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Předmluva

K významným výročím letošního roku nesporně patří sto padesát let od narození Sigmunda Freuda. Můžeme být hrdí na to, že
se zakladatel psychoanalýzy narodil u nás, v Příboře na Moravě.
Letos proto proběhly oslavy tam, ale i v Praze, ve Vídni a v dalších
místech po celém světě. K pražským akcím patřil vedle mezinárodní psychoanalytické konference pod patronací primátora
hlavního města Prahy i květnový seminář Centra pro ekonomiku
a politiku, z něhož vychází tento sborník.
Část A sborníku přináší kompletní přednášky na semináři CEPu
z 2. května 2006. Prezident České psychoanalytické společnosti
Václav Mikota načrtl život Sigmunda Freuda od dětských let až
po londýnskou emigraci. Profesor 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy Cyril Höschl zhodnotil význam Freuda pro současnou
medicínu. Přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK
Jiří Raboch představil Sigmunda Freuda jako lékaře a psychiatra.
Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku vyložil Freuda
jako osvoboditele lidské sexuality.
V části B uveřejňujeme inspirativní doplňkové texty. Ředitel
Psychologického ústavu Akademie věd Ivo Čermák vysvětluje
Freudův vliv na psychologii založenou na vyprávění lidských příběhů. Psychoanalytik Jiří Kocourek vidí Freuda jako renesanční
figuru. Psycholog Jeroným Klimeš argumentuje, že je Freudovo
dílo dodnes aktuální. Psychiatr Petr Klimpl vysvětluje, jak Freud
změnil pohled na mysl. Redaktor deníku Právo Miloslav Martínek ukazuje, že Freud na Moravu nikdy nezapomněl.
Do příloh C zařazujeme výňatky z díla Sigmunda Freuda.
Jde jednak o esej o dvou principech psychického dění (1911),
v němž Freud odlišuje princip slasti a princip reality. Dále
přinášíme Freudův esej „Kulturní sexuální morálka a moderní


nervozita“ (1908), v níž se Freud vymezuje proti přehnaně úzkostlivé sexuální morálce. Za pozornost stojí rovněž esej „Básník a lidské fantazie“ (1908), kde Freud vykládá umění jako sublimaci
sexuálních pudů.
Debata, zda je psychoanalýza vědeckou disciplínou anebo šarlatánstvím, bude zřejmě dále pokračovat. Freudova nauka někdy
vybočuje z klasického vědeckého paradigmatu a zasahuje do
oblasti umění. To však její význam nijak nesnižuje, spíše naopak.
Freudovo dílo je fascinující, protože ovlivnilo nejen světovou psychiatrii, ale i celou moderní epochu. Věřím, že sborník přináší
vzrušující čtení.
Václav Klaus
V Praze, 11. srpna

A.
Texty ze semináře
„150 let od narození
Sigmunda Freuda“
(2. května 2006)



Sigmund Freud jako
zakladatel psychoanalýzy
Václav Mikota
prezident České psychoanalytické společnosti
Sigmund Freud se narodil 6. května 1856 v moravském Příboře
do rodiny Jákoba Freuda, obchodníka se suknem, a Amalie rozené
Nathanssonové, Jákobovy druhé manželky. Jákob Freud se deset
let před narozením Sigmunda, po smrti své první ženy přestěhoval z Haliče do Příbora na pozvání přítele Emila Flusse, který zde
vlastnil soukenickou továrnu. Mladou druhou manželku si přivezl
Jákob z Vídně. Dvacetiletá těhotná Amálie se na procházce Příborem potkala s místní cikánkou, která věštbou z ruky předpověděla, že se jí narodí syn, který se stane géniem.

Život génia
Jak se později ukázalo v souvislosti s matčiným nezdolným
temperamentem, nebýt toho, že Sigmund Freud založil zcela nový
obor lidského poznávání (tj. opravdu se stal géniem), nikdy by
se z matčina vlivu neosvobodil. Amalie Freudová zemřela až ve
svých 96 letech, v roce 1930, kdy jejímu prvorozenému synovi
bylo 74 let. Od smrti Sigmundova otce Jákoba v roce 1896 prožila posledních 34 let svého života v synově rodině ke zlosti své
snachy Marty. Freudova žena se na svou tchyni zlobila za to, že se
vedle její rozpínavosti nijak nemohla uplatnit ve svých představách o tom, jak má vypadat rodinný život.
Tchyně mluvila do všeho kromě oboru který založil její syn.
Uznávala, že psychoanalýze nerozumí. To bylo štěstím pro jejího
syna, ale neštěstím pro jeho choť. V době, kdy Sigmund Freud už
byl renomovaným psychoanalytikem, se odvážil tvrdit, že jediný vztah, který nepodléhá ambivalenci (tj. sporu mezi láskou
a nenávistí), je vztah mezi matkou a jejím prvorozeným synem.
Kdyby tvůrce psychoanalýzy více přihlížel k názoru své ženy,
nemohl by býval tvrdit zkušeností tak nepodložený názor.
11

Zhruba ve třech letech života malého Sigmunda jeho otec
Jákob zjistil, že v Příboře jeho obchodu žádné štěstí nepokvete, a tak se rodina přes krátkou lipskou epizodu usadila ve Vídni. Tam Sigmund Freud strávil většinu svého života, než byl
v 82 letech nucen vystěhovat se do Londýna, aby unikl nacistické perzekuci.
Během gymnaziálních let byl Sigmund vyhlášeným třídním primusem, takže ho profesoři, domnívajíce se, že všechno ví, nijak
zvlášť nezkoušeli. Jeho zájmy kromě literatury a filozofie nebyly
nijak vyhraněné. Až krátce před maturitou se pod dojmem, který
na něj učinila stať J. W. Goetha „O přírodě“, rozhodl pro studium
medicíny. Vídeňská univerzita, na níž vstoupil v roce 1873, ho
rozladila zejména pro antisemitské nálady, které tam v té době
převládaly.
Jak psal ve svém vlastním životopise v roce 1924: „Univerzita
mne značně zklamala několikerým směrem. Především se mne
dotklo, že kdekdo po mně chtěl, abych se považoval za méněcenného a nepříslušného k národu, protože jsem žid. Prvé jsem zcela
rozhodně odmítl. Nikdy jsem nepochopil, proč bych se měl stydět za svůj původ anebo, jak se počalo říkat, za svou rasu. Příslušnost k národu, kterou mi odpírali, oželel jsem bez valné lítosti.
Řekl jsem si, že se v rámci lidstva musí najít místečko pro snaživého spolupracovníka i bez takového zařazení. Avšak jedním pro
pozdější dobu důležitým následkem těchto prvních dojmů z univerzity bylo, že jsem se brzy seznámil s údělem stát v opozici a být
proklet „kompaktní většinou“. Bylo tak připraveno trochu nezávislosti v úsudku.“

V tehdejší době neexistovaly velké farmaceutické firmy, které
by neurovědecký výzkum sponzorovaly. Freud se specializoval na
vnitřní lékařství (neurologie ještě nebyla samostatným oborem)
a habilitoval se, tj. stal se docentem v neuropatologii. Na přímluvu
prof. Brücka získal stipendium na stáž v Salpetriére u prof. Charcota, u něhož se obeznámil s hysterickými poruchami, jež v té
době patřily do kompetence neurologie, ale z hlediska tohoto
oboru nebyly vysvětlitelné.
Po návratu z Francie a dalších cest se Freud oženil s Martou
Bernays, jež na něj celé čtyři roky po zasnoubení čekala v Hamburku. V roce 1886 si otevřel soukromou neurologickou praxi
a jeho zájem o nevysvětlitelné hysterické poruchy neutuchal. Ve
spolupráci s o čtrnáct let starším přítelem Josefem Breuerem rozvinul katartickou terapii hysterických poruch. Pacienty (převážně ženy) hypnotizoval a ve změněném stavu vědomí se jich ptal,
co se jim zlého přihodilo.
Vycházel z přesvědčení, že hysterie je následkem psychického
traumatu, který jeho nositel chce zapomenout, což se mu obsahově daří, ale afekty s traumatem spojené zůstávají v jeho mysli
„uskřinuty“ a tento stav je příčinou hysterických obrn, anestesií,
ztrát vědomí a podobně. Katartická terapie se dařila. Hypnotizované pacientky se rozpomínaly na svá traumata a po hypnotické „abreakci“ ztrácely příznaky. Někdy se, bohužel, po úspěšné
abreakci dostavily jiné příznaky, jež vyžadovaly další hypnotickou
léčbu.

Katartická terapie

V roce 1895 vydali Sigmund Freud a Josef Breuer spis nazvaný
„Studie o hysterii“, knihu, jež soustavně popsala abreaktivní léčbu neuróz. Období od 80. let 19. století do roku 1900 nazýváme
obdobím prepsychoanalytickým.

Medicínu studoval liknavě a bez valného zájmu, protože veškerý svůj volný čas trávil v neurofyziologické laboratoři profesora
Brücka. Nabyl přesvědčení, že jeho osudem je studium neurověd.
Obrat nastal rok po promoci (1882), kdy „nadevše uctívaný učitel
napravil velkomyslnou lehkomyslnost mého otce, nabádaje mne
naléhavě, abych se pro špatné hmotné poměry vzdal teoretické
kariéry. Poslechl jsem jeho rady, opustil fyziologickou laboratoř
a vstoupil jako čekatel do Všeobecné nemocnice“.

V roce 1896 nabyl Freud na základě tvrzení svých hypnotizovaných pacientek přesvědčení, že za každou neurózou se ukrývá
sexuální zneužití v dětství. Tak nazval i svou přednášku ve Spolku
vídeňských lékařů: „Sexuální zneužití v dětství jako příčina neurózy v dospělosti“. Když si představíme, že jeho auditorium se skládalo z lékařů ve středním věku, kteří měli už dospělé děti, z nichž
některé byly neurotické, snadno pochopíme, proč byl vypískán
a několik dalších let s ním nikdo nemluvil.

12
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Pacient na pohovce
Na podzim téhož roku Freudovi zemřel otec. Po jeho pohřbu,
vycházeje hřbitovní branou, Freud omdlel. Poté, co se probral
k vědomí, si jako rigorózní vědec řekl: „Že by i mně otec v dětství
sexuálně zneužíval? To mi nedává smysl.“ Upustil od „objektivně
traumatické“ teorie neuróz a přiklonil se k názoru, že za neurotickým příznakem stojí intrapsychický spor. Spor dvou tíhnutí, která
jsou ve vzájemném protikladu. Na jedné straně stojí přání, jemuž
oponuje nějaká norma nebo ideál, „jakým by člověk měl být“. Tak
vznikla psychoanalýza. Její první teoretický model, později nazvaný „topografický“, popsal Freud v dnes už proslulém „Výkladu
snů“ – v knize, jež poprvé vyšla v roce 1900.
V letech 1900–1923 už Freud používal k léčbě neuróz psychoanalýzy. Pacient ležel na pohovce a jeho úkolem byla volná asociace. Měl svobodně říkat všechno, co probíhalo jeho myslí. Úkolem
analytika bylo to všechno poslouchat s „volně zavěšenou pozorností“. Měl nejen vnímat, co říká pacient, ale věnovat pozornost
i tomu, jak on sám pacientovu volnou asociaci prožívá. Vnímal-li
analytik nějaké, pacientem netušené souvislosti v jeho volné asociaci, byl povinen mu to sdělit. Cílem analytického procesu je
podle Freuda to, aby „nevědomé se stalo vědomým“.
V té době však často docházelo k tzv. negativní terapeutické reakci, jež spočívala v tom, že po krátkém vymizení příznaků
se u pacienta dostavily nové, ještě těžší symptomy. Freud brzy
pochopil, že se mýlil v předpokladu, že všichni „slušní lidé“ mají
zhruba stejné svědomí, jež se skládá z vědomých morálních
norem. Nebral v potaz, že ta pacientova přání, která nevadí analytikovi, neznepokojují ani pacienta, dokud je u něj v ordinaci.
Srážejí se však s těmi pacientovými normami a ideály, kterých si
obvykle není vědom, ale tento pacientem nepostřehnutý konflikt
se navenek v nepřítomnosti terapeuta projeví jiným příznakem.
V článku „Já a ono“ v roce 1923 zrevidoval topografický model
psyché a nahradil ho modelem strukturálním. Přestal dělit duševní pochody do systémů Nevědomí, Předvědomí a Vědomí a nahradil je „instancemi „ono“, „já“ a „nadjá“. Ve všech instancích předpokládal jak vědomé, tak nevědomé duševní procesy. U zdravých
lidí a neurotiků předpokládal, že nitroduševní konflikt se odehrává mezi instancí „ono“ a „nadjá“, přičemž „já“ je zprostředkovate14

lem v nezbytných konfliktech. Období od roku 1923 do Freudovy
smrti v roce 1939 nazýváme klasickým obdobím psychoanalýzy.

Smysl pro humor
Dlužím vysvětlení, proč nazývám Freuda neurovědcem. Tvůrce
psychoanalýzy se totiž nikdy nesmířil s tím, že mu hmotné poměry znemožnily studovat lidský mozek a procesy v něm probíhající.
Nemaje k dispozici laboratoř, vytkl si Freud jako svůj úkol zevrubně popsat psychologické jevy a jejich pozorovatelné zákonitosti.
Do konce života však nepřestal věřit, že „jednou“, s větším pokrokem neurovědeckých a psychologických výzkumů, přestanou obě
badatelské linie pracovat ve vzájemném protikladu, ale budou se
navzájem obohacovat.
Jeho prvním pokusem v tomto směru jsou „Projekty vědecké
psychologie“, syntéza psychologických a neurovědeckých poznatků učiněná na základě znalostí dostupných v 90. letech 19. století.
Freud je za svého života nikdy nepublikoval, vědom si jejich spekulativní povahy. Ke spojení obou badatelských linií dochází až
v posledních dvaceti letech.
Tvůrce psychoanalýzy prožil celkem 83 let. Posledních osmnáct
let mu ztrpčovala život rakovina čelisti, jež si vyžádala přes dvacet operací. O jeho nezdolném smyslu pro humor svědčí příhoda,
jež se odehrála po anšlusu Rakouska k Velkoněmecké říši, v době,
kdy bylo Freudově rodině umožněno emigrovat do Londýna. Po
mnoha výsleších a domovních prohlídkách požadovalo Gestapo,
aby Freud podepsal prohlášení, že mu v Rakousku nikdo nebránil
ve výkonu profese a že nebyl nijak perzekvován. Freud podepsal,
ale neubránil se poznámce: „A mohu tam připsat, že doporučuji
Gestapo všem svým přátelům?“
Většina evropských psychoanalytiků musela před nacismem
emigrovat. Za války pracovali většinou katartickými metodami s oběťmi traumatických neuróz. Největší štěstí měli ti, kdo
emigrovali do Londýna. Těm se dařilo pokračovat v profesi téměř
bez přerušení. Po válce bylo hůře těm, kdo emigrovali do USA.
Jejich úkolem bylo naučit urychleně americké psychiatry psychoanalýze, neboť tamější ministerští úředníci věřili, že se tímto způsobem zbaví pacientů v přelidněných psychiatrických léčebnách.
15

Psychoanalýza duševně nemocných lidí se samozřejmě nedařila. Vedlejším produktem těchto snah však byl objev, že ne všichni
lidé, kteří trpí neurotickými příznaky, jsou psychoanalýzou léčitelní. V 50. letech 20. století tak vznikl pojem „hraniční porucha
osobnosti“ a koncem 60. let popsal vídeňský rodák Heinz Kohut
pacienty s „narcistickou nerovnováhou“. Obě diagnostické kategorie si vyžádaly určité modifikace psychoanalytické procedury.
V období od Freudovy smrti v roce 1939 do smrti Heinze
Kohuta v roce 1981, jež nazýváme „egopsychologickým“, docházelo k mnoha sporům mezi jednotlivými „školami“ psychoanalytického myšlení. Vznikaly proto, že psychoanalytici měli ambici
vytvořit „obecný model vývoje osobnosti“. Poté, co upustili od
takových ctižádostivých snah, zaměřili se více na klinickou situaci
a „pozorovatelné zkušenosti bližší“ teorie, jež vysvětlují, co se
děje v samotném léčebném procesu a rezignují na psychoanalytické vysvětlení normálního vývoje lidské psychiky.
Od roku 1981 až dosud trvá tzv. integrativní období vývoje psychoanalýzy, ve kterém dříve soupeřící školy navzájem více spolupracují. Už v egopsychologickém období se však začaly provádět tzv. dětské pozorovatelské studie, jakási etologická sledování
raných interakcí matky s dítětem. Některé Freudovy hypotézy se
v nich potvrdily, jiné neobstály. Z těch neprověřených je nejznámější Freudův předpoklad o „normálním psychosexuálním vývoji
ženy“.
Podle Freuda byla každá žena poté, co v období mezi svým třetím a pátým rokem života zjistila, že není mužem, nespokojena se
svou identitou a rezignovala na svůj další samostatný vývoj, toužíc
vdát se, porodit syna a ve svých normách a ideálech následovat
manžela. Tento feministkami tak často kritizovaný Freudův „falocentrický“ postoj v dětských pozorovatelských studiích neobstál.

Psychoanalýza není pavěda
Psychoanalýza navzdory učiněným pokrokům nebyla přijata
většinou univerzit jakožto vědecká disciplina. Čím si vysloužila
tak často vyslovovanou přezdívku pavěda? Nehledě k ideologickým odsudkům – pro nacisty byla „židobolševickou pavědou“
a pro komunisty „buržoazní pseudovědou“ – její nepřijetí univer16

zitami dosud trvá. Nesouhlas totalitních režimů je pochopitelný.
Psychoanalýza zpochybňuje „jedinou pravdu“, jež si nárokují totalitní ideologie. Proč však nesouhlasí s psychoanalýzou univerzity?
Proč nenazývají „pavědci“ historiky, filozofy a literární teoretiky?
Nejspíš proto, že příslušníci těchto profesí se sami považují za
„humanitní vědce“, nikoli za přírodovědce. V přírodních vědách
je chvalným zvykem dokládat své hypotézy experimentem. To
psychoanalýza, podobně jako historie nebo literární teorie, nedokáže. Vznikla na poli medicíny (přírodní vědy), ale donedávna
neměla prostředky, jak své hypotézy dokládat.
Za toto nechvalné označení psychoanalýzy může do značné
míry sám její zakladatel Sigmund Freud. V souladu s trendy své
doby usiloval o uznání psychoanalýzy za medicínský obor a o své
jmenování profesorem. Této cti se mu dostalo až v roce 1920 za
třicet let starou neurologickou práci o afasiích (poruchách komunikace pacienta s okolím po mozkovém krvácení nebo infarktu), kterou napsal v roce 1890. Jeho objev psychoanalýzy vídeňská univerzita nikdy neuznala, považujíc ho za nedoložitelnou
spekulaci.
Současné pokroky neurověd však dávají Sigmundu Freudovi
za pravdu. Např. pozorovatelské studie interakcí matky s dítětem
na konci prvního roku života dokládají, jak důležitá je pozitivní
emoční odezva mateřské osoby na projevy dítěte. Odpovídá-li
matka příznivě, v pravém čelním laloku dítěte vznikají „neuronové mapy“, jež odpovídají schopnosti dítěte rozpoznat emoční stavy druhé osoby.
Neresponzibilní matka překáží vzniku těchto pro dítě prospěšných spojů. Podstoupí-li však takto deprivovaný jedinec psychoterapii, v jeho orbitofrontální kůře se vytvoří spoje potřebné
k rozpoznání emočního stavu druhé osoby, jež mu umožní se s ní
kontaktovat. Psychoterapie tedy způsobuje, že se defekty vzniklé
emoční nedostupností matky mohou v dospělém životě cíleně
napravit.
Paradoxně tak, asi patnáct let poté, co psychoanalytici už
odtruchlili své nepřijetí mezi „vědeckými metodami pracující
lékaře“ a většina z nich přijala identitu „uměleckých řemeslníků“,
umožnil pokrok vědecky podložených neurologických metod
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sledování činnosti živého mozku důkaz, že čistě psychologické
působení na dysfunkční duševní činnost vede nejen k vymizení
symptomů, ale též k přestavbě mozku.
Klinická psychoanalýza, podobně jako jiné lékařské odbornosti, zůstává samozřejmě řemeslem, jež je možno pěstovat více nebo
méně tvořivě. Je cenným zdrojem podnětů k rigorózně vědeckému výzkumu prováděnému neurovědci, kteří ve své osvícené
většině, jež už přestala ohrnovat nos nad psychoanalýzou, od ní
vděčně přijímají novou inspiraci.

Význam Freuda
pro současnou medicínu
Cyril Höschl
profesor 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Jméno Sigmunda Freuda patří k nejčastěji citovaným v souvislosti s pozoruhodnými proměnami moderního myšlení, které mají své zdroje ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století.
Roku 1905 uveřejnil Albert Einstein článek o elektrodynamice
pohybujících se těles, který se stal známý jako speciální teorie
relativity. Paul Johnson ve svých „Dějinách 20. století“ píše, že
současný svět začal 29. května 1919, kdy zatmění slunce fotografované na ostrově Principe u západní Afriky a v Sobralu v Brazílii potvrdilo pravdivost Einsteinovy nové teorie vesmíru. Takový
objev mění na jedné straně vnímání hmotného světa a pomáhá
nám ho zvládnout, na druhé straně však působí na naše myšlení.
Reakce široké veřejnosti na Einsteinovu relativitu, které ve skutečnosti téměř nikdo neporozuměl, byla jednou z hlavních složek,
které formovaly historii 20. století. Podle Johnsona to byl nůž, který v rukou nic netušícího vědce pomohl odříznout společnost od
tradičních kořenů křesťanské víry a morálky. Je pozoruhodné, že
tento řez se dostavil v podstatě v téže době jako oficiální uznání
učení Sigmunda Freuda.

Velký umělec
Freud napsal většinu svých základních prací na přelomu století. Výklad snů vyšel poprvé v nákladu 600 výtisků v roce 1900. Do
té doby Freud sváděl o svou psychoanalýzu poměrně neúspěšný
boj. Trvalo to celých osm let, než se první vydání Výkladu snů ko
nečně podařilo rozebrat. Teprve hrůzy první světové války změnily situaci. Když příbuzní nešťastníků, kteří se chtěli vyhnout
vojenské službě a byli týráni ve vojenských nemocnicích, zejména na psychiatrickém oddělení vídeňské Všeobecné nemocnice,
donutili roku 1920 rakouskou vládu, aby ustanovila vyšetřovací
18

19

komisi, byl členem této komise také Sigmund Freud. Spor, který
jeho jmenování vyvolal, sice nikam nevedl, ale pomohl Freudovi
ke světové proslulosti.
V roce 1920 se konal šestý Mezinárodní psychoanalytický kongres v Haagu. Začala vycházet přepracovaná vydání Freudových
psychoanalytických knih a o jejich překlady do jiných jazyků
nebyla nouze. Ještě pozoruhodnější však bylo, že Freudovy myšlenky objevili vzdělanci mimo psychologii či psychiatrii – umělci a literáti. Freud ovlivnil celou evropskou a posléze i americkou kulturu mezi válkami (surrealismus), s Freudem se musela
vyrovnat každá další psychologická teorie, Freudovy studie hysterie a lidské sexuality byly přemílány, interpretovány a dezinterpretovány nejenom odborníky, ale zejména vzdělanými laiky
a kunsthistoriky.
Anglický esejista a autor prací o sexuální psychologii Havelock
Ellis kdysi k nemalému Mistrovu rozhořčení napsal, že Freud není
vědec, ale velký umělec. Johnson cituje názor, že se nakonec ukázalo, že Freudovy terapeutické metody jsou nákladné omyly, které se hodí spíš k utěšování nešťastných než k léčbě nemocných.
Říká, že dnes víme, že mnoho základních myšlenek psychoanalýzy postrádá biologické opodstatnění a že byly formulovány před
zpřístupněním Mendelových genetických zákonů, před teorií
dědičnosti a před objevem vrozených metabolických vad, hormonů a přenosu nervového signálu, což všechno značně umenšuje
jejich platnost. Anglický zoolog Sir Peter Medawar napsal, že psychoanalýza je příbuzná mesmerismu a frenologii: obsahuje ojedinělá zrnka pravdy, ale celkově je to teorie klamná.

Kritika R. K. Poppera
Na pseudovědeckou podobu psychoanalýzy upozorňuje ve
svém díle opakovaně Karl R. Popper, zejména tam, kde se snaží
definovat demarkační čáru mezi vědou a pseudovědou, nebo
– jinak řečeno – mezi kritickým a dogmatickým myšlením. Popper byl inspirován právě Einsteinem, který na své slavné vídeňské přednášce v květnu 1919 údajně řekl, že by musel vzdát svou
teorii relativity, kdyby se pozorováním nezjistily gravitací dané
změny v rudém posuvu světla, které předpovídal. Einsteinova
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přednáška byla Popperovou hvězdnou hodinou. Věda formuluje
hypotézy, které je možno testovat.
V Popperově terminologii „testovat“ znamená možnost vyvrátit, možnost falzifikovat (falsify). Jestliže někdo např. řekne, že
všechny labutě jsou bílé a já mu ukážu černou, tak má dvě možnosti: buď opraví své původní tvrzení, což představuje vědecký
přístup, nebo řekne, že černá prostě není labuť, což představuje
dogmatický přístup. Popper jej nazývá imunizací hypotézy. Ten,
kdo imunizuje své hypotézy proti vyvrácení, může vždycky tvrdit,
že má pravdu. Avšak právě proto Popper cituje Einsteinův výrok
„proč odmítnout hypotézu“, aby ukázal, že vědec je ten, kdo je
schopen a ochoten popsat okolnosti, za kterých by jeho hypotéza
měla být odmítnuta.
Psychoanalýza je podle Poppera naopak příkladem pseudovědy. Když jdete k psychoanalytikovi, který Vás léčí a Vy se cítíte
lépe, řekne: „Tak vidíte, jak to funguje, už se cítíte lépe.“ Ale jestliže se cítíte hůře a nechcete už pokračovat v léčbě, řekne: „Teď
jste v předpokládaném stadiu odporu, a to ukazuje, že všechno
se vyvíjí správným směrem.“ Podobně se také imunizoval marxismus, zůstávaje neotřesen tím, že historie vyvracela jeden jeho
postulát za druhým.
Popper rozlišuje mezi počestnou a nepoctivou imunizací.
Poctivá imunizace chrání teorii předpoklady, které samy o sobě
mohou být vyvráceny. Když např. newtonovští astronomové
tvrdili, že za Uranem musí být ještě nějaká jiná, neznámá planeta,
protože by jinak nemohli vysvětlit odchylku od vypočítané dráhy oběžnic, imunizovali tak teorii pohybu kosmických těles. Tato
imunizace byla však sama o sobě v podstatě falzifikovatelná. Když
se pozorovací možnosti zlepšily, ukázala se být opodstatněnou
a přispěla k objevu Neptuna.
Na druhé straně nepoctivá imunizace je ta, která není vyvratitelná. Podle Poppera nevědecké je všechno, co je nevyvratitelné.
Vinou neustálé imunizace se Freudova teorie měnila částečně
v ideologii, která se neustále posouvala jako náboženský systém
ve stadiu počátečního utváření. Vnitřní Freudovi kritici typu
Carla Gustava Junga byli považováni za heretiky, kdežto vnější kritici za „nevěřící“. Ellisovo zneuctění své vědeckosti Freud např.
odsoudil jako „vysoce sublimovanou formu odporu“.
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Perfektní jazyk a styl
Freudovo dílo bylo však mistrné literárně a didakticky. Jeho
jazyk a styl byly perfektní a vynesly mu dokonce Goethovu cenu
města Frankfurtu za literaturu. Freud byl hlasem nové doby. Byl
to padesátiletý prorok, který strávil dlouhý čas na poušti a najednou našel nadšené posluchače mezi zlatou mládeží. Byl na něm
pozoruhodný právě jeho kognitivní styl a jeho všudypřítomnost.
Zdálo se, že má nové a zajímavé vysvětlení pro všechno. Johnson
píše, že „začátkem 20. let mnoho intelektuálů zjistilo, že vlastně
byli freudovci celá léta, aniž to věděli“.
S odstupem sta let je nepochybné, že Freud, Popper, Einstein,
Wittgenstein a další intelektuálové včetně lingvistů a umělců
(často německy hovořící Židé, kteří posléze emigrovali před Hitlerem do anglosaského světa) proměnili 20. století. U Freuda se
léčil Gustav Mahler, Freud si dopisoval s Einsteinem, jako ostatně
i Popper. Význam Freudovy psychoanalýzy pro hlubokou proměnu myšlenkových proudů a rozvoj jednotlivých druhů umění
ve 20. století je nezpochybnitelný a dnes již neměnný. Jeho hodnocení se však odehrává ve třech poměrně oddělených světech,
které spolu v této věci nekomunikují: tím prvním je svět mimo
medicínu a mimo psychologii, svět umění, svět společenských
věd a filozofie. Tím druhým je svět medicíny a do určité míry také
psychologie. A tím třetím je vlastní svět psychoanalýzy či – jinými
slovy – hlubinné psychologie.
V onom prvním světě, převážně laickém, je Freud chápán jako
jeden z největších myslitelů přelomu 19. a 20. století, jehož učení
proměnilo nauku o lidské psychice, představovalo psychiatrickou
revoluci a ovlivnilo literaturu, hudbu a výtvarné umění 20. století.
Obecná znalost Freuda se však v tomto světě redukuje na jakési
neurčité povědomí o sexu (libidu), který by měl hrát důležitou
roli v rozvoji jedince a být hnací silou (motivací) lidského chování. Až na výjimky je v tomto světě Freud buď ne zcela pochopen
nebo dezinterpretován.
V onom druhém světě je rozpoznána logická struktura Freudovy teorie a jeho snaha vysvětlit duševní děje v podstatě přírodovědným způsobem, avšak bez metodiky a nástrojů přírodních věd
(tabulka 1 na str. 29). Prakticky všechny následné nepsychoanalytické psychologické školy a směry dokáží zužitkovat ať už indivi22

duální, tak „kolektivní“ zkušenost psychoanalýzy k extrakci toho,
co se s využitím alternativních pohledů a vědeckých metod podařilo buď replikovat nebo osvětlit.
Třetí svět – svět psychoanalýzy – opanoval poměrně omezený
prostor pro individuální psychoterapii vybraných případů a sebezpyt či sebepoznání, které je nezbytnou vstupenkou do observatoře mentálních procesů. Tento třetí svět setrvává buď v heretickém sebezacyklení klasického freudismu anebo se přeskupuje
v různých myšlenkových proudech a variacích reprezentovaných
zprvu přímými Freudovými žáky (C. G. Jung, A. Adler) a posléze
dalšími psychoterapeutickými školami s dynamickým zaměřením.

