




DILANCE PSYCHOANALYSY



Letos u přJhžitosti osmdesáaých narozg-
nin signundl Ércudá ýyšo i v nalem tisku
mnoho článků o životě a diletohoto světÓ'
známého lldeňskéhÓ pÍÓ'esÓfu ps}thhkie'
tÝÓrce psv.hÓanalysy. avšlk l podíatě tÚ
byly starě lek.ill.ké, čhtě i.fo.oativDl' na
vlc plomhené jen uznaLýni slovy a úďy.
plnými řázenli' Je'iich phatglé si 7'jisté
ÚvědomoÝalj. ,e o osláýen.í.h' právě lak
jako Ó mÉvých' násénlÚvit jénto nejlép'
ší. oýšem ie nožíÓ hleda1 jeíě i i'nou pii.
činÚ. ieŽ piiněl' naše k ritikv sh ovlvavě !a'
hližet na psychoanalysu' a to l toň. Žé ielI
tvdrce sigmund FÉud je moBvský rodák'
Narodi] se lotlž 6' tv&n! 13á6 v Ptjbořc

Drlte refurcval nj' Ýr|oJL lsk o psr
(hoánallt led évkoutliu hunoÍu a kd!7
u' byl nuce! Íelerovat o !l i Da jj!ém 

']j{-stě. ,svrhoval jj obvyklé velmi bÍnknlnl
7púsobem ]akÓžlÓ znéfomvňujíci ťmyí
s'nyslnÉžidovdlé kÍe' .ozj!r.nézhýralými
nocemi vldeňslréhÓ PÍatoÍ!. Psy.hoJnalyse
lÓ však ns štěsti neublí'jlo, př6tá1a takÓ
véto íaiýni útÓky, vesměs mora]isticky na.
laděné, bez nejmenšI úhon} Nepřáte]é ps}"
chÓanslysy v n'šich,cnlJch byli tlm ovšem
nepřljenně piekvapéni. n.bÓl takto deíjni_
ijvně seaúli' Že ani nejzavylejšl odpol 3 ne-
nllvht kpsy.hoaful}sc n€nI s to'ji vyhLadit
s poýmhu zenského' že sesněšňovánl a
zlchčováni ps'choánalyse úkterak neÚĎl1žl'
Leč když ÚŽ.hté] !é.htěj byli nÚcenlÚŽnnt
icjl gxisten.i' poltÚsj]i



strávit ales'oň co ncipflienněišh Ž!ús.
beÍ' á to iln nespomě umoŽnjl noravský
plivod jejJho tvÓrce sigmunda FÍeuda.

Freud stal se pro nás plédevšlÍ vélkýn
MÓraýaíen' a lroto bvlÓ nožno lehcé po.
ŽÍě'í i íáŽoÍ n' psy.hoalal}su sanu.Mo.
.a!ský původ tvůrcé psychoanalysy očistil
psychoanalysu .d odia| ktelé na ňl dosud
lpělo' v našem ,,veřejném" nÍněni o pšy-
choámlys nastal ÓbÍál' Dnes' v roce osm-
d.sátých n'roz.nin siEhunda Freuda, kdy
ismeměli přlleŽilost řádně si uvčdomit no.
Íávský púvod tý]'ce psychoanálysy, ncni
již psychmn'lyso ien sesněšňováná, nýbÍž
pozíenáhlu i vhe fiéíě o.eňováía á v Dil
štlch leté.h, neztratlhe'li sc zřétele, že se
Freld 

'arÓdjj 
na Mor'vě, lze s největšI

pravdépodob os(í oěekávat''c psycho!fu'
lvsa' DÍáýě talr ialo bvla dřlve odnltána
jakožto produkl židovského dú.ha, blde
! nás ýynášena iakoŽlo plod d!.ha 

'nor3v-skélo. Dost možná' že se přijde i n. lo, žc
Dsy.hoanálysa by íeby]s bývala stýolená'
kdyby na plÓdÓvé blány, v nřhž F.eud za
sého embryo'áloÍho vývoje spočíval' ne'
llyly doráže]y hlásy moravského ]jdu' pod_

cizjnec, F' wittels' píše ve své klizé: 'Šig_mund FreUd" o92'I): ,'v domě (FÍeudc
Vých) Í.Jičú nllvilo s. německy' aŇak
ďovanské Žvuky dopadály n! procitaji.i
bÚbínek d1tě1é'" -lalo witlekovl 

