
kularistní, drobn.Ý' citovy, agilní a percepční. Nebude mohutně emoč-

ní, deduktivny, dynamick;i a centrální. Bude to práce pÍevahou

polryblivá, snadná a fragmentární. Práce, která by ostatně právě

touto roztňíštěnou a jako pŤelévanou a širokou pohyblivosti mohla

objeviti duši svého autora v prismatu bohatych a subtilníclr nuancí,

kdyby tato duše ve svém obsahu měla adekvátni a komplementárně
shodné hodnoty materielné: kdyby byla sensitivnál bohatá, podrob-
ná, stále probuzená, nová a ohebná. Slovem: kdyby měla analy-
tickou a originelní gracii Heina nebo Goncourt , abych jmenoval

ideální typy tohoto uměleckélro mcldu. Ale to právě schází v našem
pňípadě. Proto zristávají také tyto práce suché, chudé, prŮhledné,
pí'ístupné a Žurnalistní.

1 - Tento analyticky. a psyclrologick zájcm mají zejména některé delikátnÍ

pologenry p. Ant. Sovy, které ostatně tvoií menší a nepatrnější část jeho personel-

ního a uměleckého dlla.

Alfred Tennyson

Alírecl '|ennyson, 
,,staňec obtíŽen;il věkem a poctami.. - dnes po-

loŽeny jiŽ pod kamenem Westminstru - je nejpopulárnější básník
anglick1f. Nejpopulárnější, rozumím nejčtenější a nejmilovanější.
obec jeho je nejširší a nejrozmanitější -sebraná ze všech kruhri ná-
rodní společnosti anglické - sloŽená ze všech temperamentri - roz-
dě]ená mezi nejr znější psyclrické vlolry, Snahy, zájmy. Čtenáňi a vě-
iící (v Angli i zvláště a nám nezvykle intensivně spadají tyto dva poj.
my nejčastěji v jedinj. a identick:f) ostatních velikjlch básníkri: Shel-
leyho, Rossettiho, Keatse, Browninga, Swinburna, Morrise jsou na-
opak daleko více stejnorodí a podobní si navzájem, daleko užší také,
nečetnější a méně, rozlití vrstvami a tŤídami nekonečného sociálnílro
ŤebŤíku.

Mají však, zdá se mi, církve těchto básníkri, strannější a nepatr-
nější - jednu velikou pňednost pŤed širou katedrálou Tennysonovou:
pevnost, vášnivost, nadšení - jistou hlubší, nebo každy.m zp so.
bem prudší víru. Ne že by Tennyson nebyl milován. To tím nechci
ňíci. Ale každj'm zpťrsobem je více clrutnrÍn a oblíben neŽ milován. Je
to zce|a pňirozené, že tato sympatie populární a objemná ztrácí na
vroucnosti a vášni, co nabjlvá na šíňce. KdeŽto básníci, jejichŽ jména
napsal jsem několik Ťádk r'j lše, jsou svjlm čtenáň m více než pouhf.
mi umělci, než poulrj,'mi básníky, více i než geniáln1imi diletanty
nebo vysokj'mi polyhistory _ intimními vládci a králi, hotov1imi
knížaty nitra a svědomi: - zristává Tennyson poŤád jen básníkem
obdivovanjlm, čtení'm a chutnanj'm, umělcem, kterého oceůuje čtenáŤ
snad více než všecky jiné, ale kter1f piece nevidí v něm klíč k vlastní-



r12 mu, nejspodnějšímu svému nitru, k poslední bráně svého duševního
problému. Kult Tennyson v - jakkoli skutečny a pevně a.vniterně
v anglickém národě chycenj'- je v podstatě pŤece jen kult umělce
a básníka, kult' Ťekl bych, Iekturni a litertÍrnÍ, - není to však ten kult
pňimo náboŽenskf a neobmezeně oddanf, kult duše a sr'ědomí, kult
pŤímo adorativnf, jehoŽ pŤedmětem jsou u svjlch vyvolenjlch (je
pravda, že dost nečetnj'ch) Shelley nebo Browning.

