida Platonovna tiše Moskvu a vydala se, starou komornou a jedním sluhou 

30 



provázena, na cesiu do Sibiře"42. Kapitoly většinou nejsou ani odděleny 

samostatnými názvy (výjimkou jsou Román na bojišti a román V jižním kraji) či 

alespoň číslováním (výjimku představuje román Bouře života). Někdy však bývá 

příběh strukturován ostrými střihovými zvraty (viz níže). Téměř vždy však ona až 

klasická lineárnost bývá narušena nějakými útvary, ať už je nazveme odbočkami, 

minipovídkami, anekdotami, vyprávěnkami či vedlejšími přiběhy. Tyto vložené 

pasáže, které vypráví vypravěč, některá postava či se nám představují v deníkové 

formě nebo v podobě dopisu, zpestřují jinak někdy možná příliš jednoduchou a 

běžnou kompozici. Někdy mají i vlastní název (Miss Serqfina a šašek William 

Backer4') a bývají poměrně dlouhé. 

Čtenáře jistě z hlediska kompozičního zaujme především Hellerův cit pro 

gradaci děje. Ten se naplno projevuje ve všech jeho románech. I když může být 

střední část vyprávění leckdy zpomalena již zmíněnými naučnými pasážemi, závěr je 

vždy strhující, a to právě díky velmi silné gradaci. Ta se leckdy projeví až v samém 

závěru, na několika posledních stránkách (Román na bojišti), jindy je celý příběh 

provázen od počátku do konce lehce se projevujícím stupňováním dějového napětí 

(Salomonida). Každopádně je v Hellerových románech vždy výrazně přítomno 

zesilování děje, které čtenáře doslova strhuje a udržuje jej v napětí a které je 

evidentně silně ovlivněno dějovou gradací, jak ji známe z dramatu. Tento vliv je 

patrný především v závěrečné fázi, kdy Heller s velkou oblibou využívá princip 

peripetie před následnou katastrofou. To znamená, že vede příběh к rozuzlení, 

připraví čtenáře na očekávaný závěr, a pak těsně před koncem změní směr o sto 

osmdesát stupňů a dovede příběh ke konci úplně jinému. Tento zásadní obrat takřka 

v samém závěru děje se často odehraje na velmi malé ploše několika stránek či 

dokonce jen řádků. Například v románu Salomonida vše nasvědčuje tomu, že hrdinka 

vyhraje svůj boj, ale na předposlední stránce se objeví pro ní zcela zničující a 

kompromitující moment (dítě), jehož vinou místo u dvora skončí ve vyhnanství. 

Způsob, jakým Heller usvědčující důkaz na scénu uvádí (omdlévající dámy, zděšené 

výkřiky), je jednak nečekaný, jednak tak strhující, překvapivý a nesmírně 

dramatický, že připomíná (samozřejmě pouze po kompoziční stránce) klasické 

antické tragédie. 

Heller. S.. Salomonida. sir. 268 
43 Heller. S.. Salomonida. sir. 178 
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S antickou tragedií spojuje Serváce Hellera také jistá nechuť к happyendům. 

Velmi často hrdiny svých románů přivede až na dosah к šťastnému konci, aby jim 

pak připravil nemilosrdnou katastrofu (většinou je nechá zemřít). Tohoto rysu 

kompoziční výstavby příběhu si v dnešní Hollywoodem ovlivněné době, kdy příběh 

bez happyendu téměř nemá šanci existovat, můžeme obzvláště cenit, přestože někdy 

postrádáme věrohodnou motivaci závěrečné tragédie a můžeme mít i pocit, že je 

poněkud přehnaná. Jak již bylo řečeno, Salomonida končí ve vyhnanství; Eugenia 

Ivanovna je nucena odjet do Anglie, kde je na ni spáchán atentát a umírá; román Král 

stepi končí smrtí obou hlavních hrdinů, mladých milenců, kteří už se málem za sebe 

dostali; v románu Pan markýz je v samém závěru proti všemu očekávání zrušena 

svatba mladého, dříve evidentně šťastného páru a hrabě Gagarii* je zastřelen; 

v Románu na bojišti zmrzne několik dní po svatbě generálova dcera na hrobě svého 

nedávno zastřeleného mladého chotě; mladý milenecký pár v románu V jižním kraji 

šťastně uniká nástrahám rodičů, když opět v samém závěru potopí jejich loď mocná 

vlna a oni zahynou; Agrippina Michajlovna v románu Bouře života je odsouzena pro 

vraždu, Helena Pavlovna odjíždí nešťastná do Paříže a Bestužev zůstává sám; 

v závěru děje také shoří parník Vladimír Monomach, „hlavní hrdina" Románu na 

moři; lord Granville se v Románu cestujícího člověka vrací, nikoli však šťasten, 

domů pod kuratelu; jen román Ve vyhnanství končí happyendem a je tak výjimkou, 

jež potvrzuje pravidlo o tragických koncích Hellerových příběhů. 

Zajímavostí je ještě jedna podobnost s antickým dramatem, a sice vstup 

jakéhosi pověstného Euripidova deux ex machina. 1 s ním někdy Heller pracuje. 

Projevuje se většinou jako prvek, který radikálně mění vývoj děje. Příkladem může 

být již zmíněné zcela nečekané objevení se dítěte v románu Salomonida nebo 

dobrotivý a spravedlivý zásah kněžny Dolgoruké, carovy milenky (vzpomeňme na 

klasická francouzská dramata, kde také spravedlivý panovník nastolí na konci řád a 

spravedlnost) v závěru románu Ve vyhnanství. 

Druhým momentem, o kterém bychom se v souvislosti s kompozicí 

Hellerových próz měli zmínit, je jeho záliba v ostrém dějovém zvratu. 

V nejnapínavějším místě jako by přestřihl nit vyprávění, udělá viditelnou grafickou 

pauzu (například několikařádkovou mezeru či přerušovanou dvojitou čáru přes celou 

šířku stránky) a pokračuje ve vyprávění z úplně jiného konce. Souvisí to zřejmě i 

s tím, že řada jeho románů vycházela nejprve na pokračování časopisecky a toto jsou 

místa předělů vynucených jednotlivými pokračováními. Ostrými střihy dosahuje 
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Heller větší poutavosti a pomáhá tak vyvažovat jistou strnulost až nezáživnost čistě 

lineární kompozice, neboť linie se tak alespoň trochu naruší a oživí. 

2.9 Vypravěč a narace 

Romány Serváce Hellera není možno zařadit z hlediska vypravěče к žádnému 

vypravěčskému typu, jak je rozlišuje dnešní literární teorie. Tento jev má poměrně 

jednoduchou příčinu. Tou je skutečnost, že Heller v průběhu každého svého 

vyprávění vystřídá několik vypravěčů. Poměrně plynule přechází od vypravěče 

personálního к nadosobnímu, od subjektivního к objektivnímu, od vševědoucího 

opět к personálnímu atd. Během děje změní takto vypravěče několikrát. Román je 

pak těžké zařadit к jedinému vypravěčskému typu. Zařazení navíc komplikuje 

skutečnost, že i v případě každého jednotlivého typu téměř nikdy nejde o model 

zcela dokonalý, jak jej charakterizuje literární teorie, ale vykazuje jisté odchylky od 

„čisté formy". I pro tento v podstatě rafinovaný způsob vyprávění je možné Hellera 

považovat za originálního a zajímavého autora. Střídáním vypravěčů totiž nutí 

čtenáře к aktivnímu čtení, к participaci, к interakci na uměleckém aktu. Nutí ho 

spolupracovat, aktivně sledovat, kdo zrovna vypráví. Tím udržuje jeho pozornost a 

omezuje možnou nezáživnost textu. 

1 přes naznačené široké spektrum vypravěčských pozic je možné identifikovat 

některé konkrétní vypravěčské typy. Nejoblíbenějším z nich je bezesporu vypravěč 

personální. Ten více či méně splývá s vypravěčem autorským, se Servácem 

Hellerem. Většinu „ruských románů" Serváce Hellera totiž vypráví jakýsi mladý 

novinář z Prahy (někdy přímo z Národních listů), kterého podle řady nepatrných 

indicií (například se většinou jmenuje Sergej Antonovič, je tu tedy jistá zvuková 

blízkost jmen Sergej a Servác) můžeme případně ztotožnit s Hellerem. Asi 

nejvýraznější je přítomnost autobiografických rysů v Románu na bojišti, kde je 

vypravěč v podstatě totožný s autorem. Zajímavostí Hellerova vypravěče je vztah 

к objektivitě či subjektivitě. Děje komentuje a vypráví v podstatě objektivně, ale 

к postavám zaujímá vztah většinou subjektivní. Tato hodnotová zaujatost a 

angažovanost je však, co se formy týče, dosti nenápadná, čímž Heller dociluje toho, 

aby čtenář jeho hodnotící pozici převzal, aby zaujal postoj shodný sjeho postojem. 

To může být v některých případech, zvláště tehdy, hovoří-li o reálně existující osobě 
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či o ruskem lidu,poněkud problematické. I z tohoto důvodu je potřeba číst Hellerovy 

romány skutečně pozorně. 

Autorský vypravěč bývá velmi často a s oblibou kombinován s vypravěčem 

personálním, který je situován do určité postavy (ať už hlavní či vedlejší), s níž 

dokonale splývá. Postava pak vypráví zajímavou historku v kruhu přátel, většinou 

nějaký zážitek ze svého života či ze života někoho známého. Její projev je tedy 

vlastně jakousi minipovídkou, někdy však poměrně rozsáhlou a je z tohoto pohledu 

sporné, máme-li toto vyprávění považovat za změnu vypravěčské perspektivy 

románu či za vložený příběh. Tím, že Heller nechává některé události a historky 

vyprávět některou románovou postavu, dosahuje jednak větší živosti vyprávění a 

jednak posiluje zdání autentičnosti takové historky, protože ten, kdo ji vypráví, by ji 

nevyprávěl, kdyby se skutečně nestala. 

Třetím oblíbeným, ale už méně často použiváným vypravěčským typem je 

v Hellerových románech vypravěč nadosobní. Ten je sice dokonale informovaný, 

vševědoucí a fyzicky nepřítomný, ale už těžko můžeme hovořit o jeho objektivitě a 

neutrálnosti. Patří к Hellerově naturelu, že i do maximálně objektivního popisu či 

vyprávění zakomponuje alespoň trochu svůj osobní názor. Konec konců, jeho 

romány jsou přece psány i proto, aby pomáhaly čtenáři vytvořit si „správné" názory a 

hodnoty. 

Kromě těchto tří pro Hellera základních vypravěčských poloh můžeme se u 

něj setkat ojediněle i s jinými. К těm patří vyprávění dopisem, které bývá velmi 

napínavé, obsahově dobrodružné a samozřejmě románový příběh ozvláštňuje. Někdy 

je dopis tak dlouhý a natolik supluje vlastní vyprávění, že (poněkud nepřirozeně) 

obsahuje i jakoby zcela přirozené dialogy (například Král stepi, str. 19). Dopis také 

slouží к vysvětlení motivů jednání postav. Někdy si jím však Heller pomáhá z nouze, 

protože jím například odvypráví tu část děje, kterou personální vypravěč nemůže 

znát: „...a jal se čisti: A nyní poslyš, jak jsem se dostal ven... "44 

Jinou ozvláštňující formou je deníkový zápis. Takto se například dozvídáme 

o pohnutkách jednání slečny Salomonidy, které by nám asi jinak zůstaly navždy 

utajeny: „Pak zajásám a nepustím svou oběť, dokud štěstí jich obou nebude 

rozbito... "4~ 

Heller. S.. Salomonida. sir. 193 
45 Heller. S.. Salomonida. str. 189-190 
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Další ozvláštňující formou je vyprávění prostřednictvím novinového Článku, 

kdy poměrně velkou část příběhu nevypráví vypravěč či postava, ale je čtenáři 

předložena jako článek v novinách: „Byla to delší notice časopisu „Novorossijskij 

Telegraf", ve kteréž se pod záhlavím: „Román tatarského jinocha" takto 

vypravovalo: „Na Krymu a po celém pobřeží... "46 

V Hellerových románech převládá, i když nikoli výrazně, pásmo vypravěče 

nad pásmem postav. V některých konkrétních případech, například v románu 

Salomonida, je tento poměr zhruba vyrovnaný a v jiných, například v Románu na 

moři, dokonce převažuje pásmo postav nad pásmem vypravěče, omezeným jen na 

popis prostředí a drobné komentáře promluv. To souvisí s divadelností Hellerových 

románů. Některé totiž skutečně připomínají spíše drama, příběh je, jak již bylo dříve 

řečeno, vlastně řada jednotlivých, na sebe navazujících dramatických, až jevištních 

výjevů a pásmo vypravěče připomíná scénické poznámky. 

Z hlediska promluvových forem můžeme vzhledem к tomu konstatovat, že 

převládá výrazně dialog. To je dáno jednak již zmiňovanou divadelností, jednak tím, 

že Hellerovi nevyhovoval monolog. Ne že bychom se sním v jeho dílech vůbec 

nesetkali, ale pro jeho potřeby nebyl příliš použitelný. Formy jako vnitřní monolog či 

dokonce proud vědomí jsou u Hellera zcela ojedinělé, neboť v jeho době se ještě 

běžně neužívaly a pro funkce, které si od svých románů sliboval, nebyly nijak 

přínosné. Na některých místech se s nimi přece jen můžeme setkat: „„Je-li pak také 

slušné, co zamýšlíš?" tázal jsem se v duchu sama sebe."4 Jindy jde o klasický 

vnitřní monolog s trojtečkami, které ilustrují trhanost a přerývanost, naznačují a. tak 

složitost mysli a jejích stavů a pochodů: ,.Možná, že budu litoval, proklínat... Jsem 

přece jen lehkomyslný dobrodruh ...Ale co na tom!"48 

Jen minimálně se u Hellera setkáme s tím, že by vypravěč oslovoval čtenáře a 

nějak s ním komunikoval. Občas však tuto formu použije, nikoli však pro ozvláštnění 

či vytvoření nějakého zajímavého vztahu mezi autorem a čtenářem, jak to bývá 

obvyklé například v literatuře moderní a postmoderní, ale zřejmě pro to, že byl 

zvyklý psát denně do novin a v nich se čtenářem komunikovat: JJáma, ve které 

čtenář zajisté Agrippinu Michajlovnu již poznal, malinko se zarazila. "49 

A6 Heller. S.. V jižním kraji. str. 116 
1 Heller. S.. Salomonida. str. 155 
,8 Heller. S.. Román cestujícího člov ěka, str. 74 
49 Heller. S.. Bouře života, str. 71 
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2.10 Postavy 

Romány Serváce Hellera jsou postavami doslova přeplněny. To souvisí 

patrně s tím, že chtěl čtenáři představit co možná nejvíce reálně existujících 

osobností, i s tím, že jeho příběhy vykazují jistou rafinovanost a vynalézavost, různě 

se mění a prolínají, а к jejich konstrukci je tudíž potřeba celé řady postav. Při jejich 

charakteristice Heller (jako i v jiných aspektech své tvorby) opět zaujímá dva 

naprosto odlišné postoje. Umí totiž stvořit jak postavy živé, plastické, vyvíjející se, 

barvité, přitažlivé, zajímavé, které mají co říci, tak postavy schematické, nudné, 

statické až typizované, které působí spíše jako loutky 

Heller, zřejmě díky své dlouholeté novinářské praxi, dokáže být skvělý 

charakteristik. Umí své postavy výborně a názorně popsat, silný je zejména 

v charakteristice vnější. Ta je velmi přesná, vystihuje podstatu i detail, je barvitá, 

neotřelá, často je v ní skryto i hodnotící hledisko a určitá expresivita, projevující se 

například výběrem výrazů: „Úžasné množství černých lesklých vlasů, do nichž po 

levé straně zlatý půlměsíc jako diadém byl zabořen, veliké temné oči, zářící vlhkým, 

smyslným leskem, pleť ve tváři bílá se žlutým nádechem, ale na šiji a ramenech, 

jejich plnost a bujná kyprost ve krásných Karech i liniích zůstávaly, jako padlý sníh 

bílá, ruce oblé a v hořejších částech silné, ale při tom přec veskrze lepé a 

vábné...Pohyby její... byly graciózní sice, ale přece nedbalé a v rysech její 

okouzlující tváře jevila se podivná směs intelligence a nekrocené 

žádostivosti.... Toiletta její byla nádherná, ale na pohled jednoduchá: na rozhraní 

šíje a hrudi zářila ji neobyčejně sk\>ostná páska o několika stech 

briliantech...atlasové šaty smírnou, růžově vyšívanou vlečkou. Tak kráčela tu 

sálem...jako královna a přijímala blahosklonně němé holdování všech přítomných 

• o „50 

panu. 

