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„Psychoanalysa“ Bohuslava Brouka 
 
Z představitelů české meziválečné umělecké avantgardy se 
s psychoanalytickou teorií pokusil systematičtěji vyrovnat Bohuslav 
Brouk.

8
 Světonázorové zázemí marxistické levice, z něhož vychází, dává 

jeho příspěvkům specifický ideový a kritický ráz. To je patrné zejména 
ve snahách o propojování oblastí marxismu a psychoanalýzy, které jsou 
ve třicátých letech alfou a omegou nejen úsilí B. Brouka. V různých 
obměnách je lze nalézt i u některých dalších surrealistů, v širším rámci 
pak u marxisticky orientovaných filosofů a sociologů, kteří patřili 
k představitelům tzv. frankfurtské školy nebo byli alespoň jejími myšlen-
kami inspirováni. Mám na mysli zejména autory jako jsou Th. Adorno, 
H. Marcuse, E. Fromm anebo mimo frankfurtskou školu stojící psychoa-
nalytik W. Reich, ale patří k nim samozřejmě mnozí další. 

Přesto nebo právě proto, že budu v dalších kapitolách sledovat 
zejména ty názory V. Nezvala a K. Teiga, které se bezprostředněji vzta-
hují k úvahám o podstatě a povaze moderního umění a tvorby a současně 
reflektují některé Freudovy objevy, nemohu tato Broukova pojednání, 
v nichž svým velmi osobitým způsobem rozvíjí dílčí kritiku psychoana-
lýzy, vyznačujíc její poměr k marxismu, respektive naopak, nechat bez 
povšimnutí a nepokusit se je zařadit do širších souvislostí. Poukaz na tyto 
příspěvky k Freudově psychoanalýze, které Brouka sbližují „s některými 
– třeba nevyslovenými – postuláty tehdejšího uměleckého modernismu, 
které – zcela obecně řečeno – orientovaly francouzský, stejně jako český, 
předválečný surrealismus“ (Dryje, 1992, s. 16), by nám také měl umožnit 
lépe pochopit povahu afinit a nesourodostí surrealismu a psychoanalýzy 
(naznačených v souvislosti s orientací Bretonova a Freudova úsilí),  v 
nichž se zračí také odlišnost postojů zastávaných na obou stranách 
v otázkách moderního umění a umění vůbec.   

                                                      
8
 Bohuslav Brouk (1912–1978) začal publikovat své první články – poté, co se postupně 

seznámil se členy seskupení Devětsilu – na začátku třicátých let v časopisech ReD (redi-
goval Karel Teige), Zvěrokruh (redigoval Vítězslav Nezval), Erotická revue (redigoval 
Jindřich Štyrský), dále v  Listu pro sociologii a psychologii (řídil Radim Koloušek), 
Tvorbě, Kvartu, Rozpravách Aventina ad. Jeho zájem poutala psychoanalýza, překládal 
též ze statí S. Freuda, C. G. Junga a O. Ranka. Spolu s Vítem Obrtelem a Jindřichem 
Štyrským redigoval leták Rok, do nějž přispěl úvahami o moderním umění. V roce 1934 
stál u zrodu Skupiny surrealistů v ČSR, na jejíž aktivitě se podílel až do roku 1939. Vedle 
psychoanalýzy se soustředil na psychologii, sociologii a širší antropologické otázky. 
Vystudoval nejprve biologii na přírodovědecké fakultě Karlovy university (1937), poté 
filosofii a estetiku na filosofické fakultě téže university (doktorát 1946). V roce 1948 
odešel z Československa, žil v Melbourne (1951–1958) a poté se usadil v Londýně. – – – 
Vývoj Broukova myšlení a zaměření jeho prací mezi válkami přehledně zachycuje studie 
V. Boreckého (1996a) „Bohuslav Brouk a psychoanalýza v českém surrealismu v letech 
1930–1947“. Jeho zjevem se podrobněji zabývá  F. Dryje (1992) ve stati „A vůbec 
tenhleten Brouk!“. 
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Svou kritiku Freudovy psychoanalýzy přináší Brouk na samém za-
čátku třicátých let v časopiseckých článcích  „Marxismus a psychoanaly-
sa: Problém oidipuskomplexu v moderní sociologii“ (1930), „Filosofo-
vání o psychoanalyse“ (1930), „Genesis“ (1931) a shrnuje ji znovu ve 
své první knize, kterou v roce 1932 vydává pod názvem Psychoanalysa.

9
 

Zvolme ji proto za východisko naší reflexe a pokusme se ji alespoň 
v náznaku konfrontovat s dobovými reáliemi, zařadit ji do kontextu teh-
dejší psychoanalýzy u nás a vymezit její místo a úlohu v Broukově lite-
rární činnosti vůbec.  

