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JIŘÍ oPELÍK

cLtszuCIiTův''VÍptrřistcÍ'' notulfutl',ŽALÁŘ m;,rptunĚ;šÍ"

Je to zv1áštní, s jakou rezistencí už pů1 století vzdoru-

je česká l i terární histor ie -  která se oprávněně nauči}a brát

v potaz každý soud F.X.Šaldy - ša1dovu výrokl l  /z x.L93o/, že

máme 'v rvanu olbraehtov1 v řaláři nejtemnějšín psychoanalyti-

ka před úředním ustavením psychoanalýzy v líteratuře|, .1/ š"rau

něJ na nys11 samozřejmě českou literaturu: jemu sannému vysvít1

patrně průkopniclrý význam olbrachtova románového debutu /z r"

1916/ až na pozadí nocného zájrou o hlubinnou psyctrologii, jímŽ

domácí písemn1ctví koncem dvacátých let ínf ikovala avantgarda

během své současné proměny od poetismu k surrealisnr ,/běhen

třicátýeh let or,.}ivnila pak hlubjnná psycho1ogie tviiř.nost čes-

kého psycho1ogického románu obecně,/.  Tuto rezístencí jako by

však částečně ospraved1ňova]-a nel ' idonost toho, kdo českou 1i-

terární veřejnost seznanoval s existencí, postuláty i  } i terár-

nín up1atněním psyclroanalýzy uŽ od r " l9o7,2/ t j .  C"Fischera

/mimochodern olbrachtova generačního drutra./: pokud Fischer

v přehledných stud1tcn)/ uvácě} přÍk1ady beletr istů ov}ivněných

Freudovou školou, nikdy nejmenova]- olbraclr.ta, 8č pátra1 po torn-

to  v1 ivu  právě  ve  ' ' vídeňské bďet r i i ' ' 1  a  pokud psa1 /1929/

speciálně o ,,ŽaLáŤi nejternnějšín'' /dáLe J"n Žl,/!/ neuvedl ze-

se tento rcmán ani slr""lvkem do vztahu k hlubinné psycbologíÍl

pouze v závěrečné scéně knítry sh}eoal vl1v l'ruské psychologie

sužujíeířro motÍvu dvojníkovského' ' ,  tedy vl iv Dosto;evského"5/
- i jostojevski j  

fígrrruje v interpretacícir  Žt l  dodnes,6/ dod,,".  je

také bagatel izován3 převratně nová oríentace tohoto románu a

s tím 1 jeho vývojovi? ,y,nu,.1/



Koncen dvac5tých le t  se  i  o lb racht  rozepsa}  o  svém vz tahu

k psychoanalýze'  resp. o psychoanalyt ickém východistu Ž]t,  avšak

v projevech vel ice omezené nebo vůbec žádné pub1ic i ty.  Y sou-

kromém dopise jeůnonu jugoslávskému adresátovi  polenícky napsa}:

"váš dopis je ni  důkazen, jak se moucří l icé někdy mý}ívají '

jdou-1i  ne něco pří1iš učeně a hledají ane; logie v Korolenkovi ,

Dostojevs:kém i Tó lstém. Úrerem Ža3'áŤe není ani vy1íčení poezie

s lepectví, ani  strhování nimbu lásky, aní sat i ra na opěvatele

mi lostn1i35 a manželských pletek, ani  vytýčení věcí hodnějších

zájmu mužova, a je- l i  z t 'bho něco v knížce, není to h1avní"

/ . . ./  Yéc s komisař 'em l*achem je jasná jeko den; pan komisař '  cí-

tí,  že je|ro manželství je omyl,  pouta lás!:;z že nejsou pro rrě.

ho, že se v té růžové voň..vce utopí. Touží po záchraně, to jest

po zbavení se.Iarmí1y. Ále je pří l iš zbabě}ý, aby se k tomu

př iznal  sobě i  jí" Je př .í l iš honetnÍ, korel .: tní, přó l iš dobře

vychovan;Í a pří1iš spraveclívý'  aby se nějaké podlost i  doved1

dopust i t  vědoměo }íu, tek se jí dopustí nevědomky" Jehb divoká

touha po sr,,obodě mu ffistě vytvoří situaci, která se mu velmi

dobře hodí, s i tuací veskrze prolhanou' které však jeho mozek

věří./ jeno sny nikol i ./  a která ho nakonec dovede tam, kam chtěl  'nB/

V přednášce o vlastní tvorbě řekl pak Olbracht o psychoanaly-

tícké ško1e zásaině: t 'Dnesl  Po ve}kých studiíctr psychoana1yt ic-

kých'  n ikdo nepochybuje o tom, že unělec}cé tvoření jest v nej-

užšírn spojení s pohlavním životem. Psychoanalytická škoIa !'Ťeu-

dova dokonce dříve tvrdíla, ž. sexualíta jest jedinýn motivem

umě1eckého tvořenÍ a z ní že se dá vyvodit i  vše ostatnÍ. Za

většinou všech knih stojí nějaký m1}ostný- záŽ1.tek, nějaká tou-

ha, nějaká bolest '  někdy za ní stojí zeeLa určitá žena, která,

1 když nepíše knihu ceJou, určuje mnoho z jejího s lohu, z její
I

I
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ná1ady, ernotívnost i '  jasnost i  čÍ zmatenost i"  Př iznávám se, že

je tomu tak ve většině rných knih" Př i tom ovšem v knize o lásce

nemusí b.r,?t an1 slova. Cítím velmi jasně, že ná prrní hriha ' 'o

zlých samotářích'' byla psána zcela určítou ženou, ač v ní není

o 1ásce a n.i lovánÍ ani s1ova" Ta strašIivá touha Frickova po

bratru a to jeho chátrání je noje touha a moje chandra. l ' smu-

tek a zuř ivost ' 'Rasíka a psa' , ,  to je nrůj smutek a moje zběsi-

1ost pro to' že mílovanou rná někdo jÍný. To jsou tedy ony nej-

int innější intínity '  o ;qj ichž podrobnostech autorn nechce a

nem1že mluvit jako }tF,ťF žádlý j1ný člov..ikl ač by bylo ve}rni za-

jínnavo u každého jednot i ivého spisovatele podívatí se na jeho

tvoř.ení právě z této str:án}ry" Jmenoval jsem vám tuto svojj- prv-

ní nladou knížku proto, že u ní jest toto pŤehodnocování sexu-

á1nost i  v s loresnost nejpřímoěařejší; a nejpr" lh leonější. J inde

je to kompl ikovanější.