Jiné Hellerovy vnější popisy však jsou spíše strnulé, jako by jim chyběly 

nápad a fantazie, působí fádně až kýčovitě: „Orlí nos, vysoké čelo a temně modré 

velké oči pod silnými, ale jako hedváb měkkými bledými brvami, hustý a vlnitý zlatý 

vlas, čerstvé růžové rty pod nevelikým plavým knírem, tvář mírně plná, a silná 

krásná ruka... Mládí a mužnost mísily se tu v obraz zvláštního půvabu. "51 

50 Heller. S.. Salomonida. str. 10-11 
51 Heller. S.. Román na bojišti, str. 21 
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3 Obraz Ruska 

3.1 Geografie 

3.1.1 Města 

Ve svých „ruských románech" seznamuje Servác Heller čtenáře s celou řadou 

ruských měst a jejich částí. Ve způsobech, jakými tak činí, můžeme v podstatě 

rozlišit tři odlišné postupy. Pokud autor hovoří o městech, u nichž předpokládá, že je 

český čtenář spíše nezná, volí formu velmi obsáhlé reportáže. Ta svým rozsahem 

často narušuje kompoziční sevřenost příběhu, kvalitou pak připomíná dobové 

cestopisné příručky. Heller čtenáře seznamuje s historií města, sjeho polohou, 

průmyslem, obyvatelstvem, popisuje ulice, hotely, restaurace, historické a i jiné 

kulturní památky, festivaly či slavnosti, které se zde pravidelně konají, připomíná 

některé významné osobnosti. Je podivuhodné, jaké množství poznatků čtenáři 

zprostředkovává. Všimněme si například Hellerova popisu jeho milované Oděsy. 

Vedle odborných a zasvěcených komentářů se zde objevuje i subjektivní vztah autora 

к tomuto městu a působivé vystižení atmosféry všedního dne tohoto města: „Odessa 

je velké, imposantní námořní město. Pisatel těchto řádků prožil v něm chvíle slastné i 

strastné, ale zachoval si přece na Oděssn upomínku jen příjemnou. ...Ona jest na 

Černém tím, čím jsou Petrohrad a Riga na moři Baltickém; právem říká se jí tedy 

„ černomořská Marsilie ". ... na jejím místě stála před časy stará řecká osada Istrion, 

a když tato zanikla, ruská osada Kačuba, kteréž v patnáctém věku krymští Tataři 

dobyli a ji potom po svém způsobu přestavěli a Hadži-bej nazvali.... 1791 (ji) dobýval 

kníže Potěmkin ...Carevna Kateřina nazvala nové toto město Oděssou na památku 

staré řecké osady Odysseos čili Ordessos...Co do výstavnosti má Oděssa ráz 

kosmopolitický...Osmdesáte stop nad hladinou moře a přístavem vine se hlavní 

boulevard Oděsský, velkolepě nábřeží, rozkošná promenáda .Palác vedle paláce, 

jeden skvostnější druhého...Nejvíce imponuje střed boulevardu: rohové domy 

ulice...jsou do oblouku vykrojeny, takže s otvorem ulice pravidelný polokruh tvoří..^v 

ose tohoto luzného polokruhu stojí bronzová socha vévody z Richelieu, kterouž město 
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svému přednímu zvelebí telí z vděčnosti postavilo. ...přístavy, kdež veliké parníky 

zhluboka oddychuji, kolem stožárového lesu malé parníčky vesele se 

prohánějí...promenádou valí se nahoru i dolu ustavičně pestré zástupy lidu; dámy 

přicházejí v nádherných toilettách, a par/um, jímž hedváb jejich dýše, zápolí vítězně 

s impertinentni vůní nesčíslných hořících cigaret. "5~ Obdobně je popsána také 

Bachčisaraj v Hellerově povídce Chánova dcera s podtitulem Historická pověst 

z velké doby krymských Tatarů, Baku (Román cestujícího člověka), Sevastopol j(V^ 

jižním kraji), orientální město ve střední Asii Uzum-Ada (Román cestujícího 

člověka), rovněž středoasijské město Nový Merv (Román cestujícího člověka), 

kavkazské město Alušta (V jižním kraji), Uspenskij monastýr (Ve vyhnanství) nebo 

Carské Selo (Král stepi) atd. 

Druhým způsobem, jak Heller představuje čtenáři ruská města, jsou 

nesystematické, na mnoha různých místech roztroušené útržkovité poznámky, delší 

či kratší popisy a zmínky o městech, jejich ulicích, historii, ostrovech, řekách atd., 

z nichž si čtenář postupně může poskládat poměrně ucelený, přesný a výstižný 

obrázek. Takových drobných poznámek, charakteristik prostředí, pohledů do historie 

i současnosti najdeme v Hellerových románech opravdu celou řadu. Musíme totiž 

mít stále na zřeteli, že Hellerovou snahou bylo nejen pobavit, ale také poučit. Proto 

jsou jeho romány plné faktografických údajů, které mohou být na úkor samotného 

děje. Heller však SN/fc geografická fakta vkládá do románů tak přirozeně, že tvoří 

organickou součást vyprávění. Jsou kulisou a prostředím příběhu. Například když 

hrdinka v Petrohradě kráčí ulicí a vstoupí do paláce, dostane se Čtenáři poučení o 

vývoji názvu ulice i o historii a vzhledu paláce. Heller tak zručně, i když nikterak 

originálně, neustále propojuje zábavnou funkci svých románů s fúnkcí naučnou a 

poznávací. Takto například seznámí čtenáře s proslaveným oděským schodištěm: 

„Chodil jsem o polednách na boulevard, abych se ochladil stínem (a tam) sestupuji 

až dolů к moři ...několik sáhů dlouhé schody, asi deset poschodí po dvacíti stupních. 

Velikolepějšich schodů neviděl jsem nikdy. ...Zábradlím и schodů jest na obou 

stranách nízká, asi ve dvacíti tarasech sestupující zeď. Tak široká a pohodlná, že na 

ni lidé vystupuji... ba mnozí sestupují dolu po ni místo po schodech. Klenutí, na němž 

tyto schody spočívají, tvoří tunel, kterýmž nákladní vozy a ekypáže zcela volně 

52 Heller. S.. Pan markýz. str. 440-447 
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projíždějí. Obdobně popisuje ještě například Moskevské Velké divadlo (Bouře 

života), Tverskou ulici (Bouře života) nebo Tatarskij traktýr (Král stepi). 

V jiných případech mají faktografické poznámky přímý vztah к ději, protože 

bez jejich znalosti by čtenář obtížně chápal některé dějové momenty a zvraty. 

Příkladem je obraz Sobolevské ulice v Moskvě, která je místem mnoha nevěstinců, 

což musí čtenář vědět, protože pro události, které se tu odehrávaji, to má zásadní 

význam. Proto nás stímto faktem Heller hned zpočátku seznámí: „Sobolevskij 

pereulok" čití Sobolevská příčná ulice spojuje Srětenku s „Cvětočným (květinovým) 

boulevardem. Jest to zvláštní ulice: asi deset minut dlouhá, prostředně široká, světlá, 

vzdušná, a hezky výstavná. Ulice tato jest za dne nápadně tichá a pustá...Ale jinak 

tomu bývá v noci... Jest to privilegovaná ulice vykřičených domů, ve kteréž ani jediný 

nečiní výjimku. "'4 

S některými geografickými reáliemi Heller čtenáře seznámí pouze tím, že se 

o nich zmíní. Příkladem je „Strastnoj monastýr", „Sadóvaja", Borelova restaurace. 

Veliká mořská ulice, Petrohradský hotel", Jekatěrinská ulice, Deri bašova ulice. 

Za připomínku také stojí Hellerův přístup к jazykové formě místopisných 

názvů. Některé názvy totiž překládá (někdy ne zcela zdařile) do češtiny, jiné 

ponechává v původním znění, přičemž je buď umisťuje do uvozovek nebo nikoli, u 

některých uvede jak znění ruské, tak české (Carskoje Selo - po česku by se řeklo 

„ Carská vesnice "). 

К některým ruským městům, zvláště к Oděse, Moskvě a Petrohradu, měl 

Heller silný vztah citový. Proto jsou jejich popisy citově angažované: „Celou noc se 

chumelilo a Mosk\>a byla tudíž vysoko zaváta. Po takové noci bývá Moskva 

nejkrásnější: není zima, není teplo, není šero, není jasno; je zrovna tak mílo doma 

jako venku, že člověk div se nerozplývá, že se cítí volným a šťastným. " v Podobně 

obdivuje Heller i zimní Petrohrad: Nádherný obraz...spatři cizinec...na žulovém 

nábřeží Něvském za jasného zimního jitra, když bylo slunce z nočních par vystoupilo 

a velkolepé carské město se zlatými báněmi a obrovskými paláci veselým jasem se 

naplnilo. Bělostná vrsfra jiskřícího sněhu pokrývá také ulice, náměstí, sady, stromy a 

sochy, takže obrysy všech věcí jako v nějakém mlhavém obraze se rozplývají. "~6 

53 Heller. S.. Pan markýz. str. 445-446 
"1 Heller. S.. Bouře života, str. 3 
" Heller. S.. Salomonida. str. 83 
56 Heller. S.. Pan markýz. sir. 196 
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3.1.2 Vesnice 

Rusko 19. století představuje především vesnice. Té však Heller věnuje 

daleko menší pozornost než městu. Neskýtá totiž tolik možností pro poučení, je 

chudší na poznatky, na hmatatelná a jasná fakta. Vesnice nemá ani bohatou historii, 

která by stála za zaznamenání, ani krásnou architekturu, kterou by bylo možno 

popsat, natož pak rozvinutý kulturní a společenský život, o němž by stálo za to 

referovat. Jejího systematického popisu se čtenář Hellerových románů nedočká. 

Nicméně si lze o ní vytvořit představu na základě letmých, kusých informací, jež 

můžeme z Hellerova textu vyčíst. 

Tak se například můžeme dozvědět, což zajisté není žádným překvapením, že 

ve vesnické krčmě není běžně к dostání šampaňské, neboť není, kdo by ho pil. Na 

dotaz, zda má sekt, tedy hostinská odpovídá: ,JCdyby nebylo tuto urozeného pána, 

neměla bych ho pro koho také? Mužici šampaňské nepijí... "5 

I pouhých zmínek o prosté existenci nějaké vesnice je v Hellerových 

románech jen poskrovnu. Při pozorné četbě nalezneme jen vesnici Faros, Aútku a 

Muchalatku, o nichž se ovšem nic podrobnějšího nedozvíme. Více informací nám 

Heller sdělí o vesnicích, které jsou něčím zajímavé. Takových je ale málo. К těm 

několika výjimkám patří Livadie, letní sídlo carevny Marie Alexandrovny, a Alupka, 

letní sídlo knížete Voroncova ( obé v románu Ve vyhnanství). 

Přesto krátký, ale výstižný a barvitý popis života v ruské vesnici u Serváce 

Hellera nalezneme: „Ve vesnici bylo vše jako jindy. Před chalupami seděli starci a 

kouřili. Na zápražích „kolébaly " baby nemluvňata, rozumí se, po rusky. ...Na ulici 

váleli se v hlubokém prachu kluci a hříbata. V „ kabaku " čili krčmě jako obyčejně 

živo „ v zimě hřeje, v létě chladí". ...Jinak všude ticho, poněvadž je všechen ostatní 

lidná polích. "" 's 

Poněkud podrobněji zobrazuje Heller vesnici, která není ruská, ale tatarská, 

tedy jistým způsobem exotická. Opět jde o popis velice přesný a výstižný, který 

přináší zajímavé a podstatné detaily, ale také charakterizuje ves jako celek a 

zachycuje i na první pohled nepostřehnutelnou atmosféru: „...vystoupil jsem až 

к vesnici Korbeklám—fest to poslední vesnice na této straně stráni; výše prostírají 

Heller. S.. Pan markýz. str. 120 
58 Heller. S.. Král stepi. str. 64 
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se už jenom lesy. Jako ve všech horských tatarských vesnicích, probíhá i zde středem 

vesnice bystrý potok, tvoře hlavní ulici hnízda. ...Po obou stranách 

potoku ...rozkládají se malinké chatrče, skoro jako budky bobří. Do polovice vězí ve 

skále, vyčnívající pak části jejich jsou spleteny z větvoví nebo hrubé chvoje a 

omítnuty, vlastně opleskány žlutou hlínou. Dvéře do nich jsou nízké díry, jimiž 

vzpřímen nikterak neprojdeš, a oken skoro žádných ani nevypátráš, - tak jsou 

zastrčeny nebo maličký! Střechy těchto chatrčí jsou po východním způsobu docela 

ploché, velmi pevné a hlínou hladce urovnané - Tataři sjíždějí na ně s hory koňmo i 

s celými vozy! Sřechy tyto jsou ...zároveň také balkóny, jídelnami, sušírnami, ba do 

jisté míry i ulicemi. ...na každé střeše stojí aspoň jedna z hlínu uplácaná budka 

s okrouhlým otvorem komín nebo pícka. Na dvorech pak nalézají se podobné z 

houžví upletené a hlínou silně omazané, ale větší budky -pekárny na chléb. "59 

3.1.3 Příroda 

Servác Heller ve svých prózách často hovoří o přírodě. Jeho romány jsou plny 

dlouhých popisů horských strání, říčních údolí, stepí, lesů, hor a vrcholků. Při 

pozorném čtení poznáváme, že tyto popisy se po formální stránce nepatrně odlišují 

od popisů měst či interiérů. Heller se tu přibližuje romantickému pojetí a jeho popisy 

přírody jsou natolik subjektivně zabarveny, že můžeme hovořit, jistě sjistou 

nadsázkou, o líčení. Velká láska к přírodě je každopádně z jeho popisů více než 

patrná. 

