
Je to právě dnes' co se před devadesáti lety narodil český
nakladatel Jan Fromek' člověk ryzího charakteru' a |etos
V březnu uplynulo 25 let ode dne, kdy tento milovník a věrný
spojenec moderního umění zemřel' Velikost Fromkova nakla-
datelského konání' jež kulminuje V době nejpilnější pub|i_

kační aktivity básníků a teoretiků poetismu' to je V |etech
1927_31, je historicky neohraničitelná' obdivuhodná proto'

Že šlo o mladé autory, kteřé tehdy znal nepočetný okruh
čtenářů' Někteří nakladatelští kolegoVé soudili, že Fromkova
riskantnísázka na m|adou avantgardu skončí hospodářskou
katastroÍou. Podobně vyhraněnou nak|adatelskou ctižádost
jsem později našel u pařížského Vydavatele sUrrea|istů Erica
LosÍeida' Jde o vzácný rnezinárodní nakladatelsl$i rodo-
kmen' Pro Fromka a LosÍelda nebyli jejich autoři a ostatní
spolupracovníci jen smluVnÍmi stranami, ale předeVším přáte-

li a i<amarády' navíc angaŽovanými spolutvůrci edlčních
programů'

Musím hned předes|at, že není mým úrnyslern ani hodnotit
Fromkovu edičníčinnost, ani se podrobněji Zabývat tehdejší
uměleckou avatgardoU' To učinili přede mnou aUtoř] mnohem
povolanější' N'4ám před očima znamenitou studii o Fromkově
odeonu' doplněnou úplnou bibliografí, kterou napsal literární
historik Aleš Zach' a veIkoryse koncipovaný sborník Poe_
tlsmus, který pro dosud nedokončenou edici české moderny
přlpravi|i a kornentovali Květoslav chvatík a Zdeněk Pešat'
obě publikace Vyšly V odeonu dva roky po Fromkově smí1i'

Nezb\'vá tedy n]c jiného' než se utéct do Soukromého
hájemství a přičinit k problematice několik neuspořádaných
poznarrek' hleÍe 'naií charakter osobnlho vyzrani' od 

^odeo_
nu s, nelze v Žádném pijpadé odmys'et Ka1a l eiga' vůdc lho

ducha rneziválečné umě|ecké avantqardy, jehož význam
Vysoko přerostl domácí poměry. Kromě jiného byl důsIedným
hlasatelem mezinárodnÍ podstaty umění. ÍeigůV VliV je patrný
1a všem' co odeon aŽ do roku 1931 podnikal' Tege stvořil
pro odeon re1en krásnou fren"n' značk.J' ale je itVJ'cem
odeonské knižní kultury' Byl legendárním redaktorem ReDU
a MSA, a obdivovaným autorem knížek' které ovlivnily
umělecké nazírání a sensibi]itu dalších generací'

Právě tak nemohu Zapornenout na rozechvění, s kteďrn
jsem poprvé listoval V Apol|lnairových Prsech Tiresiových,
Vydaných Fromkern V roce '1926' Dodnes je považu]i za
jednu z nejkrásnějších knížek na světě' Kdo Všechno se
podilel na jejlr, nesko1ale neŽrém půvaou; Jaros aV Seifert'
JoseÍ Šira Karel reiqe a tskárna Kryla a Scotti V \ove''
Jičíně' Byl ještě pracovníkem nakladatelství' vydal bych
s chutíjejí dokonalé Íaksimile.

Da|ší obdivné konstatování; jako Soukromý nakladateI
musel Fromek hledat od počátku Vhodný způsob' jak krýt
zIláI:1 z Rnižek a časopisů avantgardy' Řešení našel v pro-

myšleném vydávání erotické a detektivní literatury' NečiniI
tak pochopitelré pirá|s{yTi a so'ostym' pra<t kami dneš'r l-o

|arrrarea1lho lÍrL Vvoér autorů anl V}'tvarná tvař lěchto kn;h

se nevymykala z ostatní nároční produkce' Jako příklad za
vŠechny nec1ť posloJŽi vydali Lawrenceova Ml|ence lady

