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Úvod 

I. ÚVOD 

,,Vodňany . . . městečko jižních Čech, rozložené na Boží dlani, sevřené pod 

horami šumavských hvozdů, městečko stříbřitých rybníků, květnatých luk a žírných 

polí v náručí lesů a vysokého nebe. Vodňany, město Heritesovo v kraji Holečkově, 

Vodňany, domečku bílý Otakara Mokrého, Vodňany, útěcho Julia Zeyera, na prahu 

nového života ve vlasti zase svobodné vyprávím o Tobě synům Tvým a dcerám, aby 

nikdy nezapomněli, vyprávím o Tobě všem, kdož přicházejí, aby poznali v Tobě kus 

dějin svého národa. Ulicemi Tvými šla často historie národa, cestami Tvého kraje 

kráčely kdysi vznešené postavy našich dějin a literární tvorby. " 1 (Jan Prajer) 

Jihočeské Vodňany jsou malým městem se silnou kulturní a literární 

tradicí, v jejíž historii zaujímá významné místo tzv. Vodňanský trojlístek, jenž tvořili 

literáti Julius Zeyer, Otakar Mokrý a František Herites. Zatímco literární historie 

se věnuje převážně prvnímu z jmenovaných, poslední z nich, František Herites 

(1851 - 1929), vodňanský rodák, lékárník, ale především spisovatel, zůstává spolu 

s Otakarem Mokrým neoprávněně opomíjen. 

V této práci bychom chtěli představit Vodňanský mikroregion prostřednictvím 

jeho ztvárnění v české literatuře. Protože by však toto téma nebylo nosné ve spojitosti 

s Mokrého poezií, v níž se z tohoto pohledu odráží „pouze" jihočeská příroda, 

zaměříme se na prozaickou tvorbu Františka Heritese, která je s Vodňany velmi těsně 

spjata. 

Byly to totiž právě Vodňany, které poskytly Heritesovi nepřeberné množství 

látky, z níž při své tvorbě tematicky čerpal. Stát se tak mohlo jedině díky jeho 

dokonalé znalosti tohoto prostředí a jeho obyvatel, k níž dospěl během mnohaletého 

pobytu v tomto malém městě spojeném po řadu let také s lékárnickou praxí. Této 

1 Prajer, J.: Vodňany včera a dnes. Vodňany 1947. 
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Úvod 

znalosti by se však nedopracoval, kdyby nebyl nadán mimořádným pozorovacím 

talentem a schopností literárně jej ztvárnit. 

A jakým konkrétním způsobem se Vodňany jako malé město promítly do 

Heritesovy tvorby, bude předmětem zkoumání, v němž tkví těžiště této práce. 

V odborné literatuře nebyla tato problematika doposud zpracována, neboť Heritesova 

literární tvorba nebyla zatím vůbec jako celek odborně hodnocena; o autorovi dokonce 

neexistuje žádná knižně vydaná monografická publikace literárního zaměření. 

Jedinými pracemi většího rozsahu zaměřenými na Františka Heritese je 

diplomová práce Mariky Davidové František Herites (pokus o monografickou 

studii), která byla obhájena v roce 2003 a v níž je podán souhrnný přehled autorova 

díla spolu s jeho rozborem a dobovými ohlasy, a kniha autorky Kamily Pavlíčkové 

Vodňanská léta Františka Heritese, která byla vydána na konci roku 2006 

Městským muzeem a galerií ve Vodňanech. Tato publikace je rozšířenou diplomovou 

prací, jež byla v roce 2004 obhájena na tehdejším Historickém ústavu Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, avšak literární stránky Heritesova života se 

dotýká jen okrajově. 

Cílem této práce nebude analýza veškeré Heritesovy tvorby, nýbrž jen té části, 

ve které se nějakým způsobem odráží vodňanský genius loci. Touto částí jsou drobné 

prozaické útvary jako arabeska, črta, humoreska či povídka, které byly sdruženy 

v několik povídkových sbírek, z jejichž knižních vydání budeme vycházet. Chceme 

tak simulovat situaci dnešního běžného čtenáře, který se s Heritesovými pracemi setká 

právě v této podobě, nikoli v té časopisecké, v níž byla většina těchto prací poprvé 

uvedena na veřejnost. 

Dalším důvodem pro výše zmíněnou selekci je rozdílná literární kvalita 

Heritesových děl, z nichž se tou nejvyšší literární hodnotou vyznačují právě drobné 

prozaické práce, z nichž budeme vycházet. Nicméně pro zachování plastičnosti 

osobnosti uvedeme kompletní chronologický přehled veškerého Heritesova knižně 

vydaného díla. 
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Úvod 

Nejprve však v kulturním a literárním přehledu přiblížíme Vodňany jako město 

se silnými literárními tradicemi, abychom snáze pochopili, jako roli hrály Vodňany 

v literárním životě v poslední čtvrtině 19. století, jehož součástí byl i spisovatel 

lumírovské generace František Herites. 

Doufáme, že z této práce vysvitne význam, jenž Vodňany měly pro českou 

literaturu, především pak pro tvorbu Františka Heritese, jenž zasvětil většinu své 

literární tvorby žánrové kresbě z maloměstského prostředí, pro niž mu byly předlohou 

jihočeské Vodňany. 
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Vodňany - kulturní a literární přehled 

II. VODŇANY - KULTURNÍ A LITERÁRNÍ PŘEHLED 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, Vodňany jsou městem se silnými kulturními a 

především literárními tradicemi, které tvoří významnou kapitolu v jeho historii. 

Literární tradice se však neváží pouze k nej známějším představitelům vodňanského 

kulturního života, literátům a věrným přátelům Juliu Zeyerovi, Otakaru Mokrému a 

Františku Heritesovi, přestože jsou to právě oni, kdo jsou zmiňováni ve všech 

publikacích a příručkách nej rozličnějšího zaměření, jež se alespoň okrajově týkají 

Vodňan.1 Jak bude patrno z následujícího přehledu, osobností, které svým významem 

pro českou kulturní historii přesáhly hranice Vodňan, je mnohem více. Těm je 

obvykle pozornost věnována až po výše zmíněném trojlístku; stejně tak se v jeho 

rámci hovoří o Františku Heritesovi vždy nejprve v souvislosti s Juliem Zeyerem, 

teprve poté je objektem analýzy, studia atp. on sám a jeho vlastní tvorba.2 

Než se však podrobněji seznámíme s význačnými postavami vodňanské kulturní 

historie, připomeňme si stručně historii města, abychom se blíže seznámili 

s prostředím, z něhož Herites vzešel a ze kterého čerpal mnoho podnětů pro svá díla 

z maloměstského prostředí. 

Město ležící v Českobudějovické pánvi při řece Blanici bylo založeno zřejmě 

ve druhé polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. v místech staré rybářské osady 

s názvem Vodná. Již roku 1336 byla králem Janem Lucemburským udělena obci 

privilegia, mezi jinými i městský status. Královským městem se ale Vodňany staly až 

kolem roku 1400. Za husitských válek byly Vodňany jednou z nej větších husitských 

opor, když stály vče le svazku táborských měst. V 15. století významně přispělo 

1 Jde o různé almanachy, příručky, studie či průvodce vydávané jak ve Vodňanech (Almanach: král. 
město Vodňany a okolí.-, Průvodce po Vodňanech a okolí.-, Vodňany včera a dnes.\ Vodňany svému 
jubileu 1336 - 1936.\ Průvodce Vodňany a okolí.] Vodňany a Vodňansko - turistický průvodce.), tak i 
mimo jihočeský region od zač. 20. st. (např. Země zamyšlená 2. či Místopisný obrázkový atlas aneb 
Krasohledčeský 4). Podrobněji viz Seznam použité literatury. 
2 Nicméně díky silnému poutu Julia Zeyera k Vodňanům je možné v současné době upozornit na 
neprávem opomíjeného Heritese, o což se v posledních letech usilovně snaží Městské muzeum 
a galerie Vodňany. Své snahy korunovalo muzeum koncem roku 2006 vydáním knihy Vodňanská léta 
Františka Heritese autorky Kamily Pavlíčkové a podle slov Jitky Velkové, ředitelky MaG Vodňany, 
tímto počinem vrátili Heritese do literatury. 
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Vodňany - kulturní a literární přehled 

k rozvoji města rýžování zlata a zakládání dalších rybníků. Třicetiletá válka Vodňany 
• 3 

značně poškodila a jejich rozvoj se zastavil/ Neutěšenou hospodářskou situaci ještě 

zhoršovaly časté požáry, které město sužovaly.4 K novému rozvoji došlo až v první 

polovině 19. století, kdy se do popředí dostává městské rybniční hospodářství a 

dochází k rozvoji řemesel, zemědělství a obchodu. V průběhu 20. století získávají 

Vodňany ojedinělý význam v rybářském školství a výzkumu.5 

Bohatým kulturním a společenským životem se Vodňany mohly chlubit 

především v 19. století.6 Dvakrát do města zavítal se svou divadelní společností Josef 

Kajetán Tyl a v roce 1856 zde údajně naposledy před svou smrtí vystoupil na jevišti.7 

Jeho pobyt připomíná pamětní deska na domě čp. 23 na hlavním vodňanském náměstí, 

nám. Svobody, kde můžeme nalézt i pamětní desky Heritese, Mokrého či dalšího 

vodňanského rodáka, houslisty Václava Příhody (1900 - 1960). Poslední 

z jmenovaných, houslový virtuóz a pozdější profesor vídeňské hudební akademie, nás 

přivádí k hudební historii města, která je také proslavila, i když ne v takové míře jako 

literatura. 

Vodňanský zpěvácký spolek, který byl založen v roce 1860 jako první nejen ve 

Vodňanech, ale jako vůbec první v Čechách, vychoval řadu pěvců, z nichž 

nej slavnějšími byli Vojtěch Šebesta (1842 - 1880) a Jan Dunovský (1836 - 1912), 
o 

pozdější sólisté pražské královské opery. Další osobností, jež neodmyslitelně patří 

k vodňanské hudební historii, je dcera Františka Heritese, Marie Heritesová-
3 Za stavovského povstání se Vodňany přidaly na stranu českých stavů, za což byly po bělohorské 
porážce potrestány odnětím majetku a městských práv. V roce 1623 byly dokonce zastaveny - nejprve 
španělským Marradasům, od roku 1661 Schwarzenberkům. Vodňany se znovu staly svobodným 
městem až v roce 1710, kdy došlo k výkupu ze zástavy, která zapříčinila velký hospodářský úpadek 
města. 
4 Mostecký, H.: Dějiny král. města Vodňan. In.: Almanach: král. město Vodňany a okolí. Vodňany 
1914, s. 1 3 - 1 8 ; rovněž Mostecký, V.: Přehled dějin královského města Vodňan. In.: Vodňany svému 

jubileu 1336 - 1936. Vodňany 1936, s. 9n. 
5 Střední rybářská škola (založena 1920) s Vyšší odbornou školou vodního hospodářství a ekologie 
jsou spolu s Výzkumným ústavem rybářským a Hydrobiologickým ústavem Jihočeské univerzity 
od roku 1953 jedinými institucemi tohoto druhu v celé zemi. 
6 Podrobněji viz Hadáček, K.: Spolky ve Vodňanech. In.: Almanach: král. město Vodňany a okolí. 
Vodňany 1914, s. 107 - 126; vývoj kulturního života po roce 1918 viz Kodádek, J.: Veřejný a kulturní 
život ve Vodňanech. In.: Vodňany svému jubileu 1336- 1936. Vodňany 1936, s. 15 - 18. 
7 Mostecký, V.: Dějiny bývalého královského města Vodňan III. Praha 1940, s. 183 - 185. 
8 Berka, R. - Klimeš, Z. - Vykusová, B.: Průvodce Vodňany a okolí. Vodňany 1993, s. 20; rovněž 
Mostecký, V.: Dějiny bývalého královského města Vodňan III. Praha 1940, s. 186n. 
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Kohnová (1881 - 1970), která se jako houslová virtuózka proslavila i za hranicemi 

rodné země, především v USA, kam se provdala. 

Než se budeme věnovat literárním tradicím Vodňan a jejich představitelům, 

zmíníme se ještě alespoň okrajově o některých význačných osobnostech z oblasti 

výtvarného umění, jež byly nějakým způsobem spjaty s tímto regionem. Především 

jde o Mikoláše Alše (1850 - 1913), jenž vyzdobil štíty a vnitřní prostory děkanského 

kostela Narození Panny Marie. Došlo k tomu u příležitosti přestavby v letech 1894-

1897, kterou během svého purkmistrovství inicioval František Herites.9 Podle 

Alšových návrhů byla zhotovena také tři okna za hlavním oltářem, představující 

výjevy ze života Panny Marie s postavami v českých krojích.10 

Vodňanským rodákem byl Antonín Waldhauser (1835 - 1913), „neklidný 
11 # v 

tulák mistrné palet/', z osobností 20. století připomeňme prof. Václava Štětku 

(1893 - 1982), „rybářského" malíře; ve 40. a počátkem 50. let ve městě pobýval Jan 

Zrzavý ( 1 8 9 0 - 1977).12 

Vodňanskou tradicí literární se velmi podrobně zabýval Josef Házr Písecký ve 

Zvláštním otisku z Vodňanských novin, jenž vyšel roku 1937 pod názvem Vodňanský 

Slavín.11 Obsaženo je v něm podle podtitulu 29 literárních siluet a portrétů, nicméně 

publikace sama obsahuje celkem 31 takových medailonků: 15 z nich je věnováno 

humanistům a 16 spisovatelům věku nového, které autor dělí na vodňanské rodáky 

(12) a na jiné spisovatele (4). Vodňanský Slavín se v upravené a zkrácené podobě 

objevil i ve sborníku Vodňany svému jubileu 1336 - 1936. 14 Cenný je také 

příspěvek Haštala Mosteckého Vynikající krajané a rodáci vodňanští, jenž vyšel jako 

9 Fencl, F.: Vodňanské kostely a kaple. In.: Almanach: král. město Vodňany a okolí. Vodňany 1914, 
s.47 - 49; viz též Mostecký, V.: Dějiny bývalého královského města Vodňan III. Praha 1940, s. 191; 
Velková, J. - Stuchlá, P.: Vodňany a Vodňansko - turistický průvodce. Vodňany 2006, s. 4. 
10 Jedno okno věnovala Spořitelna, druhé obec, třetí místní paní a dívky. Další okno při Božím hrobě 
v boční lodi, pocházející od malíře Zachariáše Quasta, věnoval František Herites. Mostecký, V.: Dějiny 
bývalého královského města Vodňan III. Praha 1940, s. 191. 
11 Prajer, J.: Vodňany včera a dnes. Vodňany 1947. 
12 Stehlík, L.: Země zamyšlená 2. Československý spisovatel, Praha 1986, s. 62 - 64. 
13 Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „ Vodňanských novin" ročník IV. Vodňany 1937. 
14 Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. In.: Vodňany svému jubileu 1336 - 1936. Vodňany 1936, s. 18 -
22. 
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součást almanachu Královské město Vodňany a okolí.15 Ten sice není, narozdíl od 

Slavínu, zaměřen čistě literárně, nicméně osobnosti literárního světa v tomto přehledu 

zaujímají podstatnou část. 

V době rozkvětu české vzdělanosti, za humanismu, daly Vodňany národu 

mnoho vynikajících mužů, z nichž se podrobněji zmíníme pouze o nejvýznamnějším 

z nich, Janu Kampaňoví Vodňanském,U) jehož osudy beletristicky zpopularizoval 

Zikmund Winter v románu Mistr Kampanus (1909). Nicméně osobností spjatých 

v tomto období s Vodňany je podstatně více; do výčtu by zajisté patřili mistr Havel 

Gelastus Vodňanský 17, mistr pražské univerzity (1547) a zakladatel první veřejné 

knihovny jižních Čech v 16. století, dále Jan Vodňanský, 18 Nathanael Vodňanský 

z Uračova 19 a mnozí další. 

Mistr Jan Kampanus, jeden z nej slavnějších humanistických básníků své 

doby, pedagog, významný univerzitní hodnostář a reformátor pražského vysokého 

učení, patří k Vodňanům místem narození. Po studiích působil jako učitel na pražské 

univerzitě, byl rovněž správcem na městských školách v několika českých městech, 

např. v Jihlavě a Hradci Králové. V letech 1598 - 1600 byl učitelem a správcem školy 

u sv. Jindřicha v Praze, poté tři roky správcem školy v Kutné Hoře, kde byl tak 

oblíben, že jej měšťané žádali, aby ji neopouštěl, když byl povolán na Karlovu kolej 

do Prahy. 

Roku 1603 tam přece odešel, aby přednášel o řeckých a latinských klasicích a 

příležitostně i o českých dějinách. Za svého působení na univerzitě zastával četné 

15 Mostecký, H.: Vynikající krajané a rodáci vodňanští. In.: Almanach: král. město Vodňany a okolí. 
Vodňany 1914, s. 57 - 83. 
16 Jan Campanus Vodňanský (1572 - 1622). 
17 Havel Gelastus Vodňanský (1519 - 1577), utrakvistický kněz. 
18 Jan Vodňanský (*okolo 1460 - t po r. 1534), náboženský spisovatel (především traktátů namířených 
proti „kacířům") a autor latinsko-českého vokabuláře (Lactifer, 1503). (In.: Ottův slovník naučný). 

Nathanael Vodňanský z Uračova (1563 - 1621), český humanistický vzdělanec, spisovatel, erbovní 
měšťan. Jako úředník české královské komory se účastnil v roce 1609 jednání stavů o Majestát Rudolfa 
II., za českého stavovského povstání v letech 1618 - 1620 člen direktorské vlády, po porážce na Bílé 
hoře popraven na Staroměstském náměstí. Překládal do češtiny různé latinské spisy a sám některá díla 
také napsal, dochovalo se však jediné: „Theatrum mundi minoris, široký plac neb zrcadlo světa, t. j. 
živý kontrfekt nesčíslných bíd všeho lidského pokolení" (1605). (In.: Ottův slovník naučný; Písecký, 
J. H.: Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „ Vodňanských novin" ročník IV. Vodňany 1937, s. 5). 
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univerzitní funkce.20 Byl přívržencem kalicha, ale po bělohorské porážce se veřejně 

zřekl utrakvistické víry a přestoupil ke katolicismu, neboť se snažil uchránit 

univerzitu před represemi a spojením s jezuitskou akademií, k němuž však stejně 

došlo. Tato jeho marná oběť se stala příčinou Kampanova duševního i fyzického 

zhroucení a zanedlouho i smrti (zemřel 13. 12. 1622). 

Kampanova literární činnost je neobyčejně rozsáhlá a jeho díla měla značný 

ohlas mezi domácími i zahraničními humanisty. Napsal mnoho latinských básní, 

z nichž nej větší ohlas měly parafráze žalmů a svátečních hymnů Odae sacrae 

(Posvátné ódy) a básnické zpracování českých dějin (Cechias). Jeho jediné drama, 

Bretislaus (Břetislav), čerpající z české historie bylo ve své době zakázáno. Latinské 

žalmy a ódy shrnul ve sbírce Sacrarum odarum libri duo (Dvě knihy svatých ód) a 
o 21 

připojil k nim 38 čtyřhlasých nápěvu. 

Ze spisovatelů „věku nového" se pozastavíme jen u několika z oněch šestnácti, 

jimž Písecký věnuje pozornost. Kromě slavné vodňanské trojice, kterou se bude 

zabývat samostatná podkapitola v rámci medailonku Františka Heritese, to budou: 

Antonín Majer, „spisovatel, učitel a zástupce živnostnictva",22 dále pak nakladatel, 

redaktor, spisovatel a básník Otakar Štorch-Marien a konečně spisovatelé Josef 

Holeček a Karel Čada Šarlih. 

Antonín Majer (1826 - 1880) byl především učitelem a zakladatelem českého 

průmyslového školství, čímž se zasloužil i o povznesení řemesel. Svou autorskou 

činností - napsal řadu odborných článků, spisů, učebnic a slovníků - se významně 

přičinil o zvýšení vzdělanostní úrovně v průmyslu. Značným přínosem pro naše 

školství byly jeho české učebnice fyziky pro obecné, měšťanské a střední školy, 

20 Šestkrát byl děkanem FF, vícekrát prorektorem, dvakrát (1612 a 1621) rektorem. 
21 In.: Lexikon české literatury 1 (A-G), heslo Campanus, Jan. Praha 1985, s. 349n; Ottův slovník 
naučný-, Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „ Vodňanských novin" ročník IV. Vodňany 
1937, s. 7; Mostecký, H.: Vynikající krajané a rodáci vodňanští. In.: Almanach: král. město Vodňany a 
okolí. Vodňany 1914, s. 63 - 69. 
22 Citace z pamětní desky na rodném domě Ant. Majera v dnešní Majerově ulici č. 164; na bronzové 
desce se spisovatelovým portrétem stojí: „Zde se narodil 12. VI. 1826 PhDr. Ant. Majer. Spisovatel, 
učitel a zástupce živnostnictva." 
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zvláště pak Fysika pro vyšší školy (1869 a později), která byla po dlouhá léta jedinou 

učebnicí tohoto předmětu na středních školách.23 

Otakar Štorch-Marien (1897 - 1974) se sice ve Vodňanech narodil, ale již 

r. 1900 se s rodiči přestěhoval do Kolína nad Labem, kde také absolvoval gymnázium. 

Z lásky ke knihám se rozhodl pro učitelské povolání, proto začal v Praze na 

filozofické fakultě studovat češtinu a němčinu. Roku 1919, jako dvaadvacetiletý 

student, založil nakladatelství Aventinum, které proslulo svou pokrokovostí a 

v literárním světě si získalo zvučné jméno. 

Krátce po založení Aventina Štorch-Marien pro spolupráci získal špičkové 

literáty (bratry Čapkovy, Josefa Svatopluka Machara, Otokara Fischera, Jiřího 

Karáska ze Lvovic, Antonína Sovu aj.) i grafiky střední a mladší generace, vydával 

nákladné výtvarné publikace a významné ediční řady. Součástí podniku byly kulturní 

revue Rozpravy Aventina (1925 - 1934, red. Vilém Závada) a výstavy moderního 

výtvarného umění v Aventinské mansardě. Aventinum vynikalo velkorysostí a 

okázalostí, za hospodářské krize ve 30. letech však zaniklo (1933). Štorch-Marien se 

však i nadále věnoval nakladatelské a redakční činnosti pro jiné nakladatele.24 

Josefa Holečka (1853 - 1929) uvádíme svědomím, že se narozdíl od již 

zmíněných osobností nenarodil ve Vodňanech, nýbrž v nedalekých Stožicích. Činíme 

tak nejen proto, že se svou rozsáhlou epopejí jihočeského venkova a selství Naši 

nesmazatelně zapsal do dějin české literatury, ale také proto, že byl blízkým přítelem 

Heritesovým. Spolu s Otakarem Mokrým trávili ve vodňanské lékárně více času než 

ve svých domovech. Zde probírali své literární plány, mj. i otázky týkající se 

almanachu Anemonky (Básně omladiny jižních Čech, 1871), kam všichni tři 

přispěli svými básněmi. Častým námětem jejich hovorů bývalo cestování. Společně 

podnikli několik cest (např. roku 1873 na Slovensko), z nichž všichni literárně těžili. 