Síla nevědomí
Žádná velká teorie a žádný velký myšlenkový proud nevznikly
jako blesk z čistého nebe, ale vyrostly na ramenou velikánů, kteří stáli před námi. Podobně tomu bylo i s Freudovým konceptem
nevědomí, který lze v různých podobách vystopovat daleko před
Freuda, ve filozofii k Fichtemu a k německé romantické filozofii, jejímž vyvrcholením je roku 1869 dílo Philosophie des Unbewussten (Eduard von Hartmann).
Freud navázal na slavnou francouzskou neurologickou školu
pařížskou (Jean Martin Charcot) a Nantskou (Hippolyte Marie
Bernheim) a snažil se na základě představy, že naše nevědomé
děje, ke kterým se nemůžeme vědomou vůlí dostat, přece ovlivňují významně naše jednání1 a jsou zdrojem (např. v podobě
nevyřešených traumat) našich obtíží, najít techniku, kterou by do
nevědomí bylo možno proniknout a případně zasáhnout.
Psychoanalýza byla vlastně důsledkem Freudova určitého zklamání z hypnózy (Bernheim), jejíž účinnost se v tomto směru
ukázala jako velmi omezená, a následkem částečně empirických
Freudových hypotéz o jisté permeabilitě rozhraní mezi vědomím
a nevědomím, která umožňuje pronikání nevědomých obsahů,
1) Pro Freuda byly příkladem takového vlivu posthypnotické sugesce. Pacientka
např. dostala za úkol po probuzení z hypnózy roztáhnout v ordinaci deštník.
Když tak – již zcela probuzena – učinila a měla vysvětlit, proč to dělá, měla
pohotově jakési irelevantní vysvětlení. Odůvodňujeme-li tedy své chování,
pravé motivy nám zůstávají skryty. Ergo, musí existovat nevědomí jako aktivní
součást psychiky.
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byť transformovaných a symbolizovaných, do vědomí formou snů
a chybných úkonů jako je přeslechnutí, opomenutí, přeřeknutí
apod.
Volné asociace na psychoanalytickém gauči nejsou v tomto
smyslu ničím jiným než generováním jakýchsi „chybných úkonů“,
které překonají cenzuru onoho rozhraní a umožní obsah nevědomí zpětně dešifrovat a interpretovat. Freud správně rozpoznal,
že nevědomí skutečně obsahuje cenný psychologický materiál,
správně rozpoznal, že do nevědomí mohou být z vědomí vytěsňovány nepříjemné obsahy a působit tam patoplasticky a že tomuto
vytěsnění podléhají především představy o sobě samém. V nevědomí navíc mohou být zabudovány automatismy, jejichž pramen
je v hluboké historii živé přírody, tvoří instinktivní a pudovou
složku našeho jednání a jsou vlastně jakousi – dnes bychom řekli
– fylogenetickou moudrostí.
Máme-li toto Freudovo jasnozřivé rozpoznání hodnotit z hlediska dnešní medicíny, můžeme tak učinit již s armamentáriem
a na základě poznatků, o kterých Freud nemohl mít ani tušení. Jednou z neurofyziologických metod, kterými lze existenci
nevědomí dokázat, je tzv. zpětné maskování (backward masking). Dotyčné osobě se exponuje na obrazovce určitý objekt,
který se vzápětí překryje neurčitým obrazcem. Je-li interval
mezi expozicí a překrytím kratší než 100 msec, dotyčný si neuvědomuje, že před tím, než spatřil určitý obrazec, něco viděl.
Je-li tento interval delší, tak si uvědomí, co zahlédl a uvědomí
si, že je to překryto něčím jiným. Ukázalo se, že např. expozice pavouků pacientům s arachnofobií u nich vyvolávají vegetativní reakci (mění kožní odpor) i při maskování kratším než
100  milisec., kdy nedojde k sémantickému uvědomění a dotyčný vůbec neví, že nějakého pavouka viděl. Znamená to, že tedy
v našem mozku probíhají rozsáhlé a komplexní děje, které nezávisí na našem sémantickém uvědomění a mohou být částečně
„fylogeneticky předprogramovány“. Podobně Freudův pokus
interpretovat sny není vzdálen od současné představy role, kterou sny plní. Sny probíhají v páté spánkové fázi (REM), kdy se
předpokládá, že probíhá cosi jako „úklid na disku“, při kterém
se konsolidují paměťové stopy.
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Traumatické zkušenosti
Další, současnou vědou potvrzenou oblastí, kterou Freud rozpracoval, je vztah mezi různými duševními poruchami (deprese,
posttraumatická stresová porucha, úzkostné poruchy aj.) a traumatickou zkušeností, ať už v útlém dětství nebo později v dospělosti. Freudova představa patogenity raných traumat znovu ožívá dnes, kdy se ukazuje, že vleklý stres v dětství (týrané děti,
zneužívané děti, zanedbávané děti), popř. dlouhodobě subdominantní postavení v nepříznivém prostředí, je významným rizikovým faktorem v rozvoji deprese v dospělém věku a že hormonální změny s tímto stresem spojené (zvýšená hladina kortizolu)
mohou poškodit mozek morfologicky ve smyslu omezení růstových dějů (košatění a růst synapsí, vznik nových buněk), popř.
i neurodegenerace (menší objem hipokampu u nemocných
s depresí nebo s posttraumatickou stresovou poruchou). Tyto
změny jsou dnes prokazovány jak s využitím neuroendokrinních
testů (pozitivní dexametazonový supresní test u deprese, který
ukazuje vyšší aktivitu osy hypothalamus – hypofýza – nadledvinky, která je vlastně indikátorem stresu), tak neurozobrazovacími (volumetrie hipokampu prokazuje morfologické změny
in vivo).
Je tedy nepochybné, že traumatická zkušenost působí patogenně a patoplasticky, a že v tom se Freud nemýlil. Rozdíl mezi pohledem dnešní medicíny a pohledem psychoanalytickým na úlohu
traumat je v míře nespecifičnosti tohoto vlivu. Zatímco Freud se
traumaty z dětství a jejich dešifrováním zabýval kvalitativně, současná medicína jejich vliv nahlíží spíše z hlediska kvantitativního. To však nemění nic na tom, že genetické studie, které sledují
interakci mezi zevním prostředím, genetickou vlohou a psychopatologií, dospívají čím dál častěji k závěru, že vztah mezi geny
a určitou duševní poruchou se stává významným teprve ve chvíli,
kdy do něj započítáme vlivy prostředí. A tam už se ke slovu určitá
kvalita těchto vlivů dostává.
Jako příklad si můžeme uvést vztah mezi depresí, traumatickými událostmi a genetickou vlohou. Genetická vloha k depresi je
zřejmě formována polymorfismem několika genů. Jedním z nich
je gen kódující protein serotoninového transportéru (5HTT),
který zajišťuje zpětný příjem serotoninu2 ze synaptické štěrbiny
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do neuronu. Osoby s oběma alelami „kratší verze“ 5HTT mají po
alespoň čtyřech stresujících životních událostech prodělaných
mezi 21.–26. rokem života riziko vzniku deprese 43 %. U osob
s oběma alelami delší verze je toto riziko pouze 17 %. Za stresovou událost můžeme považovat smrt blízké osoby, rozvod, ztrátu
zaměstnání apod. K těmto nálezům přispívají i výsledky epidemiologických studií, které ukazují, že ztráta rodiče v dětství je
významným prediktorem rozvoje deprese v dospělosti.
V souvislosti s významem rané zkušenosti je třeba také zdůraznit Freudův náhled na důležitost dyadických vztahů v rodině, které byly později rozpracovány Jeanem Piagetem a hlavně
Freudovou dcerou Annou. Současná medicína sice nezná pojem
oidipovský komplex, ale zato proniká hluboce směrem k pochopení zásadního významu, jaký pro rozvoj člověka celoživotně
má mateřská péče v nejútlejším dětství. Pokusy v této oblasti lze
zatím provádět pouze na animálních modelech, neboť lidské subjekty nejsou testování tohoto typu z etických důvodů přístupné.
Michael Meaney se spolupracovníky ukázali, že fyzický kontakt matky s dítětem po narození u laboratorního potkana vede
ke stimulaci určitého podtypu serotoninového receptoru, který je spřažen se signální dráhou, jež na úrovni buněčného jádra
zajišťuje chemickou proměnu promotoru genu pro glukokortikoidní receptor. Promotor je ta část genomu, která funguje jako
spouštěč exprese (vyjádření) určitého genu, který pak následně
produkuje příslušnou bílkovinu (enzym, hormon). Glukokortikoidní receptor je místo, na které se váže stresový hormon kortizol.
Plnohodnotný rozvoj tohoto receptoru je nezbytnou podmínkou
dostatečné funkčnosti stresových mechanismů a normální adaptace organismu na zátěž.
Není vyloučeno, že defekt glukokortikoidních receptorů je na
pozadí rozvoje depresivního onemocnění. Dnes se ví, že mateřské chování u potkana několik dní po narození chemicky upraví
promotor genu pro tento receptor tak, že je v budoucnu buď více
nebo méně vnímavý k dalším podnětům a nervovým růstovým
faktorům, takže při nedostatečné mateřské péči se rozvíjí jedinec
2) Serotonin = jeden z přenašečů signálu na nervových spojích (synapsích).
Chemicky indolamin. Hraje důležitou roli v rozvoji a léčbě deprese, úzkosti,
poruch spánku, změn chuti k jídlu, agrese, sexuálních dysfunkcí aj.

26

zranitelný ve smyslu rozvoje beznaděje, deprese, nezájmu, snížení
exploratorní aktivity („zvědavosti“), s horším výkonem v bludišti
(tedy s horšími kognitivními funkcemi) atd., zatímco při dostatečné mateřské péči (fyzickém kontaktu) je promotor pro glukokortikoidní receptor upraven tak, že je vůči stimulaci růstovými hormony vnímavější, vede k plnému rozvinutí zpětnovazebních odpovědí na stresové hormony a k menšímu riziku rozvoje
neurotoxického poškození a deprese.

Vztah lékař – pacient
Další Freudův postulát, vybudovaný na víceméně ojedinělých
kazuistických pozorováních, se týká vztahu mezi lékařem a pa
cientem v psychoterapeutickém, ale i obecně terapeutickém procesu. Tak jako z rozkošatělé transpersonální hlubinné psychologie
Carla Gustava Junga zbyly v dnešní medicíně pouze pojmy introvert a extrovert, tak z učení Sigmunda Freuda zůstal v elementární lékařské psychologii pojem přenos a protipřenos. V psychoanalytickém pojetí přenos znamená nevědomé a nutkavé opakování
infantilních přání, tužeb, vztahů vycházejících z libida vůči otci
a matce, což se projevuje ve vztahu k terapeutovi. Ve filozofii byl
tento výraz užíván Kantem a Fichtem a v psychiatrii od roku 1895
právě Sigmundem Freudem.
Jeho prvá definice se postupně rozmazávala a stala mlhavou.
V současné psychoterapeutické literatuře se výraz přenos používá stále v širším slova smyslu pro nerealistické opakování jakýchkoliv emočně podbarvených vztahů a zkušeností z pacientovy
životní historie do jeho vztahů současných. Nejde tedy jen o události z dětství, ne jen vůči rodičům, ne jen sexuálně podbarvených a ne jen vůči terapeutovi. V psychoanalýze se mluví jednak
o přenosu negativním (nepřátelství nemocného vůči analytikovi,
odpor) a přenosu pozitivním (zdánlivě příznivé, i když neuroticky zvýšeně závislé, pasivní či erotické postoje nemocného vůči
analytikovi).
Dále se popisuje přenos idealizující u osob, které Freud popisoval jakožto osoby milující narcistickým způsobem, tj. idealizací jiných osob a tedy milující je jako osoby, „jaké by měly být“.
Takový pacient vidí v analytikovi sílu, moc, moudrost, znalosti,
empatii, chápání až do pocitu všemohoucnosti (omnipotence)
27
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Ačkoliv psychoanalýza je v popperovském pojetí ve své podstatě nevědeckou disciplínou a jako taková ovlivnila dějiny 20. století převážně jinde než v medicíně, přesto Freudovo učení znovu
ožívá ve světle současných neurofyziologických a psychologických poznatků, zejména v oblasti studia nevědomých dějů v mozku, významu raných traumat a traumat v dospělosti pro rozvoj
psychopatologie, významu rané zkušenosti a zejména dyadického
vztahu s matkou pro rozvoj odolnosti k zátěži nastavené prakticky
na celý život, a pro pochopení a zvládání psychologických aspektů vztahu lékaře a pacienta.
Další kapitolou je Freudův význam pro současnou sexuologii,
ale ta by vyžadovala samostatnou úvahu. Využití psychoanalýzy

Hodnotící kritéria

Závěr

Tabulka 1: Hlavní přístupy ke studiu chování

a vševědoucnosti (omniscience). U takovýchto pacientů bývá obyčejně vlastní sebehodnocení nízké, jejich nevědomý obraz o sobě
je negativní a nedostává se jim úcty k vlastní osobě. Cítí se jako
ponížení, slabí, bezmocní. Jsou závislí na někom, koho si vysnili
pro jeho zidealizované kvality, které oni sami u sebe postrádají.
Upnutí se takového pacienta k zidealizované rodičovské postavě
(terapeutovi), má poskytnout stabilitu jeho takto zdeformovanému narcismu.
Freud také popisuje přenos zrcadlový u osob s neuspořádanými
exhibičními potřebami a u osob, které si udržují svou sebeúctu
z obdivu jiných osob. Tak jako vyvíjející se osobnost dítěte potřebuje prožívat obdiv svých rodičů, tak také tito pacienti používají
svého terapeuta jako zrcadla, jako potvrzení své vlastní ceny (snaha vzbudit obdiv, pochvalu). Součástí psychoterapeutické profesionality (a lékařské profesionality obecně) je zvládnutí přenosu
(pacient vidí v terapeutovi figuru z minulosti anebo idealizovaný
objekt) a protipřenosu (terapeut v pacientovi vidí takovou figuru).
Brát odpor či lásku pacienta osobně znamená projevit profesionální selhání a nezvládnutí terapeutického vztahu. Na projevovanou náklonnost v rámci přenosu nemůže terapeut jednat komplementárně, neboť nejde o „autentickou“ situaci pacienta. Existence,
mechanismy a zvládání přenosu a protipřenosu jsou mohutným
Freudovým odkazem současné medicíně, která často ve vztazích
lékař-pacient postupuje i po sto letech neuvěřitelně diletantsky.
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v klinické praxi je u nás minimální a pojišťovny ji nehradí. V hlavním psychiatrickém proudu je psychoanalytické pojetí stále zřejmě nejvíc rozšířeno v Argentině. V USA a částečně i v západní
Evropě je psychoanalytická léčba věcí individuální volby a je provozována soukromě.
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Sigmund Freud jako lékař
Jiří Raboch
přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK

Sigmund Freud se narodil 6. května 1856 v Příboře na Moravě,
kde strávil necelá tři léta svého života v židovské rodině s výrazně patriarchálními rysy. Ve Vídni pak prožil prakticky celou svoji
profesionální kariéru. V roce 1938 byl donucen v důsledku fašistické okupace Rakouska ho opustit a 3. 9. 1939 ukončil tragicky
svůj život v Londýně.

Praktikující psychiatr
Sigmund Freud byl vyhraněnou osobností, která bez pochyby
vyvolávala konflikty. Jak napsal Stefan Zweig: „…byl mužem jedné myšlenky a jedině takový může zvítězit“. Freudovo dílo bývá
kritizováno z nejrůznějších pozic, především pozitivistické vědy.
Např. Karl Popper považoval psychoanalýzu za pseudovědu, protože předkládá hypotézy, které jsou formulovány tak, aby nebyly
vyvratitelné.
Často se ale zapomíná, že Freud byl především velkým klinikem, praktikujícím psychiatrem a psychoterapeutem se zaměřením na pacienty s neurotickými poruchami, kteří představují
největší počet osob s duševní poruchou i v dnešních psychiatric
kých praxích. Jen pro zajímavost. V psychiatrických ordinacích
v ČR v jednom roce léčíme asi 160 000 osob s neurotickými poruchami, 100 000 pacientů s poruchami nálad, zatímco nemocných schizofrenií je méně než 50 000. Zájem o studium hysterie
a sugestivní terapie včetně hypnózy získal zřejmě během svého
školení u známého francouzského neuropsychiatra Jeana Martina
Charcota, přednosty ústavu v Salpetriere v Paříži, kam nastoupil
na školení v roce 1885. Později měl ve Vídni pravidelné ambulantní hodiny ve své známé ordinaci v Berggasse 19.
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Freud vyrůstal v akademickém prostředí rakouské metropole
konce 19. století. Tehdejší středoevropská medicína byla přísně
organo-patologicky orientována. Někdy se hovořilo o tzv. Virchowianské „buněčné“ medicíně podle německého patologa
Rudolfa Virchowa (1821–1902). Mezi nejvýznačnější představitele této vídeňské „anatomické“ školy patřili dva lékaři českého
původu. Plzeňák Josef Škoda (1805–1881) byl propagátor fyzikálního tělesného vyšetření a rodák z Hradce Králové, Karel
Rokitanský (1804–1878), byl zakladatelem německé patologicko-anatomické školy. Ve vídeňské psychiatrii konce 19. století
dominoval Theodor Meynert (1833–1892), který byl typickým
představitelem názorů tehdejší doby zajímající se především
o strukturu mozku.

Zlatý věk psychopatologie
Přelom 19. a 20. století představoval zlatý věk psychopatologie a klasifikace duševních poruch. V roce 1851 popsal Jules
Falret folie circulaire, kterou v roce 1883 Emil Kraepelin označil
za maniodepresivní psychózu. V roce 1911 Švýcar Eugen Bleuler zavádí pojem schizofrenie. V roce 1906 publikoval Arnold
Pick, přednosta německé psychiatrické kliniky v Praze Na Karlově závěry svých studií popisujících specifickou formu demence postihující především frontotemporální oblasti mozku, která
byla později nazvána Pickovou chorobou. Tento pražský primát je
nezaslouženě opomíjen.
Bohužel v léčbě duševně nemocných nebylo tehdy k dispozici mnoho účinných metod. Užíval se odpočinek, tělesná cvičení, hydroterapie, někdy až drastická elektroterapie (to není stále
užívaná a uznávaná elektrokonvulzivní léčba, která byla zavedena
do psychiatrické praxe až v roce 1936 italskými pracovníky Ugo
Cerletim a Luigi Binim), či Messmerova magnetoterapie. Z farmak
bylo k dispozici pouze opium, kafr či terpentým. Převládala terapeutická skepse.
Emil Kraepelin v roce 1921 napsal: „Většina vyléčení (nemocných s afektivní poruchou – pozn. aut.) se udála během devíti
měsíců, avšak u jedné třetiny trvalo onemocnění déle než jeden
rok.“ Duševně nemocní byli nadále izolováni od ostatních pa
cientů. Typickým příkladem takového přístupu byla nová vídeň34

ská všeobecná nemocnice, kde pro osoby s duševními poruchami byla vyhrazena oddělená budova, známá jako „věž bláznů“
– Narrenturm.
Je zajímavou skutečností, že tyto organo-patologické přístupy
vygenerovaly v následujících desetiletích dvě Nobelovy ceny za
lékařství. Přednosta vídeňské psychiatrické kliniky Julius Wagner von Jauregg (1857–1940) jako prvý použil horečnatou léčbu
naočkováním malárie nemocným s progresivní paralýzou. Ter
ciální syfilida byla do té doby neléčitelnou chorobou a odhaduje
se, že jedna třetina trvale umístěných pacientů v psychiatrických
léčebnách trpěly právě touto chorobou. Výsledky jeho práce byly
oceněny Nobelovou cenou v roce 1927. Portugalský lékař Egas
Moniz (1874–1955) byl oceněn stejným vyznamenáním v roce
1949 za zavedení mozkových operací – leukotomií neboli lobotomii do psychiatrické praxe. Freud byl na Nobelovu cenu též
navržen, ale nikdy ji neobdržel.

Význam pro sexuologii
Dominance biologického přístupu i v psychiatrii ve střední
Evropě té doby vysvětluje, proč Freud nebyl v domácím prostředí
přijímán a uznáván. Ač sepsal svoji habilitaci na neuropatologické
téma, od přelomu století se věnoval výhradně psychoterapii a studiu neuróz. Zavedl psychologické pojmy jako nevědomí, metoda
volných asociací, přenos, protipřenos, vytěsnění, které byly pro
tehdejší organopatology nepřijatelné a nepochopitelné.
Přitom Freud sám v roce 1905 napsal: „…nesmíme zapomenout
na to, že všechny naše psychologické prozatímnosti musí být jednou postaveny na půdu organických nositelů. Pak se pravděpodobně ukáže, že jsou to zvláštní látky a chemické procesy, které
vyvolávají projevy sexuality a zprostředkovávají pokračování individuálního života v životě druhu. Tuto pravděpodobnost máme
na zřeteli, když zvláštní chemické látky nahrazujeme zvláštními
psychickými látkami.“
Ke kritice psychoanalýzy přispěly i některé další okolnosti.
Během první světové války byla na klinice Wagnera von Jauregga až drasticky používána elektroterapie u mladých mužů s ne
urotickými problémy vyhýbajícími se vojenské službě. Předsedou
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 omise, která později tyto postupy prověřovala, byl jmenován
k
Sigmund Freud, což vedlo k ostrým osobním sporům a k dalšímu
napadání psychoanalýzy.
Nejvíce „přitížilo“ psychoanalýze Fredovo přesvědčení o mimořádném významu dětské sexuality pro duševní vývoj člověka. Berlínský profesor W. Weygandt v roce 1910 na Německém psychiatrickém sjezdu předsedaje jednomu ze symposií přerušil přednášejícího, který se zmínil o Freudovi se slovy: „To není předmět pro
vědeckou diskusi, to je záležitost týkající se policie.“
O významu Freuda pro moderní českou sexuologii svědčí následující příklad. Kurt Freund (nikoliv příbuzný S. F., ale
behaviorálně a biologicky orientovaný výzkumný pracovník Psy
chiatrické kliniky v letech 1948–1961) je světově uznávaným
vynálezcem použití pletyzmografické metody v diagnostice lidské
sexuální orientace. V jeho knize „Homosexualita u muže“, která je
nejvíce citovanou českou sexuologickou publikací, je mezi literárními prameny nejčastěji uváděným autorem (celkem 34×) právě
S. Freud.

ovlivněného pozitivismem, chtěl tvrdošíjně v jemu nepřátelském
prostředí prosadit svoji hypotézu neadekvátními prostředky.
Z pohledu dnešního kvalitativního výzkumu by daleko vhodnějšími prostředky byly metody narativního diskurzu nebo případové
studie.

Obhájci i kritikové

Známý německý historik medicíny Erik Ackerknecht se domnívá, že Freud byl nejvýznamnější lékař prvé poloviny dvacátého století jako byli Paracelsus, Boerhaave nebo Virchow v jejich
době. Sám bych doplnil, že výsledky práce každého z nás prověří
čas, v případě lékařů dlouhodobá klinická praxe. V tomto směru
je si třeba uvědomit, co pro současnou medicínu znamená mala
rioterapie nebo lobotomie a co neofreudovská, dynamická psychoterapie.

Sigmund Freud, stejně jako jeden z významných přednostů
pražské psychiatrické kliniky Vladimír Vondráček, byli velkými kliniky a čtivými autory poutavých knih, měli však problémy
s metodologií vědy. Zvláště Freud se snažil tvrdohlavě prosadit
psychoanalýzu prostřednictvím neadekvátních metod. Za toto byl
oprávněně mnohými kritizován. Užívání klasických mechanistických modelů v psychiatrii mnohdy působí spíše tragikomicky.
Prezident T. G. Masaryk napsal v roce 1936: „…Němec a podobně i my, poučeni a pokaženi Rusy, analyzujeme duši a okopáváme,
kde v ní co tajuplného a chorobného. Angličan a Američan je stále naivnější, zajímá ho rébus více mechanistický. Ale dovede se
také důkladně pokazit moderními teoriemi, problémy a nadproblémy a popřípadě i směšnou psychologií Freudovou“.
Freud se zabýval ve své praxi reálnými příběhy pacientů, které dokázal geniálně popsat a rozebrat. Jeho zásadním problémem
z hlediska teoretického bylo, že jako vědec se základním epistemologickým postojem z jeho ranného neurologického období
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Paul Johnson ve svých Dějinách XX. století píše: „…marxistická a freudovská analýza … podryly vysoce vyvinutý smysl osobní
odpovědnosti a povinnosti vůči ustálenému a objektivně platnému právnímu řádu, který byl centrem civilizace 19. století.“
Naopak Albert Einstein napsal v roce 1936 v dopise Freudovi:
„…neusnadnil jste opravdu skeptickému laikovi cestu k samostatnému úsudku. Až do nedávné doby mi byla zjevná jen spekulativní síla Vašeho myšlení a mocný vliv na světový názor současné
doby, aniž jsem si mohl zjednat jasno v otázce pravdivosti Vašich
teorií. V poslední době však jsem měl příležitost slyšet o několika o sobě málo významných případech, které však jakýkoliv jiný
výklad než pomocí potlačení podle mého přesvědčení vylučují.
Přijal jsem to s pocity štěstí, neboť je vždycky štěstím, když se veliká a krásná idea prokáže být adekvátní skutečností“.

Co po Freudovi zůstalo?
Co nám tedy v medicíně z Freuda zůstalo? Někteří tvrdí, že
takřka nic. Já se domnívám – stejně jako mnozí další, kteří se ve
své praxi stále zabývají konkrétními pacienty – že nemálo. Jeho
koncepce nevědomí předstihla dobu o několik desetiletí. Dnes již
pochopitelně víme o biologických mechanismech vědomí a působení časného traumatického stresu mnohem více. Bylo publikováno mnoho prací, které zjistily, jaké vysloveně organo-patologické
může mít např. pohlavní zneužití v dětství na strukturu i činnost
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dospělého mozku. Jedná se o zmenšení některých částí mozku,
jako jsou např. corpus callosum, levý neocortex, hippocampus či
amygdala. Dochází též k narušení rozvoje produkce mozkových
přenašečů informací – monoaminoergních neurotransmiterů.
Také současná lékařská praxe, často v akademickém prostředí
označovaná za biomedicínu, by se z Freudova učení mohla hodně
poučit. Jeho vývojový pohled na zdraví i nemoci je sice teoreticky
uznávaný i nyní, avšak v realitě málo praktikovaný. Při posuzování zdravotního stavu často vycházíme především z „průřezového“,
aktuálního pohledu založeného na výsledcích mnoha sice sofistikovaných pomocných vyšetření, avšak ontogenetickému vývoji
bohužel velký význam často nepřikládáme.
Psychologický a psychoterapeutický přístup k pacientům
i důraz kladený na kvalitu vztahu lékař – pacient i z hlediska terapeutické úspěšnosti je to, co je v současné stálé uspěchanější
praxi zanedbáváno, nebo dokonce zcela schází. Také nemocní by
měli nahlédnout na tu skutečnost, že zdraví a jeho udržení jsou
velikou hodnotou, pro kterou je třeba hodně udělat. Většinou
nestačí jen spolknout nějaký prášek, ale je třeba věnovat i mnoho
osobního úsilí a času, což jistě dlouhodobá psychoanalýza představuje, abychom udrželi naše tělo i psychiku v dobrém stavu.
O současném Freudově mezinárodním významu svědčí i ta
skutečnost, že jeho postava byla Světovou psychiatrickou společností vybrána jako jedna z osobností (vedle Karla IV., J. Husa,
W. A. Mozarta, F. Kafky a J. Janského), které souvisí s Českou
republikou a které mají přilákat v roce 2008 do Prahy účastníky
Světové psychiatrické konference s mottem „Science and Humanism: For a Person-Centered Psychiatry“. Věřím, že tato myšlenka
by se Sigmundu Freudovi líbila.
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Sto padesát let od narození Sigmunda Freuda nemůže nechat
chladným nikoho, dokonce i ani toho, kdo nikdy neslyšel nic
o psychiatrii či psychoanalýze. Freud se stal nejen uznávaným
vědeckým pojmem, ale současně i kulturním symbolem. Není žádné přehánění tvrdit, že moderní dobu, která je doslova posedlá
sexualitou, poznamenal více než kdo jiný právě Sigmund Freud.