Sledujme například, s jakou přesvědčivostí, zaujetím a pochopením pro krásu 

a tajemství přírodních scenérií zobrazuje Heller atmosféru petrohradských ostrovů: 

„...obživly ostrovy v majestátním ústí Něvy-Jelaginskoj, Krestovskij, Kámennoj, 

Petrovskij, a Aptekarskij. ...Když pak se přiblížila doba, kdy slunce v nachové 

záplavě do zlatoskvouci hladiny okeanu se ztápi, asi ke dvanácté hodině, pospíšilo 

všechno na proslulou špici ostrova, odkudž velkolepý tento západ nejlépe lze viděti. 

Je-li na vysokých horách okouzlující slunce východ, poskytuje zde uchvacující obraz 

jeho západ. Velikoleposti tohoto zjevu péro vypsali nedovede; tot přímá, živá, svět 

v ' Heller. S.. V jižním kraji. str. 173-175 
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ovládající poezie přírody, němá a přece tak velebná, že by člověk na kolena padl a se 

klaněl. "60 

Romantickou náladu cítíme i z Hellerových častých a mnohdy i rozsáhlých 

popisů moře. Je zjevné, že měl moře velmi rád a rád se к němu vracel. Uměl o něm 

vyprávět velmi sugestivně, naléhavě a při tom věrně. V některých pasáží se uchyluje 

к poetickému a expresivnímu vyjádření, к jistému patosu, nadnesenosti, užívá 

zvolacích vět, oslovuje neživé předměty, využívá zvukomalebnosti, čerpá z lexika a 

tvarosloví, jež jsou běžná spíše v poezii (luzný, nořit zrak, v ústrety, lepá, stříbrolesk, 

křídloma, vodní pustina). Někdy se nemůžeme zbavit pocitu, že jde o jakési klišé, 

šablonu či dokonce kýč, nicméně i to patří к osobitosti Hellerova projevu: „Nořím 

zrak do luzného obrazu mořské tišiny. Jak dávno jsem tě již neviděl, tajemná 

krasavice! Pět nepokojných let zbrázdilo mi tvář čelo od té doby, co jsem se dob tebe 

zamiloval. Ty můžeš o sobě říci: „Černá jsem, ale krásná jsem!" Zdáš se mi ještě 

krásnější, než jsi byla tehda. Opět ochvívá a občerstvuje mne tvůj svěží, neobsáhlý 

dech světový. Opět šumí mi v ústrety vznešená harmonie tvého vlnobití. Buď 

pozdravena, cudné, lepá, majestátní, hrozná thelasso. ... Jsme s mořem sami. Nikde 

nic, než oblohou na obzoru ostře ohraničený kruh modré hladiny, v dáli zářícím 

střibroleskem se třepotající, miliardami slunečních jisker sršící, věčně se chvějící, 

věčně se kolébající, věčně šumící velkolepým rhytmem neobsáhlé vodní pustiny. Na 

obloze ani mráčku a na moři nikde ani jediné plachty. Bílí rackové táhnou řadou 

jako na šňůře navlečeni, pak rozptylují se, poletují, odpočívají srozepjatýma 

křídloma na opěněných vlnkách, pozvedají se opět a ulétají za obzor. "6I 

Jako kontrast к této ukázce působí prostý popis mořského přírodního úkazu, 

který postrádá jakýkoli náznak sugesce, naléhavosti a osobního prožitku. Je to suchý, 

až suchoparný popis určitého jevu připomínající vědeckou přednášku (také ho 

v přímé řeči předkládá společnosti jistý profesor). Ze srovnání těchto dvou ukázek je 

patrné, v jakých dvou krajně odlišných polohách se Servác Heller pohybuje: 

„Světélkování moře, vzácná společnosti, je zjev nadmíru sice krásný, překvapující a 

na pohled sice zrovna čarovný, ale v podstatě velmi prostý. Příčinou světélkování 

moře jest prostá hniloba. ... V moři, zejména v jeho vrchních vrstvách žije nesčíslné 

množství drobounkých, ponejvíce prostému oku neviditelných zvířátek. Takovýchto 

zvířátek akefali či bezhlavá jim říkáme - plovou někdy po velkých parnech 

611 Heller. S.. Pan markýz. str. 348-352 
61 Heller. S.. Román na bojišti, str. 16-17 
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myriády a myriády na povrchu mořském, jsou v rozkladu hniloby a světélkují ve tmě 

jako shnilé dřevo nebo hnijící makrely, ba ještě více a jasněji. Takto exaktně 

seznamuje Heller čtenáře s mnoha přírodními útvary, jako jsou údolí, říčky, skalní 

hřbety, pobřežní pásy či solné pouště a písečné stepi, především na Kavkaze a ve 

střední Asii, například se Sudackou dolinou (V jižním kraji), řekou Murgabu (Román 

cestujícího člověka) nebo Aluštinskou dolinou (V jižním kraji). 

Podobnou směs sugestivní romantiky a pozitivní, přesné deskriptivnosti 

vykazuje i popis východu slunce nad mořem, zajímavý velkou mírou barevnosti a 

smyslem pro dynamiku okamžiku: „...tmavá čerň přechází v bledou, jako blátivou 

zeleň, více šedou než zelenou ...v tom zarděl se rázem takřka východ, chvost 

měsíčního světla na vodě proměnil se ve zlato, a kalně zelené vlnky ...doslaly 

načervenalé hlavičky. ...vynořilo se rudé témě sluneční koule, a pruh světla...rozžel 

se v plamenný lesk růžového, bengálského ohně. ...křiklavá zeleň vody zbledla zase a 

oblila se leskem zlatě narudlým ...až poslěz barva jeho se učistila, v temně zelenou, 

jako skleněnou přešla a odlesk slunce na vodě docela zbělal. 

Čtenář neobeznámený například s povídkou M.F.Dostojevského Bílé noci, by 

nemusel mít povědomost o petrohradských tzv. bílých nocích, tedy o přírodním 

úkazu poslední třetiny měsíce června, kdy slunce v podstatě nezapadá a noc je dobou 

procházek, hostin a slavností: „Tou dobou nemůže být totiž v Petrohradě a jeho okolí 

o nějaké noci vlastně řeči; slunce zapadá tepn> po půlnoci, aby za hodinu opět vyšlo, 

a o dobu mezi západem a východem dělí se bratrsky večerní a ranní soumrak. "64 

Vědecky popisuje Heller i rostlinstvo, jež se v té či oné krajině nachází. Jeho 

popisy vykazují vysokou odbornou úroveň botanickou, zoologickou, geografickou i 
historickou: „Stromoví, kteréž hlavně z topolů pozůstává, roste jenom podél řek a 

nedaleko jich. Jest to od Schrenka objevená „populus diversifolia" čili 

„Euphratica". Křoviny nalézají se v postraních údolích, kteráž se z oas vzhůru 

к horám vinou, a pozůstávají z tamaryškových keřů, rozličných druhů hložin a kravin 

bobulitých. Na výšinách Kjurendagu, Syntského pohoří a Kopet-dagu rostou vysoké 

statné stromy jalovcové (Juniperus excelsa), v Balchanech fíky, na Kjuren-dagu za 

Kizil-Arvatem hrušky (pláňata), na Herirudu pak stromy pistádové. Na polích 

pěstuji se hlavně pšenice, menší měrou kukuřice, džugura, pak šafrán a jiné barvivo 

6- Heller. S.. Román na moři. str. 108-109 
63 Heller. S.. Román na moři. str. 19 
ы Heller. S.. Král stepi. str. 24 
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obsahující rostliny, dále picni rostliny, jako jetel, vojtčška, také konopí atd. 

V Bachaře pěstují nejvíce bavlnu, v Kašce tabák. Melouny a dýně daří se 

všude... obzvláště rozšířeny jsou strom meruňkový, broskev, jejíž vlastí je Per sie, 

vinná réva, vlašský' ořech a granát. "6> 

Vedle rostlinstva věnuje Heller pozornost také říši živočišné. I pro ní má 

velké pochopení a překvapující znalosti. Všimněme si v následujícím úryvku spojení 

vědeckosti a faktičnosti, která se především prezentuje na úrovni substantiv, se 

subjektivistickou něhou a láskou, představovanou deminutivy, adjektivy, verby a 

složitou syntaxí: „Nesčíslné druhy holubů a kachen laškují ve vysoké trávě a kolem 

kalužin a nebojí se ani člověka; skřivánci, čejky, sluky a jiní tažní ptáci objevují se na 

krátkou dobu. Také labutě a černí čápové zapadají tu a tam; v křovinách objevují se 

obyčejní zpěváčkové lesní a slepni, v trhlinách hlubokých, hlinitých říčních břehů 

hnízdí kavky, havrani a vlaštovice; hustým rákosím и jezírek probíhá klouzavě 

bažant, na horách vyletují jeřábci a koroptve, na stromech klepají krásni datlici, na 

telegrafních drátech kolébají se mandě líci, a s obyčejným špačkem přicházejí i jeho 

vzácní, růžově, zeleně a žlutě se lesknoucí příbuzní. V opuštěném, rozvaleném zdivu 

zdržují se poštolky a sovy, na roztroušených pak balvanech objevují se vzácné druhy 

supů a obrovští orlové. "6б 

Připomeňme si v této souvislosti kratičký, ale výstižný popis činnosti datla, 

v němž se Heller projevuje jednak jako bystrý pozorovatel a výtečný znalec přírody, 

ale také jako její milovník, jenž má pro její kouzla velkou slabost: ,flež se spouští, 

nasazuje datel zobák do nejhořejši dírky, a když pak spustiv se po kmeni, dolů letí, 

zapadá mu zobák rychle zdířky do dírky, vypuzuje tím hmyz z kmene a působí 

zvláštní frkavé a strouhavé klepání, kteréž zrovna omamující dojem činí, když 

s četných stromů zároveň se ozývá. "6 

" Heller. S.. Román cestujícího člověka, sir. 131 
"ft Heller. S.. Román cestujícího člověka, str. 133 
6" Heller. S.. Král stepi. str. 58 
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3.2 Věci 

3.2.1 Interiéry 

V "ruských románech" Serváce Hellera navštíví čtenář opravdu veliké 

množství různorodých interiérů. Od skvostných šlechtických paláců a salónů, přes 

pokoje v domech středních vrstev až po obyčejné a prosté příbytky těch nejchudších. 

Čtenář nahlíží nejen do pokojů ruských lidí, ale dívá se také do příbytků Tatarů na 

Kavkaze či Židů v Haliči. Má také možnost navštívit řadu hotelů, restaurací, hostinců 

či nádraží. Co se interiérů týče, je tedy možno bez přehánění říci, že v této oblasti 

naplnil Servác Heller poznávací a naučnou funkci svých děl měrou vskutku 

vrchovatou. 

Hellerovy romány bývají označovány jako salónní. Toto označení nemá 

daleko к pravdě především tehdy, budeme-li sledovat v jakých interiérech se příběhy 

především odehrávají. Je evidentní, že jsou to honosné salóny, sály, budoiry a 

komnaty šlechtických paláců a zámků. Pro jejich zařízení má Heller evidentní 

slabost, libuje si v jejich barvitých a někdy až zbytečně rozsáhlých a detailních 

popisech. Snaží se co nejdůkladněji vylíčit, jak takové sály a salóny vypadají, 

přiblížit jejich lesk, slávu a atmosféru: „...velký salón tonul v záři nesčíslných snad 

světel. Velký vánoční špalek hořel, živě praskaje, v krbu také zde visely po stěnách 

zelené guirlandy a šťavnatá zeleň vavřínu i cesmíny, a chvoj a letorosty myrtové 

vinuly se kolem zářících rámů zrcadel a obrazů. ...nádherné štukové ornamenty na 

stropě s ženskými figurami nesly květinami ozdobený rámec, z něhož mistrnou rukou 

malovaný „ Venušin triumf" vesele vyzíral. Malý Amor houpal se rozpustile na řetězu 

těžkého bronzového lustru, ověšeného tisíci broušených křišťálů. Stěny...byly 

potaženy bledě zeleným atlasem bez lesku a nad krbem z rouge antigue s bronzovými 

karyatidami umístěn byt obdivuhodný starý gobelin, představující Apolona a Musy. 

V rozích stály nádherné bronzové, křišťály ověšené kandelábry a ve výklencích 
MCO 

uprostřed palem a květin kynuly purpurově potažené lenošky. " 

68 Heller. S.. Salomonida. str. 7-8 
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Druhou nejčastější místností, interiérem, ve kterém se odehrávají děje 

Hellerových románů, jsou budoiry, tedy vlastně přijímací pokoje, ve kterých pán či 

paní domu rozmlouvá se svými hosty. Původ označení napovídá, že při jejich 

zařizování a výzdobě se Rusové inspirovali především ve Francii. Jak tedy budoiry 

vypadaly: „Budoir byla neveliká, ale v rokokovém slohu neobyčejně vkusně a líbezně 

upravená komnata. ...Nábytek potažený skvostnými látkami, do nichž vetkány byly 

malebné obrázky galantního obsahu, na stěnách čalouny s luznými malbami, 

rozkošné obraty v mohutných rámcích, zrcadla, jejichž broušené křišťálové rámce 

jako duhové obruby různými barvami se míhaly, zrcadlové skříně, okrasy z emailu, 

smaltu a slonové kosti, v rozích krásné květiny a ve vzduchu mírná, jemná vůně, jako 

dech jasmínu a kvetoucí lípy. Osvětlen byl budoir růžovým světlem vi sací lampy. "69 

Kromě salónů máme samozřejmě možnost seznámit se také s vybavením 

dalších místností v sídlech jak šlechtických, tak středních vrstev: ,Mafy zadní 

pokojík, babin budoir a zároveň ložnice, byl čistě, ale s jakousi sprostou nádherou 

zařízen. Vysoká postel s červenými „nebesy", zrcadlová skříň se stříbrným náčiním a 

sterými pestrými drobotinami, garnitura s červeným aksamitovým povlakem, 

mahagonový, ale velmi nevkusný šatník, po stěnách bílé tylové draperie s červenými 

stužkami, na podlaze koberce s velkými, křiklavými květy, bílou závojovou látkou 

zastřená dvě zrcadla, několik hrozných obrazů se zlatými rámci atd. " " 

Heller nás také zavádí na železniční stanici. I zde se projevuje jako objektivní 

pozorovatel, nesnaží se realitu přikrašlovat ani nás nesvádí к zbytečnému sentimentu: 

,ßyla to smutná, bídná stanice. Přednosta uvedl cestující do své úřadovny, kteráž 

byla zároveň také skladištěm pro zavazadla, kasou a čekárnou. ... V zadním rohu na 

levo leželo na zemi v bílých kožiších několik „mužiků", kteří mohutně odfukujíce, 

spánek spravedlivých spali. " 1 

Jako člověk, který byl vzhledem к svému povolání nucen hodně cestovat, 

poznal Heller řadu velkých zájezdních hostinců, hospod i obyčejných, malých 

zapadlých krčem. I o nich, jejich vzhledu a zařízení čtenáře informuje. Nepředstavuje 

nám však jen hostince běžné, ale i ty zvláštní: „...odebral jsem se do hostince. 