23 Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „ Vodňanských novin" ročník IV. Vodňany 1937, 
s. 8n; týž: Vodňanský Slavín. In.: Vodňany svému jubileu 1336 - 1936. Vodňany 1936, s. 19n; Berka, 
R. - Klimeš, Z. - Vykusová, B.: Průvodce Vodňany a okolí. Vodňany 1993, s. 17. 
24 In.: Lehár, J. - Stich, A. - Janáčková, J. - Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 
2002, s. 556n; Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „ Vodňanský'ch novin" ročník IV. 
Vodňany 1937, s. 27n. 
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Holeček byl povoláním redaktor slovanské části Národních listů. Jako znalec 

slovanských jazyků, z nichž také překládal, se často dostal mezi Srby a Bulhary (do 

Hercegoviny, Černé Hory ap.), z čehož rovněž vznikla celá řada próz, v nichž 

zobrazoval osvobozovací boje i mírový život tamních obyvatel. Holeček šířil znalost 

o slovanském světě a byl nadšeným hlasatelem a šiřitelem slovanské vzájemnosti, 

proto o něm hovoříme jako o slavjanofílovi.25 Kromě toho vynikl i překladem 

finského lidového eposu Kalevala, který je podle Jaroslavy Janáčkové dosud 

nepřekonaný.26 

Posledním autorem „věku nového", jemuž věnujeme několik řádek, je nepříliš 

známý Karel Čada Šarlih (1882 - 1916). Na něj si při svých literárních toulkách 

vzpomněl i Ladislav Stehlík, autor Země zamyšlené27. Šarlih byl s Vodňany spojen 

přes svoji matku Annu, rozenou Maškovou, která odsud pocházela a která se sem 

spolu se svým mužem vrátila, když odešel z postu lesního správce do důchodu. Šarlih 

sem za nimi jako rakousko-uherský důstojník jezdil na letní dovolené. Vodňany se 

také staly místem jeho posledního odpočinku, neboť sem byl převezen z Vídně, kde ve 

věku 36 let podlehl zánětu ledvin, jenž byl důsledkem nachlazení v Karpatech.28 

V armádě se blíže seznámil s maďarským prostředím a na vlastní kůži poznal 

život v uherských a haličských posádkách před první světovou válkou; ten osciloval 

mezi „pitkami, strachem z dluhů a milostnými avantýrami",29 To vše pak Šarlih 

zobrazil ve svých prózách30, které mají podle Stehlíka „větší důsažnost než pouhé 

25 In.: Lexikon české literatury 2/1 (H-J), heslo Holeček, Josef. Praha 1993, s. 239n; Ottův slovník 
naučný; Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „ Vodňanských novin" ročník IV. Vodňany 
1937, s. 7; Mostecký, H.: Vynikající krajané a rodáci vodňanští. In.: Almanach: král. město Vodňany a 
okolí. Vodňany 1914, s. 63 - 69. 
26 In.: Lehár, J. - Stich, A. - Janáčková, J. - Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 
2002, s. 354. 
27 Stehlík, L.: Země zamyšlená 2. Československý spisovatel, Praha 1986, s. 63. 
28 Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „ Vodňanských novin " ročník IV. Vodňany 1937, 
s. 4 0 - 4 2 . ' 
29 Stehlík, L.: Země zamyšlená 2. Československý spisovatel, Praha 1986, s. 63. 
30 „Erotické dobrodružství Nikity Ochalčuka", „Tvrdošíjní ilusionisté", „Úšklebky sexu", „Leonard a 
ženy", „Sobecké jinošství Vladimíra Vratkovského". In.: Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. In.: 
Vodňany svému jubileu 1336-1936. Vodňany 1936, s. 21. 
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svědectví a dokument", neboť „ostrá příchuť erotiky má na dně hořký kal desiluzí, 

něco vnitřně rozvráceného a bolavého." 31 

Smrtí členů Vodňanského trojlístku, z nichž jako poslední zemřel v roce 1929 

Herites, čilý literární ruch ve městě ustal. Nicméně i v průběhu 20. století se zde 

objevili někteří literáti, kteří však svou tvorbou nepřekročili lokální význam. Rudolf 

Berka, místní poctivý kronikář vodňanského života, svými monograficky zaměřenými 

pracemi32 připomněl alespoň dva z nich: svéráznou postavičku 20. a 30. let, básníka 

Jana Eugena Sequardta33, a největší poválečnou literární osobnost Vodňan, autora 

historických románů Václava Písaře34. 

31 Stehlík, L.: Země zamyšlená 2. Československý spisovatel, Praha 1986, s. 63. 
32 Berka, R.: Jan Eugen Sequardt - vodňanský básník a bohém. Vodňany 2001; týž: JUDr. Václav 
Kopista - vodňanský spisovatel píšící pod pseudonymem Václav Písař. Vodňany 2005. 
33 Jan Eugen Sequardt (1888 - 1960). 
34 Václav Písař, vlastním jménem JUDr. Václav Kopista (1899 - 1982). 

17 



František Herites - krátce o autorovi 

III.FRANTIŠEK HERITES - KRÁTCE O AUTOROVI 

František Herites se narodil ve Vodňanech dne 27. února 1851 ve vážené 

měšťanské rodině1 s mnohaletou lékárnickou tradicí. Jeho otec, Antonín Karel 

Herites, byl lékárníkem ve Vodňanech od ledna 1843 a ve svém rodu měl několik 

dalších lékárníků, stejně tak jeho žena, Františkova matka Anna roz. Sehnalová.2 

Příbuzenstvo obou rodin vlastnilo lékárny např. ve Strakonicích, Sušici, Českém 

Krumlově, Netolicích, Prachaticích či Písku,3 proto se nelze divit, že i František 

Herites byl předurčen pro dráhu lékárníka, přestože on sám vždy toužil být pouze 

spisovatelem a lékárnictví pro něj představovalo „stav, který on sám vlastně nikdy 

nemiloval",4 

Školní docházku zahájil Herites v roce 1856 na vodňanské hlavní škole, kterou 

navštěvoval do roku 1859. Poté nastoupil na místní dvojtřídní reálnou školu, 

všeobecně nazývanou podreálka, jež byla přípravou na českobudějovický pedagogický 

ústav. V této době se významným způsobem formoval Heritesův vztah k přírodě, k té 

jihočeské obzvlášť. Zásluhu na tom měly jednak rodinné vycházky do okolí, ale 

především botanické výlety jeho otce Antonína Karla Heritese, na které brával 

kromě lékárnického laboranta i Františka. Ten si na tyto časy uchoval příjemné 

vzpomínky; ve Vzpomínkové črtě věnované Almanachu Královského města 

Vodňany v roce 1913 napsal: „Na botanických těch potulkách otec čas od času 

zastavoval se a ohlédl se, aby zadíval se na krajinu, v jejímž středu jako stuleny leží 

Vodňany (...). 

1 Antonín Karel Herites, otec Františka Heritese, zastával vletech 1850 - 1859 a 1871 - 1875 úřad 
vodňanského purkmistra a byl členem řady místních spolků (Zpěváckého spolku, Průmyslového 
spolku, Tělocvičné jednoty Sokol - tu dokonce založil a byl jejím prvním starostou). Fencl, F.: Popis 
města. In.: Almanach: král. město Vodňany a okolí. Vodňany 1914, s. 12; Hadáček, K.: Spolky ve 
Vodňanech. Tamtéž, s. 107 - 113. Podrobněji viz též: Mostecký, V.: Dějiny bývalého královského 
města Vodňan 3. Praha 1940, s. 176n, 186n, 190. 
2 MaG Vodňany, Pozůstalost Františka Heritese, složka Firbas - „Výpis všech lékárníků a žen 
lékárníků tohoto rodu - zpřízněných rodu Firbas"; vedený od Jana Michala Firbase, nar. 1653 
v Jesenicích. 
3 Antonín Karel Herites byl přes svou adoptivní matku, vlastní tetu Antonii Heritesovou, rozenou 
Firbasovou, spřízněn s rodem Firbasů ze Strakonic; matka Anny (Niny) Sehnalové Antonie, roz. 
Sekoušková, byla provdána za Emanuela Sehnala, lékárníka v Netolicích. 
4 In.: Přátelé Zeyer - Herites. Vzájemná korespondence. Ed. B. Heritesová. Praha 1941, s. 163. 
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Tu jsem stanul vždy též a tu poprvé duše moje chytala a v sebe ssála ty nádherné 

barvy, jimiž příroda tu hýří.... 

Po letech sám i s rodinou svou, se ženou a dětmi, dcerami svými, i s přítelem 

Mokrým a rodinou jeho, řadu let též s (...) Juliem Zeyerem, znova a znova 

bezpočtukráte probrázdil jsem tu krásnou krajinu vodňanskou a viděl jsem ji za 

všemožných nálad, za jasna i pod mraky, za všech ročních počasí, v parných letních 

dnech i v tuhé zimě, když pod nohama chrupal umrzlý sníh, za dne i za noci, za jitra 

jarního i za večerů podzimních se sluncem v nádherném zbarvení oblohy sklánějícím 

se za hory.... 

Mám v duši sytě a nesmazatelně hluboce celou scenerii její. . . "5 

Již tato vzpomínka dává tušit, jak důležitou roli Vodňany hrály v Heritesově 

životě, a umožňuje nám pochopit vřelý a hluboký vztah, jenž Herites ke svému rodišti 

měl a který se promítal, jak později uvidíme, i do jeho literární tvorby. 

Po absolvování vodňanské reálky pokračoval Herites ve studiích na píseckém 

gymnáziu, na kterém jako jedenáctiletý začal studovat v roce 1862. Absolvoval však 

pouze první čtyři ročníky, neboť Antonín Karel Herites dal svého syna od července 

1866 zapsat jako praktikanta ve své lékárně ve Vodňanech. František vyhověl otcově 

vůli a nastoupil do praxe, ačkoli se s jeho plány vnitřně vůbec neztotožňoval. Toužil 

totiž studovat a uplatnit se na literární dráze, nikoli stát za lékárenským pultem, jak se 

opakovaně svěřil i přátelům z dětství, básníku Otakaru Mokrému a spisovateli 

Josefu Holečkovi, rodáku z nedalekých Stožic.6 

Když se svým oblíbeným činnostem nemohl Herites věnovat na gymnáziu, 

zabýval se jimi alespoň ve svém volném čase. Chodil na soukromé hodiny latiny i 

řečtiny a sám studoval ostatní předměty, aby neztratil krok se svými bývalými 

spolužáky a mohl s nimi maturovat (této myšlenky se však později vzdal). Dále 

pečlivě sledoval především českou literaturu, která v jeho zájmech zaujímala spolu 

s přírodními vědami přední místo. Sám se rovněž pokoušel o literární tvorbu, která 

5 Herites, F • Vzpomínková črta. In.: Almanach: král. město Vodňany a okolí. Vodňany 1914, s. 95 — 
97. 
6 Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany 2006, s. 43n. 
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spočívala, navzdory tomu, čím později proslul a čím si získal srdce svých čtenářů, 

v psaní básní. 

Svoje počáteční literární pokusy písemně konzultoval s přítelem z dob píseckých 

studií, Josefem Kálalem,7 s nímž si dopisoval od roku 1868. Navzájem si vyměňovali 

a hodnotili své práce, písemně „diskutovali" o dojmech z přečtených knih, půjčovali si 

knihy i časopisy. Díky kontaktu s Kálalem se Herites dostal zpět do literární skupiny, 

jejíž jádro tvořili písečtí gymnazisté a jež byla základem skupiny, která dala v roce 

1871 vzniknout almanachu Anemonky (Básně omladiny jižních Čech), na němž se 

Herites podílel nejen autorsky svými básněmi, ale především, spolu s Kálalem a 

Janem Dunovským,8 redakčně.9 

Významnou událostí Heritesova mládí, jež na něho učinila silný dojem a 

podstatným způsobem ovlivnila jeho vlastenecké cítění, byla národní oslava 

k 500. výročí narození mistra Jana Husa, jíž se v září 1869 v Husinci zúčastnil 

s kroužkem vodňanských studentů. Mezi nimi samozřejmě nechyběli jeho přátelé 

Mokrý a Holeček, s nimiž zde pod vlivem výjimečné atmosféry a vlastenecké jednoty 

upevnil věrné přátelství, které j im vydrželo až do konce života: „O slavnosti husinecké 

potom přátelství naše bylo více ještě upevněno, zpečetěno. Bratrství jsme uzavřeli, 

pobratimství po způsobu jihoslovanském, (...). Zcela opravdu, vážně brali jsme to 

bratrství." 10 Na Heritese tehdy silně zapůsobily především proslovy předních českých 

politiků, zejména Karla Sabiny a Karla Sladkovského. Jejich účinek byl tak silný, 

7 Josef Kálal (1849 - 1881), básník a organizátor ruchovské generace, redaktor básnických almanachů, 
překladatel z francouzské literatury. Podle Herítesových vzpomínek byl hlavním iniciátorem literárního 
družstva utvořeného ze studentských klubů měst Písku, Jindřichova Hradce a Českých Budějovic, jež 
se scházelo o prázdninách ve Vodňanech a roku 1871 připravilo k tisku almanach jihočeské omladiny 
Anemonky. Kálalův význam pro mladší generační vrstvu ruchovců spočíval především v jeho 
organizátorské práci. Jeho vlastní básnická tvorba zůstala v počátcích. (In.: Lexikon české literatury 
2/II (K-L), heslo Kálal, Josef. Praha 1993, s. 615). 
8 Jan Dunovský (1849 -1925), prozaik z ruchovsko-lumírovské generace, kulturní pracovník. Dvě jeho 
povídkové knihy přinášejí ze života odpozorované, s humorem a někdy i s ironií vykreslené figurky 
z úřednického nebo učitelského prostředí, které poznal díky svým profesím (učitel, okresní školní 
inspektor, ředitel učitelského ústavu v Jičíně, vládní rada v Praze). Už v době jeho úmrtí se o něm psalo 
jako o zapomenutém autorovi. (In.: Lexikon české literatury 1 (A-G), heslo Dunovský, Jan. Praha 1985, 
s. 614n). 
9 Podrobněji viz IV. 1. - podkapitola Anemonky v přehledu Heritesovy tvorby. 
10 Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 9. 
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že Herites by „tenkrát jako mnozí jiní bez rozpaků obětoval svůj život pro národ 

k osvobození své vlasti české". 11 

Po tříleté lékárnické praxi u svého otce Herites vykonal nejprve předběžnou 

zkoušku v Písku a pak i řádnou u Hlavního lékárnického grémia v Praze. Ani tento 

úspěch ho však neodradil od touhy dále studovat a vyniknout v přírodních vědách, 

historii nebo v českém jazyce. Pro neshody s otcem ohledně financování dalšího 

studia těchto oborů se raději rozhodl setrvat u lékárnictví, kde mohl alespoň uplatnit 

své znalosti z přírodních věd. V březnu 1870 byl přijat ke studiu farmacie na pražské 

univerzitě, na kterou mohl na podzim díky udělené výjimce nastoupit o rok dříve, než 

O v 1 2 
podle tehdejších zákonů měl. 

V Praze však zůstal pouze jeden rok. Na podzim roku 1871 se už na pražskou 

univerzitu nezapsal a z rodinných důvodů ve studiu pokračoval na univerzitě ve 

Štýrském Hradci, kde po dvou semestrech získal v roce 1872 titul magistra farmacie.13 

Poté působil v lékárnách ve Štýrském Hradci, v Rožnově pod Radhoštěm,14 krátce 

u otce ve Vodňanech, od jara 1874 u strýce v Netolicích a od roku 1876 v Praze, 

neboť u otce vypomáhal jiný praktikant. Nicméně Herites svému osudu, jenž měl 

podobu vodňanské lékárny, stejně neunikl, neboť otec se rozhodl předat mu lékárnu i 

dům, čímž na něj měl přejít i obrovský dluh, který byl na lékárnu vázán, a povinnost 

vyplatit ostatní sourozence. V srpnu 1876 tedy Herites opouští, jako již několikrát 

předtím, Prahu a do rodných Vodňan se vrací s vědomím, že se nebude moci plně 

věnovat psaní, což bylo jeho velkým přáním a touhou. 

Heritesova literární činnost se totiž od vydání Anemonek zásadním způsobem 

proměnila a Herites našel oblast, ve které se mohl uplatnit a která mu mohla být 

zdrojem obživy i uznání. Od počáteční básnické tvorby, jež byla uveřejněna 

v několika časopisech, přešel k drobným prozaickým útvarům, jejichž základem bylo 

11 Herites, F.: Vzpomínka na slavnost 500leté památky narození Mistra Jana Husa. Máj 1, 190, s. 628. 
In.: Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany 2006, s. 53. 
12 Podle nich měl absolvovat ještě jednoroční praxi ve veřejné lékárně. In.: Pavlíčková, K.: Vodňanská 
léta Františka Heritese. Vodňany 2006, s. 48n. 
13 MaG Vodňany, Pozůstalost Františka Heritese, diplom magistra farmacie z 30. 7. 1872. 
14 Zde se u přítele ze studií v Hradci, Hynka Seicherta, v létě 1873 zotavoval z neštovic, které prodělal 
v Hradci, a zároveň mu vypomáhal v lékárně. 
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pečlivé pozorování jeho okolí, odkud tematicky čerpal. Již roku 1874 přispěl svou 

první povídkou do Lumíru, další následovaly vzápětí. Tím se sice dostal - teprve 

třiadvacetiletý - do okruhu lumírovců, nicméně po otcově smrti (1883) se mohl 

věnovat literatuře pouze při povolání lékárníka, navíc v prostředí, jenž nebylo svým 

kulturním a literárním děním možno srovnat s Prahou. 

Dne 30. 6. 1880 se Herites oženil s Marií Martanovou, s níž měl dvě dcery15: 

již zmíněnou Marii,16 pozdější houslovou virtuosku, a Boženu,17 středoškolskou 

profesorku, která se starala o otcovu literární pozůstalost. Se svou rodinou i literárními 

přáteli, Otakarem Mokrým a Juliem Zeyerem,18 podnikal četné výlety do blízkého i 

vzdálenějšího okolí. Cestování vůbec bylo jeho velkou láskou, avšak pro nedostatek 

finančních prostředků se mu nemohl věnovat v takové míře, jak by si byl přál. 

Pěší turistiku pěstoval již od mládí, kdy se s Holečkem a Mokrým především o 

prázdninách vydával na výlety po Šumavě. S nimi také absolvoval již vzpomínanou 

cestu na Slovensko (1873). Sám se pak podíval do Itálie (1875), do Slezska (1883) a 

Dalmácie (1885). Ze všech cest těžil, jak uvidíme později, i literárně, neboť postřehy 

z nich mu poskytly téma k mnoha jeho povídkám, arabeskám apod. Roku 1893 odjel 

s celou rodinou jako zpravodaj Národních listů na světovou výstavu do Chicaga, 

v USA pak zůstal celý rok. Z této cesty později vznikla kniha cestopisných črt a 

postřehů Amerika a jiné črty z cest (1913). 

V té době již nevlastnil vodňanskou lékárnu, kterou musel pro stále se zhoršující 

finanční situaci prodat, ale zato působil ve funkci vodňanského purkmistra (tj. starosty 

města). Byl zvolen roku 1892 a úřad vykonával až do roku 1896, kdy se natrvalo 

15 V reprezentativním díle české literatury, Lexikonu české literatury (2/1: (H-J), Praha 1993, s. 153) se 
pod heslem František Herites uvádí, že měl dcery tři, což je však údaj chybný! 
16 Marie Heritesová-Kohnová (1881 - 1970), houslová virtuoska a žačka Otakara Ševčíka na pražské 
konzervatoři. Dochována je její rodinná korespondence zejména z let 1901 - 1904, zdoby jejích 
úspěšných koncertních vystoupení v Praze, Vídni, Budapešti, Paříži, Londýně, Petrohradě a v USA, 
kde se v roce 1905 provdala za Josefa E. Kohna, gen. ředitele a spolumajitele cukrovarů v Bay City 
(Michigan, USA). Wagner, J.: František Herites. Literární pozůstalost. LA PNP. Praha 1975, s. 1 - 4 . 
17 Božena Heritesová (1883 - 1963), profesorka českého a francouzského jazyka na středních školách 
v Čechách a na Slovensku v Bratislavě. Pečovala o pozůstalost svého otce a snažila s e j i utřídit, což se 
jí však zcela nepodařilo, nicméně práce odvedená na otcově odkazu a její vzpomínky jsou z literárního 
hlediska velmi cenné. 
18 Podrobněji viz následující podkapitola Vodňanský trojlístek (III.l.). 
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přestěhoval do Prahy. Jako purkmistr uplatnil své mimořádné organizační schopnosti 

a o jeho zásluhách a práci pro město není pochyb. 

Za Heritesova purkmistrování byla provedena důkladná oprava děkanského 

kostela podle plánů architekta Josefa Mockera. Kostelu byla vrácena původní gotická 

podoba, pouze západní štít byl ponechán v renesančním slohu. Uvnitř i vně byl kostel 

vyzdoben dle návrhů Mikoláše Alše, o němž jsme se právě v této souvislosti zmínili 

v předchozí kapitole. Teprve za purkmistra Heritese, roku 1893, se město dočkalo 

železniční stanice, když byla stavěna lokálka z Cíčenic do Prachatic.19 Celé toto 

období bylo pro Vodňany dobou výstavby a kulturního rozvoje. Významnou událostí 

bylo zejména uspořádání okresní národopisné výstavy, jejíž exponáty se staly 

základem budoucího městského muzea, do jehož sbírek mj. přispěli „všichni tři 

v 20 
členové slavné spisovatelské trojice". 