'.áze 
na.

tropl jjstě ]ďtě nnoho zla' nebot ,,olysall
ducnoÝé" (básni.ká Íeninř.ence) .ášého

kullumllD ,ivota * íepo.hybně co nei
dllve chopI myšlěnky Učinit z psv.ho.na_
Iyly moravs[y sýdláz' i kdÝr Éd'né' co
FreÚdá k 

^4okvě 
pÓutá' iso'] Úi léta nei.

úlle.]šlho dětstvl' kLerá tam pro'l' dřLvc
než * jého md.e inďc usLdlih !e vldn''

oblcvell moIavského ducha v psycho_
u n8lys nebude koneťné gni bk nsíadnym
úkolem, rak bý se zdá]o' ie]iko'osv(hosna_
|ysa iák san! o sobě' tak i svÓU lendencl
íéprohlešuje sé nikterak proti 3riiskénu.
ne!Óskvrnéném! d!.hÚ moi skéhó lld!
v žádnén pňpadě nenl v nÍ nulno lidět ži
dolslď lr1myd' deýIuktivnÍ ! dcmoralisu'
jI.luče.Í' jak nám dÓsud bylo namlouvánÓ.
Psy.hoanalysa ýyhoýljc plně předpÓkl'du,
žé Ťijský du.h nenl s 1o dát vzkllčit n._
mÍavným téorjlh' kt3ré by podrývoly m!.r.
nl zíklady dnešnÍ spol.čno i. nebol neze_
úatÓu kritikou poznávÁme' Že psvchoana_
lys. je !é skltečnošlj vysoce nfuvni nau'
IroÚ' Dřlýe se šjce lÝrdilo, že psychoánalysa'
vyýětlujÍ.i vztahy nezi rodiči a dětmi oi
dipsky a spatřljlci vc vŠem spÓlcčenskéd
Žjvotě eÍoti.ké notiv' rozvra.í rodinu a
ýešlreé 

'ociálnl 
svazky !ůbc.' 

'však 
dn.s'

nezáljati odporen k psychoanalyse' stvo
iéné velkýn MÓrNaneh sigmÚndeÍ Freu
dem' pÓznáváme, Že psy.lroanaly!a rodinné
jakÓž i jiné spÓlečenské svazky íaopak u.

PÓkUd běŽI speciálně o fudjnu'Úňo'n!jé
lÓtiž psycholnálysa i rysloýenýn buiičůn'
lidem nap.o'to osvobozenýD ode všecb



molllnlch ,á\élku o|LJlaL.ilý' kteÍé do'

v souladném Íodinném ŽivÓiě. clJl Fvého
ot.e a matku neni již nulno, dlk psycho-
ánaly$' poiJňat iako oÓďÚšnost ótv ého
piikázáni Božího, nýbÍž jako svobod.ý

llbdúo5nl!h D.2j.
da\kl l:koŽtÓ \Ez 'n(ndkh tuzcó' bě.
žl'li o DoměÍ mel svneh ' m't." ."h"
dteÍou 3 o&em ne6o rokolro \'raz ho.
froerotiCkÍh.Itú' bd'
nfrn i ot.em neho dcelou é mJllLou LáiJ
lt rodiadm, pÍ)ýé tsk ]ako ouJ.n! l láska
rodaú k delem nenl ntr mB\nd'. nvbi,
rozkošnického, pudovťho q DÚto zNoi rc
Úíny je dA|ÓrnylduChare\oltú l!lho Jen
pied5udk'' kt!ld se kÚn€!nó nýihoelJLv!é
podař]]o odsll. il' piekonat a vyýÍáiit'
zbraňova]y dÓsod lideft nsoouta!ého d!.
cha vydlutnávst rczkoš. š]JsáckóhÓ r._ď 