Mysli Iť jsem, že jdu do některého z oněch velkých „traktýrů", v nichž hlavně kupci 

moskevští ...popíjejí, a ona to zatím místnost zcela zvláštní. ...Osvětlen byl sál třemi 

Heller. S.. Salomonida. str. 225 
" Heller. S.. Salomonida. str. 176 

11 Heller. S.. Pan markýz, str. 101 
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lustry nehrubě vkusných tvaru a čalouny na stěnách - šedé s červenými a zlatými 

květy byly na mnoha místech z bort i lé a valně již sešentělé. Také záclony a draperie 

v oknech jevily známou směs hledaného vkusu a sprostoty a vůbec byla celá elegance 

těch místností jaksi zchátralá...Mezi prostřenými okny stál veliký „orkestrion", 

mohutný to, varhanám podobný hudební stroj ...Otevřenými dveřmi na konci sálu 

bylo vidět do herny... " " 

Nejen vznešené salóny a nádherné paláce však zajímají a přitahují Serváce 

Hellera. Všímá si a přesvědčivě, barvitě a s patrným pochopením popisuje ubohé 

chatrče obyvatel kavkazských osad: „Komůrka, kterouž nám zde vykázal, neměla 

dřevěné podlahy, nýbrž toliko „mazanici" čili upěchovanou hlínu, byla velmi 

nizounká a měla dvě malinká okna, vyplněná místo sklem hustými dřevěnými 

mřížkami, jimiž vzduch volně sem i tam proudil. Hostitel a jeho syn zapálili nám na 

počest uprostřed jizby hromádku suchého klestí, posadili se s námi к ohni a hovoříce, 

jak jen mohli, dýmali statečně z dlouhých či buků... Kolem vinul se, jako všude na 

východě, divan, vysypaný kravskými chlupy a pokrytý pestrým, hrubým kobercem. Na 

jakési primitivní poličce leželo několik ohmataných knih a starý, na pergamenovém 

papíře psaný korán." ' „...Špinavých koutů se smetím, odpadků a cárů nikde 

žádných není. Tu a tam leží však velké kusy tlusté, nebarevné plsti, koberce to 

tatarských horalů. Plsti tyto přenášejí se z místa na místo, jak si kdo kde chce 

posedět nebo poležet. Podivný dojem činí na Evropana, že není ve světnici nikde 

žádný stůl, žádná židle, žádná lavice .. .Nad divany táhly se po stěnách jakési 

lavičkám podobné, dlouhé police, na kterých všechno bohatství rodiny vyloženo bylo: 

lesklé cínové nádobí, pásy stříbrně filigránové práce, skvostné čapky, zlatými penízky 

hojně ověšené, zbraně, šperky a vůbec vše, co dělá parádu. " 4 

Pro srovnání umožňuje Heller čtenáři nahlédnout rovněž do jídelny 

honosného městského hotelu. „Byla dosti prostorná, čistá a světlá, celé zařízení její 

jevilo jakýsi nerozhodný kompromis asijského vkusu s obvyklým pořádkem 

evropským. Byly tu divany a židle, tuburetty i čtverhranné stoly, koberce i krajkové 

záclony s oponami, polštáře na zemi a na stěnách podobizny carských manželů. 

Scházela jen svatá „ikona" v rohu s věčně hořící lampičkou, důkaz to, že hostinský je 

mohamedán. " Zůstaňme ještě v kavkazském hotelu a podívejme se do hotelového 

: Heller. S.. Salomonida. str. 101-103 
' Heller. S.. V jižním kraji, str.48 
' Heller. S.. V jižním kraji, str.209-210 
5 Heller. S.. V jižním kraji. str. 200 
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pokoje: „Byla to docela pustá jizba, v nevysokém prvním patře po evropsku, ale nad 

míru velmi jednoduše zařízená: bílá podlaha z bukových prken, železná postel, 

rákosová pohovka s tlustým květnatým polštářem a mezi okny čistě vydrhnutý 

javorový stolek s takovoutéž židlí. Vedle dveří viselo na bílé stěně neveliké zrcadlo 

v pozlaceném rámci a vzadu v koutě stálo na jakémsi taburettu bílé umyvadlo 

s vysokou štíhlou konvici. " 6 

3.2.2 Předměty 

V románech Serváce Bonifáce Hellera máme nejen možnost poznat život na 

Rusi v jeho době, ale také se seznámit s řadou předmětů každodenního i svátečního 

dne. Některé nejsou zajímavé, protože čtenář je zná i ze svého prostředí, jiné svou 

výjimečností či dokonce exotičností dráždí představivost a především přispívají 

к poučení, rozšiřují poznání a obzory. 

Mezi věc charakteru skutečně pro tehdejšího čtenáře až exotického, jež jitří 

jeho obrazotvornost, lákají a přitahují a zároveň přinášejí poznání, patří například 

fontány, které jsou ve stepi rozestaveny pro žíznivé koně i jezdce, aby se tu mohli 

osvěžit. Zároveň jako vždy neopomene Heller představit čtenáři alespoň některé 

z místních zvyklostí. I z krátkého popisu vycítíme porozumění i určitou míru obdivu 

a úcty ke starodávným zvykům: „Dle krásného východního obyčeje jsou po celém 

Krymu na cestách kamenné fontány, и nichž dychtivě se staví člověk i zvíře! 

Z kamenné, kolmo stojící desky čili stěny teče voda krátkou rourkou nebo žlábkem do 

kamenného koryta. ...Fontán má na stepi cenu dvojnásobnou, zejména je-li kraj 

pustý, kamenitý; proto mají Tataři к němu úctu téměř posvátnou a vytesávaji jméno 

toho, kdo jej postavil, do kolmé desky uprostřed veršů z koránu. " 

Jelikož byl Servác Heller vždy především novinář a s ruskou žurnalistickou 

scénou byl dokonale obeznámen, máme v jeho románech možnost seznámit se 

s řadou ruských periodik (Vojennyj letučí listok, Golos, Oděský listok, Novorossijskij 

telegraf, Moskevské vědomosti, Hemera, Oděský věstník, Vládní věstník). 

Z velkého množství zajímavých předmětů, které se objevují v románech 

Serváce Hellera si představme alespoň jednu kuriozitu. Tou je obyčejná, vesnická, 

"6 Heller. S.. V jižním kraji. str. 163 
" Heller. S.. V jižním kraji. str. 7 
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kavkazská kolébka: ,JColébka ruských děti je nadmíru prostá: ke stropu nebo trámu 

připevněna na dvou provazech hluboká, vystlaná ošatka, a v té leží dítě; třetí 
' г 7Я 

к o šat се přivázaný provaz má baba v ruce a houpá. " 

Servác Heller nejenže nás seznamuje s různými předměty, s nimiž je možno 

se na Rusi setkat, ale také nás zavádí na místa, kde je možno je koupit. Jde především 

o městská tržiště. Jedno z nich přibližuje Heller velmi podrobným popisem: „Tisíce 

lidu valí se den co den úzkými branami na „tolkučij rynok" čili na 

tržiště ...Petrohradští říkají mu prostě „všivý trh"... jest to město bud a 

hadrů ...tmavých a přece živých a veselých, děsných a přece zajímavých, ošklivých a 

přece lákavých míst, kde hemží se zdvižené Petrohradské bahno, kal všech národů 

světa a mezi ním spodní část ruského obyvatelstva, kteráž ze vrozeného pudu veliké 

mravní převahy pořádek udržuje i ve zmatku, slušnost i ve špíně, poctivost i ve 

šmejdech, úhlednost i v hadrech. ...Člověk žasne nad tím rozmanitým zbožím: hadry, 

ucouraná veteš, odřizky a odstřižky, střepina, polámané věci, zbytky náčiní a nářadí, 

staré a nové obrazy, kusy skla a plechu nakupeny a tu a sestaveny na zemi, na 

stolech a v boudách, a jinde zase věci opravené, sklížené, slepené a sešité, pak 

odpadky všeho druhu: kytle, jež nejchudší nádeník někde zahodil, sukně, již ani 

služebné poslední řady nemohly potřebovat... " 9 

3.2.3 Jídlo a pití 

Jídlo a pití hraje v románech Serváce Hellera velkou roli. Čtenář se často 

ocitá na nějaké hostině, je přítomen nějakému banketu či večeři, seznamuje se 

nesčetným množstvím jídel, s jejich popisem a přípravou, řada dějů či rozhovorů se 

odehrává při snídani, obědě či třeba svačině. Sám Heller byl patrně labužníkem, 

neboť o jídle říká: „Zde byla by na místě chvalořeč o výtečně ustrojené hostině. Jaké 

to divadlo, jaká rozkoš všem smyslům! ...Francouz jakýsi napsal kdesi: „Dobře 

upravená a podaná hostina má takovou cenu jako dobrá velká báseň. Jest pak hlavní 

chloubou civilizace, že obyčejné chtíče lidského ústrojí proměnila v rozkoše a jemné 
„80 

požitky. 

~8 Heller. S.. Král stepi, str. 64 
Heller. S.. Pan markýz, str. 322-327 

80 Heller. S.. Salomonida. str. 140-141 
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Výborná hostina však vyžaduje pěkně prostřený stůl. Těžko říci, jaké pocity 

asi prožíval méně movitý čtenář při četbě následujících řádků, zda závist, vztek, 

obdiv či nadšení: „První talíře byly křišťálové se zlatými podložkami, na stojanech 

pak v rozích sálu a na kredenci skvěly se sloupy talířů stříbrných, pozlacených a 

z barevných skel; příbory střídaly se zlaté, stříbrné a skleněné, číše pak a kalíšky 

byly ve směs z čistého křišťálu. ",s/ 

Co vše na takovou hostinu patří, vysvětluje Heller až s příkladnou 

důkladností: „Vcelé severovýchodní Evropě, tedy ve Skandinávii, ve Finsku a na 

Rusi nezačíná oběd nebo hostina polévkou, nýbrž „zákuskou", kteráž na postranním 

stole a neb docela v komnatě před jídelnou připravena jest a v stoje se požívá. 

Zákusku tvoří různé drobotiny: kaviar čili ikra, sardýnky, slanečky, řízky uzeného 

lososa, červený a bílý sýr, ředkvičky a především čadská, samožitná 

vodka!...hostina...byla takřka vzorem ruského oběda. Nejprve podávali silný 

bouillon, do něhož...přidal si každý ze stříbrné mísy lžičku rozpěněné smetany a 

přikusoval buď teplé paštičky nebo černý otrubový chléb. Vyvařené maso z polévky 

se и Rusů na stůl nepřináší; to zůstává v kuchyni na sekaninu pro čeleď. Po polévce 

přinesena delikátně připravená ryba, lavaretka, do zlata upečená na másle 

s vonnými bylinkami. ...z kuchyně přivalen na zvláštním stolku o čtyřech kolečkách 

ohromný roastbeef. ...Jakožto peče ně následovali rjabčili (jeřábci), nejdelikátnější -

jak známo - divoká drůbež, a po nich s hustou omáčkou a paštičkami tetřívci. Těmto 

dvěma lesním ptákům dávají Rusové přednost před koroptvemi, křepelkami, slukami i 

divokými kachnami, místo sladkého moučníku, kterýž se ruským kuchařům ze všeho 

nejméně dařívá, předloženy ...zvláštním způsobem dušené bílé řepy, naplněné 

mandlemi, a na jiné míse dušená, cukrem posypaná jablka., pak teprve následovala 

koruna hostiny: čerstvé, z jižní Itálie přivezené ovoce, třešně, meruňky, jahody a na 

závěrek zmrzliny. "л" 

Chutná hostina nemusí probíhat jen ve velkolepém šlechtickém sále, někdy to 

může být skrovná svačinka na výletě v Tatrách. Ani tehdy Heller neopomene sdělit, 

jaké zákusky к čaji při ní byly předkládány: „..., pak krásný kus uzené „bělorybice", 

soudeček kaviaru, kus krakovské „kilbasy", červenou kouli eidamského sýra a 

několik kousků pěkného pečiva. "" 

81 Heller. S.. Salomonida. str. 141 
8 : Heller. S. Pan markýz. str. 310-312 
83 Heller. S.. Pan markýz. str. 105 
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Typickým a dodnes oblíbeným, téměř národním jídlem v Rusku je tzv. šašlik. 

Málokdo dnes ale ví, že je původem z Kavkazu: „Světnice byla naplněna příjemnou 

vůní jakési pečené; stará Gruzínčina kuchařka připravovala nám na uvítanou 

proslulé kavkazské „šašliky ". To jsou dobré řízečky jehněčího masa, navlečené jako 

korálky na dlouhém ocelovém rožni, chutně okořeněné a pečené nad žhavým 

dřevěným uhlím. Mezi jiná typická ruská jídla patří tzv. bliny. I o těch nás Heller 

poučí způsobem poněkud připomínajícím zjednodušený návod v kuchařce: „..jsou 

„bliny", lívanečky to ze pšeničné mouky, mléka a vajec připravené a na másle 

pečené. ... Vychladlé bliny zůstávají ležet, vřelé pak potírají se kaviárem a polévají 

hustou smetanou. " v 

Fenomén tzv. veřejných kuchyní, který tak dobře známe z dob 

komunistického režimu, existoval, kupodivu, již v carském Rusku 19. století. Servác 

Heller nás s tím samozřejmě seznamuje: „Ve velkých ruských městech jsou totiž 

„kuchmisterské" závody, ve kterých se v každý čas může dle lístku jisti aneb také 

jídlo domů objednávali. V závodech „kuchmisterských" nesmi se hostům nic jiného 

nelávati, než čistá pramenitá voda. '*"6 

3.3 Válka a armáda 

Jelikož Servác Heller působil ve své novinářské profesi také jako válečný 

dopisovatel, ve válečných záležitostech Ruska se dobře orientoval a osobně se stýkal 

s mnohými představiteli ruské armády, nepřekvapí nás, že válce a armádě věnuje ve 

svých „ruských románech" velkou pozornost. Především z Románu na bojišti, který 

je celý literární reportáží z rusko-turecké války a z románu Eugenia ivanovna, jenž se 

též odehrává na pozadí této války, máme možnost se poměrně podrobně dozvědět 

ledacos o ruské armádě, o válečných poměrech, o životě v Rusku za války. 

Jak vypadá země, která je ve válce, jak se promění její každodenní život, 

vzhled měst i vesnic, zvyky jejích obyvatel, jak se mění atmosféra i chování lidí, to 

ví Servác Heller velmi dobře, vždyť byl v takových časech v Rusku nejednou. 