A1e vídeňská psychoana1ytÍeká ško1a nemě1a úp}nou pravdu

a FreuČ sám odvolal .SVoU původní tezj^ o sexualitě jako jecriném

notívu tvoření. . jest ještě jeden motiv }ídského konání, stejně

sí1ný' jako láska, která v podstatě není j1nýu než puc1ern k Za-

chování lidskétro poko1ení. A tímto druhým notívem jest pud po

sebezachování, t j .  pud po zactrování živočišného inČivídua" V nej-

jednoduššín stadiu je to touha po ukojení potřeby jí i1a a pítí.

i ia vy*Eším stupni pak bojr organ1zace, otázky hospooářské' zápa-

sy národnostní a t ř .ídní" Ání útěk,/ař t ře l- . . 'a jen l i terární útěk

ze skutečnost i ,/  není nic $iného, a také pokonr, náboženskost,

to jest touhu po sebezachování alespoň na onom světě, můžeme

převést na tento základní pud všeho živého. A také k1id' idyla'

rozkošnictvú, toř jen druhá strana medaile' znenenající nasyce-

nost a bezpečí, t j .  zbytečnost starat i  se o sebezachování, které
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za rtr le j iŽ obstaral  nebo ještě obstarává někr j iný. 1o vše

se musí ;evit taxé v l iterasrře. i '-Ině z mnohotvárnýctr forem,

v  n ichž se  pud po sebezachovánÍ jeví ,  je  ne jb l ižší bo j .  Na jde-

te jej  ve všech ných knihách. A t řeba by to by1 jen boj se se.
( ) /

bou samým.||// ťooobné se Olbrecht také vyslovíl  v Jeonom tehdej.

ším interview: ||A co se týká té otázky po inspiraěních zdro-

jích: boj,  př l rooa1 Ž.ena. "LC/ } iáš příspěvek dovozuje zá*.adní

podí1 existence psychoana1ytické ško1y na genezi a struktuře

ŽN, sán však uetodani psychoanaly$ické kritiky nepracuje; ta-

tcováF psychoanalytická analýza :ZI{ dosuo chybí,ač je zatódová-

ním ps1ichoana1."'tického stanovis]la do olbrachtqva textu opráv-

něna dvojnásob.

Žlr není ,'víceňský'' svou scenérií . odehrává se na ěeskén

venhově a v Praze -r ale už poonínkaní wého vznÍku. olbracht

žÍ1 v hlarrním něstě nonarchie oc.] ledna L9o9 do ří jna 1916, a

to jako red.aktor čes<ý.ch sociálně demokratÍckých Dělnických
\./

l istů; mezí četnýničeskými autory by1 tu považován za ' 'nejzTa-

1ejšÍho spísovatele m1adé české Vídnět '  . l l /  Clbracht napsal ŽN

ve Vídni pravděpodobně v roce 19f4' resp "IIIJLZ/ a ži-ir ještě

ve Vídni, když román s vročenÍm }9}6 koncem roku L9I5L3/ v Pra-

ze vyše1. .Je skutečností, že právě v době Olbrachtova vídeňské-

ho pobytu doš1o v dějinách psychoanalýzy - je1íŽ Iyiekkou se Ví-

deň jako Freudovo působíště př.irozeně stala - ke kvalitativní-

mu z)-owvoZe á1ežítosti osamoceného badatele se staIa mezíná-

rodnÍ školou s rozvětvenou organizační strukturou a rozsáhlou

ediční činností. Ze specíální léčebné metody se promári la v re-

volučnÍ vi-zj- 1idské osobnosti, která svýn vIivem zasáhla jak

ce1ou oblast hrrmanitních věd' ůak krásnou literatunr. Z jedno-

litého hnutí se ./hlatmě secesí Ad1erovou a Jungovou,/ rozštěpi1a
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do několika sněrů.L4/ Freud v těch letectr vydáva} nová a vždy

revídovaná vydání evé *Traundeutrrn 8" /tgL44/ , k ntŽ o"R€Erk

/od 2.vydání l.:gog/ příč1eňovď své strrdíe rTraum r:nd Dlchturrgo

a 'traum und ldythosfr1 W.Stekel vydal srovrrávací materl.álovou

stud1i 'Díe Tráume der Dichtero /L9l2/, 9ám Freud pub11kova1

/lgto/ svou prosIulou studíl nE1ne Kindhe1tserlnnerrrng des

Leonardo da Vlnc1' atČl. Psychoalanýza se sta1a populárnÍ, ovšem

nejea roznachem své akt1v1ty' nýbrž t sí].ou odporrr, kteqý vzbu-

zovala: , /Tteud/ tratte sl'ch cler Un1versl'tát r:nd lřrren akaden1-

schen VorsÍebt1gke1ten entfrendet durctr dÍe r:nerschfitterltche

Art' n1t der er sÍch vomagte in blsher r,rnbetretene r:nd ángst-

licb geniedene Zonen der irdtsďr-unterird1schen Tr1ebgelt, a}so

geraťle Jene Spbáre, ůber díe jene Zelt das ,Tabu' feierlictr

ausgesprochen. Unbewusst epůrte d1e opt1n1st1sch-]'lbera1e seltl

dass díeeer wůomprom1seler1sche Getst 1hre Tbese von der a1]'-

uárůtcrren Unterdrůekung der Triebe durch die ,Vernunft' unó den

'Fortecbr1tt' n1t se1ner Tiefenpsycho1ogÍ'e urrerbitt].ích unterr-

n6nrte, dass er 1trrer líettrod1k der Tgnor1errrng des Unbequemen

gefátrrticrr Yar durch se1ne nitleídslose Technik der Entschleie-

tt.tll$o Es war aber nl.ctrt d1e Univers1tát a1-leJ.n, nlcbt nur der

Klťrngel der a].tmod1eehen Nenrenártzte, d1e slcb geme1nsam vehr-

ten gegen díesen unbequemen ,ÁuseeneeÍter' - eg var d1e 4anze

We]'t, clie ganze alte selt' d1e a1te Derrkgrt, die oora].íeche ,Kon-

verrt1on', ea war díe ganze Epoctre' d1e 1n 1bn den Entschleirer
\-/

fůrehtete. tr,angsaqĎitaete 81cb e1n árzt1tc}rer Boykott gegen lhn,

er verlor seíae Frarr|g, rrnd da wissenscbaftI1cbe1ne ťřresen

und seIbst d1e kúbnsten seiner Problenetellungen n1cht zu w1der-

1egen lÍargn' versuchte nan geíne tneoríen vom Traum naďr w1ene-

ríseher Art zu erled1gen, índem man s1e íron1s1erte oder banall.-
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s1erte zum scherzhaften Gesellsctraftssplel' /st. Zwe!ý.L5/ p,o-

vokující taŽení psychoarraLýzy nebylo možno nezareglgtrovat.