'tho 
zvoi. á nso?!ňn! re do Ň;nlý

rdll ý á scnlimenLllnl n.'nér k rodi!dÁ
nebo úéLem Tymz zpúsobem IJl.o o íodlluě.uhuiee o\ em Dilho'nijvh E. i/
b}lo ryf ] Jmlno'' o jooleho!|'vdŇ.'
o \ďkeÍé s|o]ei€nské .o!.Ll PsýchoJna_
lyý umÓžůulc, abv l n€jzáDll\áh]eB jnjr_
rhi.k brl prod!hnul narvn'mi. tr;,nanlmi
ciLr. JLr n lo,at
nepláltk' abJ ÝáŤLmd'udu a L.;DBu'jt'l nebot táLolé hllmť Uk i']á !' irod|eps).hoanalytřLi.h likkdd' nobodné a
pro prosté rozkošniclýl svého libid' pnlv'
nbrrnost ]ibida vzbuŽUje homoďotic]{;u

n'lL]Ónnost délnlka l' zJmi\tna\ JL ' 
jĚ

lLkoŽ jť oollrcpiielÉ' 4 ' m'lo"nónl
roznllcnl l€ n02 jo sná ct nel|étn Irivdv'
bylo by 2lráGné' kdlbý dehliL orot ýi;
plnúň re\o]ioVlL'' Tento eÍottliý oodkiad

Dmhléď k.llťitr l'7
dá!no p ed F(udem [nlze stlllpluk Pňč
by h'Ý' lmk
sÚch synů P!ávé svazkfln prútú (zilimý

'álický 
symboll)? Jak lieimo. Ds tedý alŠ

.poň ! }o'nlo sfieÍu po\á2o\at D\vcholna'
lysu z, r,nhJ or,ks duqrd R \r \'etkomo
ravské, takže vlaí|ě psy.hoa0a]ysa neni
jen Umn\itrr. m tsní' ' .p!lheosou 1o.
sálk}Lh ln t lul Jíe:n' lpo e.n!í'' lyb.z
i iŇtě .]o!Jn\klm U!! 

' ] J ploL. bude
,rhodn., jL\ r'chn
.hDsloVá.i Úěli ji ]akož i ]c]'ljo ákLada.
tele s]gmÚnd3 F.cuda ý ]ásc. l úctě' Že!ý\oi l.. bmu ÍnťiUe, do{ťL]rulL sholF
\.vé J n3m D7e přlmo JctnJcn! . Jll(v o
p\}clrmndly'!, 'il rJzňuLic ňo..t5k! !|lod ieilho LAÓd.e' !lÁhk\' kt€d b\l!

iAkU u p|Le.(ósn
osn,d$r\.h n:rczo n sr(mutr J lnrudr
osud Pl]thoaíálJsy L násje zpečelé 

' ía.
nc É moŘsLým ýéláz.n'

NJm ol\cm nlafrálo zólc2 íJ Lonl. 7dJpiý\l'U:nl \s bude onrrén' d f L Ýňi.
nlému ncbÓ aÍiFkénir, nebo zd. bÚde chá-
pána jako rýplod Ýlddjskél)o pmiťr! nebo

jub'klnh ÍUft Frei'ds. rokpsl o p-cv.
ie zJbv\á l 

'elln



vrn'keD, 
'ýb.z ]| saDou' Dlk zn nAnúm

ollavnýň i]lnkům' po]ednávárlclln o D!v_.noánálJ!.' á předelŠin Ietos W{léml;;_
xkdu akhdního dlla Freudo\á ' U\.íi;;
psJchoanalysv'' jsne ovšen zbaveni úkolu

choán:Iys} i ml]Žene \e ná léihto nA!;l ř.
\tÍánklch vénÓ\'t vy u.ně \ouaasné snuá!
psy(hoJn'l!>v |á[ono !édv' dne( n Ónj:
dU I]cJdroanJlJ\r, o ktcÉňzlo osudu 'l..spoň U ní\' nebyro skoÍo vůbec ooied;lno
3 kdý'. tlk Ýelmi Íetú+Dn.