Proměnu způsobenou válečným stavem demonstruje na příkladu z Oděsy: „Oděsa 

Heller. S.. Eugenia Ivanovna, trs. 92 
85 Heller, s.. Pan markýz. str. 263-264 
86 Heller. S.. Král stepi. str. 6 
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byla к nepoznání. ... To město, jehož ulice se jindy podobaly mraveništi, kde hluk a 

šum od časného rána neustávaly až do půl noci, kde všechno všude bývalo 

přeplněno ...Obchodje všechen zaražen, odklizen. Hotely jsou téměř prázdné. ...spát i 

může chodě ulicemi, kde se dříve chodívalo zrovna o život. ...Místo kupeckých 

nákladních vozů a lehkých kočárků objevuji se tu ve dlouhých přestávkách leda jen 

vojenské povozy a dělostřelecké káry se střelivem. A přístav sám, jindy jediný les 

stožárů a parochodových komínů, rejdiště nesčíslných loděk a parníčků, jest nyní 

jediná, složitá batterie. Všude zejí jenom obrovská děla s jícny obrácenými na 

otevřené moře. A místo kupeckých plachtových korábů a poštovních parníků stojí tu 

s vojenskou grandezzou uprostřed velké „rejdy " plovoucí pevnost, kruhová válečná 

loď „Popovka", a po stranách, и břehů, kolébají se zvolna dvě fregatty. ...nebylo ani 

divadla, ani cirkusových produkci, ani velkých koncertů, a s večerem tedy všechen 

ruch přestával." 

Tento poměrně chmurný obraz však sám Heller vzápětí neguje, ukazuje, že 

ani ve válce nemusí být vždy jen smutno. A kupodivu chápe válečný stav 

v některých ohledech dokonce jako výhodu. Tento možná trochu nepochopitelný 

názor se vzhledem к jiným postojům Serváce Hellera spojuje ještě s chválou ruské 

armády, jejíž poměry ovšem na jiných místech také lehce kritizuje: „Oděsa nalézala 

se ve stavu obležení, ale stav tento byl dosti veselý. Nyní bylo tam volněji než kdykoli 

dřivé. Vládlo velitelstvu vojenské, a obecenstvo bylo zbaveno úzkostlivých sekatur 

úřadů civilních. Armáda ruská je v občanských věcech velmi svobodomyslná, a stav 

obleženi nebývá tedy na Rusi ničím hrozným. "ss 

Heller dokáže válečné operace, válečné přípravy a vojenská cvičení líčit 

někdy s takovou sugestivností a výstižností, že ještě dnes je čtenář s to si vybavit onu 

situaci i její atmosféru: „Slunce kloní se к západu a moře podobá se mléčnému jezeru 

se žlutým, bronzovým leskem. ...každou chvíli vyvalí se tam dole v přistavil 

z některého černě natřeného děla velký oblak dýmu, zardí se v šikmě dopadajících 

paprscích nakloněného slunce jako ohnivý dech draka, pak zatřese vzduchem 

ohromná rána, že se až koně vůkol vzpínají, třikráte, čtyřikráte opakuje tu ránu 

ozvěna a pak vystříkne zrovna za terčem, dosti daleko v moři postaveným, do povětří 
OQ 

veliký sloup vody, vyhozený dopadnuvši střelou. "' 

* Heller. S.. Román na bojišti, str. 5-8 
88 Heller. S.. Román na bojišti, str. 8 
89 Heller. S.. Román na bojišti, str. 11-12 
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Samozřejmě se Heller nevyhýbá ani popisu bitvy. Vybral si největší bitvu 

rusko-turecké války, kterou jako válečný dopisovatel Národních listů celou sledoval. 

Její popis je velmi detailní a Hellerovi je nutno přiznat skutečně brilantní schopnost 

nejen pozorovat a přesně popisovat, ale také vylíčit bitevní hrůzy s takovou 

přesvědčivostí, že i na čtenáře působí svou hrůzou. Pro představu jen krátký úryvek, 

který ukazuje, jak turečtí vojáci zacházejí se zajatými civilisty (většinou Bulhary): 

„...vojáci vrhali se na ně jako lité saně, vraždili matkám nemluvňata v náruči a 

trýznili strašným způsobem rodiče před očima jejich odrostlých dětí. Rozparováli jim 

břicha, soukali z nich vnitřnosti, uřezávali jim údy a teprve když к nepoznání 

zohavené trupy známky života jeviti přestávaly, uřezávali z nich hlavy a házeli těmito 

po vetchých, třesoucích se starcích. "90 

Velký prostor je také věnován popisu průběhu polního vojenského soudu, 
v 

který vede sám nevyšší kníže Mikuláš. Čtenář má možnost seznámit se sjeho 

oblečením, řečí, gesty, vystupováním: „ Velký kníže Mikuláš seděl před svým stanem 

pod košatými morušemi a hrušemi v prosté lenošce, opíraje se lehce o rákosovou hůl 

s železným, v tesák vybíhajícím kladívkem co rukojetí, oblečen v obyčejný letní 

kostým jezdeckého důstojníka: vysoké boty, modré spodky s dvěma červenými pruhy, 

bílý plátěný kabát se zlatými knoflíky a na hlavě bílou, placatou čepici. "9I 

Servác Heller se osobně setkal s celou řadou ruských důstojníků, často i 

velmi vysokého postavení. Možná i proto mu byl ruský voják tak trochu hrdinou, 

vzorem , vždy čestným člověkem, osvoboditelem a ochráncem, tak trochu 

zidealizovaným středověkým rytířem. Heller neviděl, nebo vidět nechtěl, i záporné 

vlastnosti ruských vojáků a důstojníků, pro něj to vždy byli hrdinní a vzorní lidé. 

Dokládá to monolog Štábního kapitána, který odmítá nabízenou finanční pomoc: 

„...voják, ani když se uvedl do největši tísně, nesmí přijímali darů z milosrdenství; to 

zapovídá duch vojska a hrdost stavu. "v~ Na jiném místě ale o ruských důstojnících 

říká: „Zvláštní lid, tihle důstojnici - a všude stejný. Ti zdejší hledí si arci více 

učených věci, než jinde, ale lehkomyslní jsou jako ti ostatní!"93 

90 Heller. S„ Román na bojišti, str. 142-143 
91 Heller. S.. Román na bojišti, str. 198 
92 Heller. S.. Román na moři. str. 150 
93 Heller. S.. Román na moři. str. 22 
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3.4 Lidé 

3.4.1 Drobné postavičky každodenního života 

Přestože sociální prostředí, v němž se pohybuje většina postav Hellerových 

románů, je spíše vrstvou vyšší a vysokou, v některých drobných detailech se 

dozvídáme i ledacos o lidech z vrstev společensky nízkých - o mužicích, vozcích, 

lokajích. Heller jako bystrý pozorovatel si těchto lidí všímá, neunikne mu typický, 

nej výstižnější detail a s ním nás seznámí. 

Dozvídáme se o cestovních zvycích ve velkém městě, o lidech, kteří se živí 

nebo si přivydělávají jako vozkové, a nádavkem dostáváme rady, kdy kterých 

dopravních prostředků nejlepší použít: „...slezl jsem po jízdě, která déle než hodinu 

trvala, v Lefortovské části sprostých saní, sjakýmiž okolní „mužici" čili sedláci na 

zimu do Moskvy přijíždějí a zde, obdrževše na policii čísla, jako jiní "izvoščici" 

к pojiždkám se pronajímají, ale pro neúhlednost svých sani i koníků ovšem toliko 

méně zámožným lidem. Takovýchto saní je dobře užívat i do odlehlejších části města 

a vůbec, nechceme-li, aby si nás lidé mnoho všímali. Kdo s mužikem jede, je 

„něvelika ptica" („nevelký pták" tj. nepatrný člověk) a nedochází žádného 

zvláštního povšimnutí. "9V 

Abychom si však uvědomili, že Rusko není jen Moskva, ale také například 

Kavkaz nebo Sibiř, kde žijí úplně jiné etnické skupiny, s jinými zvyklostmi, nabízí 

Servác Heller pro srovnání i pohled na dopravní prostředky a zvyky v tatarském 

(dnes ázerbájdžánském) Baku: „Tatarští fiakři s lehounkými faetony nabízejí se 

dotěrně, projíždějí se ustavičně tryskem ulicemi a shrnují se prudkou jízdou o závod 

ke každému, kdo z hotelu, z domu nebo z krámu nějakého vystoupil a třebas jenom na 

okamžik stanul a se rozhlíží. Zpočátku cit i se každý cizinec touto dotěrnosti fiakrův 

obtěžován, ale přivyká jí rychle a pak si těch neposedných tatarských vozatajův ani 

x - с „95 
nevšímá. 

94 Heller. S.. Salomonida. str. 154-155 
95 Heller. S.. Román cestujícího člověka, str.39 
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Samozřejmě nás nezajímá jen to, kdo jsou ti a ti ruští lidé, ale také, jak 

vypadají, jak jsou oblečení. I s tím nás Heller seznamuje. Tak nám před očima přímo 

plasticky vyvstane například ruský mužik: „Za malou chvíli vešel do salónu obsíárlý 

mužik a stanu! jako oslněn и dveří. Měl na sobě obvyklou červenou košili, která 

v bocích černým pasem byla stažena, a široké do vysokých bot zapuštěné spodky. V 

rukou mačkal jakousi záhadnou čepici. To byl arci zjev zcela obyčejný. "90 

V jistém kontrastu к oblečení ruského mužika je oblek lokaje: ,/1/ť vtom 

objevil se v jídelně lokaj vyšší třídy, s hnědými aksamitovými spodky, hedvábnými, po 

kolena sahajícími punčochami, střevíci s velikými stříbrnými přezkami a žemlovým 

frakem se zlatými knoflíky. "9 

A pro srovnání uveďme ještě popis oděvu prosté ženy z jižního Kavkazu: 

„Oblek těchto Tatarek není hrubě malebný: na hlavách mají červené, často zlatem 

vyšívané čapky s ploskými dny a vlasy mají spletené v řadu dlouhých copánků, kteréž 

se jim jako háďata po ramenech házejí. Na těle nosí dlouhé kabátce s úzkými rukávy 

a na nahou široké šaravary čili „rozdělené sukně". Pleť jejich jest docela evropská, 

ale z temných očí sálá jim orientalský oheň. "9,s 

Obraz Ruska se však Heller nikterak nesnaží zkreslovat či idealizovat. 

Naopak usiluje o maximální objektivitu a realističnost. Proto nám předvádí i jevy 

méně chvályhodné, neboť i ony patří ke každodennímu ruskému životu: „...a tu 

spatřili jsme genrový obrázek až ku pláči tklivý: tělnalý hostinský ctihodný kmet 

s dlouhým stříbrným plnovousem, ležel na holé zemi roztažen, nohy zvlášť, ruce 

zvlášť, a vyspával kolossálni opici. Zbuditi ho nebylo žádným způsobem možná. "" 

Heller netrpí nacionálními předsudky a dokáže se nadchnout i pro příslušníky 

jiných národů a zdůraznit jejich předností: „Přijedeš-li z vnitřního Ruska, bude ti zjev 

krymských jezdců tím milejším a tím více překvapujícím ...že jest to jezdec historický, 

že jest pro koňský hřbet takřka stvořen, že na koni vyrostl a na koni také zemře, že 

tvoří takřka ústrojnou část svého koně . .. Tatary učila jezdit na koních sama příroda 

po celé věky, tak že se jezdecké uměni и nich stalo луchovatelskou tradicí, ba skoro 

jakýmsi dědičným pudem krve, tak že tatarští kluci s jezdeckou zručností už takřka na 

svět přicházejí, jako kachny s uměním plovat. "10° 

96 Heller. S.. Král stepi. str. 95 
9" Heller. S.. Pan markýz. str.237 
98 Heller. S.. V jižním kraji, str.209 
99 Heller. S.. V jižním kraji. str. 152 
100 Heller. S.. V jižním kraji, str.8-9 
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Někdy stačí Hellerovi к tomu, aby nás seznámil s tím, co je typické pro ruské 

prostředí a vysvětlil nám, o oč jde, stručné, ale výstižné porovnání s českými 

reáliemi: „...izvoščika čili číslovaného vozku... """ 

Jindy čtenáři nabídne přímo výjev ze života, jak sám říká „genrový obrázek": 

„Na širokém chodníku leží každých několik kroků roztažený člověk, s obnaženou 

hlavou a rozhaleným šatem na hrudi... Nedaleko odtud vyspává námořník pozemskou 

opici a na protějším chodníku kmitá se mezi dvěma svítilnami ozářený plachtový 

krám s obrovskými pomeranči. Prodavač urovnává na vrch ty největši oranžové 

koute a zpívá si к tomu Orsinskou hymnu ...takové a podobné genrové obrázky 

ukazuji oděsské ulice za nočního klidu. "Io: 

Nejen obyčejní lidé zajímají Serváce Hellera, ale také ti neobyčejní, 

především takoví, kteří jsou obestřeni určitým tajemstvím či záhadou. Téměř 

v každém jeho románě se setkáváme s nějakým šarlatánem, jasnovidcem či věštkyní: 

„Rozhlédni se po mé svatyni a viz mne, služebnici božího ducha. Jsem rádkyní a 

kněžkou duchaborců, jež svět sektou jenom nazývá, a lid můj zove mne prorokyní. "10~ 

3.4.2 Skutečné osoby 

Své vyfabulované příběhy zasazuje Servác Heller do reálného prostředí. Jeho 

opravdovost nejen přiznává, ale je mu i nástrojem к poučení čtenáře, který se tak 

prostřednictvím jeho románů seznamuje s ruskou realitou a reáliemi. Kromě toho, že 

má čtenář možnost se podívat do ruských měst, nahlédnout do každodenního života 

Rusů, do jejich příbytků, kuchyni a zvyklostí, může se také „seznámit" s některými 

v té době skutečně žijícími postavami, především ze střední a vyšší společnosti. Dnes 

už je jen obtížné zjistit, kdo všechno z postav Hellerových románů byl skutečná 

osoba, stálo by to jistě mnoho úsilí, které by možná ani nemělo šanci být dokonale 

korunováno úspěchem. 

Osoby vystupující v Hellerových románech by bylo možno z hlediska jejich 

skutečné existence rozdělit zhruba do tří skupin. První, pro nás v tuto chvíli 

nezajímavou, by tvořily osoby evidentně vymyšlené. Takových je ale kupodivu 

velmi málo, neboť u Hellera si nikdy nemůžeme být jisti, zda ten, kdo vystupuje 

101 Heller. S.. Bouře života, str. 101 
l o : Heller. S.. Pan markýz. str. 459 
1W Heller. S.. Salomonida. str. 159 
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v jeho příběhu, nebyl náhodou skutečně žijícím člověkem. Těmto postavám se Heller 

příliš nevěnuje, ty se v románu jen mihnou. Mezi ně by patřili různí průvodčí ve 

vlaku, poslíčci, vrchní v restauracích apod. 

Druhou, zřejmě nejpočetnější skupinu pak bude zastupovat celá řada postav, 

které mají svůj reálný předobraz ve skutečném člověku, ale nemůžeme si tím být 

zcela jisti a ani už dnes nemáme možnost si jejich totožnost ověřit. Jimi se Heller 

zabývá více, věnuje jim větší či menší pozornost. Tak se seznamujeme s celou řadou 

důstojníků různých stupňů, s herci a herečkami, ministry a jejich náměstky, s 

hostinskými, hoteliéry, přednosty stanic apod. 

Ve třetí skupině se nacházejí osoby, které byly s největší pravděpodobností 

skutečné. К tomuto tvrzení se cítíme být oprávnění, neboť se zdá, že měl Heller 

evidentni zaměř s nimi čtenáře seznámit, ukázat mu, jak se chovají, jací jsou, jaké 

mají koníčky, smýšlení, charakter apod. Někdy o nich padne jen krátká zmínka, jindy 

je jim věnováno více prostoru. 