Publikace byla nakladatelem ohlášena jako „první české dílo o mo-
derní psychologii Freudově, Jungově a Adlerově“. Z předchozích kapitol 
však víme nejen, že Brouk nebyl jediný, kdo se u nás vážněji zabýval 
psychoanalýzou, ale že ani jeho kniha není prvním českým dílem o ní.

10
 

Přesto jistě nelze popřít, že tato práce patří mezi jedinečné pokusy o 
výklad a interpretaci psychoanalýzy v době, kdy její přijetí u nás nebylo, 
zejména ve vědeckých kruzích, tak zcela samozřejmé. Z autorů blízkých 
českým psychoanalytikům o této „další české publikaci o psychoanalyse“ 
referuje psychiatr H. Bondy (1932). Stručně shrnuje obsah knihy

11
 a 

přidává i několik kritických poznámek. Ty se týkají otázky zavádění 
českých ekvivalentů k některým německým pojmům a věcné i formální 
stránky těch formulací a závěrů, v nichž se hovoří o psychopatologii. Na 
druhé straně pak akceptuje Broukovu  kritiku poukazující na nezájem, 
mlčení či zjevnou averzi k Freudově psychoanalýze v našich zemích a 
upozorňuje na to, že i u nás jsou „psychoanalytičtí pracovníci“, kteří se 
v roce vydání Psychoanalysy veřejně prezentovali Sborníkem psychoa-

                                                      
9
 Ve stejném roce, kdy vyšla Broukova Psychoanalysa (1932), vydal Breton v Paříži své 

Spojité nádoby, knihu, která se významně dotýká otázky spojitosti Freudovy psychoana-
lýzy, surrealismu a marxismu.  
10

 Toto stanovisko nicméně zastávali Štyrský a Teige, kteří Broukovi v surrealistické 
skupině přiřkli místo „psychoanalytika“ a jeho práce považovali za první hodnotnější 
psychoanalytické příspěvky u nás (srov. Štyrský, 1936; Teige, 1938). Nezval (1938c) je 
označil za schematické, abstraktní a kompilativní, ale až po své roztržce se surrealistickou 
skupinou. 
11

 Brouk rozvrhuje knihu do pěti větších celků: Therapie, Sexuologie, Analysa, Metapsy-
chologie, Adler & Jung. V jednotlivých kapitolách pak navozuje celkový obraz tehdejší 
psychoanalýzy. Shrnuje vývoj psychoanalytické vědy a historii psychoanalytického hnutí; 
po svém se vyrovnává i s kritickými námitkami proti psychoanalýze. Načrtává genezi 
terapeutické techniky psychoanalýzy a podrobuje kritice psychoanalytickou léčbu, její 
možnosti a cíle. Pojednává o Freudově modelu psychosexuálního vývoje, rozšiřuje jej o 
období puberty, které si podle něho zasluhuje zvláštního výzkumu, a současně, 
v návaznosti na Ranka, posune počátek psychického života až do intrauterního období a 
rozhodující význam ve vývoji jedince připíše matce. (Tyto jeho myšlenky však neopustí 
obecnou rovinu úvahy.) Dále se podrobněji věnuje postupu analýzy pacienta, základním 
pojmům a nosologickým kategoriím psychoanalýzy. V závěrečné kapitole se krátce 
zabývá Adlerovou individuální a Jungovou analytickou psychologií a jejich poměrem 
k Freudově psychoanalýze. V obhajobě Freudova materialismu se staví proti jejich dese-
xualizačním a příliš filosofujícím tendencím a jejich přínos nakonec odmítne.  



  61 

nalytických prací (1932). V tomto bodě však bude více méně na obou 
stranách i nadále přetrvávat hluchota, která se pro vztahy mezi surrealis-
mem a psychoanalýzou stane charakteristickou.

12
 Jestliže totiž Brouk v 

knize shledává, že Češi nemají žádného psychoanalytika a že se psycho-
analýza v Čechách nesetkala s „příznivou“ odezvou  (na což Bondy 
reaguje), lze kořeny takového tvrzení nalézt spíš v ideově zabarvené 
kritice a interpretaci psychoanalýzy, než v prosté neinformovanosti.