Přes své nesporné úspěchy v místní politice odmítl Herites pro další období úřad 

purkmistra a roku 1896 se z finančních i osobních důvodů natrvalo s rodinou 

přestěhoval do Prahy. V té době už byl za svým tvůrčím zenitem, na čemž se 

negativně podepsaly i celoživotní existenční starosti. V Praze zastával nejrůznější 

povolání, bohužel šlo o zaměstnání spíše úřednického rázu: od roku 1897 pracoval 

jako sekretář hlavního lékárnického grémia a od 1899 jako retaxátor lékárenských 

účtů. Po dobu tří let (1896 - 1899) také vykonával funkci redaktora Časopisu českého 

lekárnictva.21 

Pobyt v Praze pro něj měl zásadní význam v tom, že se mohl stýkat s mnoha 

literáty, s nimiž během své redakční práce spolupracoval. Již od roku 1896 působil ve 

výboru Spolku českých spisovatelů Máj a v jeho nakladatelském družstvu, u jehož 

vzniku stál, dále pak ve správním výboru Svatoboru, v Umělecké besedě a České 

19 Mostecký, V.: Dějiny bývalého královského města Vodňan 111. Praha 1940, s. 189. 
20 Při zahájení výstavy probíhající od 2. do 10. února 1895 „prohlásil starosta města, spisovatel a 
lékárník František Herites, že výstava jest zároveň zárodkem příštího městského musea. Slib musel sice 
ěekati na své uskutečnění 10 let, ale na popud učitele Haštala Mosteckého věnovalo městské 
zastupitelstvo v květnu r. 1904 jednu místnost a tak vznikl zárodek pozdějšího krásného musea 
městského." In.: Mostecký, V.: Dějiny bývalého královského města Vodňan III. Praha 1940, s. 190. 
21 Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „ Vodňanských novin" ročník IV. Vodňany 1937, 
s. 12; Lexikon české literatury 2/1 (H-J), heslo Herites, František. Praha 1993, s. 154. 
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akademii věd a umění, jejímž byl od roku 1912 sekretářem IV. třídy. V této funkci 

setrval až do roku 1926.22 

Finančně zabezpečen byl Herites až roku 1918, když mu místo jeho doposud 

smluvního postavení retaxátora byla udělena definitiva a po přihlédnutí k jeho 

literárním zásluhám mu bylo započteno 30 let strávených v úřadě, takže mohl roku 

1925 odejít do důchodu.2"1 Poslední léta prožíval Herites střídavě v Praze a ve 

Vodňanech, kam jezdil do své vily, kterou si nechal postavit na pozemku, jenž mu 

jako slavnému rodákovi a váženému občanovi věnovalo město. Na sklonku života 

začal mít vážné zdravotní problémy (po nezdařené operaci šedého zákalu oslepl a 

prodělal mrtvici), které 19. ledna 1929 ukončila smrt.24 

V této kapitole jsme se blíže seznámili s Františkem Heritesem a poznali ho jako 

nesmírně činorodého člověka s bohatým osobním životem a vřelými vztahy 

k blízkým, k nimž patřili i známí literáti. To se výrazně odrazilo v tom, že Vodňany 

nebyly v poslední čtvrtině 19. století pro českou kulturu a zejména literaturu 

prázdným pojmem. 

22 Lexikon české literatury 2/1 (H-J), heslo Herites, František. Praha 1993, s. 154; Písecký, J. H.: 
Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „Vodňanských novin" ročník IV. Vodňany 1937, s. 11 - 16; 
Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany 2006, s. 110. 
23 Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „ Vodňanských novin" ročník IV. Vodňany 1937, 
s. 12. 
24 František Herites zemřel v Praze, ale 24. ledna 1929 byl pohřben ve svém rodišti poté, co mu byl v 
Praze vypraven „slavný pohřeb z Pantheonu Národního musea". In.: Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. 
Zvláštní otisk z "Vodňanských novin " ročník IV. Vodňany 1937, s. 11. 
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III.l. Vodňanský trojlístek 

V literárním přehledu jsme konstatovali, že v literární historii Vodňan patří 

hlavní pozornost slavnému trojhvězdí tvořenému literáty a zároveň velkými přáteli 

Juliem Zeyerem1, Františkem Heritesem a Otakarem Mokrým2. Poslední dva 

jmenovaní byli, jak jsme již uvedli, přáteli od dětství, kdy je život ve stejném městě, 

které bylo pro jednoho rodištěm a pro druhého od útlého věku domovem, svedl 

dohromady. Je nyní na místě hledat odpověď na otázku, jak a kdy se z dvojice stala 

ona známá trojice. 

Se Zeyerem se Herites poprvé setkal v jeho rodinné vile u pražské Hvězdy, 

kam jej přijel navštívit s tehdejším redaktorem Lumíru, do něhož také v té době 

přispíval, Josefem Václavem Sládkem3. Podruhé se tito pozdější věrní přátelé sešli 

až po několika letech, v létě 1886. Tentokrát k tomu došlo už ve Vodňanech, neboť 

Zeyer spolu s dalšími představiteli českého písemnictví byl pozván na odhalení 

pamětní desky Bohumilu Havlasovi4 na jeho „rodinném domku, kde on tak rád 

meškával", ve Strunkovicích nad Blanicí.5 

V předvečer slavnosti, 14. srpna 1886, se do Vodňan na pozvání organizátorů, 

Heritese a Mokrého, sjeli kromě Zeyera také Sofie Podlipská, Jaroslav Vrchlický, 

Adolf Heyduk, nakladatel Jan Otto, doktor Josef Thomayer, sochař Josef Mauder, 

' Julius Zeyer (1841 - 1901). 
2 Otakar Mokrý (1854 - 1899), básník, prozaik, překladatel polských a francouzských básníků; notář, 
poslanec zemského sněmu. Tematicky čerpal zjihočeské historie a krajiny; nejvýznamnější sbírka 
Jihočeské melodie (1880). In.: Lexikon české literatury 3/1 (M-O), heslo Mokrý, Otokar. Praha 2000, 
s. 312n. 
3 Josef Václav Sládek (1845 - 1912), básník. Vletech 1877 - 1898 sám redigoval a vydával časopis 
Lumír. 
4 Bohumil Havlasa (1852 - 1877), český prozaik, autor romanticky pojatých historických próz, 
salónního románu ze šlechtického prostředí, fejetonů a próz z protitureckých bojů na Balkáně a 
Kavkaze, jichž se účastnil a z nichž čerpal látku pro svá díla, jež odrážejí fantastičnost a touhu 
po exotice. Po nákaze tyfem zemřel ve věku pětadvaceti let v Alexandropoli. (In.: Lexikon české 
literatury 2/1: (H-J), heslo Havlasa, Bohumil. Praha 1993, s. 105n). 
5 Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 34n. 
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sochař, který pamětní desku zhotovil, spisovatelé Eduard Jelínek, Josef Holeček, 

Matěj Anastasia a Bohuš Šimáčkové a básník Ladislav Šebek-Arietto.6 

Následujícího rána se společnost vydala na cestu do Strunkovic. Část účastníků 

jela v kočárech, zatímco zbytek se na místo přepravil omnibusem, v němž dle 

Heritesových Vzpomínek7 panovala velmi dobrá nálada a všichni „dováděli jak malí 

kluci", přičemž Zeyer „patřil k nejbujnějším". V tomto rozpoložení se ostatně Zeyer 

nacházel i předešlé noci, kdy mj. s Jelínkem tančili přes celé vodňanské náměstí „za 

hlučného potlesku společnostiO to překvapivější bylo Zeyerovo náhlé rozhodnutí 

vrátit se po slavnosti a výletu na zříceniny Helfenburku spolu sThomayerem a 
Jelínkem do Prahy. 

Herites tehdy nevěděl, čím si tak náhlou změnu Zeyerovy nálady vysvětlit, ale 

později poznal, že taková nenadálá střídání nálad jsou u Zeyera běžná a že v jeho 

nečekaném odjezdu nebylo nic osobního.0 To mu ostatně Zeyer potvrdil v dopise, 

který mu poslal krátce po slavnosti: „Není to pouhá zdvořilost a hovění starému 

zvyku, když Vám za Vaši tak milou a srdečnou hostinnost upřímně děkuju, věřte, že mi 

dávno nebylo tak volno jako právě u Vás. Že jsem z Vodňan chvátal, stalo se jen 

proto, že nesnesu hluk velké společnosti, a těším se, že tam někdy opět zavítám, a že 

Vás pak, Vás a Vaši rodinu, jak se říká „ užiju ".10 

Do Vodňan Zeyer zavítal již v červenci roku 1887 a s přestávkami, během 

nichž hojně cestoval především po Evropě, navštívil např. Francii, Španělsko, Itálii, 

Štýrsko či Rusko, zde strávil dvanáct let. Když v korespondenci s Heritesem a 

Mokrým projevil přání usadit se ve Vodňanech", začali mu oba shánět bydlení a 

zařizovat vše potřebné k přestěhování.12 První dva roky bydlel Zeyer v bytě u Lubichů 

6 Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 35; Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. In.: Vodňany 
svému jubileu 1336- 1936. Vodňany 1936, s. 3 ln; Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese. 
Vodňany 2006, s. 88. 
7 Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 36. 
8 Tamtéž. 
9 Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 37. 
10 Dopis Julia Zeyera Františku Heritesovi z 18. 8. 1886. In.: Přátelé Zeyer - Herites. Vzájemná 
korespondence. Ed. B. Heritesová. Praha 1941, s. 29. 
" Dopis Julia Zeyera Františku Heritesovi ze 7. 5. 1887. Tamtéž, s. 41. 
12 Přátelé Zeyer - Herites. Vzájemná korespondence. Ed. B. Heritesová. Praha 1941, s. 41-53. 
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ve Staropoštovské ulici, po návratu z Francie, kam odjel v únoru 1889, se v květnu 

1890 usadil v paláčíku „U Čápů" v dnešních Zeyerových sadech, kde bydlel až do 

svého definitivního odjezdu z Vodňan v září 1899.13 

Jak hluboké a jedinečné bylo přátelství těchto tří literátů, co jeden pro druhého 

znamenali a jak je všechny, Zeyera však především, život ve Vodňanech ovlivňoval, 

poznáváme nejen z jejich vzájemné korespondence či z korespondence s ostatními 

literárními přáteli14 a jejich rodinami15, ale i ze vzpomínek lidí - „obyčejných"16 i těch 

slavnějších - kteří je v tomto období osobně poznali. Mezi nejcennější vzpomínky 

vůbec patří právě Vodňanské vzpomínky17 Františka Heritese a různé drobné práce 

jeho dcery Boženy Heritesové, která se snažila uspořádat otcovu literární pozůstalost. 

Heritesovy Vzpomínky jsou pro českou literaturu mnohem větším přínosem 

pro svůj obsah než pro svou uměleckou kvalitu. Pro literární historiky jsou 

neocenitelným zdrojem poznatků o osobnostech české literatury, o jejich hlubokém 

přátelství a o životě, který ve Vodňanech vedli. Ladislav Stehlík v doslovu k jejich 

třetímu vydání je charakterizuje jako knihu, která má Jistě svůj vypravěčský půvab, 
' 18 • 

srdečnost a laskavé teplo, které sáhne k čtenářovu srdci" a zaujme jej svou „prostou 

sdílností, s jakou vypráví o sobě i svém druhu z mládíQ Otakarovi Mokrém. Všechny 

Zeyerovy ctitele potěší několika živými a bystrými postřehy, které nám přibližují i 

lidskou tvář básníkovu z perspektiv neobvyklejších, než nám ji vykreslila literární 

historie,"19 

Ze Vzpomínek se např. dovídáme o Zeyerově vřelém vztahu k dětem obou 

přátel (s. 40n), o vodňanské přírodě (s. 56n), jeho sběratelské vášni (s. 48 - 53), 

13 Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „ Vodňanských novin" ročník IV. Vodňany 1937, 
s. 29n. 
14 Herites si dopisoval, mimo již zmíněných, např. s Ignátem Herrmannem (1854 - 1935), Adolfem 
Heydukem (1835 - 1923), Antonínem Klášterským (1866 - 1938), Janem Lierem (1852 - 1917), 
Josefem Václavem Sládkem (1845 - 1912) či Jaroslavem Vrchlickým (1853 - 1912). 
15 Zeyer např. psával i Heritesově ženě Marii a jejich dětem. 
16 MaG Vodňany, složka Julius Zeyer, různé novinové výstřižky, především z Jihočeské jednoty -
Vzpomínky Vodňanských na Julia Zeyera. 
17 Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958. 
18 Stehlík, L.: Vodňanský trojlístek. In.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 94. 
19 Tamtéž, s. 90. 
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o nesobecké povaze a „zlatém srdcí"20 (s. 64n) či o projektu pořádání pašijových her 

blízko oblíbené kaple sv. Vojtěcha (s. 55). Některé Heritesovy postřehy zaznamenané 

v jeho Vzpomínkách se také objevují v pracích Boženy Heritesové21, jejíž péčí vyšel 

výbor vzájemné korespondence Zeyera a Heritese22. 

Oba vzpomínají na četné procházky do blízkého i vzdáleného okolí Vodňan 23 

či na návštěvy význačných osobností tehdejšího uměleckého a literárního světa, které 

přijížděly především za Zeyerem. Nicméně host Zeyerův byl současně vždy hostem 

rodin Heritesovy a Mokrých.24 K těm nejznámějším, kteří Zeyera ve Vodňanech 

navštívili, patřili polští spisovatelé Bronislaw Grabowski a Zenon Przesmycki, 

z Prahy malířka Zdenka Braunerová, Antonín Chittussi, sochař František Bílek či 

architekt Josef Fanta.25 

Přestože slavný literární trojlístek, každodenní „literární stafáž"26 vodňanské 

lékárny, tvořil „dosti uzavřený kruh v ostatní místní společnosti"21, neznamená to, že 

se Zeyer stranil vodňanského společenského života. Právě naopak. Velmi se zajímal 

o chod celého města, jeho problémy a obyvatele; kde bylo zapotřebí pomoci, vždy 

ochotně a štědře vypomohl. Josef Házr Písecký o Zeyerovi píše: „Ve Vodňanech těšil 

se (Zeyer) veliké úctě a vážnosti nejen pro své znamenité literární tvoření, což širší 

vrstvy lidové nestopovaly, ale pro své nesmírně šlechetné srdce, štědrou ruku a vlídné 
28 

slovo ke každému, s kým přišel do styku." 

20 Slova umírajícího Otakara Mokrého pronesená o Zeyorovi, který se o něj staral po celou dobu jeho 
těžké nemoci a vzdal se kvůli tomu i cesty do Ruska, kam si nesmírně přál znovu jet. 
21 Jedná se např. o předmluvu ke knize Přátelé Zeyer - Herites. (s. 9 - 24) či vzpomínkovou črtu Ze 
šťastných dob dětství. In.: Vodňany svému jubileu 1336- 1936. Vodňany 1936, s. 45 - 47. 
22 Přátelé Zeyer - Herites. Vzájemná korespondence. Ed. B. Heritesová. Praha 1941. 
"„Dvakrát i třikrát za den přicházíval Zeyer k nám. Každého dne k večeru jsme společně šli na 
procházku, rodina Mokrého a moje, Zeyer s námi. Skorém pravidelně chodilo se na píseckou silnici, od 
kapličky pod račickým kopcem odbočili jsme stranou k sv. Vojtěchu, kde jsme dlouho a dlouho na 
zděné terase před kostelíkem často vyseděli dívajíce se na západ slunce. Zeyer býval unesen těmi 
čarovnými, barevnými tóny, jež za předvoj Šumavy zapadající slunce na rovině naší vykouzluje." In.: 
Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 39. 
24 Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 70. 
25 Tamtéž; podrobněji též Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany 2006, s. 97. 
26 Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 27 a 41. 
27 Tamtéž, s.60. 

Písecký, J H • Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „ Vodňanských novin " ročník IV. Vodňany 1937, 
s. 33. 
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Snad bychom mohli říci, že tím Zeyer splácel svůj dluh Vodňanům, neboť byl 

přesvědčen, že je jim zavázán za svou duševní záchranu. Byly to totiž právě poklidné 

Vodňany, okolní půvabná jihočeská krajina a úzké přátelské kontakty s Heritesem, 

Mokrým a jejich rodinami, které daly Zeyerovi vnitřní klid a sílu k další literární 

tvorbě, na níž se změna prostředí a duševní zklidnění pozitivně odrazilo vysokou 

kvalitou. Proto bývají práce vzniklé ze Zeyerova vodňanského pobytu považovány za 

nejlepší, jaké vytvořil.29 

Sám Zeyer se se svými city, jež choval k Vodňanům, svěřil, dle Heritesových 

Vzpomínek30, paní Mokré a Heritesová v předvečer svého posledního odjezdu na 

Rus31: „ Vodňanům mám mnoho k poděkování. Byl jsem tak blízek sebevraždy. Bůh 

mne zachránil před velikým hříchem. Vodňany mě vrátily sobě, zde jsem se utišil. 

Mnoho jim děkuji, mnoho děkuji té milé krajině, mnoho děkuji vám všem.11 Fakt, že se 

Zeyer ve Vodňanech cítil psychicky velmi dobře, stál za oddalováním návratu do 

Prahy. Avšak zhoršující se zdravotní stav - trápily ho časté srdeční záchvaty - a 

vědomí, že v té době byl již jediným členem slavné trojice, který ve Vodňanech 

zbyl,32 jej přimělo jeho rozhodnutí změnit. 

Nicméně Zeyer na Vodňany nikdy nezapomněl a navždy si je i jejich místní 

obyvatele ponechal ve svém srdci. Svědčí o tom i korespondence ze závěru jeho 

života: „(...) děkuji mnohokráte za vzpomínku z těch milých, milých Vodňan! 

Pozdravuji tu krásnou tichou krajinu a každého tam, kdo si na mne ještě 

vzpomíná."33 / „Byly to přece jen krásné časy v těch tichých Vodňanech než ty krušivé 

starosti a smutná nemoc se řítily na Tebe a na Mokrého. Trojzvuk dozněl tragicky! 

Zůstala upomínka - a smutek v duši. -

29 
Patří mezi ně např. Jan Maria Plojhar (1891), Tři legendy o krucifixu (1895), Dům U Tonoucí 

hvězdy (1896) či Troje paměti Víta Choráze (1899); celkem Zeyer ve Vodňanech napsal okolo padesáti 
různých rozsáhlejších i drobných prací. 

Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 44. 
32 Zeyer se do Ruska podíval počtvrté roku 1899. 
" Herites odešel do Prahy již roku 1896 a Otakar Mokrý, jehož Zeyer ošetřoval v jeho těžké nemoci a 
zůstal s ním až do posledních chvil, zemřel 1.1. 1899. 

Dopis Julia Zeyera pí Heritesové z 11.6.1900. In.: Přátelé Zeyer - Herites. Vzájemná korespondence. 
Ed. B. Heritesová. Praha 1941, s. 160. 
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Často myslím na ten prázdný dům ve Vodňanech, kde jsem bydlil a tolik snil. 

(...) Snad se tomu domu též trochu stýská po mně?"34 / „(...) ještě jsem Vám ani 

nemohl děkovat za Váš referát o pobytu ve Vodňanech. Ach jak často jsem vzpomínal 

na ten milý kraj a jak mi bývalo líto, že nemohl jsem svůj plán uskutečnit a tam na 

několik dní zajetZ"35 

Pokusili jsme se najít odpověď na otázku, jakou roli hrály Vodňany v životě 

všech tří členů Vodňanského trojlístku, ale také jeho význam a přínos pro český 

kulturní a literární život poslední čtvrtiny 19. století. 

34 Dopis Julia Zeyera Františku Heritesovi z 26.6.1900. Tamtéž, s. 161. 
35 Dopis Julia Zeyera pí Heritesové z 9.11.1900. Tamtéž, s. 169. 
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IV. VODŇANY-MALÉ MĚSTO V HERITESOVÝCH DROBNÝCH PRÓZÁCH 

Nyní přejdeme k těžišti této práce, jímž je analýza Heritesových drobných próz 

z hlediska ztvárnění Vodňan jako malého města. Nicméně na následujících stránkách 

uvedeme chronologický přehled Heritesova veškerého díla, avšak titulům, v nichž 

nejsou zastoupeny Vodňany, resp. prostředí malého města, věnujeme pozornost jen 

okrajově, zatímco titulům z maloměstskou tematikou v rozličné podobě se budeme 

věnovat podrobněji. 

IV. 1. Anemonky 

V Heritesově medailonku jsme již zmínili jeho redaktorskou spolupráci 

s Josefem Kálalem a Janem Dunovským na přípravě almanachu Anemonky, který 

s podtitulem „Básně omladiny jižních Čech" vyšel na počátku roku 1872, ale 

připraven byl již o rok dříve1. Patřičně jsme však nezdůraznili, že Heritesovy básně, 

kterými do almanachu přispěl, byly jeho prvním oficiálním literárním počinem.2 

Myšlenka uspořádat vlastní sborník, na němž by se autorsky podílelo více 

spolupracovníků, vzešla v létě 1868 od Josefa Kálala. Inspirací a vzorem pro 

Anemonky byly jiné almanachy, které v té době vyšly a k jejichž přípravám nebyly 

jihočeští studenti přizváni, „což považovali za potupné". Jednalo se zejména o 

' Jako rok vydání se v některých přehledových příručkách uvádí rok 1871, v jiných 1872. 
Nesrovnalosti mohou být způsobeny tím, že v dostupných exemplářích almanachu není rok vydání 
uveden (alespoň tomu tak bylo u výtisku z ÚJČ A V ČR - ID 197, 1.469). Podle Heritesových 
Vzpomínek (s. 14) vyšel „roku 1872, na jaře někdy", předmluva Anemonek je datována „na den sv. 
Mikuláše 1871". 
1 První veřejnou činností bylo vydání dvou čísel studentského časopisu Vínek (1865 a 1866), který byl 
„vědeckého rázu" a Herites do něj přispěl články z oblasti botaniky a matematiky. Poezie a próza byly 
v časopise zastoupeny pouze překlady německých autorů. In.: Pavlíčková, K.: Vodňanská léta 
Františka Heritese. Vodňany 2006, s. 37. 

Dopis Josefa Kálala Františku Heritesovi ze 16. 8. 1868. In.: Pavlíčková, K.: Vodňanská léta 
Františka Heritese. Vodňany 2006, s. 57. 

Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany 2006, s. 57. 
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almanach Ruch (1868) a jeho druhý ročník, Ruch II (1870), a Almanach českého 

studentstva (1869) pražského Akademického čtenářského spolku.5 

Jak již bylo uvedeno, okolo Josefa Kálala bylo soustředěna literární skupina 

píseckých gymnazistů, která zpočátku tvořila jádro autorského kolektivu Anemonek. 

