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Narodil se 2l. 6. l85l v Cholticích u HeÍmanova Městce jako syn
hraběcího komorníka. Po studiích na gymnáziu v Hradci Králové odešel
do Prahy na medicínu. Plicní tuberkulÓza, kterou trpěl od chlapeck:ch let,
odvedla ho ze studií, krátce byl poštovnímričedníkem.Zemie| v rodišti
|9, 5. L874. Publikoval časopiseckyjiž jako gymnazista koncem 60. let,
v Ptaze patŤil do piátelského uměIeckéhokroužku, jehožčIenybyli
Jelínkťtvhradeckf spolužákA. }irásek, J. Vrchlickf, prozaik a později profesor
medicíny J. Thomayer, básník a pčekladatelčesképoezie do němčiny
G. D rfl a malíii M. Aleš a E. K. Liška' Tito pťátelépověčiliJ. Vrchlického,
aby z Jelínkova díla, dochovanéhojen v časopisecha rukopisech, počídil
knižní vjlbor. Vrchlickjm uspoťádanéSpisy B. Jelínka z:iršerni prÓzou
(1880) znovu na počátku80. let vyvolaly značn1iohlas.
Jelínkovobásnickéďlo zčástiodpovídá dobov:fm vlastnostem ruchovsko
.lumírovské,někdy i májovskétvorby: ve vlasteneckélyrice,
v balad,ách
o zmarněnélásce a kráse, v orientálních a exotick: ch látkách, v epice s náměty sociálními a v básních s ději z ewopsk ch osvobozeneckjlch boiťr'
doménouje čistályričnost; v době, která málo pěstovala
}eho nejvlastnějšÍ
intimnÍ lyrickf projev, nezatižea! ani vahovostí, ani snahou po zobecnění
osobních pocitťr,nni gggiálním či jakjmkoli jinjrm protestem, odráŽí se
JelÍnkova kiehká milostná a náladová lyrika znatelně od svého okolí.
Žánrovou obdobu generačrrí
má zčásti jen v lyrice J. Golla (pozdějšího
profesorahistorie) z počátku70. let. Jelínekse sám nazjrvalbásníkem
,,lásky
a upomínky... Láska je nejčastějším
námětem jeho lyriky: v milostnjlch
vyznáních' v kresbě milované osoby nebo milostného zážitku, v projevech
erotické touhy, očekávání,vj'čitky, stesku, zklamání. Pojmenování
,,upo.
mínka.. se rovněž vztahuje k námětovéoblasti - Jelínkova melancholická
nebo ironická upomínka se obrací jak do minulosti, tak do budoucnosti
v pňedtuševlastníhonešéastného
osudu - a jako ,,upomínku..Ize charakterizovat i styl Jelínkova lyrického projevu. Vše je líčeno
iakoby s prostor'o.
vjn odstupenn,kte4f odstranípodružnostia dává měkce vystoupiiněkolika
opěrnlrrr bod{rm, pojmenovan rn s velkou risporností v1irazovou a pňitom
se schopnosti navoďt konkétnÍsmyslov' dojem barevnosti,tvaru, pot'yu.l.,
Náladovost Jelínkovfch verštr - spjatfch rymem nápaďtjm ve zvuku
i formě - do značnémíry spočívátakév hudebnosti pravidelnfch písůovfch
strof s melodickjm spádem. V Jetínkověnevelképovídkovéprozé,obvykle
vyprávějícío smutn:Íchláskách, se v jiné podobě uplatĎuje princip
,,upomínky..: vyprávěčzpětně pohlížína uzavŤenéosudy a události, ''etoy iomentuie minulé, jiŽ odezněléděje vzhledem k některémuz jejich tyvát1rcn
a dosud pčítomn1fchčinitelťr.Takto je konstruována povídka o Duitinskhl' p íběh životniho ztroskotání chudého vysokoškoláka, nešéastnězamilovanéhodo citově prázdné vdané ženy; povídku označil VrchlickÝ za
I.
unikum soudobéčesképrÓzy.

115

J

František Věnceslav JeŤábek
/L836-18s3/
DramatikzobdoblProzatímníhodivad|a,autorprvníhočeského
sociálníhodramatu Služebníksvéhopána.
Naroďl se 25. 1. 1836 v sobotce, do gymnázia chodil v Chomutově,
v LitoměčiMladé Boleslavi, Praze a Jičírrě,od r. 1854 studoval bohosloví
historie'
profesorem
se
Stď
filozofii.
na
piešel
Prahy
do
d.,aroky nato
"a
nakonec
"ích,
školách'
pražskj'ch
stŤedních
na
učil
1863
r.
od
átotági"
" ",t"tiky;
Vyššídívčíškole. R. 1879 získal doktorát filozofie a o pět let
na mÉstské
prací
pozděii se bezrispěšně pokusil o habilitaci na praŽskéuniverzitě
od
jako
a
to
novináŤ,
i
(1883).
Pirsobil
bdsnictz:í
btará doba romaitickéhi
až
|.
|867
a
v
listech
Národních
v
186l
r.
od
novinách,
v
Pražskj.ch
1857
r.
sněmu
poslance
zemského
za
zvolen
Pokroku; r. 1870 byl
77 ve staročeském
Českéhokrálovství. ZerrĚe| 3l.3. 1893 v Ptaze.
V mládí psď básně5 pozděii se soustčeďl téměi vfhradně k dranatické
tvorbě. Zaělna| Íomantick'mi historickjmi dramaty, v$razněj šího ohlasu
daldosáhi až dvouaktovou blíčkou nazvanou Veselohra (prem. 1862). v
(L866)'
míněni
zseíejného
Cesty
by|y
neirispěšnější
nicbž
z
ct^,
šich veselohrá
poax.'ro se mu iiz zapojitdo konvenčníhotámce i satirické šlehy na bysďe
idpo"o,ou*é neduhy českéhopolitického a společenskéhoživota. Nejpána (prem.
vÍLamnějším dílem Jeňábkovj'm se stala hra Služebníksoého
se
tázo), ieáine jeho vážné drama se soudobou tematikou' zablvaiící
piiveďa
hra
továrníka.
Jeiábkova
vydňiáušskou bezotrledností moderního
tento sociální námět poprvé na českéjeviště, a již v tom ie lejí vfznam
pčíoosu
historickf. Hodnota dtla vsat nespočívájenom v obsahovém

avdobovéaktuálnosti.IkdyžsevtechnicehryuplatĎujíleckterékonvenčníromantické posťupy (dějová role náhody, efektní citovost situací)'
neď to na pňekážku ani psychologické hloubce a piesvědčivé reálnosti
trlavních -ďtiot', ani dramatické propracovanosti a vyhÍocenosti konfliktu
mezigeniálnímvynálezcemelektrickéhoscojeBudilerrajehovykoŤisťovatelet, továrnÍkěm Domenkroneur. Hra wcholí scénou,v nížse továrník,
tteri, prave ukraď Budilovy náktesy, náhle octne pňed mrwolou vynálezce'
je dílo ve
zastieieného v čelevzboďenfch dětníktr. SluŽebník svého pána
nejzdatileiší
povaŽovat
za
ho
možno
a
své době umělecky mimočádné ie
českésociální drama 19. století. Pozděiší návrat Jeňábk{rv k historické tejeho hru
matice neznamenal jiŽ pro českédrama podstatněišípŤinos, i když
kritika
soudobá
(prem.
1878)
1757
$n čtwěka čili Prusulb zl Čech ch roku
velmi oceĎovďa.