Chane eyove' Česxý p;ek|ad WŠel U F'on'ka o tilcet let
dříVe než V Anglji' kde román zablokovala puritánSká cenzu-
ra. Pokud jde o krim]nální cyk|us Fantomas' posudte sami
s odstupem šedesáti let výSostnou Velkoměstskou poez i' jak

ll ra obálkách těcl'to krlh Vyjád'l ba-evnýrr' kolažer"' J'n-
dřjch Styrský'

Ani Fromkovu nakladatelství se nevyhnuly prapodivné

historie' jako byl kupříkiadu tanec kolem úředně pozasta-
Veného Vydání zpěvů Maldororových, nebo hospodářský
neúSpěch čtrnáctisvazkoVého Vydání Proustova dÍIa, ktelé si
V prvním Sledu Zakoupilo 36 čtenářů' nebo na tehdejší pomě'

ry skardaln; nalorové ulkáni Ka'la Teiga a J'noř'cha
Šryrského Ve dVoJ óasopisect-' které vydáVal odeon'
Všechnv xn'nv ooeo1u n^ělv své pohnute osudy' Většlnou
hospodá'sk;ho cha.akleru' Žádné z oel bás'']lků a teoret'ků
umělecké avantgardy neztratilo n|c na své dobové kráse'

Proto působí dnes přímo hloupě a neskonale nedoucky
všechny naivní pokusy zasypat je popelem zapomnění.

Než akončím, dovolte' abych připomenul události' které
předcházely V roce 65 přejmenování SNKLHU na odeon'
události' jichž jsem byl přímým Účastníkem. l\.4ěl jsem to netu-
šené štěstí' že hned po skončeňí války jsem se načal stal
Fromkovým tajemníkem V nakladatelství svoboda a u něho,
později u Jarmily PÍokopové, jsem se vyučil nádhernému a
přetěžkému řemeslu' jak \ydávat knihy' Koncem padesáých
let zprvu nejistě začal a potom po celá léta šedesátá pokra-

čova| rázněji _ náVrat Skutečných hodnot a nedogmatických
kritérií V celé českos]ovenské kultuře' Byla to plodná léta'
plná nadějí na celém území zjitřené půdy svobody. Neuvě-
řitelně početné doklady tohoto rozmachu leží po ruce, pokud

netrpíme dočasnou slepotou nebo leností _ a umíme použí_

Vat korunních svědků nakladate|ské činnosti' bibliograíckých
kata|ogů' Soudím' že bez spravedlivého zhodnocení tohoto
Údobí celé československé kultury nelze mluvit o iekékoli
historické kontjnuitě.

Uprostřed těchto nadějných šedesátych let a po předem
získaném souhlasu Jana Fromka jsme po vášni\^/ch disku-
sích změni|i tasemnicový název SNKLHU na dnešní odeon'
Fromkovi jsem přislíbil, že pod Teigovou Značkou budou
V malé čtvercové edici vycházet knížky názorově blízké
odkazu odeonu' Dosud se tak děje.

Je třeba si jen přát' aby dnešní odeon, kten/ se ctí přeŽil
pos]edních dvacet kru\ich let' zdárně překonal Všechny
současné hospodářské potíže' které sám nezavinil, a trval
dal iako přednivýspa světové literatury a kultury Vůbec.

Úplné nakonec chci jmenem SpoleČnosti Karla Teiga podě-

kovat odeonu, že se s porozuměním ujal naší iniciatiw
a uspo'ádal 2e svych kniŽnich Íondů tuto komorní výstavu'
piíbuzným Fromka za zapůjčení portrétních fotograÍií'
Památníku národního písemnictví za Íotografe nádherných
Teigových ko|aŽl' Davidu Pohribnému za plakaty' které jSou

poctoU protagon;stům mez'národní urnělecké avantgardy
a které cit|iVě dotváře]í atmosÍérU tohoto dnešního prostoru'

BILANCE PSYCHOANALYSY
K3í' PRoslNcl í936

BOHUSLAV BROUK

Letos u příležltosti oSmdesátých narozenin Sigmunda
Freuda Vyšlo i V našem tisku mnoho článků o životě a díle
tohoto světoznámého vídeňského proÍesora psychiatrie,

wůrce psychoanalysy' avšak V podstatě to byly statě nekri_
tické, čistě inÍormativní, navíc promísené jen uznalými slovy
a Úctyplnými Írázemi' Jejich pisatelé si zajisté uvědomova|i,
že o oslavencích' právě tak jako o mrtvých, má se mluvit jen

to nej]epší. ovšem je nutno h|edat ještě i jinou příčinu' jež
přiměla naše kritiky shovíVavě nah|lŽet na psychoanalysu, a
to V tom, že její tvůrce sigmund Freud je moravský rodák'
Narodil Se totiž 6. května 1856 v Příboře na Moravě'