Zanedlouho bylo toto jádro rozšířeno o druhé významné literární centrum jižních 

Cech, a sice centrum českobudějovické, v němž byli přidruženi i studenti 

z Jindřichova Hradce. Do této skupiny patřili např. Heritesovi přátelé Mokrý a 

Holeček, kteří v Českých Budějovicích studovali, F. A. Borovský, autor literatury pro 

mládež Filip Hyšman či Václav Daněk.6 

Spojnicí na této ose byly Vodňany v čele s Františkem Heritesem, který v té 

době vykonával lékárnickou praxi u svého otce a s Kálalem byl v písemném styku již 

před rozhodnutím uspořádat almanach jihočeského studentstva. Herites vedl čilou 

korespondenci s oběma skupinami a jejich členy, kteří mu na posouzení zasílali své 

nové práce, které on pak se svým hodnotícím komentářem zasílal svým 

spoluredaktorům Kálalovi a Dunovskému. S nimi pak rozhodoval o tom, co se 

skutečně v zamýšleném almanachu objeví a co nikoliv7, koho přizvou ke spolupráci, 

jaké změny jsou třeba provést v jednotlivých příspěvcích atp. 

Pouhé písemné konzultace ovšem zúčastněným stranám nestačily, proto se 

rozhodly i pro osobní setkání. Ta se na Heritesův popud konala ve Vodňanech, z nichž 

pocházelo nejvíce vůdčích osobností. Při různých příležitostech, jako byly letní a 

velikonoční prázdniny či husinecká pouť, se zde setkávali Herites, Mokrý, Holeček, 

Kálal, Dunovský, Havlasa a další. Diskutovali nejen o připravovaném almanachu, 

ale o dění na českém kulturním a literárním poli vůbec. 

Almanach, kteří „pořadatelé" připsali „Slavné paměti Petra Chelčického, 

velikého reformátor a " ,8 měl původně vyjít u příležitosti jeho slavnosti, „kterážto se 

5 Lehár, J. - Stich, A. - Janáčková, J. - Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 2002, 
s. 293 a 297. 
6 Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany 2006, s. 58. 
7 Mladí studenti byli velmi plodnými literáty, avšak jejich práce byly rozličné kvality, proto tuto otázku 
redakční trojlístek řešil velmi často. 

Anemonky. Básně omladiny jižních Čech. Praha 1871 
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v měsíci srpnu tohoto roku (tj. 1871) odbývati měla; však okolnostmi nepříznivými 

stalo se, že zabráněno jejímu uskutečnění. My nechtějíce, aby básně sebrané ladem 

ležely, až by snad k vydání jich za účelem původním přikročiti se mohlo, podáváme je 

tuto u veřejnost' (...)."9 Chelčickému byla také věnována úvodní báseň Památce Petra 

Chelěického, jejímž autorem byl Kálal, na němž nakonec zůstalo konečné uspořádání 

almanachu; Herites v té době studoval farmacii ve Štýrském Hradci a Dunovský se 

věnoval svému civilnímu povolání učitele. 

Do almanachu, jenž nese jméno navržené Heritesem10, nakonec přispělo 33 

autorů, z nichž dvě byly ženy - Bohdana Hrdličková a Božena Studničková. Je však 

pravděpodobné, že celkový počet přispěvatelů byl ve skutečnosti nižší, neboť někteří 

Z nich mohli v almanachu vystoupit pod různými jmény. Ze všech uveřejněných jmen 

je nejznámější a také nej významnější ten, jenž je v celém sborníku uveden až jako 

poslední" - Jaroslav Vrchlický12. Tohoto absolventa klatovského gymnázia ke 

spolupráci přizval Josef Kálal, který se s Vrchlickým seznámil v Praze během svých 

studií na právnické fakultě. 

Herites do Anemonek přispěl čtyřmi básněmi: Zpěvanky, Do Hor!, Svadlá 

růže a Na hřbitově}3 První z nich je čtyřdílným cyklem básní písňové formy, druhá 

má jasný revoluční a agitační ráz s výzvou k vlastenectví {„Vlasť tvá spí - a zvuk 

tvých guslí / ten ji k žití neprobudí - / chop se zbraně! - Ty jsi Slavjan -/jaré srdce ve 

tvé hrudi!"), zatímco Svadlá růže má tematiku milostnou. Na hřbitově je cyklus devíti 

krátkých básní, v nichž pokaždé jiná postava jiným způsobem oplakává někoho ze 

svých blízkých. K celému almanachu se po letech Herites ve svých Vzpomínkách 

vyjádřil takto: „Roku 1872, na jaře někdy, vyšly „Anemonky", náš dávno chystaný 

Tamtéž, předmluva. 
Kálal nejprve navrhoval název „Zvonky", později se uvažovalo o prostém názvu „Almanach jižní 

omladiny" až byl nakonec přijat Heritesův návrh „Anemonky", jenž byl odvozen od latinského 
botanického názvu sasanky anemone. In.: Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany 
2006, s.59. 
" Všichni autoři jsou ve sborníku řazeni abecedně; prvním byl Josef Adámek a posledním právě 
Vrchlický. Básně Mokrého, Heritese a Holečka jsou v almanachu uvedeny za sebou, neboť Otakar 
Mokrý zde vystoupil pod svým pseudonymem Otakar Halina. 
J Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912). 

Anemonky. Básně omladiny jižních Cech. Praha 1871, s. 37 - 4 /. 
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almanach. Úspech neměl, jaký jsme ovšem s jistotou očekávali. Evropa se nezbořila a 

také českou literaturu to neotřáslo v základech. Hálek nás jak se patří pokropil 

studenou vodou ve svém střízlivém, věcném referátu, nijak však neupíral jednotlivcům 

talentu, což nám bylo útěchou v naší kocovině a spolu vzpružením k další práci. 

Celý obsah „Anemonek" zapadl jako do vody, ani verš se nezachytil pro 

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

„Z hlubin" z „Anemonek", kde prvně byla tištěna, pojal. Dlužno poznamenati, že 

Vrchlický v „Anemonkách" vystoupil na českou veřejnost, čehož význam jsme tenkráte 

arci nechápali, ale co provždy zůstane slávou „Anemonek"'4. 

Ostatní všecko, co „Anemonky" přinesly, zapadlo s neprodaným jich vydáním 

do prachu antikvariátů (...). "'5 

My nyní můžeme konstatovat, že ve všech Heritesových básních uvedených 

v Anemonkách je patrný vliv romantismu a již zde se projevuje jeho mimořádný 

pozorovací talent, jenž se naplno rozvinul v jeho drobných prózách, jak později 

uvidíme, a jenž se velkou měrou podílel na čtenářské oblíbenosti jeho děl. 

14 Vrchlický přispěl do almanachu šesti básněmi: Sežloutla ta lípa, Z lesa, Lístky routy, Z dalekých cest, 
Všední ballada a Fata morgana. 
' Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 14n. 
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IV.2. Arabesky a kresby I 

Jak jsme již uvedli v medailonku věnovaném Heritesovi, po vydání Anemonek 

se zásadním způsobem proměnila jeho literární činnost, když přešel od počáteční 

básnické tvorby k drobným prozaickým útvarům. Jejich základem mu bylo pečlivé 

pozorování jeho okolí, tj. prostředí malého města - Vodňan, z něhož tematicky čerpal. 

K rozhodnutí čerpat látku pro své práce z nejbližšího okolí dospěl již na počátku 

70. let; Otakaru Mokrému v lednu 1870 píše: „Musím poznati důkladně lid. Vrhnu se 

do víru světa!"] 

Své povídky, které později tvořily základ knižně vydaných děl, mezi jinými i 

Arabesek a kreseb I a II, začal od roku 1874 uveřejňovat v časopise Lumir. Aktivní 

spolupráce s tímto periodikem pro něj byla velkou ctí a znamenala pro něj neoficiální 

přijetí do s p i s o v a t e l s k é h o cechu:2 „Od té doby jsem považoval se sám za spisovatele. 

Všechno druhé, co jsem kdy dělal a musel jsem dělat, bylo mně vždy vedlejším." 3 

Již Heritesova knižní prvotina, Arabesky a kresby I4 (1880), naznačila, jakým 

směrem se bude ubírat jeho tvorba a v čem budou spočívat její silné stránky, které se 

naplno rozvinou v pozdějších dílech, především v novele Tajemství strýce Josefa 

(1885) či v Maloměstských humoreskách (1885). Oním směrem byla žánrová 

drobnokresba z maloměstského prostředí, v níž se postupem času vypracoval na 

„mistra"5 svého oboru, a Heritesovou největší devízou byl mimořádný pozorovací 

talent, který mu umožnil věrně vylíčit dané prostředí. Tyto rysy jeho tvorby a zájem 

o prosté lidi a jejich všední životy jej přiřazují k žánrovým realistům, jakými byli 

např. Jan Lier (1852 - 1917) či Ignát Herrmann (1854 - 1935). 

Dopis Otakaru Mokrému z 18. 1. 1870. In.: Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese 
Vodňany 2006, s. 55. 
3 Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany 2006, s. 74. 
4 Herites, F.: Několik pohledů do časů mé mladosti. Máj 3, 1905, s. 823. Tamtéž. 
5 Pracujeme s prvním vydáním Arabesek a kreseb z roku 1880 vydaným J. Ottou v Salonní bibliotéce. 

Ladislav Stehlík o Heritesovi říká, že „vladařil v lékárně, kde se vypracovával v mistra žánrové 
Povídky a humoresky". In.: Stehlík, L.: Země zamyšlená 2. Praha 1986. 
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Na konkrétních ukázkách však také poznáme, jaké jsou slabší stránky 

Heritesovy žánrové kresby, které se týkají převážně uměleckého zpracování syžetu, 

jemuž dominuje několik stereotypů různého charakteru. 

Arabesky a kresby (1880) obsahují celkem třináct drobných povídek 

inspirovaných maloměstskou tematikou, přičemž desátá z nich, Italské kresby, tvoří 

relativně samostatnou skladbu čítající šest menších črt. Celá kniha bývá v literárních 

příručkách slovníkového typu charakterizována jako soubor povídek z italského a 

korsického prostředí.6 Několik povídek je skutečně zasazeno do tohoto prostředí (črty 

v Italských kresbách) nebo se o něm mluví v rámci povídek odehrávajících se 

v českém prostředí (např. četba italského cestopisu v Bezovém květu či Ladošův 

pobyt ve „věčném městě" v povídce Bratři a sestra), avšak i v rámci tohoto toposu 

zde Herites představuje postavy a typy malého města tak, jak j e poznal ve Vodňanech. 

Snad proto původně zamýšlel nazvat svou první knihu Maloměstské studie a typy.7 

Ostatně o tom, kde Herites čerpal náměty pro své povídky a jak je tvořil, 

napsal Otakaru Mokrému v dopise z dubna 1877: „Píšu s takovým gustem o těch 

zafoukaných hlupácích, o těch pomlouvačných podlých ničemech - že jsem dávno nic 

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

svoji podobiznu"* Povídky uvedené v Arabeskách a kresbách vznikaly vletech 

1874 - 1879, přičemž naprostá většina, resp. všechny až na úvodní Rhododendron a 

závěrečný Vous, byla napsána v letech 1876 - 1879, avšak na vydání své první knihy 

si Herites počkal až do roku 1880. 

Až na povídky Bratři a sestra a Chiromantie jsou všechny ostatní prózy 

v Arabeskách a kresbách opatřeny ještě podtitulem vymezujícím literární žánr, ke 

kterému náleží (pokud tak již nevyplývá z názvu samého, např. Italské kresby či 

Maloměstská studie k romanu). Nejčastěji (čtyřikrát) se jedná právě o žánr 

Např. Lexikon české literatury 2/1 (H-J), heslo Herites, František. Praha 1993, s. 154; 
Čeští spisovatelé 19. st. - studijní příručka. Praha 1971, s. 62; Slovník českých spisovatelů. 
Praha 1964, red. Havel, R. - Opelík, J., s. 147. 
8 Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany 2006, s. 78 

Dopis Otakaru Mokrému ze 17. 4. 1877. In.: Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese 

vodňany 2006, s. 78. 
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arabesky, proto tedy jeho zastoupení v názvu celé knihy. Druhý z žánrů uvedených 

v titulu, kresba, je zastoupen pouze črtami v Italských kresbách. Zbývající prózy se 

podle autora řadí k žánrové kresbě (práce označené jako „genre" - Rodina pana 

kontrolora a Šípy Amorovy), fantastické a maloměstské povídce (Opium, resp. 

Josef nehoda) a notturnu (Vous). 

IV.2.1.Literárněhistorická východiska Heritesovy tvorby 

Připomeňme si nyní definici „arabesky" dle Slovníku literární teorie1, díky 

níž budeme schopni postihnout obecné rysy Heritesových prací v jeho prvotině a 

zařadit je do literárněhistorického kontextu: „Vslovanských literaturách se arabeska 

stala žánrem oblíbeným až ve vývojové etapě přechodu od romantismu k realismu, 

přičemž postupně ztrácela své vyhraněné romantické rysy a stala se poměrně širokým 

označením pro krátký prozaický útvar jednoduché stavby a nekomplikovaného děje, 

jehož charakteristickým znakem byl pouze lehce ironizující pohled na drobné události 

nebo svérázné postavy a postavičky všedního prostředí. Jako ironizující nebo alespoň 

humorně laděná povahokresba byla arabeska pěstována zvláště v české literatuře 60. 

a 70. let, a to Janem Nerudou2 (Arabesky, 1864), Svatoplukem Čechem' (Povídky, 

arabesky a humoresky, 1878 - 1883), Jakubem Arbesem aj." 

Onen zmíněný přechod od romantismu k realismu je nesmírně důležitý faktor 

ovlivňující Heritesovy prózy, neboť nám pomáhá objasnit její charakteristické rysy: 

autor kriticky zobrazuje všednost maloměšťáckého života, omezujíce se přitom 

většinou na detailní prokreslení maloměšťácké rodiny (např. Rodina pana 

kontrolora, Bratři a sestra, Šípy Amorovy, později např. Znamení z Povídek), na 

jejíchž členech představuje jednotlivé typy postav nacházející se v celé maloměstské 

[Solitérami teorie. Štěpán Vlašín a kol., Československý spisovatel, Praha 1984, s. 7n. 

3 Jan Neruda ( 1 8 3 4 - 1891). 
4 Svatopluk Čech ( 1 8 4 6 - 1908). 

Jakub Arbes ( 1 8 4 0 - 1914). 
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společnosti, a jejích hodnot. Avšak tato kritika nenabývá takových podob, jak jsme 

zvyklí u sociální prózy - Herites pouze upozorní na nešvary a slabosti společnosti 

pomocí laskavého humoru a nekousavé satiry, aniž by se zde objevily nějaké 

moralizující tendence (pomineme-li práce s vlasteneckou tematikou). 

O spojení romantismu a realismu se také zmiňuje Aleš Haman ve svém článku 

„Zapomenutí" žánroví realisté.5 V něm autor shrnuje význam prozaiků lumírovské 

generace (Heritese, Liera a Herrmanna), kteří dle jeho názoru „tvoří v naší próze 

přechodný článek od májovců, jejichž realismus nesl stále ještě stopy romantické 

revolty, k realistům v pravém slova smyslu (Rais, Stašek, Nováková, Herben, 

Mrštíkové), kteří dovedli žánrové drobnokresby rozvinout v románovou koncepci". 

Haman dále tvrdí, že „na přechodný ráz jejich díla ve vývoji realismu ukazují i 

bezúspěšné pokusy o společenský román". Arno Linke dodává, že právě romantické 

prvky zabránily tomu, aby Heritesovo dílo „promluvilo do vývoje naší sociální prózy a 

stalo se součástí jejího živého dědictví".6 K takovýmto prvkům patří např. zasazení 

děje do aristokratických (Rhododendron) nebo romantických prostředí cizích krajin, 

převážně italských, 7 či zařazení typických postav romantismu (od nešťastných 

milovníků přes snílky a idealisty až po „vyděděnce" společnosti a trpitele páchající 

sebevraždu jako postavy v povídkách Můj přítel Sylvestr či Bratři a sestra). 

Ve výše zmíněné definici arabesky je naznačeno ještě jedno východisko 

Heritesovy tvorby. Tím je návaznost na dílo Jana Nerudy, k jehož odkazu se Herites 

otevřeně hlásil, mj. i dedikací sbírky fejetonů Psáno pod čáru8. Avšak ani on, ani 

žádný z dalších žánrových realistů nedosáhli Nerudova mistrovství. Haman k tomu 

Podotýká, že zatímco u Nerudy jsou zobrazeny vztahy „malých lidí" „v mnohotvárné 

dynamice života intimního i společenského, u lumírovských prozaiků je zobrazení 

člověka mnohem jednostrannější". 

5 Haman, A.: „Zapomenutí" žánroví realisté. In.: Česká literatura 1961, s. 6 9 - 7 1 . 
6 L i n k e , A . : František Herites. In. : Tajemství strýce Josefa. Praha 1976, s. 10. 
8 Tamtéž, s. 70. 

v ' z níže kapitola IV.6. 
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Po nastínění obecných rysů Heritesovy tvorby projevujících se i v jeho knižní 

prvotině nyní přejdeme k jejich konkrétní manifestaci v jednotlivých povídkách 

uvedených v Arabeskách a kresbách I. 

IV.2.2.0braz malého města v Arabeskách a kresbách I 

Pokud mluvíme o zobrazení Vodňan jako malého města v Heritesových 

drobných prózách, máme především na mysli zobrazení maloměšťácké společnosti. 

Jak jsme zmínili v autorově medailonku, zejména díky svému povolání lékárníka a 

také funkci starosty města byl Herites v neustálém kontaktu s jeho obyvateli, kteří mu 

svěřovali osudy své i svých blízkých i známých. To mu ve spojení s jeho 

mimořádným smyslem pro pozorování a všední detail umožnilo poznat celou galerii 

maloměstských postav. Ty se v různém pojetí a míře objevují ve všech pracích 

v Arabeskách a kresbách I, nicméně z hlediska vymezeného tématem této práce jsou 

nejnosnější povídky Rodina pana kontrolora, Můj přítel Sylvestr, Bratři a sestra, 

Maloměstská studie k románu a Josef Nehoda. 

V první jmenované povídce poznáváme povrchní hodnoty maloměstské 

společnosti skrze pokryteckou paní kontrolorovou, Kamilu Podkovovou, jíž jsou 

vlastní. Poznáváme to nejen zjej ího chování, ale i z explicitních charakteristik a 

komentářů angažovaného vypravěče, jež je součástí děje: „Učinil mně (Podkova) 

Přátelskou návštěvu, kterou jsem, vyčkaje, až rodina trochu si zařídí novou 

domácnost, s celou komikou našich ceremonielních společenských spůsobů jednou 

Před samým polednem opětoval. 1 Paní kontrolorka byla dáma příliš dobře vychovaná 

a znalá našeho moderního „obcování s lidmi", aby při tak vážné a slavnostní 
, ..„.. nrvm návštěva v černém šatu a rukavičkách, príležitosti, jakou jest bez odporu ptvni 

nedovedla udržet rozmluvu v příslušných mezích.'" / „Nenavštěvoval jsem často 

rodinu pana kontrolora; (...). Někdy ovšem potkal jsem ji (paní Podkovovou) náhodou 

^Heřites, F.: Arabesky a krěšby~í~3- Otto, Praha 1880, s.21n 

39 



Obraz malého města v Arabeskách a kresbách I 

na schodech v zoufalém negligé, nesoucí ze dvora džbán vody, nebo košík uhlí. Za 

chvíli po takovém setkání vysypána pravidelné na hlavu služky Stázičky kopa výčitek 

pro její prý nemotornost, která přivede paní kontrolorku o život; však srdce paní 

kontrolorky je tak dobré, že ji navzdor všemu přece nevyžene. Ale Podkova nikdy jí to 

nemůže odplatit (...)."(s. 24) 2 Již z těchto ukázek je dobře patrný autorovo lehce 

ironický nadhled, s nímž líčí nectnosti a nešvary nejen paní kontrolorové, ale celé 

společnosti. 

Hlavním smyslem života paní kontrolorové se totiž zdá být snaha budit 

zevnějškem svým i svých dětí, hlavně dcer, a jejich vystupováním a prezentováním na 

veřejnosti dobrý dojem, aby byli váženými občany společnosti a ona mohla své dcery 

dobře provdat (tj. najít pro ně výhodnou partii, nejlépe nějakého „správce, kupce nebo 

šafáře") (s. 24). 

K naplnění hmotných potřeb je zde pan kontrolor Podkova, jemuž je ze stran 

jeho ženy neustále vyčítáno, že není schopen odpovídajícím způsobem se postarat 

o svou rodinu, o niž se ona tak vzorně stará. Její výčitky a lamentace, které ustávají 

jen s poskytnutím příslušného obnosu peněz či zakoupení toho, co paní Kamila 

požaduje, pana Podkovu nejprve doženou k zpronevěření peněz a posléze, po odhalení 

jeho zločinu, i k sebevraždě. Nerealisticky pak vyznívá napravení paní kontrolorové 

v samém závěru povídky, kdy pro blaho rodiny, resp. její materiální zabezpečení, 

obětuje své osobní štěstí její nejstarší dítě, syn Karel, ke kterému se chovala „bídně, 

nehodně... " (s. 42). 

V povídce Můj přítel Sylvestr je kresba maloměstské společnosti ještě 

konkrétnější a čtenáři je zde, opět nenásilnou a nemoralizující formou, představena 

celá plejáda jejích nešvarů, které zosobňuje především teta Dušková a lidé, v jejichž 

blízkosti se pohybuje (s. 82). Na celkovém nemoralizujícím vyznění povídky se 

kromě osvědčených strategií (lehké ironii prodchnuté laskavým humorem plynoucím 

m j . i z dobře odpozorovaných všedních detailů) značně podílí i typ vypravěče, který je 

opět součástí děje; zde vypravěč sám sebe prezentuje jako člena maloměstské 

2 Všechny uvedené odkazy na stránky se vztahují k výše uvedenému vydání. 
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společnosti, od níž se nedištancuje, takže není vyjmut z implicitní kritiky, jíž je 
podrobována. 