Konstatovanj fakt popularity Tenn;rsonovy - popularity široké
vrstvami i trvalé časem -žáďá v kladu. A nejen toho: klade se hned
velice těsně vedle tohoto faktu atázka ndrodnost! poesie Tennysono-
vy. Zodpovím nejprve část prvou. odkud tato širokd obliba Tenny-
sonova? obliba, která drŽí pod svynr čarovnfm prutem moderního
silně instruovaného anglickélro psychologa jako usedlého a soliclní}ro
gentlemana, praktického a podnikavélro, kterf čte poesii jen v neděli.
Jak vysvětliti si fakt, že Tennyson je meditován upňímně a horlivě
básrrickj,mi a literárními separatisty, a zároveů že jeho díla vadnou
vedle Miltona a Shakespeara v rodinnj.ch bibliotékách, které v Anglii
jsou nezbytnou částí meublovaného pokoje? Fakt ten má svrij klíč
y samé poesiť Tennysonově. Není poesie širší a obsáhlejší, bohatší gen-
ry a formami, city a inspiracemi, sujety a aspiracemi. Vedle poesií
archeologickjlch nebo prostě pitoreskníclr a deskriptivních najdete
básně moralistní nebo epické a časové, meditativné nebo psycholo-
gické. Vedle stŤedověku renaissanci a modernost. Vedle politiky a so-
ciologie l'art pour l'art a popisy visí technickj'ch nebo fantastních
a kombinovanjch. To je šíŤka jediná a nevystiŽená ve svojí proměn-
nosti a rozmanitosti. Vezměte nejširšího z moderních poetri. Shelley.
ho, a uznáte, že je uzkjrm proti Tennysonovi, tizkj.m hlavně proto,
že všecko, co nazíral' nazfta| pod jedinj.m uhlern a skoro vylučnj'm
rihlem: Pod rihlem spirituelné vise a abstrahující symbolisace. Jinak
Tennyson. Srovnejte tŤeba ,,Sira Galahada.. a ,,Královské idyly..
s ,,Dorou.. a ,,Enochem Ardenem.. nebo s druhé stranY ,,Doru.. a
,,Enocha Ardena.. s oběma ,,Locksley Hall.. a ,,In Memoriam.. anebo
konečně tyto obě poslední s některjmi básněmi lrlavně z prvních knih
(tŤeba s ,,Palácem umění..) _ a na prvj'pohled nepoznáváte, že tyto

kusy mohly vytéci z jedné mysli a z jedné duše. Je tieba teprve delší,
trpělivé a obratně pitvající analysy psychologické, aby ukáza]a to
jediné a spojené dno duševni, z něhož se zvedly a odstinily tak rrizné
city, vise a formy.
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Pii iměme nejprve tento zŤejmj' a holj 'fakt rozdě]ené a rozčleněné
rozmanitosti poesie Tennysonovy bez skrytého vjlkladu psychického
- jako patrnj' a na prvj' pohled postňehovanj' a pÍekvapující fakt.
Jím vykládá se riplně jeho populárnost. Je jedna z nejhrubších a u nás
nejčastějších chyb, že myslíme si posud určitou společnost národní
jako steinoroďou hmotu určitě a jednotně klasifikovanou ve svjlclr
duševních chutích, vlohách, titvarech. Nic není falešnější a nespráv-
nější dle názor dnešní psychologie a sociologie. Společnost civil iso-
vaná je naopak rozlišená a rozčleněná s největší rozděleností těles-
nj'ch i duševních struktur. A čím pokročilejší, mohutnější, jemnější
kultura, tím větší je tato diferencíace. Národ jeví se nám tím rozděle-
njl ve množství větších menších více méně pňesnych a jednotnj'ch
kruhťl, jeŽ tvoňí (velmi měkké a rozdrobené ostatek) celky v celku ná.
rodním, kterf je takto tedy je.n slovnj. a formovjl pojem, pohodlné
schema. Není jinak ani v Angli i, která ostatně svojí odděleností po-
lit ickou i zeměpisnou ztistala dé]e a intensivněji stejnorodou, než rasy,
národy a kmeny slaběji ohraničené a spolu splj.vající pevniny. Této
psychické rozdělenosti a individuovanosti vyhověla právě obdivuhod-
ně poesie Tennysonova' Y postupném rozvoji svém, v jakérn probíral
a vyčerpal tuto celou a bolratou, zde povrchně nastíněnou klaviaturu
svoji poesie, rostla jeho obec, sbíraná a Ťaděná ztemperamentriv odli.
šenj'ch a nesouvislj'ch - obec, patňíme-li na ni jako celek, bez princi-
pu stejnorodé jednotnosti a pevně a určitě taŽenj'ch čar demarkač-
ních - obec, která ospravedl uje (pies všecky námitky, které hned
formuji) Tain v klasifikační kalku], kritickou jeho pointu ,,básníka
diletantního.., pod níž chce v posledním svazku ,'Dějin anglické li-
teratury" zahrnouti Tennysona.