Metaforický titul knthy dal autor objaenit jejínu protago-

n1stwí, kon1saři civ1}ní správy Machovl: 'žalářen nejteměj-

ším.' Je pod1e něbo s1epota, Žáruvost a 1áska, to trojí dořrro-

mady, ale zároveň v odetupňpvané h1erarchí1: vnější s}epota

Je mr nakonec tnou ještě nejsnes1telněJší' nlternou nevidonoa-

tí a tudíž nevěděním a tudíŽ nejÍstotou ťlaleko horší je ŽátLí-

vost , ítu" naxinální pak sán zdroJ žárl.1voetí, láska. u""t,16l

Je jeťkrín z olbrachtových 1deoJ'ogů 1ásky, hu nasteduJe node1

Ťady raných olbrachtbvých povídek /,Dvé kapltoly románuo, rHra

na pohád}ill'' rLáskařn ev;m způsoben též sem patří l2g"1L7/ tr"-

scenovaných Jako střet dvou mužů, stoupenol prot1chldných kon-

cepcí 1ásky' o ženu, ieŽ - jsouc přírodou - stoJí vně těchto

1deolog1 í" /Ideologíc@ anttpodem komisaře Nlacha, uplatňují-

cím se pouze v rovině dÍskuee o Iásce, je v ŽN student Král./

Macb od zaěátkrr žije svůj vztďr k ženě /k Eené, která ho bez.

březe nÍ'luJe a obd1vujď Jab Írrferno nedůvěry, nedůvěra z D'e.

j1etoty Je dmostí jebo ].áety"18/ Vyžgduje egocentr1ckyl abý

byl své Ženě ce15m evěten, k tonrr by jÍ však potřeboval odÍzo-

lovat od celébo wěta 'venkur. Každá llnflltrace' světa ltdí

ťlo jeho MJenatví znmená totÍž pro Jetn vlastn1cké nároky

potenciáIní otrro Eení a ohrožení přínáší strachol9/ poétrrá 'L

Jako sarnec' který 81 wzaaěkovaI revír, ale ktený je pernmeDt.

ně ohrcžen pmetou ex1stencí J1nýÓ gamců. K talrto nepřátelgké-

nr světu ae - Y jeho oěích - navíc př1dává 1 Žena s9up3 deval.

vuje Jeho kýžené postaveaí absolutnítro vladaře tín' že ho na

sobě ětní eexlrá]'ně závlelým "2a/ Kon1sař konpenzuje o\nlJ strach

žárliveckýn deptánírn n1losůného objektu; podlmuje láslcu nedů-

věrou, renatůédá' že láska váŽe a zavazuje, nestojí o tol aby
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se láska ověřovaIa a stvrzovaIa právě tín, že .'pro d:.ází,, svě-

temo .Ie-lt s Ženou mužem tny' tj. nej1stoty' je naprotl tonri

bez žarl1 nrržen jaeu, tj. rozqrglného úěelu a naplňovaného
2L/

s1ání. 0d glwraz1á].nícb let je nu tdo].eu cíeař Díok1ecián

ko 'muž velké vůle a provedeného životnítro pIánuo ,22/ úděI

ntrže ztotožňuje s pov1rrrrostí přtspívat k dokonalému chodu oko.

loJsoucího světa. V této sféře nlže věc1 poznat a oblá&rout,

což je otamnr Y€ sféře ládcy' vyIouěeno. Stálé /a pŤí slepo-

tě fakt1cty roetouct./ ohrožení v jedné sféře nedovo1uje nu

soustředlt se na druhou sféru' n1terqý konťL1kt mez1 neusku-

teěnlte]'n5in sebeuplatněnín v lásce a uskqiteěn1telnýn sebeuplat-

něrríu v prác1 je psych1cby etále nároěnější a vyěerpávár Macha

natollk, Že ee rozhodne toto d1Iena znršlt lÍ.Lv1dací *tenné'

sféry ve prospěch oné, v níž "ví' a je proto s to probIéuy

zvládat. Tento konťL1kt noáro 1nterpretovat jako srážkrr g€Xtl.

á]'ního pudu s pudem sebezácbornfo: Mach nedokáže zároveň uko-

jtt potřebu lásky s potřebou rmttřní svobody. Aby se aachrá-

n1l při ž1votě - takto sán sobě svou situacÍ vyhrocuje -, musí
( stavÍ se vlaetně do role

obětovat Jednu z jeho nejpodstatnějš
dobrovolného kastrát.a,-,/ .

všecka I1bldinozní energte n1že pak

být a taEé je převáděna ./sub1inuje./ do jeho ěinorodébo organi-

zovárrÍ okolojsoucíbo světa.23/ sk*," toto potl.aěení př1zrrává

se ovšen sféře sexual1ty prior1ta. A přiznání této prlor1ty

odkazuje na uěení Freudovo.

Y sorrřůase a tínto ovllvněnín - a ve srovnárrí e předctrozí

Olbracbtovou beletr{'stikou bezprecedeněně - patří v hl zvlášt-

ní níeto t význan noěníuu E snu, denrrínu snu a paranoldrrí ha-

]'uc1nac1, a to Jak každénu jevu zv1ášř, t* jejtch uvedenénu

seskrrpení dotrronady. Ilned óo l.kap1toly - avšak s výaanem

celoronánovým - je vkonponován noórí sen 5achův, podaný tu -

Po-

Ja-
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ka vždy honetního a korektního /pgtože získa1 penÍze l

vaJový lóetek a nearsí JÍt pěšky' ulže sgtčas doatav1t

Jakoby s vydatnýn př1epěnÍm tzv. dnrhotného zpracování - v po-

době ucelené hístork3r. Tímto sne6 - V DěmŽ kooisď L{actr neza-

brání c1zímu omyJ-u, protože nrr oryl přtnáší osobní prospěcřt

a dorpluje nu překlenout se přee osobnÍ nesnáze - ukájí se

ÍIuetrativně jetro vytěeněné přárrí vyřešít kr{.t1ckou s1tuacl.

wébo lntiuního žlvota /zapow'ěl doma peněženkrr, ale potřebuje

pegízď, avšek na cLzí úěet /od p1ko}íka na nádražnín n""i'u

neoprávněně př{jíná peníze ory1en vracené/ ' an1ž sén v;rvlnuJ'

nějakou lnlc1atlnr /pouze se nebrán'í vzít cizí perúze, eám pod-

vod neorganl dlď a anlž bylo porušeno jebo6 dobré jnéno ěIově.

ka vždy honetního a korektního /pgtože peníze na trarn-

D8 D9o-

Ťízený r!řad a neztratit ta]š pověst dochv!]:rébo' tj. stoprocent-

ně spo1eb1tvého úředrríka/. v ŽN Je tento sErv kauzá]'nín vztďtu

k stáva jíct žlvotní reď1tě erúcího a sníeí sám ee stávÁ ra-

ctonálním, uyř uagatel1zujícím interpretem v1astnÍbo gnu jako

projevu svétro bodvědoného nitraí "24/ Takto je postaven fanatis.

