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Úvaha

Snění, nebo noční můra ?

R. Honzák

Jak nás učí astrologie, zrozenci v Blížencích jsou nestálí,
rychlí, obratní, okouzluje je fantazie, přičemž je vidět jejich
mistrovství. Nachází-li se navíc v tomto znamení i Venuše,
mají silnou touhu po uměleckém sebevyjádření. Často však
také bývají velmi nepokojní a nervózní. Jak nás učí empirie,
jedinci zasažení bleskem bipolární poruchy, známé také pod
starším názvem maniodepresivita, jsou často schopni trans-
formovat své utrpení do vrcholné umělecké tvorby. Robert
Schumann (8.6.1810–29.7.1856), jehož dvoustého výročí na-
rození letos vzpomínáme, naplnil obě tato osudová zadání,
geniální dílo a tragický život, Cum Laudae.

Robert se narodil jako poslední dítě v rodině knihkupce
ve Cvikově nedaleko Lipska a od mala byl veden k literatuře
a hudbě. Čítával knihy v otcově prodejně, učil se na kla-
vír a od sedmi let začal komponovat první skladby, v čemž
ho rodina podporovala. Jeho školní prospěch byl vynikající,
nastoupil do cvikovského gymnázia v deseti letech a ma-
turoval v roce 1828. V té době ho přitahovala jak hudba,
tak literatura a zde se datují také jeho první literární po-
kusy, především poezie. Do poklidného toku času zasáhly
však v kritických letech jeho dospívání dvě tragické udá-
losti: otec zemřel v jeho šestnácti letech na infarkt a krátce
na to spáchala sebevraždu jeho nejstarší sestra Emilie. Jeho
matce, která údajně nikdy nebyla vyrovnaná osobnost, rov-
něž těžce otřesené rodinnou tragedií, nezbylo, než na radu
poručníka poslat Roberta do Lipska studovat práva.

Na rozdíl od excelentní kariéry ve škole však mladý Schu-
mann studiu práv nepřišel na chuť, jednoznačně ho přitaho-
vala hudba a kromě ní také bujarý studentský život s pitkami
a četnými milostnými avantýrami. Kol močidla chodě nád-
chy neujdeš, říká české přísloví, Robert během bouřlivého
období nechytil nádchu, leč syfilis. Její léčení rtuťovými slou-
čeninami bylo nejspíš příčinou periferní neuropatie (někteří
neurologové hovoří o dystonii), která zhoršila pohyblivost
a funkci prstů pravé ruky natolik, že časem musel rezigno-
vat na kariéru virtuózního pianisty a věnovat se především
kompozici. Jeho prostředník byl údajně zcela nefunkční až
do konce života.

Ve dvaceti letech o tom však ještě neuvažoval, a naopak se
mu podařilo přesvědčit matku k podpoře svého plánu opus-
tit definitivně právnickou fakultu a věnovat se naplno hudbě.
Ta napřed konzultovala toto přání s proslulým hudebním pe-
dagogem Frederichem Wieckem, do jehož domu se po jejím
souhlasu Robert nastěhoval. Zde ho upoutala neméně než

hudba Wieckova jedenáctiletá dcera, nejen svým půvabem,
ale také svým rozhledem a postojem ke světu. Zdá se, že
Klára okouzlila nejen Roberta, ale celou rodinu, protože při
návštěvě Cvikova a předvedení

”
Cvikovské symfonie“ v zimě

1832, kdy jí bylo třináct let, Robertova matka na její adresu
údajně prohlásila:

”
Jednoho dne se musíš provdat za mého

syna.“

Než si ji opravdu vzal za manželku, prožil si po prodělané
depresi ještě románek s jinou

”
spolužačkou“, Ernestinou von

Fricken, který však netrval dlouho. Stačil však na to, aby
svoje vyznání skryl jako kryptogram do geniálního Karne-
valu (Op. 9, 1834), v němž první noty každé sekce ve fone-
tickém přepisu skládají název města Aše (ASCH = A, Es,
C, H), odkud Ernestina pocházela. Současně je však část
skladby zasvěcena Kláře.