1 1 51 1 4 Óbec širokál Jsou v ní estéti získani jeho hladkou a melodickou
pitoreskností, gracií sujetri kŤehkj'ch a vzácnjlch, čistě uměleck;ich
nebo intimních' Jsou v ní positivisté a realisté chycení malbami scén
rodinnj'ch a pevnj'mi liniemi anglosask ch karakterti, obětujících se
v hrdém a vysokém stoicismu jako znám i našemu čtenáňstvu Enoch
Arden, typ prriměrné anglické psychologie a ethiky národní. Jsou v ní
psychologové a moralisté, kteňi čtou a citují pozorováni, meditace,
sentence cyklu ,,In Memoriam.., kteňí jimi prokládají své traktáty
a brožury, své vědecké prácel i politické pamflety. Jsou v ní mysti-
kové mravní i sociální. Jsou v ní prostí patrioti i složití a diletantní
kosmopoliti. ,,A všichni budou nasyceni... Každf je pŤipoután urči.
tj'mi pracemi, určitj.mi stranami tohoto kouzelně hladkého a čistého,
ale také kouzelně mnohohranného krystalu, kterfm láme se planren
Tennysonovj'ch emocí. Ale pochybuji, že najdou se lidé, kteŤí by dílo
toto chutna|i stejně a srounale ve všech jeho stranách a hlatích, rihlech
a barvách. A kdyby i byli, nebudou to karakterg tgpg, z nichž se dá
usuzovati na národní konstituci, n brž historičtí a širocí, silně amorf-
ní a labužničtí diletanti.

Tím stojíme u druhé části otázky: Tennyson je zajisté populdrni -
ale je také ndrodnt? otázka, která se zdá paradoxní, lrterá však do-
vede uhájiti pňi hlubší analyse i svoji oprávněnost, která dovede tuto
hlubší a tvrdší analysu po pňípadě odměniti - tím' že vrlrne trochu
světla v nejasně kladenj' problém,,národnosti...

SuieÍyTennysonovy zeznačné části nejsou čerpány z jeho ,,prostŤe-
dí.. - z prostňedí vrstevnického a národního. ,,Královské idylly.. jsou
poetickou restaurací d,oby |euddlní svym smyslem sociálnj'm, keltické

1 - Fakt'kteréhosi zaj istévšimnulkažd 'kdoměIpňíležitostprojít itŤeba zběŽně
několik učebnic anglické psychologie. Tím nemínÍm ovšem v ničem bagatelisovati
vysokou meditativnou krásu tohoto cyklu, tak těžkého a sladlrého zároveř jako
některé dialogy Platonovy.