13
 

Zcela jasně se Brouk (1936a,b) vyjadřuje o několik let později v článku 
„Dialektický materialismus a psychoanalýza“ a v soukromém tisku Bi-
lance psychoanalysy. V něm na jedné straně vyzvedá psychoanalýzu 
jako novodobou a originální psychologii, které dal Freud základ jednak 
tím, že postuloval psychický původ duševních jevů, že při vysvětlování 
psychologických a psychiatrických problémů obrátil pozornost 
k duševním, nikoli fyzickým faktorům a za druhé, že objevil význam 
pohlavního pudu v duševním dění a koncipoval svou teorii libida. Napro-
ti tomu ve freudismu, který je podle Broukova mínění uzavřenou, hoto-
vou, a tedy mrtvou doktrínou, vidí diskreditaci tohoto základu psychoa-
nalýzy. V něm už podle něho nejde ani o rozvoj svobodného bádání, ale 
o „bezduchou, mechanickou a šablonovitou práci“ ortodoxních Freudo-
vých stoupenců, a ani o vědu, nýbrž o živnost freudistů–praktiků, která, 
jak už neopomene dodat, se i u nás snaží zapustit kořeny. (Brouk, 
1936b).  Tady autor, dost přezíravě, naráží taky na německé psychoana-
lytiky, kteří pomáhali zakládat psychoanalytické hnutí v Československu, 
kam se přechodně uchýlili před nastupujícím fašismem. Takové jedno-
stranně vyhrocené odsouzení psychoanalytické „praxe“ do jisté míry 
naznačuje propast mezi představiteli umělecké avantgardy, přijímajícími 
do svých koncepcí moderního umění některé Freudovy podněty, a prak-
tikujícími psychoanalytiky. Tyto Broukovy (pozdější) soudy nicméně 
neodhalují pozadí jeho kritických výhrad, směřujících k Freudovi a psy-
choanalýze.Vraťme se proto k jeho knize. 

Už v Psychoanalyse (1932) nalezneme rozlišení mezi psychoanalý-
zou a freudismem, oba pojmy však nejsou proti sobě stavěny do tak 
nesmiřitelného protikladu. Freudismus Brouk ještě nechápe jen jako 
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 V. Borecký (1996a) ve studii o Broukovi poznamenává: „Pro Broukův okruh a pozděj-
ší surrealisty existovala vždy jen Broukova díla a sborník byl ignorován. Vytvořila se tak 
pro české poměry symptomatická tradice, která mezi umělecky orientovanými intelektuá-
ly a psychoanalytickými odborníky přetrvává dosud.“ (Borecký, 1996a, s. 69). – – – 
Řekněme už nyní, že jednou výjimkou byl v  tomto ohledu Z. Havlíček, který se jako 
jediný surrealista stal také uznávaným psychoanalytikem. 
13

 Jiné vysvětlení Broukova tvrzení z roku 1932 by se nabízelo v případě, kdyby byl jeho 
názor určen přísně národnostním pojímáním tehdejší psychoanalytické reality: v té době 
skutečně nebyl žádný Čech psychoanalytikem. Byli zde Rusové (Osipov), Němci (Rei-
chová), Rakušané (Fenichel), čeští Židé (Windholz), ale nikoliv Češi. Výjimkou byl sice 
Stuchlík, jeho vývoj se však přes jistou počáteční afinitu k psychoanalýze už od třicátých 
let ubíral jiným směrem (Kocourek, 1997). 
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uzavřenou doktrínu několika Freudových ortodoxních stoupenců, ne-
schopnou rozvoje, ale rozumí jím ty teoretické hypotézy a teoretizace 
Freudovy, které nejsou dosud plně doloženy dalším vývojem psychoana-
lytického poznání. V psychoanalýze vidí v podstatě totéž co později: 
metodu, která odhaluje libidinosní smysl našich projevů, tedy psycholo-
gii odkrývající latentní smysl duševních jevů, která akceptuje jejich pu-
dový (libidinózně–sexuální) ráz. Navíc dodává, že mohou existovat a 
existují některé širší i speciální teorie, které se s Freudovými mohou 
rozcházet, ale nemusí nutně kolidovat s takto vymezenou psychoanalý-
zou. Broukova kritika (alespoň ne v rovině pojmové) se tedy ještě neuza-
vírá v dichotomii psychoanalýza – freudismus, ale je vedena v „širší“ 
perspektivě. Řekněme, že je poněkud diferencovanější. Přesto už zde 
jsou zřetelně přítomny dva póly autorova hodnocení Freudovy nauky – 
nadšené přijetí psychoanalytických objevů na straně jedné a striktní 
odmítnutí „cílů“ psychoanalytické léčby na straně druhé –, jehož pozadí 
tvoří v obecné rovině tvrzení, které má svůj původ v dialekticko–
materialistickém světonázoru, jehož byl Brouk zastáncem, totiž že „psy-
choanalýza jako věda o psychickém životě je materialistickou psycholo-
gií, avšak její teorie zabíhá do idealismu“ (Brouk, 1932, s. 33). Stejný 
názor tehdy zastávali mimo jiné Breton, Teige a Nezval.  

