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Pť.edmětem jedenácbi literárně kritickfch kapitol p' Jelínko-
vfch jest vznik a v;/voj toho, co byse clalonazvati romantickgnt
sentimentem v literatuŤe ÍrancouzsJré; toho, co rozrušilo neosobní
|inii francouzského klasicismu, jeho ducha harmonické rozumo-
r'osti a kázně i jeho společenskou inspiraci; toho, co prosakuje
nejprve poŤídku drobn1imi praménky, často rychle zanikajícími,
aby vyt,rysklo posléze mohutnfm proudem v oslnivém zjevu Cha-
teaubriandor'ě a oclplavilo, alespoii na čas, celé pňežilé ,,králov-
ství Voltairovo..' - Pan Jelínek sleduje od druhé poloviny
xvII. století někt,eré nápovědi a projevy tohoto ducha; tali
nalézá první jeho stopy v Listech port,ugalské jeptišky Mari-
anny AlcoÍorado, v románě Mme de La Fayette, v Prévostor'ě
Manon Lescaut, v divadle Marivauxově, v dopisech a v1frocich
některfch žen osmnáctého století; vpád ,,barbara.. Jeana Jac-
quesa Rousseaua, vlastního boŤitele staré francouzské spoIečnosti,
jest vlastně vpádem romantické anarchie do starého, pťesněvy-
pracovaného a učleněného organismu literárnÍho i společenského.
Dalšími stupni ve v1ivoji této nové citovosti jsou rrizné ozvěny
Goethova lVerthera na pťrdě franc,ouzské i italské, některé poesie
.I. Fontanesa a pr1f i André Chéniera. Chateaubriand jest palt
vlastním literárnim geniem a stylisátorem tohoto nového naladění
i hoclnocení; někt,eré osobité jeho variant,y podali pal< Mme dc
Staěl, pŤedchťrdkyrrě moderní sociologické literární historie i kri.
t,iky, sanlot,áňsk;t snivec marn1fch snrl Sénancottr' a otec nroder-
niho analytického románu psycho|ogického Benjamin Constant,

Takové jest obsahové schema knížky p. Jelínlrovy. Každ1/,

kclo jest obeznámen s literárními dějinami Írancouzskfmi, vidí,

že oápovídá riplně v1fvojovému vzorci, jak jej podávají každé

lepší literární tlějiny francouzské ať Faguetovy, aé Lansonovy,

,rď Brunetiěrovy. Pan Jelínek nedává ve své knížce také nic

víc,nežkolik si vyčte rozumnf čtenáň z těchto děI _ clává vprav-

clě tnnolrenr, mrrohem méně, poněvadž v}iklady jeho postrádají

i logického proudu a toku, i portrétové v1ilraznosti a síly, i stylo-

vého ]rouzla, vlastních těmto mistrrim francouzské literární histo.

riografie. ProspějeJi něčím knížka p. Jelínkova majet,níkovi ně-

]<terého z uvedenJ'ch lit,erárně historick1fch děl Írancouzsk ch, jsou

lo snacl asi tŤi čtyňi novější daje bibliografické, Znám pramen-

notr i kritic]rou li{,eraturu, které použil p. Jelínek, i vidím, že

]inížka p. .Ielínkova ncní než rizkostlivou parafrází, opatrnou
Jtompilaclí názor , falrtri i soudťr r'esměs znám1fch a dnes běžnfch.

Aby hisl,orick;f ritvar, kter;i si t,u obral pŤedměbem studia,
p. Jelínel< pojal a vyložil logickgm rgtmem, tedy právě uguojouě,
]r tr,'mu se vribec nedostal a na to ovšem také, soudím-li po tom,
co podal, naprosto nestačí. Pan Jelínek odepÍel si ve stňídmé
rrroudrosti ]<aždou generalisaci. Jeho lVlelancholikové nepodávají
jirrjlclr hleclisek a v)isledkri, než lrolik jich podává tŤebas někter1i
Iiterární fetrilleton p. Hladíkriv v Nároclních listech, kterf jedná
o Léže látce; práce p. Hladíkova jest však mnohem pŤíjenrnější
iiŽ proto, že nevystuptrje s literárně věcleck1fmi pretensemi a rre-
dává si koketně učeneckého podtitulrr ,,stuclie z dějin sensibility
v literatuŤe Írancouzsl<é...

Abych rraznačil jen nělrolika slovy (mám místo skoupě od.
ntěňeno), co všecko zŮstal cllužen p. Jelínek svému námětu:
Kdyby llyl chtěl vystihnout v1fvojnou myšlenl<u svri látky po
st,riince literdrn,í, byl by musil ukázat a vysvětlit rozklad stargclt
1leun ch literdrních lucn, a rotl (jak se na pŤ. st,írala mez tnezi
veršem a 1lrÓzou, v starší lileratui'e velmi silně vyznačenír, a[d.);
lto s|,ránile irleoué a sociologické Llyl by musil rrlcázat a vyložit,
jak loriruto r. .r'oji literárnimu odpovídá rozklad monarchiclrého
stat l l  a katol ic isnrrr atd. .Iak lze psát c iěj iny l i terární sensibi l i t ,y



'tfi
a nCIVyložiL y;fvoje soutlob(llro citu rrábožerrskéiro? Julr jest rrrožttrl
]rreslit por'trél, Constantúv a nezmínit se ani slovem o jeho dílc
La Religion, tak pňíznačnÓm autorovi i jeho době?

