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SOUHRN

Předložená  práce  zkoumá  zkušenost  romantické  touhy  (Sehnsucht).  Usiluje  o  její  vymezení  a
důkladnou  charakteristiku  především  na  základě  srovnávání  širokého  spektra  textů  evropské  a
částečně i severoamerické literatury 19. století. Dále za pomoci metody ideálních typů představuje
spektrum možných přístupů  k  této  touze  v rámci  romantismu.  Závěrečná část  je  pak  věnována
religionisticky  relevantním  podobám  kritiky  Sehnsucht  a  též  otázce  různých,  často  zcela
protikladných, způsobů uchopení studované zkušenosti v rámci křesťanství. Práce ukazuje praktické
důsledky jednotlivých odpovědí na otázku vztahu mezi nekonečnou touhou a konečným světem,
mezi přísliby zázračné Modré květiny a všedním dnem.  Tyto odpovědi srovnává, a snaží se tak
především o vytvoření přehledné mapy různých – příznivých i kritických - postojů k Sehnsucht. 

SUMMARY

The present thesis explores the experience of romantic desire (Sehnsucht). It is mostly based on a
wide comparative study of the 19th century European and partly also Northern American literary
texts which are used as a tool to define and describe the key features of the Sehnsucht experience. It
also tries to demonstrate – using the method of ideal types – the different attitudes of the romantics
towards their longing. The final chapter then deals with the various kinds of the counter-romantic
criticism that are both aimed against the Sehnsucht experience and relevant from the perspective of
the religious studies;  it  also shows several  different Christian responses to this  experience. The
thesis exposes practical implications of different answers to the relation between the infinite desire
and the finite world, between the promises of the miraculous Blue Flower and the everyday life.
Rather than arguing for one or other of these answers it wants to create a map of both affirmative
and critical  attitudes to Sehnsucht. 
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1. ÚVOD

1.1. Téma práce

Na  prapočátku  této  práce  stálo  setkání  se  zkušeností  romantické  touhy (Sehnsucht)  v  myšlení
oxfordského  spisovatele,  křesťanského  teologa  a  literárního  vědce  C.  S.  Lewise  (1898-1963).
Zajímalo nás místo, jež má tato zkušenost v jeho filosofických reflexích i umělecké tvorbě. Tázali
jsme se po vztahu Sehnsucht a křesťanství v jeho teologii.1 Jakmile jsme však zkusili  toto téma
chvíli sledovat, brzy nás vedlo daleko za úzce vymezený zájem o zmíněného myslitele. Zprvu jsme
tyto nové otázky považovali  jen za prolegomenální,  ukázaly se však jako naléhavější  a záhy se
ocitly v samém středu naší pozornosti.

Byli jsme nuceni ptát se, co je to vlastně ta romantická touha, o níž Lewis hovoří; zda je možné ji
vymezit a popsat a zda se s ní lze setkat i u jiných autorů.  S těmito otázkami jsme se pro odpověď
přirozeně obrátili  zpět k „romantickému“ 19. století. Namísto oxfordského myslitele se postupně
předmětem naší  práce  stala  Sehnsucht  sama.  Rozhodli  jsme se  na  základě širokého srovnávání
literárních pramenů prozkoumat její anatomii a vytvořit její portrét. 

Z  portrétu  se  však  brzy  stala  mapa,  když  na  problematiku  vnitřní  struktury romantické  touhy
přirozeně navázala otázka různých přístupů k ní. Hledali jsme, co mají společného, v čem se liší, a
postupně před námi vyvstalo spektrum základních ideálně typických postojů k Sehnsucht v rámci
romantismu.  Ty jsme  se  posléze  rozhodli  doplnit  rozšířit  o  přehled  religionisticky relevantních
kritických pohledů na touhu zvnějšku a vznikl obraz členité krajiny, v níž je Lewisova pozice jen
jednou z mnoha. 

Téma „lewisovského“ křesťanského romantismu jsme však neopustili zcela. Nepřestala nás zajímat
otázka vztahu mezi křesťanstvím a romantickou touhou. Na mapě Sehnsucht a různých přístupů k ní
se totiž křesťané vyskytli na zcela protikladných pozicích. Jedni v této zkušenosti hledali odkaz k
Bohu,  podle  jiných  naopak  od  Boha  odváděla.  Setkali  jsme  se  i  se  třetí  cestou,  jež  se  bez
kompromisu  snažila  o  smíření.  Právě  náboženskému  rozměru  romantické  touhy se   budeme  –
zejména v závěrečných kapitolách – přednostně věnovat.

Ústřední otázka této práce zní: Co je to Sehnsucht, jak ji lze charakterizovat a v čem se liší od
jiných podob toužení? Pokusíme se odpovědět nejprve na ni a potom se budeme tázat dále: Jaké
postoje  lze  k  této  touze  zaujmout?  Jakým způsobem  jednotliví  romantikové  hledali  unikavou
Modrou  květinu  a  jak  se  vyrovnávali  s  jejím  nenalézáním?  Nakonec  se  obrátíme  k  odpůrcům
romantiky a  budeme se  tázat,  proč  považují  tutéž  květinu,  která  je  zastáncům touhy nejvyšším
životním cílem, za nebezpečnou,  jedovatou či chimérickou. Naše poslední otázka se pak bude týkat
opět křesťanské romantiky, již se pokusíme na mapu zakreslit ve vztahu k oněm výše zmíněným
postojům.

Pohybovat  se  budeme v širokých hranicích evropské a okrajově též  severoamerické literatury a
umění 19. století.  Jedná se o prostor na první  pohled velmi  rozlehlý, nebudeme se v něm však
svévolně a náhodně toulat; náš cíl bude vymezen velmi úzce -  najít tvář jediné zkušenosti. 

1 Autor zdůrazňuje, že být romantickým teologem pro něj „neznamená zacházet romanticky s teologií, ale teologicky
s romantikou“ (LEWIS: „Preface“, in:  Essays Presented to Charles Williams, s. vi). Jedná se zde tedy o poněkud
jiný model, než jaký najdeme u Schleiermachera, Novalise či Friedricha Schlegela. Lewisovi na rozdíl od nich nejde
o romantizaci křesťanství, ale o křesťanský pohled na romantiku. Z tohoto hlediska může být čten spíše v kontextu
autorů jako je J.R.R. Tolkien (1892-1973), Charles Williams (1886-1945) či - z předchůdců a inspirátorů - G. K.
Chesterton  (1974-1936) a George MacDonald (1824-1905). 
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Tato studie postavená na srovnávání literárních textů by mohla být na první pohled zasazena do
literárněvědné,  komparatistické  škatulky.  Zájem,  který  stál  u  jejího  zrodu  však  nebyl
literárněhistorický ani literárněkritický, ale religionistický, byť hraničně. Sehnsucht stojí na pomezí
mezi estetickou a náboženskou zkušeností2 a pro ty, kdo se s touto touhou setkávají, se často stává
počátkem  soukromé  duchovní  cesty.  Ve  středověku  by  snad  podobná  zkušenost  mohla  být
integrována do rámce pravověrné křesťanské mystiky, ve stále zřetelněji sekularizovaném 19. století
se však často stává odrazovým můstkem k osobnímu hledání mimo tradiční náboženské instituce.3
Jak ještě ukážeme, přivádí Sehnsucht některé k milostným eskapádám, jiné k umělecké tvorbě, další
k revoluci. Vposledku může ústit až do jakési romantické verze negativní mystiky, jíž budeme v
souvislosti se vztahem křesťanství a romantiky  věnovat na naší „mapě“ zvláštní pozornost. 

1.2. Metodologie a literatura

Základním metodologickým přístupem bude  v  průběhu  celé  práce  třídění  relevantních  pasáží  z
primárních textů na základě analogií. S ohledem na Lewisovu definici Sehnsucht, jíž se budeme
zabývat v následující kapitole, jsme shromáždili materiály - texty zejména literární, nikoliv vědecké
či filosofické povahy - které by zmíněnou zkušenost mohly popisovat, a na základě jejich srovnání
postupně objevovali podobnosti a shody patrné navzdory rozdílům uměleckých žánrů a stylů. Takto
zdola,  díky  postupně  se  ukazujícím  souvislostem,  vznikaly  i  jednotlivé  kapitoly  věnované
romantické touze a různým reakcím na ni. 

Četnost  přímých  citací,  jakkoliv  někdy může  narušovat  plynulost  vlastního  textu,  je  záměrem.
Citované pasáže neslouží jako pouhá ilustrace, nýbrž postaveny jedna vedle druhé mohou lépe než
každý nepřímý popis ukázat základní charakteristiky Sehnsucht. Snažili jsme se v co největší míře
vycházet z textů v pramenných jazycích, citace však uvádíme jednotně v češtině – a to buď podle
výstižného existujícího  překladu anebo v překladu vlastním.4 V některých případech se ukázalo
vhodné  použít  obou  přístupů  –  dostupné  české  verze  totiž  ne  vždy  jasně  osvětlují  témata  s
romantickou touhou spojená; nahrazujeme je tedy naším překladem. Také pro množství přímých
citací  tato  diplomová  práce  poněkud  přesahuje  doporučený  rozsah.  Jsme  si  tohoto  nedostatku
vědomi,  je  nám však prevencí  nedostatku mnohem závažnějšího,  totiž  nepodložených výroků a
neúnosné vágnosti tezí. 

Geografická, jazyková a částečně i časová šíře záběru použitých příkladů zde nemá být exhibicí
autorovy sečtělosti, ale slouží k tomu, aby na pozadí odlišností lépe vyvstalo to, co je  společné.
Touto cestou lze také ukázat, že Sehnsucht není jen svéráznou emocí jednoho Novalisova románu a
několika  Schubertových  písní,  ale  zkušeností  obecněji,  možná  univerzálně  rozšířenou.  Tezi  o
Sehnsucht  jako  antropologické  konstantě  zde  však  nemůžeme  a  nechceme  na  omezené  ploše
diplomové práce za pomoci empirických dat dokazovat ani vyvracet. Není ostatně dost dobře možné
čerpat příklady ve stejné míře z Platóna, z kurtoazní poezie a z moderní literatury – výsledek by pak
byl pouhou fikcí vytvořenou na základě osobních preferencí  a ukazující  cokoliv,  co by si autor
usmyslel. I proto na jedné straně čerpáme ze značného množství materiálu, ale na druhé straně tak
činíme  v  rámci  jasně  určených  historických hranic,  o  nichž  bude  řeč  v  následující  kapitole  v
souvislosti s vymezením pojmu romantismus. Touto cestou můžeme ukázat na rozšíření studované

2 Cf. se Sehnsucht i s posvátnem související pojem vznešenosti  in: OTTO: Posvátno, s. 54nn. 
3 Cf. „One of the chief concerns of romantic poetry, then, is to come to terms in some way with change, old age and

death. Since the romantic age is not one of assured religious belief, the solutions are personal, sometimes eccentric,
and more often than not in the nature of palliatives for an incurable world.“ HOUGH: The Last Romantics, s. 121. 

4 V případě vlastních, pracovních překladů poezie klademe důraz na zachování smyslu původního textu, ne tolik na
umělecký efekt či na metrická pravidla. 
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zkušenosti přinejmenším ve stanoveném období, aniž bychom se pouštěli do spekulativních úvah o
její univerzální povaze. 

Volba  konkrétních  citovaných  textů  byla  vedena  v  první  řadě  tím,  zda  spadají  do  určených
časoprostorových souřadnic. V těchto hranicích jsme se dále snažili soustředit na díla známá, pevně
ukotvená v dějinách západní literatury, nikoliv na okrajové texty.5 K některým z nich se přitom
vracíme  častěji.  Toto  opakované  užívání  týchž  pramenů  a  příkladů  nás  pak  má  při  snaze  o
charakteristiku  Sehnsucht  chránit  před  badatelskou  svévolí.  Postavy  jako  Goethova  Mignon,
Novalisův Jindřich z Ofterdingen, Flaubertova paní Bovaryová či Zeyerův Vít Choráz nám slouží
jako  jakési  svorníky  pro  různé  aspekty  téže  zkušenosti,  které  jinak  studujeme  jednotlivě.  Bez
podobných svorníků spojujících různé atributy romantické touhy v  jeden celek by se celá stavba
snadno mohla jevit jen jako neústrojný slepenec vzájemně nesouvisejících charakteristik. 

Zároveň se však nechceme omezovat jen na několik základních textů a jmen. Pouze větší množství
výchozího  materiálu  nám  totiž  umožní  odlišit  to,  co  náleží  k  podstatě  Sehnsucht  od  pouhých
případků souvisejících se stylem jednotlivých autorů. Právě ve jménu přesnějšího obrazu studované
zkušenosti, nikoliv ve jménu její vágnosti a rozostřených hranic, považujeme za nutné pracovat s
dostatečně širokým a různorodým množstvím primárních textů. Přednostně přitom byly – opět v
rámci  prevence svévolnosti  -  voleny prameny, k  nimž se odvolávají  badatelé,  kteří  se  tématem
Sehnsucht zabývali před námi – zejména C. S. Lewis, C. S. Carnell a Sybille Reichertová.6 

Zmínili jsme se dosud o tom, že se budeme zabývat především literárními texty, o tom, jakými, a o
tom, proč jen některými opakovaně. Zde v metodologickém úvodu bychom však neměli zamlčet též
důležitý, dosud nezmíněný předpoklad – a totiž, že se místy věnujeme jak uměleckému dílu tak jeho
autorovi, případně obojímu paralelně a ve vzájemném vztahu. Takový přístup je sice jednou  „z
nejstarších a nejzavedenějších metod zkoumání literatury,“7 zároveň však metodou ve 20. století
snad nejčastěji zpochybňovanou. Odmítají ji  jak představitelé nové kritiky, kteří osobnost autora
kladou do závorky a věnují se především textům samým, tak nověji zastánci recepční teorie, kteří
naopak obracejí pozornost směrem ke čtenáři.8 

Důslednou obhajobu zvoleného přístupu si zde nemůžeme dovolit. Cílem této práce není diskuse o
teoretických  předpokladech  zkoumání  literatury,  ale  studium  zkušenosti  Sehnsucht.  To,  že  je
zmíněnou zkušenost možno studovat, jak s souvislosti s literárním, výtvarným či hudebním dílem
tak v souvislosti s názory, postoji a životem jeho autora, chápeme jako výchozí premisu, k níž se
zde  v  úvodu  přiznáváme,  kterou  však  na  vymezeném prostoru  nejsme  s  to  důkladně  hájit.  Ve
prospěch této metodologické volby uveďme pouze dva důležité argumenty:

Jednak  zdůrazněme,  že  předmětem  našeho  zkoumání  není  literatura  obecně,  ale  literatura
romantismu 19. století,  která  přichází  s novou koncepcí  uměleckého díla  jako zrcadla  osobního
duchovního hledání.9  Romantická estetika přitom záměrně vyzdvihuje směřování interpretace od
textu  k  autorovi  a  poezii  chápe  „jako  výtrysk,  vyjádření  nebo  projekc[i]  básníkova  myšlení  a
cítění“.10 Právě v tomto období  začíná být umění chápáno jako zvnějšnění niterného obsahu duše11

5 Mezi tyto „klasiky“, u nichž téma Sehnsucht častěji  figuruje  můžeme v české  literatuře  zařadit  například  Julia
Zeyera,  v  německé  Goetha,  Novalise,  Tiecka,  Hölderlina  a  Hoffmanna,  v  anglické  Wordsworthe,  Shelleyho a
Lewise, ve francouzské Chateaubrianda, Flauberta, Baudelaira či Alain-Fourniera, v americké Theodora Dreisera.
Jedná se  zde samozřejmě jen o orientační výčet několika osových jmen, nikoliv o úplný seznam. 

6 O všech více ve druhé části práce, jež je věnována terminologii. 
7 WELLEK a WARREN: Teorie literatury, s. 102.
8 EAGLETON: Literary Theory, s. 64. 
9 LOURENÇO: „Romantismus a Camões“, in: Chaos a nádhera, s. 58. 
10 ABRAMS: Zrcadlo a lampa, s. 31. 
11 Tamt., s. 32.

4



a „osobní život se (...) začne prolínat s životem uměleckým“.12 Hledání souvislostí mezi tvorbou a
tvůrcem  se  tedy  při  studiu  předpokládá  –  je  romantickými  autory  píšícími  o  sobě  a  svých
nejsoukromějších  pocitech  přímo  vyžadováno.13 Tento  požadavek  při  zkoumání  do  jisté  míry
přijímáme. Činíme tak opatrně a s ohledem na souvislosti – jiný je vztah autora a textu v Byronově
Childe  Haroldovi  a  jiný  u  Flauberta  v  Paní  Bovaryové, psané  ve  jménu  programového
objektivismu. Tyto rozdíly v autorském přístupu nelze přehlížet. Poměr mezi umělcem a dílem není
lineární a při jeho studiu budeme zohledňovat případnou ironii a odstup; slepě důvěřovat přitom
nebudeme ani výslovným uměleckým autoportrétům. Jakkoliv často může Byron ve své poezii psát
o sobě, přece by bylo zbrklé zkoušet jen na základě básní odpovídat na otázku po básníkově povaze.
 
Za druhé zmiňme,  že nás umělcova skutečná osobnost vlastně nezajímá a že nás nezajímají  ani
umělecké  kvality  jeho  díla  –  výlučným předmětem  naší  pozornosti  zůstává  samotná  zkušenost
Sehnsucht,  její  charakteristika  a  možné  spektrum postojů  k  ní.  Náš  záměr  není  psychologický,
biografický ani literárněvědný. Autor ani dílo nám nejsou cílem, ale pouze prostředkem, zdrojem
dat. Snažíme se stále alespoň rámcově zůstat v mezích religionistiky a sledovat – jak bude patrno
zejména  v  závěrečných  kapitolách  práce  –  romantickou  touhu  v  náboženských  souvislostech.
Netážeme se, kdo byl Byron.14 Netážeme se ani, kdo je Childe Harold v Byronově básni. Pouze
portrétujeme Sehnsucht (kapitoly 3.1-3.4.) a rýsujeme mapu různých přístupů k ní (kapitoly 4.1.-
4.5.). 

Tato  práce  přitom  nechce  být  ani  příspěvkem  k  tzv.  „dějinám  idejí“.15 Nesledujeme  vývoj  a
proměny  pojmu,  ale  jeho  základní,  neměnné  charakteristiky.16 Zajímá  nás  pouze  vymezení
Sehnsucht a postojů k ní. Pro toto vymezení přitom čerpáme příklady  z evropské literatury a umění
19. století. Značnou šíři studovaného materiálu  se snažíme  vyvážit úzce pojatým zaměřením práce,
v níž opakovaně z různých úhlů hledáme odpověď na stále tytéž základní otázky: co je romantická
touha, jak se projevuje a jaké jsou základní způsoby reakce na ni. 

Způsob, jímž s rozsáhlými prameny pracujeme, bychom mohli nazvat též metodou variace. Nechali
jsme  se  v  tomto  ohledu  inspirovat  C.  S.  Lewisem,  který tuto  metodu  zmiňuje  v  souvislosti  s
komparací Miltonova a  Shakespearova stylu.17 Milton prý užívá převážně metodu konstrukce, která
se při popise dané skutečnosti vyznačuje hledáním co nejpřesnějších slov a snaží se přímo vyslovit
podstatu věci, Shakespeare metodu 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. Na
poli vědy se zdá metoda konstrukce v drtivé většině případů vhodnější, avšak ve vztahu k unikavé
povaze Sehnsucht, budeme častěji užívat té druhé. Za pomoci řady konkrétních příkladů ukážeme
mnohokrát totéž trochu jinak v naději, že se popisem a  srovnáváním bohatého materiálu přiblížíme
podstatě pojmu více než za pomoci  sebepřesnější  jednorázové definice. Touto cestou také bude
možno vystopovat  určité konstanty -  opakující  se poetické obrazy, potažmo symboly -  jež se  v
souvislosti s touto zkušeností objevují i u autorů, kteří se navzájem nemohli přímo ovlivnit.  

12 DOORMAN: Romantický řád, s. 143. 
13 WELLEK a WARREN: Teorie literatury, s. 105. 
14 Nedopouštíme se tedy  C. S. Lewisem pranýřované „personal heresy“, tedy snahy rekonstruovat z básně básníkovu

osobnost. Cf. tamt., s. 208. 
15 Cf. LOVEJOY: Essays in the History of Ideas, s. 1-13.
16 V tomto ohledu jsme se nechali do určité míry inspirovat  Strichovým studiem „klíčových pojmů“ (Grundbegriffe;

cf.  STRICH:  Deutsche Klassik  und  Romantik,  s.  14-15) a Nygrenovým srovnáváním „fundamentálních motivů“
(fundamental  motifs;  cf.  NYGREN:  Agape  and  Eros,  s.  42),  byť  nesdílíme  konkrétní  závěry,  k  nimiž  tato
metodologie zmíněné badatele  přivádí. 

17 LEWIS: „Variation in Shakespeare and Others“, in: Selected Literary Essays, s. 74-87. Vycházíme sice primárně z
Lewise, ale variace patří též ke konstitutivním prvkům fenomenologické metody ve filosofii, religionistice i literání
vědě. Dobré shrnutí fenomenologického přístupu, byť doplněné o spornou kritiku z marxistických pozic,  podává
EAGLETON: Literary Theory, s. 47n. 
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V tomto ohledu se necháváme při práci s prameny vzdáleně inspirovat fenomenologií náboženství.
V  textu  se  též  na  vícero  místech  odvoláváme  zejména  k  Rudolfu  Otto,  jako  k  jedné  z  jejích
zakladatelských  postav.  Další  volnou  metodologickou  inspirací  nám  bylo  Weberovo  pojetí
ideálního typu. 

Daní  za  široce  srovnávací,  potažmo  „fenomenologický“,  přístup,  který  usiluje  o  vymezení
základních, typ utvářejících znaků určitého jevu, je nutné uzávorkování kontextu jednotlivých děl i
jejich  specifických,  nezobecnitelných  rysů.  Přehlížení  individuálních  odstínů  je  při  komparaci
nezbytné, nejde však nutně o redukci – studované materiály neomezujeme na vyjádření námi právě
studované  zkušenosti,  ale  pouze  tuto  část  celku  zdůrazňujeme;  zkoumáme  prameny  s  pomocí
bodového světla namísto rozptýleného. Mnohé zůstává ve stínu; zastíněné však není popíráno.

Jak bylo již řečeno, předkládaná práce je postavena především na zkoumání a srovnávání primární
textů. Zmiňme se zde však ještě krátce o sekundární literatuře věnované tématu Sehnsucht. Té je -
nepočítáme-li články a monografie věnované konkrétním autorům - dosud poskrovnu. Základ tvoří
Lewisovy spisy a některé z nesčetných textů o něm – můžeme jmenovat především monografii C. S.
Carnella  Bright  Shadow of Reality:  Spiritual Longing in C. S. Lewis  (1974)18 a disertaci M. C.
Watneyho  Perplexed by Joy:  Sehnsucht  in C.  S.  Lewis´s  Pagan Writings  (2006).  Z nemnohých
studií, které na Lewise nijak neodkazují, je hodná pozornosti zvláště disertace Sybille Reichertové z
Yale University  Unendliche Sehnsucht: The Concept of Longing in German Romantic Narrative
and  Song  (1994)  -  autorka  v  ní  však  na  rozdíl  od  výše  zmíněných  autorů  zkoumá  zkušenost
Sehnsucht zejména z literárněvědného hlediska bez výraznějšího přesahu do filosofie náboženství či
teologie. Na sekundární  literaturu bude v této práci  kladen větší  důraz pouze ve druhé kapitole
věnované terminologii a na závěr v souvislosti s kritikou Sehnsucht.

1.3.Struktura práce

Práce je rozdělena do pěti základních částí a závěru. Ve druhé, následující po úvodu, se budeme
zabývat otázkou terminologie –  zejména pracovním vymezení pojmů romantismus a Sehnsucht. Ke
druhému z nich budeme hledat  ekvivalentní český termín a při té příležitosti  zdůvodníme, proč
považujeme německý pojem za vhodnější.

Ve třetí části ukážeme na základě příkladů z literatury a umění základní charakteristiky Sehnsucht –
ať už s ohledem na romantickou touhu samotnou, na její předmět nebo na ty, kdo ji  zakoušejí.
Budeme se věnovat její zároveň radostné a bolestné povaze, jejímu vztahu k dálce a zahalenosti a
nakonec jejímu odporu k všednímu dni.

Čtvrtá část  představí za pomoci ideálních typů základní spektrum možných reakcí  na zkušenost
Sehnsucht. Budeme zde charakterizovat romantické poutníky, básníky, snílky, skeptiky a mystiky –
opět na základě konkrétních příkladů většinou z literatury, případně z výtvarného umění či ze života
samotných autorů vymezeného období.

Nakonec se v páté části budeme zabývat trojím druhem kritiky Sehnsucht, zejména s ohledem na
romantickou mystiku. Bude se jednat o kritiku  klasicistní, jež  obviňuje  touhu z toho, že odvádí
člověka  od  pozemských povinností  k  zásvětním snům,  kritiku  ateistickou,  podle  níž  Sehnsucht
produkuje  iluze,  a  kritiku  teologickou (křesťanskou,  částečně  židovskou),  vytýkající  romantice
modloslužbu.  

18 První vydání neslo odlišný podtitul C. S. Lewis and the Feeling Intellect. 
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V základních obrysech a jako výhled k možnému dalšímu bádání  pak bude nastíněna odpověď
křesťanského  romantismu  –  tedy především  C.  S.  Lewise  a  J.  R.  R.  Tolkiena  -  romantickým
mystikům i jejich kritikům. Zmínění autoři se ve svém díle každý trochu jinak pokusili v rámci
křesťanství  bez  kompromisů  smířit  touhu po vzdáleném se  všedním dnem.  Tato práce se  však
nechce  primárně  zabývat  jejich  řešením,  ale  spíše  co  nejzřetelněji  sporem,  na  nějž  zkoušejí
odpovědět. 
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2. TERMINOLOGIE

2.1.  Pojem Sehnsucht

Sehnsucht je ve svém nejběžnějším významu pouhým synonymem k „Verlangen“, jedním ze slov,
jež němčina užívá pro touhu. Ještě v průběhu 18. století je jím popisováno běžné toužení – byť již
tehdy častěji  s  ohledem na nepřítomnost  milovaného.  S  nástupem německého romantismu však
termín postupně získává nový rozměr.19 Sybille Reichertová nachází počátek této změny u Goetha,
konkrétně  v  jeho  románu  Viléma  Meistera  léta  učednická  (1794-6),  kde  se  slovo  Sehnsucht
objevuje nejčastěji  v souvislosti  se záhadnou dívkou Mignon, jež  je nemocná touhou po čemsi
vzdáleném a neznámém.20 Pojem zde má převážně negativní konotace a označuje toužení, jemuž
schází jasně pojmenovatelný předmět a jež se zároveň projevuje jako choroba či závislost. Z ní  se
hrdina musí uzdravit, aby se mohl úspěšně integrovat do společnosti. Goethem užívanému významu
pak dobře odpovídá i  etymologie pojmu -  složeného ze slovesa „sehnen“ (toužit)  a  substantiva
„Sucht“ (choroba/návyk).

Autorka  si  všímá,  že  ve  dvacátých  letech  19.  století  je  týž  pojem  v  Německu  již  nahlížen  s
opačným hodnotícím  znaménkem.  Pro  E.  T.  A.  Hoffmanna  a  další  autory romantického  hnutí
Sehnsucht  nadále  nepředstavuje  postižení,  ale  „vizi  vykoupení  z  přízemních  snah  světské
společnosti“.21 Mignonina  nekonečná  touha  již  není  varováním  před  sněním  o  věcech  příliš
vzdálených,  ale  inspirací  k  následování.  Ze  slova  se  stává  jeden  z  ústředních  pojmů  německé
romantiky a později v odborné literatuře nejen německé, ale i anglofonní,22 terminus technicus pro
nesnadno definovatelnou zkušenost, jíž je věnována i tato práce. 

Obtíže, jež má angličtina – a obdobně i čeština – s hledáním vhodného označení pro tuto zkušenost,
lze  ukázat  i  na  díle  samotného  C.  S.  Lewise.  Ten  o  ní  ve  své  rané  alegorické  autobiografii
Poutníkův  návrat  (1933) nejprve  hovořil  jako  o  „romantismu“.  Od  tohoto  termínu  se  později
distancoval a častěji zmiňoval pojem „Joy“, čili radost, nebo právě německé slovo Sehnsucht.23 Ve
všech případech však míní totéž:

„Jedná se  o  zkušenost  pronikavé touhy,  která  se  od  jiných podob toužení  liší
dvěma  věcmi.  V  první  řadě,  ačkoliv  je  pocit  nedostatku  ostrý  až  bolestný,  je
samotné  chtění  pociťováno  jako  svého  druhu  požitek.  Ostatní  touhy  přinášejí
potěšení, jen pokud můžeme jejich uspokojení očekávat v blízké budoucnosti. Hlad
je příjemný, pokud víme (anebo se domníváme), že budeme brzy jíst. Avšak ti, kdo
jednou pocítili tuto touhu, si jí  cení a stavějí ji  nad všechno ostatní, dokonce i
tehdy, když zde není naděje na její naplnění. Tento hlad je lepší než každá jiná
sytost; tato chudoba je lepší než každé jiné bohatství. (...)  Tato sladká touha se
příčí našemu obvyklému rozlišení mezi chtít a mít.“24 

Prvním charakteristickým znakem této  touhy je  tedy její  sladkobolnost  a  narušení  hranic  mezi
vlastněním a chtěním. Druhým je tajemství týkající se jejího předmětu:
19 REICHERT: Unendliche Sehnsucht, s. 10. 
20 Tamt., s. 1.
21 Tamt.
22 Z anglicky píšících autorů s pojmem Sehnsucht v nepřeložené podobě pracují například C. S. Lewis, C. S. Carnell,

D. G. Kehl, Sybille Reichertová či M. C. Watney.  
23 O Sehnsucht v souvislosti s pohledem ke vzdálenému obzoru a Modrou květinou zmiňuje Lewis např. v Surprised

by Joy, s. 7. 
24 LEWIS: The Pilgrim´s Regress, s. 7-8. Jinde píše: „All Joy reminds. It is never a possession, always a desire for

something long ago or further away or ,still about to be.´“ LEWIS: Suprised by Joy, s. 78.
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„Nezkušení lidé (a pro svou nepozornost mnozí lidé zůstávají nezkušenými po celý
život)  se domnívají,  že vědí,  po čem touží,  když [tuto touhu]  pociťují.  (...)  Ale
každý  takový  dojem je  mylný.  (...) Žádný  z  těchto  předpokládaných  předmětů
Touhy nepostačuje k jejímu nasycení. Jednoduchým pokusem je možno zjistit, že
tam na vrcholcích na vzdáleném obzoru nenajdete buď nic, anebo pouze zas tutéž
touhu, která vás tam zavolala.“25 

Oběma těmito charakteristikami se budeme dále zabývat – vztahem radosti a smutku, jež se týká
zakoušejícího  člověka  (kap.  3.1.),  i  dálkou  a  zahaleností,  jež  se  týkají  zakoušeného  předmětu
Sehnsucht (kap. 3.2. a 3.3.).  

Obtíže  s  objektivním  definováním  této  bytostně  subjektivní  zkušenosti  jsou  zřejmé.  Jeden  z
Lewisových románových hrdinů hovoří o  pocitu, „který neuměl pojmenovat, a přece ho odjakživa
znal“.26 A Lewis sám začíná svou knihu Suprised by Joy slovy: „Nakolik bude mít příběh význam
pro někoho jiného než pro mě, závisí na míře, v jaké i druzí zakusili to, co nazývám ,radostí´.“27 Na
následujících stránkách popisuje tři své rané zážitky Sehnsucht a dodává: 

„Čtenář, který na těchto třech epizodách neshledává nic zajímavého, nemusí číst
tuto knihu dál, protože ústřední příběh mého života není v jistém smyslu o ničem
jiném.“28 

Podobnost Lewisova apelu na čtenářovu vlastní zkušenost s úvodem Ottovy práce Posvátno je snad
nezáměrná, ale jistě ne náhodná. I Rudolf Otto vybízí: 

„Vzpomeňme si na chvíli silného a pokud možno jednostranného náboženského
vzrušení. Kdo toho není schopen nebo takový pocit nikdy nezažil, nechť prosím
dále nečte.“29 

První popisuje zkušenost estetickou, druhý náboženskou, o obou zkušenostech však shodně platí, že
je „nelze, přísně vzato, definovat, nýbrž jen popisovat“.30 I pokud jde o popis Sehnsucht, setkáme se
v literatuře pouze zřídka s líčením bez symbolů a metafor. Přijde-li ke slovu realistická popisnost,
pak se obvykle týká vnitřní, emocionální stránky této zkušenosti, nikoliv jejího předmětu.

2.1.1. Negativní definice

Než přistoupíme ke srovnání několika různých pokusů o definici Sehnsucht, zkusme se zeptat, v
čem studované  zkušenosti  neodpovídají  různá  česká  slova,  jež  by si  mohla  činit  nárok  na  její
vystižení. Německý termín lze přeložit či nahradit různými výrazy, vždy se však podstatná část jeho
významu ztratí. 

Sehnsucht není  melancholie.  Není  to  skleslost  ani  záliba  v  zádumčivých náladách.  Neznamená
nacházet radost ve smutku, ale je spíše zkušeností radostného smutku a smutné radosti vyplývající z
toho, že vytoužený předmět se sice ukazuje, sice již je nějak přítomen, ale ne zcela.

25 LEWIS: The Pilgrim´s Regress, s. 8-9. 
26 LEWIS: Návštěvníci z mlčící planety, s. 128. 
27 LEWIS: Suprised by Joy, s. vii. 
28 Tamt., s. 17. 
29 OTTO: Posvátno, s. 23. 
30 Tamt., s. 21. 
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Sehnsucht není touha, byť právě tímto slovem ji z nouze budeme v této práci nejčastěji překládat.
Jedná se zde sice z určitého úhlu skutečně o specifickou podobu toužení, které se váže obvykle k
předmětům vzdáleným a zahaleným (nikoliv k večeři či k vyššímu platu), ale zároveň ještě o něco
jiného. Sehnsucht totiž není jen prahnutím po nepřítomném, ale zároveň setkáním s tím, co již nějak
přítomno je, ač to nelze vlastnit ani obsáhnout. Toto setkání touhu předchází a probouzí ji. Toužení
je až odpovědí na to, co v první okamžik bylo prožíváno ne jako nedostatek, ale především jako
radost - z toho, že vzdálené se zdá být blízko a nedosažitelné na dosah. 

Sehnsucht   není nikdy jen  radostí. Lewis sice tohoto označení používá, slovo Radost – často  s
velkým písmenem na začátku – však chápe jako technický termín, který ostře odlišuje od potěšení či
slasti.  Na  rozdíl  od  nich  musí  tato  zkušenost  totiž  obsahovat  i  „bodavou  bolest,  sevření  a
neutěšitelnou touhu“.31 Z jiného hlediska by tedy týž zážitek – jak sám autor uznává – „mohl být
stejně dobře nazván druhem neštěstí či smutku“.32 Hovořit o Sehnsucht jako o radosti je zkreslující,
neboť se tak zdůrazňuje pouze jeden z pólů dvojpólové zkušenosti a pomíjí se druhý – totiž smutek
nad tím, že vytoužené není plně přítomno.  

Sehnsucht  nelze  plně  ztotožnit  ani  s  nostalgií.  Ta  je  původně  medicínským  pojmem  uměle
vytvořeným  v  17.  století  pro  chorobný  stesk  po  domově.33 Termín  tak  nejblíže  odpovídá
německému  Heimweh  a  jako  takový je  spojen  zejména  s  ohlížením  se  nazpět,  nikoliv  vpřed.
Nostalgicky lze vzpomínat na věci prožité,  pouze v přeneseném smyslu pak toužit  i  po dávnější
minulosti, například po středověku či po antickém Řecku. Ještě obtížněji lze o nostalgii hovořit ve
spojitosti s budoucností či dosud nenavštívenou zemí. Pokud je slovo takto užíváno, jedná se již o
nezvyklé, poněkud paradoxní vyjádření. Sehnsucht naproti tomu z podstaty není jen Heimweh, ale
zároveň  Fernweh – může se obracet stejně tak k domovu, jako k dálkám, ke včerejškům jako k
zítřkům. 

Podobně nelze položit rovnítko mezi Sehnsucht a stesk, byť při překládání se právě toto slovo často
zdá být vhodné. Platí o něm však v podstatě totéž co o nostalgii -  lze je dobře vztáhnout pouze na
věci sice vzdálené, ale známé. Je možné, aby se nám stýskalo po někom, kdo je v Brně, když my
jsme  v  Praze,  nebo třeba  po  uplynulém dětství.  Těžko  si  však  elegantně  stýskat ve  vztahu ke
hvězdám a zítřkům. Po neznámém a budoucím se nedá stýskat, snad je po tom však možné tesknit.
Toto poněkud sloveso má k významu pojmu Sehnsucht nejblíže, je však poněkud archaické a schází
nám k němu podobně vhodné substantivum. 

Na závěr této podkapitoly tedy shrňme, že zkušenost, o níž hovoříme, má poměrně široké rozpětí a
výše zmíněné české výrazy jí tak či onak, tu či jinde odpovídají. Nepostihují ji však zcela, alespoň
ne ve svém primárním významu a bez dodatečných definic. Právě proto – abychom předešli zmatení
– považujeme za vhodné pracovat  raději  se zavedeným německým pojmem Sehnsucht. Náležitý
ekvivalent  k  tomuto  slovu  neschází  jen  češtině,  ale  též  například  angličtině,  francouzštině,
španělštině  či  italštině.  Naproti  tomu portugalština  disponuje  překvapivě  vhodným analogickým
termínem saudade. 

31 LEWIS: Surprised by Joy, s. 72. 
32 LEWIS: Zaskočen radostí, s. 18. 
33 Slovo  bylo  prvně  užito  roku  1688  švýcarským učencem  Johannesem  Hoferem.  Etymologicky  termín  vychází

s řeckého  „nostos“  („návrat  domů“)  a  „algos“  (bolest).   Cf.  BUNKE:  Heimweh  –  Studien  zur  Kultur-  und
Literargeschichte einer tödlichen Krankenheit. 
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2.1.2. Exkurz: Sehnsucht a saudade

Pojem  saudade si  zde  zasluhuje  zvláštní  pozornost  jednak  proto,  že  jde  zřejmě  o  významově
nejbližší ekvivalent Sehnsucht, a také proto, že se snad ještě více než Sehnsucht v rámci německé
romantiky, stal v kontextu portugalské literatury klíčovým symbolickým výrazem. 

Do češtiny se saudade obvykle překládá jako stesk; platí zde však výše uvedená námitka, že stýskat
si  lze jen po něčem známém a ztraceném, kdežto zkušenost,  o níž  hovoříme, často nemá jasně
pojmenovatelný předmět – jde spíše o „stesk, po něčem, co nikdy nebylo“.34 České stýskání je navíc
pouze jednou z podob smutku, kdežto saudade zároveň jednou z podob radosti.

Slovo v jedné ze svých kurtoazních básní užil již šestý portugalský král Dom Dinis (1262-1325) ve
vztahu k nepřítomnosti své milé.35 V novověku pak spolu s námořní expanzí Portugalců došlo i k
literární expanzi pojmu, jenž se často objevoval v dopisech a básních z kolonií a v dálkách zjevně
prospíval  –  v  souvislosti  s  ohlížením se  nazpět  k  opuštěnému domovu  i  s  vyhlížením nového
světa.36 K saudade se hlásila i portugalská romantika, především v osobě básníka a politika Almeidy
Garretta.  Na přelomu 19.  a  20.  století  pak  dokonce vzniká  literární  hnutí  saudosismo  v čele  s
Teixeirou  de  Pascoães,  které  si  termín  bere  za  heslo  své  zvláštní,  nacionalisticky  zabarvené,
mystické filosofie. Pojem je dodnes živý, bývá vnímán jako symbol portugalské identity, a stává se
tak předmětem úvah nejen literárněvědných, ale i společenských a politických. Eseje současného
myslitele Eduarda Lourença na tato témata si lze přečíst i v češtině.37

Etymologicky  slovo  sice  vychází  z  latinského  „solitas“  (osamělost),  ale  brzy  se  významově
osamostatnilo - v 15. století píše jedenáctý portugalský král Dom Duarte:  „A přece se mi zdá, že
tento název suydade je natolik příhodný, že ani latina ani žádný jiný jazyk (...) nemají pro takový
pocit  obdobného.“38 Na počátku 19.  století  přichází  Almeida Garrett  v  úvodních verších  básně
Camões   s patrně nejslavnější definicí saudade, již označuje za  „slastné bodnutí drsného ostnu“;
slovo dále vzývá jako bohyni, jako paradoxní útěchu těch, kdo jsou daleko od domova – vyhnanců,
psanců i rozdělených milenců – jako slastnou bolest a sílu, která přibližuje vzdálené. Nakonec si
pak podobně jako Dom Duarte činí nárok na to, že zmíněná zkušenost patří výlučně Portugalcům,
když ji oslovuje jako  „milé jméno, které tak něžně zníš / na portugalských rtech a nejsi známé /
pyšným ústům Sugambrů39 / z těchto cizích zemí.“40 Vrchol této tendence pak najdeme u Teixeiry de
Pascoães, jenž tvrdí: „Jsme vpravdě jediný národ, který může říci, že v jeho řeči existuje do jiných
jazyků nepřeložitelné slovo, jež v sobě zahrnuje celý význam jeho kolektivní duše.“41 

Leandro  Feldmann  v  translatologickém  článku  věnovaném převodu  pojmu  saudade  do  jiných
jazyků nárok na nepřeložitelnost odmítá jako nemístné nacionalistické snění. Ve většině kontextů
lze  prý  slovo  přeložit  francouzským „regret“,  španělským „añoranza“,  anglickým „longing“ či

34 PESSOA: Kniha neklidu – druhá, s. 17. 
35 BARRETO: Fado, s. 86.
36 Tamt., s. 88. 
37 Cf.  zejména  texty  „Stesk  jako  šťastná  melancholie“,  „Romantismus  a  Camões“  a  „Portugalský  čas“,  in:

LOURENÇO: Chaos a nádhera. 
38 BARRETO: Fado, s. 88. 
39 Sugambrové (port. os Sicambros, lat.  Sicambrii) byli germánským kmenem ze severního Porýní, který zmiňuje mj.

Caesar v Commentarii de bello gallico. Báseň Camões byla napsána roku 1823 během Garrettova exilu ve Francii
(cf.  WELLEK:  Koncepty  literární  vědy,  s.  55),  a  nezvykle  znějící  jméno  dávného  kmene  je  zde  tedy  zřejmě
zástupným obrazem za „severní národy“ - nejspíše za Francouze – jímž údajně zkušenost saudade schází. 

40 GARRETT: Camões, s. 1-2.
41 GUERRA: Fado – Alma de um Povo, s. 164. Cf. též Fernando Pessoa:  „Saudades, só Portugueses / conseguem

senti-las bem, / porque têm essa palavra / para dizer que as têm!“ in: BARRETO: Fado, s. 490. 
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„yearning“ a německým Sehnsucht.42 Portugalská výjimečnost  netkví  v tom,  že  by daný termín
nebylo možné přeložit,  ale v tom, jak často se už od nejstarších dob objevuje v národní literární
tradici.43  Podobně umírnění jsou i Lourenço a Barreto – oba saudade považují za zkušenost sice
zvlášť silně přítomnou v portugalském umění, ale jinak snad univerzálně rozšířenou.44

Tato  práce,  byť  to  není  jejím  primárním  cílem,  podporuje  mínění  posledně  zmíněných  proti
nacionalismu  Almeidy Garretta  a  Teixeiry de  Pascoães.  Na  příkladech  zkušenosti  Sehnsucht  v
literatuře  německé,  anglické,  francouzské  i  české  ukážeme,  že  pocit,  který Portugalci  nazývají
saudade není kulturně výlučný, jakkoliv veliký význam může mít pro portugalskou národní identitu.

Souhlasit  s  Feldmannovými  návrhy na  překlad pojmu do různých evropských jazyků však také
nemůžeme, neboť žádné z jím navržených slov kromě pojmu Sehnsucht (chápaném v perspektivě
německé romantiky) neobsahuje onu potřebnou sladkobolnost ani neurčitost týkající se vlastního
předmětu  toužení.  V  některých  konkrétních  případech,  kdy  se  termíny  Sehnsucht  či  saudade
vztahují na opuštěný domov či vzdálenou milou, lze sice hovořit o touze a stesku či o „regret“,
„añoranza“, „longing“ či „yearning“, jindy však takovým překladem dochází k citelnému ochuzení
významu. 

Sehnsucht  je  nejbližším jazykovým ekvivalentem saudade.  Oba  pojmy se  v  jádru  neliší  co  do
obsahu, ale pouze co do kontextu, v němž se utvářely a v němž se obvykle vyskytují. Nemalou roli
zde hraje i geografie: „Portugalsko je tam / kde země končí a moře začíná,“45 píše Alfonso Lopes
Vieira (1878-1946), a vystihuje tak hraniční povahu své země, která tvoří úzký pruh mezi Evropou a
zdánlivě  nekonečným  oceánem.  Portugalská  saudade je  bytostně  spjata  s  mořem,  s  dalekým
obzorem, s vyplouváním a čekáním na návrat. Nese v sobě ambiguitu cest: smutek z opouštění a
zároveň nadějeplné vyhlížení.46 Sehnsucht v německém kontextu zase častěji bývá spojena s tíhou
maloměstského života a touhou po úniku z něj.

Oba termíny lze však použít i univerzálně jako nejlepší kandidáty na popis zkušenosti, o níž v této
práci  hovoříme.  Německý pojem  Sehnsucht  jsme  nakonec  upřednostnili  jednak  proto,  že  jeho
specificky národní konotace jsou slabší, a také proto, že je v odborné literatuře již do jisté míry
zaveden. 

2.1.3. Pozitivní definice

Již jsme zmínili, že se podle Lewise Sehnsucht odlišuje od jiných podob toužení jednak tím, že v
sobě vždy spojuje smutek s radostí, jednak tím, že její skutečný cíl uniká dosažení a že každý její
získaný  předmět  se  ukazuje  jako  domnělý.  Pohleďme  nyní,  jak  se  tutéž  zkušenost  pokoušejí
definovat další tři autoři.

Carnell ve své monografii o Lewisovi přistupuje k otázce vymezení Sehnsucht opatrně: můžeme ji
prý pracovně definovat jako „zvláštní druh touhy – touhy, již lze těžko popsat a to ze dvou důvodů:
jednak je obklopena mlhavou neurčitostí,  která – zdá se – neoddělitelně patří k její  podstatě, a

42 FELDMANN:  „Aesthetics  of  Saudade“  (on-line),  in:  ProZ.Com  –  Translation  Article  Knowledgebase,
http://www.proz.com/doc/1399, zkontrolováno 18. srpna 2009.  

43 Tamt.
44 LOURENÇO: „Portugalský čas“, in: Chaos a nádhera, s. 53. Též: „Stesk jako šťastná melancholie“, Tamt., s. 57.

BARRETO: Fado, s. 576. 
45 Tamt., s. 328. 
46 Cf. GUERRA: Fado, s. 164. 
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jednak bývá někdy vyjadřována s nádechem pohnutí a citovosti, jež může pohledem chladné prózy
působit jako přepjatě sentimentální“.47 

Namísto přímé definice poté postupně přichází se čtyřmi charakteristickými znaky Sehnsucht – ta se
prý  projevuje  jako  romantická  touha,  extatický  úžas,  bezdůvodná  melancholie  a  jako  hledání
ideálního předmětu – například svatého grálu či  ještě lépe,  v  kontextu  německého romantismu,
Modré květiny.48 Jeho kategorie jsou však příliš prostorné – autor do nich na pěti stranách zahrne
příklady od antiky, přes středověk až po moderní literaturu. Zařazení některých konkrétních textů se
zdá být sporné a celá pasáž věnovaná definici Sehnsucht  příliš krátká, než aby mohla věrohodně
ukázat  univerzalitu  této  zkušenosti.  Carnellovy  čtyři  charakteristiky  navíc  vyjadřují  její  různé
aspekty matoucím způsobem. Melancholii a úžas například nelze chápat odděleně – Sehnsucht není
nikdy jen smutek nebo jen radostné vytržení, ale spojuje v sobě oboje, byť v různém poměru. 

Autor  nakonec  přichází  s  vlastní  definicí.  Sehnsucht  je  podle  něj  „pocitem  odloučenosti  od
předmětu touhy, bezútěšným toužením, které ukazuje vždy ještě někam dál“.49 Takovéto vymezení
však příliš jednostranně vyzdvihuje odloučení nad radostné prožívání blízkosti vzdáleného, které k
Sehnsucht patří též. 

Zatímco  Carnell  považuje  C.  S.  Lewise  za  prvního  literárního  kritika,  který  Sehnsucht
pojmenoval,50 Sybille Reichertová, aniž by ve své disertaci jednoho či druhého citovala, mimoděk
ukazuje,  jak  těžko  je  takový názor  udržitelný.  Sama totiž  přichází  s  příklady kritických statí  o
Sehnsucht již z přelomu 18. a 19. století – zejména se jedná o texty o hudbě z pera Jeana Paula,
E. T.  A. Hoffmanna, Wackenrodera a Tiecka.  Autorka tak patří  k nemnohým, kdo se tématem
Sehnsucht zabývají nezávisle na Lewisovi.

Všímá si proměny, jíž pojem prochází od Goetha k Hoffmannovi – od touhy jako nemoci k touze
jako tušení jiného, lepšího světa - a zároveň ukazuje, že žádný z obou spisovatelů přímo nezmiňuje
skutečný předmět Sehnsucht.51 Právě absenci jasně definovatelného cíle toužení a nenaplnitelnost
(Unerfüllbarkeit) pak Reichertová považuje za určující znaky této zkušenosti.52  Píše:

„V romantické  Sehnsucht  existuje  napětí  mezi  vytrvalou silou  vnitřní  touhy   a
absencí  jejího  předmětu,  ať  už  kvůli  nepřítomnosti  něčeho  konkrétního
vytouženého  či  kvůli  zjištění,  že  žádný  předmět  nemůže  nikdy  dostačovat
nevyčerpatelným silám lidského já.“53

Nezávisle na Lewisovi tak vlastně objevuje druhý z jeho určujících znaků Sehnsucht – touhy, která
sice často bývá spojena s konkrétní věcí, místem nebo člověkem, avšak jejíž domnělý předmět se při
přiblížení projevuje jako nedostačující a ona ukazuje ještě někam dál. Tato zkušenost není podle
Reichertové vynálezem německého romantismu, pouze se jí v tomto období dějin literatury a umění
dostává zvláštní pozornosti a lze ji zde nejlépe studovat.54 Autorka však pomíjí vlastní sladkobolnou
povahu touhy a vymezuje ji jen skrze její nepřítomný předmět. 

47 CARNELL: Bright Shadow of Reality, s. 13. 
48 Tamt., s. 18-23.
49 Tamt., s. 23.
50 Tamt., s. 14. 
51 REICHERT: Unendliche Sehnsucht, s. 2. 
52 Tamt., s. 10. 
53 Tamt., s. 191. 
54 Tamt., s. 9-10. 
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Komplexnější definici nalezneme u D. G. Kehla, jenž Sehnsucht odlišuje od jiných podob toužení
čtyřmi charakteristikami.55 První a asi nejspornější má být její „značná intenzita“. Zůstává otázkou,
nakolik je intenzita touhy měřitelná a zda zkušenost nemůže být prožívána různými lidmi s různou
silou, aniž by ztrácela svou podstatu. Na druhou stranu – jak v průběhu této práce ještě ukážeme –
má  Sehnsucht  skutečně  tendenci  stávat  se  u  mnoha  postav,  které  ji  zakoušejí,  dominantním
životním tématem. Druhá charakteristika se týká jejího stále unikajícího „tajemného předmětu“. V
tomto bodě se shodnou všichni citovaní badatelé. Nepřítomnost skutečného cíle přitom neznamená,
že by se touze nenabízela řada cílů předpokládaných, od nichž postavy naplnění očekávají. Za třetí
Kehl hovoří o tom, že „nenaplněná touha (...) je sama svým naplněním.“ Autor zde cituje Lewisova
přítele Owena Barfielda, sám Lewis, by však namítl, že jakkoliv je Sehnsucht svého druhu radostí a
bývá  upřednostňována  před  stavy  klidu  bez  touhy,  sama  rozhodně  naplnění  nepředstavuje  –
nanejvýš jeho dotek, který člověka pohání jinam a vpřed.56 Jako čtvrtou charakteristiku Sehnsucht
Kehl uvádí její „oxymorickou sladkobolnost (bittersweetness)“, o níž jsme již hovořili. 

Druhý a čtvrtý znak Kehl  uvádí  shodně s Lewisem a zřejmě z něj  čerpá.  Knihu  The Pilgrim´s
Regress, kde jsou tyto charakteristiky zmiňovány totiž zná a na jiném místě textu cituje. Tamní
definici obohacuje o dva další body – oba jsou sporné: ať již se jedná o otázku intenzity touhy nebo
o to, zda může být touha sama sobě naplněním. Lewisovo vymezení Sehnsucht o dvou bodech, byť
jen stručné, vágní a rámcové, považujeme ve srovnání s ostatními za přesnější. Reichertové definice
je totiž neúplná, Kehlova a Carnellova zase rozšířená o zavádějící charakteristiky.

Všichni autoři pak Sehnsucht považují za antropologickou konstantu, jež v některých obdobích a
kulturách pouze nachází častější vyjádření. Pro Sybille Reichertovou je takovým obdobím německá
romantika  počátku  19.  století.  Profesor  Kehl  z  Arizonské  státní  univerzity  z  tohoto  hlediska
vyzdvihuje  zase  moderní  americkou  literaturu,  jíž  se  zabývá.57 Tento  názor  je  o  poznání
diskutabilnější a nemálo připomíná portugalské horování pro jedinečnou portugalskost zkušenosti
saudade. Lewis ani Carnell s žádnou konkrétní oblíbenou epochou nepřicházejí. 

Všechny dosud zmíněné pokusy o definici působí poněkud neuspokojivě, což je do značné míry
dáno povahou  definované  zkušenosti  samotné,  již  lze  snáze  rozpoznat  a  popsat  než  vymezit.58

Dosavadním definicím lze také vytknout to, co Otto vytýká Schleiermacherovu pocitu závislosti:
totiž subjektivitu, jež „neodpovídá duševní realitě“.59 Pocit závislosti je ve skutečnosti až odpovědí
na něco, co se subjektu jeví jako zvnějšku přicházející – Schleiermacher však „činí  východiskem
to, co je teprve odrazem a účinkem“ a „chce [se] dostat k objektu vycházeje od stínu, který objekt
vrhá do vědomí člověka“.60 Podobně Sehnsucht je primárně prožívána jako zkušenost setkání, jako
přiblížení něčeho vzdáleného, co přes svou blízkost nepřestává být vzdáleným. Odtud pramení její
dvojpólovost, její vnitřní polarita radosti a smutku. Atribut toužení je až odvozený. 

Takto - jako dotek zvnějšku a jako setkání - popisuje Sehnsucht Shelley, když  hovoří o „strašlivém
stínu jakési  neznámé Moci“61,  Wordsworth,  když píše  o  „závanech radosti“62 nebo Novalis  při
zmínce  o  „duchovních  dotecích“,  co  se  podobají  doteku  čarovné  hůlky  či  prvnímu  doteku

55 KEHL: „Writing the long desire“, in: Journal of Modern Literature, s. 313-5. 
56 Cf. např.: „All Joy reminds. It is never a possession, always a desire for something long ago or further away or ,still

about to be´.“ LEWIS: Surprised by Joy, s. 78.
57 KEHL: „Writing the long desire“, in: Journal of Modern Literature, s. 310. 
58 Cf. OTTO: Posvátno, s. 21.  
59 Tamt., s. 24-5. 
60 Tamt., s. 32. 
61 SHELLEY: „Hymn to Intellectual Beauty“, in: The Complete Poetical Works of Percy Bysshe Shelley, s. 526.
62 WORDSWORTH:  „Předehra“,  in:  Jezerní  básníci,  s.  69.  Táž  radost  je  zmíněna  též  ve  Wordsworthově  básni

„Longing“, jejíž první verš dal název Lewisově knize Surprised by Joy. 
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milenčiny ruky.63 Sehnsucht  zde  není  v  především touhou,  ale  setkáním s  duchem krásy,  který
„vane, kam chce“ a často překvapí jinde a jinak, než je očekáván. Tak jako u Hölderlina, jenž volá k
unikavému Éteru:

„Zatímco ale blouzním po soumračných dálkách ve výši,
kde cizí pobřeží laskavě objímáš modravou vlnou,
s šepotem snášíš se ke mně z rozkvetlé koruny stromu.“64 

Sehnsucht tedy stojí kdesi na tenké hranici mezi zkušeností estetickou a náboženskou. Lze na ni
dobře uplatnit výrok Rudolfa Otto o estetické kategorii  vznešenosti65, byť napětí mezi strachem a
přitažlivostí je v našem případě třeba nahradit spíše polaritou smutku a radosti:

„Pojem  zůstává  nedefinovatelný,  má  v  sobě  cosi  tajemného  podobně  jako
posvátno. K tomu přistupuje druhá podobnost, totiž že rovněž působí na lidskou
mysl  dvojace,  zprvu  odstrašujícím,  ale  zároveň  hned  neobyčejně  přitažlivým
dojmem. Pokořuje ji a zároveň ji povznáší, omezuje ji a zároveň jí dodává vzepětí,
vyvolává zprvu pocit, který se podobá strachu, a zároveň obšťastňuje. Takže se
velice blíží posvátnu a je schopen je vyvolávat a zároveň také jím být vyvoláván,
přecházet do posvátna, nechat ho v sobě zaznít.“66

V této souvislosti se odvažujeme soudit, že Sehnsucht může být legitimním předmětem nejen studia
literárněvědného, ale též religionistického.

2.2. Sehnsucht a romantika

Diskutovat byť jen v obrysech o původu a významu termínu romantika je nad možnosti této práce.67

Není zde prostor ani na to, abychom se alespoň rámcově věnovali letité badatelské polemice nad
tím,  co  vlastně  určuje  romantismus jako  literární  hnutí.  Termín  se  stal  natolik  vágním,
opotřebovaným,  opředeným  tolika  významy  a  subjektivními  asociacemi,  že  možnosti  jeho
praktického užití jsou dnes - není-li vždy definován ad hoc - sporné.68 

Někteří badatelé, například R. Hein či C. S. Carnell, však vidí právě ve zkušenosti Sehnsucht esenci
romantiky. První z nich se domnívá, že pro autory německého romantismu byla „touha po věčnosti
a  nekonečnu -  určitý  druh  duchovní  lásky,  jež  člověka  přitahuje  k  božskému  -  nejdůležitějším

63 NOVALIS: Zázračná hra světa, s. 161. Cf. též s. 211: „Všude je transitoricky patrná jakási síla nebo akce (quod
idem est), jež je veskrze rozšířená, a zdá se, že za  určitých podmínek (doteků) se zjevuje a začíná působit. Tato
mystická síla je nejspíše silou slasti a strasti, jejichž inspirující účinky můžeme tak znamenitě pozorovat u smyslných
pocitů.“

64 HÖLDERLIN: „Éteru“, in: Blažený mezi bohy, s. 22. 
65 K  pojmu  vznešena  (das  Erhabene;  sublime)  a  jeho  proměnám  od  2.  poloviny  18.  století  cf.  HRBATA,

PROCHÁZKA: Romantismus a romantismy, s. 120-134. Cf. též DOORMAN: Romantický řád, s. 176. 
66 OTTO: Posvátno, s. 54. 
67 Rané dějiny pojmu stručně a přehledně zpracoval např.  PEARSALL SMITH: „Four romantic words“ (on-line), in:

Lewisiana.nl,  přístup  z  internetu:  http://www.lewisiana.nl/romanticwords,  zkontrolováno  18.  srpna  2009. K
pozdějším dějinám pojmu od 19.  století  dále  cf.  WELLEK: „Pojetí  romantismu v literární  vědě“, in:  Koncepty
literární vědy, s. 45-91. 

68 Mezi slavnými literárními vědci najdeme zásadní odpůrce pojmu romantismus (LOVEJOY: „On the Discrimination
of Romanticisms“, in:  Essays in the History of Ideas, s. 228-253), i ty kdo hovoří o „určité jednotě romantického
myšlení a umění“ (ABRAMS: Zrcadlo a lampa, s. 17) či o „jednotě evropského romantismu“ (WELLEK: „Pojetí
romantismu v literární vědě“, in: Koncepty literární vědy, s. 66; též. s. 90). Spor se v této práci neodvažujeme řešit a
přicházíme s vlastním, účelovým vymezením romantiky úzce ve vztahu k Sehnsucht. 
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aspektem  lidského  nitra“.69 Také  druhý,  byť  si  je  vědom  rozdílů  mezi  konkrétními  umělci  a
národními  literaturami  a  předkládá  ukázky různých definic  romantismu,  vnímá  Sehnsucht  jako
podstatu společnou různým jeho formám.70 

Podobně i  mladý C.  S.  Lewis ještě  v  knize  The Pilgrim´s  Regress  z  roku 1933 užívá  termínu
romantismus  jako synonyma právě pro tuto zkušenost. O deset let později však již v předmluvě ke
třetímu vydání knihy připustil, že dal tehdy slovu privátní obsah, který spíše zastřel než ozřejmil
povahu sdělovaného; ve skutečnosti  se prý jedná o příliš  mnohoznačný pojem, jenž by měl být
raději „vykázán z našeho slovníku“.71  

Oba názory považujeme za extrémní. Ze Sehnsucht nelze učinit střed romantismu jako literárního
hnutí – je snadné ukázat, že řada klíčových textů dané epochy této zkušenosti nevěnuje pozornost (a
že se s ní naopak setkáme i v jiných obdobích). Zároveň by však bylo nesnadné souvislost mezi
oběma pojmy zcela popřít. Sybille Reichertová přesvědčivě ukázala sémantické rozvíjení termínu
Sehnsucht v německé romantice od Goetha po Hoffmanna a souvislostí mezi zvláštní formou touhy
a romantikou si všímají i renomovaní badatelé jako Mario Praz72 či Irving Babbitt.73 

Nebudeme zde zkoušet hledat esenci romantična ani se pojmu zbrkle zbavovat, ale raději přijmeme
radu Gerharda Schulze, že mnohotvárnou romantiku je – dříve než se o ní začneme bavit - vždy
třeba  účelově  vymezit.74 V  této  práci  budeme  právě  takto  účelově  užívat  slovního  spojení
„romantická touha“ jako synonyma pro Sehnsucht, jakkoliv jsme si vědomi, že tak nejsme zcela
spravedliví ani vůči romantice ani vůči německému termínu. Substantivum romantika a adjektivum
romantický pak také – není-li přímo uvedeno jinak – budeme chápat přímo ve vztahu ke zmiňované
zkušenosti. Ostatní významy vědomě ponecháme stranou.

Zároveň však nemůžeme o romantice hovořit zcela ahistoricky bez alespoň rámcového vztahu k
evropským  romantismům  přelomu  18.  a  19.  století.  Zmiňovat  se  například  v  souvislosti  s
okcitánskou kurtoazní  poezií  12. století  o „romantické touze“ by bylo anachronismem, jehož se
chceme  vyvarovat.  Rozsah  práce  ostatně  ani  neumožňuje,  abychom  ukázky  čerpali  z  příliš
rozsáhlého a nejasně vymezeného časového období. Pokud by však na druhou stranu byly meze
nastaveny příliš  úzce,  hrozí  nám nebezpečí,  že  obecné charakteristiky Sehnsucht  budu zastřeny
specifiky daného autora, národa či literárního směru. 

Ideálním kompromisem se tedy jeví vyjít z romantismu jako uměleckého hnutí,  ale chápat jej  v
širších hranicích.  Ačkoliv literární romantismus jako takový je ve většině evropských zemí spojen
nanejvýš  s  prvními  třemi  desetiletími  19.  století,  témata,  která  byla  tehdy  učiněna  středem
uměleckého zájmu,  zůstala  živá  přinejmenším do první  světové války a do zrodu modernismu;
teprve ten přinesl určitý radikálnější zlom. Do té doby dokonce ani triumf kritického realismu v
polovině 19. století neznamenal skutečnou revoluci, ale často jen zpracování týchž témat přísnějším,

69 HEIN: The Harmony Within, s. 7-8. Romantismus od klasicismu za pomoci pojmu nekonečna odlišuje také Heinrich
HEINE: Romantická škola, s. 191. 