Brouk Freudovu psychoanalýzu kritizuje potud, pokud by chtěla 
„hygienizovat“ či racionalizovat ono vnitřní, iracionální a neznámé já, 
které předtím objevila „za škraboškou naší oficiálnosti“, a přestavbou 
vědomí přizpůsobovat člověka (neurotika) realitě. Proti tomuto domně-
lému cíli terapeutických zásahů staví revoltu proti panující morálce, 
společnosti a realitě vůbec, čímž do jisté míry absolutizuje schéma mo-
rálka společnosti versus individuální skutečné Já, které je v pozadí jeho 
úvah vždycky přítomno. 

 
„Psychoanalytikové jsou však plně zaujati hygienizační myšlenkou a 
snaží se zjednáním pořádku v našem nevědomí odstranit jeho projevy či-
li jinými slovy jeho rekonstrukcí učinit z něj neškodnou starožitnost za-
betonovanou jako stará gotika do ulic moderního města“ (tamtéž, s. 26). 

 
Tuto větu bychom mohli považovat za kvintesenci Broukova odmítání 
terapeutického úsilí psychoanalytiků, které musíme nahlížet ve dvou 
rovinách. V rovině psychoanalytické praxe a jejích skutečných cílů a 
v rovině obecného (světonázorového nebo filosofického) uvažování o 
takových cílech, které už má pramálo společného s léčbou jednoho kon-
krétního pacienta. Pro Brouka a jeho kritiku psychoanalýzy je charakte-
ristické směšování obou rovin.  

Nabízí–li se zde výklad, že Brouk vlastně nepřijímá analytickou prio-
ritu intrapsychické práce a chce ji nahradit marxistickou extrapsychickou 
aktivitou, tedy revolucí (Kocourek, 1997), je namístě upozornit na urči-
tou specifičnost Broukova „marxistického“ postoje. Z některých jeho 
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úvah a ještě víc z tónu, v jakém jsou jeho práce napsány, můžeme usuzo-
vat na anarchizující dominantu autorova myšlení, která je v jeho textech 
vždycky přítomna a v případě úvah o marxismu možná jen skrývána 
z taktických důvodů, zajišťujících mu přístup na diskusní platformu 
české levice, která ho bezesporu přitahovala. Všimněme si, že Brouk 
nemluví ani tak o revoluci, nýbrž o revoltě, kterou chápe v přísně indivi-
duálním smyslu. Na jeho poněkud heretické nahlížení na marxismus 
dobře ukazuje jeho mínění o úloze a charakteru umění:  

 
„Je–li možné determinovat vůbec po stránce sociální básnickou psýchu, 
je pak jejím ekonomicko sociologickým názorem nekompromisní anar-
chismus. (…) Poeti budou prvými, kteří odpraví starou morálku s jejími 
zákony a žaláři. (…) Umění je protestem proti jakémukoliv řádu nespra-
vedlivému jako spravedlivému, neboť je zaujato pouze v zájmu indivi-
dua, nikoli společnosti.“ (Brouk, 1931a, s. 147).  

 
Jinde dodává: „Marxismus nezplodil a nezplodí ani jednoho umělce, 
neboť popírá duševní iracionálno a zneuznává hodnotu psýchy jako 
samotného účelu“ (Brouk, 1931b, s. 149). Vidíme tedy, že Broukovo 
zdůrazňování dominanty psychické reality je značné, a že jeho poměr 
k marxismu určuje snaha upozornit na význam intrapsychického rozměru 
lidského života. Broukovo příliš jednoznačné odmítání analytické terapie 
by v tomto smyslu pramenilo spíš z jeho apriorního odmítnutí jakéhoko-
liv útoku na autonomii individua a svobodu lidského myšlení, než 
z příklonu k marxistické sociologii a revoluční teorii, proti níž, stejně 
jako proti psychoanalytické terapii, staví básnický svět iracionality a 
předsudků zbavené Já (intelekt), kterým jedině přisuzuje osvobodivou 
hodnotu a schopnost čelit silám útlaku, jedno přicházejí–li zvenčí nebo 
zevnitř. Vraťme se ale k Broukovu směšování oněch dvou rovin. 

V úvahách o terapeutickém úsilí psychoanalytiků (zejména v kapitole 
Psychoanalytická terapie) naráží Brouk nejprve na nezobecnitelnost 
klasické „uvědomovací“ techniky a na její indikační omezení na ty poru-
chy, kde lze poměrně snadno dosáhnout přenosu a kde je hlavní příčina 
onemocnění spatřována v „morálním potlačení“. Už sama tato skutečnost 
mu stačí k tomu, aby psychoanalytickou léčbu označil za ne příliš úspěš-
nou a zpochybnil tím celou Freudovu terapeutickou teorii. Bylo by jistě 
zajímavé sledovat poněkud zavádějící logiku Broukovy argumentace, 
kterou dochází ke svým závěrům, nemohu však zabíhat do velkých po-
drobností. 