P\y(hoaíáljs' J&dhý toho neob\!eipolř€bovala nedod3]o se klLdDeho . "iJ.ného Výrcje h v.deck fu Ólzd!šl' nvbr)
od s!éhÓ pÉpolítku býla lh.Dén9 dÓ'ýÉ
Vý t:€dD]ho ž]vÓLo'
n')choán3lycc o!!L]né'
a.udnqJ, rv kchn! utor\ ; \! r\ krclé \é jl ílo.l3ro oLl leLkh z;ývlv;h;;rt'l
tel' mbď ponurgi',o\lm a ólópagÓtáoaýzroíla \e lrnt1l n3d!encu. icil!h2 enlhr
iJjmÚs !řeqho\d
]'ch .ensjbilnl 

' 'nkektuální oot€nci
PopuIJr.o\ánl FreuL]o!a u.a \edlÓ .

Lý Freudov! b\\ ásÚněN b'J;'m, '\ulriekl]vnimi ieo eňi " noh"dý ';'lÍeud nikd! n|,k lďetil V bňliÍol.
]ně zJ\káva|. p3]( osylhoa.ahg 

'ovíc'.!é pít'.n.e a n po(hopte|ňé namlsto.

Jmlrlhk{hÓ 
'éd'h ' DfoLhali hí'k; i n''proslou odeYz'JanÓýl téolie a hypotev

svého Účíele a, pov'žÚjlce ie zároýeň zl
nézvrátné lbsolutnl pra\'dy' přetvolilj pšy'
.hÓamlysu, jeŽ v pÓdstatě je pouhou oe
tÓdÓÚ' opfujkl se jediné o poznaték' Že
vše duševnI je duševnlho ŽÍÓdu, o psyrho'
Rolesy duše| v tzavřeno! holovo! doklí-
't - ve fřeudismus' Nemhtná pÓpulsrisa_
ce l propagace psychfuuslysy mě]á tedy
len ťďedek, že Freud mhto několika ori-
gináIni.h spolgpr..oýnikú sehnal stád.
tupých' ále spolehliv]'ch' vérných a odda.
!ých' Žákú, kterl prene.hali vývÓj psy.ho'
analysy' á tlm i vývoj psycho|ogie ýíbec|
ná bedrecb svého učjlele a spÓkojili se
poÚhou exploitad DisÍÓva uten'' obi!vil'
Iise č8sem mez lreudi\iy dÚ\hlp]né]š alo.
rěk, sn3'í.J q .amoía'ně pn.o!8t 3 po'
kÓUšejlcl se pochybovlt o dogmálech' bvl
zavlžen Psydloan.Iysa b}Ia zglajchša(o.
vánaá zoÍšanisoYána ve lreudistické hNd'
|hž se ovšem st'á m ýoÚ doktÍinÓÚ' kle.
rá íěŽl' alespoň na poli vědeckém, pitžije
svého zakkdatele a stvotite]e

FreUdisté, ÍekíjtojJťl se přcYážně z řad
dkáin, obv]ke fulo.oÍl.kyd' l n\y(ho]..gi.kých 

'nlibhnlú' 
pie]) 

' FItudový do'
hady' přcdpoklady a náznaky v nejl'ulgár
nějvm smríu s ! lako\oÚ vlrou ý jejkh
absolutnl n/avdiýost á
mi zacházejí takika ml1eDatjcky, jako r]y
s eMktnimi Pfllodovéd..kýni poznatky'
Psy.hoana]ylické bldánl stllo se v! lrcu_
disúu bézduchou, mcchanhkou' šablonov!
lÓu pl5cl' Flcld]sIovi slači h bá zna]ost