Bus pravdy konleařen pnoklauovaný do Íron1cké perspekt1vy: ten.

to foatlsmus odhaluje s1ce v tlgrnílině jedrrárrí řadu drobnýďt

Ěžerrs$ctrn LŽí / iIEllž Jarntla cbce parado:crě svého mrže chrá.

gLt/, sám se však ťlěje ve jnénu Jedné vďké' generál.ní neprav-

dy. zníněný noční een je v textrr Ještě jednou zopakován ./regu-

nováď na závěr Machova deruríro 8Ílllo V něm st lbctr avou přl

s Jarn1]-ou přehráváZ5/ ve vysrrěrré soudní ecéně s 1nag1nár:níB

goudc€B, který ho obvlňu Je ze sobectví a podIostí a kteceý pŤi-

tom ná do svého obl!čeje vgazerty Jar"6lllny oě1. S$o}u g tínto

ztruštěnín /ze dvou ob]'1ěejů je složcr jedeď dochází knpřesunu

ae s3rnbo}1&ou p}atností: ženíny oě1 pozbývají evé obrryk}é ně-

try a nabývají 'tygřího Žárrt, jďo by byly vsaze!ý do dravěí

b1.wo26/ - ve lbeudově snové s5nbol1ce znauienají d1vop6 21q/í-
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řata z1é pudy a vášně. Tento denaí sen je po způsobu derrních
mů asociální' je opět bnán konlsařovfo přánín být ve svém jed-

nání ospravedIněn. Íoto přání však naráží na odpor: }&acb ge si-
ce ještě vzpěěuje př1jno$t obžalohr, z jeho závěreěného obrarr-
nébo geeta se však už původní sebejl.stota vytrácío2Z/ d"-tr

noční sen styllzováa Jako jednoduše rozrríJená hl.storka, je bo-
ntsařův denní sen styl1zován jako konpozičně náměnější, pTopTg-
covanějěí výjev /scénď, což dpovídá silnějšímr upIatnění dru-
trotrého zpracování, které tlaěí denaí sgr sněrem k zl1terárně-
Iénu fantasng |u.8/ Yeskrze povídkoraý 7;é,z aá pak v á.r *príuěn

tetiěky Eu{y"' Jebž děj sice probíhá vně lÁachova vědoní, kteTý

Je však přesto zaěIeněn do řady noční 8€Ít - derrní S€B - parat

ngÍdnÍ haluc1naee, a to neJen způsobeu své styIizace /t3. rá.
zem vsuvky do ronánbvého cel}u./, al-e hlarmě tín1 že Je vypr{-
věn jeko analogíe k ilpřóběhu! kon1eaře }'iacha a zatíŽen tak vý-
znan€!! ponocné 1nterpretace. T u konlsařorJr řtetiěkJr Eryn 1á-
ne absurdrrí náhoda /to dědififuí naturalist1cké ško1y/ dosavad-
nÍ sněřovánÍ života ./okolnost, že korrkrétní podoba této náhody
spadá do sexuáIní sféry, začlenění do anrnenfiYay jen podpďlrp
je, v5rnlwné Je teké, že prostřednictvt& Emína příběhu se kon1-
gař l4acb vrgcí do sféry infantiIníctr'záEítkú/. Ze strachu před

no.žnJfo obv1n&ín, že není bezrÍborrná . příěeuž prwrdrfr-éto
bezríhorrnoet1 Jsou urěována nravnÍn1 nortapÍ její třídy - l vý-
vozuje Ena z rpředěasnéi def1orace, způsobené při skoku na ko-
něr extrémrí důsledky" lgbrovolně se zříká ni].ostnébo žtvota

a uzavírá se do knrtru uejbllžšíctr přítnrzr\ých, ale etatuje se
t z něbo potér Co Je dotěena rre svých absolut.t*ídr nárocÍctr na

iposIední 'ndru"29/ , na sJmovcornr láskyplnouSVOU

.Ie to

te1ná

to|éŽ.buá - aneboí ja]ro u komÍsaře Macha:

pr1or1ta, enebo radějt l1kvidace vztahr na

s5mpatil.

buĚ nedothu-

partnertv úěct.
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Demonstrat1vní 1zolace je dvojznačná: asketÍcká í pyšná. Ema

jí ťlageIantsky trestá sebe sauu za to, Že ee elocentrtcky pře.

cen11a v hodnocení vlastního Já, ale zároveň jí trestá své nej.

bl1žĚí /a ni1u jící/ oko1í za to, Že hodnotu jejího já znevážil'o,

regp. že jt ve qysokén sebehodnoeení neutvr.di].o" ./Proto jsou

také eřrodné výtky adresované Maďtov1 1nagÍnárrrím soudcen a výt-

k5r a&resovarré Eně Její sestrou, tj. }on1sařovou uatko|I./ Vo1bou

pyšného trestu za vlastní pýctru však Ena zůstává vně láeky' Je-

Jíž nepřÍtowroet palr konpenzuJe dobrovolnou prospQĚnou ěinností.

r toto stanovlsko, že a1tnr1stní a erotlcká lásta se Člí1enatic.

}ry vyl.uěují - anebo naopalc, že práce "pro celek* a zacbování

"rmltřní svobodyň si navzájen nepřekáží -, v]'asbě opakuje ,/a

vysvětluJď postoJ Machův.

Žm 3atozto monograftcky ronán probíhá v 1nterakcl dvou ro-

Y!.n. .Iedna 1nformuJe o Machově vědoní, o Jeho vědoné ě1rvrogt1.