Poté, co označí psychózy, které „mají odlišnou etiologii a vyžadují 
proto zvláštního pojetí“ (Brouk, 1932, s. 24), za „pravý“ protiklad neuróz 
a určí jejich příčinu ne v potlačení požadavků samotným subjektem, 
nýbrž v jejich neukojení realitou, dojde k závěru, že „lékařem“ se zde 
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může stát pouze společnost a změna sociálních podmínek.
14

 Dodává, že i 
tak bude úspěch jen relativní, neboť žádná společenská formace „není 
schopna stvořit na zemi ráj, o jakém sníme v psychóze“ (tamtéž, s. 25). 
Generalizací tohoto „náhledu“ i na léčení neurotiků dochází 
k definitivnímu odmítnutí psychoanalytické léčby. 

 
„Odstraní-li se zábrany, které způsobily translační neurózu, zbývají 
uvolněné požadavky, kterým namísto odporu psychického stojí v cestě 
zákon formality společenské. Neurotik, jenž se tedy ukojoval alespoň 
částečně svým symptomem, má se nyní vzdát ukojení skorem úplně. 
Zbývá mu již toliko sublimace ve fantazii, tedy jinými slovy má být od-
veden od neurózy k psychóze, nechce-li své požadavky vědomě omezit. 
(…) Proč má se pacient učit od psychoanalytika překonati princip rozko-
še a vzdát se snadno dosažitelného, ale sociálně nevhodného uspokojení, 
ve prospěch uspokojení dalekého, zcela nejistého, jež je však psycholo-
gicky, tak i sociálně bez pohany? Vidí-li v této práci Freud konečný cíl 
psychoanalytického šetření, má šetření špatné vyhlídky.“ (Tamtéž, s. 25–
27). – – „Přimět neurotika, aby se spokojil s normálním ukájením, dosta-
čujícím ostatním, je idealismus psychoanalytiků doufajících, že z lidí 
udělají roboty, zbavené jakékoli osobitosti“ (tamtéž, s. 114). 
 
Povrchnost takových a mnohých jim podobných úvah netřeba doka-

zovat. Brouk nejenže toho ví velmi málo o psychopatologii, která hraje 
v jeho úvahách podstatnou roli, lépe řečeno, má zkreslený obraz o její 
konkrétní podobě, ale ani jeho představy „hygienizačního ideálu“ nejsou 
podloženy teoretickými závěry samotných psychoanalytiků, z nichž by se 
na jejich nebo Freudovu ideu „zracionalizovat lidskou činnost a uvést ji 
do harmonie s naší společenskou maskou“ (tamtéž, s. 29) dalo usuzovat, 
a zůstávají tak – mimo Broukovu přímou psychoanalytickou zkušenost – 
nepodloženou spekulací. Vidíme, že jeho kritika psychoanalýzy se neob-
rací ani tak k jejím skutečným rozporům, ale polemizuje spíš s poněkud 
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 Takový závěr vyplývá kromě jiného z toho, že Brouk příliš zobecňuje Freudovu teorii 
konfliktu, a přestože se jí snaží vidět v širší perspektivě, než je perspektiva oidipské 
problematiky, není schopen se vyhnout tomu, aby přičítal veškeré psychopatologii kon-
fliktní povahu a její příčinu hledal v rozporech, které situuje na osu libido – Já – vnější 
svět. To je dnes těžko udržitelné zobecnění, zejména pokud jde o tak  těžké poruchy, 
jakými jsou psychózy. – – – To, že se změna sociálního klimatu společnosti podílí na 
proměnách psychopatologických obrazů, je zřejmé. Tak se dnes například už jen velmi 
vzácně setkáme s klasickou hysterií, na níž vlastně Freud vybudoval svoji teorii. Nemů-
žeme nicméně říct, že by duševních poruch ubývalo. Proměňuje se jen jejich psychiatric-
ký obraz, v němž se často mísí i více nosologických jednotek. To je na jedné straně dáno 
rozvojem poznání v oblasti psychoterapie, psychologie, psychiatrie a diagnostiky, které 
dovoluje vidět mnohem jemnější nuance duševní poruchy než dříve. Na druhé straně lze 
samozřejmě příčinu spatřovat v určitých změnách kulturní a civilizační struktury, které 
mají také vliv na ústup některých starých a vznik nových forem patologií. –  Složitost a 
hlubokou provázanost takových změn s životem jedince však Brouk přechází, aniž by ji 
podrobil vůbec jaké analýze.  
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pokřiveným obrazem, který si o Freudovi a cílech psychoanalýzy sám 
vytvořil. Přesto, že Broukovi nelze upřít určitou znalost toho, co psycho-
analytická léčba obnáší a o co usiluje (v kapitole Psychoanalytická tech-
nika celkem obstojně načrtává její podstatné prvky a shrnuje její vývojo-
vé proměny), zůstává tato jeho „znalost“ teoretickou. Skutečná podoba 
procesu psychoanalýzy, ke kterému jeho výhrady směřují nejčastěji, mu 
je utajena a jeho obrysy si může jen představovat. Jeho formulace týkají-
cí se psychopatologie a terapeutické teorie psychoanalýzy, které jsou 
natolik obecné, že mu dovolují vyvozovat nejrůznější závěry a soudy, tak 
zůstávají přespříliš abstraktní a mnohdy zkreslené. Vůbec nepředpoklá-
dají jakoukoli hlubší dynamiku duševní poruchy, ať jde o její etiologii 
nebo patogenezi anebo o psychologické působení na ni.  