70 CARNELL: Bright Shadow of Reality, s. 24-7.
71 LEWIS: The Pilgrim´s Regress, s. 5.
72 „Romantico viene  così  ad  associarsi  con  un  altro  gruppo  di  concetti,  come  magico,  suggestivo,  nostalgico,  e

supratutto con parole esprimenti stati d´animo ineffabili, quali la tedesca Sehnsucht e l´inglese wistful. È curioso
notare  come queste  ultime  non  trovano equivalente  nelle  lingue  neolatine:  chiaro  segno  dell´origine  nordica,
anglo-germanica, dei sentimenti che esse esprimono. I concetti ora ricordati han questo in comune, che essi non
forniscono più d´una vaga indicazione della cosa, lasciando all´immaginazione il compito d´evocarla.“ PRAZ: La
carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, s. 18. 

73 BABBITT: Rousseau and Romanticism, s. 83nn.
74 SCHULZ: Romantika, s. 5 a 7. 
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skeptičtějším  pohledem:  z  hlediska  Sehnsucht  je  Flaubertova  paní  Bovaryová  či  Dreiserova
sestřička Carrie přinejmenším stejně zajímavou postavou jako Novalisův Jindřich z Ofterdingen.

Budeme  se  tedy  zabývat  romantikou  vymezenou  úzce ve  vztahu  k  Sehnsucht  v  rámci  šířeji
chápaného 19.  století,  které  pro  nás  začíná  francouzskou  revolucí  roku 1789 a  končí  přibližně
počátkem světové války roku 1914.75 Autorem, který do vymezených hranic výrazněji nezapadá, ač
se k romantice hlásí,76 je C. S. Lewis. Tím, že budou na některých místech jeho texty postaveny
vedle úryvků o desítky let starších, však alespoň lépe vyvstanou obecné charakteristiky studované
zkušenosti. 
 

75 Tuto  vnější  hranici  nelze  chápat  tak  ostře.  Ačkoliv  modernismus v první  polovině  20.  století  znamenal  ostrou
antiromantickou reakci, postmoderní umění posledních desetiletí je romantice opět otevřenější. Maarten Doorman se
dokonce domnívá, že zásadní transformace západního myšlení, k níž došlo na přelomu 18. a 19. století byla jakousi
„romantickou revolucí“, v jejímž stínu žijeme dodnes (Romantický řád, s. 18). Západní kulturu prý „již dobrých dvě
stě let pohání dynamika odboje a touhy“ (s. 75). 

76 LEWIS: Surprised by Joy, s. 5.
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3. CHARAKTERISTIKA SEHNSUCHT

3.1. Radost a smutek

Zatímco v následujících dvou kapitolách se budeme zabývat povahou romantické touhy ve vztahu k
jejímu předmětu – k jeho vzdálenosti (3.2.) a zahalenosti (3.3.) – v této kapitole se zaměříme na její
subjektivní, emocionální stránku; představíme jednak její radostně extatický pól, jejž označujeme
jako  moment  setkání  (3.1.1.),  i  její  pól  melancholický,  který  nazýváme  momentem  odloučení
(3.1.2.). 

Citové rozpětí Sehnsucht je poměrně široké: sahá od extatické radosti v okamžicích, kdy se předmět
touhy zdá blízko, až po těžký smutek, v okamžicích, kdy se zdá být vzdálený. Pravý cíl toužení však
není nikdy dán zcela – není zachytitelný, nelze si ho přivlastnit  - takže i  stavy nejradostnějšího
úžasu  a  vytržení  provází  stín  žalu  nebo  bolesti.77 I  v  takovýchto  chvílích,  kdy  je  Sehnsucht
především radostí, je radostí  zraňující, ne čistým potěšením, slastí, natož pocitem štěstí. Posledně
vyjmenované emoce připoutávají  k  přítomnosti,  k  vychutnávání  toho,  co se  právě dává,  kdežto
zkušenost, o níž hovoříme, naopak člověka volá ještě někam jinam.

Podobně ani smutek v okamžicích, kdy se cíl touhy zdá být vzdálený až kamsi daleko za obzor, není
čistou  melancholií,  natož  zoufalstvím.  Vždy  obsahuje  stopu  radosti  spojenou  s  očekáváním  a
vyhlížením,  případně  se  vzpomínkou.  Sama  touha  je  přitom  vnímána  jako  přiblížení  se  k
vytouženému a ceněna nad každý klid. Z romantické perspektivy je důvodem k zoufání teprve stav
spokojenosti bez naplnění,  nepřítomnosti  Sehnsucht samotné, zatímco nepřítomnost jejího cíle je
jen zdrojem sladkého smutku. 

Mezi  oběma  extrémními  póly  lze  nalézt  řadu  mezistupňů.  Zkušenost  však  vždy  zůstává
dvojpólovou. Nikdy není čistým smutkem ani čistou radostí, ale různě namíchanou směsí obojího.78

Je také dynamickým stavem - ne čirým spočinutím v přítomném, ale pobídkou k cestě.  

3.1.1. Moment setkání

Zmíněnou dvojpólovost Sehnsucht nyní ukážeme na konkrétních příkladech – nejprve se zaměříme
na moment setkání, blízkosti vzdáleného. Dobrým výchozím bodem nám zde může být dílo Julia
Zeyera, který se tuto zkušenost často pokoušel zachytit  do slov. Takto například v románu  Jan
Maria Plojhar:

„[C]osi,  co bylo bolesti a rozkoši  stejně blízké, táhlo mu (...) srdcem podobně
vanu probouzejícího se jara, bylo to jako touha po něčem neznámém, jakýsi sen o
něčem sladkém a smutném.“79

Bolest a rozkoš, sladkost a smutek se tu setkávají; zmíněna je i touha, jíž schází jasný předmět.
Zeyer navíc zkušenost přirovnává k vanutí, které přichází náhle, stejně náhle mizí, nedá se zachytit a
po  sobě  zanechává  jen  jakýsi  snivý nepokoj.  Jinde  autor  v  Sehnsucht  spatřuje  dokonce  možný
počátek náboženství: 

77 Cf. LEWIS: Surprised by Joy, s. 72. 
78 C.  S.  Carnell   hovoří  o  dvou  různých  aspektech  Sehnsucht  odděleně  jako  o  „ecstatic  wonder“  a  „causeless

melancholy“,  což  považujeme  za  mírně  zavádějící,  protože  v  popisované  zkušenosti  je  obojí  zjevně  přítomno
zároveň. In: Bright Shadow of Reality, s. 19-20.

79 ZEYER: Jan Maria Plojhar, s. 58. 
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„Máme tušení o něčem ve všemíru, o něčem neskonale povznešeném nad chatrnou
naši zkušenost, máme neúmorné přesvědčení o nekonečném; zření na přírodu budí
v srdci našem jakýsi sladký bol, jakousi touhu po neznámém, v duši naší doutná
jiskra  zvláštního,  vroucího,  tklivého a  tajůplného  nadšení,  a  z  toho  všeho asi
temení to, co náboženstvím zoveme.“80  

Zeyer zmiňuje tradiční aspekty Sehnsucht - sladký bol, tklivé nadšení, tušení nekonečna a touhu po
neznámém – a chápe tuto z každodennosti vytrhávající zkušenost ve vztahu k počátku náboženství,
který tedy pojímá nikoliv historicky, ale psychologicky. Jeho plaše nastíněná hypotéza má tedy v
rámci  religionistiky  své  příbuzné  v  Schleiermacherově  „pocitu  absolutní  závislosti“,  v  Ottově
„náboženskému pudu“, případně v střízlivějším Hellerově konceptu náboženskosti. 

Další Zeyerova postava, Vít Choráz, prožívá Sehnsucht nikoliv ve vztahu k přírodě, nýbrž k ženě -
jako  užaslé  milostné  vytržení  ve  chvíli,  kdy  během  představení  v  benátské  opeře  spatří  zády
otočenou dámu. Skutečnost, že jí neviděl do tváře, jeho opojení zjevně nebránila:

„Svou samotou jsem vždy tak krutě trpěl
a teď jsem náhle nekonečnem letěl 
a duše moje v ekstatickém vzruchu
svá křídla rozpínala stejným rytmem
s tou duší druhou, soudružnou, jež pro mě
od prapočátku utvořena byla!...
A v snění moje proud těch zvuků linul
tak plný slz a plný velkých smutků!“81

Všimněme si,  že  k  Chorázovu extatickému snění  o  splynutí  duší  tvoří  doprovod hudba nikoliv
radostná,  ale  plná  „velkých  smutků“.  Jazyk  ukázky  je  přitom  zřetelně  platónský  –  křídla
připomenou  Faidra82,  touha  po  sjednocení  zase  Aristofanův mýtus  o  androgynii  ze  Symposia.83

Sehnsucht  je  rodnou sestrou Platónova Eróta přinejmenším všude tam, kde na sebe romantická
touha bere podobu lásky k ženě. 

Zkušenost  Sehnsucht  bývá často popisována  za pomoci  oxymorických vyjádření  jako „radostný
smutek“ či „smutná radost“. Zeyer v básni Sen zimní noci píše, jak jeho„bytost (...) prochvěl sladký
bol“84 a  přímé analogie  jeho slov  nalezneme také  v jiných evropských literaturách – například
Wordsworthovy „aching joys“85, Novalisovu „süße Wehmut“86 nebo „delicioso pungir“87 Almeidy
Garretta.  Tato  slovní  spojení  jsou  přitom  ve  všech  případech  užívána  ve  zřetelném  vztahu  k
romantické  touze:  Wordsworth  takto  popisuje  své  mladické  uchvácení  přírodou,  Novalis  zase
„romantický Orient“, Garrett pak zmíněným obratem začíná svou básnickou oslavu saudade.

80 ZEYER: Myšlenky, s. 13. 
81 ZEYER: „Troje paměti Víta Choráze“, in: Básně. Lyrika a drobná epika, s. 27. 
82 PLATÓN: „Faidros“, in: Spisy II,  246-248c, s. 242-5. 
83 PLATÓN: „Symposion“, in: Spisy II, 189-193a, s. 178-82.
84 ZEYER: „Sen zimní noci“, in: Básně. Lyrika a drobná epika, s. 390. 
85 WORDSWORTH: „Tintern Abbey“, in: Selected Poems, s. 129. 
86 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 115.
87 „Delicioso pungir de acerbo espinho“ čili  „slastné bodnutí drsného ostnu“ in: GARRETT: Camões, s. 1. „Doce

coita“ (sladký smutek) v souvislosti se saudade uvádí i Vasco de Brito již ve 14. století (BARRETO: Fado, s. 90).
Lourenço o šest set let později zmiňuje „příchuť medu a slz, jež toto portugalské slovo navozuje“. (LOURENÇO:
„Portugalský čas“, in: Chaos a nádhera, s. 50). Cf. také název další jeho eseje: „Stesk jako šťastná melancholie“, in:
Chaos a nádhera, s. 54-7.
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Touha,  tušení  blaženosti,  radost  a  žal  jsou  také  pocity,  jež  se  jako  charakteristiky  Sehnsucht
opakovaně objevují v Hoffmannových Kreislerianách a to nejčastěji v souvislosti s hudbou. Takto
například v povídce Don Juan: 

„[O]blévá mě blažený pocit, který, mám za to, dokáži vyjádřit pouze v tónech (...).
Otevři  se,  ty  daleká,  neznámá  říše  duchů  –  ty  nádheryplný  Džinistáne,  kde
nepojmenovatelný,  nebeský  žal  jak  nevýslovná  radost  uchvácené  duše  tak,  jak
nikdo netušil, splňuje všechno, co se kdy na zemi slíbilo!“88

Studenta Anselma z jiné Hoffmannovy povídky Zlatý kořenáč se při vzpomínce na nedávné setkání
s krásou zázračných hádků v bezovém keři zase „zmocnila ona nevýslovná touha (unaussprechliche
Sehnsucht) a palčivá žádost, které (...) otřásaly jeho srdcem křečovitě bolestnou slastí“.89 Obdobně
na  jiných  místech  příběhu  mladík  zakouší  „nepoznaný  cit  nejvyššího  blaženství a  nejhlubší
bolesti“,90 případně „pocit, kterého dosud nepoznal, sám nevěděl, zda bolest či slast“.91 Jindy zase
„[c]ítil, jak nějaká neznámá síla (ein unbekanntes Etwas) se zdvíhá v jeho nitru způsobujíc mu onu
slastnou trýzeň, která není než touha (Sehnsucht), slibující člověku jiné, vyšší bytí“.92 Vedle stále se
vracejícího spojení radosti a bolesti si všimněme též skutečnosti, že se o touze -  i když je zakoušena
opakovaně - hovoří stále znovu jako o neznámé a nevýslovné.93

Z trochu jiného úhlu se ambivalence Sehnsucht dotýká Eduard Mörike, když při pohledu na krásu
noci hovoří o „palčivém rozporu plnosti a hladu“.94 Cítí se nádherou zaplaven, už neví, co víc by si
měl  přát,  a  přitom stále  nemá dost,  ba  naopak,  touží  tím víc.  Na paradox hladovění  uprostřed
přesycenosti pak naráží také Zeyerova slova o tom, že  „[j]e cosi smutku podobného v nejhlubší
hloubi  velké blaženosti“.95 Podobně i  Lewisova hrdinka Psýché právě ve chvílích,  kdy se cítila
nejšťastnější, nejvíce tesknila po smrti.96 Hlad zjevně přesahuje možnosti krásy nasytit a Sehnsucht
ani ve svých extatických momentech neztrácí bolestný osten.97

Vytržení může mít až dionýsovské rysy posvátného šílenství a opilosti. Například u Shelleyho, který
takto oslovuje „neznámého a strašného“ ducha krásy: „Náhle na mě padl tvůj stín; / Vykřikl jsem a
sevřel ruce v extázi.“98 Podobně Wordsworth hovoří ke skřivanu, jehož zpěv jej unáší vzhůru: „Je v
tobě šílenství a božská radost / v písni tvé.“99 Právě ptáci se jako symbol extáze Sehnsucht objevují
v romantické poezii velmi často. Spojují v sobě hudbu, pohyb vzhůru k nebi a někdy též unikavost,
skrytost a nepolapitelnost. Wordsworthova kukačka je „vytoužená, nikdy neviděná“100 - její toulavý
88 HOFFMANN: „Don Juan“, in: Princezna Brambilla a jiné fantastické povídky, s. 198. 
89 HOFFMANN: „Zlatý kořenáč“, in: Zachýsek zvaný Rumělka. Zlatý kořenáč, s. 173. 
90 Tamt., s. 169.
91 Tamt., s. 173. 
92 Tamt., s. 189. 
93 K tomu více v kapitole 3.3.1. 
94 MÖRIKE: „V noci“, in:  Proč bolíš, radosti?, s. 16. Sytosti, jež neruší žízeň, se autor v souvislosti se Sehnsucht

dotýká též v básni „Besuch in Urach“ (MÖRIKE:  Gesammelte Werke. Erster Band,  s. 41):  „Ich fühle,  wie von
Schmerz und Lust gedrängt / Die Träne stockt, indes ich ohne Weile, / Unschlüssig, satt und durstig, weiter eile.“

95 ZEYER:  Myšlenky,  s.  51.  Cf. THOMPSON: „Daisy“, in:  The Poems of  Francis Thompson,  s.  4:  „She left  me
marvelling why my soul / Was sad that she was glad; / At all the sadness in the sweet, / The sweetness in the sad.“

96 LEWIS: Dokud nemáme tvář, s. 59. 
97 Cf. též analýzu Schubertovy písně Ganymed od Sybille Reichertové: „[W]hile the force of Ganymed´s desire colors

his world in the most welcoming tones, its warm reception can still not quite live up to the urgency of his longing.“
(REICHERT:  Unendliche Sehnsucht, s. 210). Také v esejích Simone Weilové najdeme cenné postřehy o touze po
kráse, jež se přiblížením ke svému předmětu nedokáže nasytit: „Nous ne désirons pas autre chose, nous possédons
cela, et pourtant nous désirons encore.“ Citovaný text s problematikou Sehnsucht těsně souvisí, byť se jím zde
nemůžeme blíže zabývat. Cf. WEIL: „Formes de l´amour implicite de Dieu“, in: Oeuvres, s. 735. 

98 SHELLEY: „Hymn to Intellectual Beauty“, in: The Complete Poetical Works, s. 527.
99 WORDSWORTH: „To a Skylark“, in: Selected Poems, s. 74.
100 WORDSWORTH: „To the Cuckoo“, in: Selected Poems, s. 82-3.
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hlas okouzluje svět a přináší vzpomínky na dětství. Zpěv slavíka u téhož autora a zejména ve slavné
Keatsově ódě vytrhuje ze všednosti a unáší imaginaci do výšin, kam ji jinak vyzdvihuje snad jen
„bůh vína“101 či  „Bakchus se svými společníky“.102 Čtvrtým oblíbeným opeřencem je pak drozd –
opět u Wordsworthe103 a také u Zeyera, podle nejž pějě „pln touhy a něhy / pln sladkých muk.“104

Přehlídku zkušenosti Sehnsucht vnímané jako setkání, jako dotek naplnění a sladkobolné vytržení z
přítomného  místa  a  času  můžeme uzavřít  citátem z  dopisu  malíře  Edwarda  Burne-Jonese  otci.
Mladý Jones se tehdy, v zimě roku 1854, vydal na pouť do Godstow, místa kde měla být pohřbena
krásná Rosamunda, zavražděná milenka krále Jindřicha II. a oblíbená hrdinka anglické romantické
literatury. Skutečná krajina kolem řeky se mu cestou prolínala se středověkou: 

„Nepamatuji se, že bych kdy prožil tak nevýslovnou extázi – byla ve své prudkosti
až bolestivá. Mám nyní strach oddávat se svým snům, tak silným, že se podobají
spíš vzpomínkám než představám, ačkoliv obvykle netrvají déle než půlhodinu; a
pak mě zvuk pozemských zvonů v dálce a zanedlouho i oblak páry nad stromy v
místě, kudy prochází železnice, strhly zpět do doby, o níž nemohu uvěřit, že v ní
skutečně žiji.“105 

3.1.2. Moment odloučení

Dosud jsme se zabývali Sehnsucht jako setkáním s předmětem touhy, jako pocitem, o němž hovoří
Novalisův Jindřich, když stoje na výšině zvolá: „Ty dálky jsou mi tak blízko.“106 Táž zkušenost má
však i svůj opačný moment, kdy je vnímána především jako odloučení, kdy dálky jsou daleko a
blízká je jen šeď. 

Jak už bylo řečeno, Sehnsucht vždy obsahuje oba póly – její předmět není nikdy zcela vlastněn, není
natolik blízko, aby radost anihilovala bolest  a smutek, a naopak: není natolik daleko, aby touha
sama nepřinášela radost. Přesto však lze rozlišit mezi extaticky prožívaným momentem setkání a
melancholickým momentem odloučení. Ten druhý skvěle popisuje Hoffmann ve Zlatém kořenáči:

„Snad se tě smím přímo optat, čtenáři, zda jsi v svém životě neměl hodiny, ba dny
a  týdny,  kdy  ti  všechno  tvé  obvyklé  konání  a  počínání  způsobovalo  mučivou
nelibost a kdy se ti vše, co se ti jindy zdálo důležité a hodné, abys to choval v
mysli  a myšlenkách, pojednou zazdálo hloupé a ničemné? Nevěděls  pak,  co si
počít,  kam se  obrátit;  nejasné  tušení  zdvíhalo  tvou hruď,  že  se  ti  musí  splnit
nějaké výsostné přání, překračující meze veškeré pozemské slasti,  nějaké přání,
které si duch jako přísně vedené, bázlivé dítě ani netroufá vyslovit, a v této touze
po onom neznámém cosi (Sehnsucht nach dem unbekannten Etwas), co se kolem
tebe vznášelo na každém kroku jako  nadýchaný sen s  postavami průhlednými,
rozplývajícími se při ostřejším pohledu, zmlkal jsi pro všechno, co tě obklopovalo.
Plížil ses po světě s očima sklopenýma jako beznadějně milující a nic, co lidé před
tebou v pestrém víru tropili, nevzbuzovalo v tobě ani bolest, ani radost, jako bys

101 WORDSWORTH: „The Nightingale“, in: Selected Poems, s. 89. 
102 KEATS: „Ode to a Nightingale“, in: Selected Poems, s. 211. 
103 WORDSWORTH: „The Reverie of Poor Susan“, in: Selected Poems, s. 93. 
104 ZEYER: „Z jara“, in: Básně. Lyrika a drobná epika, s. 13. 
105 FITZGERALD: Edward Burne-Jones, s. 31.
106 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 109. 
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už  nenáležel  tomuto  světu.  Bylo-li  to  někdy  tak,  milý  čtenáři,  znáš  z  vlastní
zkušenosti onen stav, ve kterém se potácel student Anselm.“107

Stav, který zde Hoffmann popisuje, můžeme sice označit jako melancholii, ale zvláštního druhu,
jenž  odpovídá  zkušenosti  Sehnsucht.  Student  Anselm přišel  sice o  zážitek blízkosti  zázračného
jinosvěta, kterému byl na okamžik na dosah, nepřišel však o svou touhu, která ho nyní oslepuje k
okolní všednodenní skutečnosti a přitahuje k onomu „neznámému cosi“, co je ceněno nad všechno
ostatní. Smutné toužení je pro něj posledním pojítkem k zázračné říši, vláskem, za nějž visí nad
propastí všednosti. Podobný pocit zakouší Susetta Gontardová, když je odloučena od milovaného
Hölderlina: 

„Jak je ve mně a kolem mne od té doby, cos odešel, prázdno a pusto; jako kdyby
můj život ztratil veškerý smysl, jen v bolesti jej ještě cítím.-- Jak teď miluji tuto
bolest; vždy znovu po ní zatoužím, jestliže mě opustila a kdykoli se mne opětovně
zmocňuje stará otupělost.“108 

Smutek je pro ni žádaným pocitem, jenž z jejího srdce nikdy „nemá být vymazán“109, je znamením
čekání na milého, ochranou před zapomněním. Je také připomínkou a jako takový obsahuje stopu
radosti. Jedná se o tutéž Sehnsucht – jen v situaci, kdy se vytoužený předmět zdá být příliš daleko,
než aby mohl působit extázi či opojení. 

V podobném stavu jako Anselm či Diotima se nachází také Dreiserova Carrie, když se po projížďce
okolo paláců bohatých, o nichž „byla nezvratně přesvědčená, že tam přebývá štěstí“110, vrátí zpět do
svého ubohého pokoje: 

„Bylo jí teskno, neměla ani pomyšlení na nějakou práci, a tak se jen houpala a
tiše si prozpěvovala. Na rty se jí draly staré písně, a jak je zpívala, loučila se se
svými nadějemi. Toužila, toužila, toužila. Chvilku se jí zastesklo po jejím starém
pokojíku v domku v Columbia City, pak zase prahla po skvělé vile na Severním
nábřeží,  tu  opět  po  krásných  šatech,  které  viděla  na některé  dámě,  potom po
nádheře nějaké scény. Byla nesmírně smutná. A přece její touhy a představy byly
jenom mlhavé. Nakonec se vžila do pocitu, že je úplně sama a opuštěná, a stěží se
ubránila pláči. Stále si tiše prozpěvovala a ani nepozorovala, jak čas uplývá. Přes
všechen stesk a smutek byla v podstatě šťastná.“111

Její sladkobolná touha, i když byla probuzena při pohledu na domovy privilegovaných, je mlhavá a
jen těžko hledá svůj předmět. Spíše má podobu neurčitého nepokoje a také jakési pobídky k cestě. 

Sybille  Reichertová  mimo  jiné  vymezuje  Sehnsucht  jako  „princip  neustálého  pohybu  a  věčné
změny.“112 Tato touha je zakoušena – a zvláště pak ve svém momentu odloučení – jako duchovní
bezdomovectví  a  potřeba  cesty k  neznámému  domovu.  Skvěle  ji  vyjádřil  Kenneth  Grahame  v
deváté kapitole Žabákových dobrodružství, která popisuje příchod podzimu a začíná tím, že se pan
Krysa, jeden ze čtyř hrdinů románu,  „cítil  neklidný a nevěděl přesně proč“.113 Pryč byl klid léta,

107 HOFFMANN: „Zlatý kořenáč“, in: Zachýsek zvaný Rumělka. Zlatý kořenáč, s. 187. 
108 Hölderlin a Diotima, s. 3. 
109 Tamt., s. 86. 
110 DREISER: Sestřička Carrie, s. 112. 
111 Tamt.
112 REICHERT: Unendliche Sehnsucht, s. 149. 
113 GRAHAME: The Wind in the Willows. 
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vlaštovky prožívaly „sladký nepokoj“114 a odlétaly k jihu a také on, aniž by znal příčinu, byl náhle
slepý k blízkému a upíral pohled na obzor. Týž pocit vyhnanství zmiňuje Hölderlin ve své Elegii115,
Baudelaire v  Malých básních v próze116 a Goethova Mignon o něm zpívá Vilémovi.117 Ve všech
zmíněných případech je odloučení od předmětu touhy výzvou k cestě, k duchovnímu putování, pro
něž má angličtina výstižný výraz quest.

3.1.3.  Shrnutí

V kapitole 3.1. jsme sledovali emocionální stránku Sehnsucht, zejména pak vztah radosti a smutku
v rámci této zkušenosti. Představili jsme dva její základní póly – moment setkání, kdy se vzdálený
předmět touhy ukazuje jako blízký, a moment odloučení, kdy je naopak bolestně zakoušena jeho
nepřítomnost.  Zároveň  jsme  však  ukázali,  že  oba  momenty  nelze  zcela  oddělit:  Sehnsucht  je
subjektem vnímána vždy jako oxymorická „smutná radost“ či „radostná bolest“. 

¨

114 Tamt., s. 180. Na jiném místě příběhu Krysa zakouší Sehnsucht  v souvislosti se vzdálenou hudbou. Touha jej dál
pobízí k cestě i poté, co melodie ustane: „,It´s gone!´ sighed the Rat, sinking back in his seat again. ,So beautiful
and strange and new! Since it was to end so soon, I almost wish I had never heard it. For it has roused a longing in
me that is pain, and nothing seems worth while but just to hear that sound once more and go on listening to it for
ever.´“ Tamt., s. 148.

115 „Täglich geh´ ich heraus und such´ ein Anderes immer.“ HÖLDERLIN: „Elegie“, in: Sämtliche Gedichte, s. 265.
116 „Il me semble que je serais toujours bien là où je ne suis pas; et cette question de déménagement en est une que je

discute sans cesse avec mon âme.“ BAUDELAIRE: „Anywhere out of the World“, in:  Petits poèmes en prose, s.
252. 

117 „Znáš onen vrch, kde mosty z mraků jsou? / (…) V tu krásnou zem jde naše pouť. Tam, otče můj, tam jděm!“
GOETHE: Viléma Meistera léta učednická, s. 155.
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3.2. Dálka 

Poté,  co  jsme  prozkoumali  vnitřní,  emocionální  stránku  Sehnsucht,  budeme  se  nyní  zabývat
vztahem této zkušenosti k jejímu domnělému předmětu. Ten je, jak v následující kapitole ukážeme,
rozpoznáván především jako vzdálený, případně jako dálka sama. 

Tuto základní  kategorii  vzdálenosti  prozkoumáme nejprve  v prostoru (3.2.1),  když představíme
vazbu romantické touhy k dálkám, hloubkám a výškám i její ambivalentní vztah k domovu. Dále se
zaměříme na tutéž kategorii vzdálenosti v čase (3.2.2.) – budeme se věnovat tématu vzpomínky a
očekávání a též otázce romantického tíhnutí k představě zlatého věku protikladného k neuspokojivé
přítomnosti. Zajímat nás bude též vzdálenost milované bytosti v romantické lásce (3.2.3.). Na závěr
se pak budeme zabývat důsledky pokusů o přiblížení k dálce (3.2.4.). 

3.2.1. Dálka a prostor

horizontála

Již  bylo  řečeno,  že  klíčovým textem  pro  pozdější  romantické  vymezení  pojmu  Sehnsucht  byl
Goethův  román  Viléma  Meistera  léta  učednická a  v  něm především  postava  záhadné  dívenky
Mignon, jež se častěji dorozumívá zpěvem a tancem než slovy. Její písně si v Německu přelomu 18.
a 19. století získaly značnou oblibu a na pohlednicích a v populárních tiscích žily vlastním životem
nezávisle na osudech románu.118 Obě nejznámější119 přitom představují dálku jako vlastní předmět
touhy. V první dívka opěvuje vzdálenou zemi – Itálii, ale Itálii přetvořenou vzpomínkami a sny.
„Znáš onu zem? (...) Znáš onen vrch, kde mosty z mraků jsou?“120 ptá se Viléma a v refrénu pak
opakovaně vybízí k cestě tam do daleka („Dahin! Dahin!“). O řadu kapitol dál Mignon mladíka
vyruší ze snění o neznámé krásce, jež mu právě zachránila život, druhou písní: „Jen ten, kdo touhu
(Sehnsucht) zná, tuší mé žaly / (...) zřím mračna vzdálená, / jež obzor halí. / Můj milý, jenž mě zná, /
je někde v dáli.“121 Touha se tu opět pojí k dálce – k prostoru za obzorem, k nepřítomnému milému.
Ta slova se Viléma hluboce dotknou – neví, kam jet a jak, ví jen, že se musí vydat na cestu někam
jinam: 

„[T]oto vábení milého anděla strážce  (...)  zvyšovalo  (...)  nepokoj, který cítil už
předtím. Tajný žár plížil se jeho žilami, určité a neurčité představy se střídaly v
jeho duši a vzbuzovaly v něm nekonečnou touhu (ein endloses Verlangen). Hned si
přál koně, hned křídla, a cítě, že je mu nemožné, aby zůstal, jal se teprv přemýšlet,
kam by vlastně chtěl.“122 

Variace na téma touhy vábené dálkou jsou konstantou romantické poezie.123 U Eichendorffa „mluví
hlas opilých dálav / jak o příští velké štěstěně“.124 Dálka hraje hlavní roli též v jeho básni Touha,
kde lesní roh vybízí k cestě noční krajinou125 a s pobídkou k putování se setkáme i ve stejnojmenné

118 ASSEL  a  JÄGER:  „Goethe-Motive  auf  Postkarten.  Eine  Dokumentation“  (on-line),  in:  Goethe  Zeit  Portal,
http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=256, zkontrolováno 18. srpna 2009.

119  Písně „Kennst du das Land“ a „Nur wer die Sehnsucht kennt“. 
120 GOETHE: Viléma Meistera léta učednická, s. 155.
121 Tamt., s. 239.
122 Tamt., s. 240. 
123 Již roku 1799 píše Thomas Campbell: „´Tis distance lends enchantment to the view, / and robes the mountain in its

azure hue.“ Cf. PRAZ: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, s. 17. 
124 EICHENDORFF: „Krásná cizinka“, in: Věčný poutník stesk, s. 27. 
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básni  Eduarda Mörikeho.126 Zcela klíčovými texty jsou zde  však  dva  největší  romány německé
romantiky, oba kriticky navazující na Viléma Meistera - Novalisův Jindřich z Ofterdingen (1800)127

a Tieckovy  Toulky Franze Sternbalda  (1798),128 v nichž  obou touha po dálce ztrácí svůj pouze
horizontální rozměr a získává, jak ještě ukážeme, širší časoprostorové souřadnice.

Vytoužená dálka bývá často vnímána jako bezbřehá a nedosažitelná, jako neznámé das Ferne beze
jména.129 Tak například Zeyerův Jan Maria  Plojhar hledí  k mrakům plujícím  „do nesmírna, do
nekonečna, do ideálu“. A autor dodává: 

„Budily touhu k letu za tím slunnem a ladem a mírem... Prostředkovaly tak mezi
úzkým obrazem pozemské  krásy  a  mezi  tím,  po  čem věčně  toužíme,  čeho  ani
vysloviti,  ani  domysliti  nelze  a  co  i  té  pozemské  kráse  významu  a  podstaty
dodává.“130 

Z oblak se zde stávají  ukazatele k neznámému poslednímu předmětu touhy, který se nenachází
uvnitř hranic tohoto světa. Podobnou funkci jako Zeyerovy mraky má u Wordsworthe silnice,131

která přitahuje Sehnsucht ne proto, že by byla jejím cílem, ale jako ukazatel k cíli, který sám zůstává
nepojmenován:

 „Miluji silnici: jen máloco 
mám radši; odjakživa ovládala 
mou představivost, od narození
a od dětství, kdy čára mizící 
do dálav, pouhý krok za onu mez,
za kterou v životě jsem nevkročil,
mi bývala průvodcem k věčnosti
či alespoň do neznáma bez hranic.“132 

Jindy  však  vytoužená  dálka  dostává  jméno  nebo  alespoň  jasnější  tvar.  Nejčastěji  se  jedná  o
nenavštívené, geograficky ne zcela přesně určené místo – o vzdálenou zemi, o krajinu Orientu, o
mytickou zahradu (ať už rajskou nebo Hesperidek), anebo o říši zjevně zplozenou představivostí,
jakou je Baudelairova oxymorická „Čína Západu“.133 

125 „Es schienen do golden die Sterne / Am Fenster ich einsam stand / Und hörte aus weiter Ferne / Ein Posthorn im
stillen Land.“ EICHENDORFF: „Sehnsucht“, in: Eichendorffs Werke in einem Band, s. 100.

126 MÖRIKE: „Sehnsucht“, in: Gesammelte Werke – Erster Band, s. 127.
127 V českém překladu je román známější jako Modrá květina. 
128 Cf. REICHERT: Unendliche Sehsnucht, s. 155-6.
129 Cf. LEWIS: Surprised by Joy, s. 35.
130 ZEYER:  Jan Maria Plojhar, s. 38. Cf. též:  „Dálka, nekonečnost! Jak neurčité sny ty představy dřímající v duši

budí, jakou závrať působí!“ ZEYER: Myšlenky, s. 83. 
131 Romantik však může vůči cestě pociťovat i odpor – zejména vůči dopravním prostředkům, které pohyb zjednodušují

a urychlují. Babbitt (Rousseau and Romanticism, s. 232) si například všímá „křížové výpravy rané romantiky proti
železnici“. Železniční doprava má totiž „určitý cíl a míří k němu po co nejpřímější dráze“. Podobně ve 20. století C.
S. Lewis (Surprised by Joy, s. 156-7) argumentuje v neprospěch automobilu jakožto stroje „anihilujícího dálku“.
Ještě zásadnější odkouzlující potenciál  dopravy  letecké snad ani není třeba zmiňovat – téměř jakékoliv místo na
planetě je navštívitelné v řádu několika hodin a v romantické perspektivě tak může být až příliš snadno vyrváno z
kouzelné říše neznáma a nedosažitelna. 

132 WORDSWORTH: „Předehra,“  in: Jezerní básníci, s. 75. Jinde básník píše: „V poezii na [mě] mocně působí jen to,
co podněcuje obrazotvornost, tj. to, co se zabývá nebo vzrušuje Nekonečnem.“  cf. WELLEK:  Koncepty literární
vědy, s. 78. Nekonečno, je přitom v romantice, krajní podobou dálky, jež Sehnsucht přitahuje. 

133 BAUDELAIRE: „Vyzvání k cestě“, in: Malé básně v próze, s. 52. 
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Pozoruhodně často se k Sehnsucht váží obrazy oceánu a v souvislosti s ním země za obzorem. V již
zmíněném Plojharovi dřímá  „touha po cestách do dalekých moří a neodkrytých posud světů“.134

Hölderlin píše o zlatých březích a zahradách za vlnami.135 Mořské hladiny se též příznačně řadí k
nejčastějším námětům pláten C. D. Friedricha. Jindy bývá námořní život zasvěcený dálce zmiňován
v protikladu k touhu dusícímu životu na zemi – takovýto kontrast nalezneme ve hře  Beyond the
Horizon Eugena O´Neilla i v Žabákových dobrodružstvích Kennetha Grahama, kde proti sobě stojí
postavy mořské a říční krysy, jedné toulavé a druhé vázané k místu.136 

Vedle oceánu přitahují pozornost i pozemské obzory zejména v souvislosti s horami.  „Vzdálené
kopce” probouzely Sehnsucht u Williama Wordsworthe v  Předehře137 a stejně tak i u Novalisova
Jindřicha, jehož uchvácený pohled do nedohledných dálek, ústí ve vizi Modré květiny, ústředního
symbolu touhy a jejího předmětu v německé romantice.138 Barva této květiny není přitom náhodná,
nýbrž je tradičně spojována s mořskou hladinou, nebem a nocí a  především právě s dálkou, jíž i
ustálené slovní klišé dává jméno „modravá“.139 „[Znáš ještě] touhu do modra a do dálav?“140 ptá se
též Eichendorff a Sehnsucht je v jeho verších spojena s barvou vzdáleného obzoru. 

vertikála

To, co bylo dosud řečeno o dálkách, lze rozšířit též na výšky a hloubky. Svět hor nebo naopak dolů
patří do běžného romantického inventáře a na rozdíl od rovin a nížin představuje jeden z častých
cílů Sehnsucht. 

Výška se váže i k Modré květině. Ta nevykvetla prvně na stránkách Ofterdingena, nýbrž má svůj
původ v středoněmeckých lidových vyprávěních o zázračném květu, který se zjevoval jen jednou v
roce o svatojánské noci a plnil všechna přání. Tuto bylinu nebylo možno nalézt a utrhnout uprostřed
civilizace, ale jen v horách.141 

V horách se výšky pojí  s dálkami a oboje pak se symbolem Modrého květu.  Hory – konkrétně
Castlereagh Hills na severovýchodě Irska – také poprvé probudily romantickou touhu v šestiletém
C. S. Lewisovi:  „Nebyly příliš vzdálené, ale pro dítě naprosto nedosažitelné. Naučily mě touze –
Sehnsucht; udělaly ze mě nadobro (...) stoupence Modré květiny.“142 

Kopce, hory, vrcholky, ty všechny dokáží romantickou touhu zaujmout, zahání ji však jednotvárnost
rovin a přívětivost domestikované krajiny. Když byl C. S. Lewis několik let po zmíněné zkušenosti
poslán na soukromou střední školu do Anglie a poprvé spatřil krajinu „zeleného Hertfordshiru“, byl
zděšen  rovinou.  „The  flatness!“ konstatoval  s  hrůzou.143 Nudnost,  všednost,  monotónnost  oné
krajiny mu v autobiografii ještě po letech vystačila na celý dlouhý odstavec. 

Mnohý dnešní Evropan by Lewisovy dojmy snad přirozeně sdílel, aniž by tušil,  že je jeho vkus
ovlivněn estetickým zlomem počátku 19. století a že se vlastně ocitá na straně romantické menšiny

134 ZEYER: Jan Maria Plojhar, s. 43. 
135 HÖLDERLIN: „Éteru“, in: Blažený mezi bohy, s. 22. 
136 GRAHAME: Wind in the Willows, s. 176-194. 
137 „[T]he distant hills / Into the tumult sent an alien sound  Of melancholy, not unnoticed, while the stars, / Eastward,

were sparkling clear, and in the west / The orange sky of evening died away.“ WORDSWORTH: The Prelude, s.
27.

138 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 56. 
139 Cf. SCHUTH: Die Farbe Blau, s. 148. 
140 EICHENDORFF: „Filipu Veitovi“, in: Věčný poutník stesk, s. 62. 
141 Tamt. s. 137. 
142 LEWIS: Surprised by Joy, s. 7.
143 Tamt., s. 24.
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posledních dvou staletí proti většině staletí předcházejících. Kdyby se byl narodil, řekněme, v roce
1500, zřejmě by bez obtíží přitakal dojmům Martina Luthera z cesty do Itálie - spolu s ním by si
zamiloval Pádskou nížinu a ve Švýcarsku viděl jen zemi neúrodných hor.144 

Sehnsucht se štítí blízkého a zabydleného a utíká pryč směrem vzhůru i dolů. Veden touhou opustil
mladík  Kristián  v  symbolických  krajinách  Tieckovy  Runové  hory přívětivou  nížinu,  lidskou
společnost i  předurčené povolání zahradníka a stal  se raději osamělým lovcem v horách. Veden
toutéž touhou se jeho kolega Elis z Hoffmannovy povídky Doly ve Falunu stal horníkem. Na zemi
již nebyl schopen nalézt, co hledal, zatímco podzemí znamenalo příslib pohledu zjasněného pro to,
co  se  skrývá nad nebem.145 Skrz  hloubky možná vede cesta  k  výšinám.  A mladíkovo  „Hinab!
Hinab!“146 v  reakci  na  sladkobolný  sen  o  krásné  a  strašné  podzemní  říši  vertikálně  zrcadlí
Mignonino horizontální „Dahin! Dahin!“. Hlubina je sestrou dálky. 

Také Novalisův román  Heinrich von Ofterdingen,  odehrávající  se v krátkém čase na omezeném
prostoru cesty z Durynska do Augšpurku, je skrze Sehnsucht rozšířen do dálek a výšek, a to jak v
prostoru, tak v čase. Slouží k tomu nejen četná vložená vyprávění z dávných dob a dalekých krajin,
ale taky Jindřichova touha upínaná k obzorům – tu k domovu, tu zase k cíli cesty. Titulní hrdina se
nikdy nenechá uvěznit  jen na přítomném místě a v přítomném okamžiku.  Román je  rozšířen o
vertikálu díky sestupu do dolů v šesté kapitole a díky celé mytologii hornictví, kterou autor tuto
epizodu obestře. Nejen k horám a dolům se však na vertikální ose může touha po vzdáleném vázat.
Další vhodným cílem jsou hlubiny moře, anebo samozřejmě nebe -  tak jako v Eichendorffově básni
Ticho.147

Výklad  o  dálkách  nelze  opustit  bez  bližší  zmínky  o  Casparu  Davidu  Friedrichovi,  jehož  dílo
reprezentuje  na  poli  výtvarného  umění  vše,  co  jsme  dosud  vyložili  především na  příkladech  z
literatury. Zejména slavné  Křídové útesy na Rujaně148 představují  důmyslnou meditaci  o dálce a
blízkosti, výšce a hloubce.149 Mořský obzor zde plynule splývá s nebem a pokračuje do nekonečna.
Dálky  a  výšky jsou  také  výrazně  přítomny  téměř  na  všech  Friedrichových  plátnech:  ať  už  je
námětem výjev z hor, věž katedrály, plavba lodí s dlouhými stěžni nebo třeba průhled oknem ze
stísněné  místnosti  do  otevřené  krajiny tam venku.  Linie  téměř  vždy směřují  ven  z  obrazu150 a
naznačují, že tím, na čem záleží, je především nekonečno za hranicemi plátna. Všechno ostatní –
hory, stěžně, stožáry, okna, brány i obzory - slouží jen jako ukazatel k výškám a dálkám. Friedrich
nechce věrně zobrazovat vezdejší skutečnost, ale její hranice; chce vzbuzovat touhu po tom, co je za
nimi.  Oči diváka mají  směřovat k obzoru, jemuž autor friedrichovské monografie Norbert Wolf
dává jméno „Sehnsuchtshorizont“.151  

144 ERIKSON: Mladý muž Luther, s. 132. Cf. též DOORMAN: Romantický řád, s. 13-14: „Západní člověk, který jde
dnes lesem, tak činí jinak, než ten, kdo žil v 18. století, nebo indián z kmene Hopi. Ba co více: prochází se také
úplně jiným lesem. (...) Kdo jde lesem, vyráží do přírody, zažívá neurčitý pocit vznešenosti, duševního klidu, čistého
vzduchu a zdraví. Kde v jiných kulturách a časech člověk spíše chodil, plahočil se či plížil, tam se západní člověk od
dob romantismu prochází. (...)  Kdo jde lesem,  nevláčí  s  sebou žádné dřevo,  plody  nebo usmrcená zvířata,  ale
Rousseaua, Schuberta, Wackenrodera, Wordsworthe a Caspara Davida Friedricha.“ Dále cf. BABBITT: Rousseau
and Romanticism, s. 213 – Autor zde v souvislostech popisuje odpor neoklasických spisovatelů k divoké přírodě:
„The Alps  were regarded as the place  where Nature swept  up  the rubbish of  the earth  to  clear  the plains  of
Lombardy.“ 

145 HOFFMANN: „Die Bergwerke zu Falun“, in: Die Serapionsbrüder, s. 215.
146 Tamt., s. 217. 
147 „Ich wünscht, ich wäre ein Vöglein / Und zöge über das Meer, / Wohl über das Meer und weiter / Bis daß ich im

Himmel wär!“ EICHENDORFF: „Die Stille“, in: Eichendorffs Werke in einem Band, s. 45. 
148 „Kreidefelsen auf Rügen“ (1818), cf. WOLF: Caspar David Friedrich, s. 53. 
149 Tamt., s. 52.
150 Cf. extrémní případy této tendence v případě obrazů „Abend“ (okolo 1824, Tamt., s. 63) a „Meer mit aufgehender

Sonne“ (1826, Tamt., s. 79). 
151 Tamt., s. 52.
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Fernweh a Heimweh

Sehnsucht paradoxně touží zároveň po dálce i po domově. Jako mnohé jiné i Jindřichova otce z
Novalisova  Ofterdingena odvedla v mládí z  domova touha po cizině  (Lust nach der Fremde) z
domova, pod jejímž vedením doputoval až do vysněné Itálie. Jeho cesta však neskončila naplněním,
ale gestem ohlédnutí. Zatímco druhové se šli večer bavit s Italkami, jeho samotného vyhnal stesk po
domově (Heimweh) za hradby města.152 Touha, která se tedy doma vztahuje k dálce, se v dálce
vztahuje k domovu; a nedá se utišit přítomným místem.

Tak i sám Jindřich na počátku své cesty stane na prahu vzdálené modři, k níž dříve tolikrát vzhlížel.
Stojí zde a zázračná květina je na dosah – ne však proto, že by mu rostla u nohou. Květ nelze na
přítomném  místě  utrhnout,  zjevuje  se  jen  jako  fata  morgána.  Zdá  se  teď  být  blízko  kvůli
zdvojenému  působení  dálky:  Jindřichovi  je  vzdálen  domov,  k  němuž  se  obrací  ve  vzpomínce,
vzdálený však  zůstává i obzor, k němuž vzhlíží v očekávání.153 

Podobně Lewis vkládá jedné ze svých románových postav do úst slova: „Když vzpomínám na své
staré malacandrijské údolí, stýská se mi po něm. A přece Bůh sám ví, že když jsem v něm tento zpěv
poslouchal, velmi se mi stýskalo po Zemi.“154

Fernweh a Heimweh však nemusejí být jen dva protikladné principy, které člověka přitahují silou
přímo úměrnou tomu, jak je vzdálen od jejich předmětu.155 Často je touha po dálce a po domově
vnímána jako jedna a táž. Chestertonův paradoxní  verš:  „Men are homesick at  their homes,“156

vystihuje jádro věci: i doma si mohou lidé stýskat po domově.

Tento „gnostický“ sklon, kdy zde je cizina a jinde je doma, se v souvislosti se Sehnsucht objevuje
velmi často. V Hoffmannově Zlatém kořenáči čteme salamandrovo proroctví o naší době, kdy „jen
nekonečná touha bude [člověku] donášet tajemnou zprávu o báječné říši, kterou dříve obýval.“157

Touha tedy slouží  lidem-vyhnancům jako ukazatel k ztracenému rajskému domovu. Nedává jim
poznat, kam patří, ale jen to, že někam jinam. 

Podobně Elis Fröbom z Dolů ve Falunu se již od malička setkává s voláním podzemní říše, jež se
mu zjevuje jako pravý domov:  „[M]ěl (...) pocit, jako by mu stařec ukázal nový, neznámý svět, do
nějž  náležel  a  jehož  kouzlo  se  mu  už  jako  malému  chlapci  otvíralo  ve  zvláštních  tajemných
tušeních.“158 Vytoužené místo zůstává vzdálené, neznámé a cizí a přitom již od dětství zakoušené
jako to, kam člověk skutečně patří. 

152 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 15-16. Podobně najdeme napětí mezi Heimweh a Fernweh i u Kristiána z
povídky Runová hora, jehož přepadne v cizině stesk po domovském  světě nížiny „ze kterého o své vůli odešel
hledat štěstí v neznámých končinách, v horách, mezi cizími lidmi.“ TIECK: „Runová hora“, in: Život básníka, s. 64. 

153 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen,  s. 21. 
154 LEWIS: Návštěvníci z mlčící planety, s. 150. 
155 Cf. verše Antónia Sardinhy (1888-1925): „E, qual ardente flama, / a voz do Longe nos atrai e chama, /  mas outra

voz nos prende – a voz do Lar! / Sempre hesitante, sempre repartida, / assim tu vais, queimando a nossa vida, / ó
ansia de partir e de ficar.“ BARRETO: Fado, s. 72. 

156 „House  of  Christmas“  (on-line),  přístup  z  internetu:  http://www.cse.dmu.ac.uk/~mward/gkc/books/house.html,
zkontrolováno 18. srpna 2009.  Cf. také Chestertonovu povídku „Homesick at Home“, in:  The Coloured Lands, s.
233-8.

157 HOFFMANN: Zlatý kořenáč, s. 155. 
158 HOFFMANN: Bergwerke zu Falun, s. 215.
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O daleké zemi za horami sní také sirotek Šasta z Lewisova románu Kůň a jeho chlapec. Na poušti,
kde žije od dětství, se cítí jako cizinec a láká ho kraj na severu. Teprve později se dozví, že právě
odtud pochází, a že tedy jeho touha po dálce byla ve skutečnosti touhou po domově.159

Novalisovi, Hoffmannovi i Lewisovi hrdinové jsou dálkou  přitahováni, zakoušejí  „magnetismus
nekonečna“160 - iniciativa je zde na straně vzdáleného domova, který volá ty, kdo do něj náleží, a
vyhnanství  je popisováno jako skutečné.161 Jinak tomu je,  pokud se romantický hrdina ocitne v
rukou autora ve vztahu k romantice střízlivého, což je osud například paní Bovaryové, která sice též
zakouší rozdělení prostoru na nesnesitelné tady a vytoužené tam,162 avšak podle Flauberta ne proto,
že by skutečně patřila jinam ale proto, že má hlavu popletenou četbou sentimentálních románů,
kvůli nimž si na skutečnost promítá svá neskutečná očekávání a nutně pak musí být nespokojena. I
ona má pocit, že vězení přítomného místa je omyl, že vlastně patří dálce, ale spisovatel na její touhy
hledí s odstupem.163 Sehnsucht u Flauberta již nemá původ v přitažlivé síle vzdáleného domova, ve
vytouženém předmětu,  ale  pouze  v  toužícím  člověku.  Představa,  že  domov musí  být  jinde,  je
spisovateli jen iluzí.164 

3.2.2.  Dálka a čas

vzpomínka a očekávání

Předmět Sehnsucht nemusí být vzdálený jen v prostoru. Romantický pocity odporu k přítomnému
místu a touhy po dálce lze převést na odpor k přítomnosti a na touhu po včerejšcích a zítřcích.165 

Děj Novalisova Ofterdingena i Tieckova Franze Sternbalda je utkán z tušení (Ahndung), očekávání
(Erwartung) a  vzpomínky  (Erinnerung). Obě  díla  důmyslně  využívají  perspektivy  a  jejich
časoprostor se nikdy neomezuje na úzké tady a teď. Hrdina Tieckova románu se v první kapitole
loučí s rodným městem, ale čtenář se nedozví nic o vlastních přípravách k cestě, spíše o Franzových
cestovatelských snech a o smutku jeho loučení; spolu s ním pak stojí na prahu mezi dvěma dálkami
– mezi vzrušujícími, neznámými zítřky a blaženými včerejšky, do nichž nelze znovu vstoupit. Hans-
Jürgen  Schmitt  v  předmluvě  k  textu  píše:  „Franz  Sternbald  je  prvním  románovým  hrdinou

159 LEWIS: „The Horse and His Boy“, in: The Chronicles of Narnia, s. 208-10 Cf. též větu z Lewisovy autobiografie
Surprised by Joy, s. 73: „And with that plunge back into my own past there arose at once, almost like heartbreak,
the memory of Joy itself, the knowledge that I had once had what I had now lacked for years, that I was returning at
last from exile and desert lands to my own country.“ 

160 Koncept  švábského  romantického  básníka  Ludwiga  Uhlanda  z  jeho  rané  práce  Über  das  Romantische.  Cf.
KUNDERA: Noc, sen a modro, s. 74-5.

161 U Hoffmanna a Tiecka je touha po domovu duše ukázána s určitým odstupem jako ambivalentní – jako vedoucí
potenciálně k naplnění, ale  i k smrti, šílenství a společenské izolaci. Cf. kapitolu  3.4.2.  

162 „Všechno,  co ji  bezprostředně obklopovalo,  nudný venkov,  omezení maloměšťáci,  všední prostřednost  života,  jí
připadalo jako výjimka, jako zvláštní náhoda, ve které je ona uvězněna, kdežto za jejími hranicemi se do nedozírna
rozestírá nekonečná země blaženosti a vášně.“ FLAUBERT: Paní Bovayová, s. 59. 

163 Cf. pasáž o Emině výchově - Tamt., s. 37-42. 
164 K zajímavému srovnání s romantikou by mohl posloužit i román Rasselas anglického spisovatele 18. století Samuela

Johnsona. I zde je totiž touha po vzdáleném a jiném spojována především s ustrojením lidského já, které je bytostně
nenasytitelné  a  nezná  klid.  Princ,  jenž  žije  v  dokonalé  světské  blaženosti  uprostřed  „happy  valley“,  touží  po
jediném: dostat se za hranice šťastného údolí někam jinam. O přitažlivosti dálek a vzdálených domovech autor mlčí,
poznamenává však: „Man has surely some latent sense for which this place affords no gratification, or has some
desires distinct from sense which must be satisfied before he can be happy.“ (s. 6) Na rozdíl od Flauberta však
Johnson nespokojenost s přítomným nevykládá jako rozmar,  ale jako danost lidské přirozenosti,  a je  jí  ochoten
přiznat i jistý metafyzický význam. O předmětu touhy mlčí. Konstatuje jen, že člověk hladoví a že nic na světě jej
nedokáže nasytit - v čemž se liší od všech ostatních tvorů na Zemi (s. 6). 

165 Cf. BABBITT: Rousseau and Romanticism, s. 83. 
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romantiky, jehož život sestává z minulosti a budoucnosti. Je to život zcela poetický, život tušení a
vzpomínky.“166

Jeden z úhlavních nepřátel romantické touhy nese jméno teď – toto teď bývá zoufale nedostačující
ve srovnání s tím, co bylo a co by mohlo být. Hölderlinův Hyperion naříká: „Jako sténavý severák
fičí přítomnost přes květy našeho ducha a stíná je v zárodku.“167 Přítomnost je ničitelkou snů – ať
už jsou totiž zmařené nebo uskutečněné, přestávají být sny a mění se v cosi blízkého, aktuálního,
čeho se lze dotknout a co nemůže Sehnsucht nasytit. Přesto touha často dál k zítřkům vzhlíží  v
naději, že ta budoucí přítomnost bude snad  jiná.168 

V Sestřičce Carrie se stávají symbolem neurčitého očekávání peníze – hrdince stačí mít pár dolarů
v kapse, aby se v její fantazii rozehrály fantastické příběhy o tom, co by s nimi mohla udělat.169 Jsou
znamením dosud neuskutečněných snů: 

„Nic na světě nepůsobí člověku větší potěšení než onen stav nejistoty a kolísání,
kdy  sice  máme  peníze,  toužíme  po  něčem,  avšak  svědomí  nebo  váhavost  nás
zdržují od rozhodného kroku.“170

Nejen vpřed, ale také ke vzpomínce nebo dokonce vzpomínce na vzpomínku171 se touha obrací.
Bývalým – třeba i docela všedním - přítomnostem může čas poskytnout nádech ztraceného ráje. I z
minulosti, stejně jako z prostorově chápané dálky se tak může ozývat volání vzdáleného domova.
Tak jako u Lewise, když popisuje jeden z okamžiků zkušenosti Sehnsucht:

„[T]ímto vykročením do své minulosti jsem okamžitě pocítil něco jako hluboký
žal, vzpomínku na Radost samu, poznání, že jsem měl kdysi něco, co už dlouhá
léta postrádám, a že jsem se konečně vracel z vyhnanství a pouště zpět do své
země. A ona dálka Soumraku bohů i dálka mé vlastní minulé Radosti, obojí stejně
nedosažitelné, splynuly v jediný pocit touhy a ztráty, který se nedal vydržet.“172 

Takovouto okouzlující moc dálky v čase líčí též George MacDonald, když píše:

„Dokonce i vzpomínky na minulou trýzeň bývají krásné; a vzpomínka na minulá
potěšení – ač nahlédnutá jen trhlinou v šedivých mračnech smutku – je nádherná
jako sama Pohádková říše.“173

Uplynulá potěšení,  která v  přítomnosti  nemusela být nijak veliká,  se díky odstupu dostávají  do
prostoru nedosažitelna, kam se za nimi může Sehnsucht obracet. Díky odstupu může být skutečnost
znovu okouzlena.174 

Též časté romantické velebení „blaženého dětství“ lze lépe pochopit v souvislosti  s přitažlivostí
vzdáleného.  Byronův  Childe  Harold  volá:  „Ach!  Šťastné  roky!  Kdo  nechtěl  by  být  znovu

166 SCHMITT: Romantik II, s. 136. 
167 HÖLDERLIN: Hyperion, s. 19.
168 Cf. hrdinu Chestertonovy povídky „Homesick at Home“:  „He found himself in some strange way weary of every

moment and hungry for the next.“ (in: The couloured Lands, s. 233.
169 DREISER: Sestřička Carrie, s. 31. 
170 Tamt., s. 67. 
171 Cf. LEWIS: Surprised by Joy, s. 16. 
172 LEWIS: Zaskočen radostí, s. 52
173 MACDONALD: Phantastes, s. 73. 
174 Cf. BABBITT: Rousseau and Romanticism, s. 185-6. 
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dítětem?“175 a jeho hlas se mezi romantiky nese tisícerou ozvěnou.176 Raný věk může být zpětně
vnímán jako rajský - často i navzdory nepříznivým vnějším okolnostem jako chudoba či zkušenost s
týráním.177 - právě díky zkreslujícímu, hrany obrušujícímu působení vzpomínky.

Podobně  privilegované  místo  má  v  romantice  i  mládí,  kdy  se  dálka  zdá  být  na  dosah.178 A
vzpomínka pak při pohledu nazpět někdy zapomíná, že ani tehdy nebyl vzdálený domov dosažen a
teprve později ztracen, ale že jen sama Sehnsucht byla tehdy silnější.179 

Lze najít romantické chvály dětství, chlapectví, jinošství, dokonce i stáří; naopak ódy na střední věk
bychom se  těžko  dopátrali.  Toto  životní  období  totiž  příliš  souvisí  s  vnitrosvětskými  úkoly  a
odpovědnostmi, se soustředěním na rodinu a kariéru a na další  blízké úkoly, od nichž pohled k
věcem příliš vzdáleným jen nebezpečně odvádí.

Můžeme  si  v  této  souvislosti  vypůjčit  dalšího  Flaubertova  hrdinu  a  znovu  pohlédnout  na
romantického neromantickýma očima: Frédéric, ústřední postava románu Citová výchova,180 žije od
mládí především z nadějí a očekávání. Sní zejména o své hypotetické milé, vdané paní Arnouxové;
sní  také o slávě,  majetku  a  vysoké  společnosti,  sní  o  zítřcích a  téměř nejedná.  Ze stovek jeho
představ žádná nebyla určena k uskutečnění, všechny zůstaly jen krásnou možností.  A on sám je
vzdálenou,  zkarikovanou  ozvěnou  titulních  hrdinů  Novalisova  a  Tieckova  románu.  Ignoruje
přítomnost, žije jen z očekávání a ze vzpomínky, ze svých postupně rozmělňovaných mladických
snů. Příznačné jsou poslední odstavce knihy: Frédéric na stará kolena ve společnosti dávného druha
Desalusierse  vzpomíná na  to,  jak  kdysi  na poslední  chvíli  utekl  z  nevěstince,  protože  se  bál  a
neuměl si vybrat. Je to poněkud směšný příběh o neřesti ve spojení s nerozhodností, bojácností  a
neschopností dosáhnout cíle. Frédéric ale dodá: „Stejně to je to nejlepší, co jsme prožili!“181 Přítel
přisvědčí a román končí - vzpomínkami na to,  co se nestalo,  tím jediným co hrdinovi  na stará
kolena zbylo. Flaubert takto celý děj uzavírá sarkastickou glosou na téma romantického životního
způsobu, který obětuje život na oltář neurčitých snění o včerejšcích a zítřcích.

zlatý věk

Tíhnutí  romantické  touhy  k  minulému  a  budoucímu  přesahuje  čistě  osobní  úroveň  –  jako
neuspokojivý není zakoušen jen přítomný okamžik, ale často taky šířeji chápaná  současnost.  Do

175 BYRON: „Childe Harold´s Pilgrimage“, in: Lord Byron – The Major Works, II, 23, v. 207, s. 59. 
176 Chateubriandův René hovoří o „líbezné melancholii vzpomínek z (...) raného dětství.“ CHATEAUBRIAND: René,

s. 124. Svá raná léta opěvuje Hölderlinův Hyperion (HÖLDERLIN:  Hyperion, s. 12)  a u Wordsworthe je dítěti
přiznána role přímo prorocká - cf. „My heart leaps up“, in:  Selected Poems, s. 1 a zejména „Ode: Intimations of
Immortality from Recollections of Early Childhood“, Tamt., s. 245-52. 

177 Lewis  popisuje  svá  chlapecká  léta  jako  dobu,  kdy  zakusil  nejhorší  šikanu  na  internátních  školách  a  zároveň
nejsilnější záchvěvy „Radosti“. Cf. Surprised by Joy, s. 118nn. 

178 „Krásná je ovšem i doba jinošství, (...) kdy naše srdce poprvé zkouší křídla. (...) [J]ak mladá květina, která se otvírá
jižnímu slunci a vztahuje drobné paže k nebi bez hranic. (...) Ach, jak často jsem sedával s bušícím srdcem tam, na
výšinách Tiny, a hleděl za sokoly, jestřáby a za smělými koráby, které vesele mizely dole za obzorem! (...) Ach, jak
blízko  cítí  mladý  člověk  svůj  cíl.“  HÖLDERLIN:  Hyperion,  s.  12-3.  Cf.  též  román Alain-Fourniera  Kouzelné
dobrodružství (Le Grand Meaulnes) . 

179 Cf. „If Wordsworth had gone to those moments in the past,  he would not have found the thing itself, but only the
reminder of it; what he remembered would turn out to be itself a remembering. The books and the music in which
we thought the beauty was located will betray us if we trust to them: it was not in them, it came through them, and
what came through them was longing. These things – the beauty, the memory of our own past – are good images of
what we really desire; but if they are mistaken for the thing itself, they turn into dumb idols breaking the hearts of
their worshippers.“ LEWIS: „The Weight of Glory“, in: Essay Collection and Other Short Pieces, s. 98. 

180 Román se v originále jmenuje  L´éducation sentimentale a byť jeho název Marie Kornelová překládá jako  Citová
výchova, volili bychom spíše alternativu sentimentální. Flaubert zde totiž naráží na přehnané city a očekávání,  jaká
v mladém člověku údajně vzbuzuje romantická kultura, jíž je obklopen. 

181 FLAUBERT: Citová výchova, s. 448. 
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protikladu vůči ní bývá nejčastěji stavěna nějaká Sehnsucht přitahující forma dávnověku. Tennyson
píše: 

„Právě toto jsem vždycky cítil,  dokonce již  jako chlapec. Dal  jsem tomu tehdy
jméno ´vášeň minulosti´. Je stále se mnou; v krajině mě okouzluje dálka, obraz a
minulost, ne bezprostřední dnešek, v němž se pohybuji.“182 

Tato  „vášeň  minulosti“  je  matkou  medievalismu  19.  století,  dobových  neorománských  a
neogotických návratů. Ideální minulost může mít mnoho tváří – třeba i antickou jako u Hölderlina -
ta středověká je však nejznámější a pro romantiku nejpříznačnější. Novalis v Ofterdingenovi velebí
zázračný středověk nacházející se na půl cesty mezi temným dávnověkem a současností, která je
sice blahobytnější než předcházející období, člověku však nabízí jen jednotvárnost a bezvýraznost
všedního dne.183 

Mytický zlatý věk se však nemusí nutně nacházet v minulosti - může být naopak vyhlížen v blízké
budoucnosti,  anebo  promítán  kamsi  na  konec  dějin.  Jisté  je  jen  to,  že  není  zde  a  nyní.  Mezi
romantiky najdeme často revolucionáře všeho druhu a stejně tak i  zapřisáhlé vyznavače starých
pořádků snící  o  znovunastolení  středověkého křesťanstva. Najdeme bojovníky za světlé  zítřky i
bojovníky za  návrat  světlých včerejšků.  Jen  „Strana  mírného  pokroku  v  mezích  zákona“  by v
představitelích romantického hnutí těžko hledala své členy. Sehnsucht není přítelkyní zastupitelské
demokracie – pokud se promítne do politiky, obvykle své vyznavače odvádí k nějaké formě utopie.  