DŤubá Je korekt1ven' první, neuoř je sestavena z proJernl lÍactrova

- řeěeno kdyel populárnín tennínem' 1 olbraghten užívanfu .

podvědoní ě111 z projwrl }íacbow psyctr1by přl oslabené vnttřní

cenzuře. Takto zde ftrrrguje noění 1derrní gen' takto Í\nguJe 1

třetí ě]-ánek v Ďadě: pararro1dní haluciBaee, z nlž olbracht udě-

1a1 velkou závěreěnou ecénu a jtž obdď1l eugest1rmostí úměrnou

reálnénrr obeatru tohoto motirnr.3a/ Í;ext zaéíná l{achornr žárlÍvogt

poetuprrě k]-as1fjkovat jatro nenoc a nadhazuje absencltlékaře

IIE ngrvoqých chorobt, .3ýw,o g1osy eor:vísejí s prouěnou pro.

tagon1stova hdnocgí vlastní "nemoc1r. cler}o žárlivost probíM

s1ce od zaěátkrr do konce ve své ťklasl& é parano1dní fomě / .../

nezvtklatelnébo přeevěděení, které se snaží sanro ospraveČllntt

těB1 nejextrémějěírní fortanÍ. uvažováng,32/ 
"1" 

zatÍmco zpor

ěátku ee líaeh vyžóvá atráněnín clůkaal pro svou žárJ.lvost' dopl-
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ňu.Íe postupuě toto reglstrátorství stále rozhodněJšÍn odbodlá-

ním osvobod1t se od této žár].lvostl /= od evé Ženy/ bez ořůedu

na postoj wé Žay33T - v této souv1slostí přestává 1nterpre-

továt svou žár1lvoat jako etracb ze zt.táty nilovanébo ě1ověka

a z vIastnÍho porrížení a rrykládá jl nyní J*o projev podvědoné

toutryr po svóbo 66.31/ V tonto tíhnutí ke stá].e ertrénně jšín foru

nán bludrré zkušenostl zpřítomrí !íachova žár].1vost haluctnaěně

to, ěeho jí realÍta proetě nedopřává, tot1ž postavu sokal kte-

r5i svou ex1stenct /|nazLexl.gtenct,/ seJne z kon1saře odpovědrrost

za nekorektní rozchod s .Jamilou. Přárrí zbarrit se .JamÍ.ly se

postupně přesorrvá do !&chqÍ a vědoní. Protože však sgbo vědoní

Je e tá1e blokováno strachem ze zjevaé vtqr, uůře se jetro přá-

ní splntt jen rnevyzráno': scénu owobození rnusejí proto zorga-

nízovat autonomrí b'].ubtny lóachova nevědoní .35/ !{ach nezrratně

věří v reálnou exl.stencÍ svého nee:d.stujícího soka /nerozrraí

Jen tonrrl jak se Eohl jebo paradoní zaebrdnce obJevlt právě

v nejpotřebněJší cbvíl'V, trpí tedy psycnózou.36/ Zatínco jeho

žena ae nervově ďrroutí, a ztrácejíc lásklr , zttáe! ee světu,

konteař e1 naopaE nlže koneěně wět oevojÍ't, _ jebo pamP

nol'dní duševní ponrctra Ěanl. Jasnostl sl řád a soudržnost t^BÍ.

telektus neponršrr J".37/raý,á vž jen dodat, že paranoldrrí žár-

Ilvost byla významýu Freudbvýn ténaten"38l

ŽN zajtsté není 1lugtrací Freudovýclr pouěek, vztabgr k cto.

bové podobě psychoanalyt1dré škol.y jsou však systénové a tudíž

ev1dentn 1.39/ rff,to vztary nevyptňujd r ovšen celé význano-

vé poIe ronánu, jsou naopak urěerry za n61te1e význam1 vyšších"

Řeklo se už , Že hl uyr da].ší v řadě olbractrtových p"í" volí-

cích za své téna nrržskou ídeolog11 ]'á€ky. h.I věak hladce zapadl

- tor co nenotůo být zjerné v roce 1916' umožn1lo vidět dovrr.
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ěené autorovo dí1o - také do pr{.márního usilouánl olbrachtov;l

tvorby. Je-Ii dovoleno ehrnout toto usilování do fomr.r1ky,

pak byl o].bracbt autorem, který je vrcholně zaujat poetavením

spoleěenských vyděděncrl ./11dí na ohraj1 spoIeěnostl/ ' procesem'

v něnž s1 vybojovávají I1dekou důstojnost /což není totožné

s osvobozeníg sociá]nía/ a speďáIně pak úlohou, kterou př1

jejích gebeoevobozování braje jej1ctr w{tový názor. olbraďrto-

va ep1ka je evou povabou f1gura11st1cká9 jejín donlnantnín a

kongtantnín $3pen Je typus rzlého samotáře', který prrrráží hra-

nice dosavadní í.zolace a stlrrzuJe sán sobě své llťlství rad1káI.

ním, ú'ýB ě1nen' znl.čením ělověka, jenŽ synboltarje jebo ne-

svobodu" Pocbybrje se někdy' zťla také konl'Eař !í.aů je skrrÍteě-

nýn zlfu sanotářen, nebof poetrádá rTey deklasovanost1 sociál-

níl třídní. Je jín však 1 on, neboř 1 on se ze své sanoty

/tlajnásob motívované l/ rárcé zactrraňuJe pro dělný svět l1dí

obětováním svého bl1žního /ba nejb11žněJĚíL1o/. nutkavou potře-

bou nrozrvázatt ,""y,4a/ a překroěít t'zaěarovarrý tn.r."41/ je

l{8ů legtttnnín náeleťLríken Frickorrýn z povÍttk5r "Ž,ak, /Lnz

o zlýeřr sanotáříďr, l9L3/ ' který obdobně potřebovaI nátůe Pře-

tlout iřetěz, jenž obtoě1l jei /ď spuutalfr. Sebeosvobozen'í

sn{řujícÍ k p1nénu uplatněr.rí ve spoleěnost1 nebylo Olbracb'to-

ví hodnotou autonaticky klaťlnou ěí neproblenatlckou. Ideologlil

kterou kon1sař tÍacb motÍvova]. evé Eebeogrobození, denaskoval

o].bracht jazyken psychomaIyt1cké školy. Toto denaskovárrí

obsďrovalo řadu výaanl obeených. .Ieden, a to pr1nární výmm

BíŤÍ1 prot1 panující tabu1zaci ./idealízac1, rysticlzacl'/ 11d-

ské duše; uěÍnlt z tajeuré substance údajně ěIov*u prspjěené

Bohen arral.yzovatel.ný přednět $řírodrrí vědy .1Tb.![arm: td1e

eeelísche Naturw1seenschaft, dÍe den Namen Peychoana1yse

-r
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trágl" /42/,^,,"nalo otevření uzavřeného, revolučnÍ ěin namíře.

ný prot1 stávajícínru establ1shnentu a zejnéna jeho morálce.