svfm smyslem národním, mgstické sv1im smyslem psychologickjlm'

alegorické sgmbtilické sv1im smyslcm uměleck m. Féerie delikátni'

ne Sice bez vysokého smyslu vnitŤního a mravního, a|e bez ethiky

spekulativné a analysuj ici, za jakou se pokládá obecně mravny smysl

germánsky, nebo praktické a činné, jak se taxuje smysl anglick)' -

nybrž meditativné a extatické, jakou je mystika románsky-keltická

a stŤedověká v jedné periodě svojí evoluce. A tato féerie je položena

a zpracována hlavně po stránce pitoreskní a malebné, objektivné a legen-

dární! Myslim, Že dá se dosti těŽko mysliti sujet a poetick i praktick

smysl z něho vytěženj', kterjl by byl kontradiktnější tomu, co obyčej.

ně bere se za pevnj model moderního anglického karakteru. Ale analy-

sujme dál. V dile Tennysonově najdete serii prostjlch scén romanesk-

ních a měkkj'ch, balad a motivri mythologick ch vedle orientálních

a čistjlch romanci nebo legend. Ty, které postrádají všeho smyslu

vnitŤního a moralistního, kultu psychického, kterf se pokládá vše-

obecně za moderní estetick1i typ anglick _ ale za to obraci zájem

k měkkému a formově sensitivnímu nebo prostě ke kuriosnímu a exo-

tickému. - Pozorujte vedle toho, Že Tennyson snad nejméně vyhovu-
je i tomu běŽnému schematu anglické estetické tradice a poetické
faktury, která zá|eŽi v prudké abruptnosti, v jisté tvrdosti a vtíravé,
skoro vášnivě neurvalé a divoce svěží nepravidelnosti a ,,formální ne.
dokonalosti.., jak by se vyjádŤil abstraktní estetik francouzského
klasicismu. Anglická poesie v dílech, která se považují za národní
a i formově vyslovující názory a postiehy rasy, je těžká, málo světlá,
málo členěná a prrihledná. U Tennysona je tomu jinak. Jeho forma je

dokonalá a harmonická, pravidelná a klidně skandovaná. Je slovem
nejen rytmická, ale i melodická a to sensitiuně a |ormoaě me]odická.
Má jisté vlastnosti, které se pokládají za konstitutivné a karakterní
pro poesie a l iteratury latinské a románské. (Je pravda ovšem, že pro

tuto srovnalou pravidelnost a melodickou typičnost ztráci často na
emoci' kterou stojí hlrrboko pod P. B. Shelleym' Z vrstevník jedinf

Swinburne pŤedčil jelro zprisob šíňkou a plností svoji Íráze.)

To všecko jsou, jak ukázáno, znaky, které stojí pňímo proti ustále-
nému typu anglicky národnímu. Je pravda, Že vedle této části jeho