Mytická postava Báje (Fabel), která dokáže znovu okouzlit zevšednělý čas, užívá v Ofterdingenovi
pozdravu „Ať žije dávnověk a budoucnost ať povstane!“184 Nemá ráda zevšednělé dnešky, ale raději
časy, po nichž lze toužit a na něž lze vzpomínat. 

3.2.3. Dálka a láska

Zmiňme se ještě o situaci, kdy není dálka spojena ani s místem v prostoru ani s bodem v čase, ale s
člověkem - tedy o té časté podobě romantické lásky, kdy je milovaná bytost milujícím vnímána jako
nedosažitelná. 

Zeyer vypráví příběh krále Kofétuy, inspirovaný slavným Burne-Jonesovým obrazem: nechává v
něm vystoupit  postavu krásné žebračky, ideální  ženy, do níž  se  zamiluje  mocný panovník  a  je
ochoten pro ni cokoliv obětovat. Nemůže však získat její lásku, neboť dívčin pohled je zasvěcen
nekonečnu a neobrací se k lidem ani k zemi: „Oči její zíraly v snivé touze stále v neznámou, nikdy
nedostižnou dál.“185 Žebračka sama reprezentuje neuchopitelnou dálku a právě pro ni je žádána.
Král ve svém trápení ani netuší, že by jeho lásku ztratila, jakmile by ji opětovala. Sehnsucht totiž v
objetí vyprchá – snad se změní v jinou podobu lásky, možná v nezištnou, možná v chtíč, sama ale
nezůstane.186 

Dovolme si  zde  krátkou  odbočku:  tato  podoba romantické  lásky neopětované či  opětované  jen
opatrně  má  své  pravzory  již  v  kurtoazní  tradici  jižní  Francie  12.  století,  kde  byl  vztah  mezi
milujícím a – podotkněme, že vdanou – milovanou podřízen řadě pravidel postupného přibližování,

182 ACKROYD: Albion, s. 253.
183 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 19-20. 
184 „Leben dem Altertum und Gestalt der Zukunft!“  NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 140. 
185 ZEYER: „Král Kofétua“, in: Král a žebračka, s. 95. 
186  Cf. kapitolu „Leah for Rachel“ in: LEWIS: The Pilgrim´s Regress, s. 28-9. 
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přičemž cílem nebyla sexuální  konzumace,  ale  vystupňování  lásky ke  vzdálenému –  amors  de
lonh.187  K excitaci  touhy sloužil  v  extrémních  případech i  rituál  assai(g) (dosl.  zkouška),  kdy
milenec strávil  na loži  noc po boku své milované,  aniž by došlo k intimnímu spojení.188 Takto
mohla být dálka na nejvyšší míru přiblížena a nebýt zrušena. Modrá květina se tak mohla uměle
vypěstovat skoro na dosah ruky, ale nesměla být utržena – uvadla by totiž. 

Vraťme se však ze středověku zpět k romantice a uveďme ještě jeden příklad, kdy se ze ženy stává
vzdálený předmět Sehnsucht – totiž Puškinovu Taťánu. Dokud Oněgina miluje, Oněgin o ni nestojí.
Jakmile je zadána, stane se žádanou. A básník dodává: 

„Ó lidé! Nejste podobní
pramatce Evě v jejím snění?
Co dáno vám, to nechcete;
leč neustále tíhnete
k zmiji a k tajemnému kmeni:
Jíst z plodu zakázaného... 
Ráj rájem není bez něho.“189

Z uvedeného vyplývá, jak těžko je smířit romantickou touhu s manželstvím, s institucí anihilující
dálku. Pro Sehnsucht je mnohem příznivější láska pěstovaná z rytířského odstupu, nekonzumovaná,
třeba i nevyslovená, anebo zase naopak láska cizoložná, tak jako ve zmíněné kurtoazii. 

3.2.4. Zkušenost přiblížení

Sehnsucht tíhne k vzdálenému a v těch, kdo ji zakoušejí, vyvolává potřebu dojít k obzoru, dálce se
přiblížit. Tento sklon k redukci odstupu je v souvislosti s touhou přirozený, má však devastující
následky. Hledané není nalezeno – cíl se v lepším případě přesune jinam, v horším případě zmizí.190 

Předmět Sehnsucht se v některých extatických momentech může zdát na dosah; jak již však bylo
řečeno: zázračný květ, je-li utržen, vadne. Okamžik dosažení hledaného je z hlediska romantické
touhy okamžikem ztráty. Platí to ve vztahu ke všem třem oblastem, o nichž jsme dosud mluvili – ve
vztahu k prostoru, času i milované bytosti. 

„[N]ic jsem neobjevil,“191 povzdechne si František z Alain-Fournierova Kouzelného dobrodružství
poté, co se prvně vydal k místům na obzoru, o nichž od dětství z povzdálí snil. Nekonečno se mu
scvrklo a on s hrůzou zjišťuje, jak malý je obecní les.192 

187 Termín trubadúra Jaufrého Rudela (ROUGEMONT: Love in the Western World, s. 370).
188 Cf. Přátelé přiléhavý složím vers. Písně okcitánských trubadúrů, s. 243.  
189 PUŠKIN: Eugen Oněgin, s. 189.
190 Cf. Wordsworthovu báseň  „Star-Gazers“ (in: Selected poems, s. 95): Noční scéna na Leicesterském náměstí. Lidé

netrpělivě stojí frontu před dlouhým dalekohledem namířeným k nebi a ti, kdo dosud čekají, závidí těm, kdo se již
podívali. Kdo však již nahlédli ve skutečnosti odcházejí skleslí. A básník se táže: Může za to „showman“? Jeho
nástroj? Lidé sami? Jsou snad vina nebesa? Ať už je příčina jakákoliv, nezbývá než konstatovat, že přiblížení působí
ničivě: „Whatever be the cause, ´tis sure that those who pry and pore / Seem to meet with little gain, seem less
happy than before: / One after One they take their turn, nor have I one espied / That doth not slackly go away, as if
dissatisfied.“

191 ALAIN-FOURNIER: Le Grand Meaulnes, s. 128-9.
192 Analogická zkušenost  Childe  Harolda  po  příjezdu  do  Lisabonu:  „But  whoso entereth  within  this  town,  /  That,

sheening far,  celestial  seems to be, /  Disconsolate will  wander up and down (...).“ BYRON: „Childe Harold´s
Pilgrimage“, in: Lord Byron – Major Works, s. 30. 
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V Maeterlinckově hře se děti vydávají hledat Modrého ptáka – nepochybně blízkého příbuzného
Modré květiny – a na své výpravě  doputují až do říše vzpomínek.193 Objevují zde kosa, který se zdá
být modrý. Zdá se jim, že nalezly. Jakmile jej však vynesou ze vzpomínky na světlo dne, zčerná.
Tedy: i pokud by se pravý předmět Sehnsucht skrýval někde mezi včerejšky, neexistuje způsob, jak
jej odtud vyzdvihnout pro přítomnost. 

Literatura  přirozeně  poskytuje  nejvíce  svědectví  o  ztrátě  spojené  s  přiblížením  k  dálkám  v
souvislosti s láskou. Španělský romantik José de Espronceda píše v básni Jarifě při orgii o chvílích
v  milenčině  náručí  -  opět  tu  shodou  okolností  máme  modř,  tentokrát  nebeskou,  která  zblízka
přestává být modrá: 

„Do éterických dálek jsem se z tebe
povznesl, země, a plul výšinami
a ztratil víru, když mi světlé nebe
nad hlavou řidlo do vzdušného zdání.“194 

Před Faustem setakto rozplyne vidina krásné ženy v zrcadle, jakmile k ní učiní krok.195 Byronův
Kain se marně hádá s Luciferem, že jeho milá Adaha je nejpůvabnější zblízka.196 Baudelaire rovnou
volá: „Čím víc mi unikáš, tím víc tě miluji.“197

S  podobnou  situací  se  setkáváme  i  u  portugalské  sestry  Sehnsucht.  „Po  mém  boku  jsi  byla
vzdálená...  /  v  saudade jsi  mi  blíž!“198 píše  Mascarenhas  Barreto  o  své  milé.  Stesk  přibližuje
milujícího k dálce, zatímco blízkost milované jej od dálky vzdaluje. Podobně i Fernando Pessoa
konstatuje, že dívka, již vídává za oknem na druhé straně ulice, by nebyla tou samou, kdyby žila
tady místo tam.199 Láska – míníme-li lásku romantickou, u jejíhož kořene stojí Sehnsucht – roste se
vzdáleností a vyprchává s přiblížením. 

Povaha pohybu, k němuž Sehnsucht vybízí, je tragická. Z bídy jménem tady a teď se kráčí směrem
k vábivé říši  jednou a tam, ale doputovat k ní, znamená jen z jiné strany navštívit šedivou zemi
přítomného. Jak může romantik odpovědět na tento paradox přiblížení? Má zůstat na místě? Má jít
stále dál v naději, že za dalším kopcem třeba nalezne, co hledá? Možných reakcí je vícero. Blíže se
je pokusíme prozkoumat ve čtvrté části této práce. 

3.2.5. Shrnutí

V kapitole  3.2.  jsme se  zabývali  zkušeností  Sehnsucht  ve  vztahu  k dálce.  Ukázali  jsme,  že  se
předmět touhy ukazuje jednak jako vzdálený v prostoru – je vyhlížen na obzoru, v hlubině nebo v
nebeských výškách – a jednak se jeví  jako vzdálený v čase,  skrytý v minulosti  či  budoucnosti,
nahlédnutelný jen skrze vzpomínku a očekávání. Podobně bývá spojen se vzdálenou a nepřístupnou
ženou.  Každá  z  těchto  podob dálky vybízí  romantickou touhu k  cestě.  Pokus  přiblížit  se  však
nevede k naplnění, pouze ke zjištění, že hledaný cíl Sehnsucht znovu unikl kamsi k horizontu

193 MAETERLINCK: Modrý pták, s. 62 a 67. 
194 ESPRONCEDA: „Jarifě při orgii“, in: Výbor, s. 56. 
195 GOETHE: Faust, s. 71-2.
196 BYRON: „Cain“, in: Lord Byron – Major Works, s. 915
197 BAUDELAIRE: „Vlasy“, in: Květy zla, s. 51. 
198 „Junto a mim, estavas distante... / Na saudade, estás  mais perto!“ BARRETO: Fado, s. 493. 
199 „Aquela que mora ali / e que ali está à janela, / se um dia morar aqui, / se calhar, não será ela.“ Tamt. s. 386. 
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3.3. Zahalenost

V  této  kapitole  postoupíme  ve  zkoumání  předmětu  Sehnsucht  dále  směrem  k  jeho  atributům
neurčitosti,  skrytosti  a zahalenosti.  Nejprve se v této souvislosti  budeme krátce zabývat četností
negativních přívlastků romantické touhy (3.3.1.), jež bývá často popisována za pomoci předpony
„ne-“ jako nekonečná  či  nevýslovná.  Dále nás  bude zajímat  role  hudby (3.3.2.),  jakožto  media
potenciálně schopného jinak obtížně sdělitelnou Sehnsucht vyjádřit. Následující podkapitoly, pak
budou kopírovat strukturu předchozí kapitoly o dálce – předmětu touhy se budeme věnovat jako
zahalenému v prostoru (3.3.3.)  a v  čase (3.3.4.)  a též  v  souvislosti  s  láskou (3.3.5.).  V závěru
pojednáme o zkušenosti odhalení zahaleného a o jejích důsledcích (3.3.6.). 

3.3.1. Jazyk negace a šerosvitu

Kdo by se chtěl brodit množstvím literárních textů, které se romantické touhy tak či onak dotýkají,
měl by se dobře naučit skloňovat přídavná jména neurčitý, nekonečný a nevýslovný. Právě s nimi a
jim podobnými se totiž  v souvislosti  se Sehnsucht i  jejím předmětem bude setkávat na každém
kroku. Záporná adjektiva patří k neodmyslitelné výbavě autorů, kteří zkoušejí Sehnsucht popsat. 

U Hoffmanna je  touha,  ať už  v povídkách či  v  kritických textech nepopsatelná (unnenbare),200

nevýslovná  (unaussprechliche) a  nekonečná  (unendliche) zcela  pravidelně.201 Slova  nestačí
vystihnout ani ji samu ani cíl, k němuž se obrací. Bylo by samozřejmě možno vinit autora z literární
neobratnosti, ze záměny „neumím popsat“ za „nepopsatelné.“ V případech mnohých méně zdatných
spisovatelů to tak s nepopsatelností může být, potíž je však v tom, že se podobný slovník vytrvale
objevuje i u autorů jako je  Novalis, Wordsworth či Tieck. 

V domácí literatuře stačí pohlédnout na dílo Julia Zeyera, jehož Vít Choráz si přeje „do neurčita
plout a ve vše doufat... / i v neobsáhlé“.202 A při pohledu na tvář své vyvolené vidí  „úsměv plný
touhy a snů o čemsi, co (...) neuhodl“.203 Již zmíněný příběh o králi Kofétuovi pak spisovatel označí
za  „neurčitou pohádku o touze“204 a  nechá svého hrdinu putovat  za ideální  ženou po  „cestě v
neurčito“205 a  „kamsi  do  neurčité  dálavy“.206 Miloš  Marten  vhodně  označil  lásku  „k  šerému,
nejistému, nedosažitelnému“ za nejvlastnější znak Zeyerova lyrismu.207 

Neurčitost či skrytost se váže i k předmětu touhy. Wordsworth v básni Kukačce vnímá zmíněného
tvora jako cíl Sehnsucht, který zůstává vždy skrytý, a prohlašuje o něm, že to vlastně „není pták, ale
neviditelná věc, / hlas, tajemství.“208 Chateaubriandův René si zase při pohledu na tažné ptáky v
duchu  představuje  „neznámé  břehy.“209 Tak  jako  je  Sehnsucht  nevýslovná,  nepojmenovatelná,

200 Cf. REICHERT:  Unendliche Sehnsucht, s. 173. Autorka se zde zabývá četností adjektiva „unnenbar“ ve spojetí s
touhou v Hoffmannově eseji o Beethovenově hudbě.

201 Cf. např.: „...aufs neue ergriff ihn die unaussprechliche Sehnsucht...“ HOFFMANN: Der goldne Topf, s. 17; „...voll
unaussprechlicher Sehnsucht ihn anschauend...“ Tamt., s. 8; „...als wisse er nun (...) was seine Brust so im Schmerz
einer unendlichen Sehnsucht zerreiße.“ Tamt., s. 37. 

202 ZEYER: „Troje paměti Víta Choráze,“ in: Básně. Lyrika a drobná epika, s. 38.
203 Tamt., s. 39. 
204 Cf. ZEYER: „Král Kofétua“, in: Král a žebračka, s. 88.
205 Tamt.
206 Tamt., s. 91. 
207 MARTEN: Julius Zeyer, s. 21.
208 WORDSWORTH: „To the Cuckoo“, in: Selected Poems, s. 82-3. 
209 CHATEAUBRIAND: René, s. 137. 
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neurčitá a nekonečná, zůstává i  její  cíl často neznámý a neviděný. Nadbytek záporných adjektiv
spíše než s uměleckou neobratností souvisí s povahou romantické touhy samotné. 

Italský badatel Mario Praz vidí právě v nevýslovností (ineffabilità) esenci romantiky. Romantik prý
vnímá konkrétní vyjádření jako úpadková a někdy raději velebí umělce, jenž  svým snům  nedává
konkrétní podobu, „extatického básníka před věčně bílým listem papíru, skladatele, který naslouchá
zázračným koncertům své duše, aniž by se je pokoušel převést do not“.210  

Romantická  negace  však  nejde  až  do  krajnosti.211 V  souvislosti  s  předmětem  touhy  většinou
nebývají užívány pojmy negativní teologie jako  temnota a nic, ale spíše jazyk šerosvitu. Pokud jde
o touhu, věci nemohou být vysloveny zcela - přímé denní světlo by jim ublížilo – mohou však být
alespoň naznačeny. Nedořečenost je zde záměrná a není náhodou, že oba nejvýznamnější romány
německé romantiky - Novalisův Ofterdingen i Tieckův Sternbald - zůstaly nedokončené ani to, že
se ve stejné době fragment etabluje jako samostatný literární žánr. Oboje má stejný zdroj v lásce k
nekonečnu: jen to, co je otevřené dálce, co nemá pevné hranice, může Sehnsucht přitáhnout. 

Příkladem  této  lásky  k  nedořečenosti  mohou  být  Wordsworthovy  oslavné  verše  na  „útržky
vzdálených  melodií“212 i  jeho  opakované  návraty  k  ruině  Tinternského  opatství.213 Nejen  tento
rozbořený klášter, ale zřícenina obecně je pak vzorovou vábničkou romantiky – zůstává náčrtkem
ponechávajícím představivosti prostor k dokreslení celku; touha v ní má dostatek neurčita, aby se
necítila stísněně.  Viděna perspektivou Sehnsucht se žádná funkční a plně vybavená stavba nemůže
rovnat kvalitním rozvalinám, v nichž je kouzlo přítomného znásobeno nepřítomným.

Alternativou vůči fragmentu je celek s rozostřenými detaily – i  v tomto případě se ve výsledku
dosáhne  kýžené  neurčitosti.  Právě  takovou  malířskou  metaforu  používá  Goethe  pro  Vilémova
mladická snění o divadle: „Z rozmanitých idejí maloval na mlžném podkladě barvami lásky obraz,
jehož postavy ovšem byly značně splývavé; zato však celek působil tím nejrozkošnějším dojmem.“214 

3.3.2. Hudba

„Dříve jsem rád tančil, nyní při hudbě raději přemýšlím,“215 prohlásí Novalisův Jindřich poté, co se
ve snu prvně setká s Modrou květinou. Jeho tanec lze chápat jako bezstarostné, radostné prožívání
přítomnosti, zatímco přemýšlení naopak souvisí se zkušeností Sehnsucht: hudba už mu není více
příležitostí k pohybu, ale k zastavení. Dokáže totiž vyjádřit to, co slovy sdělit nelze. 

Téma sepětí pojmu Sehnsucht s ideou hudby v německé romantice již důkladně zpracovala Sybille
Reichertová  ve své disertaci.  Všímá si, jak hudba,  zejména instrumentální,  sloužila  romantikům
jako  „jazyk nad jazykem“, jako  „médium, které dokáže uspět právě v oblasti,  kde slova zoufale
selhávají“.216 Zatímco  kritika  18.  století  zdůrazňovala  harmonické  spojení  hudby  a  textu,  s
nástupem  romantismu  se  v  rostoucí  míře  klade  důraz  na  jedinečnost  hudebního  vyjádření,  na

210 PRAZ: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, s. 19.
211 Připouští to i Praz, když výše zmíněný odpor k vyjádření považuje za extrémní případ. Častější jsou případy, kdy

romantický umělec užívá prostředků, které naznačují víc než říkají:  „[Q]uesti sono casi estremi, in cui il romantico
tende a indentificarsi col mistico. Il caso normale è l´espressione suggestiva, che evoca molto più di quel che non
dice.“ Tamt.

212 „...Fragments of far-off melodies...“ WORDSWORTH: „Written on a Blank Leaf of MacPherson´s Ossian“, in:
Selected Poems, s. 196.

213 Cf. báseň „Tintern Abbey“, in: Selected Poems, s. 126-31.
214 GOETHE: Viléma Meistera léta učednická, s. 56. 
215 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 10. 
216 REICHERT: Unendliche Sehnsucht, s. 123. 
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zásadní odlišnost tónů a slov – dochází k posunu od toho, co lze zazpívat, k tomu, co nelze vyslovit
(from the singable to  the unsayable).217 Jazyk je vnímán jako příliš  opotřebovaný každodenním
užíváním, zatímco hudba naopak umožňuje únik z těsných hranic všední skutečnosti.218 

Již Jean Paul, autor stojící na přelomu literárního klasicismu a romantismu, si roku 1795 všímá
zvláštní role hudby ve vztahu k touze:

 „Lidé v sobě mají veliké přání, které nikdy nebude splněno: nemá žádné jméno,
nehledá žádný konkrétní předmět a žádná z věcí, které se mu nabízejí, je neutiší.
(...) Ale toto přání, které jinak nic nedokáže pojmenovat, umějí lidskému duchu
zpřítomnit naše struny a tóny – a roztoužený duch pak truchlí tím silněji, nedokáže
se uklidnit a ve svém slzavém nadšení volá k tónům: ano, právě to, čemu vy dáváte
jméno, právě to mi schází.“219 

Hudba tedy dokáže pojmenovat jinak nepojmenovatelný předmět Sehnsucht, ale nedokáže ji nasytit,
pouze ji  rozjitří.  Autor si  přitom uvědomuje určitá rizika takto probuzeného, ale ničím ve světě
nenasytitelného prahnutí – může totiž vést k touze po smrti. 

Další  spisovatelé počátku 19. století jsou ve vztahu k Sehnsucht méně kritičtí:  vrchol chvály na
absolutní hudbu jakožto na prostředek vyjádření „nekonečné touhy“ nalezneme u Hoffmanna a to
zejména  v  cyklu  jeho  Kreislerian,  kritických  a  narativních  textů  věnovaných  fiktivní  postavě
kapelníka Kreislera, pro nějž je hudba, zvláště ta instrumentální a zvláště ta Beethovenova, zcela
svébytným  médiem,  nezávislým  na  omezeném,  konceptuálním  jazyku  a  schopným  vyjádřit
nekonečno.220 Instrumentální  skladba  je  tak  další  podobou  šerosvitného  jazyka  sloužícího  k
zprostředkování Sehnsucht. 

Platí to i mimo svět německé romantiky, jímž se dr. Reichertová zabývá. Také Dreiserova Carrie –
vedle Emy Bovaryové další romantická hrdinka podrobená skalpelu kritického realismu – může na
přelomu 19. a 20. století  „pohnuta nevýslovnou touhou“ prohlásit:  „Nevím, co to v hudbě je (...),
ale vždycky ve mně vzbuzuje pocit, jako bych po něčem toužila, jako bych -.“221 Její věta zůstane
příznačně nedořečena. 

Zvláštního zdvojeného účinku bývá docíleno, je-li neurčitost tónů ještě dále rozmlžena tím, že se k
hudbě  odkazuje  jako  neslyšené,  vzdálené  či  zmizelé.  „Slyšené  melodie  jsou  sladké,  ale  ty
neslyšené / sladší,“222 píše Keats. Shelley zase v básni pracuje s obrazem „vzpomínky na uplynulou
hudbu“223  - jako by psal o ozvěně ozvěny či o dvojím zrcadlení. Paradoxně právě slova znásobené
neurčitosti jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak Sehnsucht vyjádřit. 

217 Tamt., s. 95. 
218 Tamt.,  s.  124.;  Cf.  ABRAMS,  Zrcadlo  a  lampa,  s.  60-1  a  101-7:  Autor  ukazuje  odklon  zejména německých

romantiků od Horatiova mimetického estetického ideálu  ut pictura poesis a jeho nahrazení ideálem novým –  „ut
musica  poesis“.  Vyzdvihována je  zejména symfonická  hudba pro  svou neurčitost  a  absenci  přímých odkazů k
vnějšímu světu. Cf. též DOORMAN: Romantický řád, s. 72

219 Zde citováno podle: REICHERT: Unendliche Sehnsucht, s. 121. Jinak cf. Jean Paul, Werke, vol. I, München, 1960,
s. 776. 

220 REICHERT: Unendliche Sehnsucht, s. 165. 
221 DREISER: Sestřička Carrie, s. 452. 
222 KEATS: „Ode on a Grecian Urn“, in: Selected Poems, s. 213. 
223 SHELLEY: „Hymn to Intellectual Beauty“, in: The Complete Poetical Works of Percy Bysshe Shelley, s. 526. 
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3.3.3. Zahalenost a prostor

Také přitažlivost určitého místa pro romantickou touhu často souvisí s jeho zahaleností. Sehnsucht
se upíná k novému, skrytému, či neprozkoumanému;  k prostoru, jenž zůstává z části ve stínu či
mlze a který čerpá své kouzlo z náznaků toho, co je neviděno. Takto například u Baudelaira: 

„Kdo nahlíží zvenčí do otevřeného okna, nikdy neuvidí tolik jako ten, kdo se dívá
do okna zavřeného. Není věci hlubší, tajemnější, podnětnější, temnější i oslnivější
nad okna osvětlená svíčkou. To, co možno uzřít v plném denním světle, nikdy není
tak zajímavé jako to, co se odehrává za sklem okna.“224 

Plné denní světlo je zde chápáno jako nemilosrdně odkouzlující síla, zatímco světlo svíček naopak
jako síla poeticky zahalující; pro Baudelaira je takovéto jen mírně osvětlené okno nejen temnější,
ale paradoxně zároveň oslnivější. V příšeří lze – perspektivou Sehnsucht – vidět lépe než v záři
reflektorů. Oslnění však nepochází z věcí viditelných, ale z toho, co se tuší a očekává. Totéž platí o
o čemkoliv zamčeném, o tajných chodbách - inventáři tolika dobrodružných románů – a též o dosud
neotevřených obálkách a stránkách nepřečtených knih. 

Podobně lze chápat také MacDonaldovu vášeň pro zrcadlení, když se ptá: 

„Proč jsou všechny odrazy krásnější než to, čemu říkáme skutečnost? Snad ne tak
velkolepé  a  jasné,  ale  vždy  krásnější.  Jakkoliv  půvabná  může  být  loď  na
prosluněném  moři,  její  neklidné,  chvějící  se  plachtoví  pod  hladinou  je  ještě
půvabnější.  A  sám  odrážející  oceán,  je-li  odrážen  v  zrcadle,  v  sobě  má  cosi
zázračného,  co  zmizí,  jakmile  se  na  něj  podíváme  přímo.  Každé  zrcadlo  je
kouzelné.“225

Odraz vytváří odstup, převrací perspektivu, romantizuje skutečnost,  která by se nahlížena přímo
zdála příliš všední. V tomto duchu autor popisuje měsíc jako  „vzpomínku na zapadlé slunce“, a
tedy jako „jeho kouzelnější odlesk“.226 Zrcadlení, ať už spojené s povrchem měsíce nebo hladinou
moře, vytváří neurčitější, nedosažitelnější, a tedy romantičtější kopii originálu. 

Pohleďme také, jak sestřička Carrie, příkladná romantička, vnímá New York: 

„Žasla  (...),  když  v přístavu  slyšela houkat  stovky lodí,  hluboké,  táhlé  signály
převozních parníků a člunů v mlze. Už jen to, že se ty zvuky nesly od moře, bylo
pro  ni  úžasné.  Často  se  dívala  na  Hudson,  pokud  ho  mohla  zahlédnout  ze
západních oken bytu, a na ohromné město, které po obou stranách rychle rostlo.
Bylo tu tolik věcí, o kterých se dalo přemýšlet, že ji to stačilo zaujmout na víc než
rok, aniž jí něco z toho zevšednělo.“227

Odkud město čerpá své kouzlo?  Je nové, proměnlivé, dosud neprozkoumané, skrývá neomezený
potenciál.  Stává  se  tak  magnetem neurčitých očekávání.  Atmosféru ještě  zesiluje  blízký přístav
ukrytý v  mlze,  z  níž  se  k  mladé  ženě  nese  houkání  lodí.  Oceán zde  evokuje  nekonečno,  opar
zahalenost  a táhlé  zvuky zase volání  touhy, která Carrii  pobízí  vyjít  tam ven a všechno skryté
prozkoumat. 

224 BAUDELAIRE: „Okna“, in: Malé básně v próze, s. 110.
225 MACDONALD: Phantastes, s. 73.  Cf. též třináctou kapitolu knihy, v níž hraje zrcadlo a zrcadlení hlavní roli.
226 Tamt., s. 74 
227 DREISER: Sestřička Carrie, s. 281.
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Zatímco u Dreisera  nacházíme zahalený přístav a  velkoměsto,  v  Tieckově  Runové hoře  je  jako
takový líčen les – nebo spíše hvozd. Setkáváme se s ním jako s neproniknutelným, nekultivovaným,
nepodřízeným člověku,  jako s divokým, tajemným a neohraničeným. Symbolický protiklad vůči
němu  tvoří  pole  -  lidmi  obhospodařovaná,  vytyčená  jasnými  mezemi,  odhalená  a  změřitelná
pohledem. Na nich je člověk pánem, zatímco v lese jen hostem. Mladík Kristián příběhu utekl z
obdělávané,  zabydlené  roviny  do  zalesněných  hor  a  právě  o  nich  zpívá,  že  jsou  mu  pravým
domovem.228 Jen  prostor  dostatečně  tajemný  a  bez  jednoznačných  hranic  -  ať  už  se  jedná  o
velkoměsto nebo  divočinu229 - může Sehnsucht romantického hrdiny přitáhnout. Naopak obec – ať
už vesnice či maloměsto - kde se všichni  znají  a každý kout je již mnohokrát prochozen,  bývá
vnímána jako stísňující. 

3.3.4. Zahalenost a čas

Pohlédněme  na  zahalenost  ve  vztahu  k  času.  U  Novalise  čteme:  „Zdá  se,  že  všemi  přechody
(Übergangen),  které  tvoří  jakýsi  mezisvět  (Zwischenreich),  se  chce  prolomit  vyšší,  duchovní
moc.“230  Období přechodu, kdy se zdejší a známé setkává s jiným a neznámým je pro Sehnsucht
přitažlivým  „mezisvětem“,  časem  nenaplněnosti  a  očekávání.  Novalis  se  konkrétně  zmiňuje  o
středověku  jako  období  uprostřed  mezi  temným  dávnověkem  a  zevšednělou  současností.
Analogicky lze hovořit o přechodových dobách v rámci dne a roku. Spíše než polední jas lákají
romantiku okamžiky, kdy už není den a ještě není noc anebo naopak. Podobně touha také věnuje
více  pozornosti  podzimu,  zimě  a  jaru  než  plnosti  léta.231 „Kdo  by  se  netoulal  rád  v  příšeří
(Zwielicht),“  pokračuje Novalis,  „v době, kdy se noc rozráží o světlo a světlo o noc do hlubších
stínů a barev?“232

Časté využívání této přechodové sféry patří k charakteristickým rysům romantického výtvarného
umění i literatury. Zatímco „hotové“ stavy jako poledne či léto přitakávají realitě tohoto světa, tvoří
vrchol dne či roku a nikam za sebe již neodkazují, doby přechodu jsou naopak příslibem neznámého
– ukazují  vezdejší  skutečnost jen jako náznak čehosi  jiného. Na tomto účinku zahalenosti,  jenž
rezonuje s latentním romantickým cítěním řady lidí, ostatně vydělávají i dnes prodejci pohlednic a
pouliční malíři v turistických centrech celého světa - o co snáz se prodá Karlův most za soumraku
než týž za pravého poledne, o co snáz říjnové či květnové panorama Hradčan než to červencové. 

Též Shelley si ve svém Hymnu na duchovní krásu skrytou za smyslově viditelným233 všímá, že „den
zvážní a ztichne / když přejde poledne“, že  „je harmonie / v podzimu a třpyt v jeho oblohách, / jejž
skrz léto nelze spatřit ani zaslechnout.“234 Večer a podzim zde stojí bok po boku jako dva projevy
téhož přechodu.

Lewis pak ve své autobiografii o Sehnsucht hovoří v souvislosti s  „ideou podzimu“.235 O ročních
dobách,  o  náladách dne a  o počasí  také pravidelně píše  v  dopisech příteli  Arthuru Greevesovi,
přičemž, jak si všímá Watney, „léto bývá zmíněno zřídka, zato zima a zvláště pak podzim dokáže

228 TIECK: „Der Runenberg“, in: Der Blonde Eckbert. Der Runenberg. Die Elfen, s. 25-26.
229 Téma moderních romantických postojů ve vztahu k divočině zajímavě zpracovává  Jon Krakauer na řadě míst v

knize Into the Wild (cf. např. s.  58. 87, 156). 
230 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, I. díl, kap. 2, s. 20. 
231 Cf. BABBITT: Rousseau and Romanticism, s. 226-7. 
232 NOVALIS: Modrá květina, s. 76. 
233 „,Intellectual Beauty´, which is in fact an ode, is addressed to a spiritual entity whose real presence cannot be

affirmed and whose manifest evidence relies on insubstantial, fleeting, or invisible images.“ MORTON (ed.): The
Cambridge Companion to Shelley, s. 47.

234 SHELLEY: „Hymn to Intellectual Beauty“, in: The Complete Poetical Works, s. 528.
235 LEWIS: Surprised by Joy, s. 16. 
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víc  než  jiná  roční  období  Radost  přivolat“.236 Také  o  slunečných  dnech  se  zde  mluví  málo;
Sehnsucht jako by častěji přicházela spolu s větrem, deštěm či mlhou. I zde lze hledat důvod v
účinku zahalenosti. 

Na  jednom  místě  v  téže  korespondenci  pak  Lewis,  ještě  před  konverzí  ke  křesťanství,  rozvíjí
myšlenku, jež dává vzpomenout na Novalisovy „přechody“ i na Shelleyho duchovní krásu:

„Snad téměř každého roku na podzim, mívám pocit, že - zatímco pouhá příroda a
její smyslový život umírá - cosi jiného se probouzí. (...) Zajímalo by mě, zda to má
nějaký význam - v příbězích se nymfy vynořují  ze stromů právě v době, kdy se
běžný život lesa ukládá ke spánku. Znamená snad smrt přírodního vždy zároveň
zrod  něčeho  duchovního?  Neusíná  snad  jedno  proto,  aby  se  něco  jiné  mohlo
probudit? Milton si všiml, že jeho tvůrčí duch býval v plné síle jen na podzim a v
zimě.“237

Lewis  v  této  své  úvaze  o  časech  přechodu  nechává  stranou jaro,  neboť  není  dobou odcházení
přírodního, naopak jeho zrodu. I ono však bývá jako doba očekávání a příslibů často se Sehnsucht
spojováno. Tak jako u Mörikeho, který právě v básni Na jaře píše: „Stýská se mi a nevím přesně po
čem: / napůl je to slast, napůl je to smutek.“238

Od ročních dob nyní přesuňme pozornost k těm denním; nejprve k soumraku. Novalis píše: „Dálky
vzpomínky,  tužby  mladosti,  sny  dětství,  krátké  radosti  a  marné  naděje  celého  dlouhého  života
přicházejí  v  šedivém  šatě  jako  večerní  mlha  po  západu  slunce.“239 Hölderlin  zase  sní  o
„soumračných dálkách ve výši“.240 

Podobně přitažlivou moc má také úsvit - opět u Novalise čteme, že ve „zlatém ranním vzduchu“ se
zjevuje Modrá květina.241 Podobně u Kennetha Grahama Krysa s Krtkem právě za prvních ranních
paprsků doveslují k ostrůvku, jenž „držel své tajemství skryté za závojem“ a o němž jedna z obou
postav užasle prohlásí:  „To je to místo z písní v mém snu, místo, o němž mi vyprávěla hudba.“242

Nacházíme zde tradiční romantický inventář: nádhernou, z neurčita přicházející melodii, tajemný
ostrov a také ráno jako „Zwischenreich“, touze vyhrazený mezisvět mezi nocí a dnem.

Wordsworth se vyznává ze své chlapecké lásky ke slunci, které tehdy miloval ještě ne jako „záruku
(...) pozemského života“243, ale kvůli úsvitu a soumraku; protože je viděl, „jak krášlí svými paprsky
kopce za rozbřesku, viděl, / jak se klesající kotouč dotýká západních hor“.244 

Přitažlivost přechodové sféry pro romantiku lze dobře doložit též v oblasti výtvarného umění – a to
zejména na příkladu života a díla patrně největšího z malířů romantiky C. D. Friedricha. Jeho přítel
C. G. Carus v umělcově nekrologu napsal: 

„Šero  (Dämmerung) bylo jeho živlem. Brzy ráno se za prvních paprsků vydával
na osamělou procházku a na druhou pak – při níž byl rád i za společnost přítele -

236 WATNEY: Perplexed by Joy, s. 175. 
237 Dopis ze 4. října 1929, in: LEWIS: They Stand Together, s. 311. 
238 MÖRIKE: „Im Frühling“, in: Gedichte, s. 39. 
239 NOVALIS: „Hymny noci“, in: Modrá květina, s. 259. 
240 HÖLDERLIN: „Éteru“, in: Blažený mezi bohy, s. 22. 
241 „Ich duftete, die Blume schwankte still / in goldner Morgenluft.“ NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 157. 
242 Grahame: The Wind in the Willows, s. 150.
243 „Not as I since lov´d him, as a pledge / And surety of our earthly life.“  WORDSWORTH: The Prelude, s. 50.
244 „But, for this cause, that I had seen him lay / His beauty on the morning hills, had seen / The western mountain

touch his setting orb.“ Tamt. 
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večer při  západu slunce nebo po něm. To byla jeho jediná rozptýlení;  jinak v
podstatě  bez  ustání  sedával  ve  své  potemnělé  komůrce  zabrán  do  vlastního
díla.“245

Německé slovo „Dämmerung“ označuje šero, ale také zároveň soumrak i úsvit. Označuje tu oblast
přechodu,  jež  přitahuje  romantickou  touhu  a  o  níž  v  této  práci  hovoříme  převážně  jako  o
zahalenosti. Ta byla Friedrichovým živlem – tak jako je pro ryby živlem voda a pro ptáky vzduch: ji
maloval a ji se, pokud můžeme věřit Carusovu svědectví, snažil i obývat. S přímým denním světlem
se, zdá se, téměř nesetkával.

Večerní či ranní ladění je typické pro téměř všechny jeho obrazy, stejně jako zasazení do podzimu
či zimy, odkazujícím k jinému, neznámému jaru. Vracejí se také motivy mlhy a oparu. Pokud se pak
na plátně vyskytují postavy, bývají obvykle oblečené v jednotném staroněmeckém oděvu, stojí k
divákovi zády a spolu s ním hledí do dálky – a to buď na měsíc nebo proti slunci; pohled proti
paprskům  totiž  krajinu  ještě  více  zahaluje.  Friedrichovy  obrazy  jsou  plné  i  dalších  symbolů
zahalenosti, ať již rozvalin, o nichž již byla řeč, nebo hrobů, zejména pohanských, které slouží vedle
motivu kříže a holé koruny stromu jako okna ze smrákání tohoto světa k úsvitu onoho. Pro malíře
příznačný je též kontrast temného popředí a jasných dálek – šera vezdejší reality a jasu vyhlíženého
zásvětí.

3.3.5. Zahalenost a láska

Téma přitažlivosti zahaleného pro touhu můžeme představit též v souvislosti s milovanou bytostí.
Stává-li  se  totiž  domnělým předmětem Sehnsucht  žena,  pak  nejčastěji  jako  neznámá  či  skrytá.
Někdy bývá zahalenost doslovná, tak jako v Shelleyho básni Alastor, jejíž hrdina zakusí extatické
chvíle  „neodolatelné radosti“246 ve společnosti  „zahalené dívky“ (veiled maid).247 Druhý den ráno
neví, zda byla žena snem nebo skutečností, ale vydává se ji – nebo spíše to, k čemu ukazovala –
hledat.

U Nervala zase najdeme jakýsi idiosynkratický novopohanský kult bohyně Isidy, již spisovatel na
základě   Plútarchova  antického  svědectví248 vnímá  především  jako  ženu  skrytou  pod  závojem
(voilée). K soukromému romantickému náboženství tohoto spisovatele se ještě vrátíme.249 Prozatím
se spokojme  s konstatováním, že právě rouška halící tvář bohyně hraje v jeho úctě k ní zásadní
roli.250 

U obou těchto autorů závoj odkazuje ke skrytému ideálu, jejž nelze spatřit v přímém denním světle.
Jindy se lze se zahaleností zase setkat v přeneseném významu, kdy je žena poznána jen nakrátko,
jen v obrysech, a záhy ztracena. Takto ponořena do neurčitosti přitahuje Sehnsucht i po letech od
setkání a může se stát prvotním impulsem romantického poutnictví – podnětem hledání pravého
předmětu  touhy,  která  skrz  ni  byla  prvně  probuzena.251 Archetypální  postavou  je  zde  Dante
Alighieri,  pro nějž  zjevení  Beatrice ve florentských ulicích znamenalo počátek nového života  a
kterého podoba téže  ženy provázela  až k  posledním zpěvům  Božské komedie.  V našem období
najdeme podobný model setkání a ztráty například u Alain-Fourniera či u Julia Zeyera.
245 SOMMERHAGE: Deutsche Romantik, s. 86.
246 SHELLEY: „Alastor“, in: The Complete Poetical Works, v. 186, s. 19. 
247 Tamt., v. 151, s. 18.
248 PLUTARCH: „Isis and Osiris / De Iside et Osiride“, in: Moralia, vol. V, 354c, s. 22-3.  
249 Cf. kap. 4.3.1. 
250 Cf. Jossua: „La mère, l'épouse sacrée: Le visage feminin du divin chez Gérard de Nerval“, in:  Pour une histoire

religieuse de l´expérience littéraire, tome 3, s. 63-82. 
251 Viz kap. 4.1. 
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Zeyerův Vít Choráz spatří v benátské opeře krásnou ženu – a příznačně nejprve otočenou zády.252

Posléze se mu podaří dotyčnou vyhledat a ona je ochotna se s ním sejít pod podmínkou, že nebude
pátrat po jejím jméně ani původu. Je pak se zavázanýma očima na gondole odvezen do nádherného
paláce,  kde  stráví  s  neznámou noc.  Když ji  posléze  zkouší  navzdory svému slibu  znovu najít,
neuspěje.  Celou  tuto  milostnou  eskapádu  je  přitom třeba  chápat  jako  více  než  pouhé  erotické
dobrodružství v romantických kulisách. Ne náhodou má ona cizí žena na stolku Duchovní proudy
francouzské mystičky Madame de Guyon.253 Spojení i odloučení milenců má v  Trojích pamětech
Víta Choráze svůj nestandardně spirituální rozměr. Extáze noci s neznámou je vrcholem, za nějž už
nelze v přibližování  jít  –  každé další  přiblížení,  každé jasnější  poznání  druhého,  by z  hlediska
Sehnsucht znamenalo rozmělnění. Výsledkem by snad mohl být trvalý vztah, ale touha by ochabla.
U  Zeyera se  tak  setkáváme s  jakousi  novodobou,  v  přibližování  ještě  o  malý krok  dál  jdoucí
podobou kurtoazního rituálu assaig: přistoupí se k milované tak blízko, jak jen to jde, a potom musí
nastat  rozdělení,  aby  nedošlo  k  horší  ztrátě  –  ztrátě  touhy.  Čtenář  pak  sleduje  další  osudy
odloučeného milence, jemuž od oné noci  hlodá v srdci duchovní hlad. Choráz jej zkouší zasytit
nejrůznější  potravou,  posledním receptem se  mu pak  stane  mysticky chápané,  zřejmě  poněkud
heterodoxní  křesťanství,  čerpající  zejména ze spisů zmíněné paní de Guyon. Po letech se pak s
milovanou nečekaně znovu setkává, když cestou na jih navštíví  klášter karmelitek v rakouském
Meranu  a  zaslechne  její  hlas.  Oba  je  však  nyní  dělí  zeď  klausury.  Osudnou  noc  před  lety  v
Benátkách lze přitom chápat jako iniciaci. Stali se pak jeden druhému ne naplněním, ale pobídkou
na cestě k němu. Touha následně podněcovala hledání, které přivedlo jednoho ke konverzi, druhou
do kláštera.254 

S podobnou iniciací se setkáváme i  v Alain-Fournierově románu  Kouzelné dobrodružství,  jehož
hrdina Augustin Meaulnes se jako středoškolák ztratí  na francouzském venkově a během svého
bloudění  natrefí  na  půvabný,  osamělý zámek,  kde  se  zrovna  chystá  svatební  oslava.  Následuje
okamžik okouzlení - krátké setkání s dívkou jménem Yvonne, o níž se nedozví téměř nic kromě
jména. Během těch několika krátkých dní na zámku255 se Meaulnes „cítil (...) dokonale šťastný. Byl
tu,  tajemný cizinec uprostřed neznámého světa, v pokoji,  který si  sám vybral.  To, čeho dosáhl,
přesahovalo všechny jeho naděje. K radosti mu teď stačila pouhá vzpomínka na dívčin obličej, jak
se k němu obrací v prudkém větru...“256

Byl „tajemný cizinec uprostřed neznámého světa“257 - závoj zahalenosti tedy dodává kouzlo nejen
dívce, ale i místu samotnému. Opět – stejně jako u Zeyera – je brzké odloučení nutné, neboť příliš
dlouhé setrvávání by zahubilo poezii a spolu s ní i  touhu. Meaulnes si toho je svým způsobem
vědom:  „Bylo mu lhostejné, že teď musí odjet. Což nedošel až na konec svého dobrodružství? ...
Nedostalo se mu tentokrát všeho, po čem toužil? (...) V dané chvíli se nedalo udělat nic jiného než
odjet.“258 Další přiblížení není možné. Nezbývá než sestoupit z vrcholu a snít o návratu. Jenomže
ten se nedostaví. Tak jako pro Zeyerovy milence, ani pro Meaulnese a Yvonne se neotvírá žádná
cesta zpět. Zámek je ztracen a chlapci se ho nepodaří znovu nalézt. S dívkou se v letech svého
chlapectví už znovu nesetká – ale jeho život se změní. Iniciační setkání s neznámou na neznámém
místě jej na celý život učiní zasvěcencem touhy, téže Sehnsucht, která na okamžik byla extatickým

252 „A v takové jsem uzřel chvíli náhle / zjev ženy krásné, sedící v své lóži, / a bylo mi, jak bych se zachvěl dotknut - /
čím, Bože můj? Snad bleskem či snad růží. / Kdo řekl mi, že byla žena krásná? / Vždyť nemoh´ jsem ji vidět v
obličeji.“  ZEYER: „Troje paměti Víta Choráze“, in: Básně. Lyrika a drobná epika,  s. 25

253 Tamt., s. 49. 
254 Cf. kapitolu o „romantické mystice“ (4.5.). 
255 Cf. zejména  kapitoly XIII-XVII popisující ústřední událost Meaulnesova života: „la fête étrange“ na kouzelném

zámku.
256 ALAIN-FOURNIER: Kouzelné dobrodružství, s. 64. 
257 Tamt.
258 Tamt., s. 66. 
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zážitkem blízkosti hledaného, a která se posléze změní v pocit ztráty, v neutišitelný neklid a nutkání
k cestě. 

3.3.6. Zkušenost odhalení

Po extatické noci následuje ráno, po kouzelné slavnosti na zámku odjezd; ztráta je nevyhnutelná. V
případě  Meaulnesově  a  Chorázově však  neměla  povahu odkrytí  zahaleného.  Oba hrdinové  byli
odděleni od předmětu své touhy dříve, než mohli prozkoumat tvář za závojem, a dospět ke ztrátě
odhalením, jež je analogická ke ztrátě přiblížením se k dálce. Nucené rozloučení je uchránilo od
pokušení rozkrývat krásu, před nímž varuje MacDonald: 

„Do krásných očí paní své
ne víc než chvilku hleď,
jinak sláva odletí
a spácháš křivdu hned.“259 

Jeho slova vystihují romantikovu hrůzu z uvadání ideálu v pouhého člověka a Sehnsucht v pouhý
chtíč. 

Také touhu přitahující, zahalený prostor, ztrácí kouzlo tím, jak je postupně odkrýván. Týká se to
Cariina  New  Yorku260 i  Baudelairových  místností  za  zavřenými  okny.  Prozkoumat  znamená
ztratit.261 Výměna zdánlivě bezbřehého města za přesné názvy ulic znamená rozšíření říše všednosti
na úkor Sehnsucht. 

Analogicky to platí o čase. Rána a jara jsou plná očekávání něčeho jiného, ale namísto toho, přijdou
zase stejná, stejně neuspokojivá pozemská léta a poledne. Jen zde navíc, vzhledem k povaze času,
odpadá možnost nepřijít blíž a dotyčnou krajinu neprozkoumat. Není tedy divu, že romantik naříká
nad  kouzelným  večerem,  jenž  mnohé  naznačuje,  ale  nakonec  uvadá  v  noc.  Takto  například
Hölderlin:

 „Teď večerním nebem rozkvétá jarní zář;
S ní kvete nespočet růží a vlídně plá
Mi zlatý svět; ó tam mě neste,
Nachová oblaka! tam ať se láska

I trýzeň v světle a vzduchu rozplynou v nic! - 
Však jakoby zahnáno blouznivou prosbou, pryč
Je kouzlo; stmívá se a jako vždycky
Zůstávám sám pod klenbou nebes -.“262

Večerní  úžas  se  rozplyne  v  rezignovanou  poznámku,  že  se  stmívá  jako  vždycky.  Podobně  i
Baudelaire v básni Romantický západ slunce popisuje touhu vyvolanou kouzelným večerem, který
se však přehoupne v noc „těl ropuch, hnusných krys a chladných slimáků“.263

259 MACDONALD: Phantastes, s. 133. 
260 DREISER: Sestřička Carrie, 469-70.
261 Cf. též verše Františka Halase „Svět tak známý až je cizí – leží na tvém snu – plž skrytý v růži.“  HALAS: „Lítost“,

in: Kohout plaší smrt, s. 11. 
262 HÖLDERLIN: „Večerní fantazie“, in: Blažený mezi bohy, s. 127. 
263 BAUDELAIRE: „Romantický západ slunce“, in: Květy zla, s. 168. 
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Také  poznání je formou odhalení,  což má dalekosáhlé implikace pro romantické vnímání světa.
Kardinál Newman si všímá:

„[K]dyž věci vidíme poprvé, vidíme je v ,zářivém zmatku´ (gay confusion), jenž je
základní složkou poetična. Jak jde čas a my věci měříme, třídíme a počítáme – a
jak na ně získáváme názor – postupujeme směrem k filosofii a pravdě, od poezie
se však vzdalujeme.“264 

Poznání je ziskem, z hlediska Sehnsucht však ztrátou.265 Přitažlivost dětství, případně dospívání pro
romantiku tedy není způsobena pouhou vzdáleností těchto životních období v čase, ale právě vlivem
oné „gay confusion“, která se s poznáváním ztrácí. Romantický kult dítěte, „ušlechtilého divocha“ a
jednoduchého života  na venkově v protikladu k zkaženému městu  má týž zdroj:  totiž  stesk po
ztraceném ráji poetična, který zmizel, jakmile se jedinec se světem blíže seznámil a zvykl si na něj.
Hölderlinův Hyperion se táže: Když jsem byl ještě tiché děcko a o tom všem, co je kolem nás, ničeho
nevěděl,  nebyl  jsem  tehdy  víc  než  nyní,  po  všech  těch  strázních  srdce  a  po  všech  klopotných
úvahách?“266 Nijak přitom nezastírá svou touhu po nevědomosti: 

„Jak bych se rád stal dítětem, abych jí [přírodě] ještě byl blíž, a jak bych rád
věděl méně a změnil se v čistý světelný paprsek, abych jí ještě byl blíž!“267 

Vzdělaný romantik truchlící sám se svou Sehnsucht, která už ve světě nemá k čemu by se upnula a
jen naprázdno hladoví, tak může obrátit svou nenávist právě vůči těm knihám, ke kterým ho touha
původně přilákala: 

„Ach! kéž bych nikdy nevkročil do vašich škol! Vědění, do jehož temné sluje jsem
sešel a od něhož čekal jsem v mladistvém blouznění stvrzení čiré radosti, všechno
mi zničilo. (...) Ó bohem je člověk, když sní, však stane se žebrákem, jakmile začne
přemýšlet.“268

Také pro Wordsworthe je dětství hodnotnější než dospělost – dítě zakouší svět jako zázračnější a
vidí ho pravdivěji než dospělý člověk, který má už pohled zastřený zvykem.269 Nevědomost zde není
negativum – naopak je spojena s čistotou srdce a pohledu a s blízkostí rajským počátkům. „Dítě je
otcem  člověka (The  Child  is  father  of  the  Man),“270 píše  básník  a  tento  verš  -  jeden  z  jeho
nejslavnějších - dobře vystihuje i kulturní převrat, k němuž s nástupem romantiky došlo. V dějinách
západní  civilizace až po 18.  století  bylo dítě nehotovým člověkem, kterého je třeba vychovat a
vzdělat. Pro romantiku je však často prorokem, od nějž je třeba se učit. 

Převrat je dobře vidět i na posunu vnímání biblického vyprávění o pádu prvních lidí, případně přímo
dogmatu o dědičném hříchu. Pro sv. Augustina je podstatou biblického příběhu lidská neposlušnost
vycházející  z  pýchy a  vzpoury proti  Bohu;  jablko  v  Ráji  je  chápáno  především  jako  předmět
zkoušky.271 Romantika naopak vyzdvihne skutečnost,  že strom, z něhož Adam s Evou jedli,  byl
stromem  poznání.  Romantický  pád  není  trestem  za  neposlušnost,  ale  za  zvědavost.  Ztracená

264 NEWMAN: Loss and Gain, s. 16. 
265 Cf. „I became knowledgeable. From these books again and again I received the stab of Joy. I did not yet noticed

that  it  was,  very  gradually,  becoming  rarer.“  LEWIS,  Surprised  by  Joy,  s.  78.  Cf.  též  s.  165 a také scénu s
ptakomotýlem in: MACDONALD: Lilith, s. 52.

266 HÖLDERLIN: Hyperion, s. 12.
267 Tamt., s. 204.  
268 Tamt., s. 11.
269 Cf. zejm. báseň „Ode: Intimations of Immortality from the Recollections of Early Childhood“, in: Selected Poems, s.

245-52. 
270 WORDSWORTH: „My heart leaps up“, in: Selected Poems, s. 1. 

44



nevinnost rovná se zde ztracené nevědomosti, nikoliv hříchu. Oni „blahoslavení chudí v duchu“,272

z Ježíšova horského kázání již nejsou lidé pokorní, ale prostoduší - tj. blázni, prosťáčci a děti.  

Poznání,  zejména analytické, hubí v romantické perspektivě nevinnost  a krásu a také samotnou
Sehnsucht.273 Wordsworth si stěžuje: „Vraždíme, abychom pitvali.“274 Nemenší odpor k osvícenské
pak vědě chová také Novalis, jenž proti ní v následující  básni staví vlastní eschatologickou vizi
světa, kterému přestane  vládnout duch pravítka a encyklopedie: 

„Až přestaneme měřit zemi,
jen vzorečky a číslicemi,
až ti, co zpívat, líbat znají,
znalostmi vědce překonají,
až světu opět volnost zkvete 
a bude vládnout v celém světě,
až stín a světlo opět splynou
v zářící pravdu dvojjedinou
a v pohádkách a poezii
znát budeme věčnou historii,
pak postačí slovíčko jediné
a zvrácenost života pomine.“275 

Sehnsucht prospívá v neurčitosti. Vztahuje se nejčastěji k předmětům zahaleným a pobízí k jejich
odhalení, ale když k němu dospěje, těžko se smiřuje s výsledkem a vzhlíží k opětovnému okouzlení
světa.  

3.3.7. Shrnutí

V  kapitole  3.3.  jsme  se  zabývali  Sehnsucht  ve  vztahu  k  zahalenosti.  Ukázali  jsme  záměrnou
neurčitost jazyka, jímž je romantická touha popisována, a roli hudby, zejména instrumentální, jako
klíčového prostředku vyjádření  této  zkušenosti.  Prozkoumali  jsme  různé  podoby pro  Sehnsucht
přitažlivého zahaleného prostoru (Tieckův les, Baudelairova okna, Carriin New York) a zahaleného
času – zvláště nás zajímala šerá období přechodu v rámci dne (rána, večery) a roku (jara, podzimy),
která romantickou senzibilitu přitahují neskonale více než plným světlem ozářené poledne a léto.
Zejména na příkladech Zeyerova Víta Choráze a Alain-Fournierova Meaulnese jsme se též zabývali
rolí  skrytosti,  tajemství  a  nedořečenosti  v  romantické  lásce.  V  závěru  kapitoly  jsme  zmínili
zkušenost  odhalení  takto  skrytého předmětu Sehnsucht,  který se  tak  ukazuje  jen jako zdánlivý.
Touto  zkušeností  neblahého  poznání  jsme  se  též  pokusili  zdůvodnit  náklonnost  některých
romantiků k dětství a jejich odpor k analytické vědě. 

271 Cf. Lewisovu rekapitulaci augustinovské teologie Pádu v souvislosti s Miltonovým Ztraceným rájem.  LEWIS:  A
Preface to Paradise Lost, s. 69. 

272 Mt 5,3. 
273 Cf.  Keatsův  dotaz,  zda  Newton  „nezničil  veškerou  poetičnost  duhy  tím,  že  ji  rozložil  na  barvy  spektra“.

DOORMAN: Romantický řád, s. 117. Autor dále ukazuje, že pohled romantiků na vědu byl komplexnější. Vědecké
zkoumání nemusí  krásu  jen  ohrožovat,  ale  může  ji  též  umocnit  (s.  122n).  Dodejme,  že  tomu tak  je  zvláště  v
případech, kdy se před vědcem s novým poznatkem objevuje i nový vzdálenější horizont poznání. Může-li proces
poznávání pokračovat do nekonečna, zůstává Sehnsucht v bezpečí. 

274 „Sweet is the lore which Nature brings; / Our meddling intellect / Mis-shapes the beauteous forms of things: / We
murder to dissect.“ WORDSWORTH: „The Tables Turned“, in: Selected Poems, s. 202.

275 NOVALIS: Modrá květina, s. 236. Cf. originál „Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren“, in: Novalis, Heinrich von
Ofterdingen, s. 208. 
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3.4. Homo desiderans

„Úmorné zvyky každodennosti“276 -  tedy rutinní život uprostřed blízkých a známých lidí a věcí –
patří  mezi  úhlavní  nepřátele  romantiky.  Domácké  je  z  hlediska  Sehnsucht  synonymem  pro
stísňující. Často je jako takové vnímáno nejen nejbližší osvětí, ale vezdejší skutečnost vůbec; touha
pak směřuje z ní směrem k jiné realitě líčené pohádkou či bájí. Vezdejší svět nachází svůj protiklad
buď v neurčitém jinde, kde  „mizí to, co skutečností zovem,“277 anebo v konkrétněji popisovaném
mýtickém jinosvětě. Zkušenost Sehnsucht obvykle vede k dualistickému vnímání reality, kdy proti
sobě stojí zázračné a všední, poetické a prozaické, fantastické a skutečné. Na jedné straně najdeme
Pohádkovou říši (Fairyland), na druhé cesty do práce a péči o rodinu. Oběma pólům odpovídají i
příslušné lidské typy, jimž se míníme věnovat v této kapitole. 

Dosud jsme se zabývali nejprve subjektivní, emocionální stránkou Sehnsucht jakožto směsi radosti
a smutku (3.1.), dále jejím předmětem, jenž se ukazuje jako vzdálený (3.2.) a zahalený (3.3.). Nyní
obrátíme pozornost od touhy a jejího cíle k jejímu subjektu. Z různých úhlů zde představíme dva
základní lidské typy, které se v romantické literatuře v nesčetných variacích objevují  – člověka
spokojeného (homo contentus) a člověka toužícího  (homo desiderans).  Ukážeme odpor druhého
jmenovaného k všednímu dni (3.4.1.) a budeme se také věnovat fenoménu „romantické iniciace“,
jejímž prostředkem se z mladého hrdiny stává homo desiderans, pro kterého je následně Sehnsucht
dominantním životním tématem (3.4.2.). Zmíníme též riziko tohoto postoje, jímž je pocit vlastní
výjimečnosti  spojený  s  pohrdáním  vůči  lidem  spokojeným  uprostřed  světa  (3.4.3.).  Na  závěr
pohlédneme na zkušenost zevšednění (3.4.4.) - analogickou ke zkušenostem přiblížení a odhalení, o
nichž jsme hovořili v předchozích kapitolách. 

3.4.1. Toužící a spokojení

William Hickling Prescott ve svých slavných Dějinách dobytí Peru z roku 1847 líčí civilizaci Inků
jako utopicky rovnostářskou:

„Nikdo nemohl být v Peru bohatý, nikdo nemohl být chudý: ale všichni se mohli
těšit – a také se těšili – určité spokojenosti. Ctižádost, lakomství, záliba ve změně,
chorobné pocity neuspokojení – vášně, které nejvíce trýzní lidskou mysl, Peruánec
neznal.“278

Jeho utopie – podobná tolika jiným – je romantickým peklem. Člověk se v ní sice stává bytostí
zbavenou tíhy různých marných a nebezpečných prahnutí, bytostí klidnou a spokojenou, takto však
také připravenou o základní charakteristiku, jež ho odlišuje od ostatních tvorů.

„Co  je  to,“  ptá  se  již  Johnsonův  Rasselas,  „co  odlišuje  člověka  od  zbytku
stvořených  bytostí?  Každé  zvíře,  co  potkám,  má  tělesné  potřeby  jako  já;  je
hladové  a  napase  se,  je  žíznivé  a  napije  se  z  pramene,  a  když  je  nasycené  a
napojené,  v  klidu  usne  a  spí;  pak  vstane  zas  hladové  a  zas  se  nažere  a  zase
odpočívá. Já znám jeho žízeň i hlad, ale když ustanou, nemám klid. Jsem jako ono
sužován potřebami, neznám však jeho pokoj z nasycení.“279 

276 Jezerní básníci, s. 23. Cf. originál:  „The dreary intercourse of daily life.“ WORDSWORTH: „Lines Composed a
Few Miles above Tintern Abbey“, in: Selected poems, s. 130. Překlad Zděnek Hron: Jezerní básníci, s. 23. 

277 ZEYER: „Troje paměti Víta Choráze,“ in: Básně. Lyrika a drobná epika, s. 57. 
278 PRESCOTT: Dějiny dobytí Peru, s. 39.
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Prescottův Peruánec, homo contentus, který se spokojí se svou pastvou, je pro romantika obrazem té
nejhorší bídy a degradace lidství.280 Rezignovat na cestu k jinému a vystačit si se zdejším není v
romantické perspektivě projevem skromnosti či pokory, ale zoufalství; byť i nevědomého. Člověk,
jemuž  je  naopak  Sehnsucht  základní  životní  zkušeností,  v  první  řadě  touží  po  neznámém  a
unikavém naplnění;  nemůže-li  je dostat,  raději  zůstává hladový touhou než  nasycený levnějšími
náhražkami hledaného. Watney si v této souvislosti v komentáři k rané Lewisově poezii všímá, že
se v ní autor projevuje jako Sehnsüchtiger, jako člověk touhy, který dá přednost deseti letům čekání
na jediný pohled své milé  než  nabídce okamžitého blaha v náruči  mnohých konkubín.281 Tento
postoj zůstal u Lewise živý i v pozdějších letech po jeho konverzi ke křesťanství. Ačkoliv se mnohé
v jeho chápání touhy a jejího naplnění změnilo,  výchozí postoj  nepřestával být romantický – tj.
vycházející z předpokladu, že pro člověka – alespoň na tomto světě - je mnohem lépe být  homo
desiderans než homo contentus. V kázání Tíže slávy Lewis píše:

„Jsme polovičatá, vlažná stvoření, posedlá pitím a sexem a ctižádostí, zatímco se
nám nabízí nekonečná radost. Jsme jako nevšímavé, nevědomé dítě, které si raději
plácá své bábovičky z bláta v chudinské čtvrti, protože si nedovede představit, co
znamená nabídka prázdnin u moře. Až příliš snadno se uspokojíme.“282

Protiklad mezi lidmi, kteří zůstávají věrní touze i tehdy, když je zklamává, a lidmi, kteří se příliš
snadno uspokojí, patří k ústředním motivům textů o Sehnsucht (ať už pojatých vůči touze přejícně
jako u německých romantiků nebo kriticky jako u Flauberta či Dreisera). Uveďme několik příkladů
– jako první paní Bovaryovou a jejího manžela. Ona je ženou touhy, jež nedokáže vystát všední
skutečnost kolem sebe: „[Ch]odila ven, aby byla chvíli sama a neměla pořád na očích tu věčnou
zahradu a zaprášenou cestu.“283 Stále na něco čeká, na něco, co by ji vysvobodilo z šedi, lhostejno
zda to bude velké štěstí nebo velké utrpení, hlavně ne klid:284 

„Jako námořníci, když jsou v úzkých, rozhlížela se zoufalýma očima po osamělosti
svého  života  a  hledala  v  dálce  na  mlžném  obzoru  nějakou  bílou  plachtu.
Nevěděla, jaká náhoda, jaký vítr ji přivane až k ní, k jakému pobřeží ji zanese, zda
to bude šalupa nebo velká zámořská loď se třemi palubami, zda bude naložená
úzkostí nebo až po okraj plná blaženosti. Každé ráno, když se probudila, doufala,
že dnes připluje, a naslouchala všem zvukům, znenadání vyskakovala, divila se, že
nepřijíždí; potom při západu slunce, čím dál smutnější, toužila opět po zítřku.“285

Naproti  tomu její  manžel,  venkovský lékař Charles Bovary, v románu vystupuje jako ukázkový
příklad druhu homo contentus: 

„Charlesovy  řeči  byly  ploché  jako  chodník  na  ulici  a  defilovaly  v  nich  ty
nejobyčejnější myšlenky ve všedním hávu nevzbuzující ani dojetí, ani smích, ani
snění.“286

279 JOHNSON:  Rasselas, s. 6. Jinde (s. 30) autor nechává srovnat rozmrzelost z  „tasteless tranquility“ s požitkem z
očekávání (expectation, anticipation). 