Bohatý život
Sigmund Freud se narodil 6. května 1856 v Příboře na Moravě
jako syn židovského obchodníka s vlnou. Otec Jakub Freud měl
dva syny z prvního manželství a již vnuka, když se oženil podruhé
s o dvacet let mladší ženou, která mu dala osm dětí. Sigmund byl
nejstarší z nich a když mu byly tři roky, přestěhovala se rodina do
Vídně. Sigmund navštěvoval humanistické gymnázium a v sedmnácti vstoupil na Vídeňskou univerzitu studovat medicínu.
V 26 letech absolvoval vojenskou službu a promoval. Ve stejné době se zamiloval do Marthy Bernaysové z Hamburku. Aby
si vytvořil vlastní zázemí, usiloval o privátní praxi, což se mu
podařilo o čtyři roky později. Mezitím měl příležitost studovat
u pařížského psychiatra Jean Martina Charcota neurózy a hypnózu. Pak se oženil. S Marthou byl padesát let šťastně ženat, měli šest
dětí.
Ve Vídni se stal roku 1895 Sigmund Freud soukromým docentem pro nervové choroby a po dalších sedmi letech se stal profesorem. V roce 1909 podnikl Freud přednáškovou cestu po Spojených státech. První světová válka, v níž bojovali tři Freudovi synové, jej obrátila k filozofickým a kulturním úvahám, které po válce
vydává i knižně. V roce 1933 byly jeho spisy v Německu spáleny.
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Po připojení Rakouska k německé říši musel Freud s rodinou
emigrovat. Doba londýnského exilu trvala jediný rok a byla pro
něj ve vícerém ohledu velmi bolestivá. Nádor v ústech, kvůli kterému prodělal 33 operací, byl stále horší. Tři týdny po vypuknutí
druhé světové války, 23. září 1939, zemřel Sigmund Freud ve věku
83 let v Maresfield Gardens. Svůj život však naplnil přebohatě.

Psychoanalýza
Již v Paříži se Freud lékařsky zajímal o hysterii. Ve Vídni pracoval spolu se starším kolegou, praktickým lékařem Josefem Breuerem na případu pacientky Anny O. Oba publikovali společně „Studie o hysterii“ (1895). Zjistili, že minulé události mohou vyvolat
hysterické symptomy, když na ně byla potlačena vzpomínka. Symptomy zmizely, když se během hypnózy byly vysloveny potlačované afekty.
Freud dospěl k názoru, že příčiny hysterických onemocnění spočívají v narušené sexualitě. V důrazu na sexualitu ho ovšem Breuer
nenásledoval, a proto se rozešli. Freud se dále pokoušel i bez hypnózy najít cestu, která by lidi i v bdělém stavu vedla k zapomenutému. Objevil, že symptomy nemoci vyvolává rovněž „volná asociace“ jako řetězec spontánních nápadů kolem nějaké události.
Podle volné asociace změnil Freud rovněž metodu lékařské
péče. Pacient ležel na křesle, svobodně hovořil o svých myšlenkách a pocitech a analytik seděl za ním. Tato metoda „psychoanalýzy“ nebyla předem přijatá teorie, nýbrž stavěla krok za krokem
na dlouholetých zkušenostech při péči o pacienty a teprve později vedla k obsáhlejší teorii o výstavbě duševního života.
Freudova pozorování sexuálních příčin neurotických onemocnění vedly autora k přesvědčení, že mocným tahounem v duševním životě představuje sexualita. Sexuální energie neboli „libido“
má za cíl získání tělesné slasti, lze ji pozorovat již v dětském věku
a projevuje se v pubertě. Konfliktní situace jako „oidipovský komplex“ (malý chlapec se zamiluje do matky a žárlí na otce) mohou
vést k poruchám v pozdějším životě.
Freudova „Tři pojednání k sexuální teorii“ (1905) vyvolaly
hodně odporu a osočování. Freud otevřeně brojil proti represivní sexuální morálce a stavěl se za společnost, která poskytuje
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sexualitě dostatek volného prostoru, aby lidé dosáhli osobního
uspokojení. V opačném případě dojde podle Freuda k nepřátelství lidí vůči kultuře a celkové nespokojenosti.

Hloubka nevědomí
Nejhlubší vrstvu vědomí, která existuje, ale není uvědomělá a vyvěrá z pudů a impulzů, nazývá Freud „ono“ (id). Nad ní se
staví „já“ (ego), které zprostředkovává kontakt s vnějším světem.
Třetí oblast, která spočívá v dozoru nad já a oním, nazývá Freud
„nadjá“. Nadjá se tvoří se u lidí v prvních letech života. „Nadjá“,
které zastupuje nároky a autoritu společnosti, stanovuje měřítka,
zda jsou impulzy připuštěny nebo „potlačeny“.
Potlačení může vést k různým reakcím. Potlačené sexuální
impulzy např. mohou rovněž „sublimovat“, tj. být převedeny na
vyšší cíl. Vědomí neví nic o nevědomých motivacích; ty lze prokázat teprve v jednáních nebo chybných úkonech. Freudova nauka
se však zabývala nejen s duševními onemocněními, nýbrž rovněž
s jinými duševními jevy. Freudův „Výklad snů“ (1899) předznamenala na přelomu století novou éru.
Freud rozluštil zákonitosti snu a tak jej osvětlil. Ukazuje se, že
ne-smysl je nevědomý smysl. Ve snu se projevují přání, které byly
potlačeny. Většinou jde o představy, která jsou podle měřítek společnosti nepříjemná nebo nepovolená, které se vnáší do vědomí
snu v převlečené formě. Musí být proto osvětleny. Výklad snů je
pro Freuda klíč k poznání nevědomého.
Podobně jako sny mají smysl rovněž chybné úkony v běžném životě jako přeřeknutí, přeslechnutí, zapomenutí. Tyto jevy
obsahují skrytý smysl, který může být osvětlen analýzou. Vědomý záměr jednajícího je křižován chybným úkonem a na světlo se dostává jiná tendence, která byla zatlačena do nevědomí.
V „K psychopatologii všedního života“ (1904) ukazuje Freud, že
i vtipy odkazují na skrytý smysl.

Nespokojenost v kultuře
Freudova kniha „Nespokojenost v kultuře“ (1930) dokládá jeho
cestu od medicíny přes psychologii až k filozofickým úvahám. Za
dva základní principy psychického dění považuje Freud  princip
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slasti (který vychází z oblasti „ono“) a princip reality (který vychází z „nadjá“). V oblasti já dochází ke konfrontaci těchto dvou ambivalentních principů.
Cenou za kulturní pokrok je potlačení lidských pudů a posílení pocitu viny, který nakonec snižuje pocit štěstí. V míře, v jaké
se podaří ovládnout lidský pud, se rozhoduje osud lidstva. Účelem života je podle Freuda úsilí o štěstí, které je v podstatě principu slasti. Předobrazem veškeré touhy po štěstí je pohlavní láska.
V plánu stvoření však není, aby člověk byl trvale šťastný. Štěstí je
možné jen jako „epizodický fenomén“.
Sigmund Freud se stal kritikem sexuální morálky své doby. Kulturní sexuální morálkou míní přísnou morálku, kdy na pohlavní
život muže jsou přenášeny femininní požadavky: je zapovídán
každý sexuální styk s výjimkou styku manželského. Kulturní sexuální morálka má podle Freuda škodlivé účinky, neboť vyvolává
rychle se šířící nervozitu v moderní společnosti. Naše kultura je
založena na potlačování pudů.
Z hlediska pudového omezení lze říci: ono je zcela amorální;
já se namáhá, aby morální bylo; nadjá je hypermorální. Dovolené sexuální ukojení podle Freuda není s to poskytnout přijatelné
odškodnění za to, čeho se jedinec má zříci. Nespokojenost vzniká tím, že pud musí být v kultuře potlačen a obrací se tímto způsobem proti vlastnímu já. Napětí mezi „nadjá“ a „já“ se projevuje
jako pocit viny a svědomí.

Úvahy o válce a smrti
V eseji „Časové poznámky o válce a smrti“ (1915), který psal
Freud v době první světové války, odlišuje autor vedle dosavadního pudu k životu i pud k smrti. Lidé zklamaní válkou možná
podléhají určité iluzi. Zklamání pramení ze dvou věcí: malé mravnosti států navenek (když dovnitř se tváří jako strážci mravnosti)
a brutality chování jednotlivců, od nichž bychom jakožto od spoluúčastníků lidské kultury něco takového neočekávali.
Freud vyvrací iluzi, že člověk je dobrý a šlechetný od narození,
popř. že zlé instinkty jsou pod vlivem výchovy a kulturního okolí
nahrazovány sklony k dobru. Proč tomu tak není? Ve skutečnosti
neexistuje žádné „vymýcení“ zla – pouze zatlačení do nevědomí.
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Psychoanalýza učí, že nejhlubší podstatou člověka tvoří pudové tendence, které mají elementární povahu a směřují k ukojení
určitých prapůvodních potřeb.
Pudová hnutí nejsou sama o sobě ani dobrá ani špatná (takto
je posuzujeme až ve vztahu k měřítkům lidské společnosti). „Náš
pocit ponížení a zklamání kvůli nekulturnímu chování našich
spoluobčanů byl neoprávněný. Ve skutečnosti neklesli tak hluboko, jak se obáváme, protože předtím nevystoupili tak vysoko, jak
jsme se o nich domnívali,“ píše Freud. Lidé se chovají jako zvířata
a proto vzniká stát jako nadřazená instance, aby je zkrotila.
Freud výstižně rozebírá i vztah člověka ke smrti. Všichni máme
neupřímný vztah ke smrti. Teoreticky zastáváme názor, že smrt je
nevyhnutelným vyústěním každého života (každý dluží přírodě
své narození a musí to splatit). Ve skutečnosti se však chováme,
jako by tomu bylo jinak. Nikdo na vlastní smrt nevěří. V nevědomí je každý z nás přesvědčen o své nesmrtelnosti.
Válka tento konvenční přístup ke smrti ruší. Smrt se už nedá
zakrývat. Člověk v ní musí uvěřit. Jedním z důvodů zklamání z války může být i to, že lidé nejsou připraveni na smrt. Freud je politický realista, o čemž svědčí jeho slova: pokud chceš vydržet život,
zařizuj se se zřetelem na smrt; pokud chceš zachovat mír, připravuj se na válku. Je přirozené, že ve válce padají všechna mravní
omezení, která dříve kultura vytvářela.

Psychologie masy
V eseji „Psychologie masy a analýza já“ (1921) Freud navazuje
na Le Bonovu „Psychologii davu“. Všímá si, že jedinec cítí, myslí
a jedná v mase úplně jinak, než by se od něj dalo očekávat. Masa
výrazně ovlivňuje duševní život jednotlivce. Masa je provizorní
bytostí skládající se z různorodých prvků, které se na okamžik
navzájem spojily (stejně jako buňky organismu vytvářejí svým
spojením novou bytost).
Freud se ptá: proč se změna jednotlivce uvnitř masy odehrává? Co masu spojuje, jaké je to tajemné pojítko? Freud chce tento fenomén vysvětlit psychoanalytickými metodami. Člověk se
v mase cítí dobře, protože mizí pocit zodpovědnosti (kterým
jsou jednotlivci stále bržděni). Psychologická nadstavba se v davu
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odbourává a slábne a odhaluje se tak nevědomý základ, který má
u všech stejný ráz.
Davová psychóza je podle Freuda hypnotickým jevem. Člověk je podroben sugesci toho, kdo ho připravil o vědomí vlastní
osobnosti (hypnotizér), takže se dopouští i činů, které jsou k jeho
povaze a zvyklostem v nejostřejším protikladu. Všechny city
a myšlenky se orientují směrem, jenž je určován hypnotizérem.
Sama příslušnost k mase způsobí, že člověk sestupuje na civilizačním žebříčku o několik stupňů níže.
Masa není na pochybách, co je pravdivé či nepravdivé. Je právě tak netolerantní jako důvěřivá vůči autoritě. Chce být ovládána
a ujařmena a svého pána se chce bát. V mase odpadají všechny
individuální zábrany a všechny brutální, destruktivní instinkty,
které v jedinci dřímají jako pozůstatek pravěku, procítají k volnému ukojení. Záleží na vůdci, co z masy udělá.
Freud tvrdí, že vztahy lásky (citové vazby ovlivněné libidem)
tvoří i podstatu kolektivní duše masy. Masa je regresí k primitivní
duševní činnosti, jak bychom ji viděli prapůvodní tlupě. Zatímco
intelektuální výkon masy zůstává vždy hluboko pod intelektuálním výkonem jedince, může její etické chování tuto úroveň zrovna tak značně převýšit, jako klesnout hluboko pod ni.

Otázka náboženství
Náboženství, která chtějí lidi učinit šťastnými, považuje Freud
za „masový blud“, za nebezpečnou iluzi. Ve spisu „Budoucnost
jedné iluze“ (1927) sice vyjadřuje pochopení pro to, když lidé
projevují náboženské potřeby, protože je pro ně těžké přiznat si
vlastní bezmocnost a nepatrnost ve velkém provozu světa. Jde
však pouze o únik ze světa, o infantilní představu, která musí být
překonána.
Pro Freuda jsou věda a náboženství neslučitelné, od mládí byl
nezlomný ateista. Že se hlásil k židovství zrovna v době ovládané
antisemitismem nemělo nic společného s židovskou vírou, od níž
už byl dlouho odloučený. Šlo mu o to ukázat, že nikdy se nevzdal
pocitu sounáležitosti se svým národem. Jeho kritiku náboženství
patří k nejdůmyslnějším oponenturám náboženské víry v západním světě.
44

V činnosti člověka je mnoho domněnek, o jejichž bezdůvodnosti, ba absurditě dobře víme; jde o fikce, ale z četných praktických příčin se musíme chovat, „jakoby bychom“ jim věřili. To
platí i o náboženských učeních a jejich roli v lidské společnosti.
Náboženské představy nejsou výsledkem zkušeností či myšlení
– jsou to iluze, splnění nejstarších, nejsilnějších, nejnaléhavějších
přání lidstva.
Tajemství síly náboženství spočívá v síle přání. Pro iluzi je příznačné, že se odvozuje z lidských přání. Pravdivostní hodnotu
většiny náboženství není možné posuzovat, neboť jsou stejně
nedokazatelné jako nevyvratitelné. Bylo by jistě velmi krásné,
kdyby existoval Bůh jako stvořitel světa a dobrotivá prozřetelnost, kdyby svět měl mravní řád a kdyby byl posmrtný život. Ale
je přece velmi nápadné, že to všechno je takové, jaké si to musíme přát.
Freud odpovídá i na námitku, že náboženství se nesmí bourat,
protože je na něm postavena naše kultura, všechny morální příkazy a zákazy a kulturní předpisy. Je mnohem větším nebezpečím
pro kulturu, když se její současný poměr k náboženství zachová, než když se zruší. Kdyby se náboženství podařilo většinu lidí
obšťastnit, utěšit, smířit s životem, nebylo by tolik nespokojenců s kulturou, nikoho by nenapadlo brojit za změnu stávajících
poměrů.

Věda, nebo umění?
Od okamžiku vzniku psychoanalýzy se stále vracela otázka: je
Freudova nauka čistou vědou, nebo již zasahuje do oblasti umění?
Lze argumentovat, že tam, kde Freud opouští medicínský popis
a získaný materiál vykládá, přestává být jeho nauka vědou, a je
spíše jistou odrůdou básnictví (například při výkladu snů). Ve
Freudově díle se spojují nebo překrývají přírodověda, společenská věda a umění.
Ačkoli základnou práce Freuda byl pozitivismus, psychoanalýza zjevně čerpala podněty i z jiných tradic. Thomas Mann
ve své studii o Freudovi ukázal návaznost Freudova myšlení na
německou romantiku, zejména Schopenhauera a Nietzscheho. Je
paradoxní, že Freud – programový pozitivista – nakonec pomá45

hal relativizovat pozitivistické jistoty, takže se na něj odvolávali
i odpůrci pozitivismu a racionalismu.
Freudova teorie symbolů připomíná spíše „sexuální mystiku“
než čistou vědu. Freudovo zalíbení v analogiích nebo metaforách
má silný poetický náboj. Základní Freudovy teorie (jako např.
oidipovský komplex) jsou v podstatě literární symboly, básnické
sny. Umění je ideálním prostředkem pro sublimaci, tedy zaměnění původně sexuálního cíle za jiný cíl, jehož erotičnost již vy
prchala.
Claude Levi Strauss trefně podotýká, že příběh z eseje „Totem
a tabu“ o vraždě otce či incestní touze po matce „možná v symbolické rovině uchovávají sen, který je současně permanentní
i archaický. Prestiž tohoto snu, jeho moc podvědomě formovat
myšlenky lidí, vyplývá právě ze skutečnosti, že činy, které evokuje, nikdy nebyly spáchány, protože jim vždy a všude bránila
k ultura“.
Psychoanalýze bylo vytýkáno, že se nestará o to, co je v člověku
vyššího, morálního, nadosobního. Pravdou je, že Freud byl v prvé
řadě lékař, ne moralista. Ale psychoanalýza má mnohé co říci
i společenským jevům. Freud byl vyznavačem pravdy, možná se
značnou dávkou uměleckého šarlatánství. Asi proto se jej nesmírně dotklo, když místo Nobelovy ceny dostal německé literární
ocenění – Goethovu cenu.

Následovníci
Freudova první díla narazila na silný odpor, ale již brzy po přelomu století se vytvořil kruh věrných žáků a stoupenců. V roce
1911 založil Freud „Mezinárodní psychoanalytické sdružení“
s opěrnými body ve Vídni, Berlíně, Curychu a Budapešti. Byly
vydávány knihy a časopisy a zakládány psychoanalytické instituty.
Skutečný domov však psychoanalýza našla ve Spojených státech,
kde se chodit k psychoanalytikovi stalo dokonce módou.
Alfred Adler, který navštěvoval Freudovy „středeční“ setkání
a pak s ním devět let úzce spolupracoval, nahradil sexuální pud
jako motor lidského jednání pudem k sebezachování a touhou po
moci. Dítě cítí jako první zkušenost slabost, bezmocnost a přesilu
dospělého. Tento „komplex méněcennosti“ se pak lidé snaží kom46

penzovat v profesionálním životě. Může dojít k překompenzování
a neurotickým onemocněním.
Carl Gustav Jung pojmenoval svou metodu „analytická psychologie“. Pro Junga není „libido“ výlučně sexuální energie, nýbrž
je silou, která vyvěrá ze všech instinktů lidí a může působit také
nevědomě. Nevědomé nemá pro Junga jen pudovou stránku,
nýbrž rovněž zahrnuje duchovní a náboženské síly. Vedle individuálního nevědomí odlišuje Jung i kolektivní nevědomí, které
obsahuje tradiční mýty a představy.
Erich Fromm a frankfurtská škola (např. Herbert Marcuse) se
pokusili provést syntézu Marxe a Freuda. Frommovy úvahy o tom,
že člověk by se měl orientovat více na to „být“ a méně na „mít“
nám mohou přidat úsměvné a utopické, našly však řadu nadšených čtenářů. Frommova kritika moderní „konzumní společnosti“ byla vypjatá jeho politická filozofie nakonec skončila ve slepé
uličce.

Závěr
Objev nevědomí znamenal přelom v tradiční filozofické představě o významu rozumu. Freud sám rozum popisoval jako iluzorní sebelásku člověka. Ukázal, že nikdo není doma pánem. Člověk
je podle Freuda odkázán na skrovnou zprávu o tom, co zůstává
ještě předtím v lidské duši nevědomé. Freudova hypotéza nevědomí měla vlivné spojence v umění a rovněž ve filozofii (např.
Arthur Schopenhauer či Friedrich Nietzche).
Freudovo dílo je převratné a svým způsobem symbolizuje
celou moderní epochu. Osvobození sexuality z kulturních omezení předznamenalo veřejný prostor na dlouhou dobu dopředu.
Ačkoli někdy bylo jméno Freuda zneužito ke sporným účelům
(např. v pojetí frankfurtské školy), samotné Freudovo dílo je fascinující lekcí pro každého. Přinejmenším v nahlédnutí, jak silnou
roli hraje nevědomí v životě každého z nás.
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B.
Doplňkové texty

Sigmund Freud a životní příběh
Ivo Čermák
ředitel Psychologického ústavu Akademie věd ČR

Naše zkušenost je organizována dvěma rozdílnými způsoby.
Doplňují se, ale nejsou jeden ve druhý redukovatelný. Bruner
(1986) je vymezil jako dichotomii paradigmatického (logicko-vědeckého) a narativního modu vědění. Paradigmatický modus
je podle Brunera založen na dobře formulovaném spolehlivém
argumentu, kterému předchází přesná analýza provedená podle
konsensuálních pravidel. K pravdě se lze v jeho rámci přiblížit
prostřednictvím logického důkazu, empirickým objevem provedeným na základě promyšlené hypotézy. Je zakořeněn ve vědeckých induktivních modech myšlení a reprezentuje svět prostřednictvím abstraktního a propozičního vědění. Svět je zde vnímán
jako soubor objektů, které interagují podle zákonitých vzorců. Jde
o explicitní formu uvažování, svět faktů je zachycen indikativním
způsobem. Výsledkem tohoto typu poznávání je synchronický
obraz světa, kde je všechno přítomno ve stejnou dobu. Smyslem
logicko-vědeckého modu organizace naší zkušenosti je hledání
univerzálních podmínek potvrzujících pravdivost vědění.
Narativní modus jako alternativa k paradigmatickému kódu
je založen na dobrém příběhu, jenž svoji spolehlivost potvrzuje
pomocí podobnosti se životem. Narativní vědění je organizováno prostřednictvím příběhů, které lidé vyprávějí o svém životě,
o svých zkušenostech. Narativní nazírání na svět je subjektivní
reprezentací světa, které zahrnuje jak znalost o světě, tak i úhel
pohledu na něj. Jeho součástí je změna v čase, zejména prostřednictvím krize. Zahrnuje i nevyslovenou – a možná i ne zcela
reflektovanou – znalost implikovanou vyprávěním. Jde o implicitní formu uvažování či vědění. Příběh pak můžeme chápat jako
nástroj mysli, s jehož pomocí interpretujeme či dokonce konstruujeme realitu. Narativní modus dovoluje chápat životy lidí jako
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celky a přitom identifikovat přínos jedince ke konstruování těchto celků. Narativita jako prostředek utváření významu a příběh
jako jeho reprezentace zachycují smysluplnost zkušenosti jedince
(viz též Čermák, 2004).
Přestože takto pregnantně byly oba mody pojmenovány teprve
nedávno, s jejich vlivem se zejména vědy o člověku musely vyrovnávat mnohem dříve. Ani Freud nemohl uniknout naléhavé otázce, jak zacházet s životními příběhy, s nimiž ho pacienti konfrontovali.

Archeologická metafora
Freudův přínos pro pozdější formulaci narativního modu v psychoterapii, psychologii i psychoanalýze lze najít již v jeho archeologické metafoře. Je to velmi vlivná metafora, která se ujala nejen
v psychoanalytických kruzích, ale vstoupila též do všeobecného
povědomí. Odkazuje ke ztrátě něčeho vzácného z dětství. Jedinec
nedokáže v dospělosti zachytit smysl něčeho, co může být pro
porozumění současnosti velmi cenné. Zůstává v něm však nespecifická touha, která v dospělosti může vést k znovuobjevení ztracených (tj. nevědomých) vzpomínek a jejich významu.
Vzpomínky pacienta jsou v rámci archeologické metafory
analogií antických památek, které se často jako torza vykopávají z mnoha vrstev země. Psychoanalytik – stejně jako archeolog
– odkrývá jednu vrstvu za druhou, proniká stále hlouběji do pa
cientovy psyché, aby nalezl ten nejcennější poklad, tj. bazální příběh z dětství, který je zdrojem většiny pacientových potíží. Zmínka o archeologické metafoře se poprvé pravděpodobně objevuje
ve Freudově dopise, v němž popisuje jeden nápadný terapeutický
úspěch – „je to jako kdyby Schliemann ještě jednou vykopal Tróju“ (Masson, 1985, s. 391, dopis z 21. prosince 1899). Freud tento
nápad posléze rozptýlil i do svých teoretických prací.1
Freud brzy zjistil, že to, co původně považoval za pravdivý
záznam událostí v životě pacienta, je ve skutečnosti pacientova
1) Freud měl zálibu v archeologických artefaktech, v průběhu života jich shromáždil více než dva tisíce a měl k nim velmi pozitivní vztah. Často se jich dotýkal,
při jídle si je stavěl před sebe, aby mohl soustředěněji přemítat, nebo se s nimi
zavíral na celé dny ve své pracovně. Padělky příliš netoleroval, i když měl
pochopení pro zručně zhotovené modely, které se nevydávaly za originály.
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subjektivní interpretace. Je proto pochopitelné, že v ovzduší rozvoje přírodních věd na přelomu 19. a 20. století mu archeologický model sloužil jako perspektiva, která podporovala jeho snahu
aplikovat vědeckou proceduru na realitu, která je pro vnějšího
pozorovatele skrytá, neviditelná (tj. rané vzpomínky) a která jen
zřídkakdy může být ověřena (Moore, 1999).