Druhy výr.nam postihova]. sociáIní deterninovanost zábr.arr a př&a-

%ů, jfurž vědoní překrývá pravé pobnutky J.Ídekého konárrí. t]e

zŤeiné, že vrstva vědoní, kterou 1gnoruJe ![actrrlt noční 1 denní

sen' je s1lně sycena jho představanl' .lanýnÍ postaverrín vysokéřro

b;rrokrata' resp. ídeály Jebo třídy; a je také jasné, Ee popIat-

nost konvencím vlastníbo okolí by zapuzeaé Jam1]-e zttžILa €Y€tI-

tuální obnonr vztahu. 1Ťetí význan naopak vJrnezovaL /oaezavaL/

platnost soc1álních faktorú pro život Jeďince, a to objeveníu'

sLoŽek, jinrž je ě1or& nevyhnute]ně zar'ázéa přírodě. Tatto lze sotl

uít za to, Že Olbracht odvozovaI MacřHlv způsob lásky od sorrkro-

mov1astn1cké pqlahy souťlobé spol.eěenské stnrkturxr a Že tohoto

způsotu vyržíl ke kr1t1ce kapitalíerou1 okolnbetí' Ee rnlŽ ctrce

./sexrálně/ vlast nít ženu a Že Je zároveň žmou ./sexlráluV vlast-

něn, spíš nadbazoval otázk5r po vztahu přírody /výyole/ a h1eto-

r{-e, po nohosteďI soclabílizace ltbída atd. V r.ovině llteratu-

r1y byla uveóen5fo význaoeu problenat1zována branÍce strÍktně

zaváděná mezl. llteraturou soc1á].ní 9 n6.Eggíá].ní. v ŽN oIbraobt

nodífikoval díky zníněrrénu objernr své dosavadní pojetí po1ar1ty

muže a ženy, v něuž pod).e dobové ./secesnÍ./ konvence ztotožňovaI

ženu s přírodou /puden, ž1vlen, žLuoteu/ a muže s intelekten

/v,au, organ1zacl, prací/. I nadále /n;apŤ. v }qrÍtrá& rAnna pro-

letářka", íNíko1a Šrrna; loupežník", 'Go1et v údolí",/ slce užíval
\/

dosavadrríh$Fozestavení /rruž s nadosoburín poslárrín - vyslanec

htetor1e, žena jako uctrovávatelka života - vysl-arrk5mě přírody/ t

a).e n3mí 1 v nuž1 objevoval pod clv1lízaění s1upkou pudovou

b3rtost, nauěll se wé muže sv}ékat /Ženské postavy nesvléka]'

olbracht níkdy: vždyi - jsouce přírodou - byly nabé/. čtvrty

význam překvap1vě odhalova]. uožné narc1govské kořeny ěirnost1
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Bavenek zce]'a altnr1stní a vrřra]. tÍn noré světlo např" D8 tro-

tlvaci i podstatu po11t1ckého vůdcovetví, fenoménu, který ve

vídní / i*o poton v Praze/ oou,ffiffin zbLízkaz konísař Mach

tot'Ž gvou pĎtřebrr bezrnezně ovládat v pcd statě pouze přenes}

výlučně na poJ.e organ1zování společnostt l"vede...1 nutí...1

radí, pouěuJe, rozkazuj",7.43/ Zd,e ge nadhazuje nožná Tecepce

Adlerovy psyďrologlel která - V€ vídní v t,éŽe době, tedy rov-

něž před o].brachtovýna očÍma - zdroj jedíncových konfl1ktů

vysvětlovala z Jeho tou[3r po uplatnění' g?o progazení v]-ast-

ního ''1deá]'u [rd1nyfr .44/ Párý význm nadbazoval velÍké otázlcy

omezeností., rozpoTnost1 a iIuzívnoeti sebeowobozovgcího Pro-
ceau č1ověka a nepří.no 1 lldstva. osvobo zent. Jednobo plaeené

a1ěenín druhébo, eeberozdávající se ].áska k ltdeu uskuteěňo-

vaná za cenu okleštěrrí ce11stvétro ěJ'ověka, suverénní záněn-

nost přeh1ížeiící objektlvně platná omezení, to všecko jsou

v autorově perepektívě problenattcké nástroje k získárrÍ svo-

body. Že Jed1ně všestranná a absolut'raí deeÍluzívnost dovo}u-

je rpravděn, tj. ldeolog1l osvobozovacího procegu' abJr ne-

byIa popřenín' nýbrž robvinutín hr:manltas, rení Jístě nejza-

nedbate1něJšín mementem olbractrtova rouánu, i&lŽ ve vývoj1

ěeeké psydxologtcké pl6zy začalr novQkapltolt.



Poz}iÁ!ffcY

ý F.x.šalda: Dnešní stav kráoré p,6,y českéo Tn: ša1dův zápíe-

nlk ), L93O-3L, str.157-

4 o,ttscher: Sen a přání, in: Národní liety 26.7"1907.

)/ o.Físcher: otázky lÍterární psychologie, Pratra L9L7; Psycho.

analýza a l1teralura, !.n; Ťvorba 1., L926, str.75n" ./poton in:

Drše a slovo, L929/.

4.í o.Fisclrer: ha ěeďré ronány, ín: Plán 1' L929-3a, str.412n.

5/ o.ÍIscher: Prob]-én dvojníka v ].lteratuře, i'n: Naš& doba 25,

1917-18, str.283n.r 357n. ./poton ln: Duše a s]-ovo, L929/"

6/ Tak 1v dos]-ovu o.Mot5l1y tr poslďnínu /9./ vydání hl ,/pratra

1973, Spisy f.Olbrachta, w"3/.

7/ Napí.M.Brousek ín: Der PoetÍenus /C.I{auser Verla8, LTI5/ , a

to v ěásti nazvané rBausteíné zu eínem Kurz]'exikon der moder.

nen tschechlschen LíteratuT", v hesle olbracht ŽN oponíjí.

I když pováleěná česká literární b1storť.e o možrrán v}Lw psy-

ďroanaIýay na h{ uvažovala Á,t.Nosek: r.Olbracht ve výwoj1 ěes-

ké předvá].eěrré p,6zy, l.n: Česká Ilteratura 8' 1960, stt.75n./

nebo Jej dokládala /autor tohoto příepěvku v pĎedn]'uvě k B.v3d.

fu, P""h. 1963/, neprovedla jeho důsIednější analýzu. Pro po,-

sledního olbracbtova Bonografietu fiI.Hnízdoz I.Olbracht, Pra-

ba L977/ LeŽ{ takový přístrrs v rovlně ňeprávnýďr poetřetr!',

ve slýctr vtastnícb výkl'adech je však rnlč1 tonuto fenonénu bez-

radnýo

8./ Poprvé tento dopls rrrFEÍ /z t.L929/ cttoval R.Havel v d,os].o-

nr k ?.vyd.hÍ /Praha L959/.

9./ Přednášku prosJ.ovÍ.l o1bracht v ostravě 23.l-L.Ig]o. Uvedený

pasus Je zde ot1štěn nlbec popnré, a to laskavostí R.Iiavlai
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Jrný úryvek z téže přednáštqr pubJ.ikova]- M.Nosek in: I.olbracht;

o unění a spo1ečnosti, Prďra 1958 /str.63n./.