280 Cf. BABBITT: Rousseau and Romanticism, s. 88 a 237. 
281 WATNEY: Perplexed by Joy: Sehnsucht in C. S. Lewis´s Pagan Writings, s. 157. 
282 LEWIS: „Tíže slávy“, in: Přípitek zkušeného ďábla, s. 73. 
283 FLAUBERT: Paní Bovaryová, s. 45
284 „Nyní si nedovedla představit, že ten klid, v němž žije, má být ono dávno vysněné štěstí.“ Tamt., s. 42. Cf. též s. 80,

kde se hrdinka zmiňuje, že i nepříjemné vyrušení z běhu každodennosti je záhodnější než všednost bez událostí. 
285 Tamt., s. 62. 
286 Tamt., s. 43. Cf. též s. 44-6. 
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Podobný  konflikt  romantického  hrdiny  se  „spokojeným“  okolím  nacházíme  též  v  Dreiserově
Sestřičce  Carrie.  Oba  příběhy  vyústí  téměř  protikladně  –  nešťastná,  frustrovaná  Ema  spáchá
sebevraždu, zatímco Carriiny nejodvážnější sny se splní, když se stane úspěšnou herečkou. I její
úspěch je však svého druhu tragédií. Dosáhla sice všeho, co chtěla, a neví, kam výš ještě jít, ale
přitom stále zůstává tímtéž neklidným homo desiderans jako na počátku. Už tehdy, když vyměnila
provinční Columbia City za Chicago a posléze New York se takto ohlížela nazpět:

„Columbia City – co tam na ni čeká? Zná to nudné hnízdo už nazpaměť. A tady je
ohromné,  tajuplné  město,  které  ji  stále  přitahuje  jako  magnet.  Zatím  z  něho
poznala jenom zlomek. A teď se má k němu obrátit zády a žít zase tím starým,
sešněrovaným životem tam na venkově? Div rozhořčením nevykřikla.“287

Chicagem je uchvácená, ale poznává tu i svá první zklamání spojená právě s prózou všedního dne,
jehož představiteli jsou jednak Carriina praktická, pracovitá sestra Minnie288 se svým manželem a
jednak dělnice v továrně, kde je zprvu nucena pracovat. 

„O dělnicích od strojů si udělala ještě horší obrázek než včera. Zdálo se, že jsou
se svým osudem spokojené. Byly to vlastně docela obyčejné ženské. (...) Nazítří
vyslechla v dílně,  jak si  děvčata s  velkou barvitostí  povídají  o  svých všedních
zábavách.“289

Carrie má hrůzu z žen, které jsou i uprostřed své materiální bídy celkem spokojené a jejichž touhy
nesahají za sobotní večer. 

Častěji než jako dělník bývá však homo contentus  líčen jako člověk dobře situovaný a spořádaný,
jako měšťan ženu mající, rodinu živící a kariéru přičinlivě budující. Záchvat zhnusení z buržoazní
existence  najdeme  například  u  Zeyerova  hrdiny  Plojhara,  když  v  dětství  vstoupí  do  otcovy
právnické kanceláře: 

„Několik  mrzutě  vypadajících  lidí  tam sedělo  za  ošklivými  stoly,  všude  ležely
balíky zažloutlého papíru, všude stály velké zaprášené knihy a vzduch zapáchal
nepříjemně  laciným  pečetním  voskem,  vlhkými  deštníky  a  zhaslými  právě
svíčkami. Jan Maria cítil takový odpor tělesný i duševní, že se mu dělalo zle.“290

Kancelář  je  tím  nejméně  romantickým  místem  na  světě.  Sehnsucht  zde  rychle  skomírá,  a
romantický hrdina se tedy pochopitelně ničeho neděsí více než úřednické dráhy. Má pocit, že by
snesl  cokoliv raději než tohle - ať už galeje nebo královský palác. 

Podobně  strašná  jako  kancelář  je  také  vlídná  venkovská  krajina.  Například  ta,  na  niž  hledí
MacDonaldův  hrdina  Anodos,  když  během  putování  zázračnou  Pohádkovou  říší  (Fairyland),
přenocuje v domku sedláka žijícího na jejím okraji: 

„Ráno jsem se  z  hlubokého bezesného spánku probudil  dobře  odpočatý.  Když
jsem vyhlédl z okna, slunce už svítilo vysoko nad lehce zvlněnou krajinou remízků
a polí.  Dole  u zdi  domu rostly  různé  druhy  zeleniny a vše bylo  zalito  jasným
ranním světlem. Kapky rosy předháněly jedna druhou leskem, krávy se pásly na

287 DREISER: Sestřička Carrie, s.  66. Cf. též. s. 69. 
288 Cf. tamt., s. 13. 
289 Tamt., s. 54 a 56. 
290 ZEYER: Jan Maria Plojhar, s. 41-2. 
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nedaleké louce, jako by včera nedělaly celý den to samé, děvečky pobíhaly mezi
staveními a zpívaly si do práce - a já už na Pohádkovou říši nevěřil.“291

Sedlák, který večer rozšafně vypráví o tom, jak jsou jeho prasata při chuti, dokáže Anoda téměř
přesvědčit, že všechna dosavadní dobrodružství mezi skřítky, vílami a mluvícími stromy, byla jen
bláhovou iluzí: 

„Ten hlas,  přátelský  a bodrý,  hned zbavil  místnost  nezvyklého vzhledu,  jakým
bývají  obestřena  všechna  nová  místa  –  přenesl  ji  z  říše  kouzel  do  všední
skutečnosti. Najednou se mi zdálo, že tu znám každý kout už aspoň dvacet let.“292

Všechno je náhle šedivé a známé. Místo fantastické, bezbřehé krajiny pohádkového lesa zaujal kraj
remízků  a  polí.  Až  při  pohledu  do  očí  sedlákovy dcerušky Anodos  nedůvěru  překoná  a  může
pokračovat dál v cestě Pohádkovou říší.  

Podobně odkouzlenou krajinu – domovinu druhu homo contentus – líčí též Penelope Fitzgeraldová
v románu  Modrá květina inspirovaném Novalisovým životem.  Popisuje  lány brambor,  tuřínů  a
okurek a spořádanost vlídných maloměst, kde pan domácí sedává s dýmkou pod štítem domu, na
němž  stojí  vytesána  hesla  jako  „Veškeré  štěstí  je  tady“  či  „V  spokojenosti  je  bohatství“.293

Romantický Fritz se v takovémto prostředí samozřejmě cítí nanejvýš nesvůj a hledá cestu ven. Na
jiném místě románu pak protestuje proti nelidskosti práce úředního kopisty: „Taková povolání by
neměla existovat,“294 stěžuje si. Taková povolání totiž rozšiřují vládu všednosti nad světem, který
by se podle Friedrichových představ měl naopak stávat stále zázračnějším. Z lidí by se měli stávat
básníci, ne úředníci, právníci nebo sedláci zajatí praktickými starostmi. Člověka, který žije pouze
každodenním životem, nazývá německá romantika ráda filistrem a podrobuje jej na mnoho způsobů
výsměchu a kritice.295  

Filistrovský je i Lewisův Aršíš  z románu  Kůň a jeho chlapec, jenž odpovídá chlapci Šastovi na
otázku „Otče, co je tam za kopcem?“ tím, aby se raději věnoval užitečným věcem, nejlépe obchodu,
a nemyslel na hlouposti.296 

S podobným rozdělením rolí mezi  otce a syna se setkáme poměrně často – přičemž první bývá
homo contentus, druhý homo desiderans. Je tomu tak například v Novalisově Modré květině, kde se
z Jindřicha, syna řemeslníka z Eisenachu, stává básník,297 či v Tieckově  Runové hoře, kde se ze
zahradníkova syna Kristiána stane lovec v horách. Otcovská povolání jsou statická, pevně vázaná k
místu – venkovu či maloměstu – zatímco synovská dynamická a odehrávají se na cestě, ať už do hor
nebo do Augšpurku. K spokojenosti přirozeně patří stálost, k touze pohyb vpřed. 

291 MACDONALD: Phantastes, s. 56. 
292 Tamt., s. 52. Sedlák se velmi podobá postavě služky Lootie z jiné MacDonaldovy knížky Princezna a skřítci; i ona

je obrazem omezeného člověka bez imaginace uvězněného v šedivém, samozřejmém světě. I kdyby na vlastní oči
uviděla něco zázračného, nevěřila by. „Protřela by si oči, šla by zase pryč a říkala by, že je jí nějak divně, půlku
nebo i víc by zapomněla, a pak by prohlásila, že se jí to celé jen zdálo.“ (s. 68) 

293 FITZGERALD: The Blue Flower, s. 44
294 Tamt., s. 64. 
295  Cf. např. NOVALIS: Zázračná hra světa, s. 34-6 či báseň „Der Wegelagerer“, in: EICHENDORFF: Eichendorffs

Werke in einem Band s. 155
296 LEWIS: The Horse and His Boy, s. 438. 
297 Básnictví přitom pro Novalise není pouhým veršotepectvím. Básník je pro něj mnohem spíše prorokem a knězem –

okouzlovatelem  světa  a  zvěstovatelem  zázračné  budoucnosti.  Cf.  řeč  kupců  in:  NOVALIS:  Heinrich  von
Ofterdingen, s. 26-8. 
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Byronův Childe Harold zase rozlišuje na jedné straně ty, kdo hledí vzhůru a do daleka – do vln, k
horám, na nebe – a ty, kdo se dívají jen k zemi.298 Sám  chce patřit k těm prvním i za cenu strádání.
V jeho postavě se romantická touha pojí  s poněkud nabubřele působícím titánským heroismem,
který má největší hrůzu z dlouhého, klidného a vyrovnaného života a raději volí včasnou smrt v
boji. Tak i Puškin líčí v Evženu Oněginovi Lenského předčasnou smrt sice jako tragédii, již o pár
veršů dále se však táže, zda by nebylo stejnou tragédií,  kdyby zůstal  žít  – čekalo by ho možná
manželství, založil by rodinu a oheň jeho inspirace by postupně vyhasínal.299 Autor jako by se ptal,
zda nakonec není lépe před všedností prchnout, dokud je čas.  „Vždyť,“ jak píše na jiném místě s
ironií, „zvyk nám shůry seslán byl, / aby nám štěstí nahradil.“300 

Zemřít  mladý,  nedohotovený, v  době,  kdy se  přísliby vzdálených velikých věcí  zdají  mnohem
skutečnější než tíha každodennosti,  je zajisté velmi romantické, ať už je život ukončen nemocí,
soubojem či sebevraždou. A netýká se to jen románových postav. Pohlédneme-li na romantismus
jako  literární  směr,  nemůžeme  si  nevšimnout,  jak  podivuhodně  obtížné  bylo  pro  mnohé  jeho
představitele napříč Evropou dožít  se alespoň třiceti  let.301 Fragmentárním dílům zde odpovídají
fragmentární životy. Z hlediska dlouhověkosti je nepochybně bezpečnější hlásit se k biedermaieru či
kritickému realismu a nejlépe pak věnovat se dlouhým, několikasetstránkovým románům. 

Profil bytosti zvané homo desiderans v pěti strofách podává také Hölderlinova Elegie. Představuje
člověka, který nemá v světě klid a jehož touha stále pohání vpřed hledat ještě něco jiného (ein
Anderes). Hledá to jiné, ale nachází jenom das Übrige - to, co zbývá, když je milované nepřítomno.
Nebojí se však nenalézání, ale vyhasnutí touhy samotné. Nechce skončit  „jako tisíce těch, kteří v
časech svého jara též žili tušením a láskou“302 a později zapomněli. I zprostřed temnot osamělosti a
vyprahlosti tedy dál opěvuje svou Athéňanku (die Athenarin), milovanou Diotimu, která mu ukázala
zušlechtěnou erotickou touhu jako cestu k nebi. Vzpomínka na ni mu vrací naději. Poslední strofa
pak vrcholí zvoláním: „Ať slouží v Orku, kdo chce! / však my, jež stvořila tichá / Láska, máme svůj
cíl,  musíme k  bohům jít.“303  Hölderlinovo stanovisko je zřejmé:  kdo chce,  ať otročí  říši  stínů,
šedivému,  touhyprázdnému Tartaru,  homo desiderans však ani  zprostřed pozemského plahočení
nepřestane hledět vzhůru k Elysiu.  

Ukázkovým příkladem tohoto typu je také „rytíř nekonečné rezignace“ z Kierkegaardovy Bázně a
chvění. Rezignací zde autor nemíní nějakou formu skleslosti, ale vzdání se všeho kromě předmětu
nejhlubší  touhy  a  odmítnutí  všech  náhražek  za  nepřítomné  štěstí.  Vypráví  k  tomu  krátké
podobenství: 

„Nějaký učeň se zamiluje do princezny a vidí v této lásce naplnění svého života.
Poměry  nedovolují  přenést  tuto  lásku  z ideální  roviny  do  reality.  (...) Otroci
ubohosti, žáby v močálu ovšem hned pokřikují: taková láska je nesmysl, bohatá
vdova po pivovarníkovi je pro něj zrovna tak dobrá a solidní partie! Nechme je
klidně v močále kvákat. Takto nemluví rytíř nekonečné rezignace, on se své lásky
ani  za  všechnu  nádheru  světa  nevzdá.  (...)  Chybí-li  člověku  tato  rezignace  a
rozhodnost, je jeho duše od samého počátku roztříštěna a nikdy onen pohyb [od
rezignace k víře] nesvede. Měl by se raději stát finančníkem, jenž si vkládá kapitál

298 BYRON: „Childe Harold´s Pilgrimage“, in: Lord Byron – The Major Works, s. 126. 
299 PUŠKIN: Eugen Oněgin, s. 145. 
300 Tamt., s. 52. 
301 Ještě před branami středního věku se na věčnost odebrali, máme-li jmenovat jen nejslavnější jména, například Keats,

Shelley, Byron, Novalis, Wackenroder, Puškin, Lermontov či náš Karel Hynek Mácha.
302 HÖLDERLIN: „Elegie“, in: Sämtliche Gedichte, s. 265.
303 HÖLDERLIN: „Elegie“, in: Blažený mezi bohy, s. 55. Cf. originál: „Dien´ im Orkus, wem es gefällt! wir, welche die

stille / Liebe bildete, wir suchen zu Göttern die Bahn.“ HÖLDERLIN: „Elegie“, in: Sämtliche Gedichte, s. 267.
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do cenných papírů, aby neprodělal na jednom z nich, když prodělá na druhém;
takto se zkrátka rytířem nestane.“304 

Z Kierkegaarda zde hovoří neředěná romantika – touhu po nejvyšším dobru a rezignaci na všechna
ostatní vnímá jako nutný předstupeň víry a ostře se staví proti praktické, rozumné a uvážlivé cestě,
po níž se vydává homo contentus.

Téma sváru mezi vnitrosvětskou spokojeností a touhou souvisí též s Modrou květinou, která se díky
Novalisovu  Ofterdingenovi  stala  patrně nejznámějším symbolem romantiky.305 Již  Jacob Grimm
zmiňuje duryňskou lidovou pověst o zázračné květině (die Wunderblume), která se zjevuje v horách
jen jedenkrát do roka o svátku sv. Jana Křtitele. V ten den ji podle vyprávění nalezl i jeden pasáček
a zasadil ji do země ve své chýši, z níž se mu tak otevřela cesta do podzemí k velikému pokladu.
Mladík si jím naplní vak, a když chce odejít, zaslechne hlas: „Nezapomeň na to nejlepší!“ (Vergiß
das Beste nicht!).306 Nic na to však nedbá a květinu při odchodu mine. Namísto ní mu zůstane jen
zlato a drahé kamení. 

Variace na tento příběh se v oblasti Harzu na přelomu 18. a 19. století objevovaly často, přičemž
právě  formulka  „Vergiß  das  Beste  nicht!“ je  společným  znakem  většiny  těchto  vyprávění.307

Květina je tedy již před Novalisem symbolickým předmětem nejhlubší touhy, jenž může být snadno
zaměněn za  nějaké  menší  náhražkové dobro.  Pasáček,  který ji  nalezl,  nebyl  rytířem nekonečné
rezignace, který by šel za svou Sehnsucht s nerozděleným srdcem. Novalisův Jindřich v kontrastu k
pasáčkovi i  ke svému otci  volí  sázku na  nejistotu  a pro svou jen letmo zahlédnutou květinu je
ochoten opustit vše; nevidí jiné poklady než ji samotnou. 

3.4.2. Romantická iniciace

Próza německé romantiky překvapivě často líčí obrácení mladého hrdiny od spokojenosti uprostřed
světa  směrem  k  neodolatelné  touze,  která  se  nadále  stává  ústředním  motivem  jeho  života.308

Počátkem takovéto  životní  konverze,  během níž  se  z  dotyčného člověka  stává  rytíř  nekonečné
rezignace, pro nějž ztrácí přitažlivost  vše kromě Modré květiny, bývá obvykle zasvěcující sen či
vize. Příklady takovýchto iniciací nalezneme zvláště u Novalise, Hoffmanna a Tiecka a  budeme jim
zde věnovat bližší pozornost v kontrastu ke Goethovu Vilému Meisterovi, kde dochází k hrdinově
proměně opačným směrem. Z Viléma, který původně toužil především po tom,  „aby se vyrval ze
stojatého, úmorného měšťanského života,“309 se postupně stává  homo contentus, jenž opouští své
mladické  touhy  právě  ve  jménu  usedlého,  buržoazního  života,  rodiny  a  kariéry.  Goethův
Bildungsroman zaznamenává proces začleňování jedince do společnosti.  Novalisovy, Tieckovy a
Hoffmannovy texty o romantické iniciaci popisují pravý opak – totiž to, jak je cesta k vytoužené
zázračné květině provázena narůstající sociální izolací.

304 KIERKEGAARD: „Bázeň a chvění“, in: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, s. 36-7. 
305 Cf. SMOLEN: „Přiblížit se dálce aneb cesta za modrou květinou německé romantiky“, in: F. Horáček a N. Schmidt

(eds.): Salvatoria. Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka, s. 259-72. 
306 SCHUTH: Die Farbe Blau, s. 137.
307 Tamt.
308 Otázku, zda je člověk svou přirozeností  homo desiderans a touha antropologickou konstantou, jak píše Johnson v

Rasselasovi, anebo zda je člověk od přirozenosti spíše homo contentus a touze po vzdálených věcech se musí teprve
učit nebo k ní být konvertován, necháváme stranou. Je sice relevantní, pro naše účely však příliš abstraktní – odvedla
by nás od empirických příkladů z literatury, jimiž se chceme v této práci především zabývat,  daleko směrem k
filosofické spekulaci. 

309 GOETHE: Viléma Meistera léta učednická, s.  55. Cf. též s. 285. 
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Novalisův Jindřich

Jindřich z Ofterdingen vznikl jako přímá odpověď na Viléma Meistera, knihu, která sice patřila k
základním inspiračním zdrojům německé romantiky, o  níž  však Novalis  zároveň zanechal  řadu
hanlivých poznámek. Označil ji za „evangelium ekonomie“, za román záměrně opomíjející všechno
poetické a zázračné a za dílo měšťanské a domácké, jež se nese v duchu „uměleckého ateismu“.310

Svůj vlastní román pak koncipoval tak, aby v něm vše směřovalo k naplnění Sehnsucht, ne k jejímu
potlačení jako u Goetha.  

Příběh začíná Jindřichovou večerní vzpomínkou na vyprávění cizího hosta o zázračné květině a již
v prvních dvou větách románu je příznačně nastíněn kontrast mezi touhou jedněch a spokojeností
druhých, který bude charakterizovat celý jeho zbytek.  Zatímco  rodiče už leželi a spali“, mladík
„ležel neklidně na lůžku a vzpomínal na cizince a jeho příběhy.“311 Klidný spánek jedněch stojí
proti  neklidnému  přemítání  druhého.  A  takto  Jindřich  hovoří  sám k  sobě:  „Tu  touhu  ve  mně
neprobudily  poklady  (...)  zištnost  (Habsucht) je  mi  zcela  cizí;  ale  dychtím  spatřit  modrou
květinu.“312 Již v prvním odstavci románu se tak mladík odlišuje od svých rodičů a od pastýře z
durynské pověsti – touha v jeho srdci není Habsucht, ale Sehnsucht. 

Posléze Jindřich usne a zdá se mu sen, v němž doputuje až na uzavřené prostranství obklopené
skalami,  kde se mu Modrá květina ukáže na dotek blízko.313 Následuje ostrý střih. Výjev téměř
dosaženého naplnění náhle vystřídá všednodenní realita. Jindřich se probouzí a slyší otce, jak si
stěžuje na jeho dlouhé vyspávání. A když se chlapec zmíní o svém kouzelném snu, přispěchá matka
hned  s  tím  nejsvětštějším  vysvětlením,  které  noční  fantazii  odežene  kamsi  daleko  do  říše
nepravděpodobnosti: 

„Milý Jindřichu,(...) to jsi určitě ležel na zádech, nebo jsi při večerní modlitbě
myslel  na něco jiného.  Však  je  ještě  vidět,  že  jsi  celý  nesvůj.  Jez a  pij,  ať  se
vzpamatuješ.“314

Jindřich však již žije jen pro svou květinu. Byl snem zasvěcen do tajemství krásy přesahující jeho
představivost.  Stal  se  rytířem  nekonečné  rezignace,  poutníkem  a  básníkem  tíhnoucím  k
nadpřirozenému (zum Wunderbaren).315 Brzy po iniciaci opouští domov a vydává se pryč z rodného
Eisenachu na cestu hledání a nenalézání.  Každým krokem se přitom vzdaluje důvěrně známému
středostavovskému světu a už se do něj – na rozdíl od Goethova Viléma – nedokáže vrátit. Jeho
útěcha nakonec není vnitrosvětská, ale zásvětní – má podobu naděje na posmrtné naplnění, které
zahladí všechna zdejší zklamání. 

Ještě  během první  kapitoly  románu  se  ukáže,  že  též  Jindřichův  otec  zahlédl  v  mládí  Modrou
květinu, o níž mu tehdy neznámý stařec pověděl: „Spatřil jsi zázrak světa. Záleží na tobě, aby ses
stal nejšťastnější bytostí na světě.“316 Zážitek je opět  - tak jako v lidových pověstech - spojen s
Duryňskem a svatojánskou nocí.317 Jindřichův otec přitom tehdy zvolil obdobně jako pastýř – nechal
se od květiny odvést vidinou své budoucí ženy a dítěte, které držela v náručí. Neuposlechl varování:
„Vergiß  das  Beste  nicht!“  Namísto  poezie  si  vybral  prozaický  řemeslnický  život  ve  městě
Eisenachu. Stal se z něj homo contentus.
310 NOVALIS: „Über Wilhelm Meister“, in: SCHMITT: Romantik I, s. 296. 
311 NOVALIS: Modrá květina, s. 65.. 
312 Tamt. Cf. SCHUTH: Die Farbe Blau, s. 147. 
313 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 10-11. 
314 NOVALIS: Modrá květina, s. 69.
315 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 25. 
316 NOVALIS: Modrá květina, s. 73.
317 Cf. SCHUTH: Die Farbe Blau, s. 148. 
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Tieckův Kristián

Iniciační zkušenost  mladíka Kristiána z  Tieckovy  Runové hory  se v mnoha ohledech podobá té
Jindřichově, byť nemá podobu snu, ale zároveň se od ní zásadně liší tím, že zde bázeň a hrůza stojí
po boku úžasu. 

Kristián,  jenž  opustil  důvěrně známý nížinný kraj  a stal  se  lovcem v horách, potkává ve chvíli
osamělosti cizince, který mu vypráví o nedaleké Runové hoře, kde ten, kdo cítí v srdci opravdovou
touhu,  nalezne  „všechno,  co si  vroucně  přeje.“318 I zde,  tak  jako u  Novalise,  stojí  na  počátku
zasvěcení příslib dokonalého štěstí – v jednom případě je jeho symbolem zázračný květ, ve druhém
tajemná hora. V obou textech přitom na sebe roli zvěstovatele bere cizinec, jenž posléze z příběhu
mizí.  

Hora má však daleko k něžnému půvabu Modré květiny – není, řečeno s Rudolfem Otto, pouhé
mysterium fascinans, ale též mysterium tremendum. Hned zkraje je zmíněna jako „strmý vrchol, na
němž se v bílém světle strašidelně rýsovaly prastaré, rozpadlé zříceniny.“319 Neznámý na ni ukáže a
hovoří  o  ní  jako o krásné a svůdné,  ale tyto charakteristiky přitom spojuje  se  strmými srázy a
věkovitými skalami. Kristián odvětí: 

„[J]ednou mi (...) starý lesník vyprávěl o té hoře podivné věci (...); vzpomínám si,
že mě ten večer prochvíval děs. Jednou bych na ni rád vystoupil; všechno tam
dojista jenjen září, tráva se šťavnatě zelená, a všechno kolem je neobyčejné, a
možná, že se tam najde i leccos podivuhodného ze starých časů.“320

Kristián k hoře stoupá po stále holejší a strmější cestě s  „radostí, jíž se až začíná bát“.321 Stezka
končí pod oknem, kde hrdina najednou neví, zda má zůstat nebo se dát zpět. Zde se mu dostane
vlastní iniciační vize: 

„Zahleděl se ve směru toho svitu a seznal, že nahlíží do starobylého prostorného
sálu, vyzdobeného rozmanitými kameny a krystaly, jež vydávaly měnivý třpyt, tak
jak je ozařovalo pohybující se světlo, jež nesla jakási vysoká žena, v zamyšlení
přecházející komnatou sem a tam. Jako by ani nenáležela tomuto světu (sie schien
nicht  den  Sterblichen  anzugehören), tak  ztepilé,  tak  urostlé  byly  její  údy,  tak
strohá její tvář, a přesto se užaslému jinochu zdálo, že ještě nikdy nespatřil něco
tak sličného, natož aby o něčem takovém snil. Chvěl se a přesto si tajně přál, aby
přistoupila k oknu a všimla si ho.“322

 Žena posléze ze zlaté skříně vyndá tabulku posázenou drahokamy, při pohledu na níž se Kristiánovi

„v nitru rozzela propastná hlubina tvarů a lahodných zvuků,  touhy a rozkoše,
hluboce  pohnutou  myslí  táhly  mu  proudy  vzdouvajících  se  tónů,  žalných  a
radostných melodií; v duši se mu prostírala nekonečná bolest i útěšnost, tyčily se
mocné, zázračné skály naděje a vzdorné víry, plynuly širé řeky plné bolu.“323 

318 TIECK: „Runová hora“, in: Život básníka, s. 68.
319 Tamt. 
320 TIECK: „Runová hora“, in: Život básníka, s. 68.
321 TIECK: „Der Runenberg“, in: Der blonde Eckbert. Der Runenberg. Die Elfen, s. 31. 
322 TIECK: „Runová hora“, in: Život básníka, s. 69.
323 Tamt., s. 70.

53



V Kristiánově nitru se při pohledu na tabulku – jak je pro Sehnsucht příznačné – mísí  radost s
bolestí.  Žena nakonec mladíkovi  tajemný předmět předá a právě v tu chvíli,  kdy se cíl  zdá být
blízko, následuje pád do všednosti – a to doslova: Kristián se totiž zřítí ze srázu a ráno se probudí
na prahu nížiny. Krása předchozí noci se mu nyní zdá příliš strašná a mladík se před ní pokusí utéci
do spokojeného světa nížinné zbožnosti: 

„[S]tanul nad vesnicí, chaloupky poklidně dýmaly z komínů, svátečně vyšňořené
děti  si  hrály na travnaté návsi  a z malého kostelíka zaznívaly  varhany a zpěv
farníků. (...) City a tužby minulé noci mu připadaly nyní hříšné a rouhavé, zatoužil
znovu se dětsky pokorně a vroucně přimknout k lidem, svým bližním, a odvrhnout
všechny bezbožné city a předsevzetí.“ 324

Kristián se usadí, ožení, má rodinu. Jakkoliv se však snaží zabydlet v klidném způsobu života, dál v
něm dřímá skrytá touha jako znamení, jež si odnesl z iniciace na Runové hoře. Tato spící síla se
posléze probudí a odvede jej od manželky a dětí zpět do lesů a hor. Znovu se v něm totiž ozve
homo desiderans a má náhle pocit, že celý svůj život „promarnil ve snu,“ neboť se „svévolně vzdal
výsostného  věčného  štěstí  a  pachtil  se  za  blahem  pomíjivým  a  dočasným“.325 Zvolil  si  totiž
spokojenost  (Zufriedenheit)  nížinného  života  namísto  příslibu  věčného  štěstí  (ewiges  Glück).326

Rozhodne se utéci pryč. Vrhá se pak za vidinami nádherného, trvalého kamenného světa, jemuž se
pomíjivý rostlinný svět zemědělské nížiny nemůže rovnat. Pro okolí se stane šílencem. 

Tieckův  hrdina  tedy  prošel  podobným  zasvěcením  jako  Novalisův  Jindřich,  jen  autorská
perspektiva  je  poněkud jiná,  diferencovanější  –  předmět  touhy se  zde  ukazuje jako  zázračný a
přitažlivý, ale zároveň jako děsivý a odcizující ty, kdo za ním putují, běžnému životu. 

Hoffmannův Anselm

Studentu  Anselmovi,  hrdinovi  Hoffmannovy  fantastické  povídky  Zlatý  kořenáč,  se  dostane
zkušenosti zasvěcení v předvečer svátku nanebevzetí Panny Marie. Podobně jako u Novalise i zde
je iniciace zasazena do posvátného, slavnostního času mimo všední den. Student tehdy v jednom
drážďanském parku usedne pod bezový keř a v jeho větvích spatří tři nádherné zlatavé hádky. Jeden
z nich k němu natáhne hlavičku:

„Všemi údy mu to projelo jako elektrická rána, zachvěl se v hloubi duše – upřeně
se  zadíval  nahoru  a  spatřil  dvojici  modrých  očí,  které  na  něho  hleděly  s  tak
nevýslovnou touhou, že mu nepoznaný cit nejvyššího blaženství a nejhlubší bolesti
rozrážel hruď. A jak pln nejžhavější žádosti hleděl do těch jímavých očí, tu silněji
líbeznými souzvuky zazněly křišťálné zvonky a rozjiskřené smaragdy padaly na
něho, opřádajíce ho tisícem drobných plaménků a zlatých nití.“327

Tak jako Jindřichova a Kristiánova i Anselmova iniciační zkušenost je líčena jazykem bohatým na
smyslové vzněty. Ve všech třech případech je onen zázračný svět,  do nějž  jsou mladí  hrdinové
uváděni, pravým opakem šedi – je plný vůní a tvarů a hraje všemi barvami duhy. 

I  Anselma  však  následně  čeká  pád  do  všednosti  spojený navíc  s  pochybami,  zda  vidina  byla
skutečná. Student zkouší obejmout keř, v němž se mu hádci zjevili, a ostatním návštěvníkům parku
je pro smích. Jedni ho považují za blázna, druzí za opilce, další za nemocného. Později má zase
324 Tamt., s. 71-2. 
325 Tamt., s. 80.
326 Tamt., s. 40 a 45. 
327 HOFFMANN: „Zlatý kořenáč“, in: Zachýsek zvaný Rumělka. Zlatý kořenáč, s. 168-9. 
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pocit, že hádky vidí na hladině řeky a chce se vrhnout za nimi, opět k údivu svého spořádaného
okolí.  Sám pak zapochybuje:  „Viděl  nyní  jasně,  že to,  co měl za záři  hádků,  bylo jen odrazem
ohňostroje u Antonových sadů. Ale pocit, kterého dosud nepoznal, sám nevěděl, zda bolest či slast,
stahoval křečovitě jeho prsa.“328 A tu se mu zase zdá, že vidí záři ve vodě a že ho hadí hlásky
volají:  „[V]ěř  – věř – uvěř nám,“  než zase postřehne,  že  „záře přichází jen z ozářených oken
blízkých domů“.329 

Příběh  Zlatého kořenáče má v zásadě podobu boje dvou znepřátelených světů o studentovu duši:
kouzelného světa  imaginace,  jehož  hlasatelem je  archivář  Lindhorst  –  snad mytický salamandr,
jehož tři dcery mají být oni hádkové, kteří se Anselmovi ukázali v bezovém keři – a světem prózy
všedního  dne,  který reprezentují  studentovi  měšťanští  přátelé  registrátor  Heerbrand a  konrektor
Paulmann, na jejichž straně stojí také představitelka sil černé magie, čarodějnice Rauerka. Student
dlouho váhá, zda své iniciační vizi uvěřit. Nebyla jen blouzněním? Váhá také mezi konrektorovou
půvabnou dcerou  Lízou  a  mezi  archivářovou  nádhernou  Serpentinou  -  mezi  krásou  světskou  a
krásou z jiného světa. Autor však opatřuje toto vábení jiné skutečnosti vykřičníkem, když dává jeho
představitelce hadí  podobu i  jméno,  a zřetelně tak odkazuje  k rajskému stromu poznání  a jeho
plodům.

Hoffmann podobně jako Tieck nedává čtenáři poznat, zda iniciace byla prvním projevem duševní
choroby, pokušením nebo počátkem cesty k absolutnu. Byla vize blouzněním, anebo vhledem do
jiné, lepší skutečnosti, jíž je tato pouhým odrazem? Ať už je tomu jakkoliv, oba autoři ukazují, že
zasvěcenci oné nadpozemské krásy často připadají světu jako šílenci – podobně jako ten člověk z
Platónova podobenství, který se vrátil zpět do jeskyně, aby těm, kdo pozorují stíny, vyprávěl o světě
tam venku.330 

Anselm je však od okamžiku zasvěcení homo desiderans, byť smutný a vyhladovělý, i ve chvílích,
kdy zrovna v zajetí všedního dne na zázračný svět nevěří. I tehdy pro něj největší hrůzu představuje
měšťanská spokojenost  - jak ostatně zvlášť dobře ukazuje epizoda, v níž jako písař ve službách
archiváře Lindhorsta udělá kaňku na důležitý spis a je za to potrestán uvězněním ve skleněné lahvi.
Vedle něj na polici stojí takto zazátkováni i tři žáci a dva praktikanti, kteří podobně pochybili. Dává
se s nimi do řeči a zjišťuje, že ve skutečnosti o svém zajetí nevědí – domnívají se, že jsou svobodní,
že  se  zrovna procházejí  po Labském mostě a  že  je  jejich  život  bez  všech těch Lindhorstových
nesmyslů mnohem rozumnější. Zapřeli v sobě Sehnsucht a již „ani necítí tíseň vězení, do něhož je
salamandr zaklel“.331 Anselm – proměněný iniciačním setkáním s krásnou Serpentinou - však již
nedokáže znovu být spokojeným člověkem; nezná třetí cestu mezi dokonalým štěstím a smutkem
nad jeho nepřítomností. 

Hoffmannův Elis 

Ambivalence  Sehnsucht,  touhy, která  možná  vede  své  vyznavače  do  zázračné  říše  blaženosti  a
možná k šílenství a smrti, je ještě silněji vyjádřena v Hoffmannově povídce Doly ve Falunu. Ta se
odehrává ve Švédsku a vypráví o námořníku Elisi Fröbomovi, jenž se po návratu z poslední výpravy
cítí již unaven námořním životem a hledá něco jiného. Večer opustí družnou společnost v hospodě a
na útěku do samoty potká starého horníka; dalšího z  oněch archetypálních cizinců,  zvěstovatelů
jiného světa, kteří – jak jsme již viděli – pravidelně připravují mladé hrdiny k zasvěcení. 

328 Tamt., s. 173-4. 
329 Tamt.
330 PLATÓN: „Ústava“,  in: Spisy IV, 514a-517a, s. 245-248.
331 HOFFMANN: „Zlatý kořenáč“, in: Zachýsek zvaný Rumělka. Zlatý kořenáč, s. 247. 
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Stařec Elisovi vypráví o půvabech podzemního světa a hornického povolání. Zve ho, aby se též stal
horníkem, ale v mladíkově srdci se zatím mísí touha s odporem. Je zvyklý na široké obzory a teď by
měl najednou opustit světlo dne a zavrtat se jako krtek pod zem? 

„Cítil se, jako by se se starcem, již ponořil do hlubiny a jako by ho v ní udržovalo
jakési mocné kouzlo, takže už nikdy neměl uvidět přátelské světlo dne. A přece si
zároveň připadal,  jako by mu stařec odkryl  nový neznámý svět,  do kterého ve
skutečnosti  patřil  a  jehož  divy  k  němu  už  od  chlapeckých  let  přicházely  v
podivných tajemných tušeních.“332

Hlubinu vnímá jako neznámou a hrozivou a zároveň jako podivuhodně přitažlivou. Podle starého
horníka život v podzemí nevede k slepotě. Naopak: možná právě zde se zostřuje zrak pro to, co se
skrývá nad nebem.333 Když pak Elis osamí a usne ve svém pokoji, zdá se mu zasvěcující sen, v
němž je mu zvěstována děsivá krása hloubek. Vidí v něm kovové květiny vyrůstající z průzračné
křišťalové podlahy, v níž lze spatřit i jejich kořeny. A jak  hledí stále hlouběji, všimne si nesčetných
krásných dívek,  v  jejichž  srdcích  květiny koření  a  rostou odtud stále  výš,  kdykoliv  se  některá
zasměje.  „Mladíka zachvátil nepopsatelný pocit bolesti  (Schmerz)  a slasti  (Wollust),  v jeho srdci
vzklíčil svět lásky, stesku (Sehnsucht) a spalující touhy.“334 V jeho nitru to volá: „Dolů, tam dolů k
vám!“ Nakonec pod ním křišťálová podlaha povolí a on se najednou vznáší v éteru. Spatří zde pak
hrůzný zjev onoho starého horníka, který má nyní obří rozměry a je jakoby odlit ze žhavé rudy.
„Tak co, Elisi Fröbome, jak se ti líbí tahle nádhera?“ otáže se ho. 

„Elis se už už vyděsil, když tu z hlubiny vyšla záře jako prudké zablýsknutí a před
ním se zjevila vážná tvář jakési mocné ženy. Elis cítil, jak  stoupající nadšení v
jeho nitru nakonec přerostlo v drtící strach. Stařec ho objal a zvolal: ,Měj se na
pozoru, Elisi Fröbome, toto je Královna, ještě můžeš vzhlédnout.´“335

A Elis skutečně vzhlédne a zaslechne shůry přicházet žalostný hlas své matky. Následně na starce
zakřičí:  „Vytáhni mě ven (...), patřím přece vrchnímu světu (Oberwelt)  a jeho přátelskému nebi.“
Starý horník jej ještě varuje, aby zůstal Královně věrný. Mladík má však při pohledu na ni pocit, že
se sám stává kamenem. Pak „vykřikl v nevýslovné hrůze a probudil se z podivuhodného snu, jehož
blaho a děs (Wonne und Entsetzen) se ještě ozývaly v jeho nitru“.336

Iniciační vize je i zde počátkem vnitřního sporu mezi přátelským, známým světem a tím jiným,
který chlapce naplnil zároveň úžasem i zděšením, zároveň radostí i bolestí a především touhou. Tak
jako v Runové hoře i zde je jinosvět těsně spjat se symbolikou kamene a kovu. Náznaky téhož pak
nacházíme také u Novalise, kde se Modrá květina ve snu skrývá u zřídla mezi vysokými skalami,
pod nimiž je na cestě k ní nutno proplout. Kámen lze přitom ve všech případech chápat jako symbol
věčnosti, stálosti a dokonalosti v protikladu k pomíjivosti a měnlivosti všeho, co roste a umírá. 

Podobně  jako  ve  Zlatém  kořenáči a  Runové  hoře  se  tu  odehrává  vnitřní  spor  mezi  dvěma
konkurenčními skutečnostmi.  Hrdinovo nitro je ve vnímání reality až schizofrenicky rozpolcené.
Která láska je opravdovější? Který z obou světů? Nebylo by vyznání věrnosti všednímu dni pouhou
rezignací  na touhu po něčem větším,  nebyla by to prohra,  útěk?  A není  naproti  tomu cesta  za
voláním hlubin hříšným odmítnutím člověku vytyčených hranic, není to honba za chimérou, jež

332 HOFFMANN: Bergwerke zu Falun, s. 215. 
333 Tamt.
334 Tamt., s. 217.  
335 Tamt.
336 Tamt., s. 217-18. 
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nepřináší naplnění, ale jen smrt? Hoffmann odpověď nedává, napětí mezi oběma možnostmi si je
však dobře vědom. 

Není náhodou, že se Elis Fröbom měl ženit  – tedy doživotním slibem stvrdit svou příslušnost k
pozemské lásce a odpovědnostem všedního dne – právě o svátku sv. Jana Křtitele (Johannistag) a
že právě v tento den podlehl volání hlubin.  O svatojánské noci a následujícího dne se totiž, jak jsme
již zmínili v souvislosti s Novalisem, zjevuje Modrá květina. Elisův spor tedy dospěl k rozuzlení
uprostřed posvátného času, kdy se hranice mezi tímto světem a jinosvětem stává prostupnou. Mladík
si  zvolil  cestu  jinam místo  setrvávání  zde,  vybral  si  vykročení  k  absolutnu  namísto  přitakání
nedokonalé vezdejší skutečnosti.  Homo contentus  vnímá jeho volbu jako šílenství, též jako zradu
vztahů se skutečnými lidmi a odpovědnosti vůči nim. Hoffmann ani Tieck nepřitakávají jasně jedné
ani druhé straně – jen ukazují, že důsledná romantická cesta má svá rizika. 

iniciace a symbol ženy 

Ve všech čtyřech případech se v souvislosti s iniciační zkušeností vedle postavy cizince/starce337

objevuje postava  ženy,  byť různě symbolicky zahalené.  Jindřich spatří  v kalichu Modré květiny
nádhernou tvář,  kterou  si  později  na  konci  prvního  dílu  románu  spojí  s  tváří  dívky,  do  níž  se
zamiluje.  Kristiánovi  zase  podá  tabulku  posetou  drahokamy překrásná  paní,  která  se  před  ním
postupně vysvlékne ze všech šatů. Anselm spatří v bezu tři hádky, do modrých očí jednoho z nich se
zakouká a posléze zjistí, že se jedná o Lindhorstovu dceru Serpentinu. Také Elisovi se během jeho
vize ukáže krásná, mocná a strašná Královna podzemního světa. 

Ženská postava z iniciačního vidění či snu není přitom nikdy vnímána v jasných konturách jako
lidská bytost, ale spíše jako projekční plátno ideálu, jako symbol nadzemské dokonalosti a naplnění.
Do protikladu k ní jsou postaveny lidské ženy, které – byť půvabné – náleží všednímu dni a které
chtějí  hrdinu  připoutat  k  rodině  a  manželství.  Kristián  nachází  takový protipól  v  nížinné  selce
Alžbětě, Anselm v měšťanské dcerce Matyldě, Elis v krásné Ulle, dceři důlního podílníka Dahlsjöa.

Jen u Novalise, který v Ofterdingenovi – jak již bylo řečeno – tolik nezdůrazňuje spor mezi ideálem
a všedním dnem nebo si jej ani není v plné míře vědom, podobné napětí mezi dvěma symbolickými
ženskými postavami nenacházíme. Tvář Matyldy, dcery básníka Klingsohra z Augšpurku, je táž
jako tvář v Modré květině. Ideální žena je zde – vší běžné lidské zkušenosti navzdory - sjednocena
se  skutečnou.  Romantismus  Hoffmanna  a  Tiecka  je  mnohem  realističtější  ve  vnitrosvětských
očekáváních; mnohem bolestněji tu také vyvstává spor mezi touhou po letmo zahlédnutém obraze
dokonalosti a každodenním životem. 

Goethe a romantikové

Čtvero výše zmíněných postav lze chápat jako romantickou odpověď na Goethova Viléma Meistera.
Vilém se postupně vzdává své touhy, aby se mohl stát dobrým občanem. Hrdinové romantiky se
postupně vzdávají svých společenských vazeb, aby mohli jít za vytouženou vidinou. Jejich pohyb je
opačný,  sociálně  odstředivý;  míří  pryč od  lidí  a  ze  světa  ven  –  Jindřich  utíká  z  Eisenachu do
Augšpurku a odtud dál za obzor, Kristián z nížiny do hor, Elis z Ulliny náruče do hlubin pod zemí,
Anselm z Drážďan do Lindhorstova a Serpentinina jinosvěta.338 Jak si všímá Hartmut Steinecke v
doslovu ke Zlatému kořenáči „zatímco ve vývojovém románu jedinec ve sporu s realitou, jež se mu
staví na odpor, postupně dozrává, dokud nenalezne ve společnosti své místo, Anselm se na své cestě
od reality, měšťanského života a filistrovství  stále více vzdaluje. Proces jeho formování končí v

337 Ve Zlatém kořenáči ji nahrazuje archivář Lindhorst, který Anselma postupně uvádí do tajemství jiného světa. 
338 Cf. STEINECKE: „Nachwort“, in:  Hoffmann: Der goldne Topf, s. 144.   
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Atlantidě, říši mimo společnost a svět“.339 Iniciační příběhy romantiky bychom tedy spíše než za
Bildungs- či Entwicklungsroman mohli označit za Ausbruchsroman nebo ještě spíše – vzhledem ke
krátkému rozsahu a k fantastickým reáliím těchto textů – za Ausbruchsmärchen, tj. pohádku o útěku
z vězení všednodenní reality kamsi do říše zázraků.

Tato odstředivá tendence, jež je dobře patrná na životních osudech hrdinů německé romantiky, se
však  neomezuje  jen  na  ně,  ale  patří  k  obecným charakteristikám Sehnsucht  -  touhy,  jež  bývá
provázena odporem k usedlému životu a vnitrosvětské spokojenosti. 

3.4.3. Vydělenost

Zasvěcenec touhy, jehož odstředivá síla Sehnsucht vytrhla z bezpečného středu lidské společnosti,
se jen těžko vrací k tomu „jak žijí ostatní“ - a to i tehdy, kdy o to vědomě usiluje, což dosvědčuje
například František Meaulnes v Kouzelném dobrodružství: 

„Zkusil jsem to žít tam, v Paříži, když už jsem věděl, že je všemu konec a že nemá
smysl hledat ztracený Zámek... Jenomže jak se může člověk, který se octl jednou
nohou v ráji, smířit vzápětí s docela všedním životem (la vie de tout le monde)?
To, co jiní považují za štěstí, připadalo mi jako výsměch. A když jsem se jednoho
dne upřímně a po důkladné rozvaze donutil k tomu dělat to jako ostatní, vyneslo
mi to výčitky svědomí na dlouhou dobu...“340 

František je případem romantika trýzněného vlastní touhou a nemožností návratu. Podobně také u
mladého C. S. Lewise nalezneme v básni Chvála spořádaných lidí  dočasný  nářek nad Sehnsucht,
jež ho žene stále dál, a závist vůči těm, kdo - netrápeni touhou - klidně po práci usednou ke krbu,
klimbají a kouří.341 Sám však tehdy něco takového nedokáže – bylo by to předstírání, zrada touhy,
jež je základní hybnou silou jeho života. 

Lze se však setkat i s tím, že Sehnsucht není chápána jako bolestné znamení v duši, ale jako ctnost,
jako  zdroj  hýčkaného  pocitu  vlastní  výjimečnosti.  Romantik,  jinak  nešťastný  a  duchovně
vyhladovělý, nachází útěchu alespoň v tom, že není jako ostatní – jako jeho „přízemní sousedé“.
Této  tendence  si  v  souvislosti  s  romantickou  touhou  zvláště  pozorně  všímá  Flaubert,  jehož
Frédéricovi umožňuje pocit vlastní nadřazenosti přežít i ve chvílích, kdy kolem neúprosně vládne
všední den. Například když se prochází pařížskými ulicemi: 

„[C]ítil se všecek zhnusen, jak se mu ošklivily sprosté rysy těch tváří, ty hloupé
řeči, ta pitomá spokojenost, jež sálala ze zpocených čel! Ale vědomí, že on je něco
víc než tito lidé, přece jen zmírňovalo tíživost té podívané.“342

Místa  nedokonalá  a  ošumělá,  plná  příliš  konkrétních,  nepoetických věcí,  která  ani  s  největším
vypětím imaginace nelze proměnit ve skleník pro Modrou květinu, v něm vzbuzují zvláštní odpor:

„S pohrdáním se díval na starý mahagonový pult, potřísněné ubrousky, špinavé
stříbrné příbory a na klobouky pověšené na stěně.  (...)  Unavení číšníci klímali v

339 Tamt.
340 ALAIN-FOURNIER: Kouzelné dobrodružství, s. 141. 
341 LEWIS: „In Praise of Solid People“, in: Watney: Perplexed by Joy, s. 154. 
342 FLAUBERT:  Citová  výchova,  s.  74.  Cf.  v  novější  literatuře  povzdech  Fernanda  Pessoy  nad  „poskvrňující

každodenností života,“ in: Kniha neklidu – druhá, s. 72. 
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koutech a pach kuchyně, patentních olejových lamp a tabáku zavaloval opuštěnou
jídelnu.“343

Ve Frédericovi stejně jako v paní Bovaryové, která též „[n]eskrývala (...) své opovržení k věcem a
lidem“344,  ukazuje  Flaubert  odvrácenou  stranu  romantiky,  jíž  může  být  pohrdání  vším
neromantickým.  Homo desiderans si ve srovnání s člověkem zabydleným ve světě často připadá
lepší a neváhá slovy pranýřovat měšťana a filistra, bližní své.

Výtečným příkladem útěšné nadřazenosti  je Chateaubriandův René. Cítí  se povětšinou znuděný,
znechucený345 a touží alespoň po velikém utrpení, aby nebyl jako ostatní lidé: 

„I moje hoře, tak zvláštní ve své podstatě, mělo v sobě jakýsi lék, jakousi úlevu.
Člověk si rád libuje v tom, co není všední, byť to bylo třeba neštěstí.“346

René se zhlíží ve výjimečnosti básníků347, je rád vyděděncem a odpor k obyčejnému, všednímu a
společnému  si  pečlivě  pěstuje.  Vlastní  sestra  a  incestní  láska  Amálie  mu  dokonce  doporučuje
odchod do kláštera slovy:  „Vždyť svět neposkytuje nic, co by Tebe bylo hodno.“348 Mnišská  fuga
mundi zde  tak  získává  poněkud přetočený význam –  svět  není  opouštěn  jako místo  svodů pro
hříšnou lidskou duši, jež touží činit pokání, ale jako místo příliš ubohé pro ušlechtilého básníka. 

Také romantikova osamělost  může být čímsi  pěstěným, ba přímo vyvzdorovaným na realitě.  Je
například  jistě  hodno  pozornosti,  že  Susetta  Gontardová,  matka  čtyř  dětí,  píše  svému  milenci
Hölderlinovi o svých „osamělých večerech“, které chce vyplnit pročítáním jeho dopisů a spisů, v
nichž zřejmě hledá lék na obyčejný život:

„Jistě  ve  mně  vyvolají  mnoho posilujících  láskyplných  slz,  jež  prýští  jenom z
pokladnice věrné a šlechetné lásky a přinášejí  požehnání  vyprahlosti  všedního
života.“349

Jakkoliv je však homo desiderans vystaven pokušení povýšenosti, ne vždy mu propadá – obzvláště,
je-li  natolik zaujat Sehnsucht a jejím neznámým předmětem, že svůj vztah k druhým lidem ani
nepromýšlí. Místo pohrdání pak zaujme přehlížení.

3.4.4. Zkušenost zevšednění

V předchozích kapitolách jsme hovořili o nebezpečí ztráty, jež pro Sehnsucht představuje přiblížení
se k vzdálenému a odhalení zahaleného. Dalším podobným nebezpečím je ve vztahu k předmětu
touhy - zakoušenému jako zázračný – zevšednění, tedy jakési opotřebování světa skrze zkušenost;
tak jako v případě Strindbergova sakristána Alrika Lundstedta: 

„Všechno se scvrklo.  (...)  Mořské pobřeží bylo smetištěm, mrak vodní párou, jak
to bylo popsáno v Berlinově  Nauce o přírodě.  (...) Všechno bylo tíživé, šedé a
tristní.“350

343 FLAUBERT: Citová výchova, s. 31.
344 FLAUBERT: Paní Bovaryová, s. 31. 
345 CHATEAUBRIAND: „René“, in: Atala. René, s. 138.
346 Tamt., s. 154. Cf. též s. 141. 
347 Tamt., s. 129. 
348 Tamt., s. 143. 
349 Hölderlin a Diotima, s. 67. 
350 STRINDBERG: Romantický sakristián na Rånö, s. 58. 
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Podobně John Henry Newman popisuje ztrácení v krajině zpočátku nové a plné příslibů, s každým
dnem však postupně všednější: 

„Když  jsme  byli  mladí,  čas  od  času  jsme  za  horkých  letních  dní  chodívali  z
Oxfordu do Newingtonu - je to nezajímavá cesta, jak ví každý, kdo po ní někdy
šel; pro nás však kdysi byla nová;  (...)  a v tu chvíli  se nám zdála až dojemně
krásná; ovládala nás tehdy jemná melancholie, jejíž stín na nás padá ještě dnes,
když se za tou otravnou, prašnou cestou ohlédneme. A proč? Protože vše, na co
jsme se tehdy podívali,  bylo neznámé a plné tajemství.  Dva nebo tři  stromy v
dálce se  zdály  jako začátek velkého lesa či  parku,  co se táhne  do nekonečna.
Kopec  byl  předzvěstí  údolí  ukrytého  za  ním -  údolí  s  vlastními  dějinami.  (...)
Taková byla naše první cesta; jakmile jsme však tudy prošli opakovaně, účinek se
ztratil  - krajina nás přestala okouzlovat a zůstala po ní jen strohá skutečnost;
stála před námi jedna z nejprotivnějších, nejohavnějších silnic, po níž jsme kdy
měli tu čest kráčet.“351 

Svět se mu zdá odkouzlený, obnošený, menší než dříve. Zevšednělá skutečnost najednou vzdoruje
představám.  Sehnsucht,  která  se  ve  vztahu  k  danému  místu,  knize  či  ženě  vždy  objevovala,
nepřichází, byl-li daný předmět vystavován pozornosti opakovaně nebo příliš dlouho. 

Také Heine se svým typickým sarkasmem popisuje, jak na něj přestaly působit Uhlandovy verše o
nenaplněné lásce po zkušenostech s láskou „naplněnou“: 

„Třikrát  jsem si  znovu  zadeklamoval  závěr  hořejší  básně,  ale  necítím  už  ten
nevýslovný žal,  který se mě kdysi zmocňoval,  když královská dceruška zemře a
krásný ovčák k ní volá tak žalostně vzhůru své: ´Ukaž se, sestro obláčků!´ Snad
jsem také k takovým básním poněkud ochladl od té doby, co jsem učinil zkušenost,
že na světě je daleko bolestnější láska nežli ta, která nikdy nedosáhla vlastnictví
milovaného předmětu nebo jej ztratila smrtí. Bolestnější je vskutku, leží-li předmět
lásky  ve dne v  noci  v  náručí,  ale  ztrpčuje  ti  dny i  noci  neustálými  rozpory a
nesmyslnými rozmary, takže nakonec vyrveš ze srdce to, co nejvíc miluješ, a musíš
proklatě milovanou ženu sám dovést k dostavníku a poslat pryč: ´Buď sbohem,
sestro obláčků!´ Ba, bolestnější než ztratit smrtí je ztratit životem (...).“352

Zevšednění,  o  němž hovoříme,  je  právě takovouto  ztrátou  životem,  před níž  se snaží  romantik
pečující  o svou Sehnsucht různým způsobem uniknout – nejčastěji tím, že se vyhýbá měšťanskému
životu a instituci manželství založeným na stálosti a zvyku. Existuje však řada jiných způsobů, jak
utíkat před zevšedněním, o nichž pojednáme v dalších kapitolách. Prozatím jen konstatujme,  že
jakkoliv různé mohou být podoby obrany před ním, všední den je romantikovi nepřítelem vždy.
Homo desiderans bojuje proti  stále  se vracející  každodennosti,  jeho boj  se  však s věkem stává
obtížnějším, protože množina již prožitého neúprosně roste na úkor dosud neobjeveného. Opět se
tedy setkáváme s obrazem blaženého dětství – tentokrát v protikladu k dospělosti, jež musí nést tíhu
zvyku. Takto například ve slavné Wordsworthově Ódě:

„V dětství nás všude obklopuje ráj!
Jak chlapec dorůstá, stín vězení

dotírat začíná,
351 NEWMAN: Loss and gain, s. 16-17. 
352 HEINE: „Romantická škola“, in: O Německu, s. 299-300. 
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on však zří světlo, i kde pramení,
v své radosti je zná;

mladík, jenž každým dnem se východu
vzdaluje víc, však světí přírodu
a tím skvělým pohledem
těší se krok za krokem;

coby muž spatří, jak se rozplyne
a odumře v světle všedního dne.“353 

3.4.5. Shrnutí

V kapitole 3.4. jsme obrátili pozornost od vnitřní charakteristiky Sehnsucht a od jejího objektu k
jejímu  subjektu.  Zabývali  jsme  se  základním  romantickým  typem  toužícího  člověka  (homo
desiderans)  v  protikladu  k  člověku  spokojenému  (homo  contentus).  Na  čtyřech  příkladech
romantické iniciace v německé literatuře jsme posléze zkoumali, jak se z mladého muže stává homo
desiderans a jaké to má důsledky pro jeho život; snažili jsme se zejména poukázat na odstředivou
povahu  romantické  touhy,  jež  své  zasvěcence  vyvádí  ven  ze  světa,  z  kruhu  pozemských
odpovědností. V souvislosti s tím jsme se věnovali též často pohrdavému či přehlíživému vztahu
romantika k těm, kdo Sehnsucht neznají anebo nestavějí ve svém životě na první místo. V závěru
kapitoly jsme se zaměřili na riziko zklamání a zevšednění, jemuž je toužící člověk vystaven. 

Homo  desiderans  zůstane  naším  společníkem  i  v  následující  typologické  části  práce,  kde
představíme  patero  základních  možných  způsobů,  jak  se  romantik  vyrovnává  s  principiální
unikavostí předmětu své Sehnsucht. 

353 WORDSWORTH: „Óda: zvěstování nesmrtelnosti ze vzpomínek na útlé dětství“, in: Jezerní básníci, s. 44.
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4. TYPOLOGIE PŘÍSTUPŮ K SEHNSUCHT

4.1. Poutník

Ve vás jsem ještě věřil,
že byste mě snad utěšily,
mou touhu – ve vás!
Vy vánky, nad lukami vanoucí!
A pospíchal jsem k vám
tam pod ty vrby;
a teď je tu vaše vání, 
a já vidím, že to mě nezkonejší!
E. Mörike354

„Hledám Modrou květinu – hledám a nenacházím ji nikde.“
J. von Eichendorff355    

Základním a nejčastějším způsobem odpovědi na zkušenost Sehnsucht je quest, duchovní putování
podnícené setkáním se vzdáleným či zahaleným předmětem touhy. Hrdina se buď zkouší přiblížit k
dálce, ale horizont se před ním přímo úměrně vzdaluje, anebo zkouší poodhalit závoj, ale nalézá
jinou tvář než hledal. V obou případech je puzen kráčet stále dál, pátrat na nových místech, v jiných
krajinách či lidech. Dostává se tak do koloběhu hledání a nenalézání, který v některých případech
nemá konec, jindy končí zoufalstvím a rezignací, případně snahou dobrat se cíle jinak než cestou
vpřed, o nichž budeme hovořit v dalších kapitolách.

Eduardo Lourenço si všímá, že krásná literatura, která v předchozích dobách sloužila především
jako zdroj zábavy a poučení, se v romantismu stává zrcadlem „lidského dobrodružství při hledání
absolutna“.356 Próza i poezie počátku 19. století je plná poutníků hledajících individuální odpověď
na palčivou touhu ve svém srdci.  Čtyři takové jsme zmínili  již  v kapitole věnované romantické
iniciaci  (3.4.2).  Jejich  cesta  má  náboženský rozměr,  zároveň  však  odráží  rostoucí  sekularizaci
Evropy,  neboť  se  v  drtivé  většině  případů  odehrává  mimo  hranice  institucionalizovaného
křesťanství. 

Za nejznámějšího z romantických poutníků bývá někdy považován Byronův Childe Harold, jehož
postava se však ve skutečnosti poněkud vymyká typu, jímž se zde chceme zabývat. Není to totiž
Sehnsucht, co ho vede z rodné Anglie k dálkám, ale únava z dosavadního způsobu života a potřeba
změny. Hrdinův výchozí stav dobře vystihuje anglický termín satiety – sytost bez naplnění, jakási
hladová  přejedenost,  která  snad  též  pobízí  k  cestě,  ale  střízlivé  a  rozmrzelé.  Childe  Harold  je
skeptickým poutníkem bez velkých nadějí a očekávání, jenž přece dává přednost cestě někam jinam
před  nesnesitelným  domovem.  Nemůže  se  stát  představitelem  typu,  neboť  až  příliš  odráží
idiosynkratickou psychiku svého autora.  Ostatně z  básně se jeho postava postupně  vytrácí  a ze
čtvrtého zpěvu je bez větší újmy vypuštěna zcela.357

354 MÖRIKE: „Na čerstvém vzduchu“, in: Proč bolíš, radosti?, s. 95. 
355 EICHENDORFF: „Die Blaue Blume“, in: Eichendorffs Werke in einem Band, s. 168. 
356 LOURENÇO: „Romantismus a Camões“, in: Chaos a nádhera, s. 58. 
357 Autor  popírá  v  případě  prvních  vydaných  zpěvů  souvislost  mezi  sebou  a  svým  hrdinou  („Childe  Harold´s

Pilgrimage“, in: Lord Byron – The Major Works, s. 20), posléze však uznává, že o tom čtenáře nedokázal přesvědčit,
a svého hrdiny se zbavuje (Tamt., s. 146).

62



Lepším kandidátem na  reprezentanta  romantického poutnictví  může  být Chateaubriandův René,
kterým touha  zmítá  od  jedné  věci  k  druhé  a  jejž  nic  nedokáže  nasytit.  Cestuje,  zkouší  žít  na
venkově, pak se zas vrhá do veřejného života, neustále sní, ale všechno nadarmo. To hledané je
všude kolem, často na dosah, chytit se však nedá: 

„Chybělo mi cosi, čím bych vyplnil propast svého bytí. Sestupoval jsem do údolí,
stoupal na horu volaje ze vší síly svých přání po ideálním předmětu budoucího
horování; objímal jsem jej ve větru, domníval se, že jej uslyším v hukotu řeky.
Všude a ve všem byl ten smyšlený přízrak a byly jím i hvězdy na nebi a sama
podstata života ve vesmíru.“358

Nedokáže nikde, v ničem a s nikým vytrvat. Za svou nestálost se pak takto, poněkud sebelítostivě,
hájí před světem:

„Lidé mi vytýkají, že jsem nestálý ve svých zálibách, že se nedokáži dlouho těšit z
jednoho a téhož přeludu, že jsem sužován obrazotvorností, jež stravuje rychle až
do dna má potěšení, jako by ji jejich trvání zmáhalo; osočují mě, že se míjím vždy
cíle, kterého mohu dosáhnout. Ale běda! pachtím se pouze za neznámým blahem,
jehož  podvědomá  představa  mě  ustavičně  pronásleduje.  Je  to  moje  vina,  že
nalézám všude hranice a že nemá pro mne cenu, co je vymezeno?“359

Přiznává, že cíl, který hledá, je příliš veliký, než aby ho mohl dosáhnout – a to, čeho by dosáhnout
mohl, zase nechce. Ve jménu touhy po dokonalém štěstí si tedy dobrovolně volí neštěstí a světobol. 