Dalo by se také říci, že zdroj možného nedorozumění  je tam, kde 
Brouk vidí původ duševních poruch – v „materiálních příčinách“, v 
„biologicko-ekonomické krizi“. V hledání možnosti jejich zvládnutí 
proto nevěří v sílu slova a nedůvěřuje jeho psychickému působení. Uvě-
domovací techniku tak hodnotí jako více méně nefunkční a pokud vůbec 
k nějakým změnám v průběhu psychoanalytického léčení dochází, přisu-
zuje to důvěře pacienta a sugestivnímu vlivu psychiatra nebo psychoana-
lytika, který může mít jen těžko delšího trvání. Jím navrhovaná „řešení“ 
ovšem zůstávají iluzorní a do značné míry naivní, zejména v těch bo-
dech, kde směšuje rovinu psychologickou, která předpokládá porozumě-
ní hlubinně dynamickým souvislostem duševní poruchy, s rovinou obec-
nější úvahy o svobodě člověka a možnostech jejího dosažení. Tady se 
Brouk stále znovu vrací k „racionalistickému ideálu“ Freudovy psychoa-
nalýzy, který kritizuje. Odmítá všechny pokusy o uspořádání pudového 
života vědomou kontrolou, které pro něho znamená jen další „potlačení“, 
aby tak mohl konkretizovat svou představu „svobodného“ individua.  

 
„Ze stanoviska ekonomického mají být pro duševní obsahy uvolněna co 
možná největší kvanta libidinosní energie. Libidinosní význam představ 
má býti spíše posilován, než potlačován. Z druhého topografického hle-
diska pak měla by být zábranná centra mezi předvědomím a nevědomím 
právě tak jako i mezi vědomím a předvědomím omezena na minimum a 
fluktuace psychických obsahů z nevědomí k stavům vědomým, co nejví-
ce podporována. Proto ze stanoviska dynamického je si přát vědomé ak-
tivnosti představ na místo ponechání životních cílů nevědomí za proti-
chůdné konstelace našeho vědomí. Osudem našich pudů budiž přímé tě-
lesné ukojení všech způsobů a přebývající energie nechť dojde sublima-
ce.“ (Tamtéž, s. 168–169).  
 
Teprve tam, kde se Broukovy úvahy přidržují obecnější, mohli by-

chom říct filosoficko–básnické roviny úvahy, se jeho myšlenky dostávají 
do sousedství oněch revolučně kritických koncepcí rozvíjených v dílech 
některých filosofů z okruhu frankfurtské školy. Nicméně v Broukově 
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případě se setkáváme spíš s osamocenými myšlenkami, které toto sou-
sedství potvrzují, než s nějakým ucelenějším pojetím. Jejich diskutabilní, 
dvojznačná a mnohdy matoucí povaha,

15
 vyplývající mimo jiné ze smě-

šování oněch dvou rovin, jak jsme o tom mluvili výše, nám znesnadňují 
přímou konfrontaci s jinými autory, kteří ve svých dílech usilují o kritic-
kou integraci Marxe s Freudem. Zčásti se o tuto konfrontaci pokusil R. 
Kalivoda (1968) ve své práci Moderní duchovní skutečnost a marxismus, 
když k těmto snahám přiřadil i Broukovy příspěvky, které považuje za 
významné pro marxistickou interpretaci psychoanalýzy.