10/ M.Eolas: U I.olbrachta, ln: Rozpravy Avent1na 49 L928/29, é.

39-40, str.ln.

Lý M.íýsek 1n: Ročenka Vídeňské natíce za nok 1913o .r.s.Madra-

rovl t*Ten L9l4/.

L2/ NavlŽená datace se opírá o hypotéa'r, že přt vznl.ku Žr n* ry

značnou roli sub]-lmované udá1ost1 autorova Íntinrrího žl.vota. o

aÍch poťlává jedinou dostupnou mi zprávtr ..I.Do}eža1Jojezdný, žun-

nalieta a překladatel ŽItící ve Vídrr1 1904-18, a to v nepubl.Íko-

voérn příspěvku "Vídeňská Iéta s KamÍlem Zemanen a }lelgrou tda.

líŤovou': frAle /M,aLíŤové/ proievovala stále větší a větší zájen

o Zeuana, který tehdy' jak Jsem věři1, žLl v Vookrege lrtrleden

s Jednou židovskou zpěvaěkou,Soňou Ste1novou, jako nuž a žena.

AIe brzy po návštěvě Malířové jso slyšel, že Soňa náh].e dosta-

!'a výpověě a její místo b,,v baujala Helenka Ma]'ířová.r Tate ten-

to rukop1s nt laskavě zapůJěil Rollavel.

13/ Lutorovo věnování v exeoplářÍ věnovmén Do1ežalov1-PoJezdné-

nu Je datováno 5.L2.191'.

14./ Srov' S.Freud: o sobě i psychoanalýze /Praha L936/, t.Pardel:

Problény psycboanalyt1ckétro bnutÍa ./Bratlelava L97u "
L5/ St.Zwelgz Dle Welt von Geetern ./Fischer Taschenbucb Verlag

L973, etr.JOV.

L6/ Jméaa obou nanželů /KaceL Macb, .}arn1lď jsou jasnou nauá žkou

na žárltvce v české líterární h1stori1 prosIuléřro, Karla Eynka

Máehu, resp. na hrdinku jeho 'MáJeo, jejÍhož svůdce protagonista

bámě ze žárl1voeti zavtaždí. Také pos].ední slova bý /",..Tar.m11o,'

zašeptal"./ zřetelně korespondují s posIedrrím veršem 1. a 4.zpěvu
iMáJei 

1 tato korespondence zdá se být výB]'Wnou Índtclí pro psy.
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ctroanalytickou krlttku h{.

tT/ bé kapltoly ronánr.l, Hra na pohádku, obě ln; Zvon 6, ].905-06;
rYěěné srrlce r

I'áska, inl &rdé květy 8, 19o8-o9l Pak pod tYffi1en.[1ri:-Bejváva1o,

LgzT. Žak, 1n: Zvon ), 19o8-o9, pak in: o zLýeř sanotářích, ].91í.

L8/ JKdo jest tato žena, s n;íŽ žLje j1ž dvě 1éta pod jedinou

střecbou? - Ano! lo jest to právě, Že toho aeví! - Jest dobrá,

č1 jenon bodná? Jest věrná, ě1 jen o.ddaná? Miluje, ě1 jest jenon

:c.éEná? - Ano! To jest to pr'ávě, že toho nevít - A n1kdy toho ne-

věděl. A ona sana toho o sobě také neví a to Jest ze všeho nej-

horší." /ŽN 24 - všecky odkazy jsou na l-vydfuí, Prařra, Fr.Borový

L9l6/ ;M11uje j1? Ano, snad jí ní3'uje, enad j1 veltce niluje,

ale rád ji nená. Neboř jak nožno níti rád n{koho, koho vůbec

nezrráme' kdo jest snad našín přítelen, al.e nožná 1neJvětšín ne-

příteIen' někoho' koho třeba věčně střežtt1, stá1e pozorovatl,

letí a nás1lín z n{ho dobývatt odpověd1 na otáz}ry, ktené 1 jenu

eamotnéEu jsou nezodpověd1teIné?l, /fu 26/

Lg/ ,^ ďtad také prcto , Ee jsen zbabělý a bojín se o teber Po-

něvadž nenán j1nébo ě].ověka na světě. .." /fu 32/

2o,/ rByl'a si pří1'1š vědona, fur:noc patří Jí. A s pnrnín shovíva-

výn porůazením žen1nýcb paŽí - oož přt těžkén postaverrí .Ianolll-

ně mořů býtl přísný k Jejíu !žÍfo,? - cít1l deaateronásobně celé

nevo]^nlctví nlč1 ní a cítilr Co ž1votní eíly a hnlzy bude stát

probojovat se. Byla krásrrá. Vlahou hebkost jejího těla vnínal

bnaten amohonásobenýn a tvary jejÍch nohou a pÍ€ou' dotek je-

jícrr v1aeů Jej denně naplňoraly novou bolestnou rodcoší a jeJí

\ntně jeJ vydražáovala v bezuoc. ,Jarnl'!.o!' sténall zubJ zatÍnal

do rtů a veškerá síIa jeho žl.vota vcbázela do hrotů prstů, j1-

utž v1dlěl, a vždy ncrě viděl; úžas její krásy, do prstl l jež

horeěně sbíraly pol1bky z bradavek JeJích ňader, dávaly se la.
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gkat1 vl'asy jejírp těla a cht1vĚ v sebe sá}y její vorrné tep}o.'

/7'I{ 95-96/ "Lno, zrtaL, věděI, a přece s1 braI vždy nově tuto

Žeau, která nepatříla jemu, která ho klwrala a obelháYa]-a' bra]'

sÍ Jí' poněvadž nus1l, nueíl, poněva.tž Ji nt]'wal, poněvadž se

nečlovedl oprost1t1' poněvadž by1 sIabý, poněvadž byI podlý, Po-
aěvadž byJ' r:nírající." /^I 96-97/

2ý ,Naidu sí radoetiž1vota a dán nu r1ěel. Najdu, ubezpečujl

tě. A1e to Jen bez tebe mohu. S tebou ní.c, neboř js1-11 nt po

bokrr' Js1 jed1nou noJÍ ryš).enkou, nrčlvou a krutou ..." ,/hI +ý
rA1e pochopte, Že lsou nužl, kteří chtějí ovládrrout1 světi

kteří chtěJí naIézt1 nové přírodní zákony, j1chž využ1tí př1-

nese veškerenstvu štěetíi že cbtěJí obrod1t I1detvo; osvobod1t

8Y'1j národ; svou třÍdu. .., /b{ L53/

22/ ?a{ 26.