Ještě vhodnějším představitelem typu poutníka je Don Juan, archetypální hrdina již  dlouho před
romantikou, který však na počátku 19. století díky E. T. A. Hoffmannovi získává docela odlišný
rozměr. Přestává být pouhým cynickým požitkářem a hochštaplerem potrestaným za  nemravnost,
tak jako u Mozarta či Molièra, a stává se hledačem ideální ženy:360

„Juana  vzněcovaly  nároky  na  život,  jaké  zplodilo  jeho  tělesné  a  duchovní
ustrojení, a věčná palčivá touha, jíž kypěla jeho krev a řítila se žilami a poháněla
jej, aby lačně a neúnavně chápal se všech jevů pozemského světa, v marné naději,
že  mu  poskytnou  uspokojení!  (...)  Bez  oddechu  pádil  od  sličné  ženy  k  ještě
sličnější;  až  k  přesycenosti,  až  k  ničivému  opojení  jejími  půvaby  s  největší
horoucností oddával se požitku; ustavičně se domníval, že byl ve volbě podveden;
ustavičně doufal, že snad našel ideál konečného uspokojení, a tak donu Juanovi
veškerý pozemský život nemohl posléze nepřipadat mdlý a plochý.“361

Hoffmannův Don Juan je zklamaným idealistou, jenž se postupně mění v cynika bouřícího se proti
Bohu i světu, který neodpovídá jeho očekáváním: „Každý požitek z ženy byl už ne uspokojením jeho
smyslovosti,  ale  rouhavým výsměchem přírodě  a  Stvořiteli.“362 Stává  se  hněvivým vyvržencem
společnosti  a  vposledku  se  tak  podobá  jiné,  mezi  romantiky  oblíbené  archetypální  postavě  –
biblickému Kainovi.363 

358 CHATEAUBRIAND: „René“, in: Atala. René, s. 159. 
359 Tamt., s. 135. 
360 Cf. WEINSTEIN: The Metamorphoses of Don Juan, s. 66-77. 
361 HOFFMANN: „Don Juan“, in: Princezna Brambilla a jiné fantastické povídky, s. 194-5. 
362 Tamt.
363 Cf. ACKROYD: Albion, s. 423nn.

63



Náruč  ženy  patří  k  nejčastějším  cílům  romantických  poutníků.  Sehnsucht  však  nedokáže
dlouhodobě utišit. Jak svědčí Mörike v básni Nenasytná láska364  nebo Zeyer v Ramondu Lullovi,365

donjuanovský duchovní hlad nemůže být upokojen žádnou lidskou bytostí. Ke vztahu Sehnsucht a
sexuálního pudu se v době,  kdy freudiánské paradigma hýbalo humanitními  vědami,  několikrát
vyjádřil také C. S. Lewis:

„Z vlastní zkušenosti jsem poznal, že [Radost] není převlečená sexuální touha. Ti,
kdo se  domnívají,  že  měli-li  by všichni  dospívající  mladíci  k  dispozici  vhodné
milenky, už bychom víc neslyšeli o ,nekonečných touhách´, se dozajista mýlí (...).
Radost není náhražkou sexu; naopak sex je velmi často náhražkou za Radost.“366

Svědectví  o  záměně  neznámého  předmětu  Sehnsucht  za  tělesnou  slast  najdeme  v  romantické
literatuře  poměrně  často.  Například  v  šesté  kapitole  MacDonaldových  Snílků367,  kde  touhou
zaslepený Anodos zamění mramorovou paní, obraz ideální ženy, za démonickou Olši, s níž stráví
noc. Za svůj omyl pak málem zaplatí životem, když je zrádnou milenkou vydán do rukou Jasanu,
který je stejně jako ona obrazem žádostivosti, upíří bytostí, jež druhými lidmi zaplňuje vykotlanou
díru ve svém nitru. Anodovi se nakonec díky náhlé pomoci zvenčí podaří z jejich spárů uniknout a
postupně nasměrovat svůj pohled zpět  k mramorové paní. Tragičtější  vyústění takovéto záměny
najdeme pak  v  Keatsově  „Předvečeru  svátku  sv.  Anežky“ (Eve  of  Saint  Agnes),  kde  se  dívce
Madelaine smísí obraz muže, jehož spatřila ve snu, s postavou skutečného mladíka Porfyra, s nímž
pak uteče z domova do chladné a nepřátelské noci.368 

Anodos málem dostal Olši místo mramorové paní, Madelaine našla Porfyra místo neznámého ze
snu,  Lewis zase hovoří  o  záměně  – s  odkazem na Jákobův příběh – jako o získání  Ley místo
Ráchel.369 Představa, že se lidské srdce nechá upokojit něčím menším, než po čem původně toužilo,
že se z člověka cestou k Modré květině stane homo contentus, jenž se spokojí jen s lučním kvítím,
romantiky děsí. Podle Lewise je takovéto příliš snadné uspokojení zásadní překážkou na duchovní
cestě. Domnívá se, že romantické putování nakonec přivádí k Bohu, ale tato „dialektika touhy“ prý
může fungovat pouze tehdy, pokud si poutník po celou dobu věrně přiznává svůj hlad a nespokojí se
s žádnou jinou potravou, než s tou, jejíž vidina ho původně přiměla vyrazit na cestu.370

Ne  vždy  však  romantické  putování  ukončí  záměna  skutečného  předmětu  za  falešný,  anebo
Sehnsucht za nějakou jinou touhu. Často se též můžeme setkat s hrdiny, kteří věrně kráčejí k Modré
květině, žádné jiné flóry nedbají a nakonec nenacházejí a vyhladovělí umírají. Takový je například
úděl bezejmenného básníka z Shelleyho Alastora, který se na počátku své cesty setkává s vidinou
tajemné,   zahalené  dívky (veiled  maid),371 v  jejíž  společnosti  stráví  noc.  Ráno  se  probouzí  do
chladného,  nemilosrdně  odhalujícího  dne  a  vydává  se  na  cestu  za  ztraceným  ideálem.  Hledá
naplnění  v  moudrosti,  cestuje  od Egypta po Kavkaz  v neustálé  honbě za  „jasným stínem toho

364 „So ist die Lieb! So ist die Lieb! / Mit Küssen nicht zu stillen...“, in: MÖRIKE: Gesammelte Werke – Erster Band, s.
54.

365 „Mládí moje bouří bylo, / žízeň lásky ukojil jsem / v divé vášni, v opojení / znova žízniv, znova prahna / pokaždé,
když napil jsem se!“ in: ZEYER: Básně. Lyrika a drobná epika, s. 267. 

366 LEWIS: Surprised by Joy, s. 169-70. 
367 MACDONALD:  Phantastes,  s. 42-9. Cf. též analogické pasáže o ničivém přiblížení, když Anodos zničí dívčinu

křišťálovou kouli svým chtivým dotekem (s. 67-9) nebo když se dostane mezi vesničany, jejichž tváře nabývají
zblízka groteskních tvarů, a je tedy nutné si od nich udržovat odstup (s. 69-70). 

368 KEATS: „The Eve of St. Agnes“, in: Selected Poems, s. 208nn. 
369 LEWIS: The Pilgrim´s Regress, s. 28 a 42. 
370 „Every of these supposed objects for the Desire is inadequate to it. An easy experiment will show that by going to

the far hillside you will get either nothing, or else a recurrence of the same desire which sent you thither.“  Tamt., s.
9. 

371 SHELLEY: „Alastor“, in: The Complete Poetical Works, s. 18.
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nádherného snu“,372 ale nikde ve světě už odpověď nenalezne a nakonec zahyne sám v pustině.
Shelley vědomě ukazuje úskalí podobné romantické pouti, která člověka ženoucího se za chimérou
dokonalosti prý odvádí pryč od lidí a od účasti na problémech světa. Na druhou stranu podle něj
není následováníhodný ani přístup oněch „malých duší“ (meaner spirits), které se nenechají touhou
po vyšších věcech vůbec pohnout.373 Podobně jako jinde Hoffmann a Tieck i Shelley přichází s
přesnou diagnózou, aniž by nabízel lék. Vidí úskalí vypjatého idealismu i přízemnosti, ale nedává
přijatelnou odpověď, jak mezi Skyllou a Charybdou proplout. 

Alain-Fournier svého poutníka Meaulnese až k podobně tragickému konci  dojít nenechává  – než
aby ukázal definitivní zklamání a smrt, raději ponechává román otevřený dálce. Jeho hrdina stráví
mládí hledáním ztraceného zámku  Sablonnières – místa své romantické iniciace – a dívky Yvonne,
již zde potkal. Po letech zjistí, že zámek byl zbořen, nicméně dívku nakonec nalezne a vezme si ji
za ženu. Avšak ihned po svatební noci odchází – cestu zdůvodňuje tím, že je vázán dávným slibem
pomoci příteli – skutečnou motivací je však volání dálky, neschopnost vytrvat u získaného štěstí,
které je menší než velký sen o něm. Po čase se vrátí; manželka mu zatím zemřela a zanechala po
sobě  dcerku.  Spolu  s  ní  se  snad  Meaulnes  –  jak  vyprávění  naznačuje  -  vydá  vstříc  novým
dobrodružstvím. A právě těmito dvěma slovy, odkazem na  nouvelles aventures,  román končí.374

Hrdinovo putování se musí odehrávat  ad infinitum, jinak by ztratilo smysl. Jedinou alternativou k
cestě je zde definitivní zklamání, takže nezbývá než jít stále dál ke stále novým tvářím dálky. 

Jako poutnici líčí na posledních stránkách svého románu také Dreiser Carrii, přičemž jí poněkud
kazatelsky vytýká přebytek citu a nedostatek rozumu: 

„Dosud se nechávala málo vést rozumem, na to nelze zapomenout. Tenkrát, když
se jí zjevilo Chicago, viděla, že toto město má v sobě více kouzla, než ona kdy
poznala, a mimoděk, pouze pod vlivem své citovosti, k němu přilnula. (...) Bylo jí
navždy souzeno putovat za onou září, jež zalévá nedosažitelné vrcholky lidského
štěstí.“375

Touhou po cestě vpřed a jinam je poháněna také paní Bovaryová, jíž však v jejím následování do
značné míry brání okolnosti:

 „Nevěřila, že věci zůstávají stejné, změní-li se místo - , a jelikož ta část života,
kterou prožila, jí připadala špatná, patrně bude to, co jí čeká, lepší.“376 

Podobně se k zítřkům upíná i Hölderlinův Hyperion: 

„Nic by nežilo, kdyby nemohlo doufat. Mé srdce nyní skrylo své poklady, ale jen
proto,  aby je šetřilo na lepší časy, pro onen jediný,  svatý a věrný ideál,  který
určitě, v nějakém období života, potká mou žíznící duši.“377

Také Zeyerův Plojhar může být zařazen do galerie poutníků, když se na konci života vyznává: 

„Já neviděl  nikdy  to,  co  bylo  blízko,  dálka,  nedozírno  bylo  to,  co  mě lákalo,
vábilo.  Do toho nedozírna jsem padal,  padal,  jak se  nocí  bloudící  poutník  do

372 Tamt., s. 20. 
373 Tamt., s. 14-5. 
374 ALAIN-FOURNIER: Le Grand Meaulnes, s. 246. 
375 DREISER: Sestřička Carrie, s. 469-71.
376 FLAUBERT: Paní Bovaryová, s. 85.
377 HÖLDERLIN: Hyperion, s. 29. 
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propasti řítí. Zírat do nedozírna, zapomínat, na co všichni pamatují, bloudit za
cílem, který stále prchá, to nazývá se býti vizionářem a někdy poetou.“378

Ve výčtu bychom mohli  ještě  dlouho  pokračovat,  raději  však  shrňme,  že  všichni  zmínění  jsou
nasměrováni k dálce, vydávají se jí vstříc, a když se k ní příliš přiblíží, hledají nějakou jinou, k níž
by se mohli upnout - tak jako Tieckův Sternbald, který léta sní o Marii, a když ji nalezne, v řádu
minut  ji  opustí.379 Lewis podobná putování  kritizuje  jako jednu ze dvou nepatřičných reakcí  na
Sehnsucht.380 Takového poutníka nazývá pošetilcem:

„Ten dává vinu věcem samým. Celý život se domnívá, že vyzkouší-li jinou ženu,
anebo pojede na dražší  dovolenou a tak podobně, tentokrát už jistě  zachytí  to
tajemné cosi, po čem všichni toužíme. (...) Takoví lidé životem pádí od ženy k ženě
(...), z kontinentu na kontinent, od jedné záliby k druhé, a vždycky si myslí, že to,
co objevili naposledy, je už konečně To Pravé, a pokaždé jsou zklamáni.“381 

Někteří z romantických poutníků dokáží podobnému zklamání uniknout tím, že si zvolí předmět
touhy  příliš  vzdálený,  než  aby  k  němu  bylo  kdy  možné  dojít.  Putování  je  tak  protaženo
donekonečna. Zůstává otázkou, zda i zde není nakonec únava nutná, zda se prvotní okouzlení cestou
neztratí. Na stránkách románu to však nemusí být patrné, obzvláště má-li otevřený závěr, anebo je-li
fragmentem, což je řešení k němuž romantika tíhne.382 Kráčí-li hrdina k nekonečnu na stránkách
nedokončené knihy, může se vyvarovat tragického osudu Hoffmannova Dona Juana. Až do smrti
může žít z iluze přibližování se k cíli.

Poutnictví ke hvězdám však není skutečným poutnictvím, protože takto jít, znamená jít s vědomím,
že k cíli nedoputujeme, že cesta nebo požitek z ní je důležitější než dosažení hledaného.383 „To je
můj úkol – za hvězdou jít,“384 opěvuje muzikálový Don Quijote385 svou iluzi o putování k nebi. Tím,
že kráčí vpřed, však nevystoupá vzhůru – jen se plahočí po zemském povrchu. Takovéto romantické
„nekonečné přibližování“ ve skutečnosti zůstává ve vztahu k cíli na místě. Pouť po horizontále stále
vpřed je jen cestou k fata morgáně, která se s každým poutníkovým krokem zas o krok posouvá.
378 ZEYER: Jan Maria Plojhar, s. 300. 
379 Cf. REICHERT: Unendliche Sehnsucht, s. 156. 
380 Tou druhou  - reakcí rozčarovaného „rozumného člověka“ - se budeme zabývat v kapitole 4.4.2.
381 LEWIS: Mere Christianity, s. 105. S podobnou kritikou přichází již sv. Bernard z Clairvaux v De diligendo Deo,

jenž dává tomuto putování touhy od jedné stvořené věci k druhé název circuitus - doslova „chození v kruhu“. I takto,
opakovanou zkušeností přiblížení se a zklamání, by bylo nakonec možno dojít k Bohu, lidský život je však příliš
krátký, než aby podobný experiment umožňoval. Je tedy třeba užívat nejen smyslů, ale též imaginace, jež může
přímou zkušenost nahradit. Bernard pak staví do kontrastu svévolníky chodící v kruhu právě podle puzení svých
smyslů a lidi spravedlivé, kteří kráčejí po přímé stezce (semita recta) od stvořeného ke Stvořiteli. BERNARD DE
CLAIRVAUX: L´amour de Dieu. La grâce et le libre arbitre, s. 102nn. O tom, že cesta k předmětu touhy může mít
podobu chození v kruhu píše také dr. Johnson:  „For the hope of happiness  (...) is so strongly impressed that the
longest experience is not able to efface it. Of the present state, whatever it be, we feel, and are forced to confess, the
misery, yet, when the same state is again at distance, imagination paints it as desirable.“ JOHNSON: Rasselas, s.
42. 

382 Cf.  REICHERT:  Unendliche  Sehnsucht,  s.  264.  Cf.  též  autorčiny  postřehy  o  Tieckových  Toulkách  Franze
Sternbalda (s. 155-7). 

383 Tak je tomu například u postavy námořní krysy z Grahamova vyprávění Wind in the Willows, která s těmito slovy
opouští bezpečný život na statku: „,I had everything I could want – everything I had any right to expect from life,
and more; and here I am! (...) So many miles farther on the road, so many hours nearer to my heart´s desire!´ His
shining eyes held fast to the horizon, and seemed to be listening for some sound that was wanting from that inland
acreage, vocal as it was with the cheerful music of pasturage and farmyard.“ (s. 184). Krysa tvrdí, že je s každou
mílí blíž k touze svého srdce. Skutečně? Je-li cíl vždy na obzoru, jak se mu lze blížit?

384 Z textu písně „The Impossible Dream“, již pro muzikál Man of la Mancha (1965) napsal Joe Darion. 
385 Don Quijote patří mezi přední hrdiny romantismu. Na rozdíl od předchozích staletí však nyní již nevyvolával smích,

ale slzy (cf. BABBITT:  Rousseau and Romanticism, s. 79). Jeho postava pro romantiky zosobňuje „romantickou
ironii“ nekonečné touhy, jež naráží na konečný svět (cf. kapitolu 5.1.).  
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Poutníci  k  příliš  vzdálenému cíli  jsou tak uchráněni  zklamání,  a  tedy i  poznání  svého omylu a
možnosti vydat se jinam. Jejich idealismus působí na první pohled vznešeněji, ve skutečnosti však
znamená duchovní stagnaci – znemožňuje jim zahlédnout, že to, co vydávalo za Modrou květinu,
byl jen plevel. 

Cestu k nedosažitelnému cíli zmínil též malíř Edward Burne-Jones, když popsal život  jako úsilí
(quest) „o něco příliš  svatého,  než  aby to  mohlo být  nalezeno.“386 Nejsou však jeho slova jen
nepřiznanou rezignací? Jaký má smysl putování, které od samého počátku odmítá připustit, že by se
k cíli dalo doputovat? Don Juan, jenž opakovaně zkouší nalézt naplnění v lidech, je pravdivější (byť
ne méně pošetilý) než Don Quijote, který dává přednost iluzi před hledáním. Don Juan, dokud ještě
věřil, že najde a dokud jeho střídání milenek nebylo jen vzpourou proti Bohu a lidem, byl člověkem
naděje a očekávání; Don Quijote takto nehledá – věnuje se vytváření přeludů, romantizaci světa, o
níž  ještě budeme hovořit  (4.3.2.).  Tato hra  na  rytíře de la  Mancha ostatně  Alonsa Quijana na
smrtelné posteli tváří v tvář teď již příliš neodbytné realitě náhle opustí. A někdejší důmyslný rytíř
se za své bláznovství, za své zarputilé přehlížení skutečných lidí, které mu bránilo účinně bližní
milovat, na poslední chvíli kaje.387  

K cestě romantického poutníka patří důvěra v možnost nalézt naplnění. Tam, kde tato důvěra schází
a cíl je vnímán jako vždy příliš vzdálený, se již nejedná v pravém slova smyslu o cestu, ale spíše o
snahu vezdejší život okouzlit a učinit poetičtějším – tedy o projev romantického snílkovství, o němž
pojednáme v samostatné kapitole  (4.3).  Nejprve však obrátíme pohled k romantickým tvůrcům,
kteří na rozdíl od snílků věří v dosažitelnost Modré květiny. 

386 FITZGERALD: Edward Burne-Jones, s. 37. 
387 CERVANTES: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Díl II, s. 456nn. V křesťanském romantismu (cf. kapitolu

5.4.) se však – například u Lewisova Šklíblatíka či v Tolkienově eseji On Fairy Stories - někdy lze setkat s jakýmsi
„pokřtěným donkichotstvím“,  se  zarputilým rebelstvím proti  ošklivosti  ve  jménu krásy,  s  vírou,  že  pravdu má
vposledku přeci  jen touha a nikoliv všední den. V souvislosti s důmyslným rytířem bychom mohli jmenovat též
Dostojevského Idiota, kde je Myškinovo donkichotství především silou lásky, která v lidech vytváří hodnotu, již oni
sami nevidí, lásky, která má spíše než k erótu blízko k agapé. Quijota jako archetypální postavu, jež zřejmě přerostla
záměry svého autora, tedy nemůžeme jednoduše redukcionisticky vměstnat do škatulky romantického poutníka či
snílka. 
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4.2. Tvůrce

„Má práce je vtělením mých snů v té či oné podobě.“ 
W. Morris388

Poutník, který na cestě vpřed Modrou květinu nenalézá, se ji může pokusit vypěstovat uměle. To je
případ romantických tvůrců, pro něž se stal ideál předmětem jejich vlastního díla – ať už se jej
snažili  uskutečnit  v  podobě  obrazu,  básně  nebo  politické  revoluce.  Tvorba  pro  ně  znamená
především cestu k absolutnu;  vlastní  dílo je jim náhražkovým náboženstvím,  svatyní Sehnsucht
vydělenou z profánního světa, jímž jsou obklopeni.

V této kapitole se budeme věnovat především dvěma takovýmto tvůrcům – viktoriánským umělcům
Edwardu Burne-Jonesovi  (1833-1898) a Williamu Morrisovi (1834-1896), kteří  reprezentují  dvě
zdánlivě  značně  odlišné,  svou  motivací  však  příbuzné  tendence  v  rámci  zmíněného  přístupu  k
romantické touze. První z nich se po celý život pokoušel předmět své Sehnsucht zachytit na plátně,
druhý se úspěšně věnoval řadě uměleckých disciplín, své naděje a většinu svého úsilí však spojil s
příchodem marxistické revoluce. Jeden malíř, druhý revolucionář, spolu pak představují dvojí tvář
téhož romantického tvůrcovství. 

Prvně  se  setkali  roku  1853  jako  studenti  teologie  na  oxfordské  Exeter  College.  Oba  se  zde
připravovali na budoucí dráhu duchovních. Spojoval je zájem o poezii a o středověkou kulturu i
odpor  k  materialisticky  orientované  industriální  civilizaci.  Četli  spolu  Shelleyho,  Chaucera  a
příběhy o rytířích kulatého stolu z Maloryho  Artušovy smrti.389 Chovali obdiv k osobě kardinála
Newmana. Snili o založení monastického společenství, ale zároveň se postupně odcizovali realitě
anglikánské církve své doby.390 

Nemůžeme zde krok za krokem zkoumat, jak přesně probíhal jejich postupný příklon od teologie k
umění; k definitivní konverzi však dospěli v létě 1855  během prázdnin ve Francii, kdy se jednoho
večera v Le Havru rozhodli,  že se nadále  budou věnovat  umělecké tvorbě a její  pomocí budou
„zlepšovat svět“. „Byla to ta nejpamětnější noc v mém životě,“391 napíše později Burne-Jones. Sám
si tehdy zvolil dráhu malíře, Morris povolání architekta. 

4.2.1. Tvůrce jako umělec

Opustili Oxford a vydali se do Londýna, kde se Burne-Jones stal žákem tou dobou již známého
prerafaelitského malíře Danta Gabriela Rossettiho a po zbytek života zůstal zvolené umělecké dráze
věrný, i když veřejného uznání dosáhl až v druhé polovině sedmdesátých let 19. století. Po roce
1889, kdy představil několik pláten na výstavě v Paříži, si získal slávu i v Evropě a ovlivnil tamní
symbolismus a později secesi.392  

388 Cf. předmluva F. Sedláčka in: MORRIS: Novinky z utopie, s. 7. 
389 WOOD: The Pre-Raphaelites, s. 109. 
390 FITZGERALD: Edward Burne-Jones, s. 30.
391 Tamt., s. 36. 
392 Ve 20. století jej pak s nástupem modernismu postihl týž osud jako řadu romantiků a viktoriánské malíře zejména. V

lepším případě  byl odmítán, v horším zcela  ignorován.  Jeho  nejambicióznější  obraz  „Poslední  odpočinek krále
Artuše v Avalonu“ byl prodán za směšnou sumu do Portorika. Teprve v posledních asi třiceti letech se malíři opět
dostává občasné kritické přízně. WOOD: The Pre-Raphaelites, s. 126. 
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Burne-Jones  se  sice  nestal  duchovním,  jak  bylo jeho  původním záměrem,  ale  do  umění  vložil
značnou  část  svých  původně  náboženských  aspirací.  Jak  píše  historik  umění  Ralph  C.  Wood:
„Krása se stala jeho bohyní a on jejím učedníkem.“393 Pokusil se jí postavit oltář v podobě svých
pláten,  která  zachycují  stále  tentýž ideál  v  mnoha variacích.  Nezkoušel  zobrazit  skutečnost,  ale
vytvořit snovou alternativu vůči ní – jinosvět, kam by se mohl uchýlit před všedností. O svém pojetí
uměleckého díla napsal: 

„Obrazem  míním  krásný,  romantický  sen  o  něčem,  co  nikdy  nebylo  a  nikdy
nebude – ve světle krásnějším, než jaké kdy svítilo, v zemi, kterou nikdo nedokáže
popsat  ani  pamatovat,  po  níž  lze  jen  toužit  a  již  obývají  božsky  nádherné
postavy.“394

Jeho umění nepřipouští ošklivost. Malíř na svých obrazech odmítá ztvárňovat věci nevzhledné nebo
jen všední - dokonce i hlava Medúzy v Perseových rukou je půvabná a Lucifer odvádějící vojsko
padlých  andělů  z nebe  není  strašným  démonem,  ale  sličným  rytířem  v plné  zbroji.395 O  jeho
postavách bez  výjimky platí  slova,  jimiž  básnířka  Christina  Rossettiová  označila  obrazy svého
bratra a Burne-Jonesova učitele Danta Gabriela Rossettiho: „Jediná tvář hledí ze všech jeho pláten
(...) - [n]e taková, jaká je, ale jak naplňuje jeho sen.“396 Burne-Jones nikdy nehledá výraz obličeje,
jeho osobité znaky, nesoustředí se na psychologii. Jen stále znovu zkouší zachytit tutéž ideu krásy,
jak se mu ukazuje, tentýž těžko definovatelný předmět Sehnsucht, jenž se v okolním světě zjevuje
pouze v náznacích. Umělecké dílo se mu stává skleníkem pro Modrou květinu, která není schopná
uprostřed lidské každodennosti přežít. Krásné mají být na plátně nejen lidské tváře, má takový být i
každý  drobný  detail.  Také  samotný  prostor,  do  nějž  jsou  postavy  zasazeny,  obvykle  působí
dávnověce, ale záměrně mu scházejí rysy konkrétní historické epochy. Je to spíše pohádkové kdysi a
kdesi skryté za devatero horami. 

Autorka  malířova  životopisu  Penelope  Fitzgeraldová  si  všímá,  že  Burne-Jonese  –  ačkoliv  měl
poměrně družnou povahu – nebylo snadné dostat do společnosti. Důvod této své neochoty bavit se
uvádí sám v dopise:

„Život a skuteční lidé mě oklamou pocitem neodůvodněného štěstí (...) - a je pro
mě potom  těžké nahlédnout zpět do té snové země, kde je můj skutečný domov.“397

Burne-Jones  zde  vystupuje  jako  pravý  homo  desiderans,  jehož  odpuzuje  lidská  spokojenost  –
rozptyluje jej totiž a poskytuje jen lacinou náhražku za skutečný předmět romantické touhy, který
malíř na rozdíl od poutníků představených v předchozí kapitole nenalézá nikde ve světě, ale pokouší
se jej zpřítomnit ve vlastním díle. 

Cíl před ním však stejně jako před romantickými poutníky uniká. Umělec stokrát zobrazí andělské
tváře  ze  svých  snů,  soumračné  lesy,  uzavřené  zahrady,  bezejmenné  paláce,  ale  dokáže  tak
přinejlepším vyjádřit Sehnsucht samotnou, ne zachytit to, k čemu se touha upíná. I kdyby to však
dovedl, neměl by jak se stát obyvatelem toho dokonalého světa, který štětcem vytvořil.  Dobrým
příkladem jeho selhání mohou být obrazy, které si výslovně kladou za cíl naplnění zachytit – tak
jako poslední ze čtyř pláten z let 1868-70 věnovaných sochaři Pygmalionovi a Galatee, ideální ženě,
kterou vytesal z mramoru a již na jeho prosby bohyně Afrodita oživila. Dílo symbolizuje vlastní

393 Tamt., s. 112. 
394 MURSELL: The English Spirituality. From 1700 to the Present Day, s. 185. 
395 Jedná se o obrazy  „Zlověstná hlava“ (The Baleful Head) z let 1886-7 a „Luciferův pád“ (The Fall of Lucifer) z roku

1894. 
396 MARSH: The Pre-Raphaelites – Their Lives in Letters and Diaries, s. 67. 
397 FITZGERALD: Edward Burne-Jones, s. 177. 
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Burne-Jonesovu  touhu  po  průniku  světa  umění  a  skutečného života,  zpřítomňuje  přání,  aby se
obrazy staly obyvatelnými a nahradily šedivou realitu viktoriánské civilizace. Samotný závěr série o
Pygmalionovi  –  nazvaný  „Duše  u  cíle“  (The  Soul  Attains)  –  však  sen  o  naplnění  zpřítomnit
nedokáže. Mladík tu klečí u dívčiných nohou, zatímco ona hledí do jakési vnitřní dálky398 a vůbec
jej nevnímá. Závěrem není mystické sjednocení – Galatea dál zůstává předmětem romantické touhy,
blízkým a  přitom nekonečně  vzdáleným.  Zachycena je  zde  přinejlepším  Sehnsucht,  ne  její  cíl.
Podobnou dvojici postav – adorujícího muže a dívku zahleděnou do daleka – nalezneme i na dalších
Burne-Jonesových plátnech.399 Milovaná je pokaždé na dosah,  ale  nemůže se k  milenci  sklonit,
neboť by se změnila z ideálu v člověka, v bytost romantické touze nepostačující. Malíř tedy, než aby
se spokojil s obrazem pouze lidského objetí, raději zachycuje sladkobolný smutek nenaplněnosti,
který ke hledané kráse alespoň odkáže. Činí tak znovu a znovu a vždy zůstává na půli cesty a to
hledané nezobrazí. Maluje stále tytéž křehké, jemné tváře, stále tytéž útlé melancholické postavy a
léta přibývají a on není ani o krok blíž cíli. Několik let před smrtí - po návratu z galerie, kde mu
uspořádali retrospektivní výstavu - píše: 

 „Musel jsem jít do Grosvenor Gallery a dívat se na své dávné práce – zděsil jsem
se jich a vrátil se hluboce sklíčen nad sebou a v jádru jsem až do morku kostí
cítil, že to byl bídný a zbytečný život (...) Jsem zvědav, zda budu žít, abych udělal
tu věc, co chci; už nezbývá mnoho času.“400

Ideál zůstává stále kdesi daleko vpředu a žádný další tah štětce ho k němu nedokáže přiblížit. Schází
zde zásah bohyně Afrodity, který by dodal život malířovým Galateám. Cíl není o nic blíž - zůstává
jen  touha   sama.  Burne-Jonesovy  obrazy  z  posledních  let  - „Poslední  spánek  krále  Artuše  v
Avalonu“ (The Last Sleep of Arthur in  Avalon, 1881-98) a série „Šípková Růženka (The Briar
Rose, 1873-90) – oslavují spánek a sen, odpočinek v náruči snového světa, jemuž se realita nemůže
rovnat. Růženčin příběh je tu nedopovězený: rytíř se trním proklestí až do překrásných komnat, kde
všichni od děveček až po krále pokojně spí. Nakonec nalézá také princeznu, ale nebudí ji. Jako by
probuzení bylo ztrátou, jako by znamenalo nutnost přijmout realitu podstatně strastnější, než jakou
nabízí dřímota v kouzelném zámku. Obě díla lze chápat jako Burne-Jonesův odkaz a výraz jeho
smutného smíření – umění sice neposkytne plnost, ale krása přece může sloužit alespoň jako opiát.
Je lépe dřímat v Avalonu, než stát s otevřenýma očima uprostřed viktoriánského Londýna. Umění,
jež mělo původně otvírat cestu k absolutnu, se stalo pouhým prostředkem úniku z všedního dne,
ventilem pro touhu a lékem tišícím bolest. Romantické tvůrcovství se zde potkává se skepsí – nejde
už o to nalézt či vypěstovat Modrou květinu, ale ukrýt se do umělého světa, v němž by se dalo lépe
snášet její nenalézání. 

Paliativní účinek tvorby na sobě zakusil i pan Krysa ze Žabákových dobrodružství.401 Jako homo (?) 
desiderans  pocítí  touhu po vzdáleném Jihu  a  zamíří  k  němu rozhodným krokem romantického
poutníka. Do cesty se mu však postaví přítel Krtek, který jej proti jeho vůli zamkne do pokoje a
podrobí dlouhé detoxikační terapii: vypráví mu o běžných radostech každodenního života, o sklizni,
zrání jablek a o přípravách na zimu. V poslední fázi mu pak podsune tužku a papír v naději, že
básnická  tvorba  Wanderlust  utlumí.  Básnění  pana  Krysy tak  připomíná  Burne-Jonesovo  pozdní
malování – poskytuje útěk a útěchu.402 Není však již projevem pravého romantického tvůrcovství, v

398 Cf. „Burne-Jones´s figures scarcely ever do look at each other. (...) They look inwards and away.“ Tamt., s. 93. Cf.
též Zeyerův popis očí žebračky v povídce inspirované Burne-Jonesovým obrazem: „Nikdy nebyly podobné oči na
svět se dívaly:  měly zvláštnost tajuplnou,  zíraly jen v dál,  vždy v dál  a žádný předmět blízký se jich nedotekl.“
ZEYER: „Král Kofétua“, in: Král a žebračka, s. 94. 

399 Cf. např. „Král Kofétua a žebračka“ (King Kophetua and the Beggar Maid, 1883) a „Láska mezi troskami“ (Love
among the Ruins, 1894). 

400 WOOD: Burne-Jones, s. 122. 
401 GRAHAME: Wind in the Willows, s. 176-195. 
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němž se stírá rozdíl  mezi uměním a náboženstvím a kde je krása uctívána jako bohyně slibující
naplnění touhy. 

Takovéto exaltované pojetí tvorby však v českém prostředí najdeme u Julia Zeyera. Většinu jeho
díla403 lze chápat jako básnické a prozaické vyjádření téhož ideálu, který se Burne-Jones pokoušel
zachytit štětcem.404 Zeyer ve svých „obnovených obrazech“405 vyprávěl příběhy podle antických,
keltských, středověkých i orientálních pramenů, v nichž budoval estetizovaný mýtický jinosvět, co
chce být krásný v jednotlivostech i jako celek a kde i smrt je poetická.406 Takovéto umělé říše mají
být odpovědí na ty nejhlubší touhy srdce, a spisovateli  tedy nic nebrání, aby se tázal: 

„[C]o v podstatě jest pravé umění jiného než náboženství? Vždyť v něm jako v
tomto se krystalisují nejvnitřnější lidstva touhy a tušení po nekonečném v určité
symboly, a v umění jako v náboženství jeví se vzmach orlích křídel nesoucích v
heroickém vzletu zasvěcence nedosažitelnému ideálu blíž a oboje, konečně, umění
jak náboženství, mluví k nám vnitřním zjevením.“407

Umění rovná se náboženství.  Jedná se o dvojjedinou bránu k ideálu, k „neznámu“,  „po kterém
dychtíme, které nás věčně láká a k sobě vábí a věčně na nás volá: hádej, čím jsem! Za tím hlasem
jde umělec, když tvoří.“408

Pro  Zeyera  –  podobně  jako  pro  Novalise409 –  je  básník  obdobou  kněze,  náboženským
zprostředkovatelem otvírajícím bránu do nádherného zásvětí, kde může Sehnsucht, jež se ve světě
cítí  jako  ve  vyhnanství,  snáze  naleznout  domov.  Básník  vyvádí  duši  z  omšelé  přítomnosti  a
přibližuje ji dálkám. 

Stejně  jako Burne-Jones  ani  Zeyer však nedokázal  v  umění  nalézt  trvalou útěchu.  Jeho  pozdní
tvorba naznačuje, že v zaslíbené zemi „obnovených obrazů“ nebylo možné se usadit natrvalo. Tak
alespoň ze zkušenosti svědčí titulní hrdina jednoho z autorových nejosobnějších literární textů –
Trojích pamětí Víta Choráze: 

„Jsou mnohé duše dnes, jež unaveny
tou věčnou skepsí naší chladné doby
a plny touhy po něčem, co není,
v těch věčných bojích pustých vrhají se
v klín zbožných vzruchů způsobených hudbou
neb básnictvím a doufají, že štěstí
a míru dojdou tak. Ten velký omyl
i mne ovládal. Vzdalovat se světa
a Dantem živit se a vnitřně plakat
při zvucích zbožné hudby Palestriny

402 Podobně nahlíží Mascarenhas Barreto portugalské fado. Píseň sice saudade neléčí, ale slouží jako paliativum proti
nesnesitelnosti nenaplněné touhy: „Fidalgos da vida errante, / chegando a guitarra ao peito, / buscam no Fado o
calmante, / dum anseio insatisfeito!“ BARRETO: Fado, s. 522. 

403 Vyjímaje některá jeho pozdější díla – zejména Troje paměti Víta Choráze  - kde je odpověď na touhu po Modré
květině hledána spíše v náboženství.  Tato část Zeyerovy tvorby patří tedy spíše do kapitoly o romantické mystice
(4.5.).

404 Cf. RENČ: „Nad Juliem Zeyerem“, in: ZEYER: Tři legendy o krucifixu. Dům u tonoucí hvězdy, s. 213 a 216. 
405 Cf. např. doslov Marty Soukupové in: ZEYER: Král a žebračka, s. 136-143. 
406 Cf. např. ZEYER: Román o věrném přátelství Amise a Amila, s. 238. 
407 ZEYER: Myšlenky, s. 93. 
408 Tamt., s. 100. 
409 Cf. NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 26-9. 
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a chápat Frà Angelica a Giotta
a v Burgosu se zachvět v katedrále -
to vše jsou dojmy neskonale krásné,
to povznáší – však životem to není,
ni vodou, která ukojuje navždy.“410     

O tom, že umělecká tvorba a její recepce sice Sehnsucht probouzí a živí,  ale naplnění, které by
umožnilo natrvalo zapomenout na každodenní skutečnost, neposkytuje, v romantice najdeme četná
další  svědectví – ať už v Keatsově  Ódě na řeckou vázu411 či v textech německých romantiků o
geniálních skladatelích – Hoffmannových o Kreislerovi a Wackenroderových o Berlingerovi.412

4.2.2. Tvůrce jako revolucionář

Morrisova  životní  dráha  byla o  něco  spletitější  než  Burne-Jonesova.  Architekturu  brzy opustil,
krátce  se  věnoval  malířství  a  postupně  se  stále  více  soustředil  na  umělecký  design.  Stal  se
průkopníkem hnutí umění a řemesel (Arts and Crafts Movement), které v opozici vůči rozmáhající
se  průmyslové  výrobě  vyzdvihovalo  ruční  tvorbu  a  medievalizující  prostotu  stylu.  Morrisova
činnost sahala od návrhů tapet, tapisérií a nábytku, přes knihtisk až k vlastní básnické a prozaické
tvorbě. Jeho literární dílo přitom leckdy připomene Zeyerovy „obnovené obrazy“ - z velké části je
tvoří archaickým jazykem psaná převyprávění antických mýtů, artušovských legend či severských
ság. Psal též romance zasazené do jakéhosi smyšleného středověku a někdy považované za první
vlaštovky moderního žánru fantasy. Cílená evokace Sehnsucht v nich hraje důležitou roli. „Žádné
hory  v  literatuře  nepůsobí  tak  dalece  jako  vzdálené  vrcholky  hor  u  Morrise,“  poznamenal  k
atmosféře jeho próz C. S. Lewis.413 

Po řadu let je Morrisova tvorba v intencích do značné míry souběžná s Burne-Jonesovou. Liší se jen
prostředky. To, co jeden z umělců vyjadřuje na plátně, to druhý píše, případně zkouší zachytit v
oblasti  uměleckého  designu.  Mezi  robustním  spisovatelem  a  subtilním  malířem  bychom
samozřejmě mohli  nalézt  i  řadu odlišností,  které  by se  netýkaly jenom fyziognomie.  O detailní
psychologický portrét  se  však v této práci  nemíníme pokoušet.  Zdůrazněme spíše shodný sklon
obou  přátel  nacházet  v  uměleckém díle  alternativu  ke  krásnému,  ale  pro  Sehnsucht  vposledku
neuspokojivému vezdejšímu světu. 

„Proč bych se měl  namáhat,  abych pokřivené narovnal?“414 píše Morris  ve sbírce veršovaných
vyprávění  Earthly  Paradise  („Pozemský ráj“) vydané v letech 1868-70. Přičemž,  jak si  všímá
Grahame Hough, „jediným pozemským rájem, který je mu k dispozici, je ráj stvořený vypravěčem,
říše umění“.415 Jeho eskapistická tvorba má v sobě však již tehdy určitý misijní náboj. Na jedné
straně je vyjádřením touhy po vysvobození z pozemských pout, po nesmrtelnosti a dokonalosti, na
druhé  straně  si  klade  za  cíl  oslovit  viktoriánskou  společnost  a  obrátit  ji  od  model  industriální
ošklivosti k náboženství krásy. Neúspěch v obou bodech pak Morrise postupně vede až k hledání
politických  řešení.  Podobně  jako  Burne-Jones  ani  on  není  schopen  v  uměleckém díle  Modrou
květinu nalézt a nedokáže svou tvorbou ani oslovit široké vrstvy anglické společnosti, kterou by rád

410 ZEYER: „Troje  paměti Víta Choráze“, in:  Básně. Lyrika a drobná epika,  s.  73.  Pozoruhodná je  nejen shoda v
Burne-Jonesově a Zeyerově přístupu k umění, ale i v konkrétních uměleckých vzorech – ať už se jedná o polyfonii či
o raně renesanční malířství.

411 KEATS: „Ode on a Grecian Urn“, in: Selected Poems, s. 213-4.
412 Cf. REICHERT: Unendliche Sehnsucht, s. 132-4 a 179. 
413 LEWIS: „William Morris“, in: Selected Literary Essays, s. 221.
414 COOTE: William Morris. His Life and Work, s. 80. 
415 HOUGH: The Last Romantics, s. 123. 
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přivedl  k  estetické  konverzi.  Produkty  jeho  firmy kupují  jen  majetní  a  privilegovaní,  zatímco
dělnické masy jsou odsouzeny k výrobě i konzumu věcí zbytečných a ošklivých. 

Od  počátku  80.  let 19.  století  se  z  Morrise  postupně  stává  revoluční  socialista  přesvědčený o
nutnosti  radikální  společenské  změny.416 Původně  se  nechává  inspirovat  poměrně  umírněným
myšlením  slavného  historika  umění  a  esejisty  Johna  Ruskina,  nakonec  se  však  přiklání  k
ortodoxnímu marxismu s jeho dogmaty o třídním boji a nutnosti  násilné revoluce.417 Roku 1884
zakládá Socialistickou ligu  a  nadále  se  více než  vedení  svého uměleckoprůmyslového podniku
věnuje agitacím a sepisování pamfletů. 

Morris jako horlivý konvertita ke komunismu sní o destrukci stávajícího řádu a o zrodu „krásného
nového světa“.418 Básníkova Sehnsucht získává nový cíl mimo sféru umění – cíl v podobě zlatého
věku, který má brzy nadejít. Básně, jimiž opěvuje nadcházející revoluci, přitom svým chiliastickým
laděním  v  lecčems  připomenou  písně  o  posledním  soudu  známé  z  křesťanského,  zejména
evangelikálního prostředí.419 

Pozoruhodným textem je však zejména Morrisův román News from Nowhere, ve dvacátých letech
20.  století  vydaný  i  v  češtině  pod  názvem  Novinky  z  utopie.  Kniha  líčí  Anglii  budoucího
spravedlivého věku. Toho bude sice dosaženo cestou marxistické revoluce, avšak obraz zítřků, který
autor představuje, je na hony vzdálený všemu, o čem pozdější revolucionáři 20. století snili, natož
tomu, s čím skutečně přišli. Je prost všeho futurismu, má daleko dokonce i ke kvazináboženským
představám o hojnosti a míru, které v našich podmínkách bujely v padesátých letech. Mnohem spíše
připomene  romantizovaný  středověk420 zbavený  feudalismu  a  obohacený  naopak  o
environmentalistické prvky. 

Příroda  je  v  oné  Anglii  opečovávána,  prohřešky 19.  století  proti  krajině  napravovány;  rozsáhlé
plochy byly znovu zalesněny. Nedochází  již  k lovu pro zábavu. Velkoměsta zmizela  z  povrchu
země  a  k  „ekologickému  očištění“  došlo  i  v  oblasti  architektury.  Památky industrialismu  byly
nahrazeny novými stavbami ve středověkém duchu. Peníze zanikly. Ve společnosti panuje zároveň
svoboda a sociální rovnost. Mimo místních shromáždění neexistuje ani žádná vláda. 

„[M]uži  i  ženy, z  nichž se  skládá lidstvo, jsou konečně svobodní,  šťastní,  plní
energie a většinou také tělesně krásní, obklopeni jednak krásnými věcmi vlastní
výroby, jednak přírodou zdokonalenou a nikoli pokaženou stykem s lidmi.“421

Tento ideální řád připomíná svou atmosférou světy Morrisových romancí. Je však vytržen z říše
umění a promítnut na skutečnou Anglii nepříliš vzdálené budoucnosti.  „Zdá se, že dějiny se zde
zastavily,“  píše Grahame Hough, „neboť běžné hnací síly historie – bída a nedostatek, touha po
moci, technické objevy a spekulativní zvědavost – všechny přestaly existovat.“422 

416 Určitý, byť neúplný a střídmý popis své konverze Morris podává v textu „How I Became a Socialist“, in: Selections,
s. 473-6. 

417 Cf.  „Because Morris wrote a Utopian romance, was an artist and a medievalist, it is sometimes thought that his
Socialism was of a gentle and cloudy kind. This is of course far from true. (...) [H]is programme was the Marxist
one,  its  motive  force  was  the  class  war,  its  culmination  was  to  be  a  violent  revolution.“ HOUGH:  The  Last
Romantics, s. 102.

418 MORRIS: „Chants for Socialists“, in: Selections, s.  25. 
419 Cf. „The Day is Coming“, Tamt., s. 21 nebo „All for the Cause“, Tamt., 26-7. 
420 Cf. MORRIS: Novinky z utopie, s.  69 a 77. 
421 Tamt., s. 187.
422 HOUGH: The Last Romantics, s. 112. 
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Morris představuje čtenářům mýtický zlatý věk věčné přítomnosti,  kdy touha již  nebude napjata
mezi vzpomínku a očekávání, ale nalezne odpověď v radostech právě prožívané chvíle. Románu
téměř schází děj. Příběhy nemohou přežít bez změny, hledání, pohybu vpřed – nelze je vyprávět ve
světě, kde se čas zastavil. Novinky z utopie jsou tak mnohem spíše průvodcem po rajské zahradě než
románem v pravém slova smyslu. Ne náhodou se také kniha odehrává uprostřed léta – právě toho
ročního období,  které  romantiku  většinou odpuzuje  svou statičností  a  iluzí  vezdejší  plnosti.  Ve
srovnání s nadějemi jara a podzimu bývá vnímáno jako nedostatečné, jako doba, v níž se může
zabydlit homo contentus, ne však homo desiderans. Pouze utopie může léto rehabilitovat – v té již
totiž nesymbolizuje spokojenost, ale naplnění nekonečné touhy.  

Romantické  tvůrcovství  je  u  Morrise  naroubované  na  politiku.  Jakkoliv  pravověrný může  být
autorův marxismus, přece mu revoluce slouží především jako brána k Modré květině, k níž jiné
druhy tvoření cestu nenalezly. Nepodařilo se ji oživit na stránkách knih ani na obrazech, zbývá však
naděje na celospolečenskou změnu.

Pádným empirickým argumentem proti budovatelské cestě k zázračnému květu mohou být dějiny
20.  století.  I kdybychom však od nich odhlédli,  přece zůstává námitka univerzálnější:  totiž,  jak
může  člověk  jako  omezená  bytost  podřízená  stárnutí  a  smrti  nalézt  naplnění  Sehnsucht  v
sebedokonalejším společenském řádu.423 Jak může být dnešní štěstí uchráněno stopy hořkosti, má-li
být zítra opuštěno? Malíři i budovatelé Modré květiny narážejí na stejný problém ideálu, který si -
byť by jej i bylo možno uskutečnit – nemohou osobně přivlastnit a který vůči nim vždy zůstává
vnější. 

Všimněme si ještě, že Morris se svým spojením Sehnsucht a revoluce rozhodně není osamocený. Už
francouzská revoluce přitáhla a pohltila řadu raně romantických očekávání. Svědčí o tom například
Wordsworth  v  básni  Francouzská  revoluce,  jak  se  na  svém  počátku  jevila  nadšencům,424 kde
revoluční časy líčí jako dobu naděje a radosti, jako čas duchovního úsvitu a mnohých příslibů.

Hölderlin pak v dopise mladšímu bratru Karlovi z roku 1793 s ohledem na tutéž revoluci píše:

„Nelpím už tolik na  jednotlivém  člověku. Má láska se upíná k lidskému rodu, i
když  ne  k  tomu,  s  nímž  se  ve  zkažené,  otrocké   a  lenivé  podobě  setkává
nejomezenější zkušenost. (...) Miluji lidstvo příštích století.“425 

Romantická touha tak stojí u kořene revolučních nadějí: ano, je třeba milovat bližního svého, ale
bližního budoucího, dosud neskutečného – ne souseda, ale lidstvo příštích staletí. Dokonce i častý,
zdánlivě  opačný pohled romantiky nazpět  má daleko ke konzervatismu chápanému jako úsilí  o
tlumení změn a  udržení tradičních hodnot.426 V minulosti je naopak rozpoznán ideál, který má být v
budoucnosti uskutečněn. Včerejšky se stávají inspirací ke konstrukci zítřků – tak jako například v
Novalisově spisu Die Christenheit oder Europa („Křesťanstvo čili Evropa“, 1799).

Romantické poutnictví zklamané nenacházením ideálu ve světě tedy snadno přechází v romantické
tvůrcovství, které chce cíl nahlédnutý ve zkušenosti Sehnsucht uskutečnit básní nebo revolucí. Nebo
obojím: tak jako u Shelleyho, jenž by chtěl zasvětit svůj život ideji krásy, která je zároveň nadějí

423 Morris v některých svých dílech ukazuje samu Sehnsucht jako morálně problematickou, neboť člověka ve jménu
lásky  k  dokonalosti  jinde odvádí  od  dobra  zde.  Mimoděk  se  tak  stává  kritikem  vlastního  romantického
revolucionářství. Cf. LEWIS: „William Morris“, in: Selected Literary Essays, s. 224-9. 

424 WORDWORTH: „French Revolution as it Appeared to Enthusiasts at its Commencement“, in: Selected Poems, s.
131-2. 

425 HÖLDERLIN: Blažený mezi bohy, s. 176. 
426 Cf. SCHULZ: Romantika, s. 48-9. 
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lidstva  na  vysvobození  z  otroctví.427 Dokonce  i  u  samotného Marxe  bychom nalezli  stopu této
tendence. Jeho rané básně z roku 1837 jsou romantickou touhou doslova prosyceny.428 Zvláště v
jedné s příznačným názvem Sehnsucht lze rozpoznat silné tíhnutí k vzdálené a neurčité kráse.429 

Vedle poezie a revoluce bychom mohli jako třetí podobu zmíněného tvůrcovství jmenovat magii či
sklon k okultismu -  tedy v romantice  rozšířenou snahu dosáhnout  předmětu Sehnsucht  pomocí
manipulace s posvátnem. Avšak vzhledem k tomu, že charakteristika typu romantického tvůrce je
již dostatečně patrná z výše řečeného a vzhledem k omezenému prostoru práce tuto třetí variaci na
totéž téma blíže zkoumat nebudeme.430

427 SHELLEY: „Hymn to Intellectual Beauty“, in: The Complete Poetical Works, s. 526-8. 
428 Cf. ROSE: Reading the Young Marx and Engels, s. 61-2. 
429 „Zeig´ mir das Aug´, wie Glockenklang, / Gefaßt in Regenbogen, / Wo´s strömt wie Glut, wo perlt Gesang, / Wo

Stern´ herüberwogen!  (...) //  Was träumst du her, was träumst du hin, / Was zieht´s nach fernen Landen? / Hier
braust die Flut, hier wogt Gewinn, / Hier glüht´s in Liebesbanden. // Hier wogt es nicht, hier glüht es nicht, / Schon
seh´  ich´s  fernher  blinken,  /  Mich brennt  die  Lust,  mich blendet  Licht,  /  Muß schier  hinuntersinken.“  MARX:
„Sehnsucht“, in: K. Marx a F. Engels: Gesamtausgabe, s. 574. 

430 Cf. LEWIS: Surprised by Joy, s. 175-7.
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4.3. Snílek

„Téměř vše, co jsem miloval, jsem považoval za imaginární; téměř vše, co jsem považoval
za skutečnost se mi zdálo kruté a nesmyslné.  (...)  Takový byl tedy můj postoj:  necenit  si
téměř ničeho kromě bohů a hrdinů, zahrady Hesperidek, Lancelota a svatého grálu a nevěřit
na nic než na atomy, evoluci a brannou povinnost.“
C. S. Lewis431 

„Vínem, poezií nebo ctností – čím vám libo. Opíjejte se však!“
Ch. Baudelaire432

Poutníci věří, že Modrou květinu naleznou. Tvůrci věří, že ji vypěstují. Snílci, jimž bude věnována
tato kapitola, však podobnou víru ztratili nebo ji nikdy neměli. Jsou příbuznými skeptiků – stejně
jako oni vnímají rozpor mezi Sehnsucht a jejím předmětem jako nepřekonatelný, stejně jako oni
jsou tak postaveni před volbu, zda dají přednost skutečnosti, anebo své touze po neskutečném. Na
rozdíl od nich si však volí druhou cestu. Chtějí raději sen, byť by klamal. Žádají si ho jako dočasnou
útěchu a úkryt před tíživou realitou i s vědomím, že jim nikdy neposkytne vytouženou plnost. 

Romantické snílkovství  má mnoho podob,  souhrnně bychom je  však mohli  popsat  jako soubor
technik sloužících k uchování požitku z touhy, již nelze naplnit. Naplněním se tak stává Sehnsucht
samotná.  Definice D. G. Kehla,  již  jsme zmínili  ve druhé kapitole  a  která  mezi  charakteristiky
Sehnsucht řadí i to, že „nenaplněná touha (...)  je sama svým naplněním“433 neplatí sice obecně, v
případě snílků ji však lze dobře použít. Ti došli k poznání, že žádný známý předmět není tím, co
hledají, ale dál si cení touhy po tom, co není, nade všechno, co je. 

4.3.1. Jako uctívač blízkých dálek

Snílek si je vědom, že každé přiblížení od určitého okamžiku vzdaluje cíli, že nejde jít k dálce a
neztratit  ji.  „Vše, co tě nyní tak okouzluje, by zmizelo v den, kdy by ses dotknout chtěl,“434 píše
Wordsworth a jeho postřeh o paradoxní povaze Sehnsucht, jež působí jako přitažlivá síla, ale mizí
spolu se svým cílem, pokud jí člověk podlehne, se stává základem snílkovského postoje. Podle něj
je nebezpečné žádat naplnění a jít za ním – taková pouť by místo přiblížením k cíli mohla být jen
řadou  zklamání  až  k  definitivní  ztrátě.  Lépe  je  zůstat  vůči  domnělému  předmětu  Sehnsucht  v
určitém  odstupu  a  zakonzervovat  tak  jeho  půvab.  Lépe  je  stát  na  místě  a  vyhlížet  k  dálce  s
vědomím, že by zblízka nebyla tím, čím se zdá, než ji přiblížením ztratit a muset zas hledat novou.
Takový koloběh už byl přece vyzkoušen a nevedl k cíli. Možná, že žádná cesta k cíli nevede. Není
pak lepší zachovat alespoň Sehnsucht samu? 

Tolik úvaha romantického snílka, který si ve jménu uchování touhy odpírá cestu k jejímu předmětu
– přijde jen natolik blízko, aby Sehnsucht vystupňoval, ale neztratil. Je epikurejským asketou, pro
nějž je odepření prostředkem k navýšení blaha.  Mihotavě se ukazující  Modrou květinu uctívá z
bezpečné vzdálenosti a nevrhá se za ní – ze strachu, aby na jejím místě nenašel jen trní. 

431 LEWIS: Surprised by Joy, s. 170 a 174.
432 BAUDELAIRE: „Opíjejte se!“, in: Malé básně v próze, s. 107. 
433 KEHL: „Writing the long desire“, in: Journal of Modern Literature, s. 315. 
434 WORDSWORTH: „Admonition“, in: Selected Poems, s.  150. 
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Americký spisovatel Walker Percy popisuje v románu The Moviegoer romantika jako člověka, který
se snaží oklamat sám sebe tím, že právě to, čeho si cení, klade mimo svůj dosah.435 Takový člověk
se tváří jako poutník, ve skutečnosti je však snílkem, neboť se bojí přijít  blíž ze strachu, co by
nalezl.  Je  zamilován  do vlastní  osamělé  touhy a bojí  se  o  ni  přijít.  Jeho  cesta  vpřed  je  jenom
zdánlivá. 

Wordsworth v řadě básní  svědčí o tomto snílkovství,  o  „naději,  která nechce být  nasycena“.436

Využívá odstupu ve vztahu k prostoru437 i  času. Ve slavných verších věnovaných Tinternskému
opatství  se  například  kochá  tím,  že  přítomnost  „uzraje“  ve  vzpomínku  a  bude  vzdáleností
zhodnocena:

„[K]dyž stojím tady, nejen prožívám 
přítomnou radost, ale dobře vím,
že přítomnost je potravou i žitím,
mých příštích let.“438

Není třeba cestovat do exotických krajin, obíhat planetu stále dokola kvůli chimérickým vidinám.
Romantický snílek si dobře vystačí i s domovem a jeho nejbližším okolím – ví totiž, že poměr mezi
vzdáleným a blízkým zůstává stejný všude.  Vystačí  si  s pohledem na „blízké  dálky“ domácího
obzoru, nemusí hledat vzdálené dálky obzorů cizích. Ví také, že požitek ze Sehnsucht přirozeně
přichází  se  vzpomínkou  -  přítomnost  proto  vnímá  jako  investici,  jež  bude  časem zhodnocena.
Nevěří, že by mu jindy a jinde bylo lépe – právě proto, že zdrojem oné sladkobolné radosti, kterou si
nade vše cení,  je vždy to,  co není  zde.  Oproti  nestálým poutníkům může tedy vést  život  velmi
statický.

K  životní filosofii uctívání „blízkých dálek“ se přiznává také Jindřich z Tieckovy povídky Hojnost
života:

„Všechno, čím je náš život snad hezký, spočívá na jistém milosrdenství, že totiž
neosvěcujeme příliš pronikavě líbezný soumrak, jenž všechno ušlechtilé halí  do
pláště klidné útěšnosti. Smrt, tlení, zhouba a zánik nejsou o nic pravdivější nežli
život plný hádanek a přízraků. Rozemni tu svítivou, sladce vonící květinu v dlani;
sliz,  který zbude, není ani květina,  ani příroda. Nechtějme procitnout z  božské
mrákotnosti,  do  níž  nás  ukolébává  příroda  a  naše  existence,  z  oné  poetické
dřímoty, v šálivém jen domnění, že za jejími hranicemi nalezneme pravdu.“439

Jindřichovo snílkovství je zakořeněno v metafyzické skepsi. Hrdina nevěří v naplnění za obzorem,
nechce pět novalisovské „hymny noci“, neboť noc je pouhý rozklad, smrt a negace, nikoliv naplnění
soumračných příslibů.  To  vytoužené,  k  čemu soumrak poukazuje,  nalézt  nelze.  To,  co  příroda
sděluje  jen  v  náznacích,  není  nikde  jinde  řečeno  v  plnosti.  Je  tedy třeba  se  spokojit  s  poezií
přechodů mezi dnem a nocí, aniž bychom ji zkoušeli překonat. Jinak bychom ztratili vše. 

Huysmansův  Des  Esseintes  z  románu  Naruby,  archetyp  dekadenta  sytícího  se  v  ústraní  těmi
nejbizarnějšími  smyslovými  požitky,  zachová  -  veden  podobnou  úvahou  -  odstup  ve  vztahu  k

435 PERCY: The Moviegoer, s. 215. 
436 WORDSWORTH: „Resolution and Independence“, in: Tamt., s. 112. 
437 Cf. jeho kritiku těch, kdo se dalekohledem snaží prozkoumat tajemství hvězd: „[´T]is sure that those who pry and

pore / Seem to meet with little gain, seem less happy than before.“ WORDSWORTH: „Star-Gazers“, in: Tamt, s. 95.
438 WORDSWORTH: „Verše složené několik mil nad Tinternským opatstvím, když jsem na výletě 13. července 1798

znovu navštívil břeh řeky Wye”, in: Jezerní básníci, s. 21. 
439 TIECK: „Hojnost života“, in: Život básníka, s. 160.
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vysněnému  Londýnu.  Už  už  se  do  města  chystá  odcestovat  a  v  restauraci  hojně  navštěvované
anglickými  hosty  si  představuje  půvaby  země  na  druhé  straně  průlivu.  Mimoděk  však  přitom
vzpomene na  své předchozí  zklamání  z  Nizozemska,  které  si  neprozřetelně vysnil  podle pláten
vlámských mistrů

„Toto rozčarování se mu navracelo; podíval se znovu na hodinky, deset minut jej
dělilo  ještě  od  hodiny  odjezdu.  (...)  K čemu se  hnouti,  když  možno tak  skvěle
cestovati  na židli?  (...)  Čeho mohl  jen se  nadíti,  ne-li  nových zklamání  jako v
Holandsku?“440

Des Esseintes  tedy zaplatí  a  vrátí  se  domů –  ochutnal  pocit  vyhlížení  Londýna,  dál  však  zajít
nemůže. Znamenalo by to ztrátu. 

Ze stejného důvodu dbá Gérad de Nerval441 v  Sylvii  na zachovávání distance vůči ženě, do níž je
zamilován: 

„Už rok jsem ji znal a ještě mě ani nenapadlo vyzvědět o ní něco bližšího; bál
jsem se, že bych zakalil to kouzelné zrcadlo, které mi ukazovalo její obraz.“442

V jeho případě se jedná o promyšlený, doslova programový odstup, který vůči ženám uplatňoval
spolu se skupinou stejně smýšlejících přátel:

„Na těch výšinách, k nimž nás vedli naši mistři, dýchali jsme konečně čistý vzduch
samot, pili jsme zapomnění ze zlaté číše legend, byli jsme opojeni poezií a láskou.
Láskou, žel! k neurčitým tvarům, k růžovým a modrým odstínům, k metafysickým
přeludům! Skutečná žena, viděna zblízka,  pobuřovala naši  prostoduchost;  bylo
třeba,  aby  se  nám  zjevila  jako  královna  nebo  bohyně,  a  zvláště  bylo  třeba
nepřibližovat se k ní.“443

Oněmi  mistry,  které  Nerval  vzývá,  jsou  míněni  mistři  platonické,  kurtoazií  inspirované  lásky -
Petrarca se svou Laurou a Dante se svou Beatricí.444 Ti ho naučili milovat obraz místo člověka,445

hledat v ženách především materiál k idealizaci.446 

440 HUYSMANS: Naruby, s. 121. Cf. HOUGH: The Last Romantics, s. 201. 
441 Jeho postoj kolísá mezi romantickým snílkovstvím a mystikou (cf. 4.5). Nerval často usiluje o divinizaci ženy; snaží

se spojit obrazy všech těch, které ho z dálky fascinují, do jednoho, který potom uctívá jako nebeskou Venuši nebo
jako Isidu zahalenou pod závojem. V Aurélii (s. 150) píše: „Ve spánku jsem měl skvostné vidění. Zdálo se mi, že se
mi zjevila bohyně řkoucí: ,Já jsem táž jako Marie, táž jako tvá matka, a také táž, kterou jsi ve všech podobách vždy
miloval. Po každé tvé zkoušce jsem odložila jednu z masek, jimiž si zakrývám tvář, a brzy mě uvidíš takovou, jaká
jsem...´“ Toto umělé  božstvo se pak stává předmětem jeho úcty a modliteb. Nerval se však ke svému zbožštěnému
ideálu  přece  nedokáže  obracet  s  vírou  a  bez  vypočítavosti.  Jeho  mystika  je  polovičatá  a  opět  se  propadá  do
snílkovství,  do  vědomého  sebeklamu.  Básník  ví,  že  uctívá  jen  svůj  soukromý přelud:  „O Vénus  Uranie!  (...)
Pourquoi je n´ai-je pas le courage de croire en toi et de t´invoquer, déesse! comme l´on fait si longtemps nos pères,
avec  ferveur  et  simplicité?“  JOSSUA:  „La mère,  l'épouse  sacrée:  Le visage  feminin du  divin  chez  Gérard  de
Nerval“, in: Pour une histoire religieuse de l´expérience littéraire, s. 78. Cf. též pasáž z Nervalova spisu Voyage en
Orient (s. 242-50), v níž německý důstojník líčí iniciaci do Isidina kultu. Cílem zasvěcení je zde sebezbožštění skrze
vizi odhalené tváře bohyně, jež je zosobněným ideálem krásy. 