DříVe referova| náš seriosní tisk o psychoanalyse jedině

v koutku hurnoru' a kóyŽ už byl nucen reÍerovat o ní i na
jiném místě, Zavrhoval ji ob\,rykle velmi briskním způsobem,
jakožto znemravňujícÍ výmysl smyslné židovské krve, rozia'
řené zhýralými nocemi Vídeňského Prateru' Psychoana|yse
to však na štěstí neublíŽilo' přestála takovéto naivní útoky'
Vesměs moralisticky na|aděné, bez nejmenší úhony' Nepřá_

telé psvchoanalysy v našich Zemích byli tím ovšem nepří_
jemně překvapeni' nebot takto deÍinitivně seznali, že ani
nejzavilejší odpor a nenávist k psychoanalyse není s to ji

VyhIadit s povrchU zemského, Že zesměšňování a zlehčování
piychoanalyse nikterak neublíží' Leč když Už chtěj nechtěj
byli nuceni uznat její existenci' pokusili se psychoanalysu



strávit atespoň co nejpříemnějším způsobem, a to jim

nesporně umožnil moravslqi původ jejího tvůrce sigmunda
Freuda

Freud stal se pro nás především velkým l\.4oravanem'
a proto bylo možno lehce pozměnit i názor na psychoanalysu
samu' l,4oravský půVod tvůrce psychoanalysy očjstil psy-
choanalysu od odia' Keré na ní dosud lpělo' V našem
,' veřejném" míněnÍ o psychoanalyse nastal obrat. Dnes,
V roce osmdesá\ich narozenin Sigmunda Freuda, kdy isme
méli příleŽitost řádně si uvědomit moravský původ tvůrce
psychoanalysy, není jiŽ psychoanalysa |en zesměšňována'
nýbÍž poznenáhlu i vÍce méně oceňována a V příštích letech'
neztratíme-li se zřetele' Že se Freud narodil na l\,4oravě, lze
s největší pravděpodobností očekáVat, že psychoanalysa'
práVě tak jako byla dříVe odmítána jakoŽto produkt židovské-
ho ducha, bude u nás Vynášena jakoŽto plod ducha
moravského' Dost moŽná, Že se přijde i na to, Že psychoana-
lysa by nebyla b}ivala stvořena, kdyby na plodové blány,
v nichž Freud za svého embryonální '4ivoje spočíVal, nebyly
doráŽely h|asy moravského lidu' Podnět k této domněnce
zavda| dokonce již i cizinec' F' Wittels, píše ve své knize
sigmund Freud (1924): 'V domě (Freudo$ich) rodičů mluvilo
se německy, avšak slovanské zvuky dopadaly na procitaiící
bubínek dítěte'' Tato Wittelsova Íráze natropí iistě ještě
mnoho zla' neboť ,,olysa|í duchové'' (báSnická reminÍscence)
našeho kulturního Života se nepochybně co nejdříVe chopí
myšlenky učinit z psychoanalysy moravsky svéráz' i kdyŽ
jediné, co Freuda k Moravě poutá, jsou tři léta nejÚtlejšÍho
dětsfuí' které tam prožil, dříVe než se jeho rodiče trvale Usídli-
li Ve Vídni'