16
 

Je třeba znovu připomenout, co Brouka na Freudově psychoanalýze 
přitahuje a v čem ji akceptuje. Je to především její „materialistický“ 
charakter. Shrňme jen, že Brouk uznává význam „moderní psychologie“ 
pro veškerou vědu a její psychologické stanovisko považuje za podstatné 
všude tam, kde je předmětem zájmu lidské jednání. V psychologii, lépe 
řečeno v „moderní psychologii“, je také ochoten spatřovat poslední krite-
rium, „neboť dále než k sobě samé naše psycha nesahá“ (Brouk, 1932, s. 
32). Psychologií tu Brouk rozumí psychoanalytickou psychologii, kterou 
jako vědu o psychickém životě považuje za přísně materialistickou. Toto 
přesvědčení odvozuje z pudově–biologického determinismu, v kterém 
vidí základ psychoanalytického pohledu na lidskou psychiku. Bylo už 
řečeno, že psychoanalýza má pro Brouka význam především tím, že 
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 Na jedné straně označí psychoanalýzu za „apologii naprosté sexuální nevázanosti“ 
(Brouk, 1932, s. 97) a zredukuje problém psychoanalytické léčby na boj s morálkou, 
který má vést k větší, ne–li absolutní, sexuální svobodě, omezované ze strany společnosti. 
Na druhé straně se ve svých úvahách o „osvobozování“ pudových požadavků dotýká 
širších otázek rehabilitace emocionálního života člověka. Nemůžeme však tvrdit, že by 
tím Broukovy myšlenky přestaly být do určité míry zjednodušující, už proto ne, že v nich 
odmítá přihlížet k jiným pudovým silám než sexuálně–libidinosním. 
16

 Kalivoda (1968) o Broukově Psychoanalyse poznamenává: „Ačkoli celek této práce 
nepůsobí jasným dojmem, ačkoli tato práce obsahuje řadu jednostranných, mechanických 
a neudržitelných premis, obsahuje přesto v určitých základních otázkách cenné myšlenky 
a postřehy, které představují objektivní krok vpřed v marxistické interpretaci psychoana-
lýzy. Tak je to především v otázce sublimace. Broukova formulace zní: »Sublimace 
sexuálních tužeb ve vědě a v umění není nikterak závislá na morálním potlačování libidi-
nosních požadavků. Spíše by bylo možné, že kdyby tato sublimace nebyla nevědomého 
smyslu, nedovolovala by jí morálka vůbec volného průchodu. Sublimace není žádným 
způsobem omezováním libida, ba mohl by se tvrdit spíše pravý opak. Sublimace nezna-
mená desexualizaci našich požadavků, nýbrž chtěnou sexualitu nesexuálních fenoménů. 
Osud našich pudových tendencí v sublimaci není vynucený, ale žádoucí. Sublimaci je 
nutno pokládat za rozrůst sexuálních požadavků. Libido nemůže se plně ukojit přímou 
sexualitou a erotikou… Lidský pokrok je závislý na genialitě nevědomí, zásobující náš 
intelekt imaginací. Sublimovaná přání našeho libida jsou předlohou a plánem veškeré naší 
činnosti. Transformací sexuálních objektů byl umožněn rozvoj lidské kultury, avšak to se 
nestalo nikdy zásluhou omezující morálky. Libido nemusí být potlačováno v přímém 
ukojování, aby se ukájelo i sublimovaným způsobem« (s. 128–130).  Přes jednostranně 
absolutistický charakter těchto Broukových »protifreudovských« formulací je zřejmé, že 
způsob, kterým zde Brouk vymezil problém sublimace, je vytvořením onoho modelu 
»nerepresivní sublimace«, který o více než dvě desetiletí později rozpracovává Herbert 
Marcuse“. (Kalivoda, 1968, s. 99). 
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objevila pudové a nevědomé základy projevů člověka a koncipovala 
svou teorii libida. Vrhla tak nové světlo na nejrůznější oblasti lidského 
poznání a překonáním omezení starých psychologických teorií a termino-
logie napomohla novým způsobem vysvětlit řadu jevů, do té doby opo-
míjených nebo nepovšimnutých a prohloubit tak znalost lidského života. 
A právě tady se Brouk snaží psychoanalýzu (zejména koncepci sexuální-
ho pudu) včlenit do světového názoru dialektického materialismu. Psy-
choanalýza pro něj přestává být prostředkem léčení, nýbrž svými filoso-
fickými a sociologickými důsledky nabývá na významu „vědeckém“. 
Tento vědecký význam chápe Brouk v přísně scientistickém duchu.