Konstrukce/rekonstrukce v psychoanalýze
Freudův přístup k pacientovi a teorie, které se od něj odvíjejí, jsou však natolik jedinečné a komplexní, že archeologická
metafora není v původní podobě udržitelná. Sám Freud ji zpochybnil ve stati Konstrukce v analýze (1937), když rekapituluje
úlohu psychoanalytika: „Má zapomenuté uhodnout z náznaků,
které po sobě zanechalo, nebo vyjádřeno správněji, zkonstruovat
je z nich... Jeho konstrukční, nebo zní-li to někomu lépe, rekonstrukční práce, se v dalekosáhlé míře shoduje s prací archeologa…
Je s ní vlastně totožná, jenomže analytik pracuje za lepších podmínek, má k dispozici víc materiálu…“ (Freud [1937] 1998, s. 40–41).
Analytikův materiál je podle Freuda stále živý, všechno podstatné se uchovalo. Psychický materiál je však navíc komplikovanější
než archeologický nález a proto analytik nemůže být dostatečně
připraven na to, co má najít. Rekonstrukce nemůže být podle
Freuda provedena jako sled sekvencí a je pouze přípravnou prací. I takto pojatá argumentace však posiluje Freudovo přesvědčení o tom, že existuje objektivní minulost, kterou můžeme zachytit
soustředěným pozorováním a věrným záznamem. Právě tím se
konstrukce/rekonstrukce stává v psychoanalýze tak významnou.
Freudovi se nedaří jasně odlišit konstrukci a rekonstrukci a snad
i to je důvod, proč se zcela archeologické metafory nevzdává.
Když pacient vypráví o svém životě, jsme v pokušení domnívat se, že jsme právě vyslechli část jeho historie. Narativní pravda je kontaminována historickými fakty a koherence vyprávění
nás může vést k závěru, že máme kontakt s něčím, co se skutečně
stalo. Jinak řečeno, co je v dané chvíli významné a tedy pravdivé
pro pacienta, může být zcela chybné z hlediska historické pravdy.
Freud tvrdil, že každá interpretace obsahuje část historické pravdy a má tudíž pravdivé jádro, ale problém oddělení historické

53

a narativní pravdy se tím nevyřešil. Považujeme-li „jádro pravdy“ za
empirické pravidlo, pak musíme připustit, že je poněkud slabé.
Historická pravda je závislá na dodržování pravidla korespondence, v psychoanalytickém procesu je však obtížné jej naplnit.
A to i v čase, kdy se události odehrávají. Jejich interpretace totiž
závisí na míře koherence a smysluplnosti popisu. Události samy
o sobě, bez náležitého propojení prostředky vyprávění, imponují spíše jako chaotická historie. A tak, i když nám jazyk umožňuje označit v životě jedince historický „fakt“, jeho význam je určen
interpretací, tedy vyprávěním, tj. narativní konstrukcí. Proto je
archeologický model poněkud zavádějící – psychoanalýza je
archeologií popisů či vyprávění spíše než forem, tj. „zmrazených“
vzpomínek, jde spíše o tvořivou konstrukci než rekonstrukci, která předpokládá nějakou souvislost s minulostí (Spence, 1982).
Archeologická metafora dále nebere v úvahu perspektivu
pozorovatele. Příspěvek analytika k odhalenému či rekonstruovanému je tak předem vyloučen, či přinejmenším potlačen. Spence
(1987) rovněž považuje za zavádějící aspekt hloubky v archeologické metafoře. Mohli bychom se domnívat, že je to analytik, kdo
validizuje pacientovy vzpomínky – nálezy. Avšak analytik nikdy
nenavštívil místo zkušenosti pacienta, geograficky nebo psychicky a též nemá k dispozici žádné vnější informace. Co je to vlastně
odkrytí nevědomého a co opravňuje analytika použít archeologickou metodu?
Dokonce i když velmi pozorně sledujeme asociace pacienta,
předpoklad nepřístupnosti nevědomí navždy blokuje pacientovi
vstup do jeho vlastního nevědomí z vědomé pozice. Avšak i analytik vyvozuje z chování pacienta či z jeho rozpomenutí poznatky o nevědomých silách, což může být fascinující interpretační
dobrodružství, ale nikoli analogické s archeologickým postupem.
Je to spíše, jakoby obrysy pohřbených vzpomínek byly zachyceny sonarem a teprve poté pomohly pacientovi vytvořit faksimili
podobnou originálu či přesněji příběhu, s nímž se pracuje jako
s originálem (Moore, 1999).
Freud však nepřipustil jinou validizaci vzpomínek než tu, ke
které došlo v průběhu psychoanalýzy. Nashromážděné klinické
zkušenosti musí nutně vést k revizi tohoto striktního omezení.
Zejména vezmeme-li v úvahu syndrom falešné paměti v případě
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sexuálního zneužívání – zde by Freudova archeologická metafora jako metoda byla spíše na překážku. Pacient obviní členy rodiny ze sexuálního zneužití, ale ve skutečnosti k němu nedošlo.
U pacienta může jít o závažnou psychickou poruchu, avšak bez
ověření z jiných zdrojů nemusí být rozpoznána a může vyústit do
fatálních právních důsledků pro nevinné osoby (což se v mnoha
případech stalo).
Přesto má archeologická metoda didaktické výhody – je možné
jejím prostřednictvím objasnit významovou mnohovrstevnatost
snů. Dovoluje interpretovat sny a asociace s logicky nekompatibilními významy tak, aby byly simultánně přijatelné, i když pramení v různých „hlubinách“. Každá vrstva totiž odlišným způsobem
uchovává subjektivní vzpomínku v čase svého vzniku, vrstvy pak
mohou koexistovat a komunikovat s hlubší zásobou původních
podob historické reality. Rozpomínání je však u Freuda svázáno
s archeologickým odkrýváním vrstev – nejhlubší vrstva je ve Freudově pojetí potenciálně odhalitelná jako definitivní fragment,
jako poslední chybějící část rébusu.
Přes všechny výhrady, které můžeme s pomocí současného
vědění formulovat, je korektní přiznat, že Freud otevřel v psychoterapii prostor pro domýšlení významu životního příběhu, který
vnáší do analytického dialogu pacient. Navíc – Freudovo váhání,
zda označit psychoanalytickou interpretaci za konstrukci či rekonstrukci, je ve skutečnosti přesnějším zacházením s klinickou zkušeností než zavržení historické pravdy, jak to činí později Spence
(1982). Spence se snaží čtenáře přesvědčit o tom, že neexistuje
žádná možnost skutečné korespondence mezi narativní interpretací a historickými fakty. Pokud bychom narativní metaforu chápali takto absolutisticky, museli bychom vlastní životy považovat
za nevěrohodné fikce, iluze a sebeklamy.

Primární narativní struktury v psychoanalýze
Schematizujeme-li Freudovo teoretizování, vyvstanou z jeho
textů dvě primární narativní struktury či příběhové verze o vývoji jedince. Freud sice často nabádal, aby byly brány jako provizorní spíše něž finální, avšak občas jejich předběžnost sám popřel,
když autoritativně obhajoval jejich platnost. Jedna verze příběhu
začíná představou dítěte jako „zvířete“, což je jinak známo jako id,
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a končí představou domestikovaného „zvířete“, které je v průběhu vývoje zkroceno frustrací. Civilizace, která je nepřátelská vůči
přirozenosti dítěte, je zdrojem této frustrace a též ji neustále živí.
Třebaže výsledkem zkrocení id je osoba vybavená dvěma regulačními strukturami – egem a superegem – jejich nositel zůstává
nadále částečně zvířetem, vlastníkem nezničitelného id. Podle
Freuda je život obrazem realizace této narativní struktury.
Pokud má jedinec vnitřní potenciál pro symbolizaci a pokud
funguje dobře, jde o vývojový pohyb od ustrašené iracionální
bezmoci, nedostatku sebedefinice a dominance fluidních nebo
mobilních instinktů a pudů směrem ke stabilitě, mistrovství, adaptabilitě, racionalitě a bezpečí (Schafer, 1981). Pokud nejde všechno tak, jak by mělo, pak neadekvátně zkrocené zvíře musí být
akomodováno formacemi patologických struktur, jako jsou symptomy a perverze. Schafer nazývá tuto narativní strukturu Darwinovým příběhem. S podobnými představami se setkáváme již ve
starověku, ale Freud dokázal tento příběh vyprávět přesvědčivěji,
naplnil jej psychologickým obsahem, vědecky korektním způsobem jej konceptualizoval a formalizoval, zaujal čtenáře metaforickým zpracováním. Navíc z něj vyvodil příznivé důsledky pro své
pacienty – síla mýtického příběhu spočívá v tom, že je uchováván
v metaforickém jazyce, což umožňuje, abychom si příběh přirozeně osvojili a též jej žili.
Další Freudova primární narativní struktura je podle Schafera
založena na principech newtonovské fyziky. V jejím rámci je lidská mysl pojímána jako mentální aparát, který je inertní a nepracuje, pokud není uveden do pohybu. Když se tak stane, funguje
jako uzavřený systém, množství energie je fixní a řídí se pouze
kvantitativními zákonitostmi – věnuje-li jedinec příliš mnoho
lásky sobě, nezůstává mu pro druhé. Psyché funguje jako mechanismus, má různé ochranné, kontrolní a kompenzační prvky. Síly,
které uvádějí mechanismus do chodu, jsou zpočátku primitivními
instinktivními silami a vybavují aparát inkoherencí, nedostatkem
struktury a nediferencovanými funkcemi. V důsledku zkušeností
se aparát postupně vyvíjí, zbavuje se své inkoherence a stává se
komplexnějším.
Prostřednictvím ega je schopen si sám stanovovat cíle, tj. ovládnout, desexualizovat či neutralizovat energii pramenící z id. Sou56

časně si uvědomuje požadavky jdoucí z id, superega a vnější reality a také vlastní strukturní problémy (např. naléhavé impulsy
jdoucí z id) a vše dokáže pozoruhodným způsobem zpracovat do
kompromisní (např. sublimací) či dokonce syntetizující podoby. Pokud se v průběhu vývoje nic závažného nestane, aparát
bude fungovat bez problémů a efektivně. Pokud dojde k potížím,
výsledkem je defektní aparát, například v důsledku slabého ega či
superega nebo obojího. Psychická energie se vyčerpává nebo se jí
plýtvá. Zabránit tomu lze jedině tak, že se omezí vliv nezpracovaných nevědomých vzpomínek z dětství, které způsobují poruchy
fungování mentálního aparátu. Což je také cílem psychoanalytické terapie.
Obě Freudovy primární narativní struktury předpokládají
determinismus evoluční nezbytnosti a mechanických sil, svoboda a odpovědnost rozhodování a jednání jsou mýtem vědomého
myšlení. Freud považoval obě narativní verze vývoje jedince za
nezbytné pro psychoanalytickou interpretaci
V životní historii konkrétního pacienta pak Freud nachází ještě
jinou příběhovou linii – příběh mýtického Oidipa. Svou podstatou je metapříběhem, tedy něčím, co tvoří nevědomou strukturu
konkrétního životního příběhu: „Jeho osud nás uchvacuje proto,
že by se byl mohl stát také naším, protože orakulum před naším
narozením vyřklo nad námi tutéž kletbu jako nad ním“ (Freud
[1900] 1994, s. 157–158). Cílem psychoanalytické terapie je odhalit onen jádrový příběh, usnadnit jedinci nahlédnout do jeho peripetií a umožnit kontrolu nad jeho důsledky. Základní myšlenkou
je, že se příběh v životě osoby opakuje v různých vztazích a na
různých místech.
Freud přisuzuje mýtu o Oidipovi zásadní význam při formování
potíží v životě člověka. V každodenní rovině jde podle něj o příběh represe a pocitů viny z vyjádření agresivních a sexuálních
impulzů uvnitř rodiny: „Všem nám bylo možná souzeno, abychom
první sexuální hnutí obrátili k matce, a první nenávist a násilné
přání proti otci…“ (Freud [1900] 1994, s. 158). Život v termínech
jednoho příběhu, nebo jak říká Spence (1987), singulární řešení,
však vede jen k uhlazení a k ignorování výroků, které se nehodí.
Proto jsou někteří soudobí psychoanalytici připraveni podrobit
hrubá klinická data alternativním interpretacím.
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Méně ortodoxní varianty pak připouštějí i jiné výklady oidipovského komplexu. Kupříkladu Emde a Oppenheim (1995) uvádějí, že mýtus je také příběhem o Oidipovi jako oběti, kdy jeho
otec Laius krutě trestá svého malého syna tím, že mu sváže nohy
(Oidipus také znamená „opuchlé nohy“) a matka Jocasta je spoluviníkem ve špatném zacházení s Oidipem. Příběh se pak může
číst jako příběh zanedbávaného dítěte či příběh o zneužívání.
Lze jej také chápat jako příběh o provokaci – Oidipus vyvolal
šarvátku na křižovatce. Je možné jej však také převyprávět jako
příběh o hledání pravdy či utajeného vědění, jako příběh o sdílení a zabránění přístupu k informacím ve společnosti – Oidipus
nezná svůj původ a pravdu o svých pokrevních vztazích. Interpretačních verzí bychom nalezli pravděpodobně ještě více.

Způsob vyprávění v psychoanalýze po Freudovi
S převratnou myšlenkou přichází v psychoanalýze Donald
Spence (1982) ve své dnes již klasické knize „Narrative Truth
and Historical Truth“. Příběhy nejsou jen záznamy faktů či běhu
událostí, ale představují systém konstruující či vnášející smysl do
chaosu percepcí a životních zkušeností. Doporučuje, aby Freudovo striktní pojetí příběhu-mýtu jako prototypického pro každého pacienta bylo nahrazeno převyprávěním příběhu při hledání životní linie či zápletky, která je ve službě konkrétního ega
v přítomném čase. Spence zřetelně odlišuje historickou pravdu
jako existenci skutečných událostí, které se pacientovi přihodily a narativní pravdu, která je konstruována v průběhu analýzy.
Freud však podle něj vystihl přesvědčivou sílu koherence příběhu zejména ve způsobu, jímž vhodně zvolená rekonstrukce může
zaplnit mezeru mezi dvěma událostmi, které nejsou pacientem
vnímány jako spojité. Rekonstrukce může zpočátku zjevně nesmyslnou spojitost učinit smysluplnou. Dobře konstruovaný příběh
je obdařen reálnou a bezprostřední narativní pravdou, která je
významným agens terapeutické změny.
Někdy bývá za revoluci v psychoanalýze považována „narativní mise“ Roye Schafera. Od sedmdesátých let (např. Schafer, 1976,
1978, [1983]1993, 1992) zkoumá možnosti narativního modu
v psychoanalýze a zdokonaluje argumenty posilující jeho legitimitu. Schafer se domnívá, že nevyhnutelným osudem všech lidí je
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vyprávět si navzájem z nejrůznějších důvodů příběhy a tuto aktivitu vymezuje jako narativní jednání. Z této perspektivy opravuje
metafyzickou psychoanalytickou terminologii a teorii mysli a převádí ji do akčnější podoby používání jazyka. Schafer se odklání
od klasické psychoanalýzy také v tom, že odmítá přijmout jediný
možný způsob, jak vyprávět nebo převyprávět příběh analytického terapeutického dialogu.
Psychoanalýza vnucuje terapeutovi velmi uzavřený diskurz,
téměř jedinou možnou verzi narativního postoje. Schafer jej
považuje za klamný, neboť apriorně diskvalifikuje mnoho dalších způsobů, jimiž lze v psychoanalytickém vztahu vyprávět příběh. Navrhuje, aby byla v psychoanalytickém sezení akceptována
multiplicita příběhů – pacient nevypráví pouze jeden příběh,
ale mnoho jiných – to je dostatečný důvod pro otevřenost k více
interpretacím. Scénář vyprávění je v analytické situaci mezi pa
cientem a analytikem utvářen jako síť osobních a interpersonálních významů, které jsou ve správný čas revidovány a transformovány do jiných narativních struktur. Narativitu zde vymezuje jako
způsob, jímž jedinec tvoří popisy svého jednání nebo důsledky
svého jednání.
Procesem vyprávění, narace, prezentováním příběhu jako
aktivního pacientova modu se Schafer dále zabývá v knize „Retelling a Life: Narration and Dialogue in Psychoanalysis“ (1992).
Lidé tvoří zápletku příběhu ve vztahu k důležitým událostem,
které se přihodí v jejich životě. V terapii jsou jak klient tak terapeut angažováni v konstruování příběhu, často převzatého z dobře známého skladu možných příběhů. Schafer dokáže vzít dobře
známý psychoanalytický jev a změnit rámce témat i zápletek příběhu tak, aby korespondence s příběhem pacienta byla vyšší než
s psychoanalytickým metapříběhem. Kupříkladu psychoanalytickým pojmem obranný mechanismus (obrana) je nastolena dějová
linie jakoby války a v zájmu narativní konzistence a koherence je
pro terapeuta závazné sledovat tuto linii příběhu.
Koncepty jako je obrana a odpor implikují příběhovou linii
„vztah je válka“ a podle Schafera představují pouze jeden typ
příběhu. Příběh, který je základem terapie, je ve skutečnosti
vyprávění klienta o sobě a vlastním životě, které se může jevit
jako problematické, zmatené, nebo klientem pociťované jako
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 euspokojivé. Úkolem terapeuta je usnadnit vynoření alternativn
ního příběhu. Psychoanalytik se zaměřuje na rozporné a inkoherentní aspekty klientova příběhu, sám začíná s jeho převyprávěním a poté jej vede do procesu převyprávění a propracovávání
nové verze příběhu. Takové zacházení s „problémovým“ životním
příběhem představuje pro pacienta naději.

Freud – vědec i umělec
Freudův vklad do soudobé diskuse o významu narativního
modu poznávání je – jak jinak – částečně latentní, částečně explicitní, o to víc významný. Jeho texty jsou podloženy klinickou zkušeností a díky nejednoznačné realitě, o níž pojednávají, v nich
zůstává mnoho prostoru pro dotváření. Psychoanalýza tak není
do sebe uzavřeným systémem, ale živým diskurzem. Psychonalytický fakt (příběh pacienta), na němž stojí klinická situace, obsahuje jak historické (tj. události, které se staly), tak narativní prvky
(tj. interpretace událostí směřující ke koherentnímu vyprávění).
Ricoeur (1977) smiřuje obě perspektivy, když uvádí předpoklady
existence psychoanalytického faktu: musí být vybaven schopností k vyslovení, musí být sdělen jinému člověku, musí reprezentovat část psychické reality a musí být nadán schopností přetvořit
se do příběhu (či jeho části). Freud svoji připravenost ke vstupu
na pole příběhu a tudíž do oblasti narativního vědění, dal zřetelně najevo v rozhovoru s Giovanni Papinim (Papini [1934] 1969):
„Každý si myslí“, pokračuje (Freud), „že trvám na vědeckém
charakteru mé práce a že moje zásadní oblast leží v léčení mentálních chorob. To je hrozný omyl, který přetrvává roky a který
jsem nebyl schopen uvést na správnou míru. Jsem vědcem z nutnosti a nikoli svým posláním. Svou podstatou jsem ve skutečnosti umělcem… A je zde pro to nezvratný důkaz: ve všech zemích,
do kterých psychoanalýza pronikla, je lépe chápána a aplikována
spisovateli a umělci než lékaři. Moje knihy se ve skutečnosti více
podobají dílům imaginace než pojednáním o patologii… Dokázal jsem zvítězit nad osudem nepřímou cestou a uskutečnit svůj
sen: zůstat člověkem literatury, třebaže navenek stále lékařem.
U všech velkých mužů vědy najdete koření fantazie, ale žádný
z nich nenavrhl tak jako já, aby inspirace, jež jsou nabízeny proudy moderní literatury, byly transformovány do vědeckých teorií.
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V psychoanalýze můžete najít spojené tři největší literární školy
devatenáctého století, třebaže jsou proměněny do vědeckého žargonu: Heineho, Zolu a Mallarmého, kteří jsou u mě sjednoceni
pod záštitou mého velkého učitele Goetheho“.
Výstižnější hodnocení významu psychoanalýzy ve vztahu k na
rativnímu modu poznávání si snad nelze ani představit. Freud
zde přesně vyjádřil nejcennější vklad psychoanalýzy: imaginativní vyprávění v říši poiesis, tvoření, nebo konkrétněji – přetváření
do slov prostřednictvím imaginace. Je to právě imaginace, která
nabíjí slova ve vyprávění, naslouchání, umění, psaní i čtení přesvědčivou mocí. Sigmund Freud ji objevil a systematicky využil
v léčení druhých i ve svém teoretizování.
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Sigmund Freud – renesanční figura
Jiří Kocourek
ředitel Institutu aplikované psychoanalýzy

Výročí sto padesáti let od narození jednoho z géniů 19.–20.
století, který ovlivnil celou naší kulturu, stojí za zamyšlení. Možná o to více, že jej můžeme nazývat rodákem, a do určité míry se
pyšnit tím, že se narodil a tři roky žil v moravském Příboře. Co je
možné o této výjimečné postavě ve zkratce říci?
Byl občanem Rakouska-Uherska, ateistickým německým Ži
dem, konzervativně-patriarchálního, středostavovského sociálního původu. Široce a hluboce kulturně a přírodovědecky vzdělán,
profesí lékař, s obsáhlými a bohatými literárními aktivitami, které byly oceněny prestižní literární Goethovou cenou. A samozřejmě tvůrce, vykladač a šiřitel psychoanalýzy. A to nejen jako
terapeutické techniky, ale také jako metody umožňující člověku
lépe pochopit kulturní, společenské a politické reálie. Ve své
akademické dráze dosahuje titulu profesora – jako přirozené
zavrcholení své práce.

Nepopiratelná osobnost
Freudova osobnost se nám jeví jako netuctová, neběžná a nesamozřejmá. Vykazuje nevídanou formu osobní kuráže opakovaně
projevovanou. Nejdříve po řadu let unáší odbornou a společenskou izolaci, v důsledku svých psychoanalytických přednášek
a terapie – toto vše je totiž odsuzováno a nepřijímáno. Ke kuráži
se pojí vytrvalost v autoanalytických aktivitách, kdy řadu let den
co den introspektivně zkoumá a analyzuje své nitro.
V druhé polovině života je vystaven několika desítkám
operací hrtanu (některé ty úvodní jsou realizovány bez anestézie v ambulanci), aby pak měl jakousi protézu, která mu omezovala slovní projev, stejně tak jako příjem potravy. Nedílným průvodním jevem byly bolesti. Na sklonku života je konfrontován
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s nacistickou mocí a dokáže tváří tvář Gestapu se zachovat nezlomeně a ještě karikovat jejich aktivity.
Vedle těchto pozitivních a leckdy obdivuhodných vlastností
je však nutné se také zmínit o jeho neuroticismech, o autoritativně-mocenském chování v rodině a k žákům, ale také o jeho žárlivosti a mohli bychom mluvit i o jeho mužském šovinismu. Takže
– postava komplikovaná, mnohorozměrná, ne nepodobna renesančním figurám.
Potud tedy pohled na Freuda jako na člověka určeného řadou
skutečností vnější i vnitřní reality. Nemůžeme však od něho oddělit jeho psychoanalýzu, která je právě – mimo jiné – charakteristická tím, že prokazuje psychologickou propojenost tvůrce a díla.
Freud objevil a akcentoval několik významných skutečností, které
leckdy pomyslně „otřásly světem“. Zvýznamnil sexualitu, učinil
ji odpovědnou za mnohá lidská nesexuální jednání. Formuloval
existenci sexuálního života u malých dětí – v podstatě od narození. Tím se dopustil prvého neodčinitelného „hříchu“ – „zprznil
dětskou nevinnost“.
V jiné oblasti odmítl po mnoho století akceptovaný názor
o prioritě a vládě našeho vědomí v lidské osobnosti, učinil
onen „kopernikánský obrat“, když řekl, že centrem a determinátorem lidské psychiky je nevědomí – tedy ta oblast, kterou ani
vůlí ani rozumem nemůžeme obsáhnout natož zvládat. Zároveň
a průběžně pomocí svojí teorie vytvořil techniku léčby, s kterou
úspěšně pomáhal svým neurotickým – do té doby nevyléčitelným pacientům.
V rámci terapie objevil základní vehiculum léčby – přenos.
Tedy mechanismus, který se objevuje v každé terapii tak, že pa
cient nezakouší a nevidí terapeuta jako reálnou osobnost, ale spíše jako postavu rodičovskou či podobnou, takovou, jaká pro něj
v dětství byla významná. A podle této dětské zkušenosti se k terapeutovi v současnosti chová, mnohdy aniž si to uvědomuje. Tím,
že si postupem doby a terapeutické práce více a více uvědomuje reálnost terapeuta, tím, že snižuje iracionalitu svého zakoušení
a toto si více a více uvědomuje, postupně dochází k reálnějšímu
vidění sebe a světa. A tím ke změněnému, lepšímu a adaptivněji
fungujícímu projevu.
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Samotná terapie uskutečnila a naplnila ještě jednu významnou
skutečnost. Stala se nejadekvátnější formou introspekce optimálním postupem pro euroamerickou kulturu současnosti.

Freudův vliv
Toto jsou asi ty nejvýznamnější reálie, které dle mého názoru
ovlivňovaly reakci veřejnosti na Freuda a psychoanalýzu. Pochopitelně různě v různých lokalitách, ale přesto spíše konzistentně
ve směru přitakání či odmítnutí. Avšak postupem doby se psycho
analytické poznatky více a více začleňovaly do obecného povědomí, do euroamerické kultury a pochopitelně do vědy a medicíny
především.
Evropské a americké myšlení v převažující podobě Freuda
a psychoanalýzu obecně přijalo, avšak s řadou korekcí, doplňků
a změn, které vznikly nepotvrzením či vyvrácením některých
původních Freudových hypotéz. Není zde mým úkolem učinit podrobný přehled těchto aktivit a výsledků. Chci jen dospět
k závěru, že fenomén Freud je neodmyslitelný od naši současné
kultury a je spjat (leckdy i neprávem) s řadou revolučních změn
v chápání člověka a v porozumění jeho psychice.
Zřejmě tento pohled však není vlastní našemu národu a většině
jeho kulturních a odborně-společenských představitelů. Koneckonců víme, že nikdo není doma prorokem. Již samotný vznik
a vývoj psychoanalýzy v Československu (připomínám, že v rodišti jeho tvůrce) byl opožděn a psychoanalýza byla v podstatě nedostatečně rozvinuta třeba v porovnání s Rakouskem, Maďarskem,
Německem.
Až někdy ve dvacátých letech 20. století se u nás objevují
první praktikující psychoanalytici (většinou však Rusové, němečtí pražští Židé a jen málo Čechů). Zatímco v již připomenutém Rakousku ve dvacátých letech analýza vzkvétá, v Budapešti se v roce 1919 zakládá katedra psychoanalýzy, ve dvacátých
letech vzniká v Berlíně Psychoanalytický institut a klinika, v roce
1919 v Petrohradě dětská psychoanalytická školka. Až v roce
1936 je oficiálně etablovaná Československá psychoanalytická
společnost na kongresu v Mariánských Lázních. Stále však převažují v oficiální psychoanalytické společnosti Rusové, Němci
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a pražští Židé. Odbornou veřejností však stále nebyli oficiálně
akceptováni.
Ve dvacátých a třicátých letech vystupují oficiální představitelé
kultury a politiky (Čapek, Masaryk a jiní) s více či méně odsuzujícím přístupem k Freudovi a psychoanalýze. Převažující odborná
a kulturní atmosféra za první republiky byla spíše vůči Freudovi
negativní. Nacistická moc ztělesněná protektorátem naprosto
Freuda odsoudila a znemožnila zdejším analytikům realizovat svoji praxi a další odborné aktivity.
Komunistická moc postupovala v podstatě stejně: odsudky, kritiky a znehodnocení. Tentokrát však již ústy významných našich
odborníků a společenských představitelů. Na psychiatrických klinikách, stejně tak jako v odborných periodikách nebylo místo pro
„buržoazní pavědu jakou byla psychoanalýza“. Tu a tam vycházely
nějaké práce o Freudovi a psychoanalýze, které byly buď naprosto nefundované a psychoanalýzu zkreslující či „rádobyvědecky“ ji
kritizující.
Tento přístup dle mého vidění se příliš nezměnil ani po pádu
komunistické totality. Je sice pravdou, že jsme mohli oficiálně
založit Českou psychoanalytickou společnost, že můžeme analytické články publikovat, že vycházejí psychoanalytické publikace, že bylo možné vytvořit Psychoanalytickou kliniku atp. Je ale
také pravdou, že stále přetrvává v odborných kruzích psychiatrie
a psychologie, obzvláště na půdě akademické, odmítání a přezíravě kritický pohled. O to více je v tomto kontextu významná otevřenost a vstřícnost vůči Freudovi realizována státními představiteli – panel o Freudovi zaštítěný a moderovaný prezidentem či
mezinárodní psychoanalytická konference pod patronací primátora Prahy.
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Freudovo dílo je dodnes inspirativní
Jeroným Klimeš
psycholog

Češi nevzpomínají na Rakousko-Uhersko zrovna s láskou. I divadlo Járy Cimrmana označuje tu dobu přívlastky jako „zpuchřelé
mocnářství“, ale na druhou stranu přiznejme si, že to byla doba,
kdy se v našich krajích líhli zakladatelé nových věd. Na tehdejší dobu to byli špičkoví vědci, které bychom dnes u nás hledali
s lucernou. Jen z oblastí souvisejících s psychologií je to Sigmund
Freud, narozen v Příboru nedaleko od Ostravy, Johann Gregor
Mendel, který žil v Brně, a kromě známých zákonů dědičnosti se
věnoval i meteorologii, Jan Evangelista Purkyně a jeho výzkum
nejen zrakového vnímání, Jiří Prochaska, který se narodil v Blížkovicích, a první popsal reflexní oblouk – dvě nervové buňky, které
jsou odpovědny za cyklus „podnět – odpověď“. Tedy to, na co přibližně o sto let později navázal I. P. Pavlov v Rusku a behavioristé
v USA.

Dítě své doby
Freud byl v tomto dítě své doby: Nejen dekadentní umění bořilo různá tabu v oblasti sexu. Z 18. století dozníval boom morální
teologie, která v té době byla přesvědčena, že na každou životní
situaci (kasus) je možno najít přesný návod, jak ji řešit. Vrcholilo
nadšení technikou. Patentové úřady byly v obležení. Každý druhý
muž měl doma laboratoř, kam utíkal před manželkou stejně, jako
dnes utíká k počítači.
Přírodovědci se vrhli na člověka a zkoušeli nejen jeho tělo
(antropometrie – otisky prstů), ale i jeho duši (psychometrie
– reakční čas) měřit jednoduše a přímočaře pomocí pravítka či
stopek. Je to doba před pocity zmaru a existenciálního prázdna,
které přinesly dvě světové války, a před teorií relativity i kvantovou fyzikou, které představy o „správné“ vědě zašmodrchaly víc,
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než je zdrávo. Freudova doba totiž stále ještě věřila na jasné teorie
a přehledná řešení.
Většina pozdějších kritiků Freuda zapomíná na toto dobové
pozadí. Freud totiž z této staré doby vyšel, aby její myšlení přenesl
za práh nové doby. Freud byl opravdu duší přírodovědec či lékař.
Pracoval s reálnými lidmi (vždyť byl i primářem na neurologii)
– hysterickými klientkami, kterým chtěl pomoc od jejich obtíží.
K tomu vymýšlel různé teorie, které měly jasně vysvětlit, jaké
mechanismy ovládají mysl těchto lidí.
Celý život vymýšlel, přepracovával a cizeloval modely lidské
psychiky (topografický, strukturální model ap.), žádný z nich není
zcela dokončen. Ale jeho největší síla nespočívala v těchto teo
riích. Ty sice přinesly mnoho známých termínů (podvědomí, přenos, libido, anální fáze, závist penisu, oidipovský komplex atd.),
ale nestaly se všeobecnými teoriemi psychologie. Na všeobecné
teorie si bude muset psychologie ještě dlouho počkat.