objevení moravského ducha V psychoanalyse nebude
konečně ani tak nesnadným úkolem' jak by se zdálo' jelikož
psychoanalysa' jak Sama o sobě, tak i svou tendencí,
neprohřešuje se nikterak proti arijskémU' neposkvrněnému
duchu moravského lidu' V Žádném případě není V ní nutno
Vidět židovský B'mysl, destruktiVní a demoralisUjící učení, jak
nám dosud bylo namloUVáno' Psychoanalysa Whovuie plně
předpokladu, že arijsky duch není S to dát Vzklíčit
nemravným teoriím, které by podrýVa|y mravní Žáklady
dnešní Společnosti, neboť nezauiatou kritikou poZnáVáme, že
psychoanalysa je ve skutečnosti vysoce mravní naukou.
Dříve se sice tvrdilo' Že psychoanalysa, Vysvětlující Vztahy
rnezi rodiči a dětmi oidipsky a spatřující Ve všem spole-
čenském životě erotické motivy, rozvrací rodinu a veškeré
sociálnísvazky Vůbec, avšak dneS' nezaujati odporem k psy-
choanalyse' stvořené Velkým Moravanem Sigmundem Freu-
dem, poznáváme, že psychoanalysa rodinné' jakož i]iné
společenské svazky, naopak utužuje'

Pokud běží speciálně o rodinu' umoŽňUje totiž psychoa-
nalysa i Vysloveným buřičům' lidem naprosto osvobozeným
ode Všech morálních záVazků' oplýVat city' které dosavad
byly pokládány za šosácké, a žíti tak v souladném rodinném
Životě' ctÍt svého otce a matku není již nutno, dík psychoa-
nalyse, pojímat jako poslušnost čtvrtého přikazání BoŽího'
nýbrž jako svobodný projeV neUjařmených libidinosních
požadavků, jakožto Vyraz incestních tuŽeb, běŽí-|i o poměr
mezi synem a matkou nebo dcerou a otcem' nebo jakožto
\^/raz hornoerotických citů, běží-li o poměr mezi synem
a otcem nebo dcerou a matkou' Láska k rodičům' práVě tak
jako opačně i láska rodičů k dětem' není nic mravného' nýbrŽ
rozkošnického, pudového a proto život rodinný je důstojný
i ducha revoltujícího' Jen předsudky, které se konečně psy-
choanalyse podařilo odstranit' překonat a Wvrátit' zbraňovaly
dosud lidem nespoutaného ducha VychulnáVat rozkoše
šosáckého' rodinného života a nerozumně je donucovaly rdít
se za sentimentální poměr k rodičům nebo dětem' Týmž
způsobem jako o rodinu zaslUhUle se ovšem psychoanalysa,
jak jiŽ bylo Výše naznačeno' i o společnost Vůbec' o veškeré
společenské souŽjtí. Psychoanalysa umoŽňuje' aby i nejza-
přisáhlejší anarchista byl prodchnut naivními, humánnimi

city' aby miloval Všechny sVé bliŽní, isvé nepřátele, aby
snášel nadvládu i bezpráví, atd.' neboť takové břímě ukládá
Si' podle psychoanalytickych \^ýkladů' svobodně a pro prosté
rozkošnictví svého libida' Polymorfnost libida vzbuzuje
homoerotickou náklonnost dělníka k zaměstnavateli, a jelikož
je pochopitelné, že v mi|ostném roznícení |e možno snášet
největší křivdy, bylo by zvrácené, kdyby délníci proti s\.,lm
pánům revoltova|i, Tento eroticlqi podklad Iidské pospolitosti
prohlédl konečně již dávno před Freudem kníže svatopluk.
Proč by býval jinak symbolisoval Soudržnost svých synů
právě svazkem prutů (zřejmý falický symbol|)? Jak zřejmo,
lze tedy alespoň v 1oŤto směru považoVat psychoanalysu za
přimý ohlas ducna Řrše ve|komoravské' takže vlastně
psychoanalysa není jen umravňujícím učením, apotheosou
šosáckých institucí dnešní společnosti, nýbrŽ i čisté
slovanským učením' a proto bude záhodno, aby všichni řádní
a uvědomělí cechoslováci méli ji' jakož ijejího zakladatele
sigmunda Freuda' v lásce a úcté' Že výVoj k tornu sméřuje'
dosvědčují shovívavé a namnoze přímo uctívačné články
o psychoanalyse' zdůrazňující moravský původ jejího pů-
vodce, články, které byly publikovány v našem tisku U příle-
žitosti osmdesáh/ch narozenin SigmUnda Freuda' osud
psychoanalysy u nás je zpečetěn, stane se moravským
sVérázem'