V roce 1833 zemřel Robertův bratr Julius a jeho žena
Rosalie, což pravděpodobně bylo spouštěčem hluboké depre-
sivní epizody, při níž se poprvé pokusil o sebevraždu. V roce
1834 se však natolik zotavil, že spolu s několika dalšími lip-
skými hudebníky a literáty založil dodnes žijící a prosperující
časopis Die Neue Zeitschrift für Musik, do něhož psal nejen
ostré kritiky na díla, která považoval za podprůměrná, ale
v němž dal také dostatek prostoru k uvedení nových jmen,
například Brahmse, Chopina, nebo Berlioze, ale také s úc-
tou vzpomenul zesnuvšího a neprávem zapomínaného Schu-
berta.

Po definitivním rozchodu Schumanna s Ernestinou (1835)
se začíná oboustranně prohlubovat náklonnost mezi ním
a Klárou Wieckovou a oba vyjadřují své přání jíti dále živo-
tem spolu. K Schumannovu velkému překvapení však Klářin
otec nebyl jejich vztahu nijak nakloněn, nejspíš pro Rober-
tův životní styl a možná též pro povědomí o jeho syfilidě
a mezi oběma muži vypukla otevřená válka ukončená pro
snoubence teprve soudním verdiktem z roku 1840 povolu-
jícím Kláře sňatek, po němž byli v září téhož roku odáni.
Můžeme-li pochopit obavy Wiecka jako otce, který odmítl

”
dát dceru skladateli bez groše“, nesmíme opominout i dru-
hou možnou motivaci jeho žárlivosti na budoucího manžela,
a to určitý vlastnický postoj, který ke Kláře zaujímal již od
dětství. Po rozvodu s manželkou vedl svou pětiletou dceru
k nepřátelským postojům vůči matce, ve hře na klavír ji do-
slova driloval ve snaze vychovat z ní virtuosku, kterou se
skutečně již v mládí stala a tak se nechtěl nechat o takový
poklad připravit.
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Kromě dosažení tohoto životního cíle přináší pro Schu-
manna rok 1840 také první hypomanickou až manickou epi-
zodu doprovázenou tvůrčí explozí celkem 24 nových skladeb
přinášejících i novou formu. Jestliže do té doby jako skladatel
komponoval jen pro klavír, a lidský hlas ponechával mimo, je
označován přelomový rok jako Liederjahr, tedy

”
rok písní“.

(Poznámka pro nás, kterým po několikaletém trýznění piana
se podařilo doškobrtat až ke Snění: to vzniklo již 1838 jako
součást Dětských scén, Op. 15, No. 7. Ale obávám se, že Vla-
dimír Horowitz je zahrál lépe než my.)
Začátek manželství byl šťastný a na jaře příštího roku

uvedl Schumann premiéru Jarní symfonie. Napřesrok se
Klára vydala na turné a Robert ji doprovázel. Ale již tato
nevelká stresová zátěž, ztráta domácí rutiny a drobné ne-
snáze, vedla cestou narůstajících nejistot ke zhoršování jeho
psychického stavu a cestování své ženy začínal nenávidět.
Navenek vypadaly věci ještě dobře, v roce 1843 se Schu-
mann stal učitelem na Mendelssohnem nově založené lipské
konzervatoři, ale zde už selhal: nebyl schopen komunikace
se žáky, proseděl celé hodiny beze slova a za necelý rok na
svou funkci rezignoval. Jeho depresivní stavy se však i potom
dále prohlubovaly a depresivní epizoda se posléze rozvinula
v plném rozsahu. Stále však ještě komponovat a své nové
skladby s úspěchem i dirigoval.
Zlom přišel až 1944 během turné v Rusku, které sice zna-

menalo pro Kláru fantastický umělecký úspěch, pro rodinu
nezanedbatelný finanční přínos a pro oba vřelé přijetí, nic-
méně Schumannův stav se rapidně zhoršil, pociťoval enormní
psychický i tělesný distres, trpěl závratěmi a přechodnými
stavy slepoty. Jeho deprese dosáhla takové intenzity, že ne-
byl schopen normální konverzace a při společenských setká-
ních seděl v koutě za piánem se skloněnou hlavou, obličejem
zakrytým vlasy a zádumčivým výrazem zcela ponořený do
sebe. Všechny otázky za něj zodpovídala Klára, která tak
podle svědectví jednoho z účastníků tak působila upovídaně
a ne příliš sympaticky.
Po návratu domů Schumann