Autor zde totiž přesně v duchu realismu pouze věrně zachycuje realitu, aniž by 

dospěl k jakýmkoliv konkrétním závěrům, resp. je explicitně neformuluje. Jejich 

utvoření j e ponecháno na čtenáři, kterému autor poskytuje dostatek materiálu a 

podkladů pro to, aby dospěl ke stejnému názoru, jaký má on sám. Avšak vzhledem 

k faktu, že Heritesovy prózy byly ve své době čteny převážně těmi samými typy, které 

se staly literární předlohou těchto děl, domníváme se, že tehdejší čtenář tak neučinil a 

touto literaturou se „pouze" bavil. 

V této konkrétní próze je čtenáři maloměšťácká společnost představována jako 

pokrytecká, neupřímná a falešná společnost, jež holduje nesmyslným a směšným 

zábavám (s. 68), na nichž se účastníci baví vyměňováním vzájemných poklon a 

- ohříváním tisíckráte ohřátých frasí" (s. 61), ale především je prezentována jako 

společnost lpící na bontonu a konvencích (s. 64), které determinují chování jejích 

členů, jenž je ve svém důsledku velmi konformní. 

V povídce Bratři a sestra jsou typickými představiteli maloměstské 

společnosti manželé Sommrovi. Zatímco paní Sommrováje měšťácká panička, jež je, 

jak je u Heritese zvykem, sužována neustálými migrénami a horkostmi, na něž nic 

nezabírá, na životním osudu pana Sommera vidíme, jak snadno mění pokrytecká a 

klevetivá maloměšťácká společnost názory na své spoluobčany a přijme je za své 

vážené členy, pokud se stanou movitými a přizpůsobí své chování a vystupování jejím 

hodnotám: „(...) na mladého přistěhovalce (pana Sommra), jehož dobrodružná 

minulost zčásti byla jim (tj. „bodrým p...ským občanům) známa, pohlíželi hodně 

s vysoká, ^ Brzo však změnili své pohrdání v hlubokou úctu, a když po roce tento 

'.vetřelec", jak nazývali laskavě pana Sommra, se spanilou (...) vdovičkou kráčel 

k oltáři - ozýval se ze všech stran již jen potlesk uspokojení a souhlasu. 

Tento obrat v smýšlení vysvětlím snadno několika slovy. (...) Pan Sommer však 

šťastnými spekulacemi zdvihl obchod znamenitě a - jmění rostlo takřka pod jeho 

rukama. ^ Dalším zrůstáním zámožnosti přibývalo i vážnosti. Stejným krokem se 
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zmenou pomeril měnil se i pan Sommer. (...) křídla mladého nadšení ukryl velmi brzo 

a řádně pod dlouhé šosy ctihodného maloměšťáctví. I v zevnějšku se znenáhla měnil: 

snivý výraz tváře jeho ustoupil konečně bezvýznamnému všednímu úsměvu; též 

povážlivě stloustnul. T| Pan Sommer byl docela spokojen; sám s sebou i s osudem." 

(s. 150n) Touto obšírnější ukázkou jsme zamýšleli doložit nejen chování celé 

maloměšťácké společnosti a její vliv na jednotlivce, ale také jsme chtěli poukázat na 

stylistické ztvárnění této kritiky, která je ve skutečnosti jen mozaikou volně 

poskládaných detailů, jež čtenáři předkládá vševědoucí vypravěč, aniž by komukoli 

cokoli vyčítal. Kritika je tedy opět implicitní. 

V souvislosti spaném Sommrem je zmíněn ještě jeden rozměr 

maloměšťáckého života, který je členy této společnosti nahlížen jako žádoucí, zatímco 

vypravěč jej vykresluje s lehkou ironií, z čehož můžeme usuzovat na autorův kritický 

pohled. Oním rozměrem je ž i v o t v manželském svazku, jenž je uzavírán jako obchod 

mezi dvěma pragmaticky smýšlejícími stranami, které z n ě j doufají těžit: „Jeho 

vyvolená byla z dobré rodiny, zámožná, těšila se v P... všeobecně dobré pověsti; 

zasnoubení i svatba odbývaly se zcela správně, solidním spůsobem, bez předcházející 

lásky, bez náruživosti ze strany pana Sommra. Občané P...ští byli u vytržení a jejich 

vážnost k bývalému dobrodruhu dostoupila vrcholu; byl jim teď vzorem řádného 

občana. 

Pan Sommer také byl úplně spokojen s volbou nové družky; odpovídala docela 

nynějším jeho požadavkům. " (s. 152). 
Páry. které tento obehodní aspekt manželství ignorují a přeei jen se vezmou 

2 lásky, aniž by zvažovali míru společenské vhodnosti takovéhoto kroku (danou 

především společenským postavením, třídní příslušností a fmaněním zázemím 

vybraného partnera), jsou ěasto vystaveny existeníním problémům, za nimiž stojí 

pohrdání a iguoraee m a l o m ě š ť á k ů , kteří jim vylouěením ze svýeh řad znemožní 

IV. . v , w „ * n Širokou kupní sílou (jako např. v maloměstské 
obživu, j ej íž úspěch j e často podmíněn siroKou k v 

Povídce Josef Nehoda z tohoto souboru). 
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Typ měšťácké paničky se ve stejné podobě, v jaké je zastoupen v povídce 

Bratři a sestra, vyskytl už v arabesce Na osamělém statku, kde jej reprezentovala 

paní Wurmová, „nesmírně tlustá dáma, stěžující si na migrény a slabé nervy"(s. 93), 

která se jednou opravdu roznemohla tak, až „tiše usnula v Pánu - ne nervosou, ale 

nedostatkem pohybu" (s. 94). Avšak větší pozornost se ženské části měšťácké 

společnosti dostává v Maloměstské studii k romanu, v níž poklidné vody Vodňan 

(usuzujeme na tuto lokalitu na základě indicií - děkanského kostela, blízké zříceniny, 

zřejmě Helfenburku, hostince „u zlatého soudku" atd.) zčeří příjezd neznámé cizinky. 

Na této epizodě vypravěč vykresluje obyvatele maloměsta, především pak jeho 

ženskou část, jako klevetivé a pomlouvačné osoby, které se starají o vše, co se kde 

děje, a nezapomínají se přitom o svá zjištění, založená většinou na pouhých 

domněnkách, spekulacích a závěrech učiněných na základě všetečného vyzvídání a 

pozorování, podělit s ostatními členy této „lepší společnosti": „Jest pochopitelná, že 

zvědavost klidných maloměšťáků rostla každou minutou a nabývala rozměrů vždy 

povážlivějších; výsledek všestranného pátrání byl ještě o dvanácté hodině málo 

uspokojivý. " (s. 226) / „A teď ovšem nalezlo se, že hned včera paní berňové zdála se 

tvář cizinky ku podivu známou, že p a n í purkmistrová a paní lékárníková vlastně vše 

tušily a paní kancelistka dokonce hned poznala na první pohled, už podle chůze, dceru 

své někdejší přítelkyně Markéty Jungové, (...) s kterou ona, paní kancelistka, výborně 

se snášela až na několik malých mrzutostí, z nichž jedna skončila prudkou hádkou na 

náměstí a dvě před soudem." (s. 231) 

O věrohodnosti či pravdivosti takovýchto zjištění a tvrzení pravý člen 

maloměstské společnosti nikdy nepochybnje. Poknd se přeci jen vyskytne někdo, kdo 

své pochybnosti vyjádří, jedná se vidy buď o člověka, j ímž společnost opovrhuje, 

nebo o cizince, který do daného prostředí vůbec nepatří. Taková postava je všeobecné 

nazývána posměváčkem a nevěřícím Tomášem fláko např. v Idyle z knížecího parku 

2 Maloměstských humoresek). 

Autor dociluje zamýšleného vyznění stejnými postupy, které užil j iž u 

Předešlých povídek a které jsou příznačné pro celou jeho drobnou prozaickou tvorbu. 
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Jsou jimi laskavý a nesžíravý humor, využití bystře odpozorovaných a vtipně 

okomentovaných detailů, s nimiž čtenáře seznamuje vševědoucí vypravěč 

kombinovaný s angažovaným vypravěčem v ich-formě, jenž je součástí malého města, 

které je podrobováno nepřímé kritice. 

V souvislosti s maloměšťáckými „dcerami Evinými" je popisována ještě jedna 

vlastnost náležící dámské části této populace. Je jí posedlost vdáváním. V případě 

matek, jež jsou „majitelkami"3 dcer na vdávání (tj. zhruba osmnáctiletých), je to snaha 

co nejdříve a hlavně co nejlépe své dcery provdat, s čímž je spojeno „uhánění" dobře 

společensky a finančně situovaných mužů (zejména doktorů, lékárníků, učitelů nebo 

kupců), vtírání se do jejich přízně a vychvalování předností svých dcer, jež se snaží 

„prodat" co nejlépe. 
Co se týče žen, které jsou ve věku a postavení, kdy se ještě ony samy mohou 

vdát, j e ona vdavekchtivost představována „nenápadným" nadbíháním výhodným 

partiím a přetvářkou, jejímž účelem je prezentování se v t o m nejlepším světle 

(přinejmenším po dobu, kdy se dotyčná slečna nachází v bezprostřední přítomnosti 

„svého" vyvoleného). Pravdou však je, že celé toto divadlo je, alespoň v případě 

mladých slečen, režírováno v tomto směru velmi aktivními matkami; jejich dcery 

Pouze plní předem jasně dané pokyny. 

Chování „starých panen" a vdov není v tomto směru tak jednoznačné a nelze 

jej generalizovat stejným způsobem jako u tradiční maloměšťácké rodiny, jejímž 

ženským členům je výše popsané chování, vynucené hodnotami a tlakem společnosti, 

vlastní. 

Z Arabesek a kreseb I nacházíme právě popsané situace a jejich 

Představitelky především v povídkách Maloměstská studie k romanu a Josef 

Nehoda, kde jsou zastoupeny hojněji, nicméně v menší míře se tyto maloměstské typy 

— 
objev™2 Č a S t ° u ž í v a n ý J a k o charakteristika žen-matek, které se snaží provdat své dcery Oiedinři 
JélceT,' V £ , S p 0 j e n í S m u ž i - ° t c i ' N aP ř- v Arabeskách a kresbách I: „Teď by zajisté nepodalo žádZ 
suď • p s i ° domu doktorovi ani vody, neřkuli ruku" - jak pronesla se s přísným pohled " • 
ProZ '!U,J"dkaPétiPletých dcer." (Maloměstská studie k romanu, s. 236) / „Za to tím rozhodci 
* -k, ' se Pro Pojetí cizince do svazku obecního všici majitelé dorostlých dcer (...)." (Josef Nehoda 

44 



Obraz malého města v Arabeskách a kresbách I 

vyskytují i v několika dalších pracích tohoto souboru (např. teta Dušková a slečna von 

Browen z arabesky Můj přítel Sylvestr nebo paní Sommrová v povídce Bratři a 

sestra). Ovšem zdaleka největšího prostoru se této tematice dostává v povídce 

Popelka v Maloměstských humoreskách. 

IV.2.3. Stereotypy v Arabeskách a kresbách I 

Než přejdeme k rozboru dalších Heritesových povídkových souborů, zmíníme 

se ještě o charakteristických znacích stylistické stránky jeho povídek a v nich 

užívaných tvůrčích prostředků, jež Herites ve své tvorbě používá tak často, že se 

postupem času vyvinuly ve stereotypy, které jsou pro jeho styl příznačné. Některé 

z nich rozebereme v této podkapitole, na další pak upozorníme v kapitole věnované 

Heritesově nej lepší práci, novele Tajemství strýce Josefa. 

Již jsme zmínili, že Herites často využívá typ vševědoucího vypravěče, díky 

němuž může věrně vylíčit nejen prostředí a atmosféru malého města, ale i myšlení a 

pocity všech postav, aniž by cokoliv z toho, co se v příběhu odehraje, nějakým 

způsobem komentoval a hodnotil. Pokud se přeci jen objeví nějaký náznak hodnocení, 

je vkládán do úst čtenářům (častěji však čtenářkám), s nimiž autor-vypravěč udržuje 

kontakt přímým oslovováním: „Slyšel jste už někdy, laskavý čtenáři, některou 

z dojemných sonát božského Beethovena hráti bez významu, bez myšlenky, bez citu?" 

(s. 23) / „Nelekejte se však, milá čtenářko!" (s. 103) / „Myslíte, abych přešel k věci, 

ctěná dámo? Zcela dobře - tedy k věci! - " (s. 192) / „Co jste to řekla, vážená paní? -

Mignon jste řekla? Ano, zcela určitě, ale poněkud opravené vydání - račte jen 

Poslechnouti dále. (s. 194). 

Čtenářům jsou také adresovány autorské komentáře, jež vysvétlují 

vypravěčovo (autorovo) počínání, n a z n a č u j í , jakým směrem se bude děj ubírat a proč, 

a komentují „vznik" povídky, jako by vypravěč mluvil sám pro sebe a ujasňoval si, 

jak bude dále postupovat. Tyto komentáře také často plní funkci tematických předělů, 
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kterými se děj posouvá dále: „Neopominul ovšem podívati se po očku do oken 

sousedního domu — není však dosud na čase prozraditi čtenářce jeho tajemství — 

(s. 109) / Jest však na čase, abych zavřel kroniku minulosti a uvedl čtenáře 

v přítomnost - k obědu u pana Císaře." (s. 112)/ kde byl pan Císař? - Pan Císař 

od nějakého času mnoho se zdržoval mimo dům (...) Vysvětlím čtenáři věc tu docela 

zkrátka: Ani vážného pana Císaře neušetřil Amor (...)." (s.l21n). 

Časté jsou také povídky, v nichž je vypravěč součástí děje v podobě jedné 

z postav, která se v příběhu vyskytuje (většinou vystupuje v rolích, jež nemají pro 

vývoj děje žádný význam - je spíše pozorovatelem, před jehož zraky se příběh udál, 

než aktivním aktérem), takže vypráví v ich-formě, nicméně je stejně jako vševědoucí 

vypravěč vybaven nelimitovaným množstvím informací. Touto technikou se autor 

snaží vzbudit zdání pravdivosti a věrohodnosti vyprávěného příběhu, který je, 

v souladu se zásadami žánrového realismu, vystavěn na bystře odpozorovaných 

všedních detailech ze všedního života „malých" lidí. 

Celkovou charakteristiku postav a jejich emocí provádí autor prostřednictvím 

popisu jejich očí, v nichž se vždy zračí všechny jejich pocity tak dokonale, že je 

možno v nich číst momentální psychické rozpoložení jedince, v některých případech 

dokonce jeho charakter. Některé metafory, přirovnání a spojení se opakují velmi často 

(z očí šlehaly / sršely blesky, v očích se zablesklo, v oku se zaleskla slza, démonické 

oči, jiskrné oko apod.), jiné jsou nápaditější a barvitější, zvláště pokud je na očích 

demonstrován posun ve vývoji postavy (např. v povídce Můj přítel Sylvestr či 

v Italské kresbě Noc před odjezdem). 

Podobnou berličkou při líčení emocí, nálad či atmosféry, jakou jsou oči, je 

Heritesovi také příroda, k níž měl již od mládí velmi hluboký vztah. Snad proto se k ni-

ve svých dílech, v nichž mohl využít své znalosti z této oblasti, tak často vracel 

(největšího prostoru se jí dostalo v knihách Z mého herbáře a Botanická pohádka). 

Ve funkci pomocného prostředku Herites využívá dění v přírodě jako paralelu 

k psychickým stavům a n á l a d á m jednotlivých postav, rodiny nebo celé společnosti. 
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Přestože některé pasáže věnované popisu přírody jsou velmi lyrické a 

originální, při líčení duševního rozpoložení postav se autor většinou omezuje na 

spojení určitých nálad s jednotlivými ročními obdobími, která je podle něj asociují a 

jsou pro ně typické: „Smutno bylo v rodině pana kontrolora, smutno a ticho. Neměl 

jsem nikdy tišších sousedů. U Smutno bylo i v přírodě. Podzim dostavil se neobyčejně 

záhy; stromy kvapem svlékly se ze zelených šatů a opožděné květy lesních zvonků, 

dotknuty ostrým dechem mrazu, sklonily půvabné modré hlavinky lítostně na 

mechovou podušku." (s. 41). 

Pokud dojde v ději k náhlému a nečekanému obratu, náležitě se změní i roční 

období: „Předčasná zima jako by se byla ulekla ukvapenosti, s kterou v divokém letu 

snesla se na zemi, svěsila náhle křídla svá a krásné, podzimní nebe objevilo se v plné 

kráse" (tamtéž) / „Někdy stává se v plném ještě létě, že pojednou, znenadání, 

nastanou studené dny. Sprchne a obloha dosud tak krásně modrá obleče se do šedivá. 

Ptáci překvapeni tímto neočekávaným obratem choulí se pod okapem, včely vyletují 

z oidu jedna po druhé, jakoby nevěřily, co se stalo a každá na vlastní oči chtěla se 

přesvědčit i - a za chvíli vracejí se zkřehlé - „zima je! zima!" I květiny vyhlížejí 

unaveně, ospale. U Též Márinčinu lásku zasáhla zima (...)." (s. 127) Totéž se stane, 

pokud se rozuzlí nějaký problém, který původně vyhlížel beznadějně, a některé 

postavy se kvůli němu trápily: „Konečně - výsledek byl stejný: úplné smíření. 

Slunečný jas ozářil krajinu. Jest zase leto - byl to pouhý rozmar přírody - zima 

postrašila pouze (...)." (s. 128) 

Všechny tyto stereotypy a zmechanizované tvůrčí prostředky bychom mohli 

rozebírat mnohem detailněji a podložit je mnoha konkrétními ukázkami a citacemi, 

neboť se v Heritesově tvorbě vyskytují opravdu hojně, avšak to by posunulo těžiště 

Práce jiným směrem, proto zůstaneme u tohoto nástinu a nadále se jimi nebudeme 

Podrobněji zabývat (s výjimkou novely Tajemství strýce Josefa). 

S postavami a typy podobnými těm, které se vyskytují v povídkách uvedených 

v Arabeskách a kresbách I a k t e r é jsme právě popsali ve výše uvedeném přehledu, 
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se setkáváme i v dalších Heritesových drobných prózách, neboť základní tematika 

jeho prací zůstává stále stejná: malé město a vše, co s tím souvisí - jeho atmosféra, 

charakter, obyvatelé apod. V různých pracích však tematika malého města nabývá 

různých podob a vyznačuje se rozdílnou mírou důležitosti; někdy vystupuje do 

popředí vykreslení určitého typu nebo charakterové vlastnosti maloměstské 

společnosti, jindy je prostředí maloměsta, jehož reálnou předlohou pro literární 

ztvárnění byly Vodňany, kulisou, na jehož pozadí se odehrává příběh jedince či 

rodiny. 

Z těchto důvodů nebudeme následující díla analyzovat a charakterizovat tak 

podrobně jako Heritesovu knižní prvotinu. Nadále pouze uvedeme stručnou celkovou 

charakteristiku jednotlivých povídkových sbírek a na konkrétních příkladech a 

citacích doložíme, že autorova depikce maloměsta zůstává stále stejná. 

IV.3. Z mého herbáře 

Roku 1882 vyšla Heritesovi kniha Zrného herbáře,1 jež navázala na úspěch 

jeho prvotiny, Arabesek a kreseb I, neboť obě knihy byly literární kritikou velmi 

příznivě přijaty a sklidily u ní zasloužený obdiv. 

Již jsme v této práci zmínili, že v povídkovém souboru Z mého herbáře 

Herites čerpal ze svých znalostí z přírodních věd, především z botaniky. Všech čtrnáct 

povídek tohoto souboru je totiž založeno na paralele mezi určitou vlastností nebo 

chováním člověka a rostlinou, od níž autor vychází a s níž pracuje jako se symbolem a 

nosičem určitých charakteristik, které se dají vztáhnout i na člověka. 

Že zde rostliny hrají stěžejní úlohu dokazují nejen tituly jednotlivých povídek, 

které nesou názvy rostlin dle českého i latinského názvosloví (častěji jde o rostliny 

méně známé a netradiční, čímž autor dokazuje své nezměrné znalosti tohoto oboru), 

' Pracujeme s druhým vydáním této knihy od J. Otty, v němž není uveden rok vydání. 
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ale také fakt, že směr, jakým se povídka vyvine, určuje povaha rostliny, již v úvodu 

vypravěč podrobuje vědeckému bádání, na jehož základě teprve začne vypravovat. 

Přestože jsou v některých povídkách patrné vlivy cizího prostředí (např. 

Sardinie a Korsika v povídce Apium risum, „severoitalské město" a Řím v povídkách 

Dvě dřeva, resp. Pohanka; autorova cesta s jeho přáteli Holečkem a Mokrým na 

Slovensko,2 při níž pobyli i v Beskydech, stojí za zrodem úvodní povídky Rváč, jež 

nese silné autobiografické rysy), většina povídek čerpá z maloměstského prostředí. 

A také zde platí to, co jsme poznamenali u předešlého povídkového souboru. I 

když je děj povídek zasazen do cizího, tj. nečeského prostředí, Herites stejně líčí české 

postavy a prostředí tak, jak je zná z Vodňan. Přestože Herites málokdy konkrétně 

jmenuje město, v němž se odehrává jeho povídka (většinou je místo jména jen jeho 

iniciála a tři tečky), v Apium risum tak učnilil; oním místem jsou mj. právě Vodňany. 

Nejvíce typických zastupitelů maloměstské společnosti nacházíme v povídkách 

Svlačec (postava lichváře, žida Samuela Teitelese, jehož zevnějšek a vystupování na 

veřejnosti se mění úměrně k výši jeho stále rostoucímu jmění; stejný motiv také v 

Kokotici), Apium risum (marginální postava tety - dohazovačky), Dvě dřeva 

(marnivá měšťácká milostpaní, jež je ráda ve společnosti mužů, s nimiž koketuje, i 

když je přítomen její muž), Dmuloret (přetvářka před společností - doma, kde velí 

silně dominantní žena, je muž „pod pantoflem", ale navenek se celá rodina tváří, že 

její hlavou je otec) a Bylina hořko-sladká (znuděná a otrávená mladá 

novomanželka). 

Nejobšírnější kritiky se maloměstu dostává v povídce Pohromadě několik 

rostlin, jimiž jsou myšleny tři tety, prvotřídní klepny, a jejich neteř, která sice 

kritizuje maloměstský život, ale ve skutečnosti se chová úplně stejně jako ostatní, 

takže je ještě větší pokrytec než oni. Z jejích úst zaznívá autorův názor na maloměsto: 

»Nadutost, hloupost, pomlouvačnost sdružená se škodolibostí, závist, protivná 

důvěrnost člověka k člověku a při tom nedostatek důvěry - Me! toť některé prvky té 

komposice, z níž skládá se bahno toho života (...)" (s. 73) 

2 Podrobněji viz kapitola III. - František Herites - krátce o autorovi. 
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Ve zbývajících povídkách, tj. těch, které jsme nezmínili, neboť v nich není 

podstatnějším způsobem zobrazeno malé město, zaujímá široký prostor národnostní a 

vlastenecké tematika, především pak v povídkách Campanula, Třeslice a Kokotice, 

okrajově také v povídce Dobromysl. 