Nám ovšem yamá|o záleží na tom' zda psychoanalysa
bude přiřčena dUchU semitskému nebo arijskému' nebo zda
bude chápána jako výplod Vídeňského Prateru nebo
moravského ovzduší' a máme-li se i my v iubilejním roce
Freudově rozepsat o psychoanalyse' nebudeme se zabývati
iejím Vznikem' nýbrŽ jí samou' Dík zmíněným oslavným
článkům' pojednávajícím o psychoanalyse, a především letos
Vyšlému překladu základního díla Freudova Uvod do psy-
choanalysy jsme ovšem zbaveni úkolu inÍormovati čtenáře
stroze o podstatě psychoanalysy a můžeme se na těchto
několika stránkách věnovat \^/lučně současné situaci psy-
choanalysy jakoŽto Vědy, dnešnímu osudu psychoanalysy'
o kterémŽo osudu' a|espoň u nás' nebylo skoro Vůbec pojed-
náno, a když, tak Velmi nevýstiŽně.

Psychoanalyse, ačko|iV toho neobyčejně potřebovala'
nedostalo se klidného a Vážného Vývoje Ve Vědeckém ovzdu-
ší' nýbrž od sVého p.apočátku byla Vháněna do vřavy Všední-
ho života' A práVě to se stalo psychoanalyse osudné' a
zajisté daleko osudnější než všechny útoky a v}aky' Keré se
jí dosta|o od jeiích zavilých nepřátel' neboť popularisována
a propagována Vzrostla Ve hnutí nadšenců' jelichŽ enthu-
siasmus přesahoval v nepoměrné míře jejich sensibilní a in-
telektuální potenci.

Popularisování Freudova učení Vedlo k tomu, že prostá
metoda a základní poznatky Freudovy byly zastíněny bizarní-
mi a subjektivními teoriemi a dohady, iimiž Freud nikdy niiak
nešetřil' V takové Íorrně získáVala pak psychoanalysa rovněŽ
sVé příVržence a ti pochopitelně namísto, aby samostatně
pracovali k rozvoji psychoanal}.tického Vědění' přejímali toliko
s naprostou odevzdaností teorie a hypotesy svého učitele'
a povaŽujíce je zároveň za nezvratné absolutní pravdy'
přetvořili psychoanalysu' jeŽ v podstatě je pouhou metodou'
opírající se jedině o poznatek, že Vše duševní je duševního
zrodu' o psychogenesy duše' v Uzavřenou ho'lovou doktrinu

Ve Íreudismus' Nernístná popularisace a propagace
psychoanalysy měla tedy ten \^isledek, Že Freud místo něko-
lika originálních spolupracovníků sehnal stáda tupých, ale
spolehlivých, věrných a oddaných žáků' ldeří přenechali V\'-
voj psychoanajysy, a tím iVývoj psycho|ogie vůbec, na
bedrech svého Učitele a spokojili se pouhou exploatací
mistrova učení. objevil-li se časem mezi Íreudisty ducha-
plnější čloVěk, snažící se samostatně pÍacovat a pokoušející
se pochybovat o dogmatech' by| zavÍžen. Psychoanalysa
byla zglajchšaltována a zorganisována ve Íreudistické hnutí'
čímž se ovšem sta]a mrtvou doktrinou, která stěŽí, aIespoň
na poli Vědeckém, přežije sVého zakladatele a stvořitele'