Práce se skutečnými lidmi
Síla Freuda opravdu spočívala především ve faktu, že pracoval
s reálnými lidmi a těm dokázal pomoci. Objevil totiž první funkční metodologii, jak z klienta získat osobní informace, ty zpracovat
a interpretovat v nějaké teorii a zpětně je použít na vyléčení jeho
psychických obtíží. Psychické obtíže jsou totiž takové obtíže, na
které nemůžete najít přímočaré řešení ve stylu 19. století – dlaha,
pilulka, zábal, změna podnebí ap.
Freud byl schopen si udržet odstup od klienta a popsat roli
psychoterapeuta v tomto procesu. Ukázal, jak klient nejen na
terapeuta, ale i na jiné lidi kolem sebe přenáší své zážitky z primární rodiny. Takže jakýkoli vztah dvou lidí je vlastně jakýmsi
sendvičem mnoha vrstev, které pocházejí ze starších vztahů. Za
jeho dob se neočekávalo, že by klientovy životní obtíže (hysterické záchvaty, křeče hrdla, ochrnuté paže ap.) mohla vyřešit analýza jeho vztahu k terapeutovi či k rodičům. Kromě této analýzy
dokázal i najít první metody, jak tento terapeutický vztah navodit
a dlouhodobě udržet.
Podobně o podvědomí se tehdy vědělo již delší dobu, ale nikdo
mu nepřikládal takovou důležitost jako Freud. Morální teologie
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totiž vycházela z premisy, že pro člověka je nejnebezpečnější
hřích, tj. vědomé a dobrovolné provinění. Freud ale na svých klientech viděl, že naopak v nevědomí či podvědomí se odehrávají
procesy, které jsou pro jejich psychické zdraví svým způsobem
důležitější než to, co se jim odvíjí v mysli na vědomé úrovni. Též
našel první způsoby, jak tyto nevědomé obsahy z klientů dostat
– automatické psaní, volné asociace, výklad snů, relaxované povídání na pohovce ap. Zkrátka objevil význam těch devíti desetin
ledovce, které jsou skryty pod vrcholem vědomí.
Freuda můžeme připodobnit k prvním aviatikům. Stejně jako
oni byli první, kteří se dokázali vznést do vzduchu, opsat osmu
a nespadnout, tak i on byl ten první, komu se podařilo klientům
účinně pomoci a zároveň to nebyla náhoda. To neznamená, že
první letadlo bylo nejlepší z možných. To zdaleka ne. Dnes máme
mnohem dokonalejší a sofistikovanější stroje, ale bylo první v historii, se kterým se dalo létat. To samé platí i pro Freudovu metodu – i ta je dnes jen jedna z mnohých. V průběhu desetiletí se
postupně objevují jiné metody v oblastech, kde klasická psychoanalýza nedokáže moc pomoci – například alkoholismus, fobie,
anorexie ap.
Přirovnání k aviatikům však v něčem kulhá. Vzduch se od dob
bratří Wrightů nezměnil, ale obraz psychických chorob je dnes
výrazně odlišný. Dá se říci, že se nám mění pod rukama. Občas
ještě dnes vidíme případy, že například muzikantům ze strachu
před zkouškami ochrnou ruce. Říká se tomu hysterická paréza.
Ale například neznám člověka, který na vlastní oči viděl tzv. hysterický oblouk, kdy člověk ztratil vědomí, spadl na zem a zůstal
ležet prohnutý v oblouku – o zem se opíral pouze patami a zátylkem hlavy. To bylo za Freuda vcelku běžným jevem. Zkrátka dnes
lidé neomdlévají. I sexuální tabu jsou dávno ty tam. Proč?

V teorii revolucionář, v praxi konzervativec
Od nástupu technické revoluce roste materiální blahobyt
a představuje výraznou změnu společnosti, na kterou se zpožděním reaguje i morálka – praktické zvyky, zásady a přesvědčení,
které zvyšují pravděpodobnost životní úspěšnosti člověka. Například svobodné, nezajištěné matky před stopadesáti lety často
doslova umíraly hlady. Jinými slovy otcům dospívajících dívek se
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vyplácelo nápadníky držet od baráku brokovnicí, zavést oddělené
školy pro každé pohlaví zvlášť, své dcery nechat pod dozorem na
každém kroku, protože to vše bylo menší zlo než mít na krku svobodnou matku. Tuto na náš vkus tvrdou morálku nekázala v prvé
řadě církev, ale život – byla to pragmatická logika. Ta se již za dob
Freuda pomalu uvolňovala a tento proces stále probíhá a zřejmě
ještě nevyvrcholil.
Rozpouštění staré morálky však mimo jiné vede i k relativizaci hodnot. Mnohem méně víme, jaký životní styl se vyplácí, co je
dobré, co je zlé. Tím se začalo posouvat i celé krizové období. Síla
Freuda byla v tom, že ve své době poukázal na důležitost nejranějšího dětství, ale dnes se postupně stává nejkrizovějším vývojovým
stádiem adolescence a s ní související poruchy identity. Lidé zdaleka netrpí tolik hysterií, jako spíš neosobními depresemi, existenciální frustrací, prázdnem.
Zvětšily se též vzdálenosti mezi blízkými lidmi – generace bydlí
odděleně i tráví volný čas jinak, nebydlí devět lidí v 2+1, manželství se houfně rozpadají. Dnes tedy mají psychické poruchy mnohem častěji obraz narcistní než hysterický. Ale není třeba chodit
až k Freudovi, abychom viděli tyto změny. Ještě v sedmdesátých
letech docela obstojně fungovaly tzv. manželské smlouvy. Dnes
je jejich použití mnohem omezenější než za dob Plzáka, protože
partneři se dřív rozejdou, než dojdou k psychologovi.
Nicméně byl by omyl považovat Freuda za revolucionáře
v oblasti rodinných vztahů. Pravda čas od času šokoval veřejnost
výroky, jako že hysterický může být i muž a nejenom žena, jak se
tehdy myslelo, nebo otevřeně hovořil o onanii. Proslavil se jeho
úvod do přednášky: „Dámy a pánové, každý z nás někdy onanoval a kdo tvrdí, že ne, ten to dělá dosud.“ Nicméně jeho představa vztahů v funkční rodině byla ke zklamání feministek vcelku
konzervativně patriarchální, konec konců stejně jako jeho život.
Měl šest dětí s jednou ženou, se kterou byl čtyři roky zasnouben
a oženil se ve třiceti.
I když dnes je ortodoxních psychoanalytiků jen hrstka, přesto
potěší, že byl to náš krajan, kdo otevřel dveře klinické psychologie dokořán. Škoda jen, že přes nesmírnou popularitu psychologie, lidé stále moc nevědí, co od ní čekat. Je to takový paradox.
Lidi si myslí, že nerozumějí fyzice, a přesto dokáží vcelku přesně
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odhadnout, co mohou od fyzika očekávat. Na druhé straně do
psychologie si troufá mluvit každý, a přesto lidé od psychologů
očekávají naprosté nesmysly.
Nevěříte? Například když fyzik jde po ulici, zakopne a rozbije si nos, tak za ním lidé nechodí a neříkají mu: „Co padáš? To jsi
fyzik?!“ I když si myslí, že fyzice nerozumějí, přesto správně předpokládají, že fyzik nemůže ovládat gravitaci. Od psychologa však
čekají magické schopnosti: Když se například rozvede nebo jen
rozčílí, tak mu říkají: „Jak se můžeš nechat vytočit, vždyť jsi přece
psycholog!“ Tím dávají jasně najevo, že i sto padesát let od narození Freuda ví o psychologii ještě méně než o fyzice. Ještě si asi
počkáme, než na Freuda skutečně dojde.
Lidové noviny 6. 5. 2006, Orientace, s. 7
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Sigmund Freud změnil
pohled na mysl
Petr Klimpl
autor je psychiatr
Psychoanalýza byla Sigmundem Freudem vynalezena jako metoda léčby duševních poruch. Přitom ale vliv Freudových myšlenek
na interpretaci kultury a společnosti se během následujícího století stal tak zakořeněným, že podobně jako v pedagogice nejsou
psychoanalytické kořeny vůbec zmiňovány. Literární věda a vědy
o umění se běžně zabývají sexuálními, úzkostnými či agresivními
motivy v uměleckých dílech, aniž by někdo explicitně uvažoval
o tom, že psychologická metoda v humanitních vědách pochází
z psychoanalytických zdrojů.
Nepřekvapuje, že psychoanalýza překážela totalitním režimům.
Freudovy spisy hořely na nacistických hranicích mezi prvními.
Ruskou psychoanalýzu zničil stalinismus. Česká psychoanalytická
společnost se dosud plně nezotavila z desetiletí práce v ilegalitě.
Psychoanalýza zůstává noční můrou totalitního myšlení, protože
se s respektem a pochopením zabývá subjektivitou, originalitou
a neopakovatelností jednotlivce. Coby léčebná metoda stojí jako
historicky druhá – po hypnóze – v pozadí pozdějších psychoterapeutických škol a směrů. Těch existují stovky a vždy se nějak
ke psychoanalýze vztahují nebo proti ní vymezují. Jako všechno
nové musí být účinnější, rychlejší, racionálnější…
Freud je v jedenadvacátém století také ikonou a zbožím po
boku jiných ikon, ekonomicky vytěžitelných osobností. Albert
Einstein se nachází na poznámkovém bloku. Po Picassovi je
pojmenován model automobilu. A Franz Kafka se vyskytuje prakticky na čemkoliv. Mohou se stát součástí populární kultury zcela bez vztahu k historickým skutečnostem. Ve vídeňském muzeu
si můžete zakoupit „akční“ plastovou figurku Sigmunda Freuda
vysokou třináct centimetrů, vybavenou pohyblivýma rukama
a doutníkem. V londýnském muzeu je nabídka sotva vkusnější:
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vedle  fotografií a poznámkových bloků jsou tu třeba pantofle se
smějícím se Freudem a magnetky do kuchyně s obrázkem Freudova gauče nebo jeho psů.

Tři základní teorie
Navzdory postmodernímu marketingu není Freud vyprázdněnou veličinou. Jeho dílo je vydáváno, čteno a promýšleno dalšími generacemi psychoanalytiků a psychoterapeutů. První česká úplná edice sebraných spisů je téměř dokončena. Sedmnáct
knih, odpovídajících německé verzi spisů, vydává Psychoanalytické nakladatelství Jiřího Kocourka od roku 1996. Jakkoli je české vydání – konečně – k dispozici, není čtení Freuda snadnou
záležitostí. Důvodem je skutečnost, že Freud své teorie nerevidoval, nýbrž je na sebe vrstvil. Existují tedy u něho tři základní teorie, vysvětlující psychický konflikt a organizaci mysli.
Historicky první byla teorie afektu a traumatu: neočekávaná
událost vyvolává bouřlivou reakci, která, je-li potlačena, vyvolává
příznak. Dnes se jedná o zlidovělý model – o „odreagování“ hovoří i ti nejméně informovaní zájemci o psychoterapii. Kolem roku
1895 Freud věřil, že vzpomínky, týkající se sexuálního svedení
rodičem, představují popis minulosti. Za své názory byl vystaven
odmítání a opovržení kolegů.
Druhý teoretický model (topografický) se týká výkladu snů
a zkoumání pudů. Je méně vázán na vnější skutečnost, více na
obsah mysli. Jelikož pudové potřeby jsou mnohdy v rozporu
s vnějšími i vnitřními zákazy, dochází k jejich řešení ve snu nebo
v podobě neurotického příznaku.
Třetí teoretický model (strukturální) se týká uspořádání mysli,
skládající se z centra osobnosti (Já), z rezervoáru pudů a nevědomí (Ono) a instance Nadjá, která reprezentuje původní rodičovská pravidla a zákazy, obohacené o pozdější a složitější pravidla
sociálního života.
K tomu dále patří práce o duální podstatě pudů, kde vedle libida (Erós) existuje pud smrti (Thanatós), který byl klinicky zpočátku obtížně využitelný. Ve vývojové psychologii se Freud zabýval vývojem dětské sexuality se známými stadii od orálního přes
oidipský konflikt (touha zničit rodiče stejného pohlaví jako rivala
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a získat tak rodiče opačného pohlaví výhradně pro sebe), který je
zároveň dobou utváření Nadjá, až ke genitální zralosti.
Kdo by chtěl podrobněji porozumět pozadí vývoje psychoanalýzy, má k dispozici mimořádně velký objem biografického a historického materiálu. Vedle sebraných spisů jsou to životopisy Sigmunda Freuda, které reflektují časový odstup i proměny biografického žánru. Byla uspořádána a vydána korespondence (Freud
napsal na 20 000 dopisů, z nichž se asi polovina dochovala),
vzpomínky rodinných příslušníků, spolupracovníků i některých
pacientů.

Výklad snů
Ačkoli se Sigmund Freud proslavil ve dvacátém století, byl vždy
mužem vědy století devatenáctého; v roce 1900, kdy je vročena
jeho slavná kniha Výklad snů, mu bylo čtyřicet čtyři let. Na počátku dvacátého století měl Sigmund Freud za sebou celkem úspěšnou, byť obtížnou kariéru. Tehdejší přístup k duševně nemocným byl převážně pasivní: zadržování „nebezpečných šílenců“
v ústavech nebo léčba klidem, elektroléčba, posilující kůry a další
sotva účinné postupy u „lehčích poruch“. Klinická psychofarmakoterapie neexistovala. Medicínu fin de siècle si sotva dokážeme
představit. Hysterie představovala hádanku a problém doby
– poruchy cítivosti, pohybu, smyslů a vědomí, odporující znalostem o uspořádání nervového systému, byly léčitelné hypnózou. 
Jean-Martin Charcot předváděl hypnotické odstranění příznaků
jako theatrum.
Freuda hypnóza úplně neuspokojila. Nedokázal všechny pacienty uvést do dosti hlubokého hypnotického stavu a výsledky léčení
nebyly dostatečně trvanlivé. Postupně měnil hypnózu v psychoanalýzu: nadále seděl za hlavou ležícího pacienta, zpočátku sugestivně vyzýval k rozpomínání, později nechal pacienty hovořit zcela volně. Objevil tak metodu volných asociací a význam odpovědí,
kterým se říká interpretační technika. Při interpretaci se pacient
dozvídá od analytika něco o sobě, ovšem ve svém slovníku a tak,
aby výklad mohl přijmout.
Věhlas výjimečného lékaře se zvyšoval. Od roku 1902 se
v čekárně každou středu scházel kroužek spřátelených kolegů,
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což pro Freuda znamenalo prolomení izolace, získal kontakty
a žáky ze zahraničí, také jeho materiální situace se zlepšila. Mezi
počátkem století a vypuknutím první světové války vzniklo mezinárodní psychoanalytické hnutí. V roce 1907 se poprvé setkal
s Carlem Gustavem Jungem, ale jejich spolupráce a přátelství
počátkem roku 1913 zanikly. Ve spletité historii sehrál roli kromě jiného Jungův mírně řečeno neprofesionální vztah k jeho pa
cientce Sabině Spielreinové. (O tomto období vývoje psychoanalýzy pojednal obsáhle John Kerr v knize Nebezpečná metoda, česky před sedmi lety vydal Prostor).

Portrét s doutníkem
Roku 1909 podnikli Freud, Jung a Ferenczi cestu do USA. Na
Clarkově Univerzitě přednášeli s velkým úspěchem o psychoanalýze. Počátkem první světové války, těsně před šedesátkou, byl
Freud na vrcholu sil. Napsal některé své nejvýznamnější práce:
Truchlení a melancholie, Pudy a jejich osudy, Nevědomí. Válka
měla katastrofální vliv na jeho finanční situaci, synové byli na
frontě. Freud byl zděšen brutalitou války a psal Mimo princip
slasti. Vídeň upadala do zimy, hladu a kataklysmatického umírání
chřipkové epidemie roku 1918.
Ve dvacátém roce zemřela milovaná dcera Sophie, provdaná za
fotografa Maxe Halberstadta, jenž je autorem Freudových elegantních portrétů s doutníkem. Doutníky, které Freud vášnivě kouřil,
vyvolaly rakovinu čelisti. Od roku 1923 až do smrti prodělal přes
tři desítky operací, které mu prodloužily život za cenu mimořádného utrpení. Byl nucen užívat nepohodlnou protézu, jež umožňovala trochu žvýkat, zhoršila se jeho výslovnost a ohluchnul na
pravé ucho. Nemohl veřejně vystupovat, Nová řada přednášek
k úvodu do psychoanalýzy nebyla nikdy vyslovena. Doutníků se
však nevzdal.
Freudovou neocenitelnou pomocnicí se stala nejmladší dcera Anna (1895–1981), která po nacistickém Anschlussu zajistila vystěhování rodiny včetně osobního lékaře a pomocnice
v domácnosti do Anglie. 3. června 1938 opustil Sigmund Freud
navždy Vídeň. Freud skonal v Londýně.
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Nekončící hledání
Práce Sigmunda Freuda byla kritizována z mnoha hledisek už
za jeho života. Výhrady týkající se patriarchálního a falocentrického přístupu jsou věcně oprávněné, ale těžko si v jeho době
představit jiný přístup. Freudova koncepce ženské psychologie,
pojaté jako odvozenina od mužské, byla již dávno revidována
nejen z feministických hledisek. Rovněž pojetí „psychické energie“, poplatné klasické termodynamice, má dnes již jen historický
význam. V některých závěrech se Freud vysloveně mýlil, například v otázkách kolem narcismu a léčení narcistických poruch.
V Projektu vědecké psychologie (1895) předjímal nynější výzkumné snahy o přesnější propojení klinických poznatků
s nálezy neurověd. Hledání pravdy o lidské mysli u Sigmunda
Freuda nezačíná ani nekončí: tento muž mimořádné tvořivosti, silného charismatu, pevné vůle, nebojácného charakteru, běžných
lidských chyb a podle všeho také veselé mysli, odvedl poctivý kus
práce.
MF Dnes, 6. 5. 2006, Kavárna.
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Freud na Moravu nikdy nezapomněl
Miloslav Martínek
redaktor Magazínu Práva

Křik novorozeněte, který se 6. května 1856 rozléhal v patrovém
domku nedaleko náměstí moravského městečka Příbor, oznamoval narození prvního syna v rodině Jákoba a Amálie Freudových.
Po dědečkovi rabínovi dostal jméno Šlomo, ale známější se stane
jako Sigmund Freud a proslaví se jako zakladatel novodobé psychologie a psychiatrie.
Otec dítěte Jákob Freud (1815–1896) přesídlil na Moravu přes
Halič z Litvy. Jeho přítel Ignác Fluss založil v Příboru počátkem
padesátých let 19. století textilní továrnu a J. Freud, obchodník se
suknem, se stal jeho zaměstnancem. Do Příbora si v roce 1855 přivedl z Vídně svou druhou ženu (poprvé se prý oženil jako šestnáctiletý, když nechtěl nastoupit na vojnu) devatenáctiletou Amálii Nathansonovou, jejímž místem narození byla ukrajinská Oděsa.
Společně obývali jednu místnost v patrovém domku u zámečníka J. Zajíce a každým rokem přibýval do jejich domácnosti nový
přírůstek. Po Sigmundovi následoval Julius (zemřel velmi záhy)
a po něm ještě čtyři dcery.

Česká chůva
V padesátých letech 19. věku byl Příbor-Freiberg malé městečko (mezi Hostýnskými vrchy a Beskydy) s necelými pěti tisíci obyvateli. Představovalo jakousi předsunutou českou pozici v kraji,
kde probíhala národnostní hranice s oblastmi osídlenými Němci.
Malá židovská obec, která se v městě usadila, tvořila asi dvě procenta obyvatel a hovořila německy. Drtivá většina obyvatel města
a širokého okolí vyznávala katolické náboženství.
Malý Sigi se s češtinou i s katolictvím setkal velmi záhy. O jeho
výchovu se starala česká chůva. Později na ni vzpomínal jako na
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„starou a ošklivou, ale velmi chytrou ženu“. Vodila chlapce do kostela a na církevní slavnosti. Barokní nádhera katolického chrámu
a naivně bigotní víra této ženy kontrastovaly s liberálním prostředím židovské rodiny a u tříletého chlapce budily spíše rozpaky. Svou chůvu však miloval, věnoval ji krejcary, které dostával,
i mnohé dětské „cennosti“ a oplakal, když musela odejít, snad pro
drobné krádeže, jichž se dopouštěla.
Nejstarší syn se stal miláčkem matky, která až do jeho sňatku
s dlouholetou snoubenkou Martou Bernaysovou (1886) dominovala v Sigmundově životě. Freud na matku vždy vzpomínal s láskou. Neviděl v ní despotickou osobnost tyranizující celé okolí,
se kterou se podle vzpomínek jednoho z jejích vnuků Martina
Freuda nedalo žít. Jako bychom nalézali předobraz jevu, který Sigmund Freud nazval oidipovským komplexem.
Při vytvoření názvu pro přehnanou lásku a poslušnost vůči
matce a nenávistnou žárlivost k otci využil drama řeckého autora
Sofokla (asi 496–406 př. Kristem). V příběhu Oidipa, syna thébského krále, se projevuje neodvratnost osudu, prorokovaného
při Oidipově narození. Hlavní hrdina zabije svého otce a stane se
manželem vlastní matky. Podle Freuda a jeho následovníků prochází oidipovským obdobím každý člověk a teprve v procesu
dospívání se zbavuje závislosti na matce, nachází si životní vzory
a začne vyznávat nové hodnoty. U každého je však toto období
jinak dlouhé a probíhá s jinou intenzitou.

Po celá léta pak otci vyčítal „ztrátu původního domova“. Obviňování otce dostalo romantický nádech, což nebylo nic divného u vášnivého ctitele Johana Wolfganga Goetha a jeho románu
„Utrpení mladého Werthera“. Šestnáctiletý gymnazista se roku
1872 na chvíli vrátil do Příboru. Bydlel u rodiny Flussových a bláznivě se zamiloval do jejich dcery Gisely. Bloudil po lesích a představoval si erotická dobrodružství, v nichž mladá dcera příborských hostitelů hrála hlavní roli. Úvahy mladého Freuda vyústily
v obvinění otce, že odstěhováním s moravského města vlastně
zmařil naplnění snů o spojení s Giselou.
Krátké prázdniny v Příboru (1872) uzavíraly moravskou kapitolu Freudova života. O rok později se nechal zapsat na lékařskou fakultu vídeňské univerzity, kde v březnu 1881 promoval.
Již během studia se stal asistentem ve fyziologické laboratoři
prof. Brückeho a Sigmundem Freudem se otvírala dlouhá kapitola
života, kterou ovládla věda. Při nemocniční praxi zamířil na psychiatrickou kliniku a přesvědčil se o nedostatečném rozvoji disciplíny, která se stále zabývala spíše popisem psychických poruch
a jen málo uměla své pacienty léčit.
Vrátil se do vědeckého života a začal se zabývat zkoumáním
vývoje mozku v jednotlivých období lidského života. Systematicky studoval účinky kokainu. Při pokusech na sobě objevil jeho
příznivé účinky pro místní anestezii a načas se domníval, že našel
„zázračný prostředek“, který bude znamenat převrat v medicíně.

Vzpomínky na Příbor

Hvězdná kariéra

Na severní Moravě prožil Sigmund Freud pouze první tři roky
života. Ve stáří se však vyznával z podvědomého vlivu, který zdejší prostředí mělo na něho jako na dítě, poznávající teprve svět:
„...jedním jsem si jist: hluboko ve mně pod mnoha vrstvami stále
ještě žije ono příborské dítě, prvorozený syn mladičké matky, který z tohoto ovzduší, z této rodné země přijímal prvé nesmazatelné dojmy,“ psal pětasedmdesátiletý Freud svým někdejším krajanům v roce 1931.
Sociální situace rodiny donutila v roce 1859 otce stěhovat se
nejprve do Lipska a později do Vídně, která se stala na téměř celý
zbytek života domova Sigmunda Freuda.

Pro soukromého docenta (od 1885) Freuda, ředitele neurologické kliniky ve vídeňském ústavu pro dětské choroby (mj.
zkoumal možnost léčení následků dětské obrny) představovalo
důležitý mezník jeho hvězdné vědecké kariéry setkání s francouzským psychiatrem Jeanem Martinem Charcotem (1825–1893).
Nadchl jej Charcotův názor, že původcem hysterie a dalších neurologických potíží je neuspokojený sexuální pud.
Po dohodě se Charcotem Freud přeložil do němčiny jeho Nové
přednášky o chorobách nervové soustavy. Vyvolal vůči sobě
zlobnou reakci vídeňských akademiků a velké části veřejnosti,
která považovala studium sexuálních příčin lidské psychiky za
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nemravné. Velmi ostrý odsudek vyslovil o Freudově učení ještě
v pozdějších letech, kdy psychoanalýza vítězně táhla světem, T. G.
Masaryk, jenž nazval Freudovu psychologii směšnou.
V ostrých diskusích, které se spíše než na univerzitní půdě odehrávaly ve Freudově oblíbené kavárně Griensteidl, se rodila idea
psychoanalýzy, tj. zkoumání pacientova duševního života a hledání kořenů jeho pozdějších obtíží. Na počátek kladl Sigmund
Freud knihu Studie o hysterii, kterou vydal na základě přesných
klinických pozorování spolu s dr. Josefem Breuerem v roce 1895.
V ní objevili termín „léčení slovem“, s jehož pomocí pacient prozrazuje své mnohdy nejintimnější pocity. V nejpopulárnějších
výkladech hraje zásadní roli pohovka v psychiatrické ordinaci,
která se stala přímo symbolem psychoanalýzy.
Deset let připravoval Sigmund Freud rozhodující dílo, které
způsobilo nezadržitelný vstup psychoanalýzy do medicíny. Po
důkladné analýze vlastní osobnosti, dosavadního života (vracel se
k nejstarším vzpomínkám z dětských let, která prožil na Moravě)
a myšlenkových postupů, které se podrobil koncem devadesátých
let, vydal roku 1900 knihu Výklad snů. Komplikovaným způsobem představuje sen jako projev potlačených přání, důležitý pro
poznání minulosti člověka a rozeznání příčin jeho současného
stavu.
Výkladem snů, jenž se stal ve 20. století nejvydávanější knihou v oblasti psychologie a psychiatrie, končí ve Freudově životě
období, kdy se rodila psychoanalýza. Otvíralo cestu k dalšímu rozvoji nového vědního oboru, který našel ozvěnu nejen ve vědeckém světě, ale i v umění. Snové vidiny používali ve svých dílech
surrealističtí básníci a malíři. Ze snu vychází i Julietta Bohuslava
Martinů.
Právo 6. 5. 2006, s. 12.
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C.
Přílohy – výňatky z díla
Sigmunda Freuda