,Iiž to, že pan Jelínek I.adí pod jeden termín zjevy psycholo.
gicky i litcrárně ta]r r znorodé, jal<o jsou André Chénier a Jean
Jacques Rottsseau, ulrazuje, jak jelro uti,idění posťrádá vší pŤes.
rrosti a určitosti. Řadí-li p. Jelínek mezi pťedchúdce rotnantismu
André Chriniera, proč tam neklacle také tragického básní]ra Ra-
cina? Literárně jsou oba klasiky _ a psychologicky? Což rrení
mnoho romanesknosti citové v heroinách Racinov;í'ch? Není
mnolro hudebního pŤízvulru, melancholické něhy a vrritňních
tepl;fch citoq.ich záchvěr'ri 1' jelro verši? Neblíží se již některÓ
jeho trageclie román m - a právě svou sensibilitou, svym boha.
l,yrn a odlišen;y,'m uměním psychologickélro portrétrr?

Ps na jest kniha p. Jelínlrova, jak jest myšlena: bezbarvč,
rndle, bezvÝrazně, pŤíživnicky. I(aždou chvíli chytíš autora za
ruku, kterali listuje vc fratlcouzskri knize a z ni mechariícky
a bezcluše pŤepisuje. Jsorr vět,y v p. Jelírrkovi, které, abys jinr
porozuměl, musíš si pť'eložit zpět do francouzštiny. Tak na pÍ.:
(Chateaubriand) ,,asjstuje bez zájrnu prvnim otťesrlm revoluce.,
(str. 98). Co to je? TenJo asist,ent, jest nejkomičtější ze všech, lrÍ,eré
jsi kdy viděl. Až si to pŤeložíš do francouzštiny, pochopíš, žc
ležela v nebezpečné blízkosti na stole p. autorově Írancouzsl<ír
knížka, z níž ,.spisrrjící.. p. Jelínek _ velmi neclbale a spěšrrč
pňckládal.  .  .  Ano: , , i l  assista aux premiers '  .  . . .

Nejkonričtější i nejvíc k zlosti jest r'šak, že p' Jelínek i tatlr,
kde po vlastním doznání pňekládá z Írancouzskfch arrtor , pť.e-
kládá r'elmi mizerně. Netrvěňitelné, ale pravda. Na str. 138 zkazil
na pť.lklacl tímto zptlsobem krásn;i odstavec ze znamenité studic
Fagrretovy o Benjaminovi Constantovi. Čtrr, čtrr bento orlstavet:
a _ náhle nerozutnim. , ,Ó René; rrebotj vy jst,e Renrl . . .  ni l rc lo
oel La Roclrefoucaulcla neznal jako r'y nízl<osti naší prlvahy, tali
slabé a hodné opovrženi, egoismu lásky, myšIenkoué restrikce
otldaností (?) a až k porlloslem litosti.., (?/ Nlyšlenkové rcstrikce
orldanost i  _ co ie to? Podlost, i  lítost i  _ co je to? I vstaneš a v\ '*

illccláš v polir:i svéhr.l lraÍ]uela Polítiqucs et tttoi.alistes clu rlix-

;;;''il"'..'iěcle, Iěre série s|,r. 199 a čteš: ,,Ó RerlÓ, petsoltl'c,

;;;"i' I,a 1loclreÍottcaultl, II'a cot}nu commo vous les basgesses

;i.,';;'. nature si faible ct si méprisable, les égotsrnes de l'amour,

i.,i)-,'n,iat,ns menltt|es tltr cléuoťtnrcnt cI jusqu,aur l clrctés'de ltt
-,itié,, 

_ a tepr.ve nyní rozunríš. ,,Restrictiolr rnentalrl.. netrí
,,ii,i,:t,,t,,,rÍ.. 

res|r.ikce, jak pť.eklírdá učenec p. Jclírieli, n;í'brž
,,,),.,i6l|1i,r,ďa, 

lrtet.ou rrě]ido činí v cluchu, když něco ťrsty slibLrje

iil;l;'ť'' r.cser.vatio mentalis!) A ,,láchet,és de lt'r pitic.. jes|, prostě

* 1as''o po česlru: zbat-'ělosl, soucittt.'Á 
p. jelíne]i jest svou proÍesí _ Írarrccluzsir1f {ilolog'..

...o.t"t''o: 8lověk, liter} četl jako p. Jelíneli ty čisté prr'rri

cll.Ď kapitoly z Constan|"a liaguetoua, ty dvě lrapitoly rrejrozkoš.

"r:g in"anejpresnějšíhourrrěnípsycholog ic l rÓanalysy imalby,.. *t.z. pat. ,ea''out ke stolu, sepsat, co sepsal p. Jelírrek ve SvÓ

lrnižce, á nia''o to pak vytislrrrout' llu. ' . ten ntttž musí rnit oosi,

č.,,'u í,. jerr cufern1stioky ť'ici ]<uráž' Bez cttfentisrnu nazvalo l''y

so to * Lrochu jinak.