díla, odchylné od obecného národnlho schematu, existuje druhá prile,
jejíž analysa ukazuje shodnost s pojetími anglickému duchu vlastní-
mi. Jsou to kromě básní a scén života rodinného' kromě dramat in-
timních tÓny psychologické a moralistní, meditace metafysické i ná-
boženské, apostrofy dějinné a vlastenecké. V básni,,Princezně.. Ťeší
pod alegoriclrou fabulí a férickou dekorací otázku emancipace žen.
obě ,,Locksley Hall.. jsou jist1im druhem revue' jistj'm pŤehledem
a odhadem současné národní kultury, vědy, náboženstvi, běžnj'ch
idejí a hotovj'ch faktri. V obou vysloveny s vyššího a poetického sta-
noviska politické bilance vrstevnického a národního kapitálu dušev-
nÍho. První znázorĎuje světovou visi v pojetí romantickém, idealist-
ním a metafysickém, s celou vysokou nadějí v budoucnost vědy a lid-
stva, tak jak ji cítil a pŤedstavoval spiritualismus filosoÍick i politic-
kj.v letech tŤicátfch a čtyŤicátj'ch. Druhá celj' neklid a smutekn zkla-
mání těchto nadějí kladenych v budoucnost, jaké cítí v dnešních
dnech staiÍ spiritualisté a filantropové bázefi pŤed sociálnjlm, vědec-
kj.m, uměleckj'm, politickj.m ,,positivismg111.. - pŤed suchou a stu-
denou, nahou a matematicky určitou, stŤízlivou, nepoetickou a ilusí
prostou skutečností._ realitou. ,,In Memoriam.. je do jisté míry ma-
nuel metafysickj' a ethickf. Bylo by citovati jiné ještě kusy _ dobrá
snad prile jeho díla, která je chycena, zdá se nám, v samé krvi anglického
obecenstva. Ale vedle této části ukazuje dílo jeho i tváŤ dŤíve skizzo-
vanou - málo pŤístupnou, málo tradični, zato více diletantní, kurios.
rrí,-kosmopolitní nebo prostě alegorickou a mythickou. A pŤece i tato
část našla v Anglii své čtenáňe, své obdivovatele, a (pokud mťržeme
dnes usuzovati) alespoii stejně četné a oddané jako tÓny domácí azná-
mé. odkud tento fakt? Nedá se vyložiti než národní psychologií' rozdě-
lenostt a odlišenostt národní Psychy. Hnutí praerafaelitní a estetické,
jehož je Tennyson v některj'ch směrech a některj'ch básních pŤedchtid-
cem, najde svoje obecenstvo také, ač je privodem mystické a latinské.
Jedna z nejangličtějších dušÍ, básniŤka Elisabeth Barrett-Brownin-
gová, básníŤka v karakterističtější části svého díla podstatně socialist-
ni, odsoudí ,,Královské idyly.. jako práci prostě kuriosní a neužiteč-
nou, bez smyslu pro potŤeby pňítomné a národní, - a obecenstvo,

anglické obecenstvo je aplauduje a více: čte, chrrtná, rozumí jim

a oceiiuje je. To je fakt svrchovaně zajímavj'. Ukazuje, že, není jed-

noty a stejnorodosti v mase národního citu a národní chuti, národního
pojímání a pochopení. Je nutno z toho usuzovati na rozdělenost
a měnnost, evolutivnost chuti a smysl , vkus v azájmfijisté sociálné
masy. Jest ovšem pravda, že odhad ,,Královskjlch idyl.. jalro prosté
dekorace a poetickj.ch nebo operních scén, jakj' podala Barrett.Brow-
ningová, není správnj., poněvadž nechápe alegorickj. jejich základ,
jejich mysticismus a čistotu mravní; - ale zristává pŤes to karakte.:
risticky jako doklad prchavosti a subtilnosti té mlhavé a nedostupné
abstrakce, které se Ťíká ,,národnost.. a kterou se u nás rádo točí
v nevědomé a nesmyslné nechápavosti jako že|eznirm kopím.

Ztlstává jasno, že odhady a apriorní risudky o národní (zvláště
jednotné a neměnné národní) poYaze jsou falešné a nesprávné, Že jen
empirie, hotová zkušenost m Že rozhodovati v těchto nesnadnfclr
otázkách. A to empirie trpělivá, široká a všestranná, poněvadž zásoba
národního ducha, bohatost jeho obsahu je rrizná a rozdělená a stále
podrobená změně, rozuoji, pokroku. Tuto thesi demonstruje s dostateč-
nou určitostí právě jistá část díla Tennysonova, jejíž v]astnosti a zna-
ky jsem zde podrobněji analysoval. Ač nebyla ,,národní.. v době' kdy
byla autorem pojata a stvoňena, kdy naopak leŽela pŤímo proti po-
sauadnim, historickj'm a konvenčnÍm tvar m a názor&rn, - stala se
národní, jest národní dnes, poněvadŽ je pÍijatá a čtená obecenstvem,
chutnaná a zpracovaná v tisících mozkťtv a v tisících opakovanfch
citech a dojmech.