Tak se například na jedné hostině setkáváme s následující plejádou 

zajímavých osobností ruského veřejného a kulturního života, z nichž některé jsou 

nám podrobněji představeny, s jinými se potkáváme i na dalších stránkách, takže 

máme možnost je trochu poznat: „...zpozoroval jsem mezi přítomnými několik 

známých tváři: Feodora Dimitrijeviče Kalugina, státního radu, velice hovořivého to 

pána, kterýž se honosil, že zná všechny zajímavější osobnosti z celé Moskvy i jejich 

poměry a nejtajnější spády, dále dva universitní professory, knížete Viktora 

Andrejeviče Lvického, novellisíu Vsevoloda Krestovského . a pak velmi zajímavou 

skupinu umělců, ve kteréž se nalézali: Aglaja Orgeni, Ferd.Laub, Mikuláš Rubinštejn 

a pianista Wieňawski, bratr Wieňciwského houslisty. ...Mikuláš Rubinštejn byl jeden 

z největšich pianistů naší doby, ačkoli ve světě méně známým se stal než leckterý 

takzvaný virtuos...Byl ředitelem moskevské konservatoře ...Nechci rozhodovat, byl-li 

zesnulý Mikuláš Rubinštejn větší pianista než jeho světoznámý bratr Antonín, ale já 

jsem ho raději slýchal. Také dirigent byl výborný ...Ferdinand Laub, „král hoslistů", 

bvl tou dobou professorem houslí na moskevské konzervatoři a Mikuláš Rubinštejn 

vypravoval mi jednou se smíchem, že zavedl ve svém oddělení vyučovací řeč 

českou... Wieňawski byl také professorem téže konzervatoře... "1Ш Rozsáhlý prostor 

je take například věnován historii a životu barona Rotchielda (Bouře života). 

"" Heller. S.. Salomonida. str. 8-9 
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V příbězích nacházíme také představitele novinářské obce, veřejného a 

politického života a reprezentanty různých politických směrů a názorů. Mezi ty 

nejvýznamnější bezesporu v Hellerově době patřili Katkov a Aksákov, proto jim 

Heller věnoval dostatečný prostor: ,Michal Katkov je politik přísně ruské 

observance, Rus tělem i duši a nic než Rus. Jemu je blaho ruské říše nejvyššim 

zákonem a cílem. ..ale odmítá všeliký' romantismus, všechnu ze západu přivlekloи 

ideologii. .. Tím se liší od našich panslavistů a také od Aksákova... "10~ 

V letmém náznaku, ve vyprávění hraběte Korsákova, a v poněkud nezvyklé 

roli se setkáváme s velmi slavným ruským spisovatelem, kterého Heller vidí „jen" 

jako ruského vyslance v Turecku: „Byl jsem ještě dítě, když přišel do Petrohradu 

Abas Mirza, aby omluvil zavražděni celého ruského vyslanect\>a i s jeho náčelníkem 

Gribojedovem (20. ledna 1829). "106 

Do děje svých „ruských románů" však Heller poměrně nenásilně 

zakomponoval i některé existující osoby české. К nej zajímavějším jistě patří syn 

Boženy Němcové Jaroslav, který v té době působil v Oděse jako profesor a Heller se 

s ním při svém pracovním pobytu zde několikrát setkal: „...podvečer pak konal jsem 

delší procházku s profesory Němcem a Bučenským... "10 

O některých postavách jsou v Hellerových románech pouhé zmínky. 

Například v Eugenii Ivanovně o žurnalistovi Šemberovi, v Bouři života o Gogolovi, 

Pisemském, Ostrovském, v Salomonidě o Turgeněvovi. 

3.4.3 Národnosti 

Nikoho dnes už nepřekvapí tvrzení, že Rusko z hlediska národnostního 

nejsou jen Rusové. V Hellerových časech to však tak samozřejmé nebylo. A ještě 

méně samozřejmé bývalo mít alespoň ponětí o neruském obyvatelstvu Ruska. 

Povědomost o Cečencích, Tatarech, Tunguzech, Baškirech, bucharských Židech, 

Osetincích či donských kozácích nebyla ani zdaleka všeobecná. Jistým 

nadstandardem bylo už samotné tušení existence těchto lidí. O jistou „osvětu" se 

v tomto směru snažil i Servác Heller, proto se v jeho románech často setkáváme 

s příslušníky těchto národů, s jejich způsobem života a tradicemi. Nejde v žádném 

Heller. S.. Eugenia Ivanovna. str. 19 
w Heller. S.. Král stepi. str. 33 
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případě o nějaké etnografické studie, nicméně s jistými, dosti podstatnými náznaky 

se tu setkat můžeme. Je však třeba hned v úvodu poznamenat, že Heller nevidí tyto 

lidi jen jako jistou exotiku, jako něco zajímavého, ale vnímá je jako rovnocenné 

partnery, kteří si zaslouží naši úctu, porozumění. Heller sám mluví zcela otevřeně o 

rovnoprávnosti všech ruských národů (tj. všech národů pod carskou vládou). 

Nicméně veškeré hlavní postavy jeho „ruských románů" jsou Rusové, příslušníci 

ostatních národů mají v jeho dílech vždy jen okrajovou funkci, resp. jsou nositeli 

jiných cílů než příběhových. 

Snad jedinou vedlejší postavou jiné než ruské národnosti je gruzínská 

markytánka v Eugenii Ivanovně. Ta nás provází celým románem, a proto máme 

příležitost poměrně dobře poznat její chování: „...spatřil jsem mladou ještě ženu, jež 

dosud na zemi ležela za velkými koši s ovocem nyní právě z jakéhosi koberce se 

vybalujic rychle se zdvíhala... Vedle ženy leželo, do koberce pečlivě zabaleno, dítě a 

tvrdě spalo. ...tvář ostrého zraku kavkazského, s černými vlasy a brvami, s černýma 

očima silně rudými rty - tvář nikoli nehezká, která za denního světla mohla snad býti 

i půvabnou. Oděvem jejím byl lidový kroj gruzínský. ...Malíř by řekl:půvabná černá 

madona. 

Více místa především v popisech dává Heller těm neruským národnostem, se 

kterými měl možnost se podrobněji seznámit a poznat jejich způsob života Jsou to 

především Gruzínci (viz předešlá ukázka), krymští Tataři a kavkazští horalé. К těm 

patří řada národů, etnik či rodových kmenů. Jedním z nich jsou Gurijci. S mladou 

Gurijkou máme možnost se seznámit důkladněji v počátku jedné z mála milostných 

scén: „...říkali jí Marfa - jaká to byla děva! Zrovna hádanka! Pleť bílá s růžovým 

nádechem na lících. Vlasy tmavé, hojné, odbojné - stříbrné spony jich soh>a držely 

v pásmech a uzlech. Oči veliké, hnědé, barvy medové, brvy černé, tlusté a hebké, řasy 

dlouhé a husté. Byla krásná, nadmíru krásná... "109 

S popisem krymského Tatara se setkáme v románu V jižním kraji: „Tatarský* 

jezdec je malebný: kulatá čapka, buď fes nebo kulatá beranice, při léhající hedvábný 

kabátec světlé barvy bez rukávů, košile s širokými rukávy, široké, pasem utažené 

nohavice a na nohou lehké střevíce. Oblek jako pírko, jezdec jako ještěrka, kůň jako 

šipka. Však také potkáš nezřídka postavu opravdu velebnou: strace s dlouhým 

stříbrolesklým vousem v rozevřeném modrém taláru s černou berani obrubou: tvář 

1(18 Heller. S.. Eugenia Ivanovna. str. 51-55 
109 Heller. S.. Román cestujícího člověka, str. 70 

59 



orientálsky krásná, oko velké a dosud lesklé, ruka pevná, tělo přímé, jízda klidná. 

Všechno, což tatarské jest, uvidíš zde na koni, jenom nikdy ne ženu. Ženy a dívky 

tohoto eminentně jezdeckého národa nevstupují do sedla, jakož vůbec se neukazují 

světu - jsouť mohamedánky. 

Z příslušníků rozmanitých národů středoasijských vybírá si Heller 

к podrobnějšímu popisu Tekince čili Turkmeny: Jejich obyčejným oblekem jsou 

široké šaravary, kočile téže barvy a na pleci pestrý shawl, ...kabátec, červený 

hedvábný pás (šerpa), měkké špičaté střevíčky, zlaté nebo stříbrné náramky, 

náušnice, prsteny a na hruď čerkesské patrony; parádní pokrývka hlavy... ověšuje se 

lesklými penízky, ...rolničkami a podobnými cetkami. ...Mužský úbor je zpravidla 

temný a jediné barvy; zbraně jsou prosty okras, šperky scházejí docela... Široké čelo, 

malé, poněkud šikmo položené, pichlavé oči, zlehka stlačený nos, tlusté pysky, silně 

od hlavy odstávající uši, husté, krátké vlasy a řídké černé vousy... ""' 

S životem Turkmenů, kteří jsou pro nás zajímaví především svým 

neobvyklým kulturním vzorcem chování, seznamuje nás Heller hned na několika 

místech „...vyskočil si turkmenskýjunák, když na něj ženidlopřišlo, na koně a zajel 

si někam do Per sie, kdež snadno nějakou dívku si - и kradl... A takovýchto výletů 

mohl si učinit, kolik mu bylo mílo a přijemno. ...To všechno Rusové zkazili, takže 

musí ženitby chtiví mladí i starší muži ženy si kupovat. Používají sice dosud násilí, 

ale jenom když se domácí děvče bez zdráhání unésti nechá.... Turkmen chce míti tři 

aneb alespoň dvě ženy, obyčejná pak cena za slušné děvče obnáší 400 až 500 rublů 

ruských na penězích. ""2 

Heller se však nespokojí pouze s popisem vzhledu a chování, ale nejednou 

učiní exkurz do jejich smýšlení: „Tataři a Peršané...Mohamedům těchto krajin 

nedůvěřují totiž dosud - aspoň většinou - evropským „doktorům" a nechávají se 

všelijak maltretovat od svých nevzdělaných, pověrčivých šarlatánů lékařského 

cechu.""' 

Svou výpovědní hodnotu mají ještě dnes, ať už jako historický relikt či jako 

dodnes přetrvávající model, i pasáže věnované náboženskému životu: „Na Kavkaze 

například jest zcela všedním jevem, že pohanští horalé v lese modlám obětují a 

potom do pravoslavného chrámu putují anebo naopak, že pravoslavní Osetinci nebo 

"" Heller. S.. V jižním kraji. str. 11 
111 Heller. S.. Román cestujícího člověka, str. 154-155 
I 1 : Heller. S.. Román cestujícího člověka, str. 137-138 
113 Heller. S.. Román cestujícího člověka, str. 40 
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Svantové s pohany ,.velikým duchům " se koří a je-li nablízku někde mohamedánská 

mešita také tam docházejí. ""4 

Na závěr uveďme jeden pronikavý Hellerův postřeh o charakteru orientálniho 

způsobu života: „Orient je zvláštní svět - tam zlenoši a znesváří se pomalu každý. 

Z počátku plane re formátorskou touhou a je pln energie, avšak za nedlouho začne 

„střízlivět" a přestává pro západní pořádek horovat, smiřuje se s trvajícím 

pořádkem a stává se sám orientálcem. Sám vzduch orientu provádí tyto 

metamorfosy ...Na venkově nalézá se týž stav, jaký byl před tisíci lety. "Ui 

3.5 Život 

3.5.1 Zvyky a tradice 

Velmi obšírný popis různých ruských zvyků a tradic podal Servác Heller 

v knize Život na Rusi. Ovšem i v jeho „ruských románech" má čtenář možnost se 

dozvědět o celé řadě tamních zvyklostí. Seznamuje s náboženskými tradicemi, 

spojenými především s Vánocemi a Velikonocemi, i s tradicemi spojenými se svátky 

některých svatých či jen s běžným zvykem všedního dne. Poznáme zvyky, které jsou 

podobné těm našim, i zvyky čistě ruské a pro Rus typické, a to jak klasické, tak i 

poněkud exotické. Heller umožňuje čtenáři nahlédnout do ruského života, pocítit, jak 

ruský člověk žije, čím je formován, kudy se ubírá jeho život. 

Nejdůležitějším náboženským, ale i světským svátkem ruského 

pravoslavného života jsou bezesporu Velikonoce, rusky Páscha. Jejich průběh přímo 

v centru Rusi, v moskevském Kremlu a jeho okolí, popisuje Heller velmi podrobně. 

Jeho popis je prodchnut upřímným nadšením, láskou a do jisté míry i obdivem 

к ruskému lidu, který svátek slaví již po dlouhá staletí: „Slavnost vzkříšení děje se 

v sobolu o půl noci ve všech koste lích, nejskvěleji ovšem na Kremlu. ...zástupové 

mnoha tisíc lidu valili se neustále jako když moře přístavní hráze trhá, všemi 

branami do Kremlu, naplňujíce jeho chrámy a prostranná náměstí. ...hrnuli se 

111 Heller. S.. Román cestujícího člověka, str. 43 
115 Heller. S.. Román cestujícího člověka, str. 41 
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obyvatelé „ruského Jerusaléma" na svůj Sión, do města božího a carova, aby zde 

slavnostně zvolali: „Christos voskres" - vtalťjest této chvíle. ...Bije půlnoc. ...Tu 

rozstupuji se dvéře Uspenského sídelního chrámu a z nich valí se proud lidu 

s rozžatými svícemi ...Všechna prostranství Kremlu planou jediným žárem; mezi 

plameny rozeznáváš jasně tisíce obnažených hlav, nad hlavami lidu záři vysoko 

chrámu zlatoskvoucí báně, nad báněmi houká strašný zvuk velikonočního zvonu, a 

nade vším lim visí temná, chladná půlnoc. ...V každé rodině jest tou dobou 

připravena co nejskvělejši hostina, ku kteréž příchozí od církevních slavností, 

domácí, příbuzní a přátelé vesele zasedají. "Пб 

Jiným důležitým svátkem je masopust. Jeho průběh nám Heller opět líčí 

v rozsáhlém vyprávění, především poslední týden, který se nazývá máslenica, 

, poněvadž je v tyto dny dovoleno požívat i másla a vajec, ač nikoli masa. V těchto 

dnech loučí se pravoslavný svět na sedm neděl s máslem, jehož pak po celý půst 

požívat i je zapovězeno. ... V máslenici přetéká celá Rus máslem ...Planetou toho dne 

jsou bliny ...Skvělé hostiny, jež bez pravidla v každou hodinu se odbývají, nazývají se 

králce bliny, protože se těchto nyní ze všeho nejvíc pojídá. ...K blínům druží se také 

ovšem ústřice, humry, francouzská červená vína, šampaňské atd. ...Odhostin spěchá 

vše na „gidjania", tj. na projížďky a procházky ...náměstí naplnila se z prken 

zbudovanými jízdárnami, pantomimickými divadly a boudami, v nichž rozličná 

představení se pořádají a kejkliři umělé kousky předvádějí, kdež podivná zvířata a 

nestvůry se ukazuji a za skly bitvy, požáry a zemětřesení se objevuji. ""' 

Po radostném masopustním karnevalu přichází méně radostná doba postu. Ta 

s sebou přináší především ochuzení jídelníčku jako důsledek řady omezení. I s nimi 

nás Heller seznamuje: „...sedm dlouhých neděl postních polívek se zeleninami a 

kvasem, strašná perioda hub, ryb a na oleji pečených livancův, čaje a kávy s mlékem 

mandlovým - poněvadž je kravské zapovězeno - zelí, okurek atd., až pak těm 

hatlaninám bílá sobola konec učini. .. "J1S 

Jedním ze zvyků, které neznáme, je ruský hon na vlky. Bývala to poměrně 

rozšířená zábava šlechticů, příležitost к dobrodružství, к příjemnému napětí i к 

možnosti ukázat se před ostatními. Často byl také po lovu vyhlašován jeho král, což 

bylo dostatečnou motivací к velkým výkonům. Servác Heller měl to štěstí, že se 

l l f t Heller. S.. Pan markýz, sír. 292-297 
i r Heller. S.. Pan markýz. str. 262-264 
118 Heller. S.. Pan markýz. str. 288 
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takového lovu, dnes již zakázaného, mohl zúčastnit. Čtenářům podal vyčerpávající 

popis této kratochvíle nejbohatších Rusů: „Na dvoře již byly čtyři „trojky" 

zapřaženy. . Naše kibitky byly dosti velké, lehounce stavěné dřevěné sáně, každé 

s boudou jako pul chrámové kuple, a na všech stranách měkce vypolštářované a 

několikerou vrstvou kožešin tak hojně vystlané, že jsme se do té juchtovým aromatem 

páchnoucí srsti jako do prachových peřin zabořili. ...Čím více na hladkém sněhu 

stíny к nám pádících vlků se protahovaly..., tím kvapněji vzmáhalo se ve mně 

rozčilení...„Palte!" vykřikl Bogdanov a mžiknutím oka vytřesklo rychle po sobě 

skoro najednou sedm ran a hned na to sedm druhých. Děsně zařvali vlci, jeden se 

povalil a zůstal ležet, druhý udělal přemet, ale utíkal dále a tři prchali patrně 
. • „119 

neporušeni. 