Ačkoli je celé sbírce vlastní lehký a svěží styl s mimořádně laskavým a 

jemným humorem, v povídkách s vlasteneckou a národní tematikou je okořeněn 

nádechem ironie a sarkasmu, zvláště pokud jde o vztah k češtině. 

Ze stereotypních postupů, o nichž již byla řeč, zde nacházíme především 

autorské komentáře a navazování, resp. udržování kontaktu se čtenářem a 

charakteristiku skrze oči: „Neviděl jsem hned tak dokonalý obraz míru; drží ruce na 

břiše a otáčí palec okolo palce - oči má jako poclmáslí, kalné, bezvýznamné, bez 

jiskry. Za to jsou oči paničky jako víno, samý oheň - až k nám zaletují jiskry." (s. 26) / 

„Nenáleží v rámec naší stati, ..." (s. 101) / „Po tomto rozvláčném poněkud odbočení 

dovolí zajisté laskavý čtenář, abych usadil se již pod košaté lípy ...." (s. 102) / 

„Nepřekvapí vás, myslím, sdělím-li, že pan Bryndal jiného listu pro hosty své 

neodebírá." (s. 103). V této sbírce se k těmto stereotypům navíc přidružuje jakýsi 

polopatismus spočívající v přesném objasnění a vysvětlení autorem zobrazené 

paralely v závěru každé povídky. 

IV.4. Arabesky a kresby II 

Druhý díl Arabesek a kreseb, který vyšel v roce 18831, pokračuje v linii dílu 

prvního, což je zřejmě dáno tím, že povídky uvedené ve druhém pokračování byly 

napsány krátce po vydání Arabesek a kreseb I (1880); vznikaly v rozmezí let 1879 -

1881, poslední povídka, Slibka, v z n i k l a jako jediná v roce 1882. 

Přestože pro pozdější Heritesovu tvorbu je příznačné ubývání cizích prvků a 

námětů, neboť autor se stále více drží domácího prostředí, které tak dobře poznal ve 

' P acu jeme s prvním vydáním Arabesek a kreseb II z roku 1883 vydaným u J. Otty v Praze. 
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Vodňanech, zdá se nám, že v Arabeskách a kresbách II je oproti prvnímu dílu více 

povídek zasazeno do italského či korsického prostředí (např. Bílý vid, Skalní holub 

Chata u rybníka), s nímž je spojen vyšší výskyt romantických postav a motivů. 

Z hlediska vyobrazení malého města jsou v tomto souboru stěžejní především 

povídky Opožděno, Slečna Krystýna, Otcové, Křížek a Z maloměstských studií 

románových. Tématem, které se prolíná všemi těmito pracemi, jsou charakter a 

typické znaky maloměšťácké společnosti. Přestože jsou povahové rysy jejích členů 

vykresleny na různých příbězích, jejich celkové vyznění je totožné: maloměšťácká 

společnost si zakládá na dodržování dekora a konvencí, v nichž je každý projev 

individuality považován za opovrhování nejen stanovenými pravidly, ale především 

celou společností. Váženému členu maloměstské komunity jsou totiž dobré mravy a 

zvyky nadevše. 

S těmito zásadami je ovšem dávána do kontrastu nepřiměřená zvědavost, 

škodolibost a pomlouvačnost, jež jsou v životě maloměšťáků na denním pořádku. Tak 

se dostávají napo vrch skutečné charakterové vlastnosti a chování „lepší" společnosti: 

pokrytectví, faleš, nepřejícnost, šosáctví. 

Kritické hlasy směřované této společnosti zde zaznívají nejen od vševědoucího 

vypravěče, jenž tak činí stejným způsobem jako v předešlých pracích - tedy 

implicitně na základě věrného zachycení skutečnosti, ale také prostřednictvím postav: 

ty svou kritiku buď opravdu pronesou (jako např. Anninka z povídky Opožděno při 

hádce s matkou (s. 35n), v níž kritizuje „duševní prázdnotu" a neupřímnost „lidí 

dobrého postavení'"), nebo se o ní dozvídáme zprostředkovaně díky vševědoucímu 

vypravěči, jenž nás detailně seznamuje s těmi postavami, na jejichž osudech a 

Příbězích nám chce vykreslit negativní rysy společnosti. To je také případ postavy 

doktora Václava Volného v povídce Z maloměstských studií románových: „Mladý 

muž, plný vroucnosti citu, ideálních snah, chuti k duševní práci v nejvyšších směrech, 

zapadl do vod maloměstské pohodlnosti, neprístupnosti, lhostejnosti ke všemu na 

svě tě" (s. 181) 
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Vcelku však můžeme konstatovat, že přestože Arabesky a kresby II 

neobohacuj í Heritesovu drobnou prozaickou tvorbu o nový rozměr, dokázal si autor 

již v rané fázi své tvorby najít téma, které je schopen osobitým a pro čtenáře 

zajímavým stylem zpracovat. 

IV.5. Tajemství strýce Josefa 

V kontextu celé Heritesovy tvorby zaujímá novela Tajemství strýce Josefa, 

vydaná roku 1885, mimořádné postavení, proto jí věnujeme patřičnou pozornost, 

přestože z hlediska námi vymezeného tématu - zobrazení malého města - ji nelze 

považovat za práci stěžejní. Na tom, že jde o Heritesovu nejlepší práci, se shodují 

všechny spisovatelovy medailonky a přehledové příručky slovníkového typu, s nimiž 

jsme pracovali.1 

I sám Herites si této práce nejvíce vážil, jak se ostatně svěřuje Juliu Zeyerovi 

v dopise ze 16. 2. 18852: „Posílám Vám jeden výtisk „Tajemství strýce Josefa" 

v krásné úpravě „Libuše". Ale jest to moje nej milejší povídka (člověk už tak má pro 

některé dítě své slabosti) a věnoval jsem ji přátelům z kruhu Lumíra. A Vás mezi nimi, 

ačkoli se známe tak málo, tak velice miluju a ctím." Zeyer mu o týden později 

odpověděl: „Děkuji Vám vřele za Váš krásný, vzácný dar, tak j ako za sympatická Vaše 

slova. Na „Strýce Josefa" můžete býti hrdým; cit Váš Vás neklame, nevyčítejte si 

slabost k tomuto Vašemu dítěti, Jste prostě spravedlivým k němu, je-li Vám nad jiné 

milé. - "3 

1 Lexikon české literatury 2/1 (H-J), heslo Herites, František. Praha 1993, s. 154: „Nejzdařilejší H. 
prací je novela Tajemství strýce Josefa (...)"; Čeští spisovatelé 19. st. - studijní příručka. Praha 1971, 
s. 62: „Nejzdařilejší autorovou prací je novela Tajemství strýce Josefa (...)"; „Slovník českých 
spisovatelů. Praha 1964, red. Havel, R. - Opelík, J., s. 147: „Nejzdařileji zpodobil H. tento 
provincionalismus tam, kde se přidržel bezprostřední životní zkušenosti a rodinných zážitků (Tajemství 
strýce Josefa)." 
2 Dopis Františka Heritese Juliu Zeyerovi ze 16. 2. 1885. In.: Přátelé Zeyer - Herites. Vzájemná 
korespondence. Ed. B. Heritesová. Praha 1941, s. 27. 
3 Dopis Julia Zeyera Františku Heritesovi z 23. 2. 1885. Tamtéž, s. 28. 
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Věnování, o němž se Herites ve svém dopise zmiňuje, doslova zní: „Svým 

přátelům z kruhu Lumíra věnuji tuto práci". Pod ním je ještě drobným písmem 

připsáno přání: „Přijměte vlídně moji povídku, kterou jsem psal s větší láskou a s větší 

radostí a s větší duševní zálibou než všechny své jiné. Na jaře 1882 F.H.". 

Námětem pro tuto novelu byla autorovi jeho vlastní rodinná historie, z níž 

hojně čerpal.4 Pro fabulaci příběhu použil vzpomínky na skutečné členy rodin 

několika větví svého rodu. V díle nacházíme postavy z rodiny Firbasovy, Sehnalovy, 

Sekouškovy a Schmidingerovy.5 V knize se však zobrazují příběhy rodiny Pernerovy 

a Kronovy. Ústřední postavou, už vzhledem k titulu novely, měl být Josef Perner, 

mladý vědec, který pobýval na studiích ve Švédsku, avšak byl svými nevlastními 

rodiči, j imž vděčil za výchovu, povolán zpět do Čech, aby zachránil „topící se loď" -

lékárnu „U vinného hroznu". Ta byla rodinným dědictvím Pernerů, avšak pro 

dědouškovy bláhové podniky, na nichž prohospodařil jmění své i babiččino, se dostala 

do finančních problémů a hrozila její ztráta. 

Josef Perner uposlechl zoufalé prosby a vrátil se domů, protože to bral jako 

svou povinnost - svým pěstounům se cítil být zavázán a tímto jim mohl jejich 

laskavost oplatit. Avšak pro něj samého to znamenalo přinést oběť v podobě opuštění 

slibně se rozvíjející vědecké kariéry. Nicméně svou roli plnil, přestože k ní dostal 

příležitost až po dědouškově smrti, velmi svědomitě, aniž by se komukoli svěřil s tím, 

co by si opravdu přál dělat a kde zůstalo jeho srdce. Toto vnitřní drama je oním 

tajemstvím z názvu práce, které až po Josefově smrti odhalí jeho snoubenka, sestřenka 

Ema, spolu s babičkou Pernerovou. 

Jak možná vyplývá ze stylizace věty o ústřední postavě knihy, nebyl jí ve 

skutečnosti Josef Perner, jehož vnitřní boj nesl jisté prvky autorovy 

autobiografičnosti, když v sobě sváděl boj mezi povinností vést lékárnu a touhou 

4 Podrobněji viz Heritesová, B.: Doslov. In.: Tajemství strýce Josefa. ELK, Praha 1948, s. 198 - 206. 
5 Jakým způsobem byl Herites spřízněn s jednotlivými rodinami, zde nebudeme podrobněji rozebírat, 
neboť je to mimo námi vytčené pole a není to nutné pro literární rozbor díla, nicméně základní 
informace o historii rodu byly podány v III. Kapitole - František Herites - krátce o autorovi. 
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vydat se na vědeckou dráhu a věnovat se studiu chemie6, stejně jako se Herites chtěl 

věnovat literární tvorbě. Největší kouzlo a půvab celé knihy totiž tkví v mistrně 

vylíčených portrétech babičky a dědouška a ve vykreslení atmosféry, v niž se příběh 

odehrává. 

Dialogy této ústřední dvojice jsou plné něžného humoru a lásky; je z nich cítit, 

že se oba starouškové opravdu milují a mají mezi sebou hluboký, láskyplný vztah plný 

pochopení jeden pro druhého, přestože jsou oba naprosto protichůdné mentality. 

Navíc se během mnohaletého soužití poznali tak dokonale a mají jeden druhého tak 

„přečteného", že už předem vědí, jak se každý z nich kdy zachová, a tak tomu 

v případě potřeby přizpůsobují své chování a volí odpovídající taktiku (většinou tak 

jedná dědoušek, když chce babičku přesvědčit o zaručeném úspěchu některého ze 

svých podniků). Toto se velkou měrou podílí na laskavém humoru, jenž prostupuje 

jejich dialogy. Pro ilustraci uvedeme jednu delší ukázku: 

„ Dědeček poznal teď úplný nezdar svého pokusu, aby babičku odvrátil od vytčeného 
cíle; plaše, úzkostlivě se rozhlížel kolem, jako by hledal, kudy vyváznouti. 

„Myslím také, že jsme až doposud povinnostem svým k Josefovi dostáli, " odhodlal se 
konečně podotknouti. 

Babička odpověděla zdrcujícím pomlčením. 
„Nepochopuji však, kam tím vším vlastně směřuješ, Toninko... " Dědoušek pronesl po 

dlouhé chvíli tato slova, neodváživ se ani k babičce vzhlédnouti. 
„ Kam směřuješ!" zvolala babička přísně. „Nepochopuji!" 
„Nuž, ano, "přiznával dědeček, „vím již, co mně chceš říci. " A zabořiv se do lenošky, 

sklonil hlavu k prsům, a přimhouřiv oči, stáhl rty k lítostivému výrazu. 
Paní babička pohlížela na hříšníka s tváří přísnou a odsuzující; brzo však se počaly 

na jejím čele mraky rozptylovali. Plameny sršící z očí se změnily znenáhla v záři teplou a 
hřející, kterou mluvila dobrota a laskavost duše, hlas její změkl ku podivu, když pravila, 
utírající si slzu, která se objevila v řasách: 

„Ne, Jene, - nebudeme mluviti o tom, co a jak bylo a jak vše mohlo i mělo být. Nechci 
tě z ničeho viniti. " 

„A přece jsem vinen!" zašeptal dědeček chvějícím se hlasem. Tímto kajícím vyznáním 
byla sražena babička už nadobro z výše té svrchovanosti a nadvlády, z které shlížela a mluvila 
prve k dědečkovi. (...) 

„Ano -jsem vinen!" pokračoval v obžalobě. „Hospodařil jsem špatně se svěřenou mi 
hřivnou, se svým jměním — „ 

„Nemluv o tom už, Jene!" (...) „Odpusť, že jsem tě přivedla na tyto myšlenky. " 
Dědečkovo vítězství bylo úplné; hrozící mu babiččino kázání bylo zažehnáno. Mohl 

směle otevříti oči a vtisknouti na zvadlé rty své věrné družky políbení na znamení, že on, 

6 Viz Herites, F.: Tajemství strýce Josefa. Československý spisovatel, Praha 1976, s. 57, 59, 61, 67, 69n, 
92, 142, 171n 
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vlastní hříšník, velikomyslně teď odpouští jí to, čím se sám provinil. Ale dědeček tak neučinil; 
patrně sledoval v hlavě jiné plány. Zůstal nepohnutě seděti v pokorné své sklíčenosti. "7 

A opravdu, dědeček pokračuje stejným stylem, aby babičku získal na svou 

stranu ohledně plánu vypůjčit si větší obnos peněz od švagra Króna, jemuž by za to 

ručili babiččiným, dosud dluhem nezatíženým majetkem. Tyto peníze chtěl dědoušek 

použít na svůj další pošetilý podnik (indickou výpravu), jehož nereálnost babička sice 

jasně viděla, ale neměla to srdce jej nadšenému dědouškovi vymlouvat či mu to snad 

zakázat. Babička je zde sice představována jako nesmírně silná žena, která dovede 

úspěšně vést lékárnu i celé hospodářství, avšak která se stává slabou a bezmocnou, 

pokud jde o dědouška a jeho bláznivé výstřelky a pošetilé podniky, jež je málem stojí 

veškeré jmění, ale které ona nedokáže - „z bezměrné lásky"8 - překazit. 

Přestože těžiště této novely nespočívá ve vykreslení maloměstské společnosti, i 

zde nacházíme pasáže, v nichž je „tak nazvaná lepší společnost" zobrazována. Tyto 

pasáže se vyznačují stejnou lehkostí, jakou nacházíme v částech věnovaných babičce a 

dědouškovi, a díky autorovu bystrému postřehu, s nímž jednotlivé rysy této 

společnosti líčí, jsou velmi svěží. Omezené myšlení maloměšťáků (Ema odmítnutím 

hraběte Kinského „pošlapala své štěstí"), jejich nectnosti (klevetivost, přílišná 

zvědavost) a nedostatky zde ztělesňuje především „rokoková" dáma - nevlastní 

babička Emy Kronové, paní Laura; nebo vyplývají na povrch z chování maloměšťáků 

k vlasteneckému páteru Tomášovi (s. 136, 1389). Svou typicky nekousavou satirou a 

laskavým humorem poznáváme tuto společnost i během plavení dřeva na Rechlí: 

„Rozumí se, že polena, jež byla tak šťastna, že přišla ve styk s rukama vyvolenýma, byť 

i ne bezprostřední, byla pečlivě oddělena, aby neupadla v nebezpečí, že budou spálena 

někde v kachlových kamnech bodrého venkovana anebo v kuchyni malého řemeslníčka 

odsouzena uvařitijeho hladovým dětem bramborovou polévku"™ 

Přestože Tajemství strýce Josefa je Heritesovou nejlepší prací, ani zde se 

autor nevyvaroval určitých stereotypů, které jsou jeho tvorbě vlastní. Vševědoucí 

7 Tamtéž, s. 20n. 
8 Tamtéž, s. 47. 
9 Všechny uvedené odkazy na stránky se vztahují k výše uvedenému vydání. 
10 Tamtéž, s. 145. 
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vypravěč kombinovaný s angažovaným postojem autorského vypravěče zde udržuje 

kontakt se čtenářem, jehož přímo oslovuje a jemuž vysvětluje příčiny svého 

literárního počínání, což někdy budí dojem ospravedlňování: „Odpusťte, čtenáři, že 

jsem tak dlouho prodlel, zabývaje pouhým popisem zevnějšku vaši pozornost. Mám 

obraz před sebou a nemohu se odloučiti.ííU 

Dalším charakteristickým rysem vypravěče je, že vše dopodrobna komentuje a 

vysvětluje, aby si čtenář udělal na postavy a situace přesně takový názor, jaký 

vypravěč zamýšlel. Čtenář tak dostává vše „naservírované", pro jeho imaginaci zde 

nezbývá prostor. A pokud čte pozorně, porozumí i vypravěčovým narážkám, kterými 

předjímá další vývoj událostí. Proto již na straně 88 můžeme tušit, že se Ema zamiluje 

do Josefa, k čemuž se otevřeně přizná až na maškarním plese (s. 160); vypravěč tuto 

situaci naznačí ještě na straně 121: „Krón nabyl k mladému svému příbuznému úcty; 

mluvil o něm celý večer s největší chválou, nepozoruje, že naproti sedící dceruška se 

hluboce zardívá a zapomíná nadobro večeřeti..." (88); „Bylať Ema Krónová vpravdě 

ještě dítě... Srdce její zůstávalo nedotčeno, nepromluvilo ještě vůbec... Až pojednou, 

netušené, se ozvalo hlasem rozhodným, v plném tónu lásky... Ozvalo se tak, jak nikdo 

neočekával. Celý svět byl překvapen..." (121). 

Takovýto druh anticipace je pro celé Heritesovo dílo příznačný. Pravdou však 

zůstává, že přestože čtenář většinou pozná, že dojde v ději k nějakému zvratu, netuší, 

k jakému přesně, nebo si utvoří hypotézu, která se však následně nepotvrdí, neboť se 

problém rozuzlí jiným, neočekávaným a překvapivým způsobem. Protože není Herites 

jako vypravěč vždy stoprocentně průhledný, zůstávají jeho práce zajímavé a udržují 

čtenáře v lehkém napětí. 

I v Tajemství narazíme na autorovy oblíbené metafory, přirovnání a jiné 

výrazy (např. Aeskulap, dcery Eviny, slabší pohlaví apod.), které se v jeho tvorbě 

často opakují; např.: „Mea culpa! Mea culpa! Mea maxima culpa! - Nuž - biju se 

v prsa!"12 se objevilo už v povídce Bylina hořko-sladká ve sbírce Z mého herbáře: 

" Tamtéž, s. 63. 
12 Tamtéž, s. 66. 
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„Položil knihu opatrně na plaid a bil se v prsa. „Mea culpa! Odpusť, drahoušku, 

nehněvej se - mea culpa!"13 Také zde se objevují paralely mezi přírodou a dějem, 

popř. náladami postav: „Léto v celé své kráse nastoupilo vládu nad přírodou. Všade 

samý květ, samý ples, samá radost... "'4 / „Jaro roku třicátého se změnilo v léto. Již 

poslední májové dni byly neobyčejně parné a v červnu a v červenci dostoupilo vedro 

povážlivé výše. Všecka příroda byla vypráhlá, jako umořená. Společnost s...ská byla 

v malomocné mdlobě."]5 

Dalším „prostorem", v němž se odráží emocionální stavy postav, jsou již 

tradičně oči: „Ema se zapýřila a z očí jejích vyšlehl blesk... V kvapném rozhodnutí, 

unesen citem bouřlivým, zapomněl Josef Perner, kde se nalézá, a přitiskl sestřenčinu 

ruku vášnivě k svému srdci... A Ema Krónová sklopila rozpačitě oči -(...) Hraběti se 

zdálo, že musí zkameněti. Zachytil blesk vyšlehlý z dívčiných očí i postihl jásavou 

jejich radost."16 / „Pan rada byl (...) vtělený byrokrat (...). Jeho tvář i jeho ruce měly 

barvu pergamenu a oči se podobaly nádobám s inkoustem; zdály se dosti hlubokými, 

ale dohlédnouti nebylo lze v nich nikam - jen černý povrch se blýskal naproti, a to 

dosti matně, zakaleně, jediný paprsek živější, veselejší se tu nelámal. " 

Odraz povolání a společenského postavení na zevnějšku, celkovém 

vystupování a charakteru je u Heritesových postav vůbec častým motivem (např. strýc 

(povoláním pan rada) ve Škůdci rostlinstva ze sbírky Drobná prósa, j iž zmíněný pan 

Sommr v povídce Bratři a sestra z Arabesek a kreseb I a žid Samuel Teiteles ze 

Svlačce v knize Z mého herbáře nebo Bedřich Rovný z Tety v Maloměstských 

humoreskách). Představitelé malého města tímto dodržováním konvencí a dekora 

zřetelně dávají najevo, že jim záleží na tom, aby byli uznávanými a váženými členy 

„lepší společnosti", neboť právě v t o m mnohdy spatřují smysl života. A je to právě 

tato povrchnost a zvrácený hodnotový systém, co Herites ve svých drobných prózách 

z maloměstského prostředí kritizuje. 