Tato široká a na prvj, pohled jako rozdělená mnohostrannost
poesie Tennysonovy nezbavuje nás nijak rikolu pátrati po zdlďadntm
a souuislém duševním dně, z něhož tyto rrizné tÓny se zdvihají' odsti-
Ďují a nuancují. Naopak, moderní psychologie, která nezná žádn ch
rozdělenj'ch mezet a polí v duševním životě, žádnj'ch pŤihrad a r z-
nfch ,,schopností.., _ pŤímo a kategoricky klade estetické analyse
tento cíl. Hlubší rozbory jeho psychologie, odvozené z knih a poetic.



kj'ch činri, jako dokonalejší poznání Tennyscrnova života soukromé.

ho - jeho psychologie biografní - ukazují zŤejmě, že duševní ráz

jeho ve vlastní své esenci nese patrnou známku crrganisnru měkkého

a povolného, rozkošnického a snadně zv]rrěného, málo intensivnílro,

bez lásky názorti a směrú určí'tlch, pÍíkrlth, peunlch zauí'en(1ch, bez

piímého a prudkého oddáni se spekulaci určité, exaktné a reálné. Jeho

zájem rozumovy byl mírněn a ničen jeho sladkou a něžnou sensitivi-

tou, zakalen harmonickou melancholtí, která proniká cel<-ru jeho prací,

citern, percepcí' rozumováriím a v které se resumuje dobňe karakter

i jeho uměleckj,ch emocí. Tennyson skutečně, jak nám ukazují data
jeho pŤátel i vyznání jeho veršú, nenávidí určitj, a pŤíkr"Ý světov1f

názor realismu vědeckého, - otr ztistává stále metafysik a spiritualis-

ta. Realismus a naturalisnrus v umění jsou mu uesnesjtelné. I v těch

kusech, které se dají taxor'ati jako anglické a vrstevnické, kde ideál

sociálnj.a psychick1i je čerpán ze současné společnosti a národního

prostŤedí (v ,,Enoch Ardenovi.. a ,,DoŤe.. na pŤ.), jsou to vŽdycky

duševní i mravní situace ugbrané, zlepšené, íďeali'souané, zauirající

ideie a ne pocity a instinkty, které nám zpodobuje. Jeho činnost ideač-

ní a spekulativná není ani prudká a nová, ani určitá, pevněvyslovená

a precisní nebo typická. Jako básnik reÍlektivnjl je tradiční a konvenč-

ni. Ve spekulaci metafysicl<é je to jedinj' originelnějši koncept pan-

theismu,l kterjl pňejímá s bázní a zkostlivostí a s nejasnj'm kompro-

misem personelního božství, v něž věŤí a jemuŽ podrobuje pŤírodu

i vesmír - koncept ostatně totoŽn;i skoro s metafysick1fm názorem
jelro pŤedchridce v laureatu Williama Wordsworthe.