Formulace k dvěma principům
psychického dění
Sigmund Freud

Pozorovali jsme už dávno,1 že každá neuróza má za následek
vyřazení nemocného z reálného světa a jeho odcizení skutečnosti, a že to je tedy pravděpodobně i její tendencí. Takovýto fakt
nemohl uniknout ani pozornosti P. Janeta; hovořil o ztrátě „funkce reality“, „de la fonction du réel“, jako o zvláštním rysu neurotiků, aniž však odhalil souvislost této poruchy se základními podmínkami neurózy.2
To, že jsme do geneze neurózy vřadili proces vytěsnění, nám
dovolilo do této souvislosti nahlédnout. Neurotik se odvrací od
skutečnosti, protože ji – v jejím celku nebo jednotlivé její části –
shledává nesnesitelnou. Nejkrajnější typ tohoto odvratu od reality nám předvádějí určité případy halucinační psychózy, při nichž
má být popřena ona událost, která pomatenost vyvolala (Griesinger).3 S nějakým kouskem reality činí však vlastně totéž každý
neurotik.4 Vyvstává tedy před námi úkol prozkoumat vztah k realitě u neurotika a u člověka vůbec z hlediska jeho vývoje a vřadit
tak psychologický význam reálného vnějšího světa do souvislosti
našich teorií.
V psychologii založené na psychoanalýze jsme si zvykli vycházet z nevědomých psychických pochodů, jejichž zvláštností nám
právě analýza umožnila poznat. Ty pokládáme za starší, primární, za pozůstatky určité vývojové fáze, kdy představovaly jediný
druh psychických pochodů. Hlavní tendence, kterou se primár1) S. Freud: Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894, GW I.
2) P. Janet: Les Névroses, 1909, Bibliothèque de Philosophie scientifique.
3) W. Griesinger: Pathologie und Therapie der psychischen Krankheit, Stuttgart
1845.
4) Otto Rank nedávno doložil pozoruhodně jasné tušení této příčinné souvislosti
u Schopenhauera (Die Welt als Wille und Vorstellung, díl 2, kap. XXXII) [v článku Schopenhauer über den Wahnsinn], viz Zentralblatt für Psychoanalyse, sešit
1–2, 1910.
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ní pochody řídí, je snadno rozpoznatelná; je označována jako
princip slasti a nelibosti (nebo kratčeji jako princip slasti). Tyto
pochody směřují k získání slasti; před akty, které mohou vyvolat
nelibost, psychická aktivita couvá (vytěsnění). Naše noční snění
i naše bdělá tendence odvrátit se od nepříjemných dojmů jsou
pozůstatky někdejší vlády tohoto principu a důkazy jeho moci.
Vracím se jen k myšlenkovým pochodům, které jsem rozvinul
na jiném místě (v obecném oddílu Výklad snů [kap. VII]), jestliže
předpokládám, že psychický stav klidu byl na počátku rušen imperativními požadavky vnitřních potřeb. V tomto případě bylo myšlené (předmět tužby) prostě halucinatorně zpřítomněno, tak jak se
to ještě dnes děje každé noci s našimi snovými myšlenkami.5 Teprve to, že se očekávané ukojení nedostavilo, teprve zklamání mělo
za následek, že se od tohoto pokusu dojít k ukojení halucinační cestou ustoupilo. Místo toho se musel psychický aparát rozhodnout,
aby si začal vytvářet představu zevního světa a usilovat o určitou
reálnou změnu. Tím byl zaveden nový princip psychické aktivity;
představa se už nezaměřovala na to, co bylo příjemné, nýbrž na to,
co bylo skutečné, i kdyby to mělo být nepříjemné.6 Toto dosazení
principu reality se ukázalo být krokem, který má závažné důsledky.
5) Stav spánku může skýtat věrný obraz psychického života před uznáním reality,
protože má za předpokladu její úmyslné popření (přání spát).
6) Pokusím se tu toto schematické vylíčení doplnit několika dalšími vývody:
Právem se namítá, že takováto organizace, která slouží principu slasti a realitu
zevního světa pomíjí, by se nemohla udržet při životě ani po sebekratší dobu,
takže by vůbec ani nemohla vzniknout. Použití podobné fikce lze však ospravedlnit upozorněním, že u kojence, jestliže jen bereme v úvahu také mateřskou
péči, je takovýto psychický systém bezmála realizován. Ten pravděpodobně
halucinuje splnění svých vnitřních potřeb, prozrazuje nelibost při stoupajícím
dráždění a nedostavujícím se ukojení motorickým vybíjením spočívajícím
v křiku a v házení sebou, a halucinované ukojení potom skutečně prožije.
Později se jako dítě naučí používat těchto projevů energetického vybití záměrně jako vyjadřovacího prostředku. Protože ošetřování kojence je předobrazem
pozdější péče o dítě, může vlastně vláda principu slasti skončit, teprve až dojde
k plnému psychickému odpoutání od rodičů. – Hezký příklad psychického
systému, který je dráždícím podnětům zevního světa uzavřen a může dokonce
i svoje vyživovací potřeby ukojovat autisticky (podle Bleulerova Das autistische
Denken, 1912), představuje ptačí embryo uvnitř vaječné skořápky, u něhož se
mateřská péče omezuje jen na přívod tepla. – Konstatování, že systém žijící
podle principu slasti musí disponovat prostředky, pomocí nichž může uniknout vlivu podráždění vycházejících z reálného světa, nebudu pokládat za
korekturu, nýbrž pouze za rozšíření pojednávaného schématu. Takovéto zařízení je pouze korelátem „vytěsnění“, které se vůči vnitřním nelibým podnětům
chová tak, jako by šlo o podněty vnější, tedy přiřazuje je k zevnímu světu.
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1. Nové požadavky si především vynutily řadu adaptací psychického aparátu, které můžeme uvést jen zcela zběžně, protože naše
vědomosti tu jsou dosud nedostačující nebo nespolehlivé.
Zvýšený význam zevní reality zvětšil i význam smyslových orgánů, které jsou obráceny k zevnímu světu, a na ně navazujícího
vědomí, které se naučilo kromě kvalit slasti a nelibosti, jež do té
doby jediné vzbuzovaly zájem, vnímat i smyslové kvality. Došlo
k zřízení zvláštní funkce spočívající v periodickém propátrávání vnějšího světa, aby jeho danosti byly známy předem, kdyby se
vynořila neodkladná vnitřní potřeba, funkce, kterou označujeme
jako pozornost. Tato aktivita vychází smyslovým vjemům vstříc,
místo aby vyčkávala, až se dostaví. Pravděpodobně byl současně
s tím zaveden i záznamový systém, v němž měly být deponovány
výsledky této periodické aktivity vědomí a který představuje část
toho, co označujeme jako paměť.
Na místo vytěsnění, které část vynořujících se představ vylučovalo jakožto vyvolávající nelibost a nepřipouštělo jejich energetické obsazování, nastoupilo nestranné tvoření úsudku, které mělo
rozhodnout, zda určitá představa je pravdivá nebo klamná, to znamená, zda je v souladu s realitou nebo nikoli, a rozhodovalo o tom
na základě srovnání s paměťovými stopami reality.
Motorické vybití, které za vlády principu slasti sloužilo k tomu,
aby se psychický aparát zbavil přírůstků dráždění, a plnilo tento
úkol prostřednictvím inervací vysílaných do nitra vlastního těla
(mimika, afektivní projevy), dostalo teď novou funkci, neboť
začalo být využíváno k účelnému přetváření reality. Změnilo se
v jednání.
Nutností se stalo i pozdržování motorického vybití (jednání)
a to bylo zajišťováno procesem myšlení, který se vyvinul z původního představování. Myšlení bylo vybaveno vlastnostmi, které psychickému aparátu umožňovaly snášet po dobu tohoto odkladu
příslušného vybití zvýšené napětí vyvolávané dráždivými podněty. Je to v podstatě zkusmé jednání spočívající v přesouvání menších energetických kvantit, k jejichž výdeji (vybití) přitom dochází jen v malé míře. K tomu bylo třeba, aby volně přesouvatelná
energetická obsazení byla převedena v obsazení vázaná, a toho
bylo dosaženo zvýšením energetické hladiny celého obsazovacího procesu. V té míře, v jaké se myšlení pozvedalo nad  pouhé
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představování a zaměřovalo se na vztahy mezi vjemy příslušných
objektů, bylo pravděpodobně původně nevědomé, a dalších vědomím vnímatelných kvalit nabylo teprve vazbou na stopy slov.
2. Určitá obecná tendence našeho psychického aparátu, kterou lze vyvodit z ekonomického principu úspornosti, se projevuje, zdá se, v houževnatém lpění na zdrojích slasti, které jsou
k dispozici, a v tom, že je obtížné vzdát se jich. Spolu s dosazením
principu reality se odštěpil i určitý druh myšlenkové aktivity, který zůstal nepodroben ověřování reality a podřízen jen principu
slasti.7 To je ona fantazijní aktivita, která začíná už v hrách dětí
a později pokračuje jako denní snění, vzdávající s vazby na reálné
objekty.
3. Nahrazení principu slasti principem reality, spolu s příslušnými psychickými následky, které z něho vyplynou, je tu sice
schematicky vylíčeno jako cosi jednorázového, ale ve skutečnosti
k němu nedochází najednou a v celé linii současně. Zatímco u jáských pudů probíhá tento vývoj, sexuální pudy se od nich velice závažným způsobem oddělují. Zaměření sexuálních pudů je
zprvu autoerotické, nacházejí ukojení na vlastním těle, a nedostávají se proto do oné situace, kdy je jim ukojení odepřeno, do situace, která si právě vynutila dosazení principu reality. Když pak
u nich později začíná proces nacházení objektu, je brzy nadlouho přerušen dobou latence, která sexuální vývoj pozdržuje až do
puberty. Oba tyto momenty – autoerotismus a období latence
– mají za následek, že sexuální pud je ve svém psychickém vývoji
pozastaven a zůstává daleko déle pod vládou principu slasti, z které se u mnoha osob vůbec nikdy vymanit nedokáže.
V důsledku těchto okolností vzniká užší vztah na jedné straně
mezi sexuálním pudem a fantazií, a na druhé straně mezi jáskými pudy a aktivitami vědomí. Tento vztah se u zdravých lidí právě tak jako u neurotiků ukazuje jako velice bezprostřední, i když
tyto úvahy z genetické psychologie vedou k poznání, že je čímsi
sekundárním. Nadále působící autoerotismus umožňuje, že snadnější okamžité a fantazijní ukojení na sexuálním objektu může

tak dlouho zastupovat ukojení reálné, které však vyžaduje úsilí
a odklad. Vytěsnění zůstává v říši fantazie všemocné; dokáže představy, pokud jejich obsazení může dát podnět k vzniku nelibosti,
zbrzdit in statu nascendi dřív ještě, než jsou s to upoutat pozornost vědomí. Toto je slabé místo naší psychické organizace, kterého může být využito k tomu, aby myšlenkové pochody, které se už
staly racionálními, byly opět ovládnuty principem slasti. Podstatná část psychické dispozice k neuróze je tudíž dána opožděnou
výchovou sexuálního pudu k ohledu na realitu, a tedy i podmínkami, které toto opoždění umožňují.
4. Tak jako Já determinované slastí nemůže nic jiného než
toužit, usilovat o zisk slasti a vyhýbat se nelibosti, tak zase reálné
Já nepotřebuje dělat nic jiného než směřovat k užitku a zajišťovat se proti škodě.8 Ve skutečnosti neznamená nahrazení principu slasti principem reality žádné suspendování principu slasti,
nýbrž pouze jeho zajištění. Člověk se vzdává nějaké momentální,
ve svých důsledcích nejisté slasti, ale jen proto, aby touto novou
cestou dospěl k slasti přicházející později, zato však zajištěné.
Nitropsychický dojem tohoto nahrazení jednoho principu druhým byl nicméně tak mocný, že se obráží ve speciálním náboženském mýtu. Učení o posmrtné odměně za to, že se člověk vzdal
– dobrovolně nebo z donucení – pozemských slastí, není ničím
jiným než mýtickou projekcí tohoto psychického převratu. Náboženství mohla důsledným sledováním tohoto vzoru prosadit,
že se člověk naprosto zřekl slasti v životě za příslib odškodnění
v nějaké budoucí existenci; překonání principu slasti touto cestou dosaženo nebylo. Nejspíš ještě se takové překonání daří vědě,
která však také poskytuje v průběhu práce intelektuální slast a slibuje konečný praktický zisk.
5. Výchova může být bez dalšího rozvažování popsána jako
podněcování k překonání principu slasti, k jeho nahrazení principem reality; chce tedy poskytnout pomoc onomu vývojovému
procesu, který se týká lidského Já, používá k tomu účelu prémií
lásky ze strany vychovatelů, a proto selhává, jestliže je zhýčkané

7) Podobně jako když určitý národ, jehož prosperita se zakládá na využitkování
původního bohatství, vyhradí nicméně určitou oblast, která má být ponechána
v původním stavu a ušetřena civilizačních změn (Yellowstonský park).

8) Přednost reálného Já před Já determinovaným slastí vyjadřuje Bernard Shaw
výstižně slovy: „Být schopen zvolit cestu k největší výhodě, místo abychom se
nechávali unášet směrem nejmenšího odporu.“ (Člověk a nadčlověk.)
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dítě přesvědčeno, že tuto lásku beztak už má a za žádných okolností jí nemůže pozbýt.
6. Umění dosahuje originálním způsobem smíření obou principů. Umělec je původně člověk, který se od reality odvrací, protože se nemůže smířit s tím, že od něho požaduje nejprve, aby se
zřekl pudového ukojení, a dává svým erotickým a ctižádostivým
tužbám průchod ve fantazijním životě. Nachází však zpáteční
cestu z tohoto fantazijního světa k realitě tím, že dík zvláštnímu
nadání vypracovává svoje fantazie v jakýsi nový druh skutečností,
kterým lidé přiznávají platnost jakožto cenným obrazům reality.
Stává se takto svým způsobem skutečně oním hrdinou, králem,
tvůrcem, milovaným tvorem, kterým se stát chtěl, aniž musel zvolit okliku pes skutečnou změnu vnějšího světa. Toho může však
dosáhnout jen proto, že i druzí lidé pociťují s oním reálně potřebným odříkáním sejnou nespokojenost jako on, jen proto, že tato
nespokojenost vznikající při nahrazení principu slasti principem
reality je sama kusem reality.9
7. Zatímco Já prodělává přeměnu z Já determinovaného slastí
k reálnému Já, prochází sexuální pudy oněmi proměnami, které
je vedou od počátečního autoerotismu přes různé přechodné
fáze k objektní lásce ve službách rozmnožovací funkce. Jestliže je
pravda, že každý stupeň obou těchto vývojových procesů se může
stát základem dispozice pro pozdější neurotické onemocnění, je
nasnadě vyvozovat rozhodnutí o formě pozdějšího onemocnění
(volbu neurózy) z toho, v které fázi jáského a libidinózního vývoje došlo k onomu disponujícímu vývojovému zbrzdění. Netušeného významu nabývá takto dosud neprostudované časové charakteristiky obou vývojových procesů a jejich eventuální vzájemné
posuny.
8. Nejpodivnější rys nevědomých (vytěsněných) pochodů, na
který si každý, kdo je zkoumá, zvykne jen s největším sebepřemáháním, vyplývá z toho, že u nich ověřování reality nemá žádnou
platnost, že myšlená realita tu znamená totéž jako vnější skutečnost, přání totéž jako jeho splnění, jako reálná událost, jak to lze
právě bez dalšího vyvodit z vlády starého principu slasti. Proto

bývá také tak těžké, rozlišit nevědomé fantazie od vzpomínek,
které se staly nevědomými. Nenechme se však nikdy svést k tomu,
abychom do vytěsněných psychických výtvorů vnášeli hodnocení vztahující se na míru jejich reálnosti a abychom třeba určitým
fantaziím připisovali malý význam pro tvorbu symptomů, protože
právě nejsou ničím skutečným, nebo abychom neurotický pocit
viny hleděli odvozovat z něčeho jiného, protože se nedá prokázat
žádný skutečně spáchaný zločin. Naší povinností je přizpůsobit
se měnovému kursu, který platí právě v té zemi, kterou propátráváme, v našem případě neurotickým kritériím platnosti. Nechť
se čtenář pokusí například rozluštit sen, jako je ten, který uvedu.
Muž, který kdysi pečoval o otce během jeho dlouhé a bolestiplné
choroby, sleduje, že se mu v měsících následujících po otcově
úmrtí opakovaně zdálo toto: Otec je znovu naživu a hovoří s ním
jako jindy. Přitom prý však pociťoval nanejvýš bolestně, že otec
přece už zemřel a jenom o tom neví. K pochopení tohoto nesmyslně vypadajícího snu se nedá dojít žádnou jinou cestou, než že za
slova „že otec přece už zemřel“ vsuneme „podle jeho přání“ nebo
„v důsledku jeho přání“ a k posledním slovům připojíme „neví
o tom, že si to on přál“. Snová myšlenka pak zní: Je to pro něho
bolestná vzpomínka, že otci, dokud ten ještě žil, musel přát smrt
(jako vykoupení), a jak strašné by bylo, kdyby to byl otec vytušil!
Jde pak o známý případ sebeobviňování po ztrátě milované osoby
a výčitka souvisí v tomto případě s oživením infantilního významu takového přání smrti otci.
Nedostatky této drobné stati, která představuje spíše přípravné
poznámky než definitivní text, jsou možná jen zčásti omluvitelné,
jestliže řeknu, že je pokládám za nevyhnutelné. V těch několika
málo tezích o psychických důsledcích adaptace na princip reality
jsem musel naznačit i mínění, jejichž vyslovení bych byl raději ještě pozdržel a jejichž patřičné zdůvodnění si jistě vyžádá nemalou
námahu. Přesto bych chtěl doufat, že vlídně soudícím čtenářům
neujde, kde se i v této stati začíná prosazovat vláda principu reality.
Freud, S.: Formulace k dvěma principům psychického dění. In:
Freud, S.: O člověku a kultuře: Praha, Odeon 1990, s. 90–97.

9) Srov. podobné vývody u O. Ranka, Der Künstler, Wien 1907. Srov. též Básník
a lidské fantazie, 89, a konec 23. přednášky k úvodu do psychoanalýzy.
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„Kulturní“ sexuální morálka
a moderní nervozita
Sigmund Freud

Ve své nedávno zveřejněné Sexuální etice1 se von Ehrenfels
podrobně zabývá rozlišením „přirozené“ a „kulturní“ sexuální morálky. Přirozenou sexuální morálkou se tu rozumí taková
morálka, pod jejíž vládou si nějaký lidský kmen dokáže trvale
udržet zdraví a životní zdatnost, kulturní sexuální morálkou pak
taková, jejíž dodržování lidi spíše podněcuje k intenzívní a produktivní kulturní práci. Tento protiklad se dá nejlépe objasnit
tím, že se proti sobě postaví konstitutivní a kulturní vybavení
určitého národa. Z von Ehrenfelsova spisu tu chci vyzvednout
jen tolik, kolik je třeba, abych na to mohl navázat svým vlastním
příspěvkem, a pro další zhodnocení těchto významných vývodů
odkazuji na spis samotný.
Je nasnadě domněnka, že pod vládou kulturní sexuální morálky mohou být zdraví a životní zdatnost jednotlivých lidí vystaveny různým újmám a že škody vyplývající pro jednotlivce z obětí,
které jsou jim ukládány, dosáhnou nakonec tak vysokého stupně,
že se touto oklikou ocitá v nebezpečí i onen konečný kulturní cíl.
Von Ehrenfels také skutečně ukazuje, že sexuální morálku ovládající naši přítomnou západní společnost musí činit zodpovědnou
za celou řadu škod, a třebaže plně uznává její vysokou schopnost
kulturní stimulace, dospívá k tomu, že ji odsuzuje nakonec jakožto něco, co potřebuje být zreformováno. Pro kulturní sexuální
morálku, která nám vládne, je podle něho charakteristické, že na
pohlavní život muže jsou přenášeny femininní požadavky a že
je zapovídán každý sexuální styk s výjimkou styku manželsky
monogamního. Ohled na přirozenou rozdílnost pohlaví nutí pak
1) Christian von Ehrenfels: Sexualethik: Wiesbaden 1907, v ediční řadě
Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens, ed. L. v. Löwenfeld, sv. 56. – Ch.
v. Ehrenfels (1859–1932) byl profesorem filozofie v Praze.
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ovšem k tomu, že prohřešky muže jsou trestány právě rigorózně a že se takto ve skutečnosti u muže připouští dvojí morálka.
Společnost, která přistupuje na tuto dvojí morálku, nemůže však
v „pravdymilovnosti, čestnosti a humánnosti“2 překročit jistou
úzce vymezenou míru, musí své příslušníky vést k zastírání pravdy, k přikrašlování a ke klamání sebe sama i ke klamání druhých.
Ještě škodlivěji působí kulturní sexuální morálka tím, že se faktor
mužského výběru, jehož působením jedině lze dosáhnout zlepšení konstituce, velebením monogamie ochromuje, neboť vitální
výběr je u kulturních národů humánností a hygienou snížen na
minimum.3
Nuže, mezi oněmi škodlivými účinky, které jsou kulturní
sexuální morálce připisovány k tíži, postrádá lékař jeden, jehož
význam zde má být podrobně probrán. Mám na mysli stupňování
moderní, to znamená v naší přítomné společnosti rychle se šířící nervozity, které je třeba vyvozovat právě z této morálky. Příležitostně upozorní lékaře nervově nemocný sám na protiklad
mezi konstitucí a kulturními požadavky, který je třeba brát v úvahu mezi příčinami choroby, když prohlásí: „V naší rodině jsme se
všichni stali neurotickými, protože jsme chtěli být něčím lepším,
než podle svého původu můžeme být.“ Lékaře nutí také dost často k zamyšlení pozorování, že neuróze propadají právě potomci
takových otců, kteří přicházejí do velkoměsta jako dobyvatelé
pocházející z prostého a zdravého venkovského prostředí, z hrubých, ale zdatných rodin, a kteří nechají své děti pozvednout se
v krátkém časovém údobí na kulturně vysokou úroveň. Souvislost
„vzrůstající nervozity“ s moderním kulturním životem proklamovali však hlasitě především sami lékaři nervových chorob. V čem
hledají důvody této závislosti, doložíme několika výňatky z publikovaných úvah vynikajících pozorovatelů.
W. Erb:4 „Původně položená otázka vyúsťuje nyní v otázku, zda
uvedené příčiny nervozity jsou v naší moderní existenci dány v tak
vystupňované míře, že činí vysvětlitelným její znatelný přírůstek
– a na tuto otázku se asi musí bez váhání odpovědět kladně, jak
ukáže letmý pohled na náš moderní život a jeho uspořádání.“
2) Tamtéž, 32n.
3) Tamtéž, 35.
4) Wilhelm Erb: Über die Wachsende Nervosität unserer Zeit: Heidelberg 1893.
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„Už z řady obecných skutečností zřetelně vysvítá: mimořádných výdobytků nové doby, objevů a vynálezů ve všech oblastech
a uhájení pokroku proti rostoucí konkurenci bylo dosaženo velkou duševní prací a jen jí mohou být uchovány. Nároky na výkonnost jednotlivce v existenčním boji značně stouply a ten jim
může dostát jen s vypětím všech svých duševních sil; současně
vzrostly ve všech kruzích potřeby jednotlivce a nároky na životní požitky, a neslýchaný přepych se rozšířil i na ty vrstvy obyvatelstva, které jím předtím byly zcela nedotčeny; v širokých lidových kruzích přibylo náboženské lhostejnosti, nespokojenosti
a žádostivosti; nesmírně vystupňovanými dopravními možnostmi
a telegrafními a telefonními sítěmi, obepínajícími celý svět, se
zcela změnily poměry v obchodu a směně: všechno probíhá ve
spěchu, noc je využívána k cestování a den k uzavírání obchodů,
dokonce i „rekreační cesty“ se staly zdrojem námahy pro nervový
systém; velké politické, průmyslové a finanční krize vnášejí neklid
do daleko širších kruhů obyvatelstva než dříve; zcela obecnou se
stala účast na politickém životě: politické, náboženské a sociální
boje, stranické zápasy, volební agitace a nezměrně vystupňované
spolkaření rozpalují hlavy, nutí mysl k stále novému vypětí a ukrádají čas pro zotavení, spánek a odpočinek; život ve velkých městech se stal stále rafinovanějším a neklidnějším. Vyčerpané nervy
hledají zotavení ve vystupňovaném dráždění, v silně okořeněných
požitcích, aby tak dospěly k ještě větší únavě; moderní literatura
se zabývá převážně nejožehavějšími problémy, které jitří všechny
vášně, podporují smyslnost a poživačnost, pohrdání všemi etickými zásadami a všemi ideály; předvádí čtenářovu duchu patologické postavy, psychopaticko-sexuální, revoluční a jiné problémy;
náš sluch je vzrušován a nadměrně drážděn vtíravou a hlučnou
hudbou servírovanou ve velkých dávkách, divadla upoutávají svými vzrušujícími představeními všechny smysly; i výtvarná umění
se obracejí nejraději k odpuzujícímu, ohyzdnému a rozčilujícímu
a neostýchají se stavět nám před oči s odpuzující reálností i to, co
skutečnost skýtá nejhroznějšího.“
„Takto ukazuje už i tento všeobecný obraz, že v našem moderním kulturním vývoji existuje celá řada nebezpečí; v jednotlivostech může být ještě několika rysy doplněn!“  Binswanger:5
5) Otto Binswanger: Die Pathologie und Therapie der Neurastheine: Jena 1896.
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„Jako veskrze moderní nemoc byla označována speciálně
neurastenie, a Beard, kterému vděčíme za její první přehledný
popis, se domníval, že objevil nové nervové onemocnění, které
se vyvinulo speciálně na americké půdě. Tato domněnka byla
přirozeně mylná; ale skutečnost, že svérázné rysy této nemoci
mohl na základě bohaté zkušenosti poprvé postihnout a zachytit právě americký lékař, je zajisté příznačná pro blízké vztahy,
jaké lze pozorovat mezi touto chorobou a moderním životem,
s jeho uspěchanou a nespoutanou honbou za penězi a majetkem
a s oněmi nesmírnými kroky v technické oblasti, které učinily
čímsi iluzorním všechny časové a prostorové překážky vzájemné
komunikace.“
R. von Krafft-Ebing:6 „V životním způsobu nesčetných kulturních lidí se dnes projevuje spousta antihygienických momentů, které činí bezprostředně pochopitelným, že se nervozita
neodvratným způsobem rozmáhá, neboť tyto škodlivé momenty působí především a většinou právě na mozek. V politických
a sociálních, speciálně pak v obchodních, průmyslových a zemědělských podmínkách kulturních národů došlo právě v průběhu
posledních desetiletí k proměnám, které značně změnily povolání, občanské postavení a majetkové poměry jednotlivců, a to na
útraty nervového systému, který musí dostát zvýšeným sociálním
a hospodářským nárokům vynakládáním většího napětí, přičemž
zotavování je po mnoha stránkách nedostatečné.“
Těmto teoretickým vývodům – a mnoha jiným podobně znějícím – musím vytknout nikoli snad, že by byly mylné, nýbrž že se
ukazují nepostačující k tomu, aby objasnily jednotlivosti v projevech nervových poruch, a že nepřihlížejí právě k nejvýznamnějšímu z etiologicky účinných momentů. Jestliže necháme stranou
neurčitější druhy „nervozity“ a zaměříme pozornost na vlastní
formy neurotických onemocnění, zredukuje se poškozující účinek kultury v podstatě na škodlivé potlačení sexuálního života u kulturních národů (nebo vrstev) onou „kulturní“ sexuální
morálkou, která u nich vládne.

6) R. von Kraft-Ebing: Nervosität und neurasthenische Zustände: Wien 1895,
s. 11. (Ing: Nothnagel, Handbuch der spez. Pathologie und Therapie.)
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Důkaz pro toto tvrzení jsem se vynasnažil podat v řadě odborných prací;7 nemohu ho tedy opakovat, ale přece jen chci nejdůležitější argumenty ze svých studií uvést i na tomto místě.
Přesněji zaostřené klinické pozorování nám dává právo rozlišit
u neurotických chorobných stavů dvě skupiny, vlastní neurózy
a psychoneurózy. U prvních se zdá, že poruchy (symptomy), ať
už se objevují fyzicky nebo psychicky, jsou toxické povahy: jsou
zcela obdobné jevům, které se dostavují při nadměrné absorpci
určitých nervových jedů nebo při jejich vysazení. Tyto neurózy –
shrnované většinou pod pojmem neurastenie – mohou být vyvolány, aniž by muselo spolupůsobit nějaké dědičné zatížení, jistými
škodlivými vlivy sexuálního života a forma onemocnění odpovídá
přitom druhu těchto škodlivin, takže lze dost často z klinického
obrazu bezprostředně usoudit na příslušnou speciální sexuální
etiologii. Mezi jinými škodlivými kulturními vlivy, které zmínění
autoři činí zodpovědnými za vznik chorob, a mezi formou neurotického onemocnění však takováto pravidelná korespondence
naprosto chybí. Sexuální faktor lze tedy mezi příčinami vlastních
neuróz označit za nejpodstatnější.
U psychoneuróz je dědičný vliv významnější a příčinné souvislosti méně průhledné. Speciální vyšetřovací metoda, která je
známa jako psychoanalýza, však umožnila zjistit, že symptomy
těchto chorob (hysterie, obsedantní neurózy atd.) jsou psychogenní a závisejí na působení nevědomých (vytěsněných) představových komplexů. Tatáž metoda nám ale umožnila poznat i tyto
nevědomé komplexy a ukázala nám, že mají, řečeno zcela obyčejně, sexuální obsah; svůj zdroj mají v sexuálních potřebách neukojených lidí a představují pro ně jakýsi druh náhradního ukojení.
Takto musíme tedy ve všech momentech, které škodí sexuálnímu
životu, potlačují jeho projevy a přesouvají jeho cíle jinam, spatřovat patogenní faktory i v případě psychoneuróz.
Teoretickému rozlišování mezi toxickými a psychogenními neurózami neubírá přirozeně nijak na významu ani fakt, že
u většiny nervózních osob se dají pozorovat poruchy obojího
původu.