17
 

K integraci marxismu a psychoanalýzy, v jejichž univerzální povahu a 
platnost Brouk pevně věří, tak může dojít teprve poté, když je pro „lid-
skou psychologii“ uznána jak determinace pudová, tak determinace 
sociálních a přírodních podmínek, tedy i vnějších ekonomických vlivů: 
„Jsou–li naše pudy podstatou a zdrojem našeho života, neznamená to 
ještě, že by nemohly být a nebyly formovány sociálním prostředím“ 
(Brouk, 1930d, s. 159–160). Propojování obou plánů, psychologického a 
sociálního, je tedy pro Brouka samozřejmým předpokladem výše zmíně-
né integrace.  

Mohli bychom se dál zabývat Broukovou interpretací psychoanalýzy, 
zabíhali bychom však příliš daleko. Ať už se na jeho úsilí aplikovat psy-
choanalytické poznatky díváme jakkoli, nelze se ubránit dojmu, že 
Brouk, vědom si požadavku psychoanalytického výcviku, zamítá mož-
nosti a účinnost psychoanalytické léčby také proto, aby mu nic nebránilo 
v tom, považovat se za marxistického psychoanalytika: „Zamítáme-li 
však jak teoreticky, tak prakticky terapeutickou schopnost dosavadního 
způsobu léčby, není pražádných námitek, proč bychom při nejlepším 
vědomí nemohli zůstat jako psychoanalytikové marxisty“ (Brouk, 1932, 
s. 33). Z této pozice pak může rozvíjet všechny své úvahy o komplemen-
taritě psychoanalýzy a marxismu. Tato tendence však není v jeho knize, v 
níž se autor více soustředí na zevrubné shrnutí Freudovy nauky, tak vidi-
telná jako v časopiseckých článcích, které jí předcházely a v nichž důraz-
ně odmítá všechna tvrzení o neslučitelnosti Freudovy materialistické 
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 Brouk redukuje lidskou psychiku na její biologickou podstatu, na něco „čistě biologic-
ky hmotného“ (Brouk, 1932, s. 34) a abstraktní filosofický pojem duše odmítá. Také 
libido, jehož existenci bez výhrad přijímá, považuje za „veličinu chemickou, exaktní 
vědou v budoucnu víc a více kontrolovatelnou“ (tamtéž, s. 183). Takových „zjednoduše-
ní“ bychom v celém jeho díle našli celou řadu. – – Dnes vyznívají mnohé scientisticky 
laděné Broukovy vývody víceméně „komicky“, získávají kvalitu specifického humoru, 
někdy až ne–chtěné mystifikace; to naznačuje také V. Borecký (1996a). Podobně se 
pokouší Broukovu kontroverzní „scientistickou víru“ interpretovat F. Dryje (1992), který 
v jeho způsobu argumentace a myšlení odhaluje a objevuje kvality básnické. Oba autoři se 
shodují v tom, že autorův „způsob“ přináleží k určité linii myšlení, vyjádřené u nás napří-
klad v díle Ladislava Klímy.  
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psychologie s Marxovou koncepcí člověka. Nicméně je v ní obsažena a 
tvoří základ všech Broukových úvah o Freudovi a psychoanalýze. 

V dalších jeho pracích ustupuje sice psychoanalýza do pozadí širším 
koncepcím, nicméně ani v nich Brouk nepřestane při zkoumání nejrůz-
nějších jevů lidské zkušenosti uplatňovat některé psychoanalytické po-
znatky a mnohé, leckdy jen naznačené myšlenky a témata bude v dalších 
svých statích a knihách dál rozvíjet. Brouk se v nich věnoval např. mož-
nosti emancipace a sociálního uplatnění žen, antropologicko–
sociologickému pohledu na lidskou sexualitu, psychologicko–
sociologickému rozboru fenoménu sebevraždy, problematice nadání, 
geniality a šílenství a otázce psychologické geneze tvůrčích osobností 
vědců a básníků,  tematice komična a humoru, životnímu slohu. Zmínit 
musíme i autorovy kratší polemické eseje, vydávané každoročně formou 
soukromých tisků, v nichž s notnou dávkou sarkasmu a ironie reagoval 
na nejrůznější jevy každodenní skutečnosti, která jej obklopovala. Autor 
se rovněž vyjadřoval ke speciálním psychologickým, sociologickým a 
programovým otázkám umění a umělecké tvorby. O některých z nich se 
zmíníme zvlášť, v souvislosti se stanovisky, která k problematice moder-
ního umění a tvorby zaujímali další představitelé českého meziválečného 
surrealismu, především Nezval a Teige. K podrobnějšímu studiu Brou-
kova díla odkazujeme na příspěvky V. Boreckého (1996a,b), který 
Broukovy práce podrobně shrnuje a zařazuje do  historického kontextu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