V Rusku bylo a dodnes je oblíbeným zvykem při jakékoli příležitosti pronášet 

přípitky. Při hostině, při malém jídle, při oslavě či přátelském stolování, na plese, na 

návštěvě. Některé situace, jako třeba slavnostní večeře či oběd v přátelském kruhu, si 

bez tohoto zvyku ani představit nelze: „...když sluhové šampaňské začali nalévat; 

neboť to znamenalo, že budou proneseny rychle za sebou dva nebo tři etiketou 

předepsané přípitky Jest obyčejem, pánové a dámy, aby každý toliko jeden 

přípitek pronášel. Já však dovolím si mocí svého stáři pronésti dnes přípitky 

tři...Nejprv tedy, pánové a dámy, prosím vás, abyste se mnou připili na zdraví 

našeho dobrého cara-hosudara! "12° 

Heller se zúčastňoval plesů, tanečních slavností. Dobře se vyznal v etiketě a 

uměl pozorovat a popsat taneční hemžení, na něž se rád díval: Jia Rusi jest zvykem, 

že se dámy nezamlouvají a nezadávají na celé tance, nýbrž jen na „extratoury". 

Rychle za sebou střídá se kvapík s valčíkem, contredanse s graciózní mazurkou a 

dovádivý cotillon s rozkošným menuettem. "121 

Málokdo by si asi dnes pomyslil, Že jednou z nejoblíbenějších zábav ruské 

společnosti Hell его vy doby bylo bruslení. Známe sice z Tolstého Anny Kareniny, že 

společnost ráda jezdila bruslit na Ladožské jezero; Heller podrobně popisuje bruslení 

na Něvě přímo v Petrohradu pod Zimním palácem: „Zde hemží se v nesčetných 

propletených vírech pestré davy veselého lidu; zástupy mladých mužů i hochů ještě, a 

švitorné roje půvabných dívek v elegantních úborech krouží rozmarně na břitkých 

119 Heller. S.. Salomonida. str. 65 
i : " Heller. S.. Salomonida. str.22 
, : I Heller. S.. Salomonida. str. 123 
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želízkách, a každou spanilou děvu doprovází dvorný kavalír, opisuje s největším 

klidem do povolného ledu bravurní čáry a spletité spirálové linie. ...tyto zábavy na 

ledě došly teprve v posledních desetiletích obecné obliby a staly se módou ba 

potřebou obyvatelům „severníPaříže". " 

Servác Heller také čtenáři podrobně popisuje velmi zajímavý, ale dnes už 

zřejmě zcela zapomenutý úkon: „...šlo o volbu dvou delegátek, kteréž by dámskou 

šlechtu moskevskou při nastávajících krtinách následníkovy novorozené dcery 

v Petrohradě jakožto kmotry zastupovaly. Mělo se tak státi po vůli a přání velké 

kněžny Dagmary, následníkovy jasné choti, a volba měla se provésti tak, aby zvolené 

zástupkyně jmenovány býti mohly dvorními a palácovými dámami menšího i velkého 

dvora. "'-S 

3.5.2 Etiketa nejvyšší společnosti 

Jak již bylo několikrát zmíněno, „ruské romány" Serváce Hellera, někdy 

označované jako salónní, se odehrávají povětšinou v nej vyšších kruzích společnosti, 

nezřídka přímo mezi šlechtici. Protagonisté jeho příběhů se rekrutují z řad princů a 

princezen, šlechtičen, kněžen a knížat, ministrů, generálů, dvorních dam a státních 

radů. Samozřejmě, že sociálním postavením a společenskou rolí je do jisté míry 

určeno i jejich chování a vystupování. Setkáváme se s vybraným chováním, 

s nejvyšší možnou mírou bontonu a zachovávání pravidel etikety. 

Nejmarkantněji se tato galantnost, přepjatost, slušnost a etiketní bonton 

projevuje samozřejmě v samotné řeči. Naprosto nepřirozené, ale zachovávající 

všechna pravidla tzv. slušného chování. Servác Heller ji dozajista sám brilantně 

ovládal, neboť se ve vyšší společnosti často pohyboval. Snad i proto s touto řečí 

čtenáře neustále konfrontuje. Bez nadsázky je možno prohlásit, že jeho díla jsou 

doslova nabita etiketním jazykem, právě tou salónní mluvou, která zřejmě čtenáře 

tolik přitahovala: Jsem napjat na vaše sdělení, milostivá kněžno, a těším se na 

důvěrnou rozmluvu, však nebudete zajisté uražena, dovolím-li si prosit, abyste mne 

co možná brzy propustila. Nikoli, že by mi pobyt zde byl obtížný - jakž mohlo by býti 

Heller. S.. Pan markýz. str. 197-199 
1 :3 Heller. S.. Salomonida. str. 257 
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nepřijemno, bavili se s tak duchaplnou a krásnou paní! - nýbrž jedině z ohledu na 

služební povinnost, kteráž dlouhého odkladu nedopouští. "124 

К zajímavostem společenského života velkého světa jistě patří i to, že bylo 

zvykem před jídlem, před velkou slavnostní večeří zahrát carskou hymnu: Jakmile 

většina hostií do velkého večeřadla vstoupila, zahrál orchestr, kterýž se tím časem 

také přestěhoval, carskou hymnu, načež sluhové hbitě začali podávat. 

Heller ukazuje, o čem se baví vysoká společnost u slavnostní, vznešené 

večeře: „Důstojníci vypravovali o svých i cizích dobrodružstvích a také miss. Cora 

věděla mnohý veselý příběh ze svého života i ze života svých přítelkyň a známých; 

kromě toho přemítaly se události denní, kritisovaly se výkony divadel, koně a milenky 

vynikajících kavalírů, toi/etty a milostné poměry známých krasavic atd. "126 

Ve srovnání s etiketou evropskou však je na tom Rusko podle Hellera ještě 

dobře. Sám к tomu říká: „...zejména dámám jest tu mnohem veseleji a příjemněji, než 

ve velkých městech západní a střední Evropy, poněvadž jim zdejší společenský řád a 

mrav dopřává větší volnosti a lehkosti v obcováni. "'2 

Leckoho by dnes mohl překvapit denní režim aiské aristokratické 

společnosti: „Vpoledne scházela se do „stolovoj palatky" celá družina carova 

к snídani...Snídaně trvala obyčejně asi hodinu... V б hodin se obědvalo. Večer v 9 

hodin pil car zase čaj a kladl se kil. hodině na lože. "12S 

3.5.3 Úřední šiml 

Snad málokterá jina země má tak široké zastoupení úřadů, tak velké jejich 

pravomoci a tak velký vliv úřadů na každodenní život všech lidí jako Rusko. 

Úřednická kasta není však vždy vzorem chování. Sžíravou a asi zatím nepřekonanou 

kritiku úřednického stavu ruského podal především N.V.Gogol, něco málo к tomu 

přidává i Servác Heller, samozřejmě úplně jinou formou. Jen v malých, téměř 

nenápadných náznacích, jakýchsi útržkovitých výsecích seznamuje čtenáře 

s těžkostmi života v úřednickém Rusku. 

1:1 Heller. S.. Salomonida. str. 203 
125 Heller. Pan markýz. str. 239 
126 Heller. S., Pan markýz. str. 260 
12 Heller. S.. Pan markýz. str. 205 
128 Heller. S.. Román na bojišti, str. 238 
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Heller ukazuje, že i sám car ví o tom, že se v Rusku uplácí. V jednom, ze 

svých románů nechává ho Heller vyprávět příhodu, jejíž podstatou je uplácení. 

„ Tážete se pánové, jak se onen důstojník nahoru dostal? Zcela jednoduše. Podplatil 

hlídače dvěma sty rubly...12' O tom, jak obvyklé bylo v Rusku úplatkářství, že bylo 

rozšířeno skutečně ve všech vrstvách, dokonce i v těch úplně nejvyšších, svědčí i 

věta, kterou pronáší ruský státní rada, tedy právě příslušník nejvýše postaveného 

úřednictva: jediný neúplatný člověk v Rusku je císař. "b0 

Jinou nevýhodou ruského života byla nutnost neustálého předkládat 

legitimace, potvrzení, propustky, povolení a jiné úřední dokumenty. Po příjezdu 

kamkoli se člověk ihned musel hlásit na policejní stanici, při odjezdu jej čekalo totéž. 

S tímto fenoménem nás Heller možná i nevědomky velmi důkladně seznamuje tak, 

že vypravěč jeho románů se neustále někde legitimuje: „...a nyní obtěžujte se vy 

povědět mi svoje ctěné jméno, křestně, po otci i rodné - jednak abychom se navzájem 

poznali a jednak také, poněvadž je mi toho třeba vědět z úřadni povinnosti. A na 

jiném místě: „Tehda bylo na Rusi přísně šetřeným řádem, že musil každý cestující 

hned po příchodu do hotelu odevzdali svůj „pasport", jež potom hotelový komisionář 

ihned také odnesl na policii; když pak cestující chtěl odjeti, došel komisionář zase na 

policii a vyžádal tam pro cestujícího nazpět pasport, opatřený úředním potvrzením, 

že není žádné námitky, aby cestující město opustil. "ls: 

Jiným úřednickým nešvarem v Rusku byl protekcionalismus. Některým 

Rusům nebylo zdaleka trapné za své služby bez obalu žádat nějakou protekci: „Rád 

bych vám podal co nejdříve pádný důkaz...jak jsem vám povděčen. " „Co byste pro 

mne, víte co? Abych se stal ...náčelníkem našeho druhého departementu - po 

evropsku by se řeklo „policejním radou. "J3S 

Podívejme se, jak Heller popisuje nedostatky ruského soudnictví: „...ležely и 

něho vždy mohutné folianty, jež obsahovaly třicet tisíc paragrafů našeho starého 

zákona. S trochou obraznosti nebylo těžko nalézti v nich pokaždé článek, který mu 

dovoloval, aby věc zrovna lak rozhodl, jak mu právě bylo po chuti. "LU 

Samotný popis života jednoho soudce svou břitkostí skutečně až připomíná 

Gogolovy Mrtvé duše: „...miloval vždy dobrou kuchyň a dobrý sklep, hrál rád 

1 :9 Heller. S.. Pan markýz. str. 192 
13" Heller. S.. Král slepí. str. 91 
131 Heller. S.. Salomonida. str. 104 
13 : Heller. S.. Eugenia Ivano\na. str. 4 
133 Heller. S.. Salomonida. str. 115 
134 Heller. S.. Král stepi. str. 72 
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v karty a tyto libůstky spohltaly větší část jeho příjmů. Tolikéž musil míli koně a 

kočár, neboť na jeho ženě nesměl přec nikdo žádat, aby chodila pěšky na procházku! 

Rozumí se, že musila mít ta dáma také přiměřenou toilettu...On a jeho paní měli 

nevinný zvyk, že svá skromná přání nahlas projevovali, načež obchodníci ve městě, 

zejména ti, kteří si и soudce ocet rozliti nesměli, pamětím byli, aby...přání to pokud 

možná celou měrou splnili. 

3.6 Politické komentáře 

Při Četbě románů Serváce Hellera nesmime zapomínat, že byl především 

novinářem. Byl politickým komentátorem v té době největšího a nejvlivnějšího 

českého deníku, Národních listů. Jeho znalosti politiky a zájem o ni způsobovaly, že 

se mu politické úvahy, komentáře a prognózy promítají i do románů; přirozeně 

nejvíce ty, které se týkají Ruska. Tyto komentáře politického typu, prognózy 

budoucnosti Ruska a úvahy, kde Rusko v té době stálo, tak dotvářejí jeho obraz. 

Zřejmě nejobsáhlejší politické zhodnocení Ruska najdeme v promluvě 

Eugenie Ivanovny ve stejnojmenném románu. Možná i proto bychom mohli 

následující slova vnímat jako jakýsi Hellerův odkáz. Zároveň není možno si 

nevšimnout jeho jisté prozíravosti a schopnosti předvídat budoucí události; ,Jlusko, 

má-li zústati velkým a státi se jak náleží mocným, potřebuje nutně oprav. Potřebuje 

zjednodušení politické správy, aby úřady pracovaly lehčeji, rychleji a při tom přece 

přesněji, než dosud, potřebuje také vymýceni všeliké korupce, aby úřady . . pracovaly 

čistě a podivě. Téměř naprosto přezírá se potřeba dvou základních a stěžejných 

soustavných oprav... První a nej naléhavějšípotřebou Ruska jeví se mi, aby bylo co 

možná rychle povzneseno vzděláni ruského lidu ... Běda však ruské říši zůstane-

1 i...ruské dělnictvo... a ruský lid...ve tmách nevzdělanosti. Potom procitne 

v nekulturním člověku dřímající bestie а и nás nastane hrůza spuštění. "1S6 

Na jiném místě hovoří Heller o tom, co by znamenala pro Rusko svoboda lidu 

a zda je vůbec žádoucí. Soudí, že nikoli, že pro ruský lid je prospěšná pouze silná 

vláda, protože ještě nemá tak vysokou úroveň, aby si mohl vládnout sám: ,Jiuský 

národ je lid zdatný a dobrý, má vlastnosti výtečné a vzácně, ale on vězí svým vývojem 

135 Heller. S.. Král stepi. str. 71 
136 Heller. S.. Eugenia Ivanovna. str. 219-220 
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ještě příliš hluboko v přirozenosti ...Ruský lid chce být ovládán; on chce ovšem a 

zasluhuje také, aby byl ovládán moudře, pečlivě, vlídně a laskavě, ale sám sobě by 

vládnout nedovedl. Jemu bude vždy vládnout! bud car, nebo samozvaný diktátor 

nebo revoluční konvent. 