Tato všecka fakta osvětlují a vykládají nyní určitě měkkou a po-

volnou' vším zaujatou, spirituální a málo určitou a pevnou poesii

Tennysonovu. Byl sám človělr měkkf a sensitivny, zaujat! kouzlem

emocí graciésnj.cha harmonickjlch, nepňítel určitycha nah1ich, tvrdf ch

a jednotn;fch názorťr vědeck ch i citov1fch. ostatně nedá se popírati,

Že právě toto pojetí funkce poetické není vlastní anglickému světu

čtenáŤskému. Je známo, že positivná určitost a brutálnf, aŽ skoro me-

chanickj' typismus některjlch formací realismu evropského nedošel
a nedojde nikdy pŤijetí a souhlasu na anglickém ostrově. Z Íilosofri
rná zejména naturalismu a realismu pňímo odporující názor este.
tick1 jeden z největších anglick1fch psychologri Bain,kter! je zajisté
inkarnací typického vědeckého skotského národního ducha. Názor,
kterj' je běžnj' a nepopíranj' v nejširší mase anglické a kterjl byl i cí-
těnj'a více i realisovany Tennysonem v celé jeho umělecké kariéŤe.
Názor, kterj'vykládá v definitivní linii jeho poetickj'i lidskj.' umělec-
kjl i sociálnÝ karakter. Názor, kter určuje umění, jak praví Bain ve
svém dile The Emotions and the Will, jedinj' cíl: prisobiti člověku
rozkoš, ,,rozrhnožiti sumu jeho štěstí... První ričel je tedy dle toho' aby
umění uspokojilo ukus. Krite.riem umělce je cit, jeho cílem delikatnt
rozkoš. Nelze pňijati, praví Bain, mínění těch, kteŤí chtějí v pňírorlě
viděti kriterion uměnÍ a v pravdě - v realitě - jeho cíl. Vzpomeůte
kromě toho, Že Bain jest ochotnjl uznati na místě krásy jediné, ab.
straktního a jednotného jejího typu, několik krds rriznjlch a odliše.
n1ich - a vysvětlíte tím snadno Tennysonovu poesii, která skutečně
je rozdělena v mnoho genrri skoro protilehlj'ch a dle vulgárního názo-
ru nesrovnateln1ich. PŤi bližší analyse však najde se snadno jejich
společná marka: harmonie (taktéž ve shodě s estetick1imi theoriemi
Bainoqimi) - a společn1f druh, společná tňída a škála emocí: gracie
a nělra, měkkost a melancho]ie, které klade Bain v citovaném díle (II.
kap.) do čtvrté, tuším, tňídy, do níž v zevrubnější deskripci zavirá
všecky afekce dojmri shovívavjlch, vděčnosti, loyálnosti, liberálnosti,
lásky, milosrdenstvi, zbožněni a ricty. To je také určitější a pŤesnější
obmezení toho psychologického rizemí, kde byl Alfred Teunyson jedi.
njzm knížetem bez soupoŤe.

Nakonec chci se dotknouti otázky, o kterou se dosti horlivě pŤela
Anglie i pevnina, pokud se zajimá o anglickou poesii. Miním klasiÍikač.
ní otázku genia Tennysonova. Jak známo jsou tŤi běŽná míněnÍ v tom-
to směru: jeclni kladou Tennysona za typ čistě romantickg, jini za
klastkai tietí konečně jsou nak.loněni s Tainern uanávati v něrrr du.
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cha diletantntho a širolrého. NepŤikládám sice těmto thesím zvláštní
váhu,'poněvadŽ jsou dosti vágní, bez positivné a technické analysy
jeho díla. Ale zajímám se zde o ně proto, Že dovedou podepŤíti neb
objasniti zvláštní a podrobnější analysu v pÍedešl1ich odstavcích
podniknutou.

obracím se nejprve k mÍnění a deÍinitivní pointě Tainově' Je jisto,
že jedna část díla Tennysonova' mnohost a bohatost genrriv a typri, ne-
celost sociálná znamenitě podporují tuto hypothesu. Ale musí se pňi.
znati zase v dile jeho jistj'm stranám pevnější a jednotnější linie (pŤe-
dem silnf smysl spirituelnf a mravnf i v čistfc hbásních historickj'ch,
legendárn1ich neb archeologick;fch jako jsou pňedem Královské
idyly)' jistá vnitňní a hotová plánovitost, spirituelní centrálnost, která
vyvrací marku diletantismu, pokud se jím nemá rozuměti snadná,
rozlitá a komprehensivná disposice duševní, nybtž znak nebo spíše
vada karakteru - slovem pojem ethick$. Ve smyslu ryze technickém,
čistě psychologickém je etiketa tato prriměrně správná - kryje dosti
určitě Tennyson v základ a dno psychické. Pojímá-li se však a vy-
kládá-li se (jako se skutečně stalo) na jeho konstituci mravní, je ne-
reálná a bezdrivodná.