Freudisté' rekrutující se převážně z řad lékařů' obvykle flo_
Sofických a psychologických antitalentů, přejali Freudovy
dohady' předpoklady a náznaky v neivulgárnějším smyslu a
s takovou vírou v jeiich absolutní pravdivost a precisnost' že
s nimi zacházejí takřka matematicky' jako by s exaktními
přírodovědeckými poznatky. Psychoanalytické bádání stalo
se Ve freudismu bezduchou, mechanickou šablonovitou pra_
cí. Freudistovi stačí zhruba znalost Freudov\ich spisů, zna-
Iost všech Freudem koncipovaných komplexů a psychických
mechanismů, neboť ieho Úkolem není bádat: analysovat, ný-
brž aplikovat: Wkládat' FreudiSmus tíhne k šablonovitémU tří_
dění duševních jevů a pochodů, jak nás o tom dostatečně
přesvědčUií spousty bezduchých studií, uveřejňovaných
V rozličných ofciálních Íreudistich/ch revuích, neprávem se
nazýVajících psychoanalytickými' Dnes již toto šablonovité
\rykládání různých záchvěvů lidské duše dospělo nejzazších
mezí' takže Veškerou další činnost nahradil by plně Íreu_
distický slovník, V němŽ by po způsobu snářů našly Všechny
psychické Íenomény svůj stereotypní Výklad. Freudistické
hnutí, které si Vynašlo ustálené V\iklady a deÍnitivní han\irku,
lze právem přirovnati k tajným sektám isolovaným oproti
všem vněiším v|ivům a žijícím si Ve svém světě, ostatním
lidem nepochopitelném a tajuplném. Dnes lze tedy konsta-
tovat' Že snahy o popularisaci psychoanalysy měly paradoxní
Účinek, že namísto, aby byly s psychoanalysou obeznámily
širší Vrstly' získaly pro psychoanalysu houf bezduchých
nadšenců' kteří SVojí naivností odvádějí od psychoanalysy
nejen zájem laiků, nýbrž izájem poctjqich vědců' Psychoa_
nalysa stala se ve Íreudismu mělkou neŽivotnout doktrinou'
pavědou podobnoU astrologi j, chiromantii' atd'

Přestala-li psychoanalysa Ve Íreudismu být vědou, stala Se
však žiVností, neboť jestliže pozbyla přitaŽlivosti pro vědecké
kruhy, nabyla přitaŽliVosti pro hořeních deset tisíc' Freudisté-
praktikové se stali, dík erotickému nátěru Íreudismu' pro lepší
společnost, která je schopna platit Velké honoráře za
''psychoanalytické' ošetření' iakýmisi dUševními 9igo|y' vy-
hovujÍcími slovně neukojeným přáním zklamaných paniček a
nedočka\,ých slečinek' V lékaři_',psychoanalytikoVi'' nachá-
zejí dámy z lepší společnosti trpělivého přítele' který za tUčný
honorář jest ochoten Vyslechnout Všechny jejich vrtochy a
bolesti a jemuž pod záminkou lékařského ošetření mohou
ofuírat svá mélká srdce, aniŽ 

^ráce)í 
na své důstojnosti.

Psychoana|ytické ordinace nabyly kouzla věštíren a intimity
přísně soukrorných ÍajÍokloků' Pro podnikavé Íreudisty se
otevřely zlaté doly' V tomto Úpadkovém rozkladném stavu
doše| íŤeudismus konečně pravého pochopenía ocenění po
celém Světě' l u nás' díky několika podnikavým německým
emigrantům, snaží se tento mroucí Íreudismus zapustit koře_
ny. Leč douÍejme' že bujaré mládí našich paní se nadále
raději přímo Vydovádí na slunném Jadranu' než nepřímo,
v zmračné Íormě, V zatuchlých budoárových ordinacích Íreu_
distů' ovšem' je možné, že freudisté-živnostníci podchytí
časem i ony Vrstvy' které refektujíVýlučně na přímé Ukájení,
a že název psychoanalysa stane se stejně Wznamným nápi-
sem na Veřejích Vykřičených domů, jako dnes nápisy kosme-
tjka, rnasáže atd' V této Íormě byla konečně psychoanalysa
známa již za starověku' jak zřejmo z epigramu Ny'artialova:

,,Trpím hysterií' . '" tak hlásí sťarému choti
Leda a připojÍ stesk: že pl1ý má milovat víc!
Hned však se zajÍká pláčem: ,'oh ráda oželÍm zdraví!
Nežli snad takový lék, stokráte raději smn!"
Manžel radí: ,'Jen žij: květ mládí načpak si ničit?!"
Nakonec schvaluje rád, k čemu již nestačí sám. . .

Mžikem jsou Iékaři zde a lékaři tiše se ztratÍ:
zvednou ji sukně to vše. . . "Trudné to léčení, že!?"

Je patrno' že v dnešním radiu psychoanalysy' ve Íreu-
dismu nejde o Vědu, nýbrž skoro jiŽ jen o živnost. Proto také
přenechrne na příště reíerence o VýVoji íreudismu na starost

živnostenshim úřadům a nikoli kulturním a Vědecl$im kriti_
kům.