442 NERVAL: Sylvie. Aurélie, s. 30. 
443 Tamt., s. 31. 
444 Tamt., s. 86. 
445 Tamt., s. 33.
446 Cf. JOSSUA: „La mère, l'épouse sacrée: Le visage feminin du divin chez Gérard de Nerval“, in: Pour une histoire

religieuse de l´expérience littéraire, s. 70. 
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Méně  uvědoměle,  méně  programově,  ale  jinak  velmi  podobně  si  hýčkala  odstup  také  paní
Bovaryová:  „Byla  zamilovaná  do  Léona  a  vyhledávala  samotu,  aby  se  mohla  lépe  kochat
představami o něm. Pohled na jeho osobu rušil slast jejího snění.“447 Zkušenost s láskou ji učí, že
milencova přílišná blízkost překáží snu. V některých chvílích pak přestává být romantickou poutnicí
hledající  vzdálený ideál,  ale  životem poučenou ženou,  která  si  chce  uchovat  alespoň požitek  z
touhy, v jejíž naplnění nevěří: „[S]oustředěně a diskrétně tu lásku vychutnávala; udržovala ji všemi
úskoky  něhy  a  trochu  se  bála,  aby  se  později  nevytratila.“448 Někdy se  však  navzdory  všem
mumifikačním  snahám  dostaví  rozmrzelost  –  v  jejím  případě  jen  na  okamžik  před  dalším
vzplanutím touhy : 

„[V] dopisech, které mu Ema posílala, se hovořilo o květech, verších, o měsíci a
hvězdách, naivních to rekvizitách ochabující lásky, která se snaží o oživení všemi
možnými  vnějšími  prostředky.  Ema  si  pokaždé  slibovala  od  své  příští  cesty
hlubokou blaženost; potom si přiznávala, že necítí nic mimořádného.“449  

Velmistrem uvědomělého a  do extrému dovedeného romantického snění  se  specifickou příchutí
portugalské saudade je pak literární persona Fernanda Pessoy z Knihy neklidu. Jeho slova „jsem si
jist,  že kdybych měl svět ve svých rukou, vyměnil bych jej za lístek do Zlatnické ulice“450 přesně
vystihují  rezignaci na pohyb, která představitele tohoto typu odlišuje od romantických poutníků.
Proč cestovat? Kam? Proč se za sny hnát a ztrácet je uskutečňováním? Copak nestačí ústraní doma
v Lisabonu? 

Od lásky nelze žádat víc, „než aby nikdy nepřestala být vzdáleným snem“.451 A co se práce týče:

„[N]ikdy k ničemu nevede.  Úsilí  nikdy nikam nedospěje.  Jenom zřeknutí  se je
ušlechtilé a veliké, neboť uznává, že realizace je vždy méněcenná a že hotové dílo
je vždy groteskním stínem díla vysněného.“452

Pessoa však dokáže pozoruhodně popsat  také úskalí  takto vytyčené cesty. Sny se mohou stávat
natolik jasnými, že ztratí vše, co jim ve srovnání se skutečností dodávalo cenu.453 Imaginární lásky
nakonec také přicházejí o své kouzlo – i ony pomíjejí, uplývají a blednou jako ty skutečné.454

4.3.2. Snílek jako romantizátor skutečnosti

Formou  romantického  snílkovství  může  být  také  Novalisův  požadavek  romantizace  neboli
„kvalitativního umocňování“:  „Když prostému dávám vysoký smysl,“  píše,  „obyčejnému tajemný
vzhled, známému kouzlo neznáma, konečnému zdání nekonečna, pak to romantizuji.“455 Jedná se o
poetické  přetváření  skutečnosti  za  pomoci  imaginace.  Autor  jde  dále  než  Wordsworth  –  vedle
zachovávání vzdálenosti věcí vzdálených totiž žádá umělé okouzlování věcí blízkých. Přistupuje tak
například ke své snoubence, k předčasně zemřelé a v básních pak téměř zbožštěné Sofii von Kühn,

447 FLAUBERT: Paní Bovaryová, s. 105. 
448 Tamt., s. 253. 
449 Tamt., s. 265.
450 PESSOA: Kniha neklidu – druhá, s. 106. 
451 Tamt., s. 16. 
452 Tamt., s. 27.; cf. s. 63, 69, 78 ad. Cf. též autorovu slavnou báseň Tabacaria. 
453 Cf. PESSOA: Kniha neklidu – druhá, s. 34.
454 Cf. Tamt. 54. 
455 NOVALIS: Zázračná hra světa, s. 156. Cf. příklad takovéto romantizace u Goethova Viléma, který se kochá tím, že

si  svou hereckou družinu na chvíli  představuje jako výpravu osadníků a sebe jako jejího náčelníka.  GOETHE:
Viléma Meistera léta učednická, s. 225.
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o níž však jinde - v dopisech a deníkových záznamech - mimo jiné píše, že je náladová a panovačná,
že se bojí strašidel, příliš kouří a za oblíbené jídlo má zelňačku a hovězí s fazolemi.456 

Romantizaci lze však označit v našem slova smyslu za snílkovskou pouze tehdy, pokud je vedena
vypočítavou snahou učinit šedivý svět poetičtějším, snahou zachovat požitek z romantické touhy v
situaci, kdy člověku schází naděje na její naplnění. 

Ne vždy se jedná o takovéto vychytralé předstírání – jindy, zejména u již zmíněného Dona Quijota,
jde spíše o romantizaci  naivní. Rytíř činí se svou Dulcineou v podstatě totéž co Novalis se Sofií–
vidí v ní vznešenou a urozenou paní a Sanchovým slovům o tom, že se jedná jen sprostou selskou
děvečku  nepopřává  sluchu.457 Rozdíl  je  však  v  tom,  že  Novalis  si  svého  Sanchzo  Panzu,  své
realistické já nosí  v sobě, a milenku romantizuje uměle. Je schopen ji pro potřeby literatury líčit
jako anděla a v deníku zase jako ženu, co ráda nadává a kouří. Snaží se držet té první možnosti,
oproti  Donu Quijotovi  mu však schází  schopnost  nevypočítavého snění.  Jeho přístup připomíná
„kvalitativní umocňování“, jehož pomocí dnes média ze sotva zletilých děvčat vyrábějí filmové či
hudební „superstar“. Romantizace, s níž přichází rytíř de la Mancha je naproti tomu bezděčná a
spíše než mediální hře na  jako se podobá stavu první zamilovanosti,  jež zcela mimoděk přehlíží
chyby milovaného. 

Můžeme se  setkat  ještě  se  třetím způsobem  romantizace,  s  nímž  přicházejí  zejména  křesťanští
romantikové jako J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, Charles Williams či z předchůdců G. K. Chesterton
a  George  MacDonald.458 Schází  jim  naivita  Dona  Quijota,  uvědomují  si  palčivý  rozpor  mezi
imaginativními  světy,  v  nichž  září  Modrá  květina,  a  realitou  všedního  dne.   Nechápou  však
romantizaci  jako útěk  od světa,  ale  ke světu,  jehož  pravou,  zázračnou podobu člověku zastřela
únava, zvyk a hřích. Literatura, zejména fantastická, pak má sloužit k obnově (recovery) skutečné
tváře  stvoření,  jež  byla  překryta  všedností.459 Romantizace  tedy  není,  máme-li  parafrázovat
Tolkiena, eskapistickým zběhnutím z bojiště světa do říše blaženého snění, ale naopak projevem
odboje proti ošklivosti ve jménu krásy, na jejíž straně se vposledku nachází pravda.460 V případě
křesťanské romantiky jde tedy spíše o „romantické rebelství“461 než o snílkovství v pravém slova
smyslu. 

Důvěru v to, že pravda bude vposledku na straně poezie, nikoliv všedního dne, najdeme často též u
Novalise.462 V mnoha případech lze v jeho textu těžko rozlišit, zda jde o romantizaci motivovanou
snílkovským útěkem od reality k iluzi Modré květiny, anebo naopak o rebelský útěk od iluze všední
reality ke  skutečnosti Modré květiny. Jeho „kvalitativní umocnění“ vlastní milenky však náleží k
první  z  těchto  možností,  a  může  nám  tedy  posloužit  jako  ukázka  jednoho  ze  způsobů,  jak
romantický snílek přetváří svět ve jménu zázračného květu, v jehož nalezení nevěří. 

456 HORYNA: Dějiny rané romantiky , 261. 
457 CERVANTES: Důmslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Díl II, s. 54nn.
458 O těchto autorech budeme znovu souhrnně hovořit  v kapitole 5.4. Jejich vztah k romantizaci však vzhledem ke

kontextu  uvádíme již zde.
459 V  MacDonaldových  Phantases  je  fantastický  „Fairyland“ líčen  jako  skutečný  a  nedůvěra  v  něj  naopak  jako

pokušení, jež se staví mladíku Anodovi do cesty v podobě archetypálního Stínu. Podobně též hrdinové Lewisova
fantastického románu The Silver Chair jsou uvězněni v podzemním světě, kde se je zlá čarodějnice snaží přesvědčit,
že  kouzelná  Narnie  a  celý svět  na  zemském povrchu je  jen  klam.  U Chestertona  zase  najdeme  důraz  na  úžas
(wonder),  na schopnost vidět zázračné uprostřed každodenního, která člověka vysvobozuje z  iluze všednosti (cf.
kapitolu „G. K. Chesterton and the Recovery of Wonder“, in: MURSELL: English Spirituality. From 1700 to the
Present  Day,  s.  425nn).  Ve  všech  zmíněných  případech  je  Sehnsucht  líčena  jako  síla  přivádějící  člověka,
uvězněného v pouhém stínu skutečného světa, zpět ke skutečnosti. 

460 Cf. TOLKIEN: „On Fairy Stories“, in: Tree and Leaf, s. 52nn.
461 Cf. WATNEY: Perplexed by Joy, s. 135-8.
462 Byť jej touha vede k Bohu noci, nikoliv - tak jako křesťanské romantiky - k Bohu vtělenému. 
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4.3.3. Snílek jako eskapista

Dosud zmíněné podoby snění se vztahovaly k empirickému světu, od nějž buď ve jménu zachování
Sehnsucht udržovaly odstup, nebo jej romantizovaly. Jiným snílkům však odstup od skutečnosti
nestačí. Obracejí se k ní zcela zády. Unikají před tíhou všedního dne do umělého jinosvěta vlastní
imaginace. Nevěří, že by zde Modrou květinu nalezli, nevěří ani, že by byla skutečná – přece si však
raději žádají její snové stíny než život v úmorné realitě. Nástrojem úniku jim může být umění – jako
je tomu na pozdních Burne-Jonesových obrazech, kde již nejde o vytvoření Modré květiny, ale o
nalezení alespoň částečného útočiště před světem.463 Nástrojem úniku však může být třeba i opium
nebo absinth tak jako u Charlese Baudelaira, jenž píše:

„Člověk  musí  být  pořád  opilý.  V tom je  celý  vtip  –  toť  jediná  otázka.  Abyste
necítili,  jak hrůzné  břímě času láme vám bedra a sráží  vás  k zemi,  musíte  se
ustavičně opíjet. Ale čím? Vínem, poezií nebo ctností – čím vám libo. Opíjejte se
však!“464

Touží „Snít! Stále snít!“465; vyzývá k cestě „kamkoliv mimo tento svět“.466 Cíl není nikde na Zemi,
je jím vysněná „Čína Západu“.467 Tam nebo na jiném místě, co není, se lze před realitou skrýt do
vlastní imaginace; na prostředcích, jak se tam dostat, tolik nezáleží.

Asi nejdůkladnější, s karikaturou hraničící portrét snílka podal mladý F. M. Dostojevskij v novele
Bíle noci z roku 1848, v níž se kriticky vyrovnává s romantismem.468 Jeho ještě trochu mladý hrdina
se toulá v neskutečných světech vlastních představ, nejčastěji zavřený v zatemněné místnosti. Do
společnosti nechodí, návštěvy nepřijímá, téměř všechny přátele již stačil poztrácet. Ve své komůrce
může prožít stovky lásek a lidských osudů bez omezení místa a času: 

„[Z]  rukou  mého  snílka  vypadává  kniha,  maně  a  náhodou  vybraná,  z  níž
nepřečetl ani tři stránky. Jeho obraznost se znovu vzchopila, probudila a náhle
před ním zazářil v nejtřpytnější perspektivě zase nový svět, nový okouzlující život.
Nový  sen  –  nové  štěstí!  Nová  dávka  jemného,  rozkošného  jedu!  Ó,  co  by
pohledával v našem skutečném životě! Podle jeho zaujatého soudu, žijeme vy i já
tak líně, pomalu, mdle.“469

Jeho Sehnsucht  je  –  s  ohledem na  etymologii  pojmu –  skutečnou závislostí  na  toužení,  jež  se
projevuje střídáním extatických vzletů a vystřízlivění. Snění jako droga mu dopřeje být na okamžik
kýmkoliv. Při kontaktu s realitou se však nutně dostaví abstinenční příznaky: rozmrzelost narůstá a
k dosažení blaženého stavu je třeba stále větších dávek se stále menším výsledkem. Nakonec pak,
když už se zdá všechno být prosněno, začne člověku chybět právě ta skutečnost, do níž je teď tak
těžké se vrátit. Dostojevského hrdina  popisuje svou „nemoc“ v následující brilantní autodiagnóze
před dívkou Nastěnkou, ve které vidí skutečného člověka a do níž vkládá své naděje na vyléčení: 

463  Cf. též Coleridgeovo svědectví  o vlastním snílkovství a o dětství nad knihami in: Jezerní básníci, s. 183-4. 
464 BAUDELAIRE: „Opíjejte se!“, in: Malé básně v próze, s. 107. 
465 BAUDELAIRE: „Vyzvání k cestě“, in: Tamt., s. 53. 
466 BAUDELAIRE: „Anywhere Out of the World“, in: Tamt, s. 140. 
467BAUDELAIRE: „Vyzvání k cestě“, in: Tamt., s. 52. 
468 Tentýž portrét v působivé zkratce načrtl již o rok dříve v novinovém fejetonu. Cf. DOSTOJEVSKIJ: „Feuilletony v

Sankt-Petěrsburgských Vědomostech“, in: Doplňky I., s. 203-6.
469 DOSTOJEVSKIJ: Bílé noci, s. 38-9. 
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„[P]o mých fantastických nocích na mne už přicházejí chvíle vystřízlivění, které
jsou strašné!  Mezitím slyšíš,  jak kolem tebe halasí  a víří  lidský dav ve vichru
života, slyšíš, vidíš, jak lidé žijí – ve skutečnosti žijí, vidíš, že život pro ně není
zapovězen, že se nerozplyne jako sen, jako vidina. (...) Cítíš, že se posléze unavuje,
vyčerpává ve věčném napětí ta nevyčerpatelná fantazie, protože dospíváš přece v
muže, vyrůstáš ze svých starých ideálů: rozpadají  se v prach, v trosky; není-li
jiného života, pak ho musíš vytvářet z těchto trosek. A duše zatím touží po něčem
jiném!  (...)  A darmo se snílek přehrabuje jako v popelu ve svých starých snech,
hledaje v tom popelu nějakou jiskřičku, aby ji rozdmychal (...). Víte, že už musím
vzpomínat výročí svých dojmů, výročí  toho, co mi bylo dříve tak drahé,  co ve
skutečnosti nikdy nebylo – protože při tom výročí vzpomínám jen těch hloupých
nehmotných snů – a dělám to, protože už nemám ani ty hloupé sny, neboť nemají z
čeho žít, a tak se přežijí  i sny! ,Co jsi udělal se svými nejlepšími lety? Kde jsi
pohřbil  svůj  nejlepší  čas?  Žil  jsi  či  nežil?  Pohleď,  říkáš  si,  pohleď,  jak  svět
vychládá.  A  léta  uběhnou a  za  nimi  přijde chmurná opuštěnost,  o  holi  přijde
třaslavá staroba a za nimi tesknice a žal. Vybledne tvůj fantastický svět, odumřou,
povadnou tvé sny a opadají jako žluté listí se stromů...´ Ó, Nastěnko! Bude tak
smutné  zůstat  samoten,  naprosto  samoten,  a  nemít  ani  čeho  litovat  –  ničeho,
vůbec ničeho – protože všechno to, co jsem ztratil, všechno to, všechno nebylo než
hloupá kulatá nicka, bylo to jen snění!“470 

Podobným romantickým snílkem je také Strindbergův varhaník Lundstedt, který skutečnost pomocí
představivosti přetváří v dobrodružný sen, aby unikl všednímu dni a také hroznému tajemství své
minulosti.  Jeho  představy jsou  líčeny především  jako útěk  před  nepříjemnou  pravdou do  světa
vlastních iluzí.  Imaginace je tu hodnocena zcela opačně než  u Novalise,  MacDonalda a většiny
romantiků: neodhaluje pravou zázračnou tvář reality přikrytou prachem každodennosti, nýbrž slouží
jako nástroj útěku od nepříjemné skutečnosti do příjemnějších snů. Takto Lundstedt uvažoval na
svém lůžku:

„Raději bude mít povždy pomyslnou Angeliku než doživotně manželku z panského
sídla. A s tímto rozhodnutím se pan Lundstedt uložil ke spánku a snění, ačkoli by
raději snil při bdění, kdy se mohl rozhodovat sám, o čem bude snít.“471 

Volí si raději chiméru než skutečnou bytost, raději sen než život, a mimoděk též předkládá důvody
pro celibát na hony vzdálené řeholnímu zasvěcení. Romantický snílek není k sexuální abstinenci
motivován duchovním povoláním, ale hedónistickou úvahou, že skutečné se nemůže vysněnému
vyrovnat.

4.3.4. Snílek jako (postmoderní) tulák

„Potěšení se rozplývá s dotykem,“472  všímá si tak jako mnozí jiní romantikové John Keats ve své
básni  Fantazie.  V  následujících  verších  však  neradí  nepřicházet  blíž  ani  se  vzdálit  do  snů.
Doporučuje kráčet stále vpřed:

„Potěšení není nikdy doma, 
nech představivost poletovat.“473

470 Tamt., s. 44-7. 
471 STRINDBERG: Romantický sakristián na Rånö, s. 54.
472 KEATS: „Fancy“, in: Selected Poems, s. 216. 
473 Tamt., s. 218. 
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Člověk, který uposlechne jeho rady, se na první pohled velmi podobá romantickým poutníkům – jde
z jedné krajiny do druhé, od jednoho cíle touhy k jinému. Jeho cestě však schází poutnická naděje
na to, že by se mohl octnout v cíli. V tomto ohledu je skeptikem, jenž se nedomnívá, že by ho
cokoliv kdy nadobro nasytilo. Přece se však raději vydá vpřed, než aby zůstal stát. Ví, že se po čase
dostaví rozmrzelost a že bude třeba hledat nové obzory a pak zase další,  ale rád se této nutnosti
podřizuje -  míní totiž, že si takto uchová alespoň stopové potěšení ze stále novými podněty sycené
romantické touhy. Není poutníkem, ale tulákem – nekráčí k cíli, ale bloumá od požitku k požitku.
Tuláctví  pak  není  než  jednou  z  tváří  romantického  snílka,  obezřetného  vůči  naplnitelnosti
Sehnsucht, avšak prahnoucího po jejích plodech. 

V souvislosti s touto Keatsem popsanou podobou romantického snílkovství si v závěru této kapitoly
dovolme  drobný exkurz  ze  světa  literatury 19.  století  směrem k současné  postmoderní  kultuře.
Právě  postoj  snílka  –  tuláka  po  požitcích474 –  lze  totiž  považovat  za  dnes  převažující  přístup
k romantické touze. 

Nereflektovaná,  tulácká  Sehnsucht  stojí  za  naší  cestovatelskou  vášní,475 za  oblibou  červené
knihovny, sci-fi i počítačových her. Postmoderní romantik je sezónním snílkem, výletníkem touhy,
jenž podniká dočasné výpravy do neskutečna a v dálce nehledá nasycení, ale osvěžení - ať už mu je
poskytne telenovela nebo výstup na Mount Everest.  Po návratu je mu třeba dalších seriálových
epizod a nových expedicí. Také milostný vztah, z nějž se původní okouzlení vytratilo, nahradí jiným
v rámci neomezené řady nových partnerství a rozchodů. Je derivátem Hoffmannova Dona Juana –
žízní,  ale nežádá absolutno; vystačí si s člověkem, ač ne s jedním a napořád. Nehledá již trvalé
nasycení, ale změnu.476 Vždyť, řečeno s Keatsem: potěšení není nikdy doma.

Zatímco  první  polovině  20.  století  vládl  v  euroamerické  kultuře  programově  antiromantický
modernismus, poslední desetiletí se nesou ve znamení imaginativní renesance, kdy se do popředí
zájmu dostávají původně okrajové žánry jako fantasy či komiks.477 Dochází ke kulturnímu oživení
Sehnsucht,  Modrá  květina  však  již  nepatří  poutníkům,  kteří  za  ní  vytrvale  kráčejí,  nepatří  ani
tvůrcům,  kteří  by  ji  chtěli  zachytit  na  plátně  nebo  uskutečnit  v  revoluci,  není  ani  majetkem
romantických mystiků, o nichž ještě budeme hovořit v kapitole 4.5. a kteří ji promítají za obzor
tohoto života a světa. Ne, v čase převládající metafyzické skepse náleží zázračný květ snílkům a
mezi nimi hlavně výletníkům touhy, kteří jej rozemleli na pouhé koření všedního dne. Používají jej
k dochucení svého života a s jeho pomocí obarvují vybledlou skutečnost modrem dálek. Projevem
romantiky tak již není  quest, ale dovolená, expedice, výlet, anebo drogový trip.  Odpověď snílka,
kterou  v  různých  odstínech  nalezneme  již  u  Wordsworthe,  Nervala  či  Baudelaira  se  stala
dominantní  reakcí  na  romantickou  touhu  –  spíše  než  zachováváním  odstupu  anebo  radikálním
eskapismem  se  však  projevuje  hektickým střídáním  stále  nových  podob  vzrušení,  konzumním
tuláctvím po prožitcích.

474 O hédonistické romantice současnosti se zmiňuje též DOORMAN: Romantický řád, s. 80.
475 Cf. kapitolu o turistech a tulácích in: BAUMAN: Globalizace, s. 93-120. 
476 O rozmělnění touhy, zejména o tom, jak osudové příběhy romantiky o lásce končící  ztrátou v podobě smrti  či

odloučení  nahradila  ředěná  Sehnsucht  romantických  komedií  s  klamavými  happyendy  zajímavě  píše
ROUGEMONT: Love in the Western World, s. 232-4. 

477 V postmoderní době se nacházejí na výsluní i Tolkienovy a Lewisovy mytopoetické příběhy, jsou však často čteny
jako pouhé eskapistické texty v rámci žánru fantasy, ne tolik s ohledem na svůj zamýšlený metafyzický přesah. Cf.
CARNELL: Bright Shadow of Reality, s. 92-3. 
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4.4. Skeptik

„Dalekáť cesta má! – marné volání!!“
K. H. Mácha478

Tak jako snílci i skeptikové vnímají předmět Sehnsucht jako nedosažitelný. Buď je pro ně pohřben
někde v minulém nenávratnu – v dětství, mládí, bytosti, co zemřela – anebo tak daleko vpředu, že k
němu nelze dojít. Případně již tolikrát poznali  zklamání z přiblížení a odhalení, až přišli o svou
původní poutnickou víru, že zázračný květ jednou někde naleznou. Zakoušejí tragédii neomezené
touhy v omezeném světě, a protože nevěří, že by kdy Modrá květina mohla být jejich, odmítají ji
jako iluzi a nechtějí se ani obelhávat sněním. 

Jejich romantická skepse se může zformovat do dvou základních postojů. První zpochybňuje jen
naplnitelnost  Sehnsucht,  druhý  i  Sehnsucht  samu.  První  ústí  v  zoufalství,  druhý  ve  střízlivý
realismus. Oba postupně představíme. 

4.4.1. Jako pochybovač o naplnění

Jedním z podstatných zdrojů romantické skepse je nostalgie po nenavštívitelných včerejšcích. Tuto
tendenci  vyjadřuje například Wordsworthova slavná  Óda  na rané dětství,  jež je plná stesků nad
odplynulou  slávou  minulosti,479 nad  blaženými  vizionářskými  léty,  z  nichž  byl  básník  vytržen
dospělostí: 

„Byl čas, kdy potok, háj i louka malá,
země i všední podívaná
mi připadala
       nebeským jasem odívaná,
záři i svěžest snu na sebe brala.
Teď není nic, jak bývalo to dávno,
ať pohlédnu kam chci,
   dnem, za noci,
věci, jež vídal jsem, vidět mi není dáno.“480

Naplnění bylo včera a do dnešků je nepřenosné. Z přítomnosti  se můžeme jen bezradně ohlížet
nazpět k nepřístupné svatyni dětství.481 To, co však bylo ve skutečnosti ztraceno  nebylo naplnění,
ale dávná intenzita zkušenosti Sehnsucht. Kdyby se Wordsworth mohl vrátit zpět,  nenalezl by v
minulosti dokonalou blaženost, ale jen tutéž sladkobolnou Radost, kterou pociťuje i nyní. Tím, že
po ní teď touží, ji vlastně zpřítomňuje. Někdejší sláva tedy nezmizela, je stejně daleko jako byla.
Této skutečnosti si dobře všímá i Lewis:  

478 Motto z obálky 1. vydání  Máje (cf. MÁCHA: Mág, s. 1) a zároveň básníkův epitaf z náhrobku na Vyšehradském
hřbitově. 

479  „[T]here hath passed away a glory from the earth.“ WORDSWORTH: „Ode: Intimantions of Immortality from
Recollections of Early Childhood“, in: Selected Poems, s. 245. 

480  „Óda: zvěstování nesmrtelnosti ze vzpomínek na útlé dětství“, in: Jezerní básníci, s. 43. 
481 Thomas Wolfe užívá v tomto smyslu pro dětství příhodného termínu adytum, přejatého z latiny (původně z řeckého

adyton), který označuje vnitřní svatyni nepřístupnou věřícím. Cf. KEHL: „Writing the long desire“, in:  Journal of
Modern Literature, s. 318: „Dating from the seventeenth century, an adytum is literally a place no to be entered, a
sacred inner shrine which the public is forbidden to enter. In Wolfe´s use of the term, childhood is that private
sanctum, forbidden now, lost even to one who knew it in earlier days.“ 
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„Sama povaha Radosti činí nesmyslným naše obvyklé rozlišování mezi mít a chtít.
Pro ni mít  znamená chtít  a chtít  znamená mít.  A tak právě okamžik,  kdy jsem
zatoužil být zase trápen bodavou bolestí, byl sám o sobě znovu takovou bodavou
bolestí.  (...) Wordsworth, myslím, dělal tuto chybu celý svůj život. Jsem si jist, že
onen pocit ztráty zmizelé vidiny (...) byl sám o sobě takovou vidinou.“482

Opěvování mrtvých milenek a ztraceného mládí v dílech romantiků žehrajících na nenaplnitelnost
bývá často založeno na tomto principu záměny Sehnsucht  za cíl.  Láska, která s  odstupem času
symbolizuje  plnost,  byla  v  přítomnosti  zakoušena  jen  jako  příslib  plnosti,  jako  blízkost  cíle  a
nadšené očekávání.483 

Zdrojem romantické  skepse  může  být  takovýto pocit  vyhnanství  z  již  neexistující  země,  anebo
opakovaná zkušenost zklamání z neustálé unikavosti vytouženého cíle. V tomto druhém případě se
jedná o Heinem zmiňovanou ztrátu milované bytosti životem, která je horší než ztráta smrtí, protože
připravuje  o  iluze.  O  něčem  podobném  svědčí  i  Dumby,  postava  z  Wildeovy  hry  Vějíř  lady
Windermerové: 

„Na tomto světě  jsou jen dva druhyy neštěstí  – když nedostaneme to,  co jsme
chtěli,  a  když  to  dostaneme.  Ten  druhý  je  mnohem  horší.  Je  to  skutečná
tragédie.“484

Právě tyto dva typy zkušenosti – pocit ztráty, protože vytoužené je nenávratně daleko, a pocit ztráty,
protože vytoužené je příliš blízko a ukázalo se být něčím jiným, než za co bylo považováno, ústí v
romantickou skepsi. 

Nedůvěra  v  možnost  naplnění  pak  může  mít  řadu  odstínů  –  od  umírněného  „romantického
agnosticismu“, jaký najdeme v Shelleyho  Hymnu na duchovní krásu, až po hněvivý „romantický
ateismus“ řady Byronových básní. V prvním případě se jedná o pouhé konstatování, že se krása,
která  v  melodii,  duze  či  soumraku okouzluje  svět,  zjevuje  vždy jen na okamžik  jako  „strašný
stín“,485 co na chvíli zahalí skutečnost a zase rychle přejde. Na otázku proč tomu tak je však:

„Žádný hlas z jiného, vznešeného světa 
básníkům a mudrcům nedal odpověď.“486

Báseň  je  svědectvím  zklamaného  poutníka,  který od  letmých setkání  s  krásou  k  jejímu  zdroji
nedošel a pochybuje o tom, že by kdy mohl. Verše však ústí  v jakousi agnostickou modlitbu k
možná neexistujícímu zdroji oněch letmých zjevení, v opakované zvolání „Neodcházej!“487 Tímto
výkřikem se homo desiderans odmítající přitakat všednímu dni s prosbou obrací někam jinam, aniž
by příliš doufal v odpověď. 

482 LEWIS: Zaskočen radostí, s. 112. Cf. LEWIS: „The Weight of Glory“, in: C. S. Lewis: Essay Collection and Other
Short Pieces, s. 98. 

483 Touhu po touze, stesk po stesku popisuje i text portugalské písně: „Tenho saudades de Tudo, / tenho saudades, até /
das saudades que senti!“ BARRETO, Fado, s. 494.  Toto fado ukazuje pravdivější obraz romantikovy touhy např.
po „ztraceném“ dětství či mládí, než je wordsworthovské velebení časů minulých. Minulost se totiž nesla též ve
znamení touhy a očekávání, nikoliv naplnění. Ve zpětném pohledu se však to, co odplynulo, jeví, jako by bylo cíli
blíž.

484 WILDE: „Lady Windermere´s Fan“, in: Plays, s. 54.
485 SHELLEY: „Hymn to Intellectual Beauty“, in: The Complete Poetical Works, s. 526.
486 Tamt.
487 Tamt., s. 527.
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U  Byronových  hrdinů  je  takováto  metafyzická  pochybnost  obvykle  nahrazena  pevným
přesvědčením o nenaplnitelnosti Sehnsucht. Jejich skepse ústí do vzpoury proti Bohu připomínající
reakci  Hoffmannova Don  Juana  na  opakované zklamání  v  ženách.  Byronův světoběžný Childe
Harold tak sice na první pohled připomene poutníky, ale liší  se od nich stejně jako od prostých
tuláků,  kteří  romantickou  touhu  následují  bloudivě  bez  naděje  na  naplnění.  Světem  cestuje  s
cynickým úšklebkem na rtech a s vědoucí povýšeností. Je poháněn spíše nenávistí k domovu než
vidinou Modré květiny. Autor jej popisuje jako postavu  „sytou minulých požitků a zklamanou z
nových.“488 

Hybná síla  je  v  jeho případě – a v  protikladu k romantickým poutníkům - spíše  odpudivá  než
přitažlivá. Zatímco Tieckův Sternbald se bolestně loučí s rodným Norimberkem,489 lásku k němuž
však přece převáží touha po neznámých dálkách, zatímco odchod Novalisova Jindřicha ze Švábska
provází  „tklivá nálada“,490 Childe Harold podobné napětí mezi dvěma přitažlivými silami nezná.
Nezanechává za sebou „nic, co by stálo za slzu“.491 Anglii nemiluje, neopouští ji ani tolik z touhy
po jiném, ale z otrávenosti vším dosavadním. Odchází ne jako poutník s rozzářeným pohledem, ale
již jako  emocionálně vyčerpaný skeptik: 

„Cítil tíhu přesycení:
vlast se mu pak omrzela -
pustější než mnišská cela.“492

Chce odjet a je mu jedno, kam ho loď doveze, jen když to nebude nazpět ke známým břehům.493 Nic
z toho, s čím se však v dálkách setká, nic z toho, co vidí a slyší, ho neupokojí. Vše jej brzy znudí; z
krásy nemá požitek. Vlastní putování vnímá jako prokleté – podobné tomu Kainovu. Nedoufá v
žádnou formu zásvětního naplnění a zároveň ví, že na tomto světě až do smrti nebude mít klid.494 

Childe Harold je zoufalý chodec, jemuž ve srovnání s romantickými poutníky schází naděje, ve
srovnání se snílky zase radost, jež by mohla být způsobena alespoň tuláctvím od jednoho předmětu
Sehnsucht k jinému. Ví, že nenalezne, ale svou touhu nedokáže zastavit: 

„Od mládí vadneme, ztrácíme dech, jsme nemocní – nemocní; žízeň neutišíme a
spásu nenajdeme, a přece nás až do poslední chvíle, i na samém prahu hniloby,
ještě vábí nějaký fantóm a ženeme se za ním tak jako na počátku.“495 

Cíle nikdy nedojde, ale stejně až do posledního okamžiku života nepřestane žíznit.  Na rozdíl od
těch skeptiků, kteří se své Sehnsucht chtějí zbavit a o nichž bude dále řeč, si však svou touhu hýčká.
Soudí, že marná je sice ta i ona cesta, ale přece se raději k smrti utouží, než by prožil snadný život
jako  homo contentus.  Spíše bude snášet  všemožná utrpení,  než by měnil  místo  s  těmi,  „jejichž
pohled upřen je jen k zemi, /  (...) s myšlenkami, co se neodváží zaplanout.“496 I přes své občasné
pokusy  o  přezíravý stoický chlad  nepřestává  Childe  Harold  stavět  velké  vášně  nad  buržoazní
bezkrevnost. 

488 BYRON: „Childe Harold´s Pilgrimage“, in: Lord Byron . The Major Works, s. 20. 
489 Cf. TIECK: „Die weite Ferne“, in: Schmitt: Romantik II, s. 136-145. 
490 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 20. 
491 BYRON: „Childe Harold´s Pilgrimage“, in: Lord Byron . The Major Works, s. 28. 
492 Tamt., s. 24. 
493 Tamt., s. 29. 
494 Tamt., s. 50. 
495 Tamt., s. 183. Veršovaný originál zde překládáme prózou.
496 Tamt., s. 126. 
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Je duchovně spřízněný s titulním hrdinou Byronova veršovaného dramatu Kain, kterého jeho matka
Eva vybízí, aby sklonil hlavu a spokojil se s tím, co je.497 Jenomže Kain jako bytostný romantik
nesnáší spokojenost a polovičatá chtění – žádá si víc než něco, žádá si vše. Nedokáže se smířit s
hranicemi, jež překážejí jeho touze. Proto se bouří proti  Bohu, který jeho rodiče vyhnal z Ráje.
Nárokuje si rajské radosti – má na ně prý právo, vždyť proč by měl pykat za hříchy svého otce?498 

V Kainovi je více než v předchozí básni akcentován motiv vzpoury – zejména vzpoury proti Bohu,
který člověka stvořil s nekonečnou touhou v srdci a potom ho postavil do světa, v němž ji není
možné nasytit. Dogma o dědičném hříchu a jeho důsledcích, které z křesťanské perspektivy tento
rozpor vysvětluje, přitom Byron odmítá – děti prý nelze činit odpovědnými za viny svých rodičů.
Bůh, který tak činí, musí být nespravedlivý a je mu třeba odepřít poslušnost. 

Ještě silněji je motiv vzpoury zdůrazněn v dalším autorově veršovaném dramatu  Manfred, jehož
titulní hrdina pohrdá světem, lidmi, bohy, démony i vlastním životem. Pyšně se staví proti všem. V
úvodu hry si za pomoci magie přivolá duchy jednotlivých živlů a žádá od nich dar zapomnění –
skeptickou alternativu k naplnění, v něž nevěří. To mu poskytnout nemohou, nabízejí mu však jako
náhradu moc, peníze, slávu i dlouhověkost. On s výsměchem odmítá – ví, že nic z toho ho nemůže
učinit šťastným.499 

Podobá se Childe Haroldovi – je stejně přesycený, stejně otrávený. Stejně jako on viní své poznání
za to, že ho odcizilo běžnému životu spokojených lidí a zabránilo mu být ve světě šťastným.500 A
stejně jako on by neměnil. Holedbá se: „Dokážu nést (...) to, o čem se druzí neodváží ani snít – a
umírají ve své dřímotě.“501 Avšak namísto Childe Haroldova ahasverovského bloudění světem se
rozhodne pro radikálnější řešení - pro sebevraždu. Ne ze strachu, ale z revolty proti Božímu zákonu.

Pokusí se o ni v horách a na poslední chvíli mu v ní zabrání lovec - jeden z mála lidí, kteří se až do
takovýchto výšin odváží. Po dalších peripetiích se však Manfredovi v závěru dramatu přeci jen
podaří skonat. Předtím se ještě odmítne poklonit pekelným mocnostem, které si přišly pro jeho duši,
a vysměje se i opatovi nedalekého kláštera, jenž se ho snaží přimět k pokání. Duchovnímu patří také
jeho poslední slova:  „Starče! Vždyť zemřít není tak těžké.“502 Konec jeho života má představovat
vítězství pyšného, odbojného ducha nad nebem i peklem. 

Hrdinova revolta je krajní polohou romantické skepse, jejímž vrcholným gestem je sebevražda jako
domnělá facka Stvořiteli – autoru nekonečné touhy a  zároveň upirateli jejího naplnění. Spíše než
jako  ateismus  by  bylo  možné  Manfredův  postoj  označit  za  antiteismus,  v  němž  otázka  Boží
existence hraje až druhotnou roli. Nezáleží tolik na tom, zda Bůh je – pokud je, na marnosti života
to  z  hrdinovy perspektivy nic  nemění.  Ať  už  jsoucí  nebo nejsoucí  však  slouží  především jako
zosobnění nespravedlivého kosmického řádu, v němž je jedinou odpovědí na Sehnsucht frustrace.
Musí být odmítán a nenáviděn za autorství světa příliš těsného pro lidskou touhu. 

Hněvivě antiteistickou rétoriku najdeme také v Arnoldově slavné básni Markétě, v níž autor Boha
viní za to, že lidské duše toužící po splynutí nechává osamělé jako ostrovy uprostřed oceánu. Stvořil
člověka hladového, ale nedal mu chléb.503  
497 BYRON: „Kain“, in: Lord Byron – The Major Works, s. 885. 
498 Tamt., s. 886. 
499 BYRON: Manfred, in: Lord Byron – The Major Works, s. 279. 
500 „Sorrow is knowledge: they who know the most / Must mourn the deepest o´er the fatal truth, / The Tree of

Knowledge is not that of Life.“ Tamt., s. 275.
501 Tamt., s. 288.
502 Tamt., s. 314. 
503 „Who order'd,  that their  longing's  fire /  Should be, as soon as kindled,  cool'd? /Who renders vain their deep

desire?---  /  A God, a God their severance ruled! /  And bade betwixt their shores to be / The unplumb'd,  salt,
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Manifestem byronské  skepse  je  pak  i  báseň  Jarifě  při  orgii  španělského  romantika  Josého  de
Esproncedy. Byť jsou jeho verše na první pohled méně vzpurné a o to melancholičtější, opakuje se v
nich  výše  zmíněný  model:  homo  desiderans veden  svou  Sehnsucht  zkouší  nalézt  plnost  ve
stvořených bytostech a věcech, ale je za svou touhu potrestán zklamáním, jehož jsou spokojenější,
méně toužící a méně zvídaví lidé ušetřeni. Romantické poutnictví i zde končí zoufalstvím, pro něž
jedinou nadějí zůstává hrob:

   „Šly ženy čisté jako panna v routě,
jak v svatozáři, jak sen o jasmínu.
Dotkl jsem se a bylo po čistotě,
v dým roztála a v hnilobu a špínu.

   Svou ilusi jsem v hrozných troskách viděl
a mučil touhu nenasytným hladem:
já hmatal svět a život nenáviděl,
a teď už vím: jen v hrobě pokoj najdem.“504

Na hranici druhé podoby romantické skepse, o níž budeme hovořit v následující podkapitole, se pak
nachází  Hölderlinova  báseň  Večerní  fantazie.  Kouzelný soumrak  se  v  ní  rozplyne  v  obyčejné
stmívání. Již  mnohokrát byla takto Sehnsucht ošizena a nakonec nezbývá než doufat, že jednou –
až  přejde mládí  –  i  touha ustane.  Setkáváme se  tu  s  tónem rezignace,  jaký Byronovi  hrdinové
neznají. Pro ně je nekonečné prahnutí hýčkaným projevem jejich vlastní výjimečnosti. Na rozdíl od
nich si lyrický subjekt následujících veršů skutečně přeje být homo contentus: 

„Však jakoby zahnáno blouznivou prosbou, pryč
      Je kouzlo; stmívá se a jako vždycky
         Zůstávám sám pod klenbou nebes -

Ó přijď již, nežný spánku! příliš si přál
   Můj duch; však konečně mládí! zchladne tvůj žár,
      Ty bouřlivácké, věčně snivé!
         Smírné a jasné pak bude stáří.“505

4.4.2. Jako pochybovač o Sehnsucht

Romantická skepse se může projevovat jako pouhé zoufalství z nenaplněnosti, které případně ústí
ve vzpouru – tak jako u Byronových hrdinů. Může však jít ještě dále a týkat se nejen naplnění, ale i
Sehnsucht samotné. Ta je potom vysmívána nebo odmítána jako projev mladické nerozvážnosti a
nerozumných očekávání. 

Postoj, o němž hovoříme, přitom není střízlivým realismem těch, kteří Sehnsucht nepoznali, anebo
jí nikdy nevěnovali pozornost. Jedná se spíše o přístup zklamaného, vystřízlivělého romantika, který

estranging sea.“ ARNOLD: „To Marguerite - Continued“, in: M. Arnold: Poems. Volume III - Lyric and Elegiac
Poems,   s. 17. Cf. Lewisovu  odpověď na arnoldovskou kritiku náboženství v podobě tzv. „důkazu z touhy“; jeho
pozice  je  zcela  opačná:  hlad  mu není  argumentem proti  Bohu,  ale  ve  prospěch  jeho  existence.  LEWIS:  Mere
Christianity, s. 106.

504 ESPRONCEDA: „Jarifě při orgii“, in: Výbor, s. 56-7. 
505 HÖLDERLIN: „Večerní fantazie“, in: Blažený mezi bohy, s. 127. 
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se touhu, jíž byl podveden, rozhodl považovat za nemoc a nyní hledá její příčiny i vhodný způsob
léčby.

Z  této  perspektivy,  zdánlivě  s chladným realistickým odstupem,  ve  skutečnosti  však  pohledem
romantické skepse, jsou psány Flaubertovy romány Paní Bovaryová a Citová výchova.506 Na rozdíl
od Byrona, který straní romantickým poutníkům, byť nevěří, že by mohli dojít naplnění, se Flaubert
svým hrdinům směje. Úšklebky přitom demokraticky rozdává na obě strany: směšní jsou mu Ema i
Frédéric se svou touhou, ale i lékárník Homais se svým maloměstským osvícenstvím a usedlý pan
Bovary. 

V obou případech se jedná o romány deziluze, kde je jako hlavní příčina neštěstí ústředních postav
ukázána  právě  Sehnsucht,  která  zde  navíc  není  představena  jako  ušlechtilá,  vrozená  touha  po
překonání člověku vymezených hranic, ale jako umělý produkt „sentimentální výchovy“ a nevhodné
četby. Právě tuctové romány plné vášně a exotiky prý Emu Bovaryovou jako klášterní chovanku
naočkovaly sladkobolnou touhou po vzdáleném štěstí někde tam venku.507 Zlé sémě nekonečných
románových tužeb je také u kořenů Frédéricova nečinně prosněného života, jak ostatně už sám
název románu více než naznačuje.

Flaubert,  sám skeptický vůči metafyzickému významu Sehnsucht,  nechává místy i  své hrdiny –
zejména paní Bovaryovou – alespoň v záblescích poznání nahlédnout touhu realističtěji. Ema si po
zkušenostech s muži na chvíli,  než se znovu nechá okouzlit, uvědomí,  „jak malé jsou ty vášně,
které umění přehání“.508 Znovu se zamiluje do vidiny dokonalého štěstí promítnuté na člověka -
druhé a třetí lásky však již nejsou jako ta první, a když jí milenec Léon vypráví o tom, jak celé
hodiny stával před sochou múzy, která mu ji připomínala, „[p]aní Bovaryová odvrátila hlavu, aby
neviděl úsměv, který, jak cítila, jí stoupal na rty a který nedovedla potlačit“.509 Její postoj je však
spíše snílkovský, neboť se z vášně snaží vymačkat co nejvíce zbývajícího okouzlení, i když ví, že
plnost jí už neposkytne. Navzdory vší snaze však nakonec „nalézala v cizoložném poměru všechnu
všednost manželství“510 a její putování k dálce vyústilo ve skepsi: 

„Všechno  marné  –  šťastna  není,  šťastna  nikdy  nebyla.  Odkud  se  jen  bere  ta
nedostatečnost života, ta náhlá prohnilost všech věcí, o které se opírá? Je-li však
někde bytost silná a krásná, povaha chrabrá a zároveň plná vzletu a vybranosti,
básnické srdce v těle anděla, lyra s bronzovými strunami, z níž se linou k nebi
elegické svatební písně – proč by takového člověka náhodou nemohla najít? Ach,
vždyť je to nemožné! Nic ostatně nestojí za námahu hledání, všechno je jen lež! Za
každým úsměvem se skrývá zívnutí nudy, za každou radostí prokletí,  za každou
rozkoší  znechucení,  a  i  ty  nejlepší  polibky  vám  zanechají  na  rtech  jen
neuskutečnitelnou touhu po slasti ještě vyšší.“511

Paní Bovaryová truchlí nad svou touhou, ale nevysmívá se jí. Zoufá si sice nad světem, nad lidmi i
nad sebou, ale neviní z toho svá očekávání. Na znechucení reaguje tím, že „by si přála uletět jako

506 Irving Babbitt přesvědčivě ukazuje realismus jako produkt a součást romantismu, jako projev deziluze z touhy, která
však stále zůstává dominantním tématem: „Perhaps indeed the predominant flavor in Flaubert´s writing as a whole
is that of an acrid disillusion. He portrays satirically the real and at the same time mocks at the ideal that he craves
emotionally and imaginatively. (...) At bottom Flaubert´s heart is with Madame Bovary. ,I am Madame Bovary,´ he
exclaims. Yet he exposes pitilessly the ,nothingness of her chimeras,´  and pursues her to the very dregs of her
disillusion.“ BABBITT: Rousseau and Romanticism, s. 95.

507 Cf. FLAUBERT: Paní Bovaryová, s. 38-45. 
508 Tamt., s. 211. 
509 Tamt., s. 221. 
510 Tamt., s. 273. 
511 Tamt., s. 266. 
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pták a omládnout někde v neposkvrněných dálkách.“512 Sehnsucht je u ní stále živá, jen horizonty se
posouvají stále dál, až se nakonec – jak to ukážeme v následující kapitole – touha upne k bledé
vidině  naplnění  za  obzorem tohoto  života.  Flaubertova hrdinka  na  cestě  k  této  poslední  naději
dlouho balancuje mezi plachým poutnictvím, snílkovstvím a skepsí. Autor si však od všech jejích
tužeb zachovává odstup – jako sebeklam líčí Eminu zamilovanost, touhu po přepychu a vzdálených
zemích i její letmé náboženské vzplanutí. Všechno jsou to jen sny, jimiž jeho hrdinka kdysi nasákla
v klášterním přítmí. 

V její a Frédéricově postupně rozmělňované Sehnsucht se do určité míry zrcadlí Flaubertovo vlastní
romantismem ovlivněné dospívání. Spisovatel se s ním kriticky vyrovnává; odhaluje u svých postav
různé formy iluze a sebeklamu, rozpory mezi ideálem a realitou, nepřekračuje však meze mírně
ironického popisu.513 Nehlásá, co by mělo být, ale zkouší s krajní střízlivostí  popsat to, co je. K
nekonečným touhám je tak sice podezřívavý, ale o nic milosrdnější není ani k usedlému měšťanství.
Za stejně bědné má lidi toužící i spokojené. 

Žádná ze zmíněných Flaubertových postav však sama nevykazuje tu skepsi vůči Sehnsucht, která je
patrná z autorova stylu. Hledáme-li tedy modelového romantického skeptika tohoto druhého typu
nalezneme jej lépe v Goethově Vilému Meisterovi, u nějž zklamaná touha neústí v zoufalství, ale v
konverzi od nekonečna k tomuto světu. Jeho obrácení dokumentuje poslední, osmá kniha románu.
Vilém zde zjišťuje, že je otcem, a zanechává za sebou neurčité mladické sny nejen o divadle, které v
příběhu symbolizovala zejména postava dívky Mignon. Přítomnost syna Felixe pro něj znamená
novou odpovědnost a zároveň příležitost odvrátit oči od dálek: 

„Vilém pojednou viděl přírodu zcela novýma očima a zvědavost a zvídavost dítěte
mu teprv ukázaly, jak malý byl dosud jeho zájem o věci vnějšího světa, jak málo
toho znal a věděl.“514

Dosud ho nezajímala fakta, nestaral se o konkrétní údaje, o čísla a rozměry, o záležitosti obchodu,
politiky a hospodářství. Bránil mu v tom pohled upřený k neurčitu. Nyní prožívá radost z věcí, které
jsou tady a teď. Už se necítí být ve světě cizincem a poutníkem:

„S jakým zájmem si prohlížel školky a budovy! Jak horlivě přemýšlel o tom, jak
všechno zanedbané dá do pořádku a všechno zchátralé obnoví! Nepohlížel nyní už
na svět jako stěhovavý pták a neměl nyní dům za spěšně zbudované loubí, které
uschne dřív, než je opustíme. Usmyslil si, že vše, co založí, poroste s chlapcem a
pro chlapce a že vše, co zřídí, bude trvat mnohá pokolení. V tomto smyslu se jeho
léta  učednická  skončila  a  s vědomím otcovství  nabyl  i  všech  ostatních  ctností
občanských.“515

Výsledkem Vilémovy cesty k duchovní dospělosti je homo contentus. Goethe nechává svého hrdinu
projít  obrácením  od  nekonečné  touhy  k  měšťanské  spokojenosti.  Během  svého  předchozího
putování byl mladík ve jménu ideálu slepý k druhým lidem, pokud si s nimi nespojoval naději na
naplnění, i ke svým vnitrosvětským povinnostem. Když byl na začátku knihy otcem vyslán do světa
s  obchodnickým posláním,  utekl  od svěřeného úkolu za  divadlem.  V závěru románu však tuto
bloudivou  existenci,  která  kromě  zklamání  z  nenaplněné  Sehnsucht  nepřináší  žádné  konkrétní
výsledky, opouští a kárá sám sebe: 

512 Tamt., s. 274. 
513 Cf. z hlediska analýzy Flaubertova vztahu k romantice výborný, ač dobou vzniku (1959) poněkud poznamenaný

doslov Jana Gigánka k Citové výchově, s. 449-56. 
514 GOETHE: Viléma Meistera léta učednická, s. 479.
515 Tamt., s. 482. 
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„Už je na čase, abys přestal mrhat lety svými i lety jiných; vzchop se a přemýšlej,
co vykonat pro sebe a pro drahé bytosti, které příroda a láska k tobě tak pevně
připoutaly.“516

Závěr  Viléma  Meistera romantiky  děsil.  Zejména  Novalis  nemohl  Goethovi  jeho  „evangelium
ekonomie“ odpustit  a považoval je za dílo programově nepřátelské vůči  poezii.517 Zatímco jeho
Ofterdingen – stejně jako Tieckův Sternbald - spíše přestává než končí, a zůstává tak fragmentem
otevřeným dálkám,  Goethův  román  se  uzavírá  hrdinovým studem  za  protoulaná  léta  zrání.  V
poslední větě knihy Vilém prohlásí:  „[V]ím, že jsem dosáhl štěstí, kterého jsem si nezasloužil, a
které bych nevyměnil za nic na světě.“  Není divu, že se Novalis jako příkladný homo desiderans
cítil  znechucen a zděšen.  Vždyť před Sehnsucht  se  tu  již  neotvírají  další  obzory. Goethe touze
zakázal do hrdinovy dospělosti vstup. Novalisův Jindřich je Vilémovým přímým protikladem. Jeho
touha nemá hranice a nakonec jej  přivede - stejně jako Goethovu v románu poněkud výstražně
zmiňovanou dívku Mignon - k velebení noci a smrti  jako alternativy k tomuto neuspokojivému
světu. 

Vědom si těchto možných důsledků neomezené Sehnsucht pro život ve světě se na Goethovu stranu
postavil  též  rakouský básník Franz Grillparzer,  když Novalise  nazval  „Vilémem Meisterem bez
výučního listu“518 a když k romantické touze poznamenal: 

„Nemluvím (…) jako někdo, jemuž je tento soumračný stav cizí, neboť je to stav
můj.  Ale  uznávám alespoň,  že  je  nutno  se  z něho  vypracovat,  má-li  být  něco
vykonáno. Mniši a poustevníci mohou notovat ,Hymny na oslavu Noci´, pro činné
lidi je světlo!“519 

Zatímco  Flaubert  odmítá  Sehnsucht  jako  iluzi  naočkovanou do  lidské  duše  špatnou  výchovou,
Goethe a Grillparzer jsou vůči touze skeptičtí z jiného důvodu - protože je nepraktická a na člověka
působí jako smrtelná nemoc znemožňující život ve světě. Jejich postoj připomíná také blahosklonně
kazatelský hlas mladého vědce Amese, který usměrňuje hudbymilovnou, do nekonečna roztouženou
Carrii: 

„Svět je plný věcí, které stojí za to, aby o ně člověk usiloval, ale v dané chvíli se
můžeme  věnovat  jen  jedné  z  nich.  Nijak  nám  neprospěje,  když  budeme  lomit
rukama nad tím, co je od nás daleko.“520

Projevem  romantické  skepse  je  též  uskromnění  touhy ve  Wordsworthově  básni  To  the  Daisy
(„Sedmikrásce“).  Dochází zde k podobnému obratu jako u Viléma Meistera. Mladická světobolná
nespokojenost  s  mnoha  proputovanými  krajinami  je  tu  postavena  do  kontrastu  s  uměřenější
dospělou  žízní,  již  dokáže  utišit  i  obyčejný pramínek;  Sehnsucht  po  nedosažitelných věcech je
nahrazena radostí ze „skromnějších potěšení“ (lowlier pleasure).521  

Sehnsucht zde není nasycena, ale vyměněna za menší, snáze uspokojitelnou touhu. Tato výměna
nekonečné romantické touhy za jinou, pro život praktičtější, případně za měšťanskou spokojenost
už není líčena jako vědomá konverze tak jako u Goethova Viléma, ale jako přirozený projev stárnutí

516 Tamt., s. 484.
517 NOVALIS: „Über Wilhelm Meister“, in: Schmit (ed.): Romantik I, s. 294-6. 
518 Citováno podle předlmuvy Eduarda Goldstückera, in: Tamt., s. 17.
519 Tamt., s. 18. 
520 DREISER: Sestřička Carrie, s. 452. 
521 WORDSWORTH: „To the Daisy“, in: Selected Poems, s. 69. 
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a dospívání. Prahnutí po Modré květině jako by určitému věku již prostě neslušelo, jako by namísto
honby za přízračnou bylinou bylo lépe starat  se o uchopitelnější květenu – třeba o brambory či
květák -  na zahrádce za rodinným domem. A tak se může stát, že je nakonec Sehnsucht, která kdysi
byla  hybnou  silou  romantikova  života,  vyměněna  za  touhu  po  půllitru  pěnivého  moku  ve
společnosti  notáře  a  nadlesního,  jak  to  s  půvabnou ironií  líčí  například Eduard  Mörike v básni
Filomele.522 Romantická touha je zde zrazena ve prospěch malých měšťanských tužeb, ve prospěch
bezpečnější střední cesty, která nepovede k nekonečné blaženosti, ale ani k velkému zklamání.523

Když Lewis popisuje  různé  reakce na zkušenost  Sehnsucht,  hovoří  o  poutnících – jak jsme již
zmínili (4.1.) - jako o pošetilcích. Naše skeptiky pak označuje za typ „rozčarovaného ´rozumného
člověka´“:

„Ten brzy dospěje k závěru, že všechno to byl jen klam a mámení. ,Tak vám to
připadá, když jste mladý,´ řekne. ,Ale když toho máte za sebou, co já, přestane vás
bavit honit se za vzdušnými zámky.´ A tak se usadí, naučí se mnoho nečekat a tu
část  své  bytosti,  která  dřív  chtěla  ´modré  z  nebe´  v  sobě  udusí.  Je  to  způsob
samozřejmě mnohem lepší než ten prvý, vede k větší spokojenosti a méně obtěžuje
společnost. Sice se přitom z člověka stane trochu nudný patron (a bude mít sklon
mentorovat  ´adolescenty´,  jak  jim  říká),  ale  je  to  cesta  celkem  vzato  docela
schůdná.“524

Přece však Lewis těmto rozumným pánům525 vyčítá, že se příliš  těsně upínají  k tomuto světu a
nepřipouštějí, že by naplnění nemuselo pocházet z něj. Na rozdíl  od poutníků se sice nezkoušejí
stále  dokola  vrhat  za  věcmi,  které  zklamávají,  ale  na  druhou stranu  absolutizují  své  zklamání.
Vystřízlivění považují za pravdivé, zatímco Sehnsucht za iluzi. Ve skutečnosti však nemají klíč k
tomu, která z obou zkušeností byla pravdivější – zda vzrušení z dálek, anebo smutek z přiblížení:

„Proč by to, co vidíme v daném okamžiku, mělo být ,reálnější´ než to viděné s
odstupem  deseti  let?  Opravdu  klamnou  představou  je  domnívat  se,  že  modré
kopce na obzoru by  byly  modré,  i  kdybys  k nim došel.  To,  že  jsou  modré  na
vzdálenost pěti mil a zelené, když jsi na nich, jsou obojí správná fakta.“526

Flaubertovská deziluze považující Sehnsucht z povahy věci za nenaplnitelnou má tedy z Lewisovy –
potažmo fenomenologické - perspektivy stejné vady jako iluze romantických poutníků, že ten další
horizont  již  naplnění přinese.  Obě mínění stojí  na neopodstatněných předpokladech. Skeptikovu
představu, že všední je skutečné a že lidé jsou skutečnější tak, jak se jeví zblízka ve své malosti a
směšnosti, nelze ze zkušenosti odvodit. 

V jistém smyslu četba Paní Bovaryové opravdu dává poznat Sehnsucht lépe než četba Jindřicha z
Ofterdingen. Flaubert totiž vedle romantické touhy brilantně ukazuje i různé její svody a její sklon
připoutávat  se  k  iluzím.  Jde  však  příliš  daleko,  když naznačuje,  že  lidské  srdce  se  stává takto

522 MÖRIKE: „An Philomele“, in: Gedichte, s. 210. Cf. též REICHERT: Unendliche Sehnsucht, s. 272. 
523 C. S. Lewis se pro podobnou „střední cestu“ nakrátko rozhodl během svých oxfordských studií poté, co se osobně

setkal se zešílením známého, jenž příliš nestřídmě hledal odpověď  v józe, teosofii a spiritismu: „Safety first, thought
I: the beaten track, the approved road, the center of the road, the lights on. For some months after that nightmare
fortnight, the words „ordinary“ and „humdrum“ summed up everything to me most desirable.“ LEWIS: Surprised
by Joy, s. 203. 

524 LEWIS: K jádru křesťanství, s. 97. 
525 Cf. HÖLDERLIN:  Hyperion, s. 22: „Milý! Byla doba, kdy se i moje nitro hřálo velkým doufáním, kdy i mně ve

všech žilách tepala radost věčného života, kdy jsem kráčel obklopen skvostnými plány jak uprostřed noci širých
hvozdů, kdy jsem plul dále svým bezbřehým budoucnem dále, věčně dále.“ 

526 LEWIS: Průvodce modlitbou – dopisy Malcolmovi, s. 101. 

92



hladovým teprve  výchovou.  Z tohoto  těžko  doložitelného  předpokladu pak  vyvozuje,  že  každý
příslib naplnění je nutně falešný – ať už je hledán v druhém člověku, exotických dálkách nebo dobré
společnosti.  Jsou  však  okamžiky  Emina  náboženského  zanícení  na  posledních  stránkách  knihy
nutně případem téhož sebeklamu? Jistě, i věčnost může být iluzivní útěchou, nelze to však dokázat
ani  předpokládat  tak  snadno  jak  to  činí  Flaubert.  Skutečnost  lidské  vyhladovělosti  ve  světě,
zkušenost s nemožností  nasytit Sehnsucht je stejně dobrým argumentem pro romantickou skepsi
jako pro romantickou mystiku, o níž budeme hovořit v následující kapitole.527

527 Cf. Lewisův stručný pokus o alternativní křesťanskou odpověď vůči cestě „pošetilcově“ a „rozumného člověka“ in:
Mere Christianity, s. 106. 
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4.5. Mystik

„Co mě poutá k pozemským těžkostem?“
Novalis528 

„Nech mě zemřít!“
R. Wagner529

Zklame-li se romantik jako poutník i jako tvůrce, unaví-li se sněním, zbývá mu – řečeno s Barbey
d´Aurevillym – už „jen hlaveň pistole nebo pata kříže“.530 Naplnění buď není nikde, anebo není z
tohoto světa. Na výběr mu tak zůstává skepse, již jsme popsali v předchozí kapitole, anebo mystika,
o  níž  budeme  hovořit  nyní.531 Tento  způsob  odpovědi  na  Sehnsucht  přitom  nemusí  mít  tvář
křesťanství  ani  jiné  náboženské  tradice  –  může  být,  jak  ukážeme,  velmi  idiosynkratický.
Charakterizuje jej však to, že odpověď na touhu, poté, co se ji nepodařilo nalézt nikde ve světě ani
vytvořit,  bývá  hledána  za  hranicemi  vezdejšího  života  a  tohoto  světa.  Neúspěch putování  není
mystikovi  důvodem k zoufalství.  I když skutečnost  zklamala,  přítomnost  nenaplněné touhy mu
zůstává znamením toho, že domov je jinde, v nějakém dostatečně vzdáleném tam. Modrou květinu
sice, jak věří, nelze nalézt na tom následujícím obzoru a nejde ji ani vypěstovat, lze o ni však prosit
a být jí obdarován. Je k ní též možné umřít. 

Hovoříme zde o mystice, protože se tato cesta – jakkoliv mnoho má podob – zakládá na více či
méně  radikálním  odklonu  od  světa  směrem k  naplnění  kdesi  na  druhé  straně.  Míníme  přitom
mystiku  apofatickou,  odvracející  se  od  věcí  přítomných  a  zdejších,  ve  jménu  vytouženého
absolutna.532  

4.5.1. Mystik jako poutník k nekonečnu

V závěru kapitoly o romantických poutnících jsme se zmínili o těch, kteří zkoušejí putovat nikoliv k
dálce, ale k nekonečnu – k cíli příliš vzdálenému, než aby se k němu dalo dojít. Pokud se taková
cesta odehrává pouze v hranicích tohoto světa, nejedná se ještě o romantickou mystiku, ale spíše o
jakési  falešné  poutnictví:  k  ideálu  sice  dojít  nelze,  ale  je  možné  skutečnost  stále  dokola
novalisovsky romantizovat tak, aby se jevila zázračnější. Můžeme se však setkat i s poutnictvím k
nekonečnu, jež má určité rysy romantické mystiky – a to tehdy, kdy je cesta v tomto omezeném
světě chápána  jako pouhý počátek putování,  které  po smrti  pokračuje  stále  dál  a  výš.  Nejlepší
příklad  tohoto  přístupu  poskytuje  v  německá  romantická  krajinomalba.  Na  obrazech  Caspara
Davida Friedricha, ale i Carla Gustava Caruse a Karla Friedricha Schinkela se pozoruhodně často
528 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 7.
529 WAGNER: Tristan und Isolde, s. 165. 
530 HOUGH: The Last Romantics, s. 202. 
531 Ve vztahu k možnostem tohoto světa zajistit naplnění zastává mystik týž názor jako skeptikové. Nechová v sobě

poutnickou důvěru v budoucnost ani tvůrcovskou důvěru ve vlastní schopnosti. Domnívá se, že Modrou květinu není
nikde na tomto světě možné nalézt, na rozdíl od skeptika však doufá v jiný.  Příbuznost obou postojů je dobře vidět
na slovech, jimiž poustevník Aubrey utěšuje umírající Atalu – nevadí prý, že umírá mladá, další život by ji beztak
neučinil šťastnější. Nynější očekávání by se nenaplnila a též láska k Šaktovi by nakonec vybledla. Poustevník tak
podává tutéž diagnózu jako skeptikové,  ale  doplňuje  ji  o  naději,  že jinde může být lépe.  CHATEAUBRIAND:
„Atala“, in: Atala. René, s. 95-7. 