13 Herites, F.: Z mého herbáře. J. Otto, 2. vydání Praha, s. 88. 
14 Herites, F.: Tajemství strýce Josefa. Československý spisovatel, Praha 1976, s. 109 
15 Tamtéž, s. 181. 
16 Tamtéž, s. 159. 
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Přes tyto kritické komentáře však nijak nesnižujeme kvalitu celého díla, které 

jsme si vědomi. Chtěli jsme jimi pouze doložit fakt, že i když se Herites v této próze 

jeví v trošku jiném světle, než jsme zvyklí z jeho drobných povídek, formálně se drží 

stylu, jenž je mu vlastní. Ale protože byl nadán mimořádným pozorovacím talentem a 

celá tato próza je založená na zprostředkování umělecky upravené reálné předlohy, 

dokázal zde vystoupit z cesty, na kterou nastoupil svou drobnou povídkovou tvorbou, 

již tímto dílem překonal. Bohužel pro Heritese se tak stalo relativně brzy a všechna 

ostatní díla, která již nedosahovala takových kvalit, pak byla s Tajemstvím 

srovnávána. To byl případ i následujícího knižně vydaného díla. 

IV.6. Psáno pod čáru I a II 

Heritesovy fejetony a články psané pro noviny vyšly ve dvou knihách pod 

názvem Psáno pod čáru I a II v roce 1885, tedy ve stejném roce jako jeho nejvíce 

ceněná práce, Tajemství strýce Josefa. Jak již bylo uvedeno, s touto prací byly také 

fejetony srovnávány a je nutno přiznat, že toto srovnání nevyznělo pro Psáno pod 

čáru právě nejpříznivěji. 

V roce 1909 vydal Jan Otto v Sebraných spisech Františka Heritesa soubor 

všech dvaceti sedmi fejetonů z obou dílů pod názvem Psáno pod čáru, který je podle 

autora a vydavatele sbírkou „kreseb satirických, humoristických i vážných". Nicméně 

práce v ní uvedené, pocházející z let 1875 - 1885, splňují kritéria platná pro žánr 

fejetonu, proto budeme pracovat s tímto termínem. 

Kniha je věnována „tvůrci českého feuilletonuQ Janu Nerudovi, jehož vliv se 

v Heritesových fejetonech zřetelně projevil. Protože se však tematicky neváží k námi 

vymezenému tématu, nýbrž se zabývají otázkou národnostní, vlasteneckou či 

jazykovou, nebudeme je podrobněji rozebírat. Konstatujeme pouze, že Heritesovy 

fejetony byly pevně spjaty s dobou, v níž vznikaly, a vyznačovaly se zájmem o 

soudobé problémy, na něž autor pohlížel kriticky, držíce se stylu osvědčeného 
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z drobných próz. Ovšem i zde platí, že uvedené fejetony jsou, stejně jako povídky 

v uvedených sbírkách, různé kvality. 
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IV.7. Malomestské humoresky 

Malomestské humoresky vyšly, stejně jako Arabesky a kresby, ve dvou 

pokračováních (1885 a 1886), my však pracujeme s „druhým, rozmnoženým vydáním" 

z roku 1902, které obsahuje povídky obou dílů a věnování: „Své milé ženě Marii tyto 

veselé povídky připisuje F. /7.". 

Připomínka Heritesových prvních povídkových souborů není náhodná, neboť 

s Maloměstskými humoreskami je pojí víc než jen vydání ve dvou pokračováních. 

Jak již napovídá přívlastek z názvu souboru, tematicky stále zůstáváme v prostředí 

malého města. Proto se opět setkáváme s typy, jež už jsme prostřednictvím 

Heritesových drobných próz poznali. I v Humoreskách narazíme na pomlouvačné, 

klevetivé, přespříliš zvědavé a zlomyslné maloměstské paničky (nejvíce v Popelce a 

Koláčcích), „dobráckou" tetu ztělesňující všechny nešvary maloměstské společnosti 

(teta Barbora v Tetě), vdavekchtivé slečny a jejich matinky (opět v Popelce) či vůdčí 

ženské typy (Márinka Landýnová z povídky Venkovský vzduch nebo paní 

Vondříčková z Buchtiček). Z tohoto hlediska tedy Humoresky pokračují v linii 

započaté Arabeskami. 

Ze všech až doposud zmíněných nectností maloměsta zde nej větší prostor 

dostává líčení klevetnosti a vymýšlení si, jež nabývá až komických rozměrů v Idyle 

z knížecího parku, když se probírá domnělá sebevražda Václava Livory. Dalším 

charakteristickým rysem, který je připomínán především v povídce Buchtičky, je 

nahlížení maloměšťáků na všechny situace očima ostatních maloměšťáků: řeší se 

dobrý mrav, slušnost, společenské dekorum atd. Je to právě toto chování, které členy 

maloměstské společnosti tak svazuje a nutí je vystupovat proti každému, kdo se jen 

trošku vymyká zaběhnutým pravidlům. 

Avšak jak je patrné z názvů obou sbírek, něčím se přeci jen Maloměstské 

humoresky od Arabesek odlišovat musí. Jelikož se Herites rozhodl v této sbírce pro 

jiný literární žánr, liší se povídky svým celkovým vyzněním, které je, zcela podle 

pravidel platných pro žánr humoresky, idylické. Proto již z této sbírky nedýchá onen 
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pesimistický tón, který byl příznačný pro některé povídky z Arabesek. Zároveň ubylo 

tragických romantických postav a nečekaných úmrtí, jež byla nahrazena vtipnými 

pointami, takže Humoresky opravdu působí svěže, lehce a zábavně. 

To zřejmě bylo také autorovým hlavním záměrem, neboť tak si mohl i nadále 

zajistit čtenářskou oblíbenost svých prací, která mu zaručovala vydání dalších děl, což 

pro něj představovalo tolik potřebný výdělek. A jelikož to byla především díla 

nenáročná a zábavná, která zajišťovala čtenářský úspěch u maloměstských čtenářů, 

rozhodl se Herites pojistit si jej ještě osvědčenými prostředky, jež v této práci 

nazýváme stereotypy, kterých není ani tato sbírka prosta. 

Obzvlášť zajímavý je zde typ vypravěče, který je vševědoucí, ale snaží se 

svými autorskými komentáři, jimiž opět navazuje kontakt se čtenářem, budit zdání, že 

popisuje pouze to, co viděl a slyšel. Přitom však více než kde jinde využívá techniky 

anticipace; zřejmě pro udržení zájmu a pozornosti čtenářů. Nejmarkantněji se tato 

tendence projevuje v úvodní povídce Teta. 

IV.8. Jan Přibyl 

V roce 1887 se Herites dočkal vydání svého prvního románu - Jana Přibyla -

který vznikal vletech 1885 - 1886 ve Vodňanech. Dějištěm románu je slezsko-

opavské pohraničí a hlavním hrdinou „ctižádostivec a karierista",' jehož jméno tento 

román nese. Látku pro tento sociální a národnostní román Herites čerpal během své 

návštěvy Slezska v roce 1883,2 o čemž sám vypovídá v dopise z 5. 10. 1917 zaslaném 

spisovateli Vojtěchu Martínkovi, který připravoval studii Slezsko v literatuře 

krásné: ,JJepsal jsem Přibyla jen tak, ale s duší celou, byl jsem osobně ve Slezsku a 

scenerii jsem viděl na vlastní oči, (...). Fabule ovšem je románová (nikoli jistě 

1 Fleková, J.: František Herites. In.: Herites, F.: Maloměstské obrázky. Praha 1959, s. 10. 
2 Více o jeho pobytu ve Slezsku viz III. kapitola František Herites - krátce o autorovi. 
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vymyšlená)C) kombinovaná z přemnohých zkušeností slezských i jiných, ale vždy 

mých, osobních, anebo studovaných ze zpráv novin slezských 

Literární kritika ve své době nehodnotila román Jan Přibyl příliš kladně, což 

se s postupujícími lety nezměnilo. Románu je stále, stejně jako v době jeho vydání, 

vytýkána zejména jeho tendenčnost,4 tezovitost a rozvláčnost. Podle Jiřiny Flekové 

jsou jeho postavy „strohými nositeli autorovy myšlenky, celková výstavba románu se 

na mnoha místech bortí, často cítíme autorovu bezradnost." Dále konstatuje, že 

„vášnivý boj proti agresivnímu německému nacionalismu, který z románu tak naléhavě 

zní, se pro tyto nedostatky míjí svým účinem, zůstává jen mrtvým heslem, jež román 

nedovedl oživit."5 

3 Ficek, V.: František Herites o svém románu Jan Přibyt v dopisech Vojtěchu Martinkovi In • Slezsky 
sborník 49 (9), Opava 1951, s. 83. In.: Davidová, M.: František Herites (pokus o monografickou 
studii). DP, PedF UK, Praha 2003., s. 40n. "grajicicou 
4 Davidová, M.: František Herites (pokus o monografickou studii). DP, PedF UK, Praha 2003 s 43 
5 Fleková, J.: František Herites. In.: Herites, F.: Maloměstské obrázky. Praha 1959, s . 12 
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IV.9. Dvě povídky 

V roce 1887 vyšla kromě již zmíněného románu Jan Přibyl také sbírka dvou 

povídek (Poslední a Pan kancelista Novák), jež byla pro svůj obsah nazvána prostě -

Dvě povídky. Tematicky neznamenají tyto povídky žádný posun v Heritesově tvorbě, 

spíše naopak. Autor se zde drží již dobře osvědčené látky - prostředí malého města -

kterou zpracovává a podává stále stejným stylem. Proto zde najdeme všechny 

stereotypy, o nichž jsme hovořili v souvislosti s předcházejícími povídkovými 

soubory. 

Ve spojitosti s malým městech bychom zde konkrétně nalezli Heritesovy 

typické postavy, většinou ženského pohlaví (maloměšťácké paničky, vdavekchtivé 

slečny, vdovy apod.), a chování příznačné pro každý jejich typ. I zde je, a to v obou 

povídkách, matka rodiny představována jako silná žena, která se dokáže o svou rodinu 

postarat za jakýchkoliv podmínek a jakékoli situace. Jedinou změnou formálního 

charakteru, např. oproti Maloměstským humoreskám, je rozsah obou povídek, který 

je několikanásobně větší, než jsme byli u Heritese doposud zvyklí.1 

Pro doložení tvrzení, že Heritesovy práce ve Dvou povídkách jsou po 

stylistické i tematické stránce stejné jako v předchozích pracích, uvedeme alespoň 

krátkou ukázku, v níž autor - bez jakéhokoli moralizování - představuje obyvatele 

malého města, především pak jeho ženskou část, jako klevetivé a pomlouvačné osoby 

starající se sice o vše, co se ve městě odehrává, ale jinak veskrze sobecké: „Dcera 

Petrušky Kalinovy! Rozumí se, že toto poznání v celém městě vedlo ke starým, 

zapomenutým již dávno událostem, a ubohá nebožka postavena znova na pranýř 

maloměstského úsudku a pomluvou i odsouzením házeno po jejím mrtvém srdci, (...). 

Postupem myšlenek pak a rozmluv, čím kdysi provinila se matka, shrnuto na dceru, a 

tak nevinná a nic netušící Olenka stála mezi svými rodáky jako osvědčená hříšnice... 

1 Uvedení rozsahu počtem stránek by zde nemělo přílišnou výpovědní hodnotu, neboť obě zmíněné knihy 
jsou odlišného formátu. 
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Dámská společnost města také hned ohradila se proti každému pokusu shlížení 

a usnesla se, že dcerek svých chránit i bude s mateřskou bedlivostí všeho škodného 

vlivu, který by z nenadálé návštěvy města mravnosti jejich vzejiti mohl... i ustanoveno 

rozhodnou většinou postavit i se vůči Kalinovým vůbec na stanovisko naprosto cizí a 

odmítavé - neznati jich zkrátka; zejména, kdyby ucházely se o nějakou pomoc, 

nějakou podporu neb ochranu." 

Z této ukázky je patrné, že Herites pokračuje ve své tvorbě ve stejném duchu, 

jako tomu bylo u předešlých povídkových souborů, tj. upozorňuje na nešvary 

maloměsta prostřednictvím laskavého humoru kořeněného jemnou satirou. 

2 Herites, F.: Poslední. In.: Maloměstské povídky II. Sebrané spisy Fr. Heritesa IV. Praha 1909, s. 360n. 
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IV. 10. Ze starých časů 

Dvě povídky naznačily trend, jakým se bude ubírat Heritesova další povídková 

tvorba. Tu v první řadě představuje sbírka čtyř povídek, věnovaná příteli Juliu 

Zeyerovi, jež vyšla následujícího roku, tj. v roce 1888, pod názvem Ze starých časů. 

Herites opět čerpá především ze svých zážitků a dění na malém městě, využívaje při 

tom svého pozorovacího talentu. Zde se mu však nedaří zprostředkovat je čtenáři 

zajímavým a neotřelým způsobem. Povídky postrádají jiskru, autor zde vystupuje 

(alespoň se tak jeví čtenáři) jako pouhý kronikář všední reality. Nicméně svým 

idylickým vyzněním se všechny čtyři povídky podobají Maloměstským 

humoreskám. To opět dokazuje, že Herites ve své tvorbě nedospěl k žádnému 

výrazovému posunu dotýkajícího se zobrazení malého města. 

IV. l l . Povídková tvorba 90. let 19. století 

V devadesátých letech 19. století byl již Herites za svým tvůrčím zenitem, 

když jeho invence byla již značně vyčerpána a podle Arna Linkeho „literární situace 

odsunula proud, k němuž náležel, na vedlejší kolej".' Jiřina Fleková dále podotýká, 

že Herites „svým myšlením i tvorbou tkví pevně v druhé polovině minulého (tj. 19.) 

století a že mu myšlenkové a tvůrčí zápasy začátku století (20.) zůstaly již cizí"2 

V tomto duchu se také vyjádřil Heritesův dlouholetý přítel Jaroslav Vrchlický 

v literární kritice Povídek (1890), když o autorovi napsal, že „dostoupil zenitu své 

individuality, kdy se člověk nerad předělává a vnímá nové názory",3 

Z těchto důvodů již nebudeme samostatně analyzovat a komentovat každou 

povídku či jejich sbírku, kterou v tomto období Herites knižně vydal, ale zaměříme se 

pouze na dvě z nich, v nichž prostor malého města, jemuž za vzor vždy sloužily 

1 L inke , A.: František Ilerites. In.: Tajemství strýce Josefa. Praha 1976, s. 9. 
2 Fleková, J.: František Herites, In.: Herites, F.: Maloměstské obrátky. Pralm 1059, s. 14. 
3 Halifax (= pseudonym Jaroslava Vrchlického): Hlas národa 17. 4. 1890. In.: Davidová, M.: František 
Herites (pokus o monografickou studii). DP, PedF UK, Praha 2003, s. 47. 
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Vodňany, hraje významnější roli a udává tím jednotlivým povídkám jejich tón. Oněmi 

sbírkami jsou již zmiňované Povídky a Drobná prósa z let 1890, resp. 1892. 

Tímto krokem se chceme vyvarovat neustálého opakování v hodnotících 

komentářích, čemuž bychom se jen těžko ubránili, pokud bychom k podrobné 

charakteristice jednotlivých děl skutečně přistoupili. 

Kompletní chronologický přehled Heritesova knižně vydaného díla uvádíme 

v příloze4, nyní však jen pro úplnost uvedeme, že v 90. letech Herites vydal, kromě již 

zmíněných souborů, povídku Tři cesty (1892), věnovanou Jaroslavu Vrchlickému, a 

delší žánrový obrázek Bez chleba3 (1892), v němž jsou ve středu autorovy pozornosti 

chudí a prostí lidé, k nimž se maloměšťáci, kteří jsou zde vykresleni se všemi svými 

negativními rysy, chovají přezíravě, mnohdy až nepřátelsky. V roce 1894 vyšly Dvě 

povídky z maloměstského života (obsahující povídky Příslušníci a Soudce 

Nesvadba) a rozsáhlejší próza Všední zjevy s podtitulem „Obraz ze života malých 

lidí". Tímto zájmem o prosté lidi a jejich všední život se Herites pohyboval plně 

v mezích žánrového realismu, k jejichž představitelům je řazen. 

Připomenout bychom také měli Heritesův pokus o divadelní počin, jímž byla 

„činohra s kriminální zápletkou"6 Těžké stíny (1890), která se však neujala ani u 

diváků, ani u kritiky. 

4 Viz kapitola VIII. 1. 
5 „Genre" Bez chleba byl sice vydán v roce 1892, ale psán byl roku 1888, což se na ní oproti jiným 
povídkám vydaným v 90. letech 19. století odráží vyšší kvalitou a míšením romantických prvků 
s realistickým ztvárněním maloměsta, zejména jejich postav. 
6 Davidová, M.: František Herites (pokus o monografickou studii). DP, PedF UK, Praha 2003, s. 48. 
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I V. 11.1. Povídky 

Další Heritesova povídková kniha, obsahující opět čtyři krátké prózy, vyšla po 

dvouleté publikační odmlce až v roce 1890 pod názvem Povídky.1 V úvodní povídce 

celé sbírky, Znamení, nejsou ústředním motivem nectnosti maloměsta, ale morální síla 

jednotlivých členů rodiny Bouckých. Matka Boucká je v pravém slova smyslu 

ochránkyní domácího krbu, pro niž je její rodina a péče o ni vším (s. 39). Je ráda, že 

spolu její děti navzájem dobře vychází (s. 22n, 27, 31) a že je její manžel pro jejich děti 

vzorem. 

Ty si váží jeho oběti pro rodinu (zadlužil se, aby synové mohli studovat) a 

čestnosti, s níž se však v pokrytecké společnosti nemůže uplatnit: „K tomu byl pan 

Boucký přímý muž, neznal žádných postranních cest, řekl všecko vždy, jak myslil, a 

jednal jenom tak, jak za dobré uznal. Netočil se nikdy po větru. Nepodřizoval nikomu a 

ničemu svého smýšlení. Hájil vždy a všude osobní své svobody a přesvědčení svému 

dával výraz při každé příležitosti bezohledně, otevřeně, veřejně... 

Zkrátka - nahoře byl pan Boucký špatně zapsán, jak se říká." (s. 35). Autorovy 

sympatie k rodině Bouckých poznáme ze šťastného konce povídky, kdy jim z finanční 

krize pomůže náhle se objevivší strýc Václav, avšak explicitně vypravěč nikde nikoho 

nekárá, ani nechválí. Tento rys se objevuje i u dalších povídek. 

V Divě je to například kategorický nesouhlas společnosti s rozhodnutím slečny 

Milady přihlásit se do operní školy, jejíž absolvování by jí umožnilo vydat se na 

uměleckou dráhu. To však město považuje za porušení „starých dobrých zvyků a 

mravů". Znovu se zde tedy objevuje rys, o němž jsme již mluvili - naprosté odmítání 

jakéhokoliv projevu individuality. 

Zbývající dvě povídky tohoto souboru, z nichž jedna se odehrává v italském 

prostředí (Miniatura) a druhá z něj čerpá (Granát přináší štěstí), nepřináší do 

problematiky zobrazení malého města žádný nový rozměr, proto se jimi zabývat 

nebudeme. 

1 Pracujeme s prvním vydáním Povídek z roku 1890 vydaným F. Šimáčkem v Libuši. 
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Vodňany - malé město v Heritesových drobných prózách; Tajemství strýce J o s e f a 

IV.11.2. Drobná prósa 

Ve sbírce, jež byla vydána roku 18921 a připsána „Janu Lierovi v starém 

přátelství",2 je kresba malého města v takové podobě, v jaké jsme byli zvyklí ji 

doposud vídat u Heritesových povídek, odsunuta na vedlejší kolej, kde tvoří pouhou 

kulisu čtrnácti povídkám, jejichž hlavním motivem je většinou jistý filozofický, někdy 

až křesťanský rozměr. Napovídají tomu jak názvy některých povídek (Lazar a boháč, 

Růže saronská), tak i časoprostor, do nějž jsou zasazeny (např. Jeruzalém). 

Z hlediska námi vymezeného tématu jsou spíše než celé konkrétní práce této 

sbírky zajímavé detaily a střípky jednotlivých povídek, které mimoděk vykreslují 

obrázek maloměstské společnosti: v Lazarovi a boháči je to např. účelová a 

prvoplánová dobročinnost boháčů maloměstské honorace, v Oblomovi z mého 

sousedství pak její povrchnost, kdy jedince posuzují a hodnotí pouze z hlediska jeho 

užitečnosti pro společnost. Pokud je shledáno, že jí není přínosem, je zavrhnuta celá 

jeho existence, aniž by se vůbec ocenily jeho lidské kvality. 

' Pracujeme s prvním vydáním Drobné prosy z roku 1892 vydaným u F. Šimáčka v Kabinetní knihovně. 
2 Lier Jan (1822 - 1917) - prozaik lumírovské družiny, tvůrce próz s tematikou z moderního technického 
světa železnic; fejetonista, autor studií o umění, divadelní a výtvarný kritik, překladatel. In.: Lexikon 
české literatury 2/11: (K-L), heslo Lier, Jan. Praha 1993, s. 1180 
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IV.12. Závěrečné období Heritesovy tvorby 

Závěrečným obdobím Heritesovy tvorby rozumíme díla vydaná od druhé 

poloviny 90. let 19. století až do autorovy smrti, nicméně většina z těchto děl vyšla na 

přelomu století. V kapitole věnované Františku Heritesovi' jsme již uvedli, v jaké 

životní fázi se v tomto časovém období nacházel, proto nyní jen připomeneme, že se 

roku 1896 z finančních i osobních důvodů natrvalo přestěhoval i s rodinou do Prahy, 

kde se věnoval různým profesím úřednického rázu a redakční práci. Pro četné 

existenční starosti mu nezbývalo mnoho času na literární tvorbu, která těžila 

především z dob minulých: díla, která v té době vycházela, v nich buď přímo vznikala, 

nebo z nich tematicky čerpala. Herites se tedy stále držel osvědčených tvůrčích 

prostředků při zpracovávání pro něj tradičního tématu - života na malém městě. 

Jmenovitě do tohoto období spadá soubor deseti povídek Návštěvy (1896), 

které se podobají povídkám z Heritesova vrcholného období (polovina 70. let a 80. 

léta), avšak vyznačují se nestejnoměrnou úrovní. O rok později, v roce 1897, vyšla 

rozsáhlejší povídka Měšťanská šlechta, jež byla vydavatelem prezentována jako 

román.2 Onou šlechtou je zde míněna maloměstská honorace, která byla již mnohokrát 

předtím vykreslena v menších prózách na pozadí příběhu hlavních postav, avšak zde 

se dostává do popředí zájmu. 

Ve stejném roce také vyšly povídky Vrásky duše a prozaický soubor Bůh 

v lidu. P o s l e d n ě jmenovaným dílem Herites „završil náboženskou tradici v předešlých 

dílech"3, o níž jsme se však nezmínili, neboť tato tematika se nachází mimo rámec 

námi vymezeného tématu. 