7) S. Freud: Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre: Wien 1906. [GW I.]
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Kdo je nyní spolu se mnou připraven hledat etiologii nervozity
především v škodlivých vlivech zasahujících sexuální život, bude
ochoten sledovat i následující úvahy, jejichž cílem je vřadit otázku
vzrůstající nervozity do obecnější souvislosti.
Naše kultura je zcela obecně založena na potlačování pudů.
Každý jednotlivec se pro ni vzdal části svého vlastnictví, své
svrchovanosti, agresivních a mstivých sklonů své osobnosti;
z těchto příspěvků vzniklo společně kulturní bohatství, tvořené statky materiálními i ideálními. Tím, co jednotlivá individua
pohnulo k tomuto zřeknutí, byly zajisté vedle životní nezbytnosti především rodinné city odvozené z erotiky. Okruh toho, čeho
se lidé v průběhu kulturního vývoje zříkali, se rozšiřoval: jednotlivým pokrokům tohoto procesu se dostalo náboženské sankce;
ona část pudového ukojení, které se člověk vzdal, byla přinesena
v oběť božstvu; takto získané společné statky byly prohlášeny za
„posvátné“. Kdo se následkem své nepoddajné konstituce tomuto
potlačení pudů není s to přizpůsobit, stojí vůči této společnosti
v pozici „zločince“, „psance“ (outlaw), pokud mu jeho společenské postavení a jeho vynikající schopnosti nedovolí prosadit se
jako velký muž, jako „hrdina“.
Sexuální pud – nebo přesněji řečeno: sexuální pudy, neboť analytické zkoumání učí, že sexuální pud se skládá z mnoha komponent, dílčích pudů – je u člověka pravděpodobně vyvinut silněji
než u většiny vyšších zvířat a v každém případě jsou jeho projevy
permanentnější, neboť téměř úplně překonal onu periodičnost,
na kterou u zvířat zůstává vázán. Dává kulturní práci k dispozici neobyčejně velké kvanta energie, a to v důsledku té zvláštní
schopnosti, u něho obzvlášť výrazné, přesouvat svůj cíl, aniž by
přitom pozbýval na intenzitě. Tuto schopnost, zaměnit cíl původně sexuální za jiný, který už sexuální není, ale je s ním psychicky příbuzný, označujeme jako schopnost sublimace. V protikladu
k této přesouvatelnosti, v níž spočívá jeho kulturní význam, vyskytují se u sexuálního pudu i obzvlášť tvrdošíjné fixace, které ho
činí kulturně nezužitkovatelným a působí eventuálně, že se zvrhá
v takzvané úchylky. Původní síla sexuálního pudu je pravděpodobně u jednotlivých individuí různě velká; rozhodně pak u něho
kolísá onen podíl, který je způsobilý k sublimaci. Představujeme
si, že o tom, jak velká část sexuálního pudu se u jednotlivce ukáže
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jako sublimovatelná a zužitkovatelná, rozhoduje především vrozená konstituce; životním vlivům a intelektuálnímu ovlivňování psychického aparátu se kromě toho podaří navodit sublimaci i určité další části. Bez hranic však tento proces přesouvání jistě není,
zrovna tak jako není u našich strojů bez hranic přeměna tepla
v mechanickou práci. Určitá míra přímého sexuálního ukojení
zdá se být pro většinu konstitucí nevyhnutelná a odepření této
individuálně proměnlivé míry přímého ukojení má za následek
jevy, které musíme kvůli jejich funkční škodlivosti a subjektivnímu charakteru nelibosti počítat k chorobám.
Další výhledy se otevírají, jestliže vezmeme v úvahu skutečnost, že sexuální pud člověka původně vůbec neslouží účelům
rozmnožování, nýbrž má za cíl určité druhy získávání slasti.8 Takto se projevuje v dětství člověka, kdy dosahuje svého cíle, tedy
získání slasti, nejenom na genitáliích, ale i na jiných místech
těla (erogenní zóny), a proto se může na tyto pohodlně dostupné objekty omezit a o jiné nedbat. Toto stadium označujeme
jako stadium autoerotismu a pokládáme za úkol výchovy klást
mu meze, protože setrvávání v něm by učinilo sexuální pud pro
pozdější dobu neovladatelným a nezužitkovatelným. Vývoj sexuálního pudu směřuje pak od autoerotismu k objektní lásce a od
autonomie erogenních zón k jejich podřízení primátu genitálií,
které mají sloužit rozmnožování. V průběhu tohoto vývoje je část
sexuálního vzrušení čerpaná z vlastního těla zbržděna jakožto pro
rozmnožovací funkci nepoužitelná a v příznivém případě podrobena sublimaci. Síly, které se dají zužitkovat pro kulturní práci,
se tedy získávají z velké části potlačením takzvaných perverzních
složek sexuálního vzrušení.
Vzhledem k této vývojové historii sexuálního pudu bylo by
tedy možno rozlišit tři kulturní stupně: První stupeň, na němž se
sexuální pud může volně projevovat i tehdy, když se neomezuje
jen na cíle rozmnožování; druhý, na němž je u sexuálního pudu
všechno, co neslouží rozmnožování, potlačeno; a třetí, na němž se
připouští jako sexuální cíl jedině rozmnožování legitimní. Tomuto třetímu stupni odpovídá naše současná „kulturní“ sexuální
morálka.
8) S. Freud: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorieehre: Wien 1905. [GW V; čes.
Tři pojednání k teorii sexuality, in: Vybrané spisy III.]
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Jestliže se zaměříme na úroveň danou druhým z těchto stupňů, musíme především konstatovat, že řada osob jeho požadavkům v důsledku své konstituce není s to dostát. Zmíněný vývoj
sexuálního pudu od autoerotismu k objektní lásce, která má za
cíl spojení genitálií, u celé řady osob neproběhl správným způsobem a neprosadil se dost důrazně a z těchto poruch vývoje vyplývají dvojí odchylky od normální, to znamená kulturně prospěšné
sexuality, které jsou navzájem přibližně ve vztahu pozitivu a negativu. Jsou to především – nehledě k osobám, u nichž je sexuální pud vůbec příliš silný a nezbrzditelný – různé druhy perverzních osob, u nichž infantilní fixace na nějaký předběžný sexuální
cíl znemožnila primát rozmnožovací funkce, a homosexuálové
neboli invertovaní, u nichž se způsobem dosud ne zcela objasněným sexuální cíl odpoutal od opačného pohlaví. Jestliže škodlivé
následky obou těchto druhů vývojových poruch jsou nakonec
menší, než by se mohlo očekávat, je třeba toto neškodnější vyústění připsat na vrub právě komplexní skladbě sexuálního pudu, která umožňuje použitelnou výslednou organizaci sexuálního života
ještě i tam, kde jedna nebo několik složek pudu zůstaly z vývoje
vyloučeny. Konstituce lidí postižených inverzí, homosexuálů, se
dokonce často vyznačuje obzvláštní způsobilostí sexuálního pudu
ke kulturní sublimaci.
Silně vyvinuté a navíc výlučné formy perverzí a homosexuality činí ovšem své nositele společensky neupotřebitelnými
a nešťastnými, takže dokonce i kulturní požadavky tohoto druhého stupně musí být uznány za zdroj utrpení pro jistou část lidstva. Osud těchto osob odlišujících se svou konstitucí od ostatních je různý, podle toho, jestli jsou vybaveny v absolutní míře
silným nebo slabším sexuálním pudem. V posledním případě,
při obecně slabém sexuálním pudu, se perverzním lidem podaří
ony sklony, které je přivádějí do konfliktu s morálními požadavky jejich kulturního stupně, úplně potlačit. Ale to zůstává také,
i ideálně vzato, jediným výkonem, v kterém uspějí, neboť na
toto potlačení svých sexuálních pudů spotřebují síly, které by
jinak byli použili na kulturní práci. Jsou jakoby vnitřně bržděni
a navenek ochromeni. Platí o nich to, co později budeme opakovat o abstinenci mužů a žen, tak jak je požadována na třetím
kulturním stupni.
100

Při intenzivnějším, ale perverzním sexuálním pudu je možné
dvojí vyústění. První, kterým se dále nebudeme zabývat, spočívá
v tom, že postižení zůstanou perverzní a musejí nést důsledky své
odchylky od kulturní úrovně. Druhý případ je daleko zajímavější
– jde o to, že pod vlivem výchovy a společenských požadavků se
sice dospěje k potlačení perverzních pudů, ale je to takový druh
potlačení, při němž se vlastně nic doopravdy nepotlačilo a který může být označen spíš jako potlačení nezdařené. Zabržděné
sexuální pudy se sice pak neprojevují jako takové: v tom spočívá příslušný úspěch –, ale projevují se jinými způsoby, které jsou
pro jednotlivce zrovna tak škodlivé a činí ho pro společnost zrovna tak neupotřebitelným, jako kdyby ony potlačené pudy byly
ukájeny nezměněnou formou: v tom tkví neúspěch tohoto procesu, který je z dlouhodobého hlediska úspěch víc než vyvážen.
Náhradní jevy, které tu vystupují v důsledku potlačení pudů,
představují právě to, co popisujeme jako nervozitu, speciálně
jako psychoneurózy (viz, co bylo řečeno na počátku). Neurotikové jsou onou vrstvou lidí, kteří při vzpírající se konstituci dospějí pod vlivem kulturních požadavků jen k zdánlivému potlačení
pudů, jež se daří čím dál méně, a kteří proto dokáží pokračovat
ve spolupráci na kulturním díle jen s velkým vynaložením sil, při
vnitřním ochuzení, anebo v ní musejí jakožto nemocní vždycky
na čas ustat. Neurózy jsem však označil za „negativ“ perverzí, protože projevy vytěsněných perverzních sklonů při nich vycházejí
z nevědomé sféry psychična a protože tu nicméně ve „vytěsněném“ stavu existují tytéž sklony jako u pozitivně perverzních lidí.
Zkušenost učí, že pro většinu lidí existuje hranice, za niž jejich
konstituce není s to v poslušnosti vůči kulturním požadavkům
zajít. Všichni, kdo chtějí být ušlechtilejší, než jim dovoluje jejich
konstituce, propadnou neuróze; cítili by se lépe, kdyby byli mohli zůstat horšími. Poznatek, že perverze a neuróza se k sobě mají
jako pozitiv k negativu, bývá často nedvojznačně dotvrzen porovnáním osob patřících k téže generaci. Velmi často bývá ze dvou
sourozenců bratr sexuálně perverzní a sestra, která je jakožto
žena vybavena slabším sexuálním pudem, bývá neurotičkou, jejíž
symptomy však vyjadřují tytéž sklony jako perverze sexuálně
aktivnějšího bratra, a v souladu s tím jsou vůbec v mnoha rodi-
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nách muži zdraví, ale v sociálně nežádoucí míře nemorální, kdežto ženy ušlechtilé a přejemnělé, ale – těžce nervózní.
Je to jedna ze zjevných společenských nespravedlností, jestliže
kulturní úroveň vyžaduje od všech osob tentýž způsob sexuálního života, který se jedněm dík jejich konstituci bez námahy daří
realizovat, zatímco jiným ukládá nejtěžší psychické oběti, ale zato
nespravedlnost bývá ovšem většinou potlačena tím, že se lidé
morálními předpisy neřídí.
Při svých úvahách jsme vycházeli doposud z požadavků onoho
druhého námi předpokládaného kulturního stupně, které spočívají v tom, že každá takzvaná perverzní sexuální aktivita je zapovězena, ale sexuální styk označovaný jako normální není nijak
omezen. Shledali jsme, že i při tomto rozvržení sexuální volnosti a sexuálního omezení je část jednotlivců jakožto perverzních
odsunuta stranou, a jiná část, ti, kteří se snaží nebýt perverzními,
zatímco na základě své konstituce by takoví měli být, je vháněna do neurózy. Je nyní snadné předpovědět, jakého úspěchu se
dosáhne, jestliže sexuální svoboda bude ještě dále omezena a kulturní požadavky stoupnou na úroveň třetího stupně, jestliže tedy
bude zapovězena každá jiná sexuální aktivita než ta, která je vázána na legitimní manželství. Počet silných jedinců, kteří se postaví
do otevřeného protikladu vůči kulturnímu požadavku, se mimořádně zvýší, a zrovna tak i počet oněch slabších, kteří se ve svém
konfliktu mezi tlakem kulturních vlivů a odporem vlastní konstituce utečou do neurotického onemocnění.
Vytyčme si za cíl zodpovědět tři otázky, které tu vyvstávají: 1) před jaký úkol staví jednotlivce kulturní požadavek onoho
třetího stupně, 2) zda dovolené legitimní sexuální ukojení je s to
poskytnout přijatelné odškodnění za to, čeho se jedinec má jinak
zříci, 3) v jakém poměru jsou případná poškození způsobená tímto odříkáním k jeho kulturní prospěšnosti.
Zodpovězení první otázky souvisí s často rozbíraným problémem, který tu nemůžeme probrat vyčerpávajícím způsobem,
s problémem sexuální abstinence. To, co od jednotlivce požaduje náš třetí kulturní stupeň, je abstinence až do uzavření manželství pro obě pohlaví a celoživotní abstinence pro všechny ty, kdo
žádné legitimní manželství neuzavřou. Tvrzení, že sexuální abstinence není škodlivá a že není nijak těžké ji dodržet, které je vhod
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všem autoritám, bylo často zastáváno i lékaři. Dá se říci, že úkol
zvládat tak mocná hnutí, jako jsou hnutí sexuálního pudu, jiným
způsobem než jejich ukojením je úkolem, který může vyžadovat
od určitého člověka vynaložení všech jeho sil. Zvládnutí sublimací, převedením sexuálních pudových sil ze sexuálního cíle na
vyšší cíle kulturní, se zdaří jen menšině, a i té zajisté jen na čas,
nejméně snadno v životním období prudké mladistvé síly. Většina
ostatních se stává neurotickou nebo utrpí jinou škodu. Zkušenost
ukazuje, že většina osob tvořících naši společnost na úkol kladený abstinencí konstitučně nestačí. Kdo by byl onemocněl i při
mírnějším sexuálním omezení, onemocní při požadavcích naší
dnešní kulturní morálky o to spíš a o to intenzivněji, neboť proti
ohrožení normální sexuální tendence vadnými vrozenými sklony
a vývojovými poruchami nemáme žádné lepší zajištění než sexuální ukojení samo. Čím víc je někdo disponován k neuróze, tím hůř
snáší abstinenci; dílčí pudy, které se ve svrchu zmíněném smyslu
vymkly normálnímu vývoji, se totiž staly současně i o to nezabrzditelnějšími. Ale i ti, kdo by byli při požadavcích druhého kulturního stupně zůstali zdraví, jsou nyní ve velkém počtu dohnáni
k neuróze. Psychický význam sexuálního ukojení se totiž odříkáním zvyšuje; nahromaděné libido se ocitá v situaci, kdy se snaží
vyslídit některé ze slabších míst ve výstavbě vita sexualis – a ta
chybějí jen zřídka –, aby tam prorazilo k neurotickému náhradnímu ukojení v podobě chorobných symptomů. Kdo je s to vniknout do souvislostí podmiňujících neurotické onemocnění, dojde
brzy k přesvědčení, že přibývání neurotických onemocnění v naší
společnosti má původ v stupňujícím se sexuálním omezování.
Dostáváme se pak ke druhé otázce, zda sexuální styk v legitimním manželství není s to poskytnout plné odškodnění za omezení ukládané před sňatkem. Materiál pro zápornou odpověď na
tuto otázku se tu vnucuje v míře tak bohaté, že se musíme snažit
o co největší stručnost. Připomeneme především, že naše kulturní sexuální morálka omezuje i sexuální styk v manželství samém,
když manželům ukládá, aby plození dětí omezili na počet většinou velice malý. V důsledku těchto ohledů existuje uspokojivý
sexuální styk v manželství jen po dobu několika let, přičemž je
přirozeně třeba odečíst ještě dobu, kdy žena musí být šetřena z hygienických důvodů. Po těchto třech, čtyřech anebo pěti
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letech pak ona naděje, že manželství zajistí ukojení sexuálních
potřeb, selhává; neboť všechny prostředky k zabránění početí,
které se doposud vyskytly, ochuzují sexuální požitek, vadí jemnější citlivosti obou partnerů, nebo mají dokonce přímý patogenní
účinek; s úzkostí před následky pohlavního styku mizí nejprve
vzájemná fyzická něžnost manželů, v dalším důsledku pak většinou i duševní náklonnost, která měla převzít dědictví počáteční
bouřlivé vášně. Při duševním zklamání a fyzickém strádání, které
se takto stává osudem většiny manželství, ocitají se oba partneři
opět v stejném stavu jako dříve před sňatkem, jenom ochuzeni
o jednu iluzi a znovu odkázáni na svoji odolnost, aby sexuální pud
ovládali a převáděli jinam. Nebudeme tu zkoumat, do jaké míry
se muži v zralejším věku tento úkol daří; zkušenost svědčí, že
v této situaci velice často využívá onoho kousku sexuální svobody, kterou mu, i když jen mlčky a s nechutí, dopřává i nejpřísnější sexuální řád; „dvojí“ sexuální morálka platící pro muže v naší
společnosti je nejlepším doznáním, že ani sama společnost, která
předpisy vytvořila, nevěří v jejich proveditelnost. Zkušenost však
také ukazuje, že ženy, kterým jako jakožto vlastním nositelkám
sexuálních zájmů člověka schopnost sublimace dána jen v malé
míře a kterým sice jakožto náhrada sexuálního objektu postačuje kojenec, ale vyrůstající dítě už nikoli, že tedy ženy následkem
zklamání, jaká přináší manželství, jsou s to onemocnět těžkými
a život trvale narušujícími chorobami. Manželství za dnešních kulturních podmínek už dávno přestalo být všelékem proti neurotickým potížím ženy; a jestliže k němu my lékaři v takovýchto případech pořád ještě radíme, víme nicméně, že dívka naopak musí
být hodně zdravá, aby manželství dokázala „snášet“, a své mužské
pacienty důrazně varujeme před tím, aby si vzali za ženu dívku,
která je už před sňatkem neurotická. Lékem proti nervozitě pramenící z manželství by byla spíše manželská nevěra; čím přísněji
je však nějaká žena vychována, čím opravdověji se podřídila kulturnímu požadavku, tím více se tohoto východiska obává, a v konfliktu mezi svými chtíči a svým pocitem povinnosti hledá útočiště
opět – v neuróze. Nic jiného nechrání její ctnost tak spolehlivě
jako nemoc. Manželský stav, na který byl sexuální pud kulturního člověka odkazován během jeho mládí, není tedy s to krýt ani
požadavky svého vlastního životního období; nemůže být vůbec
řeč o tom, že by mohl odškodňovat za dřívější odříkání.
104

I ten, kdo uznává tyto škodlivé důsledky kulturní sexuální
morálky, může v odpověď na naši třetí otázku trvat na tom, že
tyto choroby, které v těžkých formách postihují přece jen pouze
menšinu, jsou pravděpodobně víc než jenom vyváženy kulturním
prospěchem, který vyplývá z takovéhoto dalekosáhlého sexuálního omezení. Přiznávám, že nejsem schopen patřičně odvažovat
vzájemný podíl zisků a ztrát, ale na straně ztrát bych mohl uvést
ještě všelicos. Vrátím-li se k zmíněnému už tématu abstinence,
musím prohlásit, že abstinence přináší ještě i jiná poškození než
jen ta, která představují neurózy, a že tyto neurózy nejsou většinou doceňovány ve svém plném významu.
Zpožďování sexuálního vývoje a sexuální aktivity, jak o ně
usiluje naše výchova a kultura, je zprvu zajisté neškodné; jeví se
jako nutné, uvážíme-li, v jak pozdních letech bývá teprve mladým
lidem vzdělaných vrstev dána možnost samostatného uplatnění a výdělku. Jsme tu ostatně nuceni brát zřetel i na úzkou vzájemnou souvislost všech našich kulturních institucí a na nesnáze, k nimž by to vedlo, kdyby se měla jedna jejich část měnit bez
ohledu na celek. Abstinence trvající daleko přes dvacátý rok není
však už u mladého muže něčím neproblematickým a vede i tam,
kde nevyvolá neurózu, k jiným poškozením. Říká se sice, že boj
s mocným pudem a ono zdůraznění všech etických a estetických sil v duševním životě, jehož je k tomu zapotřebí, „zoceluje“
charakter, a pro některé obzvlášť šťastně konstituované povahy
to skutečně platí; je také nutno uznat, že diferenciace individuálních povah, v naší době tak vyhraněná, byla umožněna teprve
dík sexuálnímu omezení. Ale v daleko převažující většině případů vyčerpává boj proti smyslnosti energii, kterou daný charakter
disponuje, a to právě v době, kdy mladý muž má zapotřebí všech
svých sil, aby si vydobyl svůj podíl a místo ve společnosti. Poměr
mezi možnou sublimací a nutnou sexuální aktivitou samozřejmě značně kolísá podle jednotlivých individuí, a dokonce i podle různých typů povolání. Abstinující umělec je sotva doopravdy
myslitelný, abstinující mladý učenec není zajisté ničím vzácným.
Tento druhý muž zdrženlivostí získat volné síly pro své studium,
u prvního je pravděpodobně jeho umělecký výkon mocně podněcován právě sexuálními prožitky. Vcelku jsem nijak nenabyl
dojmu, že by sexuální abstinence pomáhala formovat energické,
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samostatné muže činu nebo originální myslitele, odvážné osvoboditele a reformátory, daleko častěji vytváří hodně slabochy, kteří
později splynou s onou velkou masou, která se zpravidla nechává
proti své vůli vést podněty vycházejícími od silných jednotlivců.
To, že sexuální pud vystupuje vcelku svévolně a nepoddajně,
se projevuje i na výsledcích abstinenčního úsilí. Kulturní výchova
usiluje snad jen o jeho dočasné potlačení až do uzavření sňatku
a má v úmyslu dát mu pak svobodu, aby ho mohla využít. Ale když
jde o pud, extrémní ovlivnění je pořád ještě snadnější než umírněnost; potlačení zašlo velice často příliš daleko a vedlo k tomu
nežádoucímu výsledku, že sexuální pud zůstává po svém propuštění na svobodu postižen trvalými poruchami. Proto úplná abstinence v mládí nebývá často u mladého muže nejlepší přípravou
na manželství. Ženy toto tuší a dávají mezi svými nápadníky přednost těm, kteří se už jako muži osvědčili u jiných žen. Obzvlášť
zřetelná jsou poškození, která přísný požadavek abstinence až do
sňatku vyvolává u žen. Úkol potlačit smyslnost dívky až do jejího provdání nebere výchova zjevně nijak na lehkou váhu, neboť
pracuje s nejostřejšími prostředky. Nejenomže zakazuje sexuální
styk a stanoví vysoké prémie za uchování ženské nevinnosti, ale
chrání také zrající ženské individuum před pokušením tím, že je
udržuje v nevědomosti o všech věcných aspektech role, která je
mu určena, a netrpí u něho žádné milostné hnutí, které nemůže
vést k manželství. Výsledkem toho je, že dívky, když je jim zamilovanost náhle rodičovskými autoritami dovolena, nejsou schopny
příslušného psychického výkonu a vstupují do manželství nejisté svými vlastními pocity. Následkem umělého zpoždění erotické funkce připravují muži, který si všechno svoje dychtění šetřil
pro ně, jedině samá zklamání; svými duševními city lpějí ještě
na rodičích, jejichž autoritu u nich vytvořilo sexuální potlačování, a ve svém fyzickém chování se projevují jako frigidní, což
u muže zabraňuje jakémukoli hodnotnějšímu sexuálnímu požitku. Nevím, jestli se typ anestetické ženy vyskytuje i mimo sféru
kulturní výchovy, pokládám to však za pravděpodobné. Výchovou
je v každém případě přímo pěstován, a tyto ženy, u nichž početí není provázeno slastí, projevují pak málo chuti častěji s bolestmi rodit. Takto je přípravou na manželství mařen samotný účel
manželství; když je pak vývojové pozdržení u ženy překonáno a na
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vrcholu její ženské existence v ní procitne plná schopnost lásky,
je její vztah k manželovi už dávno pokažen; jako odměna za její
dosavadní poddajnost jí zbývá volba mezi neukojeným toužením,
nevěrou nebo neurózou.
Sexuální chování určitého člověka vytváří model pro celý jeho
ostatní způsob reagování ve světě. Kdo jako muž svůj sexuální
objekt energicky dobývá, tomu můžeme připsat podobnou bezohlednou energii i při sledování jiných cílů. Kdo se naproti tomu
z rozmanitých ohledů zříká ukojení svých silných sexuálních
pudů, ten si bude i jinde v životě počínat spíše smířlivě a rezignovaně než průbojně. Speciální aplikaci této teze o modelové roli
sexuálního života pro projevy jiných funkcí lze snadno konstatovat u veškerého ženského pohlaví. Výchova jim nedopřává, aby
se intelektuálně zaobíraly sexuálními problémy, pro které u nich
existuje největší vrozená zvídavost, zastrašuje je odsuzujícím
soudem, že taková zvědavost je neženská a že je znakem hříšného založení. Tím jsou odstrašovány od myšlení vůbec, vědění pro
ně pozbývá hodnoty. Zákaz myslet9 přesahuje samotnou sexuální
sféru, zčásti v důsledku nevyhnutelných souvislostí, zčásti automaticky, zcela podobně, jako tomu bývá u mužů s náboženským
zákazem myslet a u řádných poddaných se zákazem myšlení plynoucím z loajality. Nevěřím, že „fyziologická slabomyslnost“ ženy
je vysvětlitelná, jak ve svém mnohonásobně kritizovaném spise
dovozoval Moebius,10 biologickým protikladem mezi intelektuální prací a pohlavní aktivitou. Naproti tomu se domnívám, že
nepochybný fakt intelektuální inferiority tak četných žen je třeba vyvozovat ze zabrzdění myšlenkové aktivity, kterého je třeba
k potlačení sexuality.
Když se probírá otázka abstinence, rozlišuje se s nedostatečnou
přísností její dvojí forma, zdržování se jakékoli sexuální aktivity
vůbec a zdržování se sexuálního styku s opačným pohlavím. Pro
mnoho osob, které se pyšní úspěšnou abstinencí, se tato abstinence stala možnou jen s pomocí masturbace a podobných způsobů
ukojení, které navazují na autoerotické sexuální aktivity raného
9) K „zákazu myslet“, který Freud později dává do souvislosti se zákazy religiózními, srov. Budoucnost jedné iluze, 292, 308, 311, Proč válka?, 207,
a 35. přednášku k úvodu do psychoanalýzy, Praha 1969, 473n.
10) Paul Julius Moebius: Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes,
Halle 1903.
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dětství. A právě kvůli tomuto jejich vztahu nejsou tyto náhradní
prostředky sexuálního ukojení rozhodně nijak neškodné; disponují k četným formám neuróz a psychóz, pro něž je podmínkou
regrese sexuálního života k jeho infantilním formám. Masturbace
také rozhodně neodpovídá ideálním požadavkům kulturní sexuální morálky, a vhání proto mladé lidi do podobných konfliktů
s výchovným ideálem, jakým chtěli právě uniknout abstinencí.
Kazí dále charakter zhýčkáním, k němuž takto po nejedné stránce dochází, za prvé proto, že učí dosahovat závažných cílů bez
námahy, pohodlnými způsoby namísto energického vypětí sil,
přičemž se tedy uplatňuje princip modelové role sexuality, a za
druhé proto, že ve fantaziích provázejících ukojení je sexuální
objekt vyvyšován k takové znamenitosti, jaká se pak v realitě snadno nenajde. Vždyť jeden duchaplný spisovatel (Karl Kraus ve
vídeňské „Die Fackel“) dokázal v cynickém vtipu vyslovit pravdu
dík pouhému převrácení obvyklého soudu: Koitus je jenom nedostatečnou náhražkou za onanii!
Přísnost kulturních požadavků a obtížnost úkolu, který přestavuje abstinence, vedly společně k tomu, že se jádrem abstinence
stal požadavek vystříhat se spojení genitálií různých pohlaví a že se
vytváří příznivější situace pro jiné druhy sexuální aktivity, které se
takříkajíc rovnají poloviční poslušnosti. Od té doby, co je normální sexuální styk morálkou – a kvůli možnostem infekce i hygienou
– tak neúprosně pronásledován, nabyly takzvané perverzní způsoby styku mezi oběma pohlavími, při nichž roli genitálií přebírají
jiná místa těla, ze společenského hlediska nepochybně na významu. Tyto aktivity nemohou však být pokládány za stejně neškodné
jako podobné excesy při normálním milostném styku, jsou eticky
zavržitelné, neboť snižují milostné vztahy dvou lidí z vážné věci na
pohodlnou hru bez nebezpečí a bez duševní spoluúčasti. Jako další
důsledek ztížení normálního sexuálního života je třeba uvést rozšíření homosexuálního ukájení; ke všem těm, kteří jsou homosexuály už na základě své konstituce nebo kteří se homosexuály stali
v dětství, přistupuje navíc ještě velký počet těch, u nichž je v zralejších letech kvůli zahrazení hlavního proudu libida homosexuální
postranní řečiště doširoka otevíráno.
Všechny tyto nevyhnutelné a nezamýšlené důsledky požadavku abstinence se stýkají v jednom společném faktu, že totiž od
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základu narušují přípravu na manželství, které přece podle záměru kulturní sexuální morálky mělo být jediným dědicem sexuálních hnutí. U všech těch mužů, kteří následkem masturbační
nebo perverzní sexuální aktivity zaměřili své libido na jiné než
normální situace a podmínky ukojení, se v manželství projevuje
snížená potence. Také ženy, které byly s to uchovat svoje panenství právě jen dík podobným výpomocným prostředkům, ukazují se v manželství při normálním styku anestetické. Manželství
započaté se sníženou erotickou schopností obou partnerů propadá rozkladnému procesu jen ještě rychleji než jiné manželství.
Následkem malé mužovy potence není žena ukojována a zůstává pak anestetická i tehdy, když by její výchovou daná dispozice
k frigiditě mohla být silným sexuálním prožitkem překonána. Pro
takovou dvojici je i ochrana proti početí obtížnější než pro dvojici zdravou, protože mužova oslabená potence špatně snáší používání ochranných prostředků. V takovéto bezradné situaci se od
sexuálního styku jakožto zdroje všech nesnází brzy upustí, a tím
se ztrácí základ manželského života.
Vyzývám všechny věci znalé, aby potvrdili, že nepřeháním,
nýbrž že líčím poměry, které lze pozorovat v podobě zrovna tak
zlé libovolně často. Pro nezasvěceného je opravdu zcela k nevíře, když jde o manželské dvojice podřízené vládě naší kulturní
sexuální morálky, jak zřídka se u muže najde normální sexuální
potence a jak často se u ženské poloviny manželského páru setkáváme s frigiditou, s jakým odříkáním, často u obou partnerů, je
manželství spojeno a na co se vlastně omezuje manželský život,
toto štěstí, o které se usilovalo s takovou touhou. Že za takovéto
situace je nejvíc nasnadě vyústění v neurózu, jsem už vyložil; chci
však ještě dodat, jakým způsobem takové manželství dále působí
na děti, které z něho – jako jedináčci nebo v malém počtu – vzešly. Vzniká tu dojem dědičného přenosu, který se při pronikavějším pohledu na věc redukuje na účinek silných dětských dojmů.
Svým mužem neukojená neurotická žena je jako matka vůči dítěti,
na které přenáší svoji potřebu lásky, přespříliš něžná a přespříliš
úzkostlivá a probouzí v něm předčasnou sexuální zralost. Nesoulad mezi rodiči působí pak svými podněty na citový život dítěte,
dává mu v nejútlejším věku intenzívně pociťovat lásku, nenávist
a žárlivost. Přísná výchova, která netrpí žádné projevy tak časně
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probuzeného sexuálního života, vystupuje přitom jako potlačující
moc, a tento konflikt prožívaný v tomto věku obsahuje vše, čeho
je třeba pro vznik celoživotní neurózy.
Vrátím se nyní k svému předchozímu tvrzení, že se při hodnocení neuróz nebere většinou v úvahu jejich plný význam. Nemám
tím na mysli podceňování těchto stavů, které se projevuje v lehkomyslném postoji rodinných příslušníků, spatřujících v nich jen
něco vedlejšího, a ve vychloubačném ujišťování lékařů, že chorobný stav může zlikvidovat pár týdnů vodoléčby nebo pár měsíců
klidu a rekreace. To jsou spíše jen mínění zcela nevědomých lékařů a laiků, většinou jen řeči, které mají sloužit k tomu, aby trpícím
poskytly rychle pomíjivou úlevu. Je naopak známo, že chronická
neuróza, i když nevede k úplné životní neschopnosti, představuje
pro individuum těžké životní zatížení, asi jako tuberkulóza nebo
srdeční vada. I s tím by se bylo možno smířit, kdyby neurotická
onemocnění vylučovala z kulturní práce snad jen určitý počet
beztak slabších jednotlivců a ostatním dovolovala účastnit se jí
za cenu pouze subjektivních potíží. Chtěl bych však upozornit
na ten aspekt, že neuróza dokáže všude, kam jen zasahuje, a ať se
vyskytuje u kohokoli, kulturní záměr zmařit, a pracuje tak vlastně ve prospěch potlačení kultuře nepřátelských duševních sil,
takže společnost, když platí za poslušnost vůči svým dalekosáhlým předpisům přírůstkem nervozity, nedosahuje nějakého oběťmi vykoupeného zisku, nýbrž nemůže vykázat vůbec žádný zisk.
Zaměřme se třeba na tak častý případ ženy, která svého muže
nemiluje, protože na základě okolností, za jakých došlo k uzavření manželství, a zkušeností svého manželského života nemá
k tomu, aby ho milovala, žádný důvod, ale která by svého muže
vší mocí milovat chtěla, protože jedině to odpovídá onomu ideálu
manželství, k jakému byla vychována. Bude pak v sobě potlačovat
všechna hnutí, která chtějí dát výraz pravdě a odporují jejímu ideálnímu snažení, a vynaloží obzvláštní úsilí, aby hrála láskyplnou,
něžnou a starostlivou manželku. Výsledkem tohoto sebepotlačování bude neurotické onemocnění, a tato neuróza se v krátkém
čase nemilovanému muži vymstí a vyvolá u něho právě tolik neuspokojení a starostí, kolik by jich bylo vyplynulo z přiznání skutečného stavu věcí. Tento příklad je pro to, co neuróza dokáže,
vyloženě typický. Podobný neúspěch kompenzace pozorujeme
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i po potlačení jiných kultuře nepřátelských tendencí, které nemají bezprostředně sexuální charakter. Kdo se například násilným
potlačením konstitučního sklonu k tvrdosti a krutosti stal nadměrně dobrým, ztratí přitom často tolik energie, že nerealizuje
všechno, co odpovídá jeho kompenzačním tendencím, a vcelku
vykoná nakonec přece jen dobrého spíše méně, než kolik by byl
dokázal bez potlačování.
Připočteme-li k tomu, že s omezením sexuální aktivity jde
u určitého národa zcela obecně ruku v ruce vzrůst životní úzkostlivosti a úzkosti ze smrti, která u jednotlivců narušuje jejich
schopnost požitku a působí, že přestanou být ochotni vystavit se
kvůli jakýmkoli cílům smrti, a která se projevuje v sníženém sklonu k plození dětí, takže vylučuje daný národ nebo danou skupinu
z účasti na budoucnosti, můžeme zajisté nadhodit otázku, jestli
naše „kulturní“ sexuální morálka je hodna oněch obětí, které nám
ukládá, zejména když jsme se neoprostili natolik od hedonismu,
abychom mezi cíle našeho kulturního vývoje neřadili i jistou míru
naplnění individuálního štěstí. Není zajisté věcí lékaře, aby sám
vystupoval s reformními návrhy; domníval jsem se však, že bych
naléhavost takových návrhů mohl podpořit, jestliže von Ehrenfelsovo vylíčení škod působených naší „kulturní“ sexuální morálkou
doplním poukazem na její význam pro rozšíření moderní nervozity.
Freud, S.: „Kulturní“ sexuální morálka a moderní nervozita.
In: Freud, S.: O člověku a kultuře: Praha, Odeon 1990, s. 61–80.
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Básník a lidské fantazie
Sigmund Freud