”
všechno vzdal“, nebyl scho-

pen ani vycházet, celý den seděl, třásl se, občas plakal, v noci
nespal a začal mít halucinace. Rodina se rozhodla přestěho-
vat do Drážďan, kde žili Klářini rodiče a jejichž klidné pros-
tředí mělo uklidnit Schumannovy rozbouřené nervy. To se
skutečně zdařilo a po roční pauze Robert začal znovu kom-
ponovat. Dokončil zde svůj jediný klavírní koncert (a moll)
a v roce 1846 složil Symfonii č. 2 (Op. 61). V ní se ještě odráží
depresivní nálada, ale je také už patrná titánská touha po
volném, osvobozeném bytí. Skladba je někdy přirovnávána
k Beethovenovým symfoniím, ne však jako jejich nápodoba,
ale důstojný protějšek. Klára byla zklamaná chladným při-
jetím obou skladeb, byl to tentokrát naopak Robert, který ji
uklidňoval a dokázal s ní absolvovat i další turné do Vídně,
do Brna a do Prahy.
V Drážďanech se Schumann seznámil s Richardem Wag-

nerem, který ho inspiroval k napsání opery. Výsledkem
byla Genoveva na motivy francouzské legendy tehdy také
v Německu populární, která byla dokončena 1848, ale se zdr-
žením uvedena až v roce 1850 a přijata se smíšeným ohla-
sem. V tomtéž roce se rodina přestěhovala do Düseldorfu,

kde Schumann získal místo hudebního ředitele vyžadující
dobré organizační a manažerské schopnosti, které on v pl-
ném rozsahu postrádal. Po nadšeném začátku přišel zákonitý
pád přes četné intervence jeho ženy. Schumann začal hek-
ticky komponovat, což vedlo Kláru k dalším obavám o jeho
zdraví. V roce 1853 dokončuje devítiletou práci na opeře –
oratoriu Szenen aus Goethes Faust, které je dnes považováno
za jedno z jeho vrcholných děl. Nicméně v době uvedení to
kritik nedocenil, když napsal:

”
Schumannovy Scény z Goet-

heho Fausta nejsou operou: chybí zde dramatický spád a její
uvedení postrádá smysl. Ale není to ani oratorium v pravém
stylu. Co Schumann vytvořil, jsou hudební scény na vybrané
výňatky z Fausta, scény předpokládající posluchačovu zna-
lost obou dílů Goetheho dramatu.“
V témže roce ho navštívil mladý skladatel Johannes

Brahms, o němž si v lucidním stavu zaznamenal do deníku:

”
Návštěva Brahmse, je to genius!“ Po dlouhé době napsal
opět do Neue Zeitschrift, především proto, aby seznámil ve-
řejnost s tímto novým talentem. To už se ale katastrofa ne-
odvratně blížila a v únoru 1854 propukla jeho duševní po-
rucha naplno. Objevily se andělské a ďábelské vize, potom
sluchové halucinace, nespavost a stavy zmatenosti.
Klára Schumannová do svého deníku napsala:

”
V pátek

10. (února) a v sobotu 11. Robert trpěl tak strašným pos-
tižením sluchu, že nezavřel oči po celou noc. Slyšel neustále
tentýž tón, znovu a znovu a časem zaslechl i akordy. Přes den
se mu tón smísil s jinými zvuky. V noci v neděli 12. to bylo
velmi zlé a následujícího dne to ustoupilo jen na dvě hodiny
a v 10 to začalo znovu. Můj ubohý Robert strašně trpěl.
Každý zvuk, jak říkal, mu zněl jako hudba, tak překrásná
a hraná nástroji znějící nádherněji, než kdo kdy na zemi sly-
šel. Ale přirozeně z toho byl velmi rozrušený. Doktor říkal,
že nemůže absolutně nic dělat. . .“
V pondělí 17. února vyklouzl Schumann nedostatečně ob-

lečený z domu a běžel v dešti k Rýnu, do jehož ledové vody
se z mostu vrhnul. Poblíž byli rybáři, kteří za ním skočili
do vln a dopravili ho na břeh. Nyní Klára, která se tako-
vému řešení dlouho bránila, uznala, že jeho umístění v psy-
chiatrickém zařízení je nezbytné. Pro ten účel bylo zvoleno
sanatorium v Endenichu poblíž Bonnu. Ještě sedm měsíců
si Robert s Klárou dopisoval (v srpnu toho roku se narodil
Kláře jejich poslední syn), ale pak se jeho stav progresivně
zhoršoval. Odmítal jídlo a tak chátral i tělesně.
Déle než dva roky pobýval Schumann v tomto zařízení,

aniž by se objevily jakékoli náznaky zlepšení. V létě 1856
dostala Klára zprávu, že Robertův stav je kritický. Plná
strachu se za ním rozjela, aby ho uviděla, poprvé od sebev-
ražedného pokusu a také naposled. Několik dnů to nebylo
možné, setkali se až v neděli a do deníku si zapsala:

”
Usmál

se a s velkým úsilím mě obejmul. Můj Robert! Tak jsme
se setkali znovu. S jakým úsilím já musím pátrat po tvém
milovaném výrazu. Jaký to obraz bolesti!“ Dva dny na to,
v úterý 29. července 1856 Robert Schumann zemřel.
Posouzení Schumannova díla je na hudební kritice, která

nachází stále více pozitivních hodnot i v jeho pozdních sklad-
bách, považovaných dříve za méně kvalitní a poznamenané
kulminující duševní poruchou. Ale v dalších odstavcích se
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chceme zaměřit právě a především na ni. Ačkoli je obtížné
vyjadřovat se ke klinickým projevům ex post, navíc jsou-li
popisovány způsobem, který se poněkud liší od dnešního,
je možné říci, že většina psychiatrů se shodne na diagnóze
bipolární poruchy během celého skladatelova života a pro-
jevů neurosyfilidy v jeho závěru (sluchové halucinace, stavy
zmatenosti). Úvahy o možné hypertenzní krizi v souvislosti
s druhým sebevražedným pokusem jsou zcela hypotetické.
Poněkud vážněji je však třeba se zabývat diferenciální diag-
nostickou rozvahou o koincidenci psychózy schizofrenního
okruhu.

Pro bipolární poruchu svědčí markantní výkyvy v aktivitě
s vrcholy produkce v obdobích hypomanie a jejím útlumem,
doprovázeným jasně patrnými změnami nálady a v nejtěž-
ších obdobích také dvěma sebevražednými pokusy během
depresivních epizod. Po odeznění depresí nebyla nijak naru-
šena skladatelova osobnost, ani jeho kreativita. Počet skla-
deb zkomponovaných v létech 1829–1853 je impresivně za-
chycen na obrázku 1.

Obrázok 1. Počet zkomponovaných skladeb v letech 1829–

1853.

Také Schumannovy reakce na psychosociální stres a zej-
ména na ztráty blízkých osob (rozvoj epizody těžké deprese)
jsou typické pro toto onemocnění, stejně jako hereditární
vlivy. Závěrečná diagnóza v sanatoriu v Enrichen zněla: psy-
chotická melancholie, což lze přeložit do dnešní terminologie
jako

”
těžká depresivní epizoda s bludy“.

Podezření na schizofrenii staví na útržkovitých zprávách
o bludné představě otravy (stejně dobře však mohlo jít o dep-
resivní blud), na psychopatologii objevivší se na sklonku
života (bludné představy, sluchové halucinace) a na here-
ditární zátěži prokázané v antecendenci. Zajímavé zjištění
přináší letošní dubnové číslo British Journal of Psychiatry
v článku Kathariny Domschke (viz pravděpodobný rodok-
men, obr. 2).

Obrázok 2. Pravděpodobný rodokmen R. Schumanna.

Otec Roberta Schumanna dle dobových svědectví trpěl
záchvaty melancholie bez zjevné příčiny a byl též charakteri-
zován jako

”
senzitivní až na hranici šílenství“. Jeho pokrevní

bratranec spáchal sebevraždu v 41 letech a trpěl patrně afek-
tivní poruchou. Tato část rodokmenu tedy zahrnuje trajek-
torii afektivní poruchy. Na druhé straně v rodině existuje
trajektorie schizofrenní: Schumannova sestra Emilie, která
suicidovala ve svých 37 letech, by podle klinických projevů
byla diagnostikována nejspíš jako schizofrenička, stejně jako
jeho syn Ludwig, který onemocněl ve 28 letech a byl hospita-
lizován s diagnózou schizofrenie až do své smrti v 53 letech.
Tyto skutečnosti by vedly spíše k úvaze o schizoafektivní
poruše.
Pro mne, jako pro člověka (i psychiatr je nakonec člověk),

zůstává Schumannova hudba zdrojem hlubokých prožitků,
bez ohledu na to, zda ji autor komponoval nebo

”
přepisoval

ze sluchových halucinací“. Můj obdiv patří jemu a v nemenší
míře jeho ženě, jejíž láskyplná péče pomáhala zmírnit jeho
utrpení.

Do redakcie došlo 20.9.2010


