
t08 Dvžen FromenÚinr Někde|ší m|sÚňi

Fromentinovi Maitres d'autrefois jsou z r. 1876 - z rimrt-
ního roku svého autora _ a mají dnes pověst knihy k]asické
kritiky v$tvarné. Francouzská lit,erární historie (a Fromenti-
novy knihy náležejí dnes již literární historii) stavÍ F'romentina
jako kritika těsně vedle Sainte-Beuva: postaveni jistě na vf-
sost čestné. A opravdu jsou analogie a pŤíbuzenství mezi me-
todou jednoho a druhého: oba jsou duchové zdraví, duchové
prolínavé intuice, milovnÍci psychologického odstínu, labužníci,
kteňí vyciéují jedinečné kouzlo analysované osobnosti, její po-
slední temn;f koŤen, J<ter1;i činí osobnost osobností a vidoruje
každé klasifikaci i v$emu systematisování. A pňÍbuzenství jáe
ještě dáIe: jako Sainte-Beuve byl i Fromentin tv rčím uměI-
cem-; oba znali tajemství vfrazu, techniky, manfry, machy, ňe-
mesla do posledních subtilností; a nejen hmotná kuchyně umě-
Iecká, i tajemnějšÍ alchymie duševní koncepce a komposice,
drama zápasu mezi touhou a vr1lí. silou tvárnou 
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tem.nemělo pro ně tajemstvÍ: zakusili všech jeho peripetiÍ,
všech jeho bouiek na plachtách vlastní lodi, na níž vyptuii na
cesty objevné. oba - pŤes to, žo Fromentin byl jako tvoŤivJ'
uměIec-nižšÍ kategorie a chudšíbo organiamu neŽ Sainte.Beuve,
básnÍk MyšIenek Josefa Delorma a roiranopisec Rozkoše - chá.
pali, oítili a pojÍmali vÍce, než dovedli realisovati; oběma byla
tragedie uměIecká podsťatně tragedií nenaplněného snu a ne.
vtě]ené inspirace. oba jsou proto nejen jedinečnÍ portrétisté,
kteŤj cÍt,Í a ct.Í tomné koÍeny bytosti urněleoké, ale zároverl i ct.i.

LeIé a vyznavači klasické estetiky, kter1fm není uměleckého díIa

bez vykoupení a posvěcení světelného, bez typické a zákonné

formy, čisté, prrlhledné, jasné a hospodárné. oba mají nedrl-

věru -- tato nedrlvěra jest charakteristicky národně francouz-

ská - k duchrlm temn m a osudovfm, k barbarskfm primi-

t,iv m, kteŤí první dob1fvají ze života umělecké a básnické ritva-
ry a prvni je vytěžují a prvnÍ poznamenávají jejich hodnoty.
oatua zjev, že Sainte-Beuve rád by mentoroval Shakespeara
a Balzaca a Fromentin Rembrandta.1 oba jsou kritiky mírného
pásma tvorby, v němž objekt, a subjekt, inspirace i forma drží
si pŤibližně rovnováhu. oba jsou vyznavači specifického krásna
a oba jsou rádi ukrutní ke zjevrlm hraničn m, které obsahují
v zárodku několikerou pŤíští diferenciaci a celou Íadu v1fvo-
jovfch možností, jež z nich s malfm nebezpečim vybavují je-
jich menší epigoni.

Dnes, kdy procházíme reakcí proti impresionismu a kdy volá
se na všech stranách po formě (tÍebas se nelišilo v tragickém
bludu mezi vnitŤnÍ zákonností a vnějškov1fm schematem), budrl
se čísti jasná, nadšená i bystrá, lichotná i nábadná kniha Fro-
mentinova se zqfšen;fm zájmem. Má nedocenitelnou pŤednost,
že v ní mluví vášniqf odbornlk o svém umění. Ne, že by se ne.
mohl odborník mflit _ m;flívá se dokonce častěji neŽ osvícen
amatér a diletant _ ale i bludy takového odborníka, je-li jen
v1fznačnou osobností, jsou poučnější než prriměrné pravdy vše.
dního dne. Estetika a kritika Fromentinova trpí sice jak msi
technikáĚsk1fm materialismem, ale materialism ten není pŤedně
tak obmezen , jak se někdy tvrdívá a zdává, a po druhé i tak
bJ'vá často zdrobněl]im podobenstvím vlastních organickych
zákonrl uměleck ch a půivádí k nim.

Volba Fromentinovy knihy pro Dráhy a cíle byla tedy beze.
sporně dobrá; zato pŤeklad jesť trapnf stylistickou necitlivostí
a temnou nepiet,ou k českému jazyku.
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l . [Viz Kritické proJevy 6, str. l43 a n.]




