
Oponentský posudek 

Štěpán Smolen: Sehnsucht: úvod k romantické touze 

V mimořádně rozsáhlé práci se autor soustředil na vystižení základních rysů romantické touhy 

(Sehnsucht) a jejich projevů v lidském životě, jak je zrcadlí především evropská romantická 

literatura. Nejde však o analýzu Sehnsucht v rámci literatury, která jinak byla učiněna už 

mnohokrát a z různých literárně-kritických úhlů, ale je to pokus o vystižení existenciálního 

zakotvení tohoto fenoménu ajeho vlivu na utváření různých světonázorových postojů, které 

většinou hraničí s náboženstvím, nebo se s určitými náboženskými formami dokonce 

ztotožňují. V tomto smyslu jde o religionisticky relevantní práci (odhlédneme-li od krajní 

pozice, že náboženská zkušenost je základem veškerého zakoušení světa, a tudíž vše je 

religionisticky relevantní). 

Dříve než se zmíníme o struktuře práce a jejích tématech, je třeba zdůraznit její 

metodologii, neboť ta podmiňuje celý její charakter. Jak sám autor zdůrazňuje v úvodu (s. 6), 

volí fenomenologický přístup (použité uvozovky v textu vůbec nejsou na místě, neboť jde o 

skutečně vynikající příklad "aplikované" fenomenologie). Hojné používání autentických 

citací z textů, které mimochodem přispělo ke "zbytnění" práce, je zcela na místě, neboť 

neslouží k pouhé ilustraci předem nadhozených konceptů, ale funguje jako druh eidetické 

variace, na jejímž základě vystupují podstatné rysy, jež dávají vznik ideálním typům. Sám 

autor to reflektuje v úvodu, kde říká, že bude používat spíše shakespearovské variace ("kdy 

autor krouží kolem středu, ukazuje po částech totéž z různých stran a vrší analogické 

metafory, aniž by se dokázal spokojit s jednou nejpřesnější"; s. 5) než miltonovské konstrukce 

(podle Lewise). Fenomenologickou metodu autor podtrhuje ještě dalšími metodologickými 

rozhodnutími: "vyzávorkování" kontextu autorova života a literárních kvalit, odhlédnutí od 

geneze studovaného jevu a soustředění najeho "neměnné charakteristiky" (s. 5), tedy jakje 

jako takový. Hojnost citací dokládá také autorovo rozhodnutí pro primární texty, ze kterých 

samotných povstávají ony základní charakteristiky; sekundární literatura slouží jen jako 

doprovodný materiál, kterým se autor nemíní nechat (nekriticky) ovlivnit, často s ním i 

polemizuje. Přestože autor sám upozorňuje, že množství uváděného materiálu "nemá být 

exhibicí autorovy sečtělosti" (s. 3), šíře autorových znalostí, včetně jazykových (!! !), 

vyvolává v oponentovi až numinóznÍ bázeň ( Q ). 



Od metody k obsahu: Kromě stručného uvedení do samotné problematiky Sehnsucht 

(negativní a pozitivní definice), se práce skládá jednak z popisu základních "vlastností" 

Sehnsucht, jednak z typologie přístupů k ní, a to jak "zevnitř", tak i "zvenku". Charakteristiky 

romantické touhy vyplývají z popisů a komparace témat romantického umění (dálka, 

odloučení), ale i výrazových prostředků (šerosvit, tajemno); základním hnacím motorem je 

pak pólové napětí mezi krajními typy lidské existence: homo contentus a homo desiderans. V 

"typologické" části pak autor ukazuje základní formy přístupu k Sehnsucht: poutník, tvůrce, 

snílek, skeptik a mystik jako představitelé vnitřního, klasicista, atheista, theolog jako 

představitelé vnějšího přístupu, čili kritiky. Typ křesťanského romantika, čili "kritikova 

kritika", přestože je pod hlavičkou "Kritikové", z tohoto schématu poněkud vybočuje; lze se 

důvodně domnívat, že o tento typ autorovi především jde, a vyústění celé práce je možno 

vidět právě tady. 

Po formální stránce je práce téměř bez vady, stylisticky mimořádná. V autorově 

projevu se mísí jasný analytický přístup s literárně vybroušeným jazykovým projevem. Práce 

s prameny i sekundární literaturou příkladná. Návrh hodnocení: jednoznačně výborné. 
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