Z knih, které vyšly v následujících letech (Na niti humoru, 1898; Vlny života, 

1900; Nálady a zátiší, 1901; Pěkná hodinka, 1902), si zvláštní pozornost zasluhuje 

1 Viz kapitola III. - František Herites - krátce o autorovi. 
2 Zařazení k žánru bylo zřejmě vydavatelem provedeno na základě rozsahu práce (206 stran), který by 
románu odpovídal, avšak Měšťanská šlechta kompozičně pravidla tohoto žánru nenaplňuje. 
3 Davidová, M.: František Herites (pokus o monografickou studii). DP, PedF UK, Praha 2003, s. 61. 
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především vzpomínková kniha Vodňanské vzpomínky (1904), o níž jsme se již 

podrobněji zmínili v souvislosti s Vodňanským trojlístkem.4 

Nyní snad jen přiblížíme koncepci této knihy stojící na pomezí memoárové 

literatury a beletrie. Knihu tvoří čtyři oddíly, přičemž každý tvoří samostatnou stať. 

Oddíly I. a III. byly psány jako nekrology Otakaru Mokrému a Juliu Zeyerovi; oddíly 

II. a IV. jsou přednášky konané u příležitosti slavností věnovaných Mokrému, resp. 

Zeyerovi. Tím se také vysvětlují některá opakování, jež se v knize vyskytují.5 

Prací, jež tematicky navazuje na povídky Z mého herbáře, je Botanická 

pohádka (1907). Další knihou, která již byla v této práci zmíněna, je kniha 

cestopisných črt a postřehů s názvem Amerika a jiné črty z cest (1913).6 

Samotný závěr Heritesovy tvorby byl ve znamení rozsáhlejších próz: Roku 

1909 vyšel román Křemen a hlína a také soubor povídek z let 1901 - 1908 Sklizeň 

podzimu. Posledním románovým pokusem bylo Pozlátko (1920). Po zbytek života 

psal Herites své paměti, které byly uveřejňovány v periodikách Máj a Lidové noviny, 

avšak zůstaly nedokončeny. To se snažila napravit Heritesova dcera Božena, která 

spravovala otcovu pozůstalost a po celý život usilovala o její zpracování. I ona však 

započatou práci nedokončila. 

4 Viz kapitola III. 1. - Vodňanský trojlístek. 
5 Poznámka Františka Heritese v úvodu knihy. (Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 4). 
6 Viz kapitola III. - František Herites - krátce o autorovi. 
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V. ZÁVĚR 

V této práci jsme se snažili poukázat nejen na významnou roli, již jihočeské 

Vodňany v literární historii hrály, ale především jsme chtěly upozornit na nezměrný 

význam, jenž Vodňany měly pro drobnou prozaickou tvorbu žánrového realisty 

Františka Heritese. Snažili jsme se dokázat, že tato část jeho tvorby, v níž spatřujeme 

nej větší přínos české literatuře, byla jeho pobytem na tomto malém městě a jeho 

dokonalou znalostí silně determinována. 

Jsme si vědomi toho, že předkládaná práce není vyčerpávající, avšak doufáme, 

že i přes jistou nevyváženost v prostoru, jenž byl věnován jednotlivým povídkovým 

souborům, jsou z ní patrné základní rysy a charakteristiky Heritesovy povídkářské 

tvorby, jež by neměla upadnout v zapomnění jakou pouhý „spojovací článek dvou 

etap ve vývoji české realistické prózy". 1 

Přesto se však domníváme, že dnešní čtenář si bude svou cestu k Heritesovi 

hledat zřejmě jen velmi obtížně, a to hned z několika důvodů. Tím prvním je špatná 

dostupnost Heritesových próz v síti veřejných knihoven. Na první pohled se může 

zdát, že jde o marginální problém, avšak ve svém důsledku se jedná o problém zásadní 

povahy. Čtenáři jsou snadno přístupné pouze některé tituly, které již apriori určují 

směr, jímž by se měl čtenář vydat, resp. co si z Heritesovy tvorby přečíst. Nutno 

podotknout, že mezi oněmi tituly není ani jeden povídkový soubor, jemuž byla v této 

práci věnována pozornost. 

Dalším důvodem, jenž může stát za problematickým vztahem k Heritesovým 

prózám, je jejich jistá neaktuálnost a z pohledu současného čtenáře i tematická 

neatraktivita. Nicméně se domníváme, že existují určité skupiny čtenářů z řad běžné 

populace, které by tematika malého města zaujmout mohla. Dle našeho soudu by jimi 

mohli být především obyvatelé malých měst, kteří by snáze pochopili, a určitě také 

více ocenili, Heritesovo zobrazení malého města 19. století, neboť pokud porovnáme 

současné maloměsto s tím Heritesovým, poznáme, že určité rysy společnosti v něm 

1 Haman, A.: „Zapomenutí" žánroví realisté. Česká literatura 1961, s. 71. 
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zůstaly i nadále zachovány. Z tohoto pohledu tedy Heritesova drobná prozaická tvorba 

má jistý potenciál pro oslovení určité skupiny čtenářů. 

Závěrem ještě dodejme, že Heritesova tvorba v sobě skýtá ještě dostatek 

nosných témat, na něž jsme v této práci také upozornili, jež by se mohla stát 

předmětem rozsáhlejšího literárního zkoumání. 
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VI. PŘÍLOHY 

VI.l. Chronologický přehled Heritesova knižně vydaného díla 

• Herites. F.: Arabesky a kresby I. Praha 1880. 

- Rhododendron. 

- Rodina pana kontrolora. 

- Bezový květ. 

- Můj přítel Sylvestr. 

- Na osamělém statku. 

- Šípy Amorovy. 

- Opium. 

- Bratři a sestra. 

- Chiromantie. 

- Italské kresby: 

- Norská kněžna. 
- Nová Mignon. 
- Model. 
- Roman malé Idunky. 
- Noc před odjezdem. 
- Vějíř, který jsem nemohl vystát. 

- Maloměstská studie k romanu. 

- Josef Nehoda. 

- Vous. 

• Herites. F.: Zrného herbáře. Praha 1882. 

- Rváč. 

- Svlačec. 

- Apium risum. Lachkraut. Smíšek. 

- Dvě dřeva. 

- Pohanka. 

- Calceolaria Pantoffelblume. Dmuloret. 
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- Rostliny tajnosnubné. 

- Campanula. (Campanulaceae.) Zvonečky, zvonky, zvony. 

- Dobromysl. 

- Pohromadě několik rostlin. 

- Třeslice. Briza. (Gramineae). 

- Bylina hořko-sladká. Dulcamara. Bittersüss. 

- Kytice podzimních květin. 

- Kokotice. 

• Herites, F.: Za dědictvím. Praha 1883. 

• Herites, F.: Arabesky a kresby II. Praha 1883. 

- Modrá růže. 

- Z mého dětského album. 

- Opožděno. 

- Černá perla. 

- Amanita. 

- Bílý vid. 

- Skalní holub. 

- Acherontia Atropos. 

- Slečna Krystýna. 

- Otcové. 

- Z idyl mé tetičky: 

- Prázdná kolíbka. 
- Chata u rybníka. 

- Křížek. 

- Z maloměstských studií románových. 

- Slibka. 

• Herites, F.: Psáno pod čáru I a II. Praha 1885. 

• Herites, F.: Tajemství strýce Josefa. Praha 1885. 
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• Herites, F.: Malomestské humoresky I a II. Praha 1885, 1886. 

- Teta. 

- Venkovský vzduch. 

- Popelka. 

- Koláčky. 

- Cesta z Vodňan do Prahy. 

- Tetřev. 

- Idyla z knížecího parku. 

- Medvědi na Šumavě. 

- Buchtičky. 

- Dědoušek vyhrál. 

• Herites, F.: Dvě povídky. Praha 1887. 

- Poslední. 

- Pan kancelista Novák. 

• Herites, F.: Jan Přibyl. Praha 1887. 

• Herites, F.: Ze starých časů. Praha 1888. 

• Herites, F.: Povídky. Praha 1890 

- Znamení. 

- Diva. 

- Miniatura. 

- Granát přináší štěstí. 

• Herites. F.: Tři cesty. Praha 1892. 

• Herites, F.: Bez chleba. Praha 1892. 

• Herites, F.: Drobná prósa. Praha 1892. 

- Povídka vánoční. 

- Lazar a boháč. 

- Růže saronská. 
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Chronologický přehled Heritesova knižně vydaného díla 

- Tatínek s maminkou. 

- Požár na samotě. 

- Umělci za dveřmi. 

- Škůdce rostlinstva. 

- Maliny. 

- Zlodějka. 

- Starý peníz. 

- Oblomov z mého sousedství. 

- Žena. 

- Zimní noc. 

- Sedmero skutků milosrdenství. 

Herites. F.: Všední zjevy. Praha 1894. 

Herites. F.: Dvě povídky z maloměstského života. Praha 1894. 

- Příslušníci. 

- Soudce Nesvadba. 

Herites, F.: Návštěvy. Praha 1896. 

Herites, F.: Měšťanská šlechta. Praha 1897. 

Herites, F.: Vrásky duše. Praha 1897. 

Herites. F.: Bůh v lidu. Praha 1897. 

Herites, F.: Na niti humoru. Praha 1898. 

Herites, F.: Vlny života. Praha 1900. 

Herites, F.: Nálady a zátiší. Praha 1901. 

Herites, F.: Pěkná hodinka. Praha 1902. 

Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1904. 

Herites, F.: Botanická pohádka. Praha 1907. 

Herites, F.: Sklizeň podzimu. Praha 1909. 
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• Herites, F.: Křemen a hlína. Praha 1909. 

• Herites, F.: Román kapitána Hartise. Praha 1910. 

• Herites, F.: Amerika a jiné črty z cest. Praha 1913. 

• Herites, F.: Bratři Hartisovi. Praha 1913. 

• Herites, F.: Pozlátko. Praha 1920. 

NE.JZNÁMĚ.TŠÍ A NEJDOSTUPNĚJŠÍ POVÍDKOVÉ VÝBORY: 

• Herites, F.: Maloměstské povídky I. Sebrané spisy Fr. Heritesa I. J. Otto, Praha 

1908. (souborné vydání) 

- Nezdárnice. 

- Pan kancelista Novák. 

- Za dědictvím. 

- Soudce Nesvadba. 

• Herites, F.: Maloměstské povídky II. Sebrané spisy Fr. Heritesa IV. J. Otto, Praha 

1909. (souborné vydání) 

- Bez chleba. 

- Příslušníci. 

- Poslední. 

• Herites. F.: Maloměstské povídky III. Sebrané spisy Fr. Heritesa VIII. J. Otto, 

Praha 1910. (souborné vydání) 

- Zapadlé drama. 

- Genre z malé uličky. 

- Opouštěné hnízdo. 

- Znamení. 

- Diva. 

- Granát přináší štěstí. 
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Chronologický přehled Heritesova knižně vydaného díla 

• Herites, F.: Malomestské obrázky. SNKLHaU, Praha 1959. (výbor) 

- Tři cesty. 

- Dvacijáš. 

- Přísný úřad. 

- Od rána do noci. 

- Žánr z malé uličky. 

VI.2. Obrazová příloha 
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VODŇANSKÝ TROJLÍSTEK 1 

Julius Zeyer (sedící nahoře), František Herites (sedící dole), Otakar Mokrý (stojící) 

1 Reprodukce fotografie otištěné ve Vodňanských vzpomínkách (Máj, Praha, rok vydání neuveden) 
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Rodný dům Františka Heritese s pamětní deskou (budova lékárny „U Zlatého slunce") 
a děkanský kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech. 

Detail pamětní desky: 
mto domě narodil se spisovatel František Herites 1851" 

1.1! • §7 
mitm Iv-

Detail vnější výzdoby děkanského kostela od Mikuláše Alše a prostory MaG 
Vodňany s Alšovými kartóny, podle nichž byla výzdoba zhotovena. 

(Reprodukce pohledu; foto Karel Burda) 
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Dům „U Čápů" v dnešních 
Zeyerových sadech ve 

Vodňanech. 

fc n 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 » 11 n i "H ^ B m i i i i i f c i i i i i i m i i 

KVi'»i 

Budova radnice na náměstí s pamětní deskou 
básníka a notáře Otakara Mokrého, který 

v něm žil a 1. ledna 1899 zemřel. 
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Oblíbené cíle vycházek Vodňanského trojlístku: 

Lomec - Mariánské poutní místo nedaleko Vodňan 

Kaple sv. Vojtěcha na okraji Vodňan 
(Reprodukce pohledu; foto Pavel Hrdina) 
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VII. PRAMENY 

Městské muzeum a galerie ve Vodňanech (MaG Vodňany) 

- Pozůstalost Františka Heritese 

- Pozůstalost Julia Zeyera 

VIII. LITERATURA 

VIII.l. Primární literatura 

Herites, F.: Amerika a jiné črty z cest. Praha 1913. 

Anemonky. Básně omladiny jižních Čech. Vyšly vlastním nákladem vydavatelovým, 

Praha 1871, ed. Kálal, J. - Dunovský, J. - Herites, F. 

Herites, F.: Arabesky a kresby I. J. Otto, Praha 1880. 

Herites, F.: Arabesky a kresby II. J. Otto, Praha 1883. 

Herites, F.: Bez chleba. J. Otto, Praha 1892. 

Herites, F.: Botanická pohádka. J. Otto, Praha 1907. 

Herites, F.: Bůh v lidu. J. Otto, Praha 1897. 

Herites, F.: Drobná prosa. F. Šimáček, Praha 1892. 

Herites, F.: Dvě povídky. J. Otto, Praha 1887. 

Herites, F.: Dvě povídky z maloměstského života. F. Šimáček, Libuše, Praha 1894. 

Herites, F.: Jan Přibyl. J. Otto, Praha 1887. 

Herites, F.: Maloměstské humoresky. F. Šimáček, Libuše, Praha 1902. 

Herites, F.: Maloměstské obrázky. SNKLHaU, Praha 1959. 

Herites, F.: Maloměstské povídky I. Sebrané spisy Fr. Heritesa I. J. Otto, Praha 1908. 

Herites, F.: Maloměstské povídky II. Sebrané spisy Fr. Heritesa IV. J. Otto, Praha 

1909. 

84 



Herites, F.: Malomestské povídky III. Sebrané spisy Fr. Heritesa VIII. J. Otto, Praha 

1910. 

Herites, F.: Měšťanská šlechta. J. Otto, Praha 1897. 

Herites, F.: Návštěvy. J. Otto, Praha 1896. 

Herites, F.: Povídky. F. Šimáček, Libuše, Praha 1890. 

Herites, F.: Psáno pod čáru. J. Otto, Praha 1909. 

Herites, F.: Sklizeň podzimu. Sebrané spisy Fr. Heritesa III. J. Otto, Praha 1923. 

Herites, F.: Tajemství strýce Josefa. ELK, Praha 1948. 

Herites, F.: Tajemství strýce Josefa. Československý spisovatel, Praha 1976. 

Herites, F.: Tři cesty. In.: Maloměstské obrázky. Praha 1959. 

Herites, F.: Vodňanské vzpomínky. Československý spisovatel, Praha 1958. 

Herites, F.: Vzpomínková črta. In.: Almanach: král. město Vodňany a okolí. Vodňany 

1914, s. 9 5 - 9 7 . 

Herites, F.: Vrásky duše. Praha 1897. 

Herites, F.: Všední zjevy. J. Otto, Praha 1894. 

Herites, F.: Zrného herbáře. J. Otto, 2. vydání, Praha.1 

Herites, F.: Ze starých časů. F. Šimáček, Praha 1889. 

1 První vydání knihy Z mého herbáře je z roku 1882; výtisk, který jsme měli k dispozici, rok vydání 
uveden nemá, ale jedná se o druhé vydání tohoto titulu u J. Otty v Praze. 

85 



VII 1.2. Sekundární literatura 

Almanach: král. město Vodňany a okolí. Vodňany 1914. 

Berka, R. - Klimeš, Z. - Vykusová, B.: Průvodce Vodňany a okolí. Vodňany 1993. 

Berka, R.: Jan Eugen Sequardt - vodňanský básník a bohém. Vodňany 2001. 

Berka, R.: JUDr. Václav Kopista - vodňanský'spisovatel píšící pod pseudonymem 

Václav Písař. Vodňany 2005. 

Čeští spisovatelé 19. st. - studijní příručka. Praha 1971, red. Otruba, M. -

Homolová, K. 

Davidová, M.: František Herites (pokus o monografickou studii). DP, PedF UK, Praha 

2003. 

Fencl, F.: Popis města. In.: Almanach: král. město Vodňany a okolí. Vodňany 1914, 

s. 9 - 12. 

Fencl, F.: Vodňanské kostely a kaple. In.: Almanach: král. město Vodňany a okolí. 

Vodňany 1914, s. 4 7 - 4 9 . 

Fleková, J.: František Herites. In.: Herites, F.: Maloměstské obrázky. Praha 1959, 

s. 7 - 14. 

Hadáček, K.: Spolky ve Vodňanech. In.: Almanach: král. město Vodňany a okolí. 

Vodňany 1914, s. 107 - 126. 

Haman, A.: „Zapomenutí" žánroví realisté. In.: Česká literatura 1961, s. 69 - 71. 

Heritesová, B.: Doslov. In.: Tajemství strýce Josefa. Praha 1948, s. 198-206 . 

Heritesová, B.: Ze šťastných dob dětství. In.: Vodňany svému jubileu 1336 - 1936. 

Vodňany 1936, s. 45 - 4 7 . 

Kodádek, J.: Veřejný a kulturní život ve Vodňanech. In.: Vodňany svému jubileu 

1336 - 1936. Vodňany 1936, s. 15 - 18. 

Lehár, J. - Stich, A. - Janáčková, J. - Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. 

Praha 2002. 

86 



Lexikon české literatury 1: A-G, 2/I-II: (H-J, K-L), 3/1-11: (M-O, P-Ř). Praha 1985 -

2000, red. Vladimír Forst s redakčním kruhem. 

Lexikon literárních pojmů. Pavera, L. - Všetička, F., Olomouc 2002 

Linke, A.: František Herites. In.: Tajemství strýce Josefa. Prahal976, s. 7 - 12 

Mokrý, T.: Nezapomenutelné dojmy zlatého mládí. 1857 - 1877. Vodňany 1937. 

Mostecký, H.: Dějiny král. města Vodňan. In.: Almanach: král. město Vodňany a okolí. 

Vodňany 1914, s. 1 3 - 1 8 . 

Mostecký, H.: Vynikající krajané a rodáci vodňanští. In.: Almanach: král. město 

Vodňany a okolí. Vodňany 1914, s.57 - 83. 

Mostecký, H.: Procházka městem. In.: Průvodce po Vodňanech a okolí. Vodňany 

1926, s. 3 0 - 3 7 . 

Mostecký, V.: Přehled dějin královského města Vodňan. In.: Vodňany svému jubileu 

1336- 1936. Vodňany 1936, s. 9n. 

Mostecký, V.: Dějiny bývalého královského města Vodňan 111. Praha 1940. 

Mysliveček, M.: Místopisný obrázkový atlas aneb Krasohled český 4. Chvojkovo 

nakladatelství, Praha 2001, s. 51 - 53. 

Novák, A. - Novák, J. V.: Přehledné dějiny literatury české od nej starších dob až po 

naše dny. Brno 1995. 

Ottův slovník naučný. 1888 -1909 . 

Pavlíčková, K.: Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany 2006. 

Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. Zvláštní otisk z „Vodňanských novin" ročník IV. 

Vodňany 1937. 

Písecký, J. H.: Vodňanský Slavín. In.: Vodňany svému jubileu 1336 - 1936. Vodňany 

1936, s. 1 8 - 2 2 . 

Prajer, J.: Vodňany včera a dnes. Vodňany 1947. 

Průvodce po Vodňanech a okolí. Vodňany 1926. 

Přátelé Zeyer - Herites. Vzájemná korespondence. Ed. B. Heritesová. Praha 1941. 

Slovník českých spisovatelů. Praha 1964, red. Havel, R. - Opelík, J. 

87 



Slovník literární teorie. Československý spisovatel, Praha 1984, red. Vlašín, Š. 

Stehlík, L.: Vodňanský trojlístek. In.: Vodňanské vzpomínky. Praha 1958, s. 87 - 9 4 . 

Stehlík, L.: Země zamyšlená 2. Československý spisovatel, Praha 1986, s. 57 - 87. 

Velková, J. - Stuchlá, P.: Vodňany a Vodňansko - turistický průvodce. Vodňany 2006. 

Vodňany svému jubileu 1336 - 1936. Vodňany 1936. 

Vodňany včera a dnes. Vodňany 1947. 

Wagner, J.: František Herites. Literární pozůstalost. LA PNP. Praha 1975. 

88 



IX.ANOTAČNÍ LIST 

Základní údaje: Michaela Brejchová 

Vodňany - malé město v drobných prózách Františka Heritese 

Praha, 89 stran 

Popis obsahu: 

Diplomová práce představuje dílo napomenutého žánrového realisty", 1 

Františka Heritese (1851 - 1929), jež patřil do okruhu spisovatelů lumírovské 

generace. Těžiště práce spočívá v analýze zobrazení malého města v Heritesových 

drobných prozaických útvarech (arabeska, kresba, humoreska, povídka). 

Předlohou pro kresbu maloměstské společnosti byly Heritesovi jihočeské 

Vodňany, které jsou jeho rodištěm. V nich také Herites strávil podstatnou část svého 

života, jenž byl spjat s lékárnickou praxí, díky níž poznal postavy a typy maloměstské 

společnosti, o nichž později psal ve své tvorbě. 

V souvislosti s vodňanským pobytem Františka Heritese je připomenuto jeho 

přátelství s básníky Juliem Zeyerem a Otakarem Mokrým, s nimiž tvořil tzv. 

Vodňanský trojlístek, který zaujímá významné postavení v literární tradici města. Tu 

však netvoří pouze toto uskupení, což je doloženo v kapitole věnované kulturnímu a 

literárnímu přehledu Vodňan. Z toho jsou patrné silné literární tradice. 

Klíčová slova: Herites - Vodňany - spisovatel - Lumír - maloměsto - povídka -

arabeska - žánrová drobnokresba - žánrový realismus - Vodňanský 

trojlístek 

1 Haman, A.: „Zapomenutí" žánroví realisté. Česká literatura 1961, s. 69 - 71. 
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