532 Romantika zná i mystiku katafatickou, kterou zde však záměrně pomíjíme. Hledání cesty k Bohu či k naplnění ve
stvoření nebo skrze ně je totiž v souvislosti se Sehnsucht příznačné zejména pro postoj romantických poutníků, o
nichž jsme již pojednali v kapitole 4.1.  S katafatickou spiritualitou se z poněkud jiného úhlu často setkáme – v
souvislosti s Božím vtělením – též u křesťanských romantiků (cf. kap. 5.4.). 
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můžeme  setkat  s  motivem plavby lodí  k  obzoru.533 Tato  plavba,  jež  se  odehrává  nejčastěji  za
soumraku či v noci, symbolizuje cestu lidského života, která na tomto světě začíná, ale nekončí, a
jejíž cíl je vyjádřen šifrou soumračného horizontu.534

Zmíněná díla evokují náladu nekonečného přibližování se k nekonečnu. Smrt je zde sice předělem,
branou, ne však na věčnost, ale právě do nekonečna. Romantická eschatologie se v tomto bodě od
křesťanské poněkud liší.  Konec života není přechodem k soudu a posléze k věčnému  stavu nebe
nebo pekla.  Homo desiderans se takového modelu děsí jako příliš statického, obává se anihilace
cesty. Představy blaženého zření či mystického sjednocení mu příliš evokují dovršenost. Ne visio
beatifica, ale ascensio beatifica, ne unio mystica, ale peregrinatio perpetua je jeho cílem. Smrt je z
tohoto  pohledu  pouhým  odstraněním  závory  na  cestě,  jež  nemá  konce.  Lodě  z  proslulých
Friedrichových Křídových útesů na Rujaně se plaví do dálky po stále jasnější hladině moře, která na
obzoru téměř splývá s nebem. Pohyb vpřed a vzhůru je tu týž. 

Sklon  k  vnímání  eschatologie  jako  nekonečné  cesty  nalezneme  též  v  obou  MacDonaldových
fantastických romancích – ve  Snílcích  i  Lilith.535 Po smrti hrdiny Anoda v závěru první z nich je
mladíkova posmrtná blaženost  líčena jako jakési  neúplné splynutí  s  přírodou, jako splynutí,  jež
nepopírá Sehnsucht. Anodovy vášně zemřely spolu s ním, avšak „duše těchto vášní (...) stále žily,
dále planuly čirým, nehynoucím ohněm“.536 A hrdina takto popisuje své pocity:

„Nyní, když jsem ležel v její náruči, se mi celá země se svými plody stávala na
přání  tělem.  Cítil  jsem,  jak  ve mně buší  veliké matčino srdce a sytí  mě svým
životem, svým podstatným bytím a přirozeností.“537

Romantická eschatologie nekonečné cesty, pohybu a změny tu setkává s křesťanskou.538 Anodos
dospěl k tomu, po čem prahl, ale touží dál. Jen byl zbaven hranic vlastního těla, které mu dříve
bránily sjednotit se s přírodou, a otevřelo se mu neohraničeno. Může nyní nabývat různých tvarů a
podob, ale není k žádné vázán. Může se stát  sedmikráskou i  plout  na mracích. Smrt odstranila
překážku v podobě formy, která je pro člověka typu homo desiderans vězením. 

Pro malíře Carla Gustava Caruse je pohled do otevřené krajiny spojen s pocitem rozplynutí se v
Bohu (či spíše „božském“). Důležitou roli zde hraje právě neohraničenost prostoru, právě ona otvírá
touze průhled k naplnění. Jedná se o jakýsi převrácený platonismus. U Platóna  dokonalost formy
odkazuje ke světu idejí, zde naopak absence formy odkazuje k Bohu: 

533 Cf.  C.  D.  Friedrich:  Mondaufgang  am  Meer (dvě  verze:  asi  1821  a  asi  1822),  Die  Lebensstufen  (asi  1835),
Kriedefelsen auf Rügen  (1818),  Auf dem Segler  (um 1819); K. F. Schinkel:  Spreeufer bei Stralau  (1817); C. G.
Carus: Kahnfahrt auf der Elbe (1827).   

534 Cf. K. F. Schinkel:  Felsentor (1818),   C. D. Friedrich:  Ansicht eines Hafen (1822),  Gedächtnisbild für Johann
Emanuel Bauer (asi 1817), Frau in der Morgensonne (obraz bývá nazýván též Frau vor der untergehenden Sonne,
asi 1818-20), Abendlandschaft mit zwei Männern (asi 1830-5).  

535 „In avoiding the suggestion of stasis that one encounters in Dante´s paradise and insisting instead upon continual
growth and development, MacDonald manifests his own romantic temperament and reminds us again how much he
belongs to the romantic spirit of his age.” HEIN: The Harmony Within, s. 108-9. 

536 MACDONALD: Phantastes, s. 200. 
537 Tamt.
538 Též Lewisova eschatologická metafora „kosmického tance“, s níž pracuje v závěru fantastického románu Perelandra

(s. 214nn)  nese do jisté míry romantické rysy neustávajícího pohybu a změny. Cf. též eschatologickou metaforu
cesty ze závěru Letopisů Narnie. Vycházejíce z Irvinga Babbitta, o němž ještě bude řeč v kapitole 5.1., můžeme však
říci,  že  putování k nekonečnu zde má též rysy křesťanské centrality,  ne pouze romantické odstředivosti.  Lewis
nechává své hrdiny putovat  „Further up and  further in“,  nikoliv  „Further up and further out“.  Cf. „The Last
Battle“, in:  The Chronicles of Narnia, s. 761.  
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„Vystoupej na vrchol hory, pohleď na pás kopců táhnoucích se do daleka... a jaký
pocit  tě zaplaví? (...) Ponoříš se do bezmezného prostoru, celé tvé bytí  bude v
tichosti očištěno. Tvé já se ztratí; nejsi nic, Bůh je všechno.“539  

Vzdálené obzory, vysoká nebe, široké hladiny a zamlžená pohoří Friedrichových krajin vyjadřují
právě takovou carusovskou touhu po tom, co je tam za hranicemi zobrazeného. Malíře nezajímají
konkrétní  věci  ani  konkrétní  lidé -  v  jeho úsilí  o symbolické vyjádření  absolutna nemohou mít
místo. Jeho vlastními slovy: „Ne člověk je člověku posledním cílem, ale to božské a nekonečné.“540

Maluje-li moře, není ono samo cílem jeho plátna, ale pouhým prostředkem. Vlastním předmětem
obrazu je bezbřehost (Uferlosigkeit).541 Pokud přijmeme tezi Ludwiga Uhlanda, že  „romantika je
tušení nekonečna“,542 pak bychom těžko hledali romantičtějšího malíře, než je C. D. Friedrich. 

Zachycuje v první řadě vnitřní  vizi  a touhu po jejím naplnění. Krajinu přitom používá jen jako
vyjadřovací prostředek. K inspiraci mu stačí relativně blízké okolí. Po celý život cestuje pouze v
úzkém prostoru severního a středního Německa.543 Do Itálie – povinné zastávky všech seriózních
malířů - se nikdy nevypravil.544 Nebylo třeba. Co by se malíř vnitřních vizí také mohl naučit od
starých mistrů? Neusiloval o přesné zachycení toho, co je zde, ale o naznačení toho, co je jinde, za
hranicemi viditelného. A k takovému nekonečnu lze vyhlížet  i  z  domova. Z italských břehů by
zahlédl tutéž bezbřehost jako „doma“ z pláže na Rujaně. 

Zatímco  Burne-Jones  zkouší  na  plátně  svět  ideální  krásy vytvořit,  Friedrich  k  němu  odkazuje.
Burne-Jonesova díla chtějí nést dokonalost v sobě, Friedrichova naopak vedou divákovu pozornost
za sebe. Malíř nechce Modrou květinu vytvořit,  ale osvětlit  - jak jinak než šerem. Nechává své
postavy k soumraku hledět a lodě k němu plout. 

Na plátně je takové putování k obzoru, který splývá s nebem, dobře možné, jak by však vypadalo
přenesené do života? O zkušenosti romantických poutníků, že za obzorem je další obzor, ne blažená
říše,  jsme  již  psali.  Není  situace  Friedrichových  korábů  obdobná?  Jak  vlastně  funguje  jejich
ascensio beatifica, která chce započít již na tomto světě? Zdánlivě sice plavbou k horizontu míří k
nebesům, ve skutečnosti však takovým pohybem jen neustále krouží kolem země a nevznesou se
vzhůru ani o píď. Takové kroužení se pak ve vztahu k cíli nijak neliší od stání na místě. Nebe je
stále tak daleko jako dříve bez ohledu na to,  kolikrát byla Země obepluta.545 Dálky splývající  s
výšinami jsou jen optickým klamem. Romantický mystik vkládá naději v zásvětí, je-li však zároveň
friedrichovským poutníkem  k  nekonečnu,  pak  také  věří,  že  cesta  nekonečného  přibližování  k
nekonečnu začíná již zde a nyní. Jak se k němu však blížit, když plavba k dálce selhává? 

Friedrich  dává  pocítit  vzrušení  při  pohledu  k  obzoru,  ne  obtíže  každodenní  namáhavé  plavby.
Vybízí k vyplutí, ale cestu neukáže. Pokud jí tedy nemá být právě neustálá plavba k obzoru. Ta by
se  však  v  praxi  nijak  nelišila  od  výše  popsaného  (4.1.)  romantického  poutnictví,  jež  končí

539 WOLF: Friedrich, s. 57. 
540 Tamt., s. 21.
541 Cf. tamt., s. 31-2. 
542 SOMMERHAGE: Deutsche Romantik, s. 149. 
543 WOLF: Friedrich, s. 85. 
544 Cf.  SOMMERHAGE:  Deutsche  Romantik,  s.  74-83.  Autor  uvádí  příklad  jiného  vrcholného  malíře  německé

romantiky Philippa Otto Rungeho a v souvislosti s ním se v úvodu kapitoly táže: „Warum Runge der Maler nicht
das schöne Land Italien Sehen wollte?“ V jejím závěru se pak pokouší o shrnutí možné romantikovy odpovědi na
tuto otázku: „In mir oder nirgendwo ist die neue Kunst; in mir oder nirgendwo ist die Landschaft, - in mir oder
nirgendwo ist Italien.”

545 Touhou vedená cesta k dálce tak připomíná Tantalovo marné natahování rukou po plodech, o němž píše Simone
Weilová (La connaissance surnaturelle, s. 274-5).
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zklamáním z unikavosti dálky. Romantickému mystikovi, který by se k takovéto cestě chystal, navíc
schází odpověď na otázku, proč raději nezůstat na místě a nevyhlížet k horizontu nehybně.  

A pokud se k nekonečnu neputuje plavbou k dálce, jak tedy? Nabízí se ještě askeze. Je-li tento svět
pouze nedokonalým symbolem  onoho a pokud naplnění nelze nalézt než za obzorem přítomného
života, pak se otevírá jako možná cesta zpřetrhání pout k této nenaplňující skutečnosti a upnutí se k
té druhé. Mnozí romantici od Burne-Jonese546 po Zeyera547 v tomto duchu často toužili po klášteru,
byť  byli  pohledem  na  mnišskou  praxi  v  její  konkrétnosti  zklamáni  a  toto  zklamání  by  bylo
nepochybně ještě větší, pokud by sami podobnou životní cestu nastoupili. Klausura pro ně byla totiž
především obrazem života namířeného za obzor a odvráceného od tohoto světa. Tato představa by
pak nemohla obstát  v kontaktu  se skutečným mnišstvím,  které – přinejmenším tam, kde se řídí
řeholí  sv. Benedikta - zdůrazňuje manuální práci a modlitbu, nikoliv imaginativní rozlety k dálkám
či snění o věcech příštích.

Sehnsucht  může  důsledného  romantika  vést  ke  dvěma  opačným extrémům  –  k  dekadentnímu
požitkářství  i  k  askezi.  Villiers  d´Adam popsal  tuto náklonnost  ke klausuře v povídce  Nejvyšší
láska, v níž karmelitánská novicka těsně před věčnými sliby svědčí o svém rozhodnutí pro řeholní
život: 

„A jaké může být větší štěstí než žít svůj život s duší silnou, čistou, nezklamanou –
a  která  se  vytrhla  z dosahu  všech  smrtelných  chtíčů,  aby  nepozbyla  svého
ideálu?“548

Dívka dovedla „pohrdnout svými smrtelnými smysly“549 ve jménu zachování Sehnsucht a usnadnění
cesty k jejímu předmětu. V jejích slovech nenajdeme zřetelné rysy křesťanství, mnohem spíše odraz
dekadentní zkušenosti s nedostatečností stvořených věcí, které touhu nedokáží naplnit. Ostatně oba
postoje,  dekadentní  i  asketický,  ač  jsou  ve  vnějších  projevech opačné,  k  sobě  mají  z  hlediska
motivace velmi blízko. 

Friedrichův vlastní přístup k tvorbě též nese rysy apofatické mystiky, odvratu od smyslového světa,
tím paradoxnějšího, že malíř zobrazoval téměř výhradně krajinu. Pracoval v ateliéru, který víc než
co jiného připomínal mnišskou celu. Takto jej roku 1834 popsal francouzský klasicistní malíř David
d´Angers, jeden z udivených návštěvníků:   

„Malý stůl,  postel,  co se podobá spíš  márám, prázdný malířský stojan -  to  je
všechno. Zelenavě natřené zdi té místnosti jsou zcela holé a bez ozdob; oko tu
marně hledá aspoň obraz nebo kresbu.“550 

Základním dojmem byla prázdnota. Friedrichův ateliér byl prostorem, kde umění mělo tryskat z
nitra  a  směřovat  k  sjednocení  s  Bohem či  spíše  přibližovat  k  nekonečnu.  Touze  nedostačující
předměty tohoto světa zde mohly být jen na překážku. Namísto bohémského nepořádku panovala
v pokoji přísná strohost. Mělo se jednat o místo kontemplace, kde lze započít blažený vzestup k
onomu světu, o útočiště, kam se lze ukrýt před tíhou všedního dne. 

546  Cf. FITZGERALD: Burne-Jones, s. 53.
547 Cf. doslov Evy Stehlíkové in: ZEYER: Jan Maria Plojhar, s. 367. 
548 VILLIERS DE L´ISLE-ADAM: “Nejvyšší láska“, in: Noc pod gilotinou, s. 38.
549 Tamt., s. 31. 
550 SOMMERHAGE: Deutsche Romantik, s. 86-7. 
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Asketický odvrat od světa, ať už v klášterní cele anebo v ateliéru se zdá být uváženější podobou
poutnictví k nekonečnu než plavba k novým a novým dálkám.551  Je zde však námitka závažnější,
která se týká samotného nekonečna jako romantického ideálu. A sice: Lze k němu vůbec putovat, ať
už zde nebo na onom světě, když zůstává – vzhledem ke své povaze – stále nekonečně vzdálené? K
libovolnému konkrétnímu číslu je možné se přibližovat krok za krokem po jedničkách, k ležaté
osmičce však nikoliv: jakkoliv se snažíme, je vzdálena stále stejně. Pokus jít k ní se podobá chůzi
po ní – tedy obcházení po smyčce stále dokola. Představa nekonečného přibližování k nekonečnu
funguje pouze na plátně. To jediné může učinit optický klam věrohodným.

Spojení romantické mystiky s poutnictvím působí poněkud polovičatě. Snaží se dodat vezdejšímu
životu a viditelnému světu hodnotu, kterou mu důsledně chápaná romantická mystika upírá. Jedná
se o pokus zachránit soumračné putování a nedoputovat k noci. 

4.5.2. Mystik jako ctitel noci 

Právě radikálnějším vykročením k noci se budeme v této a následujících podkapitolách zabývat. Pro
řadu  romantických  mystiků  jsou  totiž  vnitrosvětské  pokusy  o  nekonečné  přibližování  se  k
nekonečnu cestou příliš pomalou a neúčinnou. Soudí, že friedrichovské poutnictví příliš přistupuje
na kompromis  se světem. Namísto takové pomalé plavby životem k obzoru je  třeba vyjít  smrti
vstříc,  namísto  potácení  se  soumrakem učinit  krok  k  půlnoci.  Pokud  život  naději  na  naplnění
neposkytuje, je třeba doufat v jeho opak. Tento dualismus odhodnocující život a den ve prospěch
smrti a noci zde blíže představíme na příkladě Goethovy Mignon a na Novalisově díle, zejména na
Ofterdingenovi a Hymnech noci. 

Mignon je ztělesněná Sehnsucht,552 archetyp romantické mystiky dychtící po smrti-utěšitelce, která
jako jediná může naplnit touhu, jíž se hranice světa zdají příliš těsné. Od prvního okamžiku dívka
působí  jako bytost  z  jiného světa.  Tajemství  obestírá  její  původ i  podivné zvyky. Její  základní
charakteristikou je jinakost:

„Ve všem svém konání a počínání bylo to dítě zvláštní. Po schodech nechodilo,
nýbrž skákalo nahoru a dolů. Chodilo po zábradlí na chodbách, a než se člověk
nadál, sedělo na skříni a zůstalo chvíli  tiše. Vilém také zpozoroval, že má pro
každého  jiný  způsob  pozdravu.  Jej  od  nějaké  doby  pozdravovala  rukama
zkříženýma  na  prsou.  Někdy  po  celé  dny  byla  úplně  němá,  někdy  odpovídala
trochu více na různé otázky, vždy však podivně, ale tak, že nebylo možné poznat,
mluví-li  tak  z  důvtipu  či  z  neznalosti  řeči,  ježto  mluvila  lámanou  němčinou,
propletenou francouzštinou a vlaštinou. V službě byla neúnavná a od božího rána
na nohou; zato navečer mizela časně, spala v komoře na holé zemi a nedala se
ničím pohnout, aby přijala peřinu nebo slamník. Často se myla. Také její šaty byly
čisté, ačkoli vše, co měla na sobě, bylo dvakrát nebo třikrát záplatované. Také
Vilémovi řekli, že chodí denně časně zrána na mši, a jednou ji tam následoval;
spatřil ji, jak s růžencem klečí v koutě kostela a vroucně se modlí. Nezpozorovala
ho.  Vrátil  se  domů,  uvažoval  o  tomto  podivném zjevu,  nemohl  se  však  ničeho
určitého domyslit.“553

551 Cf. však Babbittovo rozlišení na odstředivé nekonečno romantické touhy a k němu protikladné dostředivé nekonečno
náboženství (Rousseau and Religion, s. 197-8) jako možnou odpověď na tuto kritiku. 

552 Cf. REICHERT: Unendliche Sehnsucht, s. 17nn.
553 GOETHE: Viléma Meistera léta učednická, s. 121-2. 
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Mignon miluje mapy.554 Lákají ji hory a stromy. Závidí ptákům.555 Ráda šplhá.556 Celá její bytost je
namířena k výškám a dálkám,  ven z  tohoto  světa.  Schiller  ji  příznačně označil  za  „kometovou
postavu“.557 Není stálicí, nýbrž toulavou hvězdou. Tato odstředivá povaha jejího života se dobře
projevuje v jejím odporu vzneseném ve jménu Sehnsucht vůči Vilémovým snahám poslat ji pryč na
výchovu:

„,Meistře,´ řekla, ,ponech si mě u sebe, budu u tebe šťastná i nešťastná.´
Vyložil jí, že je nyní dospělá a že přece musí něco učinit pro její další vychování.
´Jsem vzdělaná dost,´ odvětila, ,abych dovedla a milovat a tesknit.´“558 

Viléma Goethe nechává podstoupit „učednická léta“, jeho výchova (Bildung) je hlavním tématem
románu. Spočívá v usměrnění jeho zpočátku též odstředivých tužeb zpět do centra – ke světu a jeho
zušlechťování. Mignon se naproti tomu zdá být nevychovatelnou, nežije totiž pro tento svět. Stačí jí,
že umí milovat a tesknit (lieben und trauern). Není již ani třeba příliš zdůrazňovat, že předmětem
její lásky a stesku je nekonečno. 

Vilém v závěru knihy konvertuje od neurčitých tužeb k „evangeliu činu“559 a jeho aktivismus tak
stojí  v přímém protikladu k Mignonině pasivnímu náboženství  touhy, jež má v románu tenkou
patinu  katolictví.  Dívka  nechce  smysluplně  jednat  –  pouze  vyhlíží,  očekává,  miluje  a  smutní.
Goethe  jako by na ní dokládal svůj slavný výrok:  „Klasické považuji za zdravé, romantické za
churavé“.560 Sehnsucht hladovějící po nekonečnu totiž z jeho pohledu překáží zdravému – to jest
tvůrčímu a plodnému – životu ve světě. 

Spisovatel  nakonec nechá svou hrdinku skutečně onemocnět.  První  záchvat  choroby se projeví,
když se ji chystá Vilém opustit. Dívka vykřikne, zmítá se v křečích, pláče a uklidní se teprve poté,
co jí „otec“ slíbí, že s ní zůstane.561 Když se však Vilém později chystá k „sňatku z rozumu“ s
Terezou, Mignon se roznemůže znovu. Lékař její nemoc diagnostikuje takto: 

„Podivná povaha dítěte, o němž mluvíme, je téměř výlučně ovládána hlubokou
touhou; touha shledat se se svou vlastí a touha po vás, příteli, je, skoro bych řekl,
to jediné, co je na ní pozemského; obojí se upírá do nekonečné dáli, oba předměty
jsou tomuto podivuhodnému duchu nedostupné.“562

Láska k Vilémovi je jedním z posledních dívčiných pout ke světu. I v něm sice miluje nekonečno,
ale  přiblížené,  zpřítomněné.  Když se však nyní  její  adoptivní  otec chystá oženit,  toto  pouto  se
rozvolní. Mignon zemře příznačně právě ve chvíli, kdy běží Vilémovi oznámit Terezin příjezd a
stane se svědkem jejich objetí.  Zabije ji  srdeční slabost - to je však jen  causa materialis jejího
úmrtí. Skutečnou příčinou byla touha neslučitelná s dalším životem ve světě. Po její smrti se Vilém
vzdá nekonečných snů a začlení se do společnosti jako její „aktivní a užitečný člen“. V dívce je tak
zosobněna romantická mystika, v něm zase skepse, která je ochotna věnovat pozornost jen touhám
naplnitelným, jaké nebrání realizaci vnitrosvětských cílů.563 

554 Tamt., s. 258
555 Tamt., s. 505.
556 Tamt., s. 556. 
557 Předmluva E. Goldstückera, Tamt., s. 16. 
558 Tamt., s. 468. 
559 Předmluva E. Goldstückera, tamt., s. 15. 
560 WELLEK: Koncepty literární vědy, s. 38.
561 GOETHE: Viléma Meistera léta učednická , s. 150n. 
562 Tamt., s. 499. 
563 Cf. REICHERT:  Unendliche Sehnsucht,  s.  75-8.  Autorčina interpretace  však vede k netradičnímu závěru,  který

nepřijímáme, jehož bližší kritikou se však v této práci nemůžeme zabývat. Goethe prý nestranil Vilémovi a v Mignon
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Novalisův  odpor  k  vyústění  Viléma  Meistera jsme  již  zmínili  jinde  (4.4.2.).  Jeho  Ofterdingen
představuje  romantickou  odpověď na  Goethův  román,  jakousi  obhajobu  Mignoniny Sehnsucht.
Touha zde není usměrněna a namířena nazpět ke světu, ale již od prvních stran knihy směřuje k
nekonečnu – za stále unikající Modrou květinou. Jindřich se zprvu vydává na cestu romantického
poutníka  do  dálky  plné  příslibů  –  ne  nadarmo  se  první  část  románu  jmenuje  „Očekávání“
(Erwartung) – a v náruči dcery básníka Klingsohra Matyldy se nakonec ocitá nejblíže pozemskému
naplnění. Nemiluje však ji, ale zázračnou květinu, kterou v ní vidí. Dívka mu má být branou do
věčnosti.564 Navzájem  v  sobě  hledají  vysvobození  z  „pozemských  pout“  (irdische  Banden)  a
vstupenku do „nebeské vlasti“ (himmlische Heimat).565

Jejich polibek, objetí a příslib manželství je pak završením „Očekávání“, prvního dílu Ofterdingena
a zároveň předznamenáním druhého dílu - „Naplnění“ (Erfüllung). V okamžik slibu se milenci znají
jeden den.  V extázi prvních okamžiků opětované romantické lásky však Modrá květina rozkvetla
dosud nejplněji.  Je už tak blízko.  Kam ještě může Jindřich jít,  aby ji nalezl?  V tomto světě už
nikam. Další krok by znamenal zklamání. Je tedy třeba hledat ještě jinou cestu k zázračnému květu. 

V druhém díle románu se dozvídáme, že Matylda je – jak jinak – mrtva. Musela zemřít. Manželství
by ji totiž učinilo ženou tohoto světa, stáhlo by ji do všednosti a Jindřichovi by zabránilo klanět se
obrazu  Modré  květiny v  ní.  Její  včasná  smrt  jeho „věčné  touze“  prospěla.  Avšak po  extatické
úvodní  básni  se  ve  druhé  části  knihy přesto  setkáváme s  Jindřichem zklamaným a  unaveným.
Prochodil svět, získal zkušenosti, prožil mnohá dobrodružství, ale celá ta plejáda mnohobarevných
zážitků se nakonec smísila jen v šeď. Zdá se, že poezie svůj boj s každodenností prohrála. 

Pryč jsou i jeho někdejší očekávání. K vánku, který pofukuje „modrým vzduchem“566 a který by v
něm jindy probouzel touhu, zůstává netečný. Ovládla ho otupělost, a jen zázrak mu může otevřít
oči. Ten se však stane: z nitra stromu k němu promluví mrtvá Matylda s děťátkem v náručí. Přichází
k němu jako zvěstovatelka blažené smrti. Z větví k němu pronikne nepopsatelně krásný paprsek
světla. Následuje tato útěšná vize: 

„Ožil v něm znovu hlas i  řeč a všechno mu nyní  připadalo daleko známější  a
srozumitelnější  než  dřív;  smrt  se  mu  nyní  jevila  jako  vyšší  životní  skutečnost
(höhere Offenbarung des  Lebens)  a pohlížel  na vlastní,  rychle  míjející  život  s
dětinským,  šťastným dojetím.  Budoucnost  a  minulost  se  v  jeho  nitru  spojily  a
vytvořily nedílný celek. Stál tu daleko mimo současnost a svět se mu stal drahý
teprve nyní, když ho ztratil a přebýval v něm jako cizinec, který má ještě nakrátko
procházet jeho rozlehlými, barvitými sály.“567 

Jindřich okusí spojení minulosti s budoucností a teprve nyní, když pochopí, že je ve světě hostem a
cizincem, na nějž čeká zásvětní naplnění, dokáže vnímat krásu svého dočasného vyhnanství. Teprve
teď, když mu Matylda ukázala cestu domů, se vybledlému světu vrátí barvy.  Modrá květina byla
hledána a nenalezena a nakonec odkázána do nebeského tam. Odpovědí na únavu z proměn dne se
stala noc; odpovědí na tíhu života smrt jakožto dveřnice zásvětního blaha. 

nespatřoval  nebezpečí  neohraničené  touhy.  Naopak  (s.  85):  „[T]he  opposition  between  the  realms  of  poetic
Sehnsucht and of narrative progression is not decided in favor of one or the other, as critics have claimed, but that
they reflect upon each other, and define each other mutually.“ 

564 NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 115. 
565 Tamt., s. 121-2. 
566 Tamt., s. 159. 
567 NOVALIS:  Modrá  květina,  s.  219..  Cf.  „zvěstování  smrti“  již  při  loučení  s  domovem v  první  části  románu

(NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 21). 
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Nedokončený a do noci jen náznakem ústící román je však stále především cestou katafatické, ke
světu přivrácené mystiky proměnami dne - v nich lze Modrou květinu ne sice získat, alespoň však
zahlédnout. Dokonce i závěrečné Matyldino zjevení Jindřichovi spíše vrací chuť do života, než aby
vzbuzovalo sebevražedné sklony. Svět, nemá-li poslední slovo, se zas na chvíli stává zajímavým.

Svůj  doplněk  má  však  kniha  v  apofatických  Hymnech  noci,  kde  se  romantické  smrákání  z
Ofterdingena mění v čiré půlnoční  náboženství.  První  z  hymnů sice začíná plachou chválou na
světlo, které přeci jen odhaluje  „překrásnost bohatství světa“,568 ale již o odstavec dál se zdá ve
srovnání  s  tmou  „ubohé  a  dětinské“.  Následuje  odvrat  k  „posvátné,  nevyslovitelné,  tajuplné
noci“.569

V jasu dne bylo sice možné spatřit všechny divy světa, ale žádný z nich nedokázal Sehnsucht přivést
k naplnění. Nezbývá než konstatovat: „Zde není již co nacházet - / je syté srdce – prázdný svět.“570

Romantický poutník se ocitl na konci cesty, získal vše, co si přál – je sytý a přitom dál hladoví.
Objevuje však, že barva Modré květiny je barvou noci.571 Smrt se mu stává poslední nadějí - slibuje
plnost, kterou tento život poskytnout nemůže. Z poutníka se tak stává mystik, který už nedokáže být
jako dříve občanem vezdejšího světa: 

„[K]do stanul nahoře, tam na hřbetech hor, kde končí svět, a zahleděl se do nové
země do sídla noci – ten se dozajista  už nikdy nevrátí  do světského shonu, do
země, kde přebývá ve věčném neklidu světlo.“572

Takového člověka snad sice světlo dál burcuje k práci, ale jeho srdce patří noci a smrt očekává  s
touhou. V pátém hymnu se pak píše o tom, že takové vyhlížení k noci nebylo možné vždy. Kdysi
sice pohané žili v kouzelném světě, kde bohové byli lidem blízko a kde bylo možné radostně užívat
přítomnosti, ale „[r]adost kalilo jen jedno pomyšlení, jediný strašlivý přelud. (...) [B]yla to smrt, i
v nejšťastnějších hrách / bezmocným lidem naháněla strach.“573

Na Východě se  však  zrodil  „pěvec  narozený  pod  jasnou  oblohou Hellady“,574 Kristus,  hlasatel
spásné noci a přinesl pohanům a všem dalším pokolením naději v posmrtné naplnění. Novalis jej
chválí:

„Co těžkým steskem svazovalo nás,
to teď vábí v sladkém zanícení.
Ve smrti život věčný zjeven byl,
ty smrt jsi, tys nás teprv uzdravil.“575

Dílo pak končí básní „Touha po smrti“ (Sehnsucht nach dem Tode). Chválí se v ní dávný zlatý věk,
který však je nepřístupný, hovoří se v ní o nynějšku, který nenasytí – zbývá jen naděje v posmrtné
naplnění:576

568 NOVALIS: „Hymnen an die Nacht“, in: Novalis´ Werke, Erster Teil – Gedichte, s. 17.
569 NOVALIS: „Hymny noci“, in: Modrá květina, s. 259. 
570 Tamt., s. 273. 
571 „Trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht?“  ptá se Novalis v  Hymnech noci – a těžko přitom

nevzpomenout na Modrou květinu. Cf.  „Hymnen an die Nacht“, in: Novalis´ Werke, Erster Teil – Gedichte, s. 20.
572 Tamt., s. 262.
573 Tamt., s. 266. 
574 Tamt., s. 268. 
575 Tamt.
576 Cf. analogický příklad z anglické literatury „Though nothing can bring back the hour / Of splendour in the grass, of

glory in the flower  / (...) We will grieve not, rather find / Strenght in what remains behind (...) / In the faith that
looks  through  death..“ WORDSWORTH:   „Ode:  Intimations  of  Immortality  from  Recollections  of  Early
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„Jsou zahaleny noční tmou
navždycky ony časy, -
tu naši žízeň palčivou
přítomnost neuhasí.
Chceme-li zřít ten svatý čas,
musíme zpátky domů zas.“577

Novalisovy  Hymny noci  jsou vrcholným příkladem romantické mystiky. Sehnsucht prahnoucí po
smrti,  která  u  Goetha   v  postavě  Mignon  získala  prostor  jen  na  několika  stranách
mnohasetstránkového románu, se zde stává středobodem. Skutečnost, že člověka odvrací od světa a
praktického života už není chápána jako vada. 

Romantická  mystika  je  zde  příznačně  naroubována  na  křesťanství.  Kříž,  který  je  branou  k
nekonečnu na Friedrichových obrazech a před nímž Mignon každé ráno klekává na mši svaté je
Novalisovi  „vítězným praporem našeho pokolení“578. Ve všech případech se však jedná o symbol
zbavený užší vazby na křesťanskou tradici – nevyjadřuje Boží lásku k člověku, Ježíšovu oběť za
lidské  hříchy,  ale  pouze  slouží  jako  ukazatel  cesty  ven  z  tohoto  defektního  světa  směrem  k
zásvětnímu naplnění. 

Křesťanství  je  Novalisovi  především materiálem, jejž  používá k vybudování  vlastní  romantické
mystiky. Poslední strofa Hymnů noci začíná zvoláním: „Dolů k sladké nevěstě, Ježíši milenému!“579

Všimněme si přitom posunuté symboliky: zatímco křesťanská tradice chápe lidskou duši, potažmo
církev jako nevěstu a Krista jako ženicha, zde jsou role převrácené. To Ježíš je zde snoubenkou
(Braut)  -  obrazem  věčného  ženství,  romantického  ideálu.  Nestandardní  je  i  směr  touhy,  která
nesměřuje vzhůru k nebi, ale dolů. Nebe, jak je líčí například Dantovo Paradiso, nebe křesťanské
dokonalosti,  svatosti  a  blaženého zření  tu  není  cílem – je  jím hrob,  smrt  jako šifra  zásvětního
nasycení, k němuž není nutné stoupat ve ctnostech a které nevyžaduje žádnou vnitřní proměnu. 

Ústřední místo smrti v Novalisově poezii vystihl Heinrich Heine ve svém duchaplném, byť poněkud
uštěpačném líčení básníkovy múzy: 

„Novalisova  Musa  byla  štíhlé  bílé  děvčátko  s  vážnýma  modrýma  očima,
hyacintově  zlatými  kadeřemi,  s  usměvavými  rty  a  malým červeným mateřským
znaménkem  na  levé  straně  brady.  Představuji  si  totiž  jako  Musu  Novalisovy
poesie totéž děvčátko, které mne jako první seznámilo s Novalisem, když jsem v
jeho krásných rukou spatřil  svazeček v červeném maroquinu se zlatou ořízkou,
který obsahoval  ´Ofterdingena.´  Nosila  stále modré šaty a jmenovala se Žofie.
Žila  několik  stanic  od  Gotink  u  své  sestry,  paní  poštmistrové,  veselé,  tlusté,
červenolící paní s vysokými ňadry, jež se zoubky naškrobených krajek vypadala
jako pevnost.“580

Heine  si  v  podobných kontrastech  mezi  vypjatou  duchovností  a  zemitostí  libuje.  Ironie  je  mu
ochranou  před  omamnou  vůní  Modré  květiny,  po  níž  -  podle  vlastních  slov  -  znovu  a  znovu
toužíval.581 Zná Sehnsucht z vlastní zkušenosti, ale nedůvěřuje jí - snaží si od ní zachovat odstup,

Childhood“, in: Selected Poems, s. 251.
577 Tamt., s. 273. 
578 Tamt., s. 264. 
579 NOVALIS: „Hymnen an die Nacht“, in: Novalis´ Werke, Erster Teil – Gedichte, s. 28. 
580 HEINE: „Romantická škola“, in: O Německu, s. 259. 
581 HEINE: „Konfese“, in: O Německu, s. 321. 
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tím, že se jí čas od času vysměje - tak jako i v následujícím pokračování příběhu o Novalisově
múze. Heine se zde dále zmiňuje, jak se na  stanici u Gotink znovu zastavil roku 1828, když se
vracel z Itálie. Tlustá matróna jako by se zatím  přiblížila ještě více zemi a místo s knihou si teď
krátila večery s kořalkou, zatímco Žofie – umírající na souchotiny – jako by zase měla o krok blíž
do zásvětí: 

„Slečna Žofie stála nahoře u okna a četla, a když jsem k ní přišel nahoru, našel
jsem v jejích rukou opět knihu vázanou v červeném maroquinu se zlatou ořízkou a
byl to opět Novalisův ´Ofterdingen´. Četla tedy ještě stále v této knize, vyčetla si z
ní souchotiny a vypadala jako svítící stín. Její krása byla teď tak zduchovnělá, že
mne pohled na ni bolestně dojímal. Vzal jsem ji za obě bledé, hubené ruce, zadíval
se jí hluboko do modrých očí a otázal se: Jak se vám daří, slečno Žofie? Je mi
dobře,  odpověděla,  a  brzy  mi  bude  ještě  lépe!  A  ukázala  oknem  k  novému
hřbitovu, malému pahorku nedaleko domu. Na tomto holém pahorku stál jediný
štíhlý, vyzáblý topol, na němž viselo již jen málo listí, a pohyboval se v podzimním
větru ne jako živý strom, ale  jako přízrak stromu.  Pod tímto topolem leží  teď
slečna Žofie a památka, kterou tu zanechala, kniha v rudém maroquinu se zlatou
ořízkou, Novalisův ´Jindřich z Ofterdingen´, leží přede mnou na psacím stole a
používám ji při psaní této kapitoly.“582

Heine vidí v novalisovské Sehnsucht prahnutí po hrobu. Jedině kdesi v záhrobí totiž může dojít
naplnění  touha,  která  v  tomto světě  naráží  na  nedokonalou realitu  tlustých matrón a  červených
mateřských znamének na levé straně brady. 

4.5.3. Mystik jako milenec smrti

Též důsledně chápaná romantická láska snící o splynutí duší583 nese rysy romantické mystiky, jež
plnost hledá ve smrti, ne v manželství. Tušení toho, že milenci nemohou blaženosti, kterou jeden
druhému zjevují, dosáhnout na tomto světě, najdeme již v Ofterdingenovi, konkrétně v extatickém
rozhovoru Jindřicha s Matyldou v osmé kapitole584 a posléze ve zmíněném zjevení mrtvé milenky;
skutečným  mistrem  takovéto  mystické  lásky  je  však  Richard  Wagner,  jehož  Tristan  a  Isolda
vyhlížejí jeden skrz druhého cestu ven z nenáviděného dne směrem k noci a k vlastnímu naplnění v
ní. Vrcholná druhá scéna druhého jednání opery, kdy se milenci za tmy potají setkávají v zahradě, je
tak jedním dlouhým chvalozpěvem na smrt. Oba se nejprve vyznávají ze svého odporu k říši dne – k
tomuto světu s jeho pravidly a povinnostmi, s jeho polovičatými přísliby štěstí založeného na cti,
majetku a moci. Sami po vypití kouzelného nápoje nahlédli do říše jiné, nekonečné blaženosti, v
jejímž jménu se cítí povzneseni nad všechny pozemské hranice.585  

Ve světle dne by nikdy jeden druhému patřit nemohli.586 Nejen proto, že Isolda je již provdána za
krále Marka a že mezi nimi stojí zákon. I kdyby směli být na tomto světě v jakémkoliv smyslu svoji,
nenalezli by to, co v jeden v druhém hledají. Ani manželství ani tělesné spojení by jim nemohlo být
cestou k dokonalé blaženosti, po níž touží. Pozemské překážky – Isoldin svazek s králem a zákon
vazalské věrnosti,  který Tristanovi brání, aby cizoložný vztah konzumoval – jsou ve skutečnosti

582 HEINE: „Romantická škola“, in: O Německu, s. 260-1. 
583 Cf. slova z úvodní básně druhé části  Ofterdingena: „Nicht einzeln mehr nur Heinrich und Mathilde / Vereinten

beide sich zu Einem Bilde.“ NOVALIS: Heinrich von Ofterdingen, s. 158.
584 Jindřich se například Matyldě svěřuje: „Deine irdische Gestalt ist nur ein Schatten diese Bildes. (...) [D]as Bild ist

ein ewiges Urbild, ein Teil der unbekannten heiligen Welt.“ Tamt., s. 119-120. 
585 Tamt., s. 159.
586 „In lichten Tages Schein / wie war Isolde mein?“ Tamt., s. 149. 
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vítány.587 Vytvářejí odstup potřebný k tomu, aby jeden pro druhého mohli  být obrazem zásvětní
plnosti, po níž oba prahnou. 

V závěru zmíněné druhé scény se pak hlasy obou milenců spojí v prosebné modlitbě k noci a v
chvále na smrt, jež vysvobozuje z pozemských pout:

„Ó, věčná noci,
sladká noci, 
převznešená
lásky noci! 
Ti, kterés objala,
na něž ses usmála,
jak by se neměli,
vzbuzení bát.
Teď zaplaš strach,
spanilá noci,
(...)
Jsme v tvé náruči,
tobě jsme zasvěceni,
(...)
zbaveni bídy probuzení.“588 

Věrná služka Brangäne se snaží milence snící o věčné noci varovat, že pozemská noc brzy skončí a
že  s  nadcházejícím dnem se může vrátit  i  král  Marek s  družinou.  Isolda zašeptá:  „Poslouchej,
milý!“ Tristan odvětí: „Nech mě zemřít!“589 O několik veršů dál se z téhož přání vyznává i ona.590 

Král skutečně přijíždí, milenci jsou na čas odloučeni. Ve třetím jednání se jim však touha splní.
Tristan umírá na zranění způsobená v předchozím boji – sám si však při milenčině příjezdu strhne
obvazy a vykrvácí u jejích nohou.591 Isolda pak nenechává posluchače na pochybách o tom, že má v
úmyslu zemřít spolu s ním.592

Wagner popírá možnost pozemského štěstí milenců. Milující se nemohou sjednotit, Sehnsucht nelze
v druhém člověku nasytit - ten druhý je pouhým odkazem do zásvětí. Dnes jsme si již – snad i pod
vlivem hollywoodských happyendů - zvykli romantickou lásku spojovat se shledáním, s objetím, po
němž hned následují závěrečné titulky; v romantice 19. století je však naplnění často spojeno se
smrtí  a pozemským  rozdělením milenců. Paradigmatem dosud zůstává spíše  Romeo a Julie než
Pretty Woman.  

587 Brilantní výklad tristanovského mýtu podal Denis de Rougemont v první kapitole své klasické – byť v závěrech
týkajících  se  spojitosti  mezi  katary a  kurtoazií  sporné  -  studie  Love  in  the  Western  World  (fr.  L´Amour  et  L
´Occident). Ukazuje ústřední místo touhy po smrti již v původních středověkých verzích příběhu – už tehdy Tristan
ve chvíli, kdy s Isoldou uteče a konečně ji může mít, položí mezi sebe a ji obnažený meč. Když vnější překážky
scházejí, musejí se vymyslet, aby přílišná vzájemná blízkost milenců nezničila výhled k noci. Cf. též český překlad
ze středověkých předloh přímo vycházejícího  Románu o Tristanovi a Isoldě  od J.  Bédiera – i zde se setkáme s
kouzelným nápojem, jenž obsahuje  smrt  (s.  74),  s  motivem obnaženého  meče  (s.  113)  a  také  s  Isoldou,  která
odhazuje rolničku tišící  žal (s. 144-7), protože nechce přijít o svůj stesk. I zde je touha milenců namířena mimo
tento svět (s. 181): „Milý, sevři náruč a obejmi mě tak pevně, aby nám v tom objetí pukla srdce a naše duše, aby
odešly! Odveď mě do Blažené země, o níž jsi mi kdysi vyprávěl: do země, odkud se nikdo nenavrací a kde znamenití
hudebníci hrají písně, jež nemají konce. Odveď mě!“

588 WAGNER: Tristan und Isolde, s. 175. 
589 Tamt., s. 165.
590 Tamt., s. 173. 
591 Tamt., s. 235. 
592 Tamt., s. 237.
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Diotima utěšuje Hyperiona: „Náš rozchod je jenom cestou k hlubší jednotě, k většímu míru se vším,
se sebou. Hyneme, abychom žili.“593 Vynáší „krásnou smrt“ nad „ospalý život, jako je nyní náš“.594 

Báseň Eduarda Mörikeho o noci s milou končí slovy:

„A teď koně odneste mě
přes ten šedivý svět zde.
Pod námi ať zmizí země,
jitro ať už nevzejde.“595

George MacDonald zase ve Snílcích líčí fantastický svět, v němž Sehnsucht milence rozděluje:

„Příznakem či snad dokonce příčinou blížící se smrti je nepopsatelná touha po
něčem, co sami nedokážou popsat. Ta se jich zmocní, vyvede je do samoty a pak
postupně zevnitř sžírá až k selhání těla. Když se chlapec a dívka zahledí jeden
druhému příliš hluboko do očí, ovládne je právě taková touha. Místo, aby je však
přitáhla k sobě blíž, vede každého z nich o samotě na nějaké odlehlé místo, kde na
ni pak zemřou.“596

Vzpomeňme též na Zeyerovy milence. Chorázovi pošle neznámá milá po jediné společné noci dopis
na rozloučenou: 

„My nikdy, nikdy, nikdy nesejdem se -
leč očištěni posléz v lůně Boha.“
(...)
To rozbolené srdce moje hledá,
tak mučené, co by je ukojilo!
(...)
Svět, v kterém žiji, já ho nenávidím,
je lež, je zbabělost,
je mrzká nízkost.“597

Oba nakonec nacházejí odpověď na svůj hlad v příklonu k náboženství. Opět se tu také setkáváme s
ústředním  symbolem  křesťanství,  jako  se  znamením  naplněného  idealismu.  „Kříž  je  víc  než
hvězdy,“598 zdůrazňuje Choráz po svém obrácení - ale je to kříž především jako příslib splnění toho,
co bylo ve hvězdách zahlédnuto. Slibuje, že „v Bohu splynem, konečně a navždy“.599 Závěr básně je
pak hymnem na sjednocení: 

„V svou prapříčinu vrať se, duše moje,
tam vlij se, vpadej a tam posléz ztrať se, 
jak krůpěj v moři, v nesmírnosti Boží - - 
Byl Bůh tvým začátkem, to pomni, duše!
Buď Bůh tvým také koncem, duše moje!“600

593 HÖLDERLIN: Hyperion, s. 191.
594 Tamt., s. 192. 
595 MÖRIKE: „Noční jízda“, in: Proč bolíš, radosti?, s. 60. 
596 MACDONALD: Phantastes, s. 90. 
597 ZEYER: „Troje paměti Víta Choráze“, in: Básně. Lyrika a drobná epika, s. 55.
598 Tamt., s. 66. 
599 Tamt., s. 99. 
600 Tamt., s. 100. 
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Tak jako u Novalise, který v Hymnech noci o Kristu říká „ty jsi smrt“, je i zde naděje vkládaná v
Boha a ve smrt táž – je to především naděje na naplnění, jaké svět poskytnout nedokáže.601 

Stejnou romantickou mystiku, v níž se mísí katolictví s touhou po „nedozírnu“602 pak najdeme v
závěru  Jana Marie Plojhara. Již při prvním polibku Plojhar s Caterinou „nemyslili více na život,
ani na smrt, věděli jen, že jsou nesmrtelni a že nebe není výmyslem“.603 Jejich láska je především
Sehnsucht; milují  tak, že jeden  skrz druhého hledí k nekonečnu. On nakonec po nemoci – jejíž
podstata je navzdory odlišným vnějším příznakům táž jako v Mignonině případě – umírá a ona
spáchá sebevraždu v jeho náručí. 

Pokušení vzít si život vlastní rukou je pro romantické mystiky svůdné, byť častěji jim na cestě k
vytoužené smrti pomůže nehoda či nemoc. O touhou motivované sebevraždě s požitkem přemítá i
Hölderlinova milenka; nakonec se však zalekne vlastní úvahy a snaží se ji zaplašit náhlým odkazem
k „povinnostem k tomuto světu“. Raději  by sice zemřela, ale přeci jen je tu ještě rodina, úkoly
manželky a matky, před nimiž by bylo nesprávné prchnout: 

„Včera  mě  to  znovu  nutilo  k  přemýšlení  o  vášni,  -  -  -.  Vášeň  nejvyšší  lásky
nenalezne na zemi svého uspokojení nikdy! - - Jen to promysli se mnou: bylo by
bláznovstvím ji vyhledávat. - - Společně zemřít! - - Buď tiše, zní to jako blouznění
a je to přece tak pravdivé - -, jest úkoj. - Avšak jsou tu svaté povinnosti k tomuto
světu.“604

4.5.4. Mystik jako vypočítavý sebevrah

Ne všichni však na zásadní otázku romantického mystika, proč se vlastně nezabít, odpoví podobně
neurčitým odkazem k mravnímu zákonu. Někteří ke krajnímu řešení sáhnou. Nemíníme zde přitom
ty, kteří spáchají sebevraždu ze zoufalství tak jako paní Bovaryová, byť i ona ve chvíli, kdy k ní
přichází kněz se svátostí pomazání nemocných zakouší  „mystickou útěchu“605, jež není spojena s
pokáním a  obrácením,  ale  je  spíše  pocitem radosti  nad  příslibem vysvobození  z  vězení  tohoto
šedivého světa. Nechceme se zde – v kapitole o romantických mysticích - zabývat těmi, kdo si vzali
život  z  melancholie  či  nešťastné  lásky,  ale  těmi,  kdo  tak  učinili  „v  plné  síle“  s  výhledem  k
nekonečnu. 

Modelovým příkladem zde může být drama Villierse d´Isle-Adam Axel. Titulní hrdina, šlechtic a
intelektuál,  v závěru této hry zázračně zbohatne a získá ženu svých snů.  Má nyní prostředky k
uskutečnění všech svých myslitelných přání. Před oběma milenci se otvírají nekonečné možnosti –
spolu  pak v  objetí  nad  pokladem  přemítají  o  dálkách  a  výškách,  jež  se  jim  nabízejí.  Ona pak
601 Za  zvláštní  pozornost  v  této  souvislosti  stojí  Zeyerova  epická  báseň  Ramondo  Lullo  (im:  Básně),  která  sice

nedosahuje literárních kvalit Víta Choráze, ale zato se podrobně dotýká tématu nebezpečné záměny touhy po smrti
za touhu po Bohu. Alchymista Ramondo Lullo miluje vdanou donu Ambrosii. Připraví pro oba elixír nesmrtelnosti,
jehož se však ona odmítne napít. Lullo nyní touží po smrti, v níž by mohl být s milou spojen, ale nemůže si život
nijak vzít. Nakonec se stane mnichem, zasvětí život modlitbě a službě bližním a touto cestou bojuje proti pokušení
„sladké smrti“. Odejde do Afriky, pocítí touhu po mučednictví a je muslimy málem ukamenován. Opět se pak kaje:
„V jaký hřích já padl znova! / Bože svatý, Bože dobrý, / promiň mi, že chtěl jsem lstivě / sladkou smrt si strhnout k
sobě! / Z ruky tvé já beru břímě / svého žití trpělivě.“ (s. 300). Teprve když přijme život, smí zemřít. Tato Zeyerova
báseň se tak běžné romantické touze po útěku a naplnění poněkud vymyká svým zdůrazněním hodnoty stvořeného
světa a života v něm (jakkoliv i zde smrt zůstává „sladká“). 

602 ZEYER: Jan Maria Plojhar, s.300
603 Tamt., s. 265. 
604 Hölderlin a Diotima, s. 15. 
605 FLAUBERT: Paní Bovaryová, s. 303. 
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Axelovi  v extatickém snění popisuje místa,  která společně mohou navštívit  a co všechno spolu
mohou  dosáhnout.  „Tam  venku  nás  vše  volá,“  povzdechne  si,  „všechny  ty  sny,  co  musíme
uskutečnit.“606

Dříve  než  se  jí  dostane  milencovy odpovědi,  přerušuje  dialog mezititulek  –  nadpis  druhé  části
čtvrtého  dějství  dramatu:  „Nejvyšší  volba“  (L´option   suprême).  Po  něm  následují  překvapivá
Axelova slova: „Proč je uskutečňovat? (...) Jsou tak krásné!“607 Milá k němu dál hovoří o zemi a o
životě, on se ji však snaží přesvědčit, že ničeho lepšího již dosáhnout nemohou, že pokus žít sny by
byl jen ztrátou a že tedy právě teď, když jsou jim všechny možnosti otevřené, je nejlépe zemřít:

„Žít? Ne. Naše existence je naplněna – a její  pohár přetéká!  (...) Kvalita naší
naděje  už nepřipouští  zemi.  (...) Snášet  teď život  by bylo rouháním proti  nám
samým. Žít? To za nás udělají sluhové. (...) Nasyceni pro věčnost zvedněme se od
stolu (...) a nechme chudáky  (...) ať oni sbírají drobky po hostině.“608  

Axel je příkladný homo desiderans a uvažuje přísně logicky. Je si vědom toho, že se Sehnsucht ve
světě zklamává a že naplnění tedy buď není nikde, nebo je jinde. Uskutečňováním snů se člověk cíli
nepřibližuje,  jen postupně  vyměňuje  očekávání  za  zklamání.  Mít  možnost něco  vykonat  je  sice
zdrojem jistého blaha, které vyplývá z romantické touhy, ale uvést tuto možnost v skutek znamená
ztrátu.  Ve chvíli,  kdy se tedy před Axelem otvírají  všechny možnosti,  najednou nemůže dalším
životem než ztrácet. K naplnění Sehnsucht na tomto světě není možné udělat další krok, je možné ji
jen rozmělnit na menší požitky a menší touhy. To ať za něj však udělají sluhové – příslušníci druhu
homo contentus. On sám vykoná „nejvyšší volbu“: než aby touhu zradil, zvolí si místo života smrt -
ať už skrývá nicotu či naplnění (možnost pekla, zdá se, nepřipouští).

Jeho milá zprvu váhá. Ptá se ho, zda nemá horečku. On na to odvětí, že „jedinou horečkou, z níž je
nám  třeba  se  uzdravit,  je  život“.609 Popisuje  jí,  jaké  strašné  zklamání  by  znamenalo  navštívit
všechna ta vzdálená místa, a když se jí ani potom nechce zemřít mladé a na vrcholu sil, líčí jí, jak i
jejich láska zítra třeba uvadne v tělesný chtíč. Žena, v duchu neméně romantická než Axel, nakonec
pochopí  a  svolí:  „Budu  tě  následovat  do  neznámé  noci.“610 Oba  pohrdnou  světem  ve  jménu
„nekonečna, které jediné není klam“ 611, vypijí jed a zemřou.  

Axelova mystika je opatrná, založená na racionálním kalkulu, jaký v Hymnech noci ani u Tristana a
Isoldy nenajdeme. Spíše než k nim má v lecčems blíže k romantické skepsi. Předpokládá nemožnost
naplnění touhy ve světě a ve věci naplnění posmrtného přiznává nejistotu. Přece se však raději vrhá
k smrti – ať už znamená nicotou nebo plnost – než aby vystavila Sehnsucht postupnému zklamání
životem.  S postavou Villiersova „vypočítavého mystika“ jsme se tak dostali ke krajnímu postoji,
jaký může romantik vůči své touze zaujmout. Nyní obrátíme pozornost ke kritikům Sehnsucht. 

606 VILLIERS DE L´ISLE-ADAM: Axël, s. 281.
607 Tamt., s. 282. 
608 Tamt., s. 283.
609 Tamt., s. 284. 
610 Tamt., s. 288.
611 Tamt., s. 294. 
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5. KRITIKOVÉ

V této práci jsme dosud představili Sehnsucht v jejích jednotlivých atributech a navrhli spektrum
ideálně typických postojů, které k ní lze zaujmout. Věnovali jsme se pěti různým způsobům, jak se
homo desiderans  vyrovnává  s  touhou,  která  pro  něj  představuje  dominantní  životní  motiv.  Pro
dokreslení schématu považujeme za vhodné tento přehled nyní obohatit o nástin základních podob
kritiky romantismu  –  tedy o  určitý pohled  zvnějšku.  Pozornost  proto  přesuneme od romantiků
reflektujících svou Sehnsucht, usilujících o její naplnění, o její zachování nebo, pokud obojí selže,
alespoň o vyrovnání se s její ztrátou, k otevřeným odpůrcům romantické touhy, k těm, kteří ji  a
priori vnímají jako škodlivou. Budeme se snažit porozumět východiskům těchto kritických postojů,
které opět pro přehlednost zkusíme systematizovat a roztřídit do několika ideálních typů. 

Naším cílem přitom není podat vyčerpávající přehled odmítavých přístupů k romantismu. Tak jako
v celé práci i zde nás bude zajímat výlučně téma romantické touhy, a tedy pouze taková kritika,
která s ní souvisí. Zároveň se omezíme pouze na kritiku religionisticky relevantní, která si všímá
náboženského rozměru Sehnsucht, a vymezuje se tedy zvláště proti romantické mystice (4.5).612 

V  rámci  těchto  hranic  představíme  tři  typy odpůrců  romantiky,  jimž  dáváme  pracovní  jména:
klasicista,  ateista a  teolog. V závěru celé kapitoly pak alespoň nastíníme možnost jiného vztahu
křesťanství  a  romantiky  než  je  horlivá  „novalisovská“  afirmace  Sehnsucht  či  neméně  horlivé
„barthovské“ odmítání.

5.1. Klasicista

Klasicista v umění i životě zdůrazňuje uměřenost a řád, podřízení individuálních aspirací zvnějšku
daným normám. Omezení osobních vášní daná tradicí a zákonem vnímá jako nutná a blahodárná.
Touhu vyvažuje rozumem. Klasicistní kritika romantiky se tak netýká jen romantické mystiky, ale
již samotného typu homo desiderans, člověka, jehož jednání je motivováno nekonečnou Sehnsucht. 

Romantická touha totiž z klasicistní perspektivy znamená především lidským bytostem zapovězené
puzení k neohraničenosti, prométheovskou vzpouru. Je odstředivá nejen sociálně, ale i duchovně.
Své vyznavače vede z tohoto omezeného, nenaplňujícího světa směrem ven, kamsi za nekonečnem
na druhém břehu. Sehnsucht,  která velí  překonávat  všechny hranice a která  se jeví  jako příslib
jiného, lepšího života, jako předchuť dokonalého štěstí, vposledku znamená zásadní odhodnocení
přítomné skutečnosti. Tato touha ve jménu chiméry nekonečné, nejlépe zásvětní, blaženosti, odmítá
každé  pozemské  štěstí,  ve  jménu  jiného  žití se  nakonec  klaní  nemoci  a  smrti.  Zatímco  pro
romantika, jak jsme viděli, je spokojenost téměř nadávkou, klasicista se vědomě snaží žít jako homo
contentus a nechce toužit přes míru.

Klasicismus  je  přitom  pojem  přinejmenším  stejně  diferencovaný  jako  romantismus.  Wellek  si
všímá,  že v  literatuře odkazuje  přinejmenším na „tři  odlišné  soubory písemností:  francouzskou
literaturu  sedmnáctého  století,  anglickou  literaturu  konce  sedmnáctého  a  počátku  osmnáctého
století a německou literaturu závěru osmnáctého století“.613 Důraz na míru a řád, stejně jako určité
vazby k antice bychom našli jako společného jmenovatele všech tří těchto klasicismů, explicitní

612 Někteří  z nejznámějších moderních kritiků romantiky jako T.  S.  Eliot či T.  E. Hulme tedy budou jen na okraji
našeho zájmu či za ním, neboť jejich argumenty se týkají především témat estetických. Na druhé straně budeme
věnovat pozornost myslitelům, kteří se sice nezabývali romantismem explicitně, jejichž kritika náboženství se však
tématu touhy úzce dotýkala (Marx, Freud, Nygren). 

613 WELLEK: Koncepty literární vědy, s. 42.
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vyjádření odporu k Sehnsucht však samozřejmě nalezneme až v tom posledním, německém, který je
dějinně  do  značné  míry  s  romantismem  paralelní.  Goethe  a  Schiller,  přední  představitelé  této
„klasiky“  (Klassik),  oba  svými  ranými  texty  z  období  hnutí  Sturm  und  Drang romantiku
předznamenali a teprve později se proti ní vymezili,614 přičemž k ní v některých literárněvědných
diskursech přesto bývají řazeni. 

Goethův slavný výrok z roku 1829 - „klasické považuji za zdravé, romantické za churavé,“615 - lze
považovat za motto tohoto typu kritiky nekonečné touhy. Zmíněný kontrast mezi životem a zdravím
jsme již jinde616 ukázali na příkladu románu Viléma Meistera léta učednická, kde proti sobě stojí na
jedné  straně  Mignonina  ničím netlumená,  infarktem končící  Todessehnsucht  a  na  druhé  straně
Vilémova závěrečná konverze k buržoazní existenci v hranicích tohoto světa. Ano, Modrá květina
je zázračná, přitažlivá, ale také jedovatá – a běda tomu, kdo by její omamné vůni podlehl. Jít za ní,
žít pro ni, rovná se smrtelné otravě nekonečnem. 

Klasicistní kritika, na jejíchž počátcích stojí Goethe, se znovu, v různých variacích dostala ke slovu
zejména  v  prvních  desetiletích  20.  století,  v  době  sílícího  odvratu  od  romantismu  století
předcházejícího. Kontrast mezi pojmy klasický a romantický zřejmě nejdůkladněji  rozvinul Fritz
Strich v knize  Německá klasika a romantika  (1921). Klade zde proti sobě dva základní koncepty
(Grundbegriffe) - na jedné straně dokonalost (Vollendung), na druhé nekonečno (Unendlichkeit) – a
oba pak staví do ostrého kontrastu.617 Podobný spor přitom vnímali i samotní romantikové - již A
W.  Schlegel  vnímá  klasicistní  poezii  dokonalosti  jako  protikladnou  vůči  romantické  poezii
nekonečné touhy618 -  teprve Strich však toto vzájemné napětí dovádí do důsledků. Ukazuje, jak tyto
konkurenční pojmy přivádějí své zastánce ke zcela odlišnému chápání umění i života. 

Sehnsucht směřuje k neohraničenu a své zastánce nutí překonávat dané meze (Grenzen) – ať už se
jedná  o  meze  přesné  umělecké  formy  nebo  společenských  norem.  Romantický  člověk  „hledá
vysvobození v nekonečnu, které se nachází za hranicemi tohoto života a zkušenosti, za hranicemi
prostoru a času. Je nešťastný, roztoužený, straní se světa  (unselig, sehnsüchtig, weltflüchtig).“619

Snaží  se  dosáhnout  naplnění  buď  ve  výšinách  křesťanské  duchovnosti,  anebo  v  hlubinách
„dionýské“ extáze.620 K přítomnosti má odpor.  Je stále puzen k cestě a nikde nemá klid. Jeho ideál
nekonečného štěstí ve skutečnosti každé štěstí znemožňuje – vždy totiž musí zůstat nedosažený,
jinak by přestal být nekonečným ideálem.621 

Klasicista naopak neusiluje o překonání norem a formy, ale o dokonalost v rámci stanovených mezí.
Je skeptický vůči cestám za Modrou květinou, ať už mají podobu putování k dálce nebo vzestupu k
nebi.  Zprostřed  proměn času  neutíká  k představám minulého či  budoucího  zlatého věku,  ale  k
nadčasové přítomnosti  (zeitlose Gegenwart).622 Zatímco romantického člověka touha po osobním
nekonečném ideálu vede k náboženské mystice či k utopické politice, klasicista hledá útěchu ve
věrnosti  věčně  platným pravidlům,  v  uměřenosti  a  formální  dokonalosti.  Nesnaží  se  překonat
hranice lidství, neusiluje o nasměrování touhy směrem k nebi, o zbožštění. Nehledá cestu vzhůru a
ven, ale právě tu cestu z ustáleného rčení, jíž  jsou dány přívlastky „zlatá“ a „střední“. Usiluje o

614 STRICH: Deutsche Klassik und Romantik, s. 56. 
615 WELLEK: Koncepty literární vědy, s. 38. 
616 Kapitoly 4.4.2. a 4.5.2.
617 STRICH: Deutsche Klassik und Romantik, s. 22. 
618 WELLEK: Koncepty literární vědy, s. 50. Cf. též HEINE: „Romantická škola“, in: O Německu, s. 191:  „Klasické

umění  mělo  zobrazovat  pouze  věci  konečné  a  jeho  postavy  mohly  tedy  být  totožné  s  umělcovou  myšlenkou.
Romantické umění mělo zobrazovat nebo spíše naznačovat nekonečno a samé spiritualistické vztahy.“

619 STRICH: Deutsche Klassik und Romantik, s. 24. 
620 Tamt., s. 25.
621 Cf. tamt., s. 29.
622 Tamt., s. 41. 
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vyrovnanost, o vyvážení touhy rozumem, zákonem a tradicí, zatímco romantik záměrně překračuje
meze  a  hledá  opojení  –  „opojení  lásky,  bolesti,  radosti,  vína,  poezie“.623 Sensualismus  a
spiritualismus jsou tak z klasicistní perspektivy jen dvě krajní polohy téže romantiky.624 Apollónovi
nepřátelé Kristus a Dionýsos jsou bratři.  

Romantika velebí na jedné straně volnou lásku, na druhé straně lásku rytířsky zduchovnělou – Dona
Juana s jeho tisíci a třemi milenkami, Dona Quijota s jeho Dulcineou. Klasicismus naopak chválí
manželství  jako zdroj  stálosti  (Dauer) v proměnách času.625 Cení si  majetku,  pořádku a dalších
buržoazních  jistot,626 právě  těch,  které  z  romantické  perspektivy  nepředstavují  nic  víc  než
pohodlnou, polštáři vystlanou celu bránící duši v rozletu k dálce. Klasicista namítá, že svět, který
romantik považuje za vězení, je ve skutečnosti zahradou, která nám byla dána na starost – a pohled
přes  její  zdi  k  zázračné  květině  na  obzoru  nás  pouze  odvádí  od  péče  o  svěřené  rostlinstvo.  A
romantik  odpovídá:  „Než  abych věnoval  srdce  kapustě  a  květáku,  to  raději  budu  dál  hledět  k
Modrému květu v dálavách, i kdyby mi nikdy patřit neměl.“ A klasicista kontruje: „Tvá láska je
láskou adolescenta k vzdušným zámkům, příznakem duchovní nezralosti. Nečinná adorace přízraků
za zdí děti nezplodí a domy nepostaví.“ 

Ze  Strichem hájené  klasicistické  perspektivy je  zřeknutí  se  (Entsagung)  nekonečné  romantické
touhy nutnou podmínkou plodného života ve světě.627 Sehnsucht smí být pouze spoře užívaným
kořením našeho žití628 – večer po práci je možné vyhoupnout se na zídku zahrady a chvilku snít.
Běda však těm, kdo zůstanou v uchvácení zírat a kdo si ze služebné touhy učiní svou paní.