Freudových spis'l' zlalost vše.h ÉleÚdéh
konciPovany.h komple\ů J psJchrkýctr

ieho úkohm ngnr hE'
dat .la\ÝlJl' nybd 

'D]lkola|' \\kllds
l'ÍeUdismu\ tIl'ne k tal'onovkéF' lldÁdl
dušcvnIch jevó s |D(hodú' |a| nJs o ton
dofuteřné pjs!éd.ui !!oGtv bezdu!l]i.híudii utť o otŽnv(h\ m'jiorh Ó]-ú
nlch íÍeudisti.ký.h rcvuhh' lňIávem \e
nszivirlcich pqy.tioanJt\hck!m;. Dn.\,,t
Loto šablo o! é \lklli ni'ÍdÚ!ú ;'(h!r!o iJskť dŇ dosoélÓ néi,'iřh nF
,í, tgkŽe veškÚ.U daln nnDo\amhri l hv
p]ně Ír€udhl'cký \o!nlk' v ném' tv ful
zpÚ\Óbu snJnl nai) v'(hry n\ýchrki io
nomény $úi neÍe.lvonl lvlj,; Fř dl
ti.kó hnu , kt€/ť n \'naliÓ u.llmr !ú.
kkdy a dďLniliyn
pnro\nát x táj']iln sellrn' rol!vsnlmoploii \iPnl 

'nÓiim v]llúm i /'r'ň -\e \ém \létc] olt:lnJm hdem n!;Ó.honi
le]ném d l3 tolmm' llns Ize ted; ko.\L.lov'l že li2hJ o popu|ansali o;vlllÓ:nely\\ mě|\ pjrado^n Órok, Žl naml!to.

vÉtýyj získ3|y pÍo psv.hoanalvsu hÓ;f ben
dkhý(h n5dlen.ú' klen svoil;ann.ír od
vldét' od psJcroanl]}.} (qin a]em laikú
nJb2 izJ em oodni.h \rd.Ú pa.h.'ir
Ilsa stlla se Ýe Ireudnnu 

'nělkou'Ieživol-nou doktnno!, nivťdou oodobnou 3*m.
loEii chfÓma']| Íd

Pře>lJh I o'croanál!.! le lreudEmlbýl ýéL]ou íJl' t llgi :'lnoí' neboÍ'

jÓýljŽe pozbylá pitaŽ]ivostj p'o věde.ké
kruhy, nabylo přJtáŽlivosti pro hÓřenhh
desét tislc Freudisté praktjkovéstali se,
dlk erotickénu nátěÍu freÚdisnÚ, pro kp
šI spoječnost, llteÍá je schopna plaiit vel-
ké honoúře za ''psychoa'alythké' ošetře-
n', jakýmisi duševnlmi gigoly' vyhoÝújlcl
mi slovně neukojeným přánin zkIamaných
paniček a íedočkavý.h sléaiíek' v lékaři

- ''psychoanalytikovi' 
náchÁzeji dány z

lepšl společnosi lQěIivého pňtele' ltterý
za tučný honodř jest ochot€n vyíéchnou!
!šechny jejich vdod'y a bolesti a jenUž
lod záminkou lékařskéhÓ ošotřenl moho!
otYlrat svá nělká sÍdce' áni' zlrácejI na
své důíojnoíi' PsychÓdnalyli.ké Órdináce
naby|y koula věštÍren s i.liňily přlsně
solkÍoný.h faj|oklokó' PÍo podnikavé
freudlsly se dteviely zlaté doly. V lomto
Jpadkovélr lozkladném staw došel lréu'
disúus kÓíečně pÍaýého pochopenl a me-
něni pÓ celéh svě1é' I u nás, dllr někollká
podnikryým nlmcckýn cmigr.nt']m' sna'l
sé 1ento nroud fteudismus zapÚslit kole.
ny' Léč dÓÚféjfoe' že bujlré nládi naši.h
pmi se na'lále raději přJmo ýydovádl na
slunném Jadranu' neŽ nepiho' v zmračéné
lormě' v zlluchlý.h, budoárových oldina-
cich lleudht't' ovšem' je moŽné, Že íiÚdiý
lé _ žiýíostnlci podchJtl časen i Óny
!ňtvy, kteÍé leflektujl výluěně n. pllmé
!&Íjenl' a že název psychÓanalysa stane ř
íejně význ'mnýn !ápis.m na velcji.h !y-
Lličených dooŮ, ]áko dnes nápisy kosne-



lika' masá'e rtd V této fořmě bylá koneč.
ně psychoanslysa znáDa jiŽ za statoYěku,
ýk áejmo ? epigúmu MÍtialos:

?Ip]nplý hyýďij ' "' 
hk hlisi staÍéňÚ

Leda a pÍiÍoji sleŠk: že plý l á fu]ova|
tic!