Nás laiky vždycky silně lákalo zvědět, odkud ta pozoruhodná osobnost, kterou je básník, bere své náměty – asi ve smyslu
otázky, kterou adresoval jistý kardinál1 Ariostovi – a jak dosahuje
toho, že nás jimi tak zaujme, že v nás vyvolává vzrušení, jakých
bychom se snad ani nebyli pokládali za schopné. Náš zájem o to
se jen stupňuje okolností, že umělec sám, když se ho zeptáme,
nám žádnou nebo žádnou uspokojivou odpověď nepodá, a tento zájem není nijak narušován vědomím, že ani nejlepší náhled
do podmínek látkové volby a do podstaty básnického tvárného umění by jinak nepřispěl k tomu, aby se z nás samých stali
básníci.
Kdybychom aspoň mohli u sebe nebo u lidí, jako jsme my, najít
nějakou aktivitu, která by spisovatelské tvorbě byla nějak příbuzná! Její zkoumání by nám dovolilo doufat, že získáme o umělcově
tvůrčí činnosti jakési první vysvětlení. A skutečně, taková vyhlídka tu existuje – umělci sami přece rádi umenšují rozestup mezi
svou osobitostí a obecně lidskou podstatou; tak často nás ujišťují, že v každém člověku vězí básník a že poslední básník zahyne
teprve s posledním člověkem.
Neměli bychom první stopy básnické aktivity hledat už u dítěte? Nejmilejším a nejintenzivnějším zaměstnáním dítěte je hra.
Mohli bychom možná říci: Každé hrající si dítě si počíná jako
básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno,
když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád. Bylo by
pak nesprávné soudit, že tento svět nebere vážně; naopak, bere
svoji hru velice vážně, vynakládá na ni velká afektivní kvanta.

1) Kardinál Ippolito d’Este, Ariostův mecenáš; jeho otázka prý zněla: „Odkud jen,
Lodovico, všechny ty historky bereš?“
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 rotikladem hry není vážnost, nýbrž – skutečnost.2 Dítě rozlišuP
je přes všechno afektivní obsazení svět hry od skutečnosti velmi dobře a opírá svoje vyfantazírované předměty a vztahy rádo
a hmatatelné a viditelné věci světa skutečného. Dětskou „hru“
neodlišuje od „fantazií“ nic jiného než právě toto přimknutí ke
skutečnosti.
Básník dělá totéž co hrající si dítě; vytváří fantazijní svět, který
bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká afektivní kvanta, ale
zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti. A tuto příbuznost mezi
dětskou hrou a básnickou tvorbou respektuje i jazyk, když básníkovy výtvory koncipované tak, že potřebují být podpořeny hmatatelnými objekty, že mohou být realizovány scénicky, označuje
názvem hry veselohra, truchlohra, a když osobu, která je předvádí, označuje jako herce. Z neskutečnosti básnického světa vyplývají však velmi závažné důsledky pro uměleckou techniku, neboť
mnoho takového, co by jako reálný fakt nemohlo skýtat požitek,
je nicméně s to poskytovat ho ve hře fantazie, mnohé vzrušující
dojmy, které jsou samy o sobě vlastně strastné, mohou se stát pro
básníkova posluchače a diváka zdrojem slasti.
Pozdržme se u protikladu mezi skutečností a hrou ještě okamžik, kvůli jednomu dalšímu vztahu! Když dítě vyrostlo a přestalo si hrát, když po desetiletí vynakládalo duševní úsilí, aby bralo
skutečnosti života se žádoucí vážností, může se jednoho dne ocitnout v určitém duševním rozpoložení, které protiklad mezi hrou
a skutečností opět ruší. Dospělý si může vzpomenout, s jakou
ohromnou vážností provozoval kdysi svoje dětské hry, a když nyní
přirovnává k oněm dětským hrám svoje vážně pojímaná zaměstnání, setřásá se sebe příliš těžce doléhající tlak života a vydobývá
si vysokou slastnou prémii humoru.3
Odrůstající dítě si tedy přestává hrát, na slastný zisk, který čerpalo ze hry, zdánlivě zapomíná. Kdo se však vyzná v duševním
životě lidí, ví, že člověku bývá sotva co jiného tak zatěžko jako
2) Srov. Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer
Reihe von Briefen (Dopisy o estetické výchově člověka, 1793–94), zvl. Dopis
14. a 15: Schiller zde pud ke hře chápe jako syntézu pudu k realitě a pudu k formě v jednotu estetické smyslové reality. Viz srovnání Freudovy a Schillerovy
koncepce hry: H. Marcuse: Eros und Civilization: New York 1955, kap. 9.]
3) Srov. Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, 1905; kap. VII, odd.
7, GW VI, 260n.
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vzdát se slasti jednou už poznané. Nedovedeme se vlastně vzdát
ničeho, vyměňujeme jen jedno za druhé; to, co se zdá být zřeknutím, je ve skutečnosti vytvořením náhražky, surogátu. Tak i odrůstající dítě, když si přestává hrát, se nevzdává ničeho jiného než
oné opory v reálných objektech; místo aby si hrálo, oddává se
nyní fantaziím. Staví si vzdušné zámky, vytváří to, čemu říkáme
bdělé sny. Věřím, že různé fantazie vytváří po dobu svého života
většina lidí. To je skutečnost, která byla dlouhou dobu přehlížena,
a jejíž význam nebyl proto doceněn.
Rozpřádání fantazií lze u lidí pozorovat méně snadno než hru
dětí. Dítě si sice také hraje samo nebo vytváří s jinými dětmi pro
účely hry uzavřený psychický systém, ale i když dospělým nic
ze své hry nepředvádí, svoje hraní před nimi nicméně neskrývá.
Dospělý se však za svoje fantazie stydí a před ostatními je tají,
chová je jako své nejvlastnější intimity, a zpravidla by se přiznal
raději ke svým proviněním než ke svým fantaziím. Může se stát,
že se právě proto pokládá za jediného, kdo takové fantazie vytváří, a o obecném rozšíření zcela obdobných výtvorů u ostatních
nemá žádné tušení. Rozdílné chování toho, kdo si hraje, a toho,
kdo se oddává fantazii, má dobré zdůvodnění v motivech obou
činností, z nichž jedna je nicméně pokračováním druhé.
Hraní dítěte bylo řízeno tužbami, vlastně onou jedinou touhou, která dítě napomáhá vychovávat, přáním být velký a dospělý.
Dítě si napořád hra je na to, že „je velké“, napodobuje ve hře to,
co poznalo ze života velkých lidí. Nuže, ke skrývání tohoto přání nemá žádný důvod. Jinak dospělý; ten na jedné straně ví, že se
od něho očekává, že si už nebude hrát nebo oddávat se fantaziím, nýbrž že bude činným ve skutečném světě, a na druhé straně
jsou mezi tužbami plodícími jeho fantazie leckteré, jež je vůbec
nezbytné skrývat; proto se za své fantazijní záliby stydí jako za
něco dětinského a nepřípustného.
Položíte asi otázku, odkud se pak berou tak přesné vědomosti o fantazijní aktivitě lidí, když ji zakrývají tak velkým tajnůstkařením. Nuže, existuje druh lidí, kterým se dostalo nikoli sice od
nějakého boha, ale od přísné bohyně – bohyně nutnosti – příka4) Variace citátu ze závěrečného monologu Goethova Torquata Tassa: „Und wenn
der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich
leide…“
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zu povědět, čím trpí a z čeho se těší.4 Jsou to neurotikové, kteří
musí lékaři, od něhož očekávají uzdravení psychickou léčbou, přiznat i své fantazie; z tohoto zdroje pochází naše nejlepší znalost,
a došli jsme pak k dobře podložené domněnce, že nám naši pa
cienti nesdělují nic jiného, než co bychom se mohli dovědět i od
lidí zdravých.
Pokusme se poznat některé znaky fantazijní aktivity. Dá se říci,
že šťastný člověk se nikdy fantaziím neoddává, činí tak pouze
člověk neuspokojený. Neuspokojené tužby jsou hnacími silami
fantazií, a každá jednotlivá fantazie je splněním nějakého přání,
korekturou neuspokojivé skutečnosti. Podněcující tužby se liší
podle pohlaví, charakteru a životních poměrů dané osobnosti; lze
je však bez jakéhokoli násilí seskupit podle dvou hlavních směrů.
Jsou to buď ctižádostivé touhy, sloužící vyvýšení vlastní osoby,
nebo touhy erotické. U mladé ženy vládnou erotické touhy skoro
výlučně, neboť její ctižádost bývá zpravidla pohlcena erotickým
usilováním; u mladého muže se vedle erotických tužeb derou
sdostatek do popředí i tužby egoistické a ctižádostivé. Nechceme
nicméně zdůraznit protiklad obou směrů, nýbrž spíše jejich časté
spojení; tak jako lze na mnohých oltářních obrazech postřehnout
někde v rohu podobiznu donátora, zrovna tak můžeme u většiny ctižádostivých fantazií objevit někde v koutku onu dámu, pro
kterou všechny ty hrdinské činy snící vykonává, které všechny
úspěchy skládá k nohám. Jak vidíte, jsou zde k skrývání dost silné
motivy; dobře vychované ženě se přece přiznává vůbec jen minimum erotických potřeb, a mladý muž se má onu přemíru sebevědomí, kterou si přináší s sebou jako pozůstatek dětské zhýčkanosti, naučit potlačovat, aby byl s to vřadit se do společnosti, která je
na podobně náročná individua tak bohatá.
Produkty této fantazijní aktivity, jednotlivé fantazie, vzdušné zámky nebo denní sny, si nesmíme představovat jako strnulé
a nezměnitelné. Přizpůsobují se spíše měnícím se životním dojmům, mění se s každým výkyvem životní situace, dostávají od
každého působivého nového dojmu takzvanou „časovou značku“.
Vztah fantazie k času je vůbec velice významný. Můžeme říci: jednotlivá fantazie se vznáší jaksi na pomezí trojího času, tří časových momentů naší představivosti. Psychická práce navazuje na
nějaký aktuální dojem, na nějaký podnět v přítomnosti, který byl
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s to probudit některé z mocných tužeb dané osoby, odtud se vrací zpátky, aby se uchopila vzpomínky na nějaký dřívější, většinou
dětský zážitek, v němž byla ona touha splněna, a vytváří si nyní
nějakou situaci umísťovanou do budoucnosti, situaci, která se jeví
jako splnění oné touhy a která přestavuje právě příslušný denní
sen nebo fantazii, jež pak nese stopy svého původu z daného podnětu a dané vzpomínky. Minulé, přítomné, budoucí řadí se tedy
vedle sebe jakoby navlečeno na šňůrce jednoho a téhož přání.
Tuto moji charakteristiku vám může objasnit nejbanálnější příklad. Vezměte si případ nějakého chudého a osiřelého mladíka,
kterému jste dali adresu zaměstnavatele, u něhož snad může najít
místo. Cestou k němu začne třeba rozvíjet bdělý sen, odpovídající
jeho situaci a vyplývající z ní. Obsahem této fantazie bude například, že ho tam přijmou, že se svému novému šéfovi zalíbí, stane
se v obchodě nepostradatelným, bude vtažen do pánovy rodiny,
ožení se s jeho půvabnou dcerkou a povede pak obchod sám jako
spolumajitel a později jako nástupce. A přitom si snící nahradil to,
co v šťastném dětství vlastnil: ochraňující domov, milující rodiče
a první objekty své něžné náklonnosti. Vidíte na takovém příkladu, jak touha používá nějakého přítomného podnětu, aby si podle vzoru minulosti načrtla obraz budoucnosti.
O fantaziích by se dalo říci ještě všelicos; omezím se však na
nejstručnější náznaky. Přebujení a nadměrné převládnutí fantazií
vytváří podmínky pro podlehnutí neuróze nebo psychóze; fantazie jsou také nejbližšími duševními předstupni oněch chorobných symptomů, na které si naši pacienti stěžují. Zde odbočuje
široká postranní cesta směrem k patologii.
Co však nemohu přejít, je vztah fantazií ke snu. Také naše noční
sny nejsou ničím jiným než takovýmito fantaziemi, jak to můžeme
ozřejmit výkladem snů.5 Jazyk ve své nepředstižitelné moudrosti otázku po podstatě snů už dávno rozřešil tím, že pojmenování
„denní sny“ dal i oněm vzdušným výtvorům fantazijní činnosti.
Zůstává-li nám i přes tento názorný pokyn smysl našich denních
snů většinou nezřetelný, má to příčinu jedině v okolnosti, že se
v nás za noci probouzejí i taková přání, za která se stydíme a která
musíme sami před sebou skrývat, která byla právě proto vytěsně5) Srov. autorův Výklad snů, 1900 [GW II – III].
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na, zatlačena do nevědomí. Takovým vytěsněným tužbám a jejich
derivátům nemůže pak být dopřáno žádného jiného výrazu než
výrazu silně deformovaného. Potom co se vědecké práci podařilo snovou deformaci objasnit, nebylo už těžké rozpoznat, že noční sny jsou zrovna takovým splněním přání jako sny denní, nám
všem tak dobře známé fantazie.
Tolik o fantaziích, a nyní k básníkovi! Smíme se opravdu pokusit o srovnání básníka s člověkem „snícím za bílého dne“ a jeho
výtvorům s denními sny? Zde se nám zajisté vnucuje jakési první rozlišení; ty literární tvůrce, kteří jako staří epikové a tragikové přebírají hotová témata, musíme odlišit od těch, kteří si, jak se
zdá, svoje náměty volně vytvářejí. Zůstaňme u těchto posledních
a nevyhledávejme pro svoje srovnání zrovna tvůrce, kteří jsou
kritikou nejvýše hodnoceni, nýbrž ony nenáročnější vypravěče
románů, novel a povídek, kteří zato nacházejí nejpočetnější a nejhorlivější čtenáře a čtenářky. Na výtvorech těchto vypravěčů nám
musí být nápadný především jeden rys; mají vesměs určitého
hrdinu, který stojí ve středu zájmu, pro kterého se spisovatel snaží
všemi prostředky získat naši sympatii a kterého jako by ochraňoval jakousi zvláštní prozřetelností. Když jsem na konci románové kapitoly opustil hrdinu v bezvědomí, krvácejícího z těžkých
ran, mohu si být jist, že ho na počátku příští kapitoly najdu, jak
je zahrnut nejstarostlivější péčí a pomalu se zotavuje, a když první svazek skončil tím, že se loď, na které byl náš hrdina, potopila
v mořské bouři, mohu si být jist, že se na začátku druhého svazku
dočtu o jeho zázračném zachránění, bez něhož by přece román
neměl už žádné pokračování. Pocit jistoty, s kterým hrdinu provázím jeho nebezpečnými osudy, je týž jako pocit, s kterým se skutečný hrdina vrhne do vody, aby zachránil tonoucího, nebo s kterým se vystaví nepřátelskému ohni, aby vzal ztečí nějakou baterii,
onen vlastní hrdinský cit, kterému jeden z našich nejlepších básníků dal skvostný výraz: „Nemůže se ti nic stát.“ (Anzengruber.)6
Myslím však, že podle této zrádné známky nezranitelnosti lze bez
námahy rozpoznat – jeho Výsost Já, hrdinu všech denních snů
stejně jako všech románů.
Na tutéž spřízněnost poukazují ještě i další typické znaky těch6) Ze hry Die Kreuzelschreiber (Analfabeti, 1872).
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to egocentrických vyprávění. Když se všechny ženy románu do
hrdiny napořád zamilovávají, lze to sotva pojímat jako líčení skutečnosti, ale dá se to snadno pochopit jakožto nezbytný rys denního snu. Zrovna tak když se ostatní osoby románu ostře rozlišují v dobré a zlé, bez ohledu na pestrost lidských charakterů, jak
ji lze pozorovat v reálném životě; „dobří“ jsou právě pomocníci,
„zlí“ naproti tomu nepřátelé a konkurenti onoho Já, které se stalo
románovým hrdinou.
Nemíním naprosto popírat, že velmi mnohé básnické výtvory
mají k tomuto předobrazu naivního denního snění velice daleko, ale nemohu přesto potlačit domněnku, že i nejextrémnější
odchylky by mohly být s tímto modelem uvedeny ve vztah plynulou řadou přechodů. Ještě i v mnoha takzvaných psychologických
románech mi bylo nápadné, že pouze jediná osoba, zase románový hrdina, je líčena zvnitřku; umělec jako by seděl v její duši
a pohlížet na ostatní osoby zvenčí. Psychologický román vděčí
zajisté za svoji zvláštnost sklonu moderního tvůrce rozštěpit svoje
Já sebepozorováním v různá dílčí Já, a personifikovat následkem
toho konfliktní hnutí svého duševního života v několika hrdinech.
Ve zcela zvláštním protikladu k typu denního snu se zdají být
romány, které by bylo možno označit jako „excentrické“, v nichž
osoba uvedená jako hrdina hraje jen zcela nepatrnou činnou roli,
spíš jako divák přihlíží, jak se kolem něho odvíjejí činy a utrpení
druhých. Takového druhu je nejeden z pozdějších románů Zolových. Musím nicméně podotknout, že psychologická analýza
netvůrčích jedinců, kteří se v některých ohledech odchylují od
takzvané normy, nás seznámila s obdobnými variacemi denních
snů, při nichž se Já spokojuje s rolí diváka.
Má-li mít naše srovnání umělce s člověkem oddávajícím se denním snům a básnického výtvoru s denním sněm nějakou cenu,
musí se především ukázat nějakým způsobem plodné. Pokusme
se třeba aplikovat na díla básníků naše předchozí tvrzení o vztahu fantazie k onomu trojímu času a k tužbě, která tento trojí čas
propojuje, a zkusme studovat s jeho pomocí vztahy mezi životem
tvůrce a jeho výtvory. Zpravidla se nevědělo, s jakými předběžnými představami a očekáváními k tomuto problému přistupovat;
často si lidé tento vztah představovali příliš jednoduše. Na základě
náhledu, který jsme získali zkoumáním fantazií, museli bychom
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očekávat takovouto situaci: Nějaký silný aktuální prožitek probudí v tvůrci vzpomínku na nějaký zážitek dřívější, většinou z doby
dětství, a z toho pak vychází touha, která si vytváří splnění v uměleckém díle; dílo samo dovoluje rozpoznat jak prvky  čerstvého
podnětu, tak i prvky oné dávné vzpomínky.
Nelekejte se komplikovanosti této formulky; domnívám se, že
se ve skutečnosti ukáže jako schéma příliš chudé, ale nějaké první
přiblížení skutečnému stavu věcí by v ní přece jenom mohlo být
obsaženo, a po několika pokusech, které jsem udělal, bych soudil, že takovýto přístup k zkoumání básnických výtvorů nemůže
zůstat neplodný. Jistě nezapomínáte, že zdůraznění dětské vzpomínky v životě umělce, které možná trochu zarazí, vyplývá konec
konců z předpokladu, že umělecká tvorba je stejně jako denní sen
pokračováním a náhražkou někdejší dětské hry.
Neopomeňme vrátit se ještě k onomu druhu básnických děl,
v kterých musíme spatřovat nikoli volné výtvory, nýbrž nová zpracování hotových a známých námětů. I při tom básníkovi zbývá
kus samostatnosti, který se smí projevit ve volbě látky a v jejích
často dalekosáhlých obměnách. Pokud jsou však náměty už dány,
pocházejí z národního pokladu mýtů, pověstí a pohádek. Studium
těchto etnopsychologických výtvorů není naprosto ještě uzavřeno, ale například u mýtů je veskrze pravděpodobné, že odpovídají
deformovaným pozůstatkům toužebných fantazií celých národů,
staletým snům mladého lidstva.
Řeknete, že jsem vám toho pověděl daleko víc o fantaziích než
o básníkovi, kterého jsem přitom v názvu své přednášky postavil
do popředí. Vím to a pokusím se omluvit to poukazem na dnešní stav našeho poznání. Mohl jsem vám poskytnout jen podněty
a pobídky, které ze studia fantazií přesahují na problém látkové
volby v slovesném umění. Onoho druhého problému, jakými prostředky u nás básník dosahuje afektivních účinků, které vyvolává
svými výtvory, jsme se dosud vůbec nedotkli. Rád bych vám ještě
aspoň ukázal, jaká cesta vede od našich úvah o fantaziích k problémům poetických efektů.
Jak si vzpomínáte, řekl jsme, že člověk oddávající se dennímu snění svoje fantazie před ostatními pečlivě skrývá, protože
postřehuje důvody, aby se za ně styděl. Nyní k tomu dodám, že
i kdyby nám je sdělil, nemohl by nám takovým odhalením poskyt120

nout žádnou slast. Takovými fantaziemi, pokud se je dovídáme,
býváme odpuzováni, anebo vůči nim nanejvýš zůstáváme chladnými. Když nám však básník předvádí své hry anebo nám vypráví
to, co jsme nakloněni prohlásit za jeho osobní denní sny, pociťujeme značnou slast, prýštící pravděpodobně z mnoha zdrojů zároveň. Jak toho básník dosáhne, to je jeho nejvlastnější tajemství;
v technice překonávání onoho odporu, který má jistě co dělat
s hranicemi oddělujícími každé jednotlivé Já od ostatních, spočívá nejvlastnější ars poetica. Dva prostředky této techniky jsme
s to uhodnout: básník zmírňuje povahu egoistického denního
snu různým pozměňováním a zastíráním a navnaďuje nás prémií
slasti čistě formální, tj. slasti estetické, kterou nám poskytuje způsobem znázornění svých fantazií. Takovouto slast, která je nám
poskytována, aby její pomocí bylo umožněno uvolnění větší slasti z hlubších psychických zdrojů, nazýváme navnaďovací prémií
nebo přípravnou slastí.7
Jsem toho mínění, že veškerá estetická slast, kterou nám básník
dává zakusit, má charakter takovéto přípravné slasti, a že vlastní požitek z uměleckého díla vzniká uvolněním různých napětí
v naší duši. Možná že k tomuto výsledku přispívá dokonce nemálo i to, že nás básník uschopňuje oddávat se napříště požitku ze
svých vlastních fantazií bez jakékoli výčitky a bez jakéhokoli studu. Zde bychom stáli nyní na prahu nových, zajímavých a spletitých výzkumů, avšak alespoň pro tentokrát na konci našich
výkladů.
Freud, S.: Básník a lidské fantazie. In: Freud, S.:
O člověku a kultuře: Praha, Odeon 1990, s. 81–89.

7) K tomu více: Der Witz…, konec kap. IV, GW VI, 153n.
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