S  podobně  ostrou  kritikou,  jež  odmítnutí  romantiky  spojovala  se  záchranou  lidstva  před
barbarstvím, přišel  již  o několik let  dříve také americký konzervativní  myslitel  Irving Babbitt  v
knize  Rousseau a romantismus (1919).629 Zde však analogie nekončí: oba badatelé také používají
podobnou metodu srovnávání protikladných pojmů. Strich se věnuje napětí mezi dvěma ideály  -
dokonalostí a nekonečnem - a studuje jejich odlišný vztah k pojmu hranice. Babbitt zase s oblibou
užívá podobného kontrastu mezi  mezemi a neomezeností,  mezi  středem (center) a odstředivostí
(excentricity), mezi normami společenského chování (decorum) a individuálními aspiracemi. 

Představuje romantika jako člověka,  který svou výlučnost  zakládá především na skutečnosti,  že
touží více než jeho filistrovští spoluobčané.630 Romantik klade svůj idealismus do kontrastu s jejich
přízemností.  Jeho  ideál  však  ve  skutečnosti  nemá  žádný  pozitivní  obsah  -  je  jen  neurčitým
nekonečnem, které vlastnit nelze.631 V jeho jménu jsou pak z romantických pozic hájeny excesy
proti formě a normám, uměleckým i společenským. Podobně jako Strich se Babbitt též domnívá, že
romantik „prosazuje rajské snění (Arcadian revery), které smí být nanejvýš příležitostnou útěchou
uprostřed závažných úkolů života (serious business of life) jako náhražku za život“.632 

Romantický idealismus prý vede k neštěstí a k pasivitě.633 Má-li být naplnění Sehnsucht hlavním
životním cílem a pokud touhu zároveň ve světě nelze uspokojit, proč se potom věnovat budování
„pozemské obce“? Takovýto idealismus navíc údajně nevyžaduje ani žádné mravní úsilí:  pokud

623 Tamt., s. 62. 
624 Tamt., s. 68. 
625 Cf. tamt., s. 46-7.
626 Tamt., s. 48. 
627 Cf. tamt., s. 59.
628 Cf. tamt., s. 50. 
629 BABBITT: Rousseau and Romanticism, s. 278. 
630 Cf. tamt., s. 219. 
631 Tamt., s. 81. 
632 Tamt., s. 81. 
633 Tamt., s. 237 a 242.
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štěstí  není  nalezeno,  pak  romantik  podle  Babbitta  nevidí  příčinu neúspěchu v sobě  a  ve svých
přepjatých, nerealistických tužbách, ale ve světě, jenž není jeho ušlechtilé duše hoden.634 Zatímco v
klasicistní  perspektivě je štěstí  výsledkem práce,  především práce na sobě a růstu ve ctnostech,
romantický ideál štěstí je citový, spojený  s  „pasivním prožitkem krásného okamžiku“.635 Babbitt
dále Sehnsucht považuje za subtilní formu narcismu, za převlečené sobectví.  „Myslíme si, že se ,
rousseauista´“  -  jak  autor  romantika  často  nazývá  -  „klaní  před  ideální  ženou,  přírodou  či
samotným  Bohem,  pokud  se  však  podíváme  blíže,  spatříme  ho  ve  skutečnosti  (...)  v  ustavičné
adoraci  před  nejsvětější  svátostí  sebe  sama.“636 Romantická  touha  je  Babbittovi  sebestředným
prahnutím  po  vlastním  naplnění.  Jako  taková  nemá  být  následována,  ale  naopak  omezena  a
usměrněna ve svém rozletu. 

Na  rozdíl  od  Stricha  však  Babbitt  ostře  rozlišuje  mezi  romantikovou  nenasytnou  Sehnsucht  a
posvátným nepokojem (divine discontent) náboženského člověka.637 V obou případech se jedná o
pohyb k nekonečnu, první je však odstředivý a vede jedince v jeho bezmezných nárocích ven z
neuspokojivé  reality  směrem do  imaginativního  jinosvěta  osobních  narcistních  snů  o  naplnění,
zatímco druhý pohyb je  dostředivý –  má  povahu  řady prohlubujících  se  konverzí  provázených
nárůstem vnitřní vyrovnanosti:

„Odstředivá  imaginace  může  poskytnout  přístup  k  „nekonečnu“,  je  to  však
nekonečno bez obsahu, a znamená tedy nekonečný nepokoj, nikoliv klid. Najde se
někdo,  kdo  by  se  odvážil  vážně  tvrdit,  že  prahnutí  německých  romantiků  po
neohraničeném má něco společného s nejvyšším a dokonalým Středem, jejž Dante
zahlédne v závěru Božské komedie a v jehož přítomnosti ztratí řeč?“638

Babbitt  tedy neukazuje tak jako Strich pouze rozdíl  mezi  klasicistní  dokonalostí a romantickým
nekonečnem, ale zároveň i jistou podobou nekonečna, která je slučitelná s odmítáním Sehnsucht:
totiž nikoliv putování vzhůru a za obzor, ale nikdy nekončící přibližování se k středu. Sám se hlásí
k  ideologii  „nového  humanismu“  a  není  vyznavačem  žádného  náboženství.639 Úsilí  o  svatost
přítomné v obou těchto  náboženstvích  však  vnímá jako přímo protikladné k romantické  touze.
Romantické  nekonečno  pro  něj  znamená  narůstající  vychýlení,  náboženské  naopak  narůstající
zpřesnění ve vztahu k normě, jíž je klasicistní dokonalost  (Vollendung, o níž hovoří i Strich), ať už
estetická v umění, či mravní v životní praxi.

Mezi přímé Babbittovy žáky a pokračovatele patřil i T. S. Eliot, jenž se též programově hlásil ke
klasicistní tradici640 a výraznou měrou přispěl k modernistické kritice romantismu, která v umění a
humanitních vědách vládla po celou první polovinu 20. století a dodnes má značný vliv.641 Eliot
ukázal latentní náboženské předpoklady humanistického myšlení svého předchůdce a svůj vlastní
klasicismus  postavil  na  pevnější  základy tradičního  křesťanství.642 Vznikl  tak  podivný paradox:
Kristus je na jedné straně Fritzi Strichovi stává šifrou noci a zosobněním odmítaného romantického
634 Tamt., s. 237. 
635 Tamt., s. 265. 
636 Tamt., s. 234-5. Cf. též s. 179.
637 Tamt., s. 197-8.
638 Tamt., s. 203. 
639 Nemá ani příliš potřebu rozlišovat například mezi buddhismem a křesťanstvím, a jeho závěry tedy v tomto ohledu

působí poněkud vágně. 
640 Cf. WELLEK: Koncepty literární vědy, s. 35. 
641 Například v knize esejí anglického spisovatele a kritika Dana Ackroyda Albion vydané roku 2002 najdeme kapitolu

„Romantický klam“ (s. 423nn.)  psanou v zřetelně eliotovském duchu. Romantismus je zde odmítán pro svůj kult
individuality, jenž rozbíjí mnohem hlubší a hodnotnější sílu tradiční „anonymní“ imaginace předávané z generace na
generaci.  Přerušuje  prý  spojenectví  mezi  umělcem  a  širší  komunitou.  Autor  si  všímá  romantické  obhajoby
vyvrženectví reprezentované u mnohých autorů postavou Kaina, případně jiného „nepokojného poutníka“.  

642 Cf. ELIOT: „The Humanism of Irving Babbitt“, in: Selected Essays, s. 471-80. 
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nekonečna, na druhé straně T. S. Eliotovi oporou klasicistní tradice a antiromantické kritiky. Ke
komplikovanému vztahu křesťanství a Sehnsucht se brzy znovu vrátíme, vlastní Eliotovy výtky vůči
romantismu však nyní již blíže zkoumat nebudeme, jednak proto, že do značné míry vycházejí z
Babbittových a jednak proto,  že se týkají  především otázek estetických a kulturních, jež nemají
přímou religionistickou relevanci.643 

Alespoň okrajově bychom se naopak měli zmínit  o fenoménu tzv. romantické ironie, která se na
první pohled jeví jako blízká příbuzná klasicistní kritiky, o níž právě hovoříme. V práci jsme dosud
představili několik děl psaných samotnými romantiky, v nichž je však Sehnsucht zároveň nahlížena
s určitou podezřívavostí. V textech jako je Tieckova Runová hora či Hoffmannovy Doly ve Falunu
je nekonečná touha ukázána v nesmiřitelném protikladu ke všednímu dni.644 Ti, kdo se jí nechají
vést, podstupují riziko šílenství a sociální izolace. Jít za ní pro ně znamená vzdát se domova, rodiny
i širšího společenství. Putují do samoty hor či dolů, aby zde hledali dokonalé štěstí, v jehož jménu
opouštějí  všechny závazky k vezdejšímu světu.  Ani v závěru těchto děl  přitom není  jasné,  zda
hrdinové  následovali  pokušení  či  povolání,  zda  v  hlubinách  a  dálkách  všechno  nalezli,  anebo
všechno ztratili. Volá Sehnsucht romantiky z vězení tohoto světa k pravému domovu kdesi jinde,
anebo je jen pokouší k hříšným a rouhavým pokusům vymanit se z člověku vymezených hranic? Je
důsledný romantik spíše asociálním šílencem, anebo vizionářem pravdy uprostřed nic nechápajícího
davu? 

Právě napětí mezi nekonečnou Sehnsucht na jedné straně a omezeností lidského života ve světě na
straně  druhé  je  základním  zdrojem  romantické  ironie,645 již  Maarten  Doorman  definuje  jako
„vědomí,  že  neodvratitelná  touha  po  nekonečnu  a  transcendentnu  s  sebou  přináší  stejně
neodvratitelnou beznaděj  z  nenaplnitelnosti“.646 V Hoffmannově  Zlatém kořenáči  tak proti  sobě
stojí poetická říše salamandra Lindhorsta a únavně prozaický svět měšťanských pánů konrektora
Paulmanna a registrátora Heerbranda – oba vesmíry se pak přou o Anselmovu duši.  Podobně v
Dolech ve Falunu probíhá zápas o mladíka Elise mezi dcerou důlního podílníka Dahlsjöa Ullou a
tajemnou královnou podzemní  říše.  V  Runové hoře  válčí  o Kristiána nížina  s  horami,  květy se
skalami, usedlý zahradnický život s loveckým životem nespoutané touhy. Podobné, paradoxní pnutí
mezi Sehnsucht a vnějším světem, který se jí úporně staví na odpor, bychom v romantickém umění
nalezli v nesčetných variacích. Patrně největším mistrem této ironie je pak Heinrich Heine,647 u nějž
se často dokonce v jediném souvětí mísí vůně Modré květiny se zápachem z kompostu. Jako když
postilion Pieper velebí umírající Žofii a básník k tomu dodává:  „Jak báječná musila být bytost, o
níž  dokonce  i  zatrpklý  Pieper  řekl,  že  je  to  anděl!  A říkal  to,  odháněje nohou ve vysoké botě
štěbetající a poletující drůbež.“648

Navenek se  podvojné  vidění  romantického ironika,  jenž  vedle  sebe  líčí  vzlety Sehnsucht  i  její
narážení o realitu, jenž ukáže kouzlo nekonečna stejně přesvědčivě jako možné negativní důsledky
cesty k němu, jeví příbuzné postoji  antiromantického klasicisty. Babbitt  se však proti  takovému

643 K Eliotově antiromantismu cf. např. esej „Arnold and Pater“, Tamt. s. 431-443; též HOUGH: The Last Romantics, s.
114-5. Cf. též pokus (nepříliš přesvědčivý) číst samotného Eliota jako romantika, pro nějž zkušenost Sehnsucht hrála
klíčovou roli: ENRIGHT a SHOUKRI: „Nur wer die Sehnsucht kennt“, in: Journal of Comparative Poetics, s. 101-
112.  Dále cf. Lewisův hořký, do alegorie halený výpad proti Eliotovu klasicismu, Babbittovu humanismu a proti
neoscholastice v kapitole „Three pale men“ z knihy The Pilgrim´s Regress, s. 97nn. 

644 Cf. i  další  v práci  již  několikrát  zmíněné texty: Hoffmannův  Zlatý  kořenáč,  případně pasáž o Modré květině z
Heineovy Romantické školy. Určitou, méně uvědomělou podobu tohoto napětí mezi Sehnsucht a vezdejší realitou,
které nazýváme romantickou ironií, lze  nalézt i v prózách  Williama Morrise (cf. LEWIS: „William Morris“, in:
Selected Literary Essays, s. 224-6, 228-9).

645 Cf. Wackenroderovy poznámky o hudbě, jak je líčí Sybille REICHERT: Unendliche Sehnsucht, s. 147. 
646 DOORMAN: Romantický řád, s. 81. Cf. BABBITT: Rousseau and Romanticism, s. 188. 
647 Cf. BABBITT: Rousseau and Romanticism, s. 206.
648 HEINE: „Romantická škola“, in: O Německu, s. 260. 
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srovnání ohrazuje: za klasicistní  prý může být označena ironie Sókratova, jež relativizuje lidská
mínění ve jménu vyšší pravdy a zažité zvyky ve jménu vyšší etiky. Romantická ironie však ve své
relativizaci postrádá podobný střed, v jehož jménu by se zpochybňující výsměch odehrával.649 Je
stejně odstředivá jako sama Sehnsucht. Není jen relativizující ve vztahu k falešným domněnkám,
ale relativistická. Usiluje nejen o zpochybnění cizích mínění, ale i vlastních. Upadá do sebeparodie
a  i  to  činí  pro  uchování  Sehnsucht.650 Rozmazává  tak  totiž  meze,  rozvolňuje  pevné  hranice  a
uspořádaný kosmos nahrazuje chaosem, který v romantické perspektivě znamená potencialitu, a pro
touhu je tedy přitažlivější než uspořádaný, přesnými zákony ovládaný svět. Romantická ironie je
bloudivá,  vedená  ideálem  nekonečna,  klasicistní  ironie  je  naopak  dostředivá,  vedená  ideálem
dokonalosti. Jedna vede k rozmlžení, druhá k projasnění. 

Tieckovy, Hoffmannovy ani Heineovy texty tedy nemůžeme zařadit po bok Goethovy, Strichovy či
Babbittovy kritiky romantismu. Romantická ironie sice ukazuje úskalí  nekonečné touhy, činí tak
však více či méně ve službách romantické mystiky. Skutečnost,  že jí záměrně schází  Babbittem
vyžadovaný  střed,  v  jehož  jménu  by  své  výpady  podnikala,  jí  však  zároveň  poskytuje  méně
normativní, méně moralizující  nádech. Působí  popisnějším, ne tak hodnotícím dojmem. Ukazuje
krásu zázračného  jinosvěta,  k němuž Sehnsucht tíhne a ukazuje i jeho nebezpečí, aniž by se na
rozdíl  od klasicistní ironie zaujaté ve prospěch norem tohoto světa, jasně přikláněla na jednu či
druhou stranu. Její „neukotvenost“ tedy nemusí být vykládána jako snaha rozostřit hranice ve jménu
Sehnsucht, ale spíše jako úsilí o spravedlivý pohled, jenž touze neupírá její zázračnost a zároveň
nezastírá ani její rizika. 

5.2. Ateista

Klasicista vinil Sehnsucht z odstředivosti,  z odporu k normám a z lásky k nemoci a smrti jako
šifrám nekonečna. Další typ kritika, jemuž dáváme pracovní jméno ateista, romantické touze vytýká
především to, že plodí iluze, že své vyznavače přivádí k falešným útěchám a zároveň odvádí od
skutečných problémů světa. Klasicista se ohrazoval proti jedovatým výparům Modré květiny, ateista
tvrdí, že Modrá květina je přelud.

Ateistická kritika se na rozdíl od té předchozí neobrací proti romantismu přímo, ale soustředí se
především  na  zpochybnění  náboženství,  jež  vnímá  jako  výraz  lidské  touhy  po  naplnění,  jako
produkt  přání,  který  však  vposledku  člověka  neosvobozuje,  ale  spoutává.  Dva  nejvýznamnější
zastánce tohoto typu kritiky – Karla Marxe a Sigmunda Freuda651 – zde s ohledem na známost jejich
teorií představíme pouze schematicky a zaměříme se jen na ty aspekty jejich filosofie náboženství,
které se k tématu Sehnsucht vztahují.

Marx v úvodu svého spisu  Ke kritice Hegelovy filozofie práva, odkud pochází i  slavný výrok o
náboženství jako „opiu lidstva“, mimo jiné píše: 

„Zrušit náboženství jako  iluzorní  štěstí lidu znamená žádat jeho  skutečné  štěstí.
Požadujeme-li, aby si nedělal iluze o svém stavu, požadujeme zrušení stavu, který

649 „One may say  indeed  that  Socrates  and  the  Rousseauists  (…) are  both  moving  away from convention but  in
opposite directions. What the romanticist opposes to convention is his ,genius´ that is, his unique and private self.
What Socrates opposes to convention is his universal and ethical self.“ BABBITT: Rousseau and Romanticism, s.
193. 

650 Cf. Tamt., s. 191.
651 Freud sám přímé spojování psychoanalýzy s ateismem odmítá (cf. „Budoucnost jedné iluze“, in:  Nespokojenost v

kultuře, s. 37), faktem však zůstává, že právě freudiánská kritika náboženství jako iluze a jako pouhého projevu
sublimovaného sexuálního pudu se ve 20. století stala jedním z častých argumentů ateismu.
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iluzi potřebuje. Kritika náboženství je tedy  počátek kritiky slzavého údolí, jehož
svatozáří je náboženství.“652

Líčí zde náboženství jako projev sociální nespravedlnosti, který zmizí, jakmile se revolucí radikálně
změní materiální podmínky, v nichž utlačovaní lidé žijí. Marx odmítá představu světa jako slzavého
údolí. Ta totiž prý člověka vede k tomu, aby štěstí očekával za obzorem tohoto života a nebouřil se
proti útlaku. Z marxistické perspektivy je především třeba, aby lidstvo přijalo vezdejší svět jako
svůj jediný domov a začalo jej budovat. Náboženství nechává chudáky, aby ve svých chatrčích snili
o zásvětních palácích ze slonové kosti. Dostane-li se jim však důstojného bydlení – například 2+1 v
paneláku – přestanou náboženskou iluzi potřebovat. 

Marx sám se ve své kritice romantickou mystikou přímo nezabýval, byť právě ona výrazně tíhne k
odhodnocení vezdejší skutečnosti ve jménu plnosti za obzorem. Odmítání romantismu z ortodoxně
marxistických  pozic  bychom  však  našli  například  u  maďarského  literárního  historika  Georga
Lukácse,  jenž  haní  romantický,  zejména  Novalisem  vyjádřený,  „kult  noci  a  smrti,  nemoci  a
rozkladu“.653 Vidí v romantice extrémní subjektivismus cesty za individuálním naplněním – ta vede
nejprve od opojení k opojení a nakonec  končí  „saltem mortale směrem k religiozitě“.654 Kritika
romantismu, který prohlubuje lidské zotročení a produkuje iluze, je tedy pro Lukácse  „nanejvýš
naléhavým úkolem  německé  literární  historie“  a  „nikdy  nemůže  být  dost  hluboká  a  ostrá“.655

Důvody jeho antiromantismu přitom nejsou v první řadě estetické, ale politické.  

Dodejme jen na okraj, že marxističtí kritikové romantiky se proti náboženským iluzím romantické
mystiky stavějí proto, že v nich vidí falešnou, z pravé cesty svádějící odpověď na Sehnsucht. Sami
se však toutéž touhou nechávají  vést  k vytváření kvazináboženské a utopické představy zlatého
věku třídní  spravedlnosti.  Tuto  tendenci  jsme na  příkladu Williama Morrise  ukázali  v  kapitole
4.2.2., kde jsme se  pozastavili i nad projevy romantické touhy u mladého Marxe. Na rozdíl  od
klasicisty marxista nestaví proti odstředivé Sehnsucht ideál vyváženosti a centrality, ale pouze jinou
formu odstředivosti a prahnutí po nekonečnu. 

Pokud se marxistická kritika náboženství jako iluze soustředí především na rovinu sociální a na
téma útlaku, Freud naproti tomu obrací pozornost - zejména ve spise  Budoucnost jedné iluze -  k
jedinci a potřebám jeho psýché. I on chápe náboženské představy jako iluze udržované silou přání,
jako projev touhy po ochraně v ohrožení,  po spravedlnosti  a po prodloužení života  za horizont
smrti.  Proti  zaujatosti  těchto  náboženských představ  zkreslujících  obraz  reality  pak  staví  ideál
nepředpojatého a objektivního vědeckého zkoumání.656 

Z hlediska tématu Sehnsucht je pro nás však zajímavější Freudova kniha Nespokojenost v kultuře, v
níž autor přichází s kontrastem dvou nepřátelských principů. První z nich, princip slasti pohánějící
člověka k hledání vlastní blaženosti, má původ v raném dětství, kdy jedinec zprvu převádí celý svět
na své já; druhé lidi stejně jako veškerou vnější realitu přitom vnímá jakou svou součást a jako
prostředek k naplnění vlastních tužeb. Druhý, princip reality, reprezentuje v duši člověka působení
vnější skutečnosti, která mu zabraňuje v uskutečnění sobeckých přání.657 Právě tento druhý princip
si postupně, zatímco dítě  začíná vnímat okolní svět, který není v jeho moci, vyžaduje stále více
pozornosti  a  je  nutno  se  mu  přizpůsobovat.  Nicméně  zbytky  původního  „všeobjímajícího  já“
přetrvávají i do dospělosti – vynořují se například na vrcholu zamilovanosti, kdy se též dočasně stírá

652 MARX: „Ke kritice Hegelovy filozofie práva. Úvod“, in: K. Marx a B. Engels: Vybrané spisy I, s. 12. 
653 LUKÁCS: Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Literatur, s. 52.
654 Tamt., s. 53.
655 Tamt., s. 55. 
656 FREUD: „Budoucnost jedné iluze“, in: Nespokojenost v kultuře, s. 30-4. 
657 FREUD: Nespokojenost v kultuře,  s. 61.
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hranice  mezi  subjektem  a  objektem.658 Také  náboženský  „oceanický  pocit“  harmonie  s
veškerenstvem je prý takovou ozvěnou z raného dětství, a tedy projevem neomezeného egoismu.659  

Člověk je pro Freuda narcistou toužícím po obnovení  původní infantilní  slasti  a odmítajícím se
podřídit principu reality, jemuž se však do do určité míry podřídit musí – je k tomu nucen kulturou
založenou  mimo  jiné  na  potlačování  a  usměrňování  pudovosti  a  omezující  jedince  ve  jménu
většiny.660 Autor ve zbytku knihy podává přehled různých podob cesty nespokojeného dospělého
člověka za štěstím. Líčí věčný boj principu slasti a principu reality, který nikdy nelze vyřešit k plné
lidské  spokojenosti,  protože  lidí  je  mnoho  a  nároky každého  původně  všeobjímajícího  já  jsou
nekonečné. Nabízí se však řada individuálních řešení: hedonismus i askeze, chemická intoxikace i
náboženství.  Právě  náboženská  odpověď,  která  na  nemožnost  vnitrosvětského  naplnění  reaguje
projekcí plnosti  na druhý břeh, pak patří  k nejrozšířenějším.661 Podle Freuda je to sice odpověď
iluzivní, proti níž se sám staví ve jménu vědeckého a sociálního pokroku, zároveň však dodává, že
ani věda ani sociální stát člověka k dokonalému štěstí nepřivedou. Nároky lidského já vedeného
principem  slasti  budou  vždy  větší  než  možnosti  uspokojení,  jaké  svět  poskytuje.  Rakouský
psycholog se tu tedy projevuje spíše jako skeptický diagnostik touhy než jako její kritik. 

Freudovým pojetím principu slasti a infantilního narcismu jsme se zde zabývali především proto, že
se dá velmi dobře na romantiku aplikovat a bylo často používáno (například D. H. Lawrencem) jako
argument proti ní – jako argument z pozic nikoliv klasicistních a antiromantických, ale spíše – jak
píše Lewis - „subromantických“.662 Nekonečná Sehnsucht je podle tohoto přístupu pouze projevem
lidské pudovosti. Jako taková nemůže být zodpovězena zásvětními sny romantických mystiků, ale
mnohem lépe, byť ne definitivně, vhodnou milenkou. Zůstává otázkou, zda lze romantickou touhu z
hlediska pudů a principu slasti uspokojivě vysvětlit. Nemůžeme ji zde však zkoušet zodpovědět,
aniž bychom se posunuli mimo rámec tématu od kritiků romantiky ke kritice jejích kritiků.663 

Můžeme si však alespoň všimnout, že u Freuda i  u marxistů je Sehnsucht nejprve redukcionisticky
převedena na nějakou jinou konkrétní potřebu – potřebu vysvobození od útlaku či potřebu návratu
ke zkušenosti  všeobjímajícího infantilního já – a poté je nabízena odpověď právě na tuto jinou
potřebu. Ať už je tou odpovědí psychoanalýza nebo revoluce, v obou případech se jedná spíše o
návrhy alternativních naplnění romantické touhy po nekonečnu než o její kritiku v pravém slova
smyslu.

S takovou podobou kritiky se v mnohem radikálnější podobě setkáme v díle Friedricha Nietzscheho,
jehož  koncepce věčného návratu664 stojí  v  opozici  k romantickým, křesťanským i  marxistickým
eschatologickým  představám,  které  všechny  spojuje  myšlenka  dosud  plně  neuskutečněného
naplnění,  k jehož plnosti  je třeba vzhlížet  do budoucna na konec dějin  nebo za hranice tohoto
života. Nietzsche naproti tomu usiluje o zhodnocení přítomného okamžiku a staví se proti každé
formě toužebného útěku z tohoto světa k budoucnosti či za obzor. Jeho Zarathustra úpěnlivě prosí
své  učedníky:  „Zůstaňte  mi  věrní  zemi,  bratří  moji,  celou  mocí  své  ctnosti!  Vaše  láska,  jež
obdarovává, i vaše poznání nechť slouží smyslu země!“665 Představa věčného návratu téhož je pak

658 Tamt., s. 59.  K tématu narcismu cf. např.  Chateuabriandova Reného, jenž touží po ženě, která by byla „rovněž
vyňata ze mě“ (Atala. René, s. 138) či časté téma incestní lásky v romantické poezii, zejména Byronově. 

659 FREUD: Budoucnost jedné iluze, s. 66. Zastánci této Freudovy teorie by asi těžko hledali lepší materiál k doložení
svého názoru než je Wordsworthova  „Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood“, in:
Selected Poems., s. 245-52.

660 FREUD: Budoucnost jedné iluze, s. 90n. 
661 Tamt., s. 79. 
662 LEWIS: The Pilgrim´s Regress, s. 10-11.
663 Cf. však alespoň LEWIS: Surprised by Joy, s. 169 nebo LEWIS: The Pilgrim´s Regress, s. 58-64. 
664 NIETZSCHE: Tak pravil Zarathustra, s. 197-203.
665 Tamt., s. 67.
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vlastně  jakýmsi  „teologickým“ rámcem vysvětlujícím a  ospravedlňujícím tuto  „věrnost  zemi“  -
pokud se vše, co se nyní děje, bude znovu a znovu opakovat, pak je odsouvání naplnění kamkoliv
na druhý břeh pošetilé; usilovat o štěstí a žít v plnosti je nutné tady a teď. Vedle té Nietzcheho
eschatologie se – jak už si všimli mnozí před námi – ta marxistická jeví jen jako křesťanská hereze. 

5.3.Teolog

Třetí hlavní typ kritika Sehnsucht, jemuž dáváme jméno teolog, vidí v Modré květině především
modlu,  zlaté tele,  falešnou náhražku za živého Boha. S tímto křesťanským666 antiromantismem,
který  touhu chápe jako jeden ze zdrojů idolatrie, se setkáme zejména v protestantské teologii a to
již v jejích počátcích u Kalvína i u Luthera.667 Ti oba v návaznosti na myšlení svatého Augustina
považují  lidskou  přirozenost  za  zcela  zkaženou  a  lidské  pokusy  o  hledání  Boha  za  předem
odsouzené k neúspěchu. Člověk byl hříchem natolik zaslepen, že nedokáže z vlastních sil učinit ani
krok k pravdě.  Lidské hledání je pouhým blouděním, jež nemůže vést k nalezení Boha. Toho je
možno poznat bez vlastních zásluh, pouze díky jeho milosti a skrze zjevení. Touha po naplnění sice
vede člověka k tomu,  aby hledal  útěchu v náboženství,  ale  náboženství  modloslužebném,  které
nemá s uctíváním pravého Boha nic společného. 

Romantismem ovlivněná protestantská teologie 19. století se od původního reformačního důrazu na
naprostou  lidskou  hříšnost  a  nepodmíněnou  Boží  milost  značně  odchýlila.  Určitý  návrat  ke
Kalvínově a Lutherově kritice náboženství pak znamenala až dialektická teologie první poloviny 20.
století, spojená především s osobností Karla Bartha.  Ta opětovně vyzdvihla  na jedné straně Boží
jinakost a transcendenci, na druhé straně lidskou padlost. Znovu tak rozevřela propast mezi lidskou
touhou po Bohu, která je zdrojem modloslužebných náboženství, a Boží milostí, na niž člověk ze
své strany odpovídá nikoliv náboženstvím, ale vírou.  Jak to výstižně líčí Heller, Barthova teologie
do určité míry přijímá výše uvedenou ateistickou kritiku náboženských iluzí: 

„Všecko uctívání model roste jen a jen z člověka. Právě toto se moderně nazývá
náboženství; evangelium s tím však nemá nic společného. Toto rozlišení umožnilo
dialektickým  teologům  přijmout  velice  mnoho  z  kritiky  náboženství,  jak  ji
předložili  hlavně myslitelé 19. století od Feuerbacha přes Marxe až po některé
koncepce novějších existencialistů.“668 

Barthovskou teologii diskontinuity mezi lidskou přirozeností a Boží milostí najdeme aplikovánu na
témata blíže spojená s problematikou Sehnsucht například u švédského teologa Anderse Nygrena,669

jenž proti sobě ostře postavil dvě podoby lásky - vzestupný pohanský erós a sestupnou křesťanskou
agapé. Pohyb lidské touhy k Bohu pro něj stojí v kontrastu k pohybu Boží lásky k člověku. První
pohyb je  egocentrický a  vede  člověka  k  tomu,  aby hledal  sebenaplnění  na  nebesích,  druhý je
teocentrický a vede člověka, aby následoval Boží sebevydání. Agapé evangelií byla prý po většinu
dějin křesťanství až do reformace kontaminována vlivem platónského erótu a teprve s Lutherem
došlo k teologickému návratu k prvokřesťanskému důrazu na princip sola gratia.  

Nygrenovskému  rozlišení  erótu  a  agapé  se  pak  v  souvislosti  s  romantikou  věnoval  švýcarský
myslitel Denis de Rougemont, jenž ve své kritice Sehnsucht – která do určité míry zrcadlí kritiku
klasicistní -  staví vášeň noci proti normě dne.670 Erós vnímá jako sílu, jež z tohoto světa činí slzavé

666 Případně židovským – viz dále. 
667 Cf. HELLER: Nástin religionistiky, s. 20 a 33-4. 
668 Tamt., s. 37. 
669 Cf. NYGREN: Agape and Eros, 764 s. 
670 ROUGEMONT: Love in the Western World, s. 25. 
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údolí  a  probouzí  touhu  po  „skutečném  životě“,  který  však  není  ničím  jiným  než  zásvětním
naplněním.671 Ve  jménu  lepšího  žití  tedy  své  vyznavače  přivádí  do  náruče  smrti.  Agapé  pak
Rougemont představuje jako lásku v podobě sestupné Boží milosti, jejímž nejzazším projevem je
Boží vtělení672 a která  člověka učí  vydávat se pro druhé uprostřed hranic tohoto světa. Agapé
znamená sestup a sebevydání pro bližní, nikoliv vzestup k vidině osobního naplnění. 

Sporem mezi pohanským erótem a křesťanskou agapé se Rougemont zabývá především na poli
vztahů mezi mužem a ženou. První podobu lásky přitom spojuje s nevěrou a tíhnutím k noci jako
obrazu narcistního sebenaplnění, druhou naopak spojuje s institucí manželství a životem uprostřed
světa.  Autor líčí  boj  těchto principů v dějinách evropské kultury od okcitánských trubadúrů 12.
století až po současný Hollywood. Německý romantismus přitom představuje jako vzkříšení erótu a
s ním spojených „manichejských“ a dualistických představ o zásvětním dobru a uvěznění duše ve
světě.673 Zvláštní pozornost přitom věnuje Wagnerově opeře  Tristan a Isolda, na jejímž příkladě
ukazuje, že vášnivá romantická láska ve skutečnosti vůbec nechce směřovat k pozemskému svazku
v podobě manželství, ale naopak skrytě touží po smrti a zásvětním naplnění. 

Manželská láska se podle de Rougemonta zakládá na agapé, je podřízena „normám dne“ a vyžaduje
vzájemné sebezříkání partnerů. Romantická láska se naopak zakládá na erótu a je „narcismem ve
dvou“.674 Až v posledních dvou staletích se v západní kultuře rozšířila představa, že zamilovanost či
vášeň může dojít naplnění v manželství. Erós, jenž latentně směřuje ke smrti a do zásvětí, tak dostal
nový, falešný předmět  v  podobě manželky.  Isoldu  si  však  nelze  vzít  za  ženu -  aby mohla  být
obrazem vytoužené blaženosti, musí zůstat vzdálenou.675  Stane-li se v rámci manželství blízkou,
přestane okouzlovat; člověk má pak pocit, že se ve volbě životního partnera zmýlil a hledá znovu a
jinde. Jako lék je podle Rougemonta nutné pochopit protikladnost principů agapé a erótu a založit
manželství na vědomém příklonu k prvnímu z nich, nikoliv na podvědomém tíhnutí k druhému. 

Sehnsucht v podobě romantické vášně Rougemont odmítá jako pokušení – totéž pokušení, které v
hadových slovech  „Budete  jako  bohové!“  zaslechli  již  Adam s  Evou v  Ráji.676 Jeho  kritika  je
zároveň klasicistní i teologická – následování zmíněné touhy vnímá jednak jako hříšné a jednak
jako  společensky nebezpečné:  vede  totiž  k  erozi  manželství  a  k  postupnému  rozkladu  dalších
institucí, na nichž stojí civilizace.

Podobnou –  na  romantickou mystiku  dobře  aplikovatelnou  –  teologickou kritiku  touhy jakožto
zdroje  modloslužebného  náboženství  můžeme  najít  i  za  hranicemi  dialektickou  teologií
inspirovaného protestantismu. Například u již zmíněného T. S. Eliota, příslušníka anglikánské high
church, jenž též neváhá zdůraznit lidskou padlost a sklon touhy k vytváření model,677 nebo také u
židovského myslitele Martina Bubera, který píše: 

„Nelze se odvrátit  od model jako od falešného cíle a  nahradit  je Bohem jako
pravým cílem. Je nutné dospět ke skutečnému obrácení. Musí se změnit nejen cíl,
ale i povaha pohybu. Ten, kdo byl obrácen prostřednictvím substituce, „má“ nyní

671 Tamt., s. 51.
672 Cf. Tamt., s. 163 a 169-70. 
673 Tamt., s. 217-20. 
674 Tamt., s. 277-80.
675 Cf. Tamt., s. 283-7. 
676 Tamt., s. 299.
677 „And when there were men, in their various ways, they struggled in torment towards GOD / Blindly and vainly, for

man is a vain thing, and man without GOD is a seed upon the wind: driven this way and that, and finding no place
of lodgement and germination.. (...) / Worshipping snakes or trees, worshipping devils rather than nothing: crying
for life beyond life, for ecstasy not of the flesh.“ ELIOT: „Choruses from ´The Rock´“, in: Collected Poems 1909-
1935, s. 172. 
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fantóm, který se nazývá Bohem. Ale Boha, věčnou přítomnost,  nelze mít.  Běda
tomu, kdo je tak posedlý, že se domnívá, že má Boha!“678 

Jeho slova mohou být dobře aplikována na proces,  jímž se z romantických poutníků vposledku
stávají romantičtí mystikové. Z Buberovy perspektivy u nich dochází k pouhé substituci jednoho
předmětu touhy za druhý. Skutečná konverze však podle něj vyžaduje víc než nahrazení jednoho
předmětu Sehnsucht (žena, dálka...) jiným (Bůh).  Pravé obrácení k Bohu, pak má paradoxně za
následek  obrácení  pozornosti  od  Boha  ke  světu.  Kontemplace  nebeských  tajemství  má  být
nahrazena vnitrosvětskou službou.679

5.4. Křesťanský romantik čili kritikův kritik

Na závěr této kapitoly o kriticích romantiky a zároveň i na závěr celé práce se pokusme doplnit
spektrum přístupů k Sehnsucht o fenomén „křesťanského romantismu“. Tímto slovním spojením
souhrnně označujeme jinak poměrně rozrůzněné myšlení oxfordských spisovatelů C. S. Lewise a J.
R. R. Tolkiena, některých jejich předchůdců (G. K. Chesterton, George MacDonald) a částečně i
dalších  autorů,680 kteří  usilovali  o  křesťanskou  obhajobu  touhy  před  nařčením  z  eskapismu,
odstředivosti a sklonu k výrobě iluzí či model. 

Dosud jsme se Sehnsucht v souvislosti s křesťanstvím věnovali dvakrát a z naprosto protikladných
hledisek:  na  jedné  straně  v  souvislosti  s  romantickými  mystiky,  na  druhé  v  souvislosti  s
teologickými kritiky romantismu.  Pro první byla Sehnsucht posvátnou touhou po naplnění v Bohu,
pro  druhé  hříšným  a  modloslužebným  prahnutím  po  sebezbožštění.  Obě  odpovědi  –  ať  již
Novalisovo horlivé „ano“ romantické touze nebo stejně horlivé de Rougemontovo „ne“ – se přitom
považují za křesťanské.

Křesťanský romantismus,  o kterém budeme nyní hovořit,  se od obou těchto cest  liší  a v jistém
smyslu se pokouší kráčet uprostřed mezi nimi, aniž by se však k Sehnsucht stavěl kompromisně.
Křesťanský  romantik  sdílí  Novalisovo  „ano“  touze,  jež  ho  však,  je-li  důsledně  následována,
vposledku  přivádí  k  životní  praxi,  která  má  navenek  blíže  ke  klasicistům  než  k  romantickým
mystikům. Domnívá se, že Sehnsucht člověka nevede pryč ze světa, ale naopak přivádí zpět k němu.
S romantickými mystiky do značné míry sdílí  východiska, s jejími  kritiky cíle – je přesvědčený
homo desiderans a zároveň právě díky touze nachází důvody pro službu uprostřed světa a ve světle
dne, nikoliv pro odstředivá tíhnutí k noci.

Stejně jako oba dosud představené křesťanské názory na Sehnsucht, i tento úzce souvisí s pojetím
lidské  přirozenosti.681 Ta  je  v  Rousseauem  ovlivněném  romantismu  vnímána  jako  dobrá,  v
reformačním křesťanství naopak jako zcela zkažená. Na jedné straně pak tedy stojí Sehnsucht, která
se může protoužit až k Bohu, na druhé straně Sehnsucht, jež je pouze továrnou na modly. Jedna

678 BUBER: Já a Ty, s. 134.
679  „Reflexe činí Boha  (...)   předmětem. Její zdánlivý přívrat k prazákladu patří ve skutečnosti k světovému pohybu

odvratu, stejně tak jako zdánlivý odvrat toho, kdo plní poslání, patří ve skutečnosti k světovému pohybu přívratu.“
Tamt., s. 143. 

680 Mezi autory, kteří podobně pojednali vztah mezi nekonečnou touhou a odpovědí na ni v Božím vtělení, mohou být
řazeni i myslitelé křesťanské romantice jinak poměrně vzdálení jako Kierkegaard (cf. zejména jeho postavy rytíře
nekonečné rezigance a rytíře víry z Bázně a chvění) nebo Simone Weilová. 

681 K Lewisově kritice antiromantismu v souvislosti s tématem vztahu mezi milostí a přirozeností cf. CARNELL: Bright
Shadow of Reality, s. 128-132. Cf. též protiklad symbolického Severu a Jihu jako dvou extrémů, mezi nimiž je třeba
hledat  cestu  in:  LEWIS:  The  Pilgrim´s  Regress,  s.  11-12  a  191nn.  Přehnanou důvěru  v  lidskou  přirozenost  i
přehnaný důraz na lidskou hříšnost považuje Lewis za nebezpečné („Opposite evils, far from balancing, aggravate
each other“, s. 12). Jinými slovy: odmítá se postavit na stranu Novalise i T. S. Eliota. 
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tradice hájí souběžnost lidského toužení s působením Boží milosti, druhá oboje klade do ostrého
protikladu. 

Křesťanský romantik se nehlásí ani k jedné z těchto pozic: odmítá lineární cestu Sehnsucht až k
nebi,  odmítá  též,  že  by Sehnsucht  znamenala  pouze  duchovní  bloudění.  Lidská  přirozenost  je
porušená, ne však zcela zkažená. Romantická touha není božská, není však ani modlotvorná – je
považována  za sílu,  jež  přivádí  k  různým obrazům Boha,  které  jej  do určité  míry odrážejí,  ale
zároveň samy nedokáží nasytit. Nepřímo tak ukazuje, co všechno není Bůh. Může být sice zneužita
k vytváření iluzí a model, zároveň je to právě ona, která je odhaluje jako neuspokojivé a falešné.682

Homo desiderans  v ní tak může mít jakýsi ukazatel k Bohu:  Sehnsucht ho přivádí k poznání, že
buď  žádné  naplnění  není,  anebo  není  ničím  známým a  člověku  z  vlastních  sil  dosažitelným.
Výsledkem cesty Sehnsucht  je  tedy bytost  hladová stejně  jako na  počátku,  stojící  teď však  na
hromadě vyzkoušených věcí,  z  nichž žádná nedokázala  nasytit.  Nezbývá jí  než  vzhlížet  k nebi,
směrem ven ze světa, do míst, k nimž se z vlastních sil nelze dostat. Nezbývá jí než doufat, že právě
odtud přijde odpověď. Alternativou k tomuto čekání je sice sebevražedná zkratka romantického
mystika vstříc noci,  ale byla by to alternativa troufalá a poněkud riskantní – romantik přece ze
zkušenosti ví, že předchozí pokusy o přiblížení se k předmětu touhy znamenaly zklamání a ztrátu.
Proč by to teď s tou poslední možností v podobě neznámého zásvětí mělo být jinak? 

Právě  v  pozici  hladovění,  které  už  neví,  kde  hledat,  je  pak  homo  desiderans  v  perspektivě
křesťanské romantiky oslovitelný Bohem. Mlčenlivé čekání hladového člověka, který ví, že už se
nemá kam obrátit pro potravu a přesto nedokáže zapřít  svůj hlad, je modlitbou, jež nemůže být
přeslechnuta.  Bůh k člověku přichází jako odpověď na tuto prosbu o nasycení. Zjevuje se, ne však
jako Bůh neznámých dálek za obzorem, ale jako ten, kdo z dálky a výšky sám přichází blíž, jako ten
kdo sestupuje.  Na hlad lidského erótu odpovídá svou agapé. Lidskou touhu naplňuje a zároveň
převrací. 

Kristus je naplněním Sehnsucht,683 ale naplněním paradoxním. Sytí touhu sebou, dává nalézt plnost
v sebevydání. Touha, již klasicista oprávněně vinil z odstředivosti, tak sice nejprve směřuje ven ze
světa, ale nakonec se setkává s Bohem, jenž sestoupil do samého středu světa, ne s Bohem noci a
mlžných obzorů, ale s Bohem inkarnace. Mohli bychom hovořit též o „eucharistickém paradoxu“:684

hladový člověk je sycen Božím sebevydáním a postupně se stává podobným své potravě – stává se
chlebem pro druhé. Sehnsucht tak člověka nevyvádí ze dne k noci, ze života ke smrti, ale naopak ho
vede blíže do středu - ke starosti o svět.

Zatímco klasicisté a výše zmínění antiromantičtí teologové důrazně varují před vůní Modré květiny,
Lewis s Tolkienem ji radí následovat. Nenabádají člověka tak jako Nietzscheho Zarathustra, aby
zůstal věrný zemi, ale zcela naopak: „Bratře, zůstaň věrný touze!“ Hrozbou není netoužit, ale toužit
málo.685 Nikoliv jít za Sehnsucht, ale spokojit se s čímkoliv menším, než s tím, k čemu volá, by byla
682 LEWIS: The Pilgrim´s Regress, s. 10. 
683 Cf. LEWIS: The Pilgrim´s Regress, s. 148. 
684 Důraz na svátost eucharistie je přirozeně větší u Tolkiena jakožto katolíka než u protestantů MacDonalda, Williamse

či  Lewise.  Cf.  například tuto pasáž  z  jeho dopisu synu Michaelovi:  „Out  of  the darkness  of  my life,  co much
frustrated, I put before you the one great thing to love on earth: the Blessed Sacrament.....  There you will find
romance, glory, honour, fidelity, and the true way of all your loves upon earth. and more then that: Death: by the
divine paradox, that which ends life, and demands surrender of all, and yet by the taste (or foretaste) of which alone
can what you seek in your earthly relationships (love, faithfulness, joy) be maintained or take on that complexion of
reality, of eternal endurance, which every man´s heart desires.“ CARPENTER (ed.): The Letters of J. R. R. Tolkien,
s. 53-4. 

685 Cf. LEWIS: „Weight of Glory“, in: Essay Collection and Other Short Pieces, s. 96. Též: „[T]hose who know best
say this, that any liberal man would choose the pain of this desire, even for ever, rather than the peace of feeling it
no longer: and that though the best thing is to have, the next best is to want, and the worst of all is not to want.“ in:
LEWIS: The Pilgrim´s Regress, s. 179. Naproti tomu klasicistní odmítání touhy je možná rozumné a praktické, ale z
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modloslužba.686 Kdo vytrvá a nevymění nekonečnou touhu za nějakou menší, konečnou, dospěje
nakonec k setkání s Bohem, ale ne s Bohem romantické mystiky, nýbrž s Bohem vtělení.

Křesťanští romantikové se shodnou na tom, že Kristus je naplněním touhy po Modré květině, ne
jejím protikladem. Shodnou se však zároveň na tom, že toto naplnění se zásadně liší od Novalisovy
zásvětní vize, že není ztotožnitelné s útěkem za obzor stvořeného věta. Odpovědí na Sehnsucht pro
ně  není  Bůh  horizontů  a  odstředivých cest  do  neohraničena,  ale  Bůh,  jenž  se  dobrovolně  stal
součástí konečného světa. Pro pochopení různých řešení, s nimiž křesťanská romantika ve vztahu k
touze přichází,  je klíčové právě dogma o inkarnaci.   

Křesťanský romantik je  homo desiderans,  jenž navenek působí jako  homo contentus.687 Plní  své
každodenní  povinnosti,  pracuje,  stará  se  o  rodinu.688 Nepodniká  výpravy k  obzoru  za  Modrou
květinou, nechuraví touhou po smrti  – Goethe i Babbitt  by z něj měli  radost.  I když se však k
nerozeznání podobá lidem spokojeným, ve skutečnosti je jeho pokoj vnitrosvětské spokojenosti na
hony vzdálen.  Homo contentus totiž  na  cestu  nikdy nevykročil,  nikdy nenásledoval  Sehnsucht,
vždycky  si  vystačil  s  málem  (třeba  se  zajištěným  zaměstnáním  a  pivem  po  práci),  zatímco
křesťanský homo desiderans na sobě prožil drama nekonečné touhy, která zkoušela vystoupat až k
nebi, ale našla své nasycení až v Božím sestupu. První se spokojí s málem, druhý s ničím menším
než se  samotným Bohem.689 Oba jsou  možná  podobní  pánové s  kufříkem,  první  však  ve světě
spokojeně přežívá, zatímco druhý tím, že každý den kráčí do práce namísto k zázračnému obzoru,
následuje Boží kenozi.690 Dva pánové s kufříkem, ale jen jedno imitatio Christi.

Křesťanská  romantika  tak  Sehnsucht,  aniž  by ji  vyměnila  za  nějakou  menší  touhu,  smiřuje  se
všedním dnem a svým způsobem odpovídá na protiklad nekonečné touhy v konečném světě, který
je  zdrojem romantické  ironie.  Tieckův  Kristián  i  Hoffmannův  Elis  museli  volit  mezi  věrností
manželce či snoubence a věrností nekonečné touze. Jejich příběhy se uzavírají velikým otazníkem,
nezodpovězeným sporem mezi Sehnsucht a závazky k tomuto světu.  Může být romantický hrdina
vůbec věrný zároveň své touze i zemi? Může žít uprostřed všedního dne, aniž by se stal otrokem a
vězněm každodennosti? Snad všichni dosud zmínění, romantici i jejich kritikové, by na tyto otázky
odpověděli záporně. A Tieck by jen poznamenal, že volba ať už té či oné možnosti nutně znamená
ztrátu  toho,  co  nabízí  druhá.  Naproti  tomu  křesťanský romantik  smí  –  díky  „eucharistickému
paradoxu“ - doufat ve smíření obojího. Smí se oženit, smí chodit do práce a vychovávat děti, aniž

perspektivy křesťanského romantismu zhoubné, neboť člověka činí ze strany Boha neoslovitelným. Cf. Strichovo
líčení  klasicistní  osobnosti:  „Persönlichkeit  heißt  die  geschlossene  Form  des  Menschen,  die  das  Gesetz  ihres
Daseins  in  sich  selber  besitzt  und  auswirkt,  heißt  die  nach  allen  Seiten  umgrenzte  Gestalt,  die  Ganzheit,  die
kosmische Rundung. Sie ist das höchste Glück, denn sie macht selig in sich selbst und schließt die Sehnsucht ab und
aus.“  STRICH: Deutsche Klassik und Romantik, s. 54. 

686 Toto rebelství imaginace a touhy proti příliš snadné spokojenosti najdeme u Lewise zosobněné například v postavě
Šklíblatíka, jenž se jménem Sehnsucht staví proti „odkouzlující moci“ královny podzemního světa (Cf. „The Silver
Chair“, in:  The Chronicles of Narnia, s. 628-34).   Podobně též u Tolkiena v eseji „O Pohádkách“ (cf. „On Fairy
Stories“, in: Tree and Leaf, s . 52nn. Cf. též: WATNEY: Perplexed by Joy, s. 135-8. 

687 Mohli bychom se ostatně v této souvislosti pozastavit nad tím, jak málo romantický – nepočítáme-li léta dětství a
dospívání – vlastně na první pohled byl Lewisův i Tolkienův život. Nevyskytují se v něm milenky, dobrodružná
povolání ani exotické kraje. Oba pánové prokládali opravování písemek a péči o své blízké pravidelnými sedánky
nad pivem a občasnými výlety po anglickém venkově. Těžko si představit navenek maloměstštější existenci, než
jakou vedli tito dva profesoři. Mohli by tedy být Babbittovými bratry v mravech, v dostředivosti a dbalosti hranic. A
přece, co se týče touhy, jsou spíše sourozenci Novalisovými. 

688 Cf. chvála Lewisova chvála věcí konkrétních a partikulárních v závěru knihy The Pilgrim´s Regress, s. 198. 
689 Takovéto  vnitřní  drama najdeme  i  u  Kierkegaardova  „rytíře  víry“,  jenž  se  též  může na  první  pohled  podobat

obyčejnému měšťanovi -  na rozdíl od něj však vykonal pohyb vnitřní revoluce: stal se nejprve „rytířem nekonečné
rezignace“, jenž se v životě vzdal všeho kromě předmětu své nejhlubší touhy, a následným skokem víry dostal na
svou touhu odpověď.  KIERKEGAARD: „Bázeň a chvění“, in: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, s. 36-46. 

690 Termín „kenoze“ v křesťanské teologii označuje dobrovolný Boží sestup a ústup z pozic moci (Cf. Fp 2, 6-8).
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by zradil  svou touhu po věčném domově.691 Ne vzdálený obzor, ale Kristus, Bůh sestupující  do
středu všedního dne, je naplněním jeho Sehnsucht. Právě ve jménu Sehnsucht je pak možno, ba
nutno, zřeknout se dálky: pravidelné, každodenní zříkání se cesty k Modré květině vede k Boží tváři
skryté v jejím květu.  

Dosud jsme v obrysech představili pouze význam, jaký křesťanští romantikové přikládají Sehnsucht
na cestě ke křesťanství. Tato zkušenost pro ně však není jen via negativa, jak skrze omyly zjistit, co
všechno není Bůh. Všichni pro Sehnsucht hledají místo také  uvnitř  křesťanství, byť ne nekriticky
jako Novalis. Přístupy jednotlivých z nich se do značné míry liší a nemůžeme je zde bez výhrad
pojednávat  společně.692 Přesto se však všichni  zmínění shodnou alespoň na tom, že krása,  která
romantickou touhu přitahovala, která ji rozjitřila, ale nenasytila, není pouze falešnou náhražkou za
Boha, pouhým konstruktem hříšné lidské přirozenosti hledající vlastní náhražkové naplnění, ale že
do určité míry, byť jen částečně, odkazuje ke kráse Stvořitele. Lidská přirozenost je porušená, ne
však zcela zkažená,693 a  předměty Sehnsucht,  které  má k dispozici,  nemusí  být nutně modlami.
Jedná se spíše o symboly, které ke zdroji vší krásy odkazují a zároveň ho odhalují i zahalují. 

Místo Sehnsucht v životech a dílech křesťanských romantiků bychom nyní mohli zkoumat z mnoha
různých stran – mohli bychom zejména ukázat, jak se jejich pojetí romantické touhy odráží v jejich
imaginativních prózách;694 cílem této krátké podkapitoly však není nic víc než naznačit způsob, jímž
se tento jinak vnitřně diferencovaný proud myšlení snaží smířit póly, které romantičtí mystikové i
jejich odpůrci vnímali jako nesmiřitelné a protikladné: Sehnsucht a všední den, touhu po naplnění s
životem uprostřed tohoto světa, imaginaci  a skutečnost.  Bližší  zkoumání Lewisova,  Tolkienova,
Chestertonova či MacDonaldova díla ve vztahu k romantismu a jeho kritikům je však již úkolem
pro nějakou jinou práci. 

691 Cf. LEWIS: Problém bolesti, s. 120. Též: CHESTERTON: „Homesick at Home“, in: The Coloured Lands, s. 233-8.
692  C. S. Lewis a zejména Charles Williams jdou na této cestě afirmace podstatně dále než Tolkien, a oba mají blíže k

romantické mystice. Proto je zde třeba souhrnného pojmu „křesťanská romantika“ užívat jen s nejvyšší opatrností.
693 Cf. například verše Tolkienovy básně  „Mythopoeia“: „(...) Although now long estranged, / Man is not wholly lost

nor wholly changed. / Disgraced he may be, yet is not de-throned, and keeps the rags of lordship once he owned.“
in: TOLKIEN: Tree and Leef, s. 50. 

694 Základní rozdíl mezi křesťanskými romantiky a antiromantiky v přístupu k literární tvorbě vystihl Watney: „If Eliot
´s prognosis of his age´s „literary disease“  was that of  radical surgery – removing the romantic tumour which had
coiled  itself  around  the  patient´s  emotions  –  Lewis´s  prognosis,  as  mentioned,  was  the  exact  opposite:  re-
enchantment.“ WATNEY: Perplexed by Joy, s. 149. Cf. též HOŠEK: C. S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda, s.
75-88. 
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6. ZÁVĚR

Záměrem této práce nebylo zodpovědět jednu konkrétní otázku či vyřešit problém. Nesnažili jsme
se po jednotlivých krocích ukázat  cestu k cíli,  ale  vytvořit  mapu – konkrétně  mapu zkušenosti
romantické touhy (Sehnsucht) a základního spektra možných přístupů k ní. 

Nejprve jsme své „kartografické“ úsilí  soustředili  na touhu samotnou a  za  pomoci  konkrétních
příkladů z literatury a umění 19. století prozkoumali její vnitřní strukturu, povahu jejích domnělých
objektů  i  jejího  subjektu.  Ukázali  jsme,  že  charakteristickým znakem této zkušenosti  je  jednak
napětí  mezi  radostí  a bolestí  (případně radostí  a  smutkem) a  jednak vztah k předmětu,  jenž  se
ukazuje  jako vzdálený či  zahalený. Též  jsme  představili  základní  profil  romantického „člověka
touhy“ (homo desiderans),  pro  nějž  Sehnsucht  a  s  ní  spojený odpor  ke  spokojenosti  uprostřed
všedního dne znamená rozhodující podnět životních rozhodnutí. 

V další části práce jsme na mapu umístili  patero ideálních typů reprezentujících způsoby, jak se
homo  desiderans vztahuje  ke  své  Sehnsucht  a  k  možnosti  jejího  naplnění.  Všech  pět  těchto
základních postojů jsme doložili četnými příklady z literatury, umění, případně odkazem na životy a
názory samotných romantických autorů. Všechny představené přístupy mají společného jmenovatele
v  touze  po  ideálním,  vždy  unikavém  předmětu  naplnění,  jehož  nejznámějším  symbolem  je
Novalisova Modrá květina – liší  se však ve zvolených prostředcích,  jak touhu naplnit,  uchovat,
anebo jak se vyrovnat s její ztrátou.

Poutníci se snaží k zázračnému květu opakovaně přiblížit  a on jim opakovaně mizí  před očima,
kdykoliv se ho pokusí dotknout.  Vypravují  se však k němu zas – hledají  ho v nových ženách a
nových krajinách a stále znovu se setkávají s jeho unikavostí. Další typ - tvůrci - nevěří, že by mohli
květinu nalézt, ale domnívají se, že ji mohou alespoň vypěstovat, uskutečnit vlastními silami – ať už
na poli  umění či  politické revoluce.  Snílkové postrádají  víru obou předchozích,  Modrou květinu
vnímají jako navždy nedosažitelnou, ale přesto se jí odmítají vzdát, a když už ji nemohou vlastnit,
hledají  alespoň  způsoby,  jak  uchovat  touhu  po  ní  a  nepřijít  o  blaho  ze  vzdálené  vidiny
neuchopitelného. Podobně též skeptici nedůvěřují v možnost dojít cíle – když však květina nemůže
být jejich, nechtějí se klamat sněním. Rozpor mezi neomezenou touhou a omezenou skutečností je
vede  k  zoufalství  a  vzpouře  proti  nespravedlivému  řádu  světa  anebo  naopak  ke  zřeknutí  se
Sehnsucht, případně k výsměchu vůči ní. Z religionistického hlediska nejzajímavější je pak postoj
romantických  mystiků, kteří Modrou květinu na tomto světě nedosažitelnou a nevypěstovatelnou,
promítají za obzor pozemského života. Smrt jim pak není zdrojem hrůzy, ale naopak poslední nadějí
na naplnění. Vedle sebevraždy a přirozené smrti touhou je jim pak prostředkem cesty k zásvětní
blaženosti právě náboženství.

V následující části jsme do mapy zakreslily ještě základní, religionisticky relevantní, antiromantické
postoje.  Tři  typy  odpůrců  romantiky  jsme  představili  jako  klasicistu,  který  Sehnsucht  vytýká
odstředivost a nevěru světu se sněním, jako ateistu, jenž touhu viní z tvorby náboženských iluzí, a
teologa, pro nějž je romantické prahnutí po nekonečnu zdrojem modloslužby. 

Jen náznakem jsme nakonec do mapy afirmativních i negativních postojů k romantismu zanesli
také  přístup  křesťanského  romantika,  který  stojí  uprostřed  mezi  dvěma  dosud  zmíněnými
křesťanskými  reakcemi  na  touhu.  Nevidí  v  ní  schodiště  do nebe  tak jako  mystikové ani  projev
náboženského bloudění jako zmínění teologové. Bere si ji za svou duchovní průvodkyni, ale Bůh, s
nímž se na konci putování setkává, není Bohem neznámého nekonečna, noci a smrti, ale především
Bohem, jenž ve vtělení sestoupil k člověku doprostřed světa. Zásadní důsledky, jež má dogma o
inkarnaci, případně v katolictví též nauka o svátostech, a zejména o eucharistii, pro pojetí vztahu
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mezi životem uprostřed konečného světa a nekonečnou touhou, jsme již nemohli blíže zkoumat.
Jedná  se  o  pozoruhodné  téma,  jež  však  svou  povahou  spíše  náleží  do  sféry  teologie  než
religionistiky. V této práci jsme si navíc vzali za cíl Sehnsucht pouze popsat a zmapovat přístupy k
ní, nikoliv cíleně argumentovat ve prospěch té či oné interpretace romantické touhy.

Při kreslení mapy jsme jistě mohli zvolit jiné měřítko a studovat romantickou touhu na příkladě
pouze jednoho autora či díla. Taková práce by byla v detailech preciznější, nebyla by to však práce,
již jsme měli v úmyslu napsat. Naším cílem bylo z výšky prozkoumat krajiny Sehnsucht a usnadnit
v nich orientaci, nikoliv pod mikroskopem studovat jediný kamen či list.  Ptačí perspektiva nutně
znamenala ztrátu mnoha individuálních detailů, zároveň však ukázala obrazce, které by ze země
nebylo  možné  vidět.  Díky tomuto  značnému  záběru  jsme  tedy v  práci  například  mohli  spatřit
rozšíření  Sehnsucht  v  literárních  textech  19.  století.  Z  této  skutečnosti  sice  ještě  nemůžeme
vyvozovat univerzalitu této touhy, prokázali jsme však alespoň, že není majetkem jednoho autora,
jedné  národní  literatury  ani  jediného  literárního  hnutí.  S  touto  zkušeností  vykazující  jednotné
charakteristiky se lze stejně dobře setkat v německé próze počátku 19. století jako v portugalské
poezii  počátku  století  následujícího.  Chceme-li  zůstat  v  mezích  popisné  vědy,  pak  zde  sice
Sehnsucht  na  antropologickou  konstantu  povyšovat  nesmíme,  můžeme  však  přinejmenším
konstatovat, že naše dílčí závěry tuto hypotézu nijak nevylučují. 

Jak jsme se ostatně plaše odvážili naznačit již v kapitole o romantických snílcích, Sehnsucht je tu s
námi  pořád  –  jen  v  podstatně  řidší,  méně  koncentrované  podobě  než  například  u  německých
romantiků. Je to táž nekonečná touha, byť s přistřiženými křídly, jež stojí za zálibou postmoderního
člověka v cestování, v nevěrách z nudy, v televizních seriálech a počítačových hrách. Romantická
touha již dnes není tou mocnou silou vedoucí k Friedrichovu nekonečnu a Wagnerově noci – stala
se pouhým osvěžením života a snáší se často docela dobře s denním světlem i se všedním dnem. Je
podvědomě konzumována v nestřídmých dávkách, není jí však přikládána ta metafyzická závažnost
jako  v  dílech,  jimž  jsme  v  této  práci  přednostně  věnovali  pozornost.  Ať  už  jsme  se  zabývali
romantiky  nebo  jejich  odpůrci,  slyšeli  jsme  ve  vztahu  k  Sehnsucht  většinou  důsledné  ano  či
důsledné ne. Právě díky tomu, že jsme romantickou touhu studovali v jejím „domácím“ 19. století,
jsme ji tedy mohli ukázat v neztenčené síle spolu s různými krajními reakcemi na ni. 

Věříme přitom, že historická mapa, kterou jsme takto načrtli, může mít  relevanci i v současném
kontextu. Skutečnost, že dnes Sehnsucht již nebývá tak často vědomě reflektována, totiž nemusí
ještě znamenat, že je v našich životech také méně přítomna. Stala se možná silou, jež podvědomě
určuje mnohá naše rozhodnutí. Teprve bude-li vyzdvižena na světlo a popsána, může přestat být
mechanismem, jenž nás vede, kam nechceme, a činí nešťastnými či duchovně vyprahlými. Teprve
člověk, který Sehnsucht  ve svém životě  vědomě pozná,  k ní  může zaujmout  stanovisko,  ať  už
kladné nebo záporné, a  tak může přestat být jejím otrokem. V této práci jsme pak chtěli představit
co nejširší a zároveň co nejpřesnější mapu postojů, jaké se cestovateli v krajinách romantické touhy
nabízejí. 
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