Hned yšak sa njiká pláčen: ,,oh ňda
o1elin zdlaÝj!

NeŽ]i ý.d takaýý lé]1, ýakláb Íaďěii

Manžd .'di: ,,Jen žij: kÝét nlá,li načpak

Nakone. sťhva]uie lád, k čenu již ne-

Mžiken jsÓu lékaíi vle a ]ékali tjše se
7t.ati:

zfednou ji slknj3 lo vše ' ' TlÚllré lÓ
]éčcni, 

'e!)
Jc DatÍ o' 

'! 
V dne$iíl stldiu psycho'

aí.l v. ve fÉÚdiýnu neide o ýěd!, nýbÍž
sko'o i]Ž icn o Žiýnost. Prcto také pře
n(hfue ía oríŠtě reÍere ce o vÝvoji frtb
dhmu n' súrost ž]vnoíensl(ým úř'důú |
nikoLj kuliUÍniln a vědeckýú kritikdnr.

konc. kťud fru
.l .ikm mdMí,r iéŽl'é n].]edl'\ p'o
VéLlU' el]l:o2llcudBmen' Icby|! lL]i\lÍed'
b ni renon no.lr'bmé LeoÍc l \JJful-
kv FreudÓvv nauky, nýbr'' neprávcm, i je-

pn.l'U)í'ys9 ZkonJÍ1nim
i'a.ho!my\y \c lreULrRmu j.ou pĎ o'

rítrt slahy pÍimitivni.h 0l.terialistú. hh.
] rr!l(l] 3n:tomúť l Írr!o!Írké kofenv
LlJt cln pÚzL]é|' bUdc lrcÚd ínÚ\ dtljn;.lil Ě lyhlgzcn s povrcll! zemskÉho. ti
dile bude ps)thologÉ !a spáitch ptjÍodo
!ědy zaháněn6 do sl.pých uliček PÍoto lg
|utno obnoťjt sýobod é psy.hoanalylic|ú
badánÍ a ýysYobodi1 Dsy.hÓanalysu od
|icudilmJ \e l'k'ém ustÍnUL ic i\\ýUi

úÝu:obre\',k
!(e.hny duŘ' rlie\] ].Ul zrcdU oJdli!]:t
hÓj Že le nutno hled duševni a oiltoli ly
si.ké fakto|y k vysvétlqli psychÓlÓcický.h
a psychiatrických prob|éoů, že ic DulIlo
čLovék. a al],sÓYat a nikoLjv pitÝ3t za
dfuhé pak sám psydloanalalickou .estou
objeýiL dúleŽitoý p.hlavnlho pUdu pfu du-
šéÝn' dění 3 oteYiel
cxpansivD'ho o polynoÍÍnlhÓ liLlid.' Ťo
FoL pilli!' n, nichž jc nurnD budovsi zno.
|tr psychoal.lyslj }lma0ě|ou z područi
Zglajchš3ltoýaného lreUdŇmu Pics riaska
freudismu daj tcdy F.eld dostatečnýzáklad
k Doýodobé, napÍÓýo originálni psycholo_
gii' zíkiad' kt6rý so!ýa kdy bude náležitě
do.enÉn' Proto: Áa ži]e FreÚd' al žji. psý
.hoan3]ysl, aVšák prva s lreudhlltD| Ťo'
ho by si ,něli být předevšIln vědofu naši
psychologÓÝé, nebot noÚ ]' dnes nuceni
\ 1litj ! Freuda' ÍLn \c ho o!U'il, qro
\tihnU\l. dÚ.hJ Ieho uial ' zJi3st€ m ío
.]jko r'LK. Ďllrro'F \ý. Eko NiÍG



Bohús]av Bfouk: Bilance psl,choanalysJ'
k 31. prcsinci 1936. obá]ka a typogÍaÍická
úpIava Jindřicha ŠtyÍského' vytiskla knih'
tiskáÍna GÍaÍ a sí'icker, PÍaha'Žižkov,
Jako soukrcmý tisk k Noýérnu tok? 1937
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