V tomto smyslu je pak také pochopitelný ruský imperialismus, neboť Rusko 

své výboje (asi jako každý dobyvatel) prezentovalo jako snahu územím, která 

dobývalo, pomoci. Rusové měli pocit, že jim přinášejí lepší zřízení, vyšší civilizační 

stupeň, blahodárnější život. Své koloniální výboje obhajovali takto: Jiusko ocituje 

se ve Střední Asii v téže situaci, jako všechny vzdělané státy, kteréž se dostaly do 

stykii s kočovní ckým i, polodivými národy... (to) vyžaduje, aby civí lisovaný stát nad 

svými sousedy jakousi převahu měl. ...musí se sousední obyvatelstvo udržovati 

v jakési více nebo méně přímé podřízenosti. "hS 

Heller také poměrně objevným způsobem hovoří o tzv. všeslovanské 

myšlence. Naznačuje, že představa, která byla v českých politických kruzích 

poměrně oblíbená, že by se slovanské národy měly sjednotit pod vedením Ruska, ať 

už si pod tímto vedením představíme cokoli, nebyla možná v samotném Rusku tolik 

rozšířena a přijímána jako v jiných slovanských zemích. Sám kancléř Gorčakov 

к tomu říká: slovanská myšlenka, slovanská vzájemnost a slovanská, tj. 

všeslovanská politika je vaším, je českým politickými - parádním koníčkem. Je to idea 

pěkná, ale prozatím pouhý ideál. Nám v Petrohradě je sympatická, ale našim 

programem dosud není. Pravím : dosud; snad se jím kdysi stane, ale prozatím je to i 

pro nás hudba budoucnosti. 

Heller objasňuje, co přesně se pod pojmem panslavismu skrývá, ale zároveň 

ukazuje jeho úskalí: „Panslavtsté naši učí, že je dějinným úkolem Ruska, aby 

osvobodilo slovanské národy, kteří jsou ujařmeni ve státech cizích a provedlo jich 

sjednoceni ve velké federaci pod svou vrchní nadvládou.... (odpůrci) naproti tomu 

soudí, že Rusko daleko ještě není tak ustálené, vyvinuté a silné, aby mohlo sledovali 

cíle lak dalekosáhlé a veliké. "I4° 

13 Heller. S.. Eugenia Ivanovna. str. 47-48 
138 Heller. S., Román cestujícího člověka, str. 145 
139 Heller. S.. Eugenia Ivanovna. str. 105 
14,1 Heller. S.. Eugenia Ivanovna. str. 19 
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4 Má dnes co říci? 

S lítostí musíme konstatovat, že kdysi poměrně značná popularita a obliba děl 

Serváce Hellera časem ztrácela na intenzitě, jeho knihy vymizely z veřejných 

knihoven, kromě Pana markýze se žádná po osmisvazkových sebraných spisech 

(1919-1923) nedočkala nového vydání, Hellerovo jméno čím dál více upadalo 

v zapomnění, až se v podstatě zcela vytratilo z obecného, ale bohužel i z odborného 

povědomí. Kromě zmínky v dějinách A. Nováka a samostatného hesla v Lexikonu 

české literatury se s jeho jménem nesetkáme v žádných významnějších dějinách 

literatury napsaných ve 20. století. Není ani uváděn v novějších naučných slovnících 

(velký prostor mu samozřejmě věnuje Ottův slovník naučný) či encyklopediích. 

Vyjádřeno patetickou frází, Servác Bonifác Heller zmizel v propadlišti dějin. Takový 

je faktický stav, podstatná otázka však je, zda oprávněně a nenávratně. 

Zvolna mizející čtenářskou oblibu je možno sledovat na tom, jak často si 

čtenáři v průběhu dvacátého století vypůjčovali jeho knihy. Podle razítek na 

předsádkách, což mohou být samozřejmě nedokonalá fakta a takto je také třeba je 

vnímat, a elektronických informací Městské knihovny v Praze (Mariánské náměstí), 

se počet výpůjček některých knih v jednotlivých desetiletích proměňoval 

následujícím způsobem.141 

Léta 20 30 40 50 60 70 80 90 10 

Salomonida ? 14 8 5 5 2 7 7 1 

Román na bojišti 7 26 17 8 -5 
J 3 3 7 3 

Román na moři 20 50 28 9 5 7 ? 7 7 

R. cestujícího čl. 7 23 8 8 1 -> J 1 7 7 

141 Chybějící údaje jsou označeny otazníkem. 
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I na těchto nedokonalých datech je možné si všimnout, jak pomalu, ale jistě 

klesal zájem o Hellerovy romany, i toho, že dnes je tento zájem v podstatě roven 

nule. Zkusme se tedy zamyslet nad tím, proč je tomu tak. 

Prvním, zřetelným problémem je v dnešní době již patrná zastaralost jazyka. 

Jazyk, kterým píše Heller, byl jistě ve své době živý, čtenářsky snadno přístupný, 

dnes však je jeho zastaralost natolik zřetelná, že většina čtenářů ho vnímá jako 

nepřekonatelný problém a není s to se jím prokousat, přenést se přes jazykové obtíže 

či si dokonce Hellerův jazyk čtenářsky užít. 

Z dnešního pohledu se také zdají být zastaralé Hellerovy rozsáhlé a detailní 

popisy měst, přírody, interiérů, lidí, života, předmětů atd. Tehdy totiž plnily velmi 

dobře svou funkci. Sloužily к poznání, к seznámení čtenáře s něčím novým, к osvětě 

a šíření vzdělanosti. Tehdy totiž nebylo moc možností, jak poznat například historii 

Oděsy, život prostých Turkmenů, cestovní zvyky Rusů, zábavu bohaté ruské 

společnosti, vzhled kavkazských hor apod. Dnes tuto funkci plní také televize, 

internet a jiná média. V tomto směruje Hellerovo dílo v podstatě nefunkční. 

Svou roli tu bezesporu hraje také jakási pomyslná vyšší dramaturgická 

vyspělost dnešního člověka. Ten, rozmazlen a zhýčkán celou řadou po dějové a 

kompoziční stránce propracovaných filmů, seriálů a moderní i postmoderní 

literaturou, vyžaduje složité dějové linie, rafinované příběhy, velmi nečekané zvraty 

a pointy a vysokou dramaturgickou úroveň, jinak se cítí ošizen, podveden. Je 

znuděný a ztrácí zájem. 

Také salónní společnost dnes v podstatě neexistuje, takže Heller popisuje již 

zaniklý svět, který přitahuje jen několik málo milovníků. 

V neposlední řadě je to i celkový styl Hellerova vyprávění, co si tehdy 

čtenáře získávalo, ale dnes je naopak nepřitahuje, jeho vypjatá romantika, 

divadelnost projevu postav, nedostatek psychologie a motivace jednání, malá až 

žádna hloubka. Na dnešní uspěchanou dobu, která je zvyklá, že vše se děje rychle, je 

asi způsob vyprávění příliš rozvleklý. Distingované jednání a řeč postav, přílišná 

popisnost, řada dějových i informačních odboček, nedostatečná soudržnost dějová, 

malá kompoziční ucelenost a vyváženost dnes čtenáře těžko zaujmou a naopak 

poměrně snadno odradí. 

Dalo by se tedy řici, že Heller dnes ztratil Čtenáře přesně tím, čím si je ve své 

době získal. Měli tedy zřejmě pravdu jeho tehdejší kritici (zejména Jiří Karásek), 

když tvrdili, že Heller píše romány čistě dobové, které vyhovují dobovému vkusu a 
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konzumu, ale jiná doba, jiný konzum jim nebudou rozumět, protože v nich není nic, 

co by mělo nadčasovou platnost, co by mohlo oslovit i pozdější generace. Jen ten, 

kdo má rád archaický český jazyk, svět vymřelé ruské smetánky, kdo dovede ocenit a 

vychutnat si půvab Hellerova poučování a roztomilost přepjatého chování jeho 

postav, si tedy zřejmě dnes s chutí přečte některý Hellerův román. Taková je zřejmě 

smutná realita. 

Přesto se domnívám, že budeme-li pořádně hledat, nalezneme v díle Serváce 

Hellera alespoň dva momenty, které mají co říci i dnešnímu čtenáři. Nezastírám 

však, že je potřeba hledat skutečně důkladně, že tato pozitiva jsou jen okrajová a že 

je řada modernějších autorů pojala siřeji a lépe. 

Naprosto moderním a aktuálním v dnešní době je Hellerův přístup к lidem 

jiné národnosti, jiné rasy, jiného etnika, jiného náboženského vyznání, jiného 

způsobu života a jiných každodenních zvyků. Heller nejenže o nich mluvi, ale 

popisuje je naprosto bez jakýchkoli předsudků. V jeho díle není ani stopa po odsudku 

či dokonce rasismu, ale přesně naopak. Příkladem je jeho popis cikánského ležení: 

„Na rozsáhlém trávníku и samého moře tábořila horda cikánil kolem několika 

plápolajících ohníčků a mocně dýmajících kotlů. Celá horda měla jen několik hadrů, 

o kteréž se dospěli muži a ženy rozdělili, kdežto děti a dorůstající mládež vůbec 

docela po adcimitsku si vykračovali. "14: 

Moderní terminologií bychom mohli říci, že Heller se choval v souladu 

s pravidly multikulturního soužití. Jako by už ve své době cítil možné nebezpečí 

hrozící světu právě v souvislosti s netolerancí к jiným skupinám. Nejenže sám jednal 

jako moderní multikulturni Člověk, ale dokonce prosazoval ve svých dílech jakousi 

multikulturní výchovu. Jeho romány čtenáře vlastně učí, že odlišné skupiny obyvatel 

je nutno vnímat jako rovnocenné, jednat s nimi bez předsudků, všímat si jejich 

pozitiv a pomáhat jim nenásilnou formou zbavovat se negativ při sebereflexi negativ 

vlastních. Tento aspekt Hellerovy tvorby je aktuální i dnes, neboť moderní a zejména 

postmoderní člověk velmi potřebuje multikulturní výchovu. 

Hellerovy romány jsou dnes už vlastně dokumentem. A to hned minimálně 

v dvojím smyslu. Jednak ukazují, jak se v Hellerově době psalo, co čtenářská obec 

žádala a jak jejich vkus a zájem autoři uspokojovali. Jsou tedy obrazem literární 

reality poslední třetiny 19.stoleti v českých zemích. Zároveň jsou svědectvím o dnes 

již zaniklém světě ruské šlechty, o ruském životě, zkrátka o Rusku konce 

M : Heller. S.. V jižním kraji. str. 159 
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předminulého věku. A navic z pohledu českého člověka, který může být jistě odlišný, 

a proto zajímavý, od pohledu ruského. Kdo se chce něco dozvědět o životě na Rusi 

před sto padesáti lety, má v Hellerovi jedinečného spojence. 
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rjr r v 
Zaver 

Cílem diplomové práce bylo seznámit čtenáře s osobností českého spisovatele 

a novináře konce devatenáctého a počátku dvacátého století Serváce Bonifáce 

Hellera a především poukázat na jeho vztah к Rusku. Velký důraz byl kladen na 

charakteristiku Hellerových románů z ruského prostředí a na obraz Ruska, který ve 

svých románech vytvořil. 

Práce seznámila čtenáře se základními fakty Hellerova života, popsala jeho 

činnost veřejnou a politickou, informovala o jeho pracích novinářských i dílech 

literárních a zabývala se též jeho vztahem к jiným českým spisovatelům a novinářům 

poslední třetiny devatenáctého století. 

Ve druhé části se práce zabývala Hellerovými romány z ruského prostředí 

z hlediska literárně teoretického. Snažila se podat obecnou charakteristiku těchto 

próz, popsat žánrové typy, cíle a funkce, lexikální stránku, styl, kompoziční postupy 

a principy, vypravěčské a narativní strategie a v neposlední řadě autorovu práci 

s postavami. 

Kladla důraz na vystižení obrazu Ruska, který ve svých románech Heller 

vytvořil. Hledala odpověď na otázku, jak Heller zobrazuje města, vesnice a přírodní 

útvary a úkazy, jak zachycuje interiéry a různé předměty, jakým způsobem zobrazuje 

válku, jak lidi a každodenní i sváteční život carského Ruska konce devatenáctého 

století a sledovala i politické komentáře o Rusku, které se rovněž v popisovaných 

románech objevují. 

V závěrečné části se práce zabývala tím, zda mají Hellerovy romány ještě 

dnes co říci, mohou-li být něčím zajímavé pro dnešního čtenáře, mohou-li ho nějak 

obohatit. 

Pro mě osobně bylo hlavním přínosem této práce, že jsem měl možnost se 

důkladně seznámit s osobností i prací Serváce Hellera a že jsem mohl poznat jeden 

z možných způsobů, jakým české prostředí přijímalo, vnímalo a reflektovalo ruské 

kulturní klima. 
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Resumé 

Tématem této diplomové práce je osobnost českého spisovatele a novináře 

konce devatenáctého a počátku dvacátého století Serváce Bonifáce Hellera. 

Nepostihuje autora v úplnosti, ale soustřeďuje se na jeho vztah к Rusku. Všímá si 

jeho cest do Ruska a zejména jeho románů, které jsou umístěny do ruského prostředí. 

Tuto oblast sleduje práce především proto, že ji vnímá jako cenný materiál, který 

ukazuje, jakým způsobem zobrazoval český spisovatel ruské prostředí, dokumentuje 

určitý způsob vnímání Ruska v českém kulturním klimatu. 

Práce se zabývá Hellerovými romány z ruského prostředí z hlediska literárně 

teoretického a podává obecnou charakteristiku těchto próz. 

Velký důraz klade na obraz Ruska, který ve svých románech Heller vytvořil. 

V poslední části práce řeší otázku, zda mají Hellerovy romány ještě dnes co 

říci, mohou-li být něčím zajímavé pro dnešního čtenáře, mohou-li ho nějak obohatit. 
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Резюме 

Темой этой дипломной работы ябляется личность чешского писателя у 

журналиста конца девятнадцатого-начала двадцатого веков С.Б.Геллера. Не 

ставя себе целью раскрыть абтора полностью, работа более сосредоточивается 

на его отношении к Росии, путешествиях в эту страну и прежде всего романах, 

сюжет которых развивается в царской России. 

Рассматривая автора именно под этим углом, работа пытается наиболее 

ярко показать определенный тип восприятия России чешской культурой. 

Большое значение придается образу России, созданному Геллером в 

своих романах, которые исследуются с литературно-теоретической точкы 

зрения. 

В заключительной части ставится вопрос об актуальности творчества 

Геллера в нынешных условиях, о возможности затронуть современного 

читателя. 
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