23/ ,Vnohro o ní pozděj1 přenýšlel Kare]- Bach. Kare1 tríech, slav-

ryl novodvorský sed].ák, utáý hospodářský sp1sovatel a hledangi
odborník v otázkách venkovské sanospráqy, jed1ný elepec v úřa.
dě obecního starosty v čecháďr, organizátot zeuědělsVch druž-
gtev a rádce celého kraje.r /hl rcl/

24/ fu L3.
25/ ,Ano. Tento soud skrrteěně

konal v ložnlc1 penz1onovaného

/h{ rci/
26/ fu ro4.
27/ ,ctrtěl taio sIova soudo1 zařvati v tvář, překonatí j1sto-
A)

t[t svého potůedu zlou potněětlost těchto uodrých oěío.. ale
řekl to kupod1rnr t1še., /ŽN Lo5/

2B,/ Srov. R"lÍo1ff: Verguch e1ner Syetenatík, Í.n: Psychoanaly-

t1sche Líteraturkr1tík /ed.R.WoLft/' ltJ.Fink Verlag, ilhinchen

byl. Ne ve snu' ale pravdlvě se

kon1saře Macha a v jeho duš1or
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1975, str.414-452.

29/ fu 77.

3o/ Srov.dop!.s olbrachtova otce A.Staška z L9.L2.L9.L5: '.Ien jed-

na věc. I&rozí z ětenářů jsou v nej1stotě, zdalÍ Machova žena

v posle.lní kap1tole někoho c1zího néLa v bytě, nebo ne" Každý

ze čtenářr1 soudí j1náěe. Vín, Že pro otázku, kterou js1 cbtěl

Peychtcky rozřešlt' Je věc ].hostejná. Ale ětenář nená být ntkdy

o Žáďn'é událostt v poc}5rbnostecb, pokud událost ta je v udlec-

kén dÍ]'e líěena.r rn: Z rod1nrré koreepondence I.o1braehta ./ed.

R"Itrave]'' J.o]'brachtová./, Prďra 1966, str.91.

3ý nzdá se tedy, že L vy náte jakous1 tuctur tohoto pr.rlvodrrího

zjenr choroby., /hý L58/ r,Jeen nemocný ělověk, tlarm'i1ko.'" /fu

?:65/ rClrrastí zánek v předsínÍ a otevír,aJí ee dveře. Aha, 1é-

kař!" /W LBo/ ňKdo tohle b'yl? Ještě jedenkráte lékař?" /k{ L84/
0|'s lékařem newových cborob Jste se Ještě nerad1l' pane kon1-

sař1 }&chu?,, /hI Lo3/

32/ Vl.Torreault: Psyďrolog1e a duševnÍ nenoc, Praha 19?Dl Bb .32o

33/ "Dá svobodu eobě 1 jí, a není.l1 ělověkep svobody oB81 dá

J1 sobě. Mě]' nejpoct1vější \^11l vyvéstí ze LEI tohgto spolužítí

oba ' nechce-ll .IarnlJ.a' není to Jebo v1na a jelro svědoní jest

č1sto ." /v'II L29/

34l ,'Neuyslíte, Že ŽátLLvost jeď jen podvědoná touha po gvobo-

dě? Vzpíránl se a poalední rwolta nužné svobody prot1 žaláří

a poutům ía*yt" /bt va/
. [sin,aú7 'l

35/ "^ této z nejdů1ež1těJšíaa}6-ébo života netvořll, neočeká-

va].. ..Iak to teťly' Že onen neznárný př1šel právě věael jako deus

ex nacb,ina ve špatnýcb koned1íďrl aby za něbo rozta}' uzelr D8

něJž on sám sábnout1 ee bál? To zůstalo Kar]'u tAachov1 provždy

otázkou nerozřeE€D'oltr,.i /|^ L64/
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36/ ,Do psychóz, j*o ponrcb globální oobností, spadá /.."/

portrcha kontroIy vědoní l' perspekttvního uspořádárrí nlqých

hledtsek a narušení forem kr1t1ckého snyslu./uludná víra u

paranoíe' kde interpretační systém antíc1puje důkazy evé správ-

ností a je nepřístupný .jakéko].1 dlskusl'; parano1kova 1ndíferen-

ee nlči zvláštností Jeho b].udné z}nršemstJ., která ná pro něJ

trodnotu evidentní s]šutečnosti" f![.Foucau1t, 1b1d., str.I}-lz/ .

37/ M.Faoca$lt, íb1d., ettl.Z8.

38/ "Pacano1k pod vll'vero bIudu, eouěasně pronásledovaqý i pro.

následujíeí, odhaJ'ující v n1tnr Jrnýcb své vIast,ní touhy a

avou viaetní nenávist, uil.ující to, co chcc zrr5.ěit, ztotožňu-

Jící 6e 6 tím, co nenávidí, Je charakterist1cký především me-

cban1sry proJekce' 1ntrojekce a obrácenÍ ee prot1 sobě. Freud

Jako první ,/Úuer eínen autob1ograph1ech bescbr1ebenen Fa]-1 von

Paranoia, iíerke, sv.I/.IIT/ vkázal souhrn těchto proceeů na pří.

kIadu paranoídní žárIlvostítl,/u.Foucault' ib1d", str.38/ .

39/ pri redakcích pozdějších vydání odstraňova]. olbracht mj"

1 fornulace' které nu patrně zrrěly příJ.iš dobově; tak škrtl

např. nás}edu"jící odstavec3 íovšem, konísař ví, že tu běží jen

o experj'nent obraznost1, a1'e plně Be v něj vžívá." /bl 9aÍ

Yztalry mez1 jednotl1vyfo1 redakced h{ analyzoval o.Králík:

Rozbor textových zgěn v olbrachtově Ža]'éřt nejtennějšín, lni

Slovo a sloresnost 31 Lg37, XEq str.199-2L!..

40/ fu t"30.

4v ŽN L63.

42./ Th.líarru Freud und d1e Zrrkunf.b. Vortrag gehalten 1n Wien

am 8.Maí L936 zur Fe1er vórr Stgmrnd Freuds Bo.Geburtstag.

$/ Ť.N tx4 o

+4/ Ponye1íne-I1 na to, že se o].bractrt pobyboval ve VídnÍ
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v socielist1ckých kruzÍch, pak snad nebude v této souvis1ostl

zbytečné připonenout tor Co o AdlerovÍ napeal Freudův ž1voto-

pÍsec E..Iones: í... většÍna Adlerovýcťr stoupenců jako také

on sáÍn byli horlÍvÍ soc1alÍeté" Adlerova žela, Rrrska, byla

ú,zce spřátelená s vedoucím1 ruskýro1 revoluc1onářii srock1j,

Jaffe patři3.i k jejín stáJ.ýn návštěvníkůnr lcit,. podle trVe-

dené knltry T.Pardela, str.34/ o
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