Tragicko-humoristický konec Íreudismu má ovšem nedo-
zí.né těžké následky pro vědu, jelakož íreudismem nebyly
zdiskreditovány |enom pochybené teorie a Výstřelky Freu-
dovy nauky, nýbrž, neprávem, i iejí zák|ad _ psychoanalysa.
zkomíráním psychoanalysy ve Íreudismu isou posilovány
snahy primitivních materialistů, hlďajících anatomické a fy-
siologické kořeny duše' Čím později bude Íreudismus deÍi_
nitivně Vyhlazen s povrchu zemského, tím déle bude
psychologie Ve spárech přírodovědy zaháněna do slepých
uliěek. Proto je nutno obnovit svobodné psychoanalytické
bádání a vysvobodit psychoanalysu od Íreudismu, ve kterém
ustrnul ieiíqivoi'

Freud nám ukázal cestu: objevil' že všechny duševní jevy
jsou zrodu psychického, že ie nutno hledat duševní a nikolj
Íysické ÍaKory k Vysvětlení psychologiclq'ch a psychi-
atÍických problémů, že je nutno člověka analysovat a nikoliv
piwat. za druhé pak sám psychoanalytickou cestou objevil
důleŽitost pohlavního pudu pro duševní dění a otevřel nám
tak nové světy expansivního a polymorfního libida' To jsou
pilíře' na nichž je nutno budovat znovu psychoanalysu,
Vymaněnou z područí zglajchšaltovaného Íreudismu' Přes
fiasko Íreudismu dal tedy Freud doslatečný základ k novo-
dobé, naprosto originální psychologii' základ' který sowa kdy
bude náležitě doceněn' Proto: Ať žije Freud, ať žje psychoa-
nalysa' avšak pryč s Íreudismem! Toho by si měli být
především Vědomi naši psycho|ogové' neboť jsou_li dnes
nuceni Vážiti si Freuda, snaží se ho ocenit' nepostihnuvše
ducha jeho učení' začasté místo jako wůrce psychoanalysy'
iako tvůrce Íreudismu'

Bohuslav Brouk: Bilance psychoanalysy k 31. prosinci

'93a 
obálka a typografcká úprava Jindřicha Štyrského. Vy_

tiskla knihtiskáÍna GraÍ a strickeÍ' Praha-ŽrŽkov. Jako sou-
kromý tjsk k Novému roku '1937 vydal autor.

Bohuslav Blouk (1912' Praha _ t978. LondÍes)' psychoanalýik'
č'en sUrrealistické skupiny v CSR od roku 1934. Jeho aktivní skeptj_
cismus so maniÍestova] především V dílech před druhou světovou
válkou' kdy publjkoval m'j' leořetické studie Patologie žvoL1í
zdatnosti, o smrti, lásce a žárlivosti, Psychoanalysa a iadu solklo-
mých novoročních tjsků, z nichž pochází i Bilance Psychoanaky
k 31' prosinci í936' Po válce v roce '1948 emigruje nejprve do Paří-
že' pak do Austrálie a nakonec do Anglie'

POD ROZBORENYM NEBEM
(Hommage á Karel Teige)

JOSEF JANDA

Představení Pod rozbořeným nebem, iehož premiéra
v provedení Studia UBU' za spoluúčasti divadelní a 11lmové
sekce společnosti Karla Teiga proběhla 3'1 . 'Í ' 1 991 V divadle
U Jindřišské věže, si klade za cíl přiblížt po mnoha letech
širší veřejnosti osud jedné z nejvt/raznějších postav české a
evropské meziválečné avantgardy' Autoři se v něm soustře-
dili předeVším na záVěrečné desetiletíTeigova žiVota.

zdramatizoyané te}ítové pásmo ie složeno z poetických
(automatických) textů' teoretických statí a ukázek z kores-
pondence' keré Teige napsal většinou V létech 1941_1 95'1.
Portrét dopl ňu je několi k denn íkov'/ch záznamů Vratislava
EÍfenbergera z přelomu 40' a 50' let' Ukázky z tvorby isou
proloženy úryvky z denunciačního článku Mojmíra Grygara
Teigovština-ťrockistická agentura v naší kultuře truorba
1951)' které metodou kontrapuktu dodávaií celku neza_
měnitelný charakter dokumentu své doby' celek Vyrazně