Se stejného, t. j. psychologického pojímání vycházejí ti' kdd zahr-
nují dílo Tennysonova predikátem ,,romantického... Zdtivodůuje to
pŤedenr jeho bohatj' a se slabou určitostí tekoucí cil, pohyblivy a zv|.
něn;i, měkky a graciésni, ztopeny ve Snu at intimnÍm, humanitárním,
filosofickém, vědeckém nebo sociálním - ten cit' ktery - jak známo
_ dá se dobňe poklá dati za v1iznačnf a základnj' prvek v duševní kon.
strukci romantismu. Ale ani toto pojeti není pŤesné a všestranné, ne-
odpovídá všem stranám, cíl m, reliefrim, stínrim jeho díla. Je tu pňe-
dem sestňeděná meditativnost, aspirace mravní a metafysické, vise
psychologické - které prolamují toto schema ryze citové. (Poněvadž
cit, jak známo, je jedním z ,,nejsmyslnějších.. prvkri duševního světa.
PoněvadŽ romantismus drisledně lze pokládati s hlediště psychologic.
kého za kult těla a hmotného světa vúbec, jak učinil již, tňeba ne dost
analyticky dosud, Lazarus v jedné studii svého Duševního Života.)
Jsou tu nadto snahy čistého iďealismu, t. j. v běru vedeného pevn;f.

ni principy - osvobozeného a odloučeného skoro naprosto od hmot-

noho, dojmového, neuvědomělého a pudového - pokusy zal.ožiti

uměleckj' názor na jistjlch praudrich,tňeba apriorn:ilch a absolutnfch.

Tyto poslední ternríny tvoií však právě základní linie /c/osÍcÍsmu. To

1est totro směru, kterj' činností pňedem rozumovou vystihuje bytosti

jedirré _ karaktery - bytosti zlepšené, vybrané z masy' která se za-

nedbává a potlačuje jako fenomen reálnj've prospěch fenomena abso-

lutného. Toho směru, kterjl má o světě a lidstvu názor podstatně

optimistní, klidnj., jasnf, harmonicky, názot aristokratickj', indivi-

dualistnj' a selektivnj,. Nerrí tŤeba dolrazovati' jak toto pojetí_ pojetí

idealistní a klasiclré - je vlastrrí Tennysonovi a jak risilně jest v jeho

poesii realisováno.
Jak viděti, nekryje žáďné z těchto schemat o soĎě smysl díla Tenny-

sonova. Teprve kombinactjich, jejich vzájemnfrrr doplněním vystihne

se a vyčerpá jeho karakter. Je to tim, že Tennyson inkarnuje v.sobě

pÍechoil' a rozdělenost. skutečnf pŤerod, jeho nehotovf smísenj. a zvo|-

na postupující proces -rozvoj z názotflv a kultur antickych v kultury

a pojetí moderná a současná. Tím vším vystihuje Tennyson dobŤe,

shoduje se, jde současně a v prťtntěrnd čáŤe s největší poměrně masou

anglického národa, jak byl konstituován v době jeho básnické dráhy'

Proto také zobrazuje tuto širokou a na pohled nrálo urěitou, pŤesnou,

jednotvárnou a typickou společnost. Proto naopak zase společnost

chutná jeho dílo, poznává v něm svrij obraz utrtueln! a dgnamickg,

ideálnou stopu svj.ch aspirací. odtud vzácné sociálné postavení Ten-

nysonovo. Jeho vysokj odhad, krásná cena ve společnosti. odtud

nesčetná vydání jeho děl. odtud laureát roku 1850, odtud titul

lorda roku 1884. Je to genius harmonickj'a populární. Populárni

v ryzím, vysokém a čistém smy$lu' jakj' se v Čechách nenaučíme

snad ani nikdy chutnat a ch{Pat.
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