
SÁCKÝ, Jan. Smrt v Benátkách: psychoanalytický přístup. PedF UK, katedra psychologie, 

2021. -108 s. (Diplomová práce). Posudek vedoucího. 

 

 Diplomand vytvořil velice zajímavou, velice inteligentní a svým způsobem cennou 

práci, které tématizuje mnohé podstatné aspekty Mannovy mistrovské novely, a přes veškeré 

mé později uváděné výhrady ji plně doporučuji k úspěšné obhajobě. 

 Text se skládá ze 3 částí: z úvodu s představením děje, z vlastní autorovy interpretace 

a z literární rešerše. Samozřejmě, ani první část, představení děje, už nemůže být něčím plně 

objektivním, protože je redukcí, do níž vstupuje představa o interpretaci: je to vidět třeba na 

tom, že autor opomíjí zmínit postavu (křesťanského) mučedníka svatého Šebestiána, která 

vystupuje jako kontrast k (antickému) Erótovi a jeho podobám v dalších jinoších. 

 Je poměrně neobvyklé, aby autor nechtěl znát state-of-art a umístil literární rešerši až 

za vlastní interpretaci. Je to riskantní. Také to někdy dělám, a to v případech, kdy je panující 

literatury příliš a kdy věc může zachránit jen metodologický krok: např. věnovat se textu 

mnohem podrobněji než ostatní. Proto jsem autorovi na počátku navrhl, aby provedl co 

nejúplnější strukturalistický rozbor à la Lévi-Strauss, ke kterému kompozice novely přímo 

vyzývá svými duplicitami, kdy jsou budoucí věci nejprve předznamenány, „věštecky“ 

ohlášeny, aby se pak doopravdy staly. Tuto nesmírně pracnou analýzu diplomand neprovedl, 

ale věc mohl zachránit originální interpretací, což se mu snad povedlo. 

 Jeho hlavní interpretace spočívá v tématizaci božství, numinózna a ve srovnání 

Platónova „Faidra“ s tím, co z něj Aschenbach parafrázuje. Ale toto „božské“ je jenom 

fenomenologie pocitu, který zažíváme při spatření krásy. „Faidros“ nazvali vzdělanci pro 

laika nečekaně, ale naprosto oprávněně dialogem „o kráse“. Antika je v tomto bodě aktuální, 

žitá a nejde o nic historicky vystřídaného: prožíváme ji všichni při záblesku dokonalého tvaru, 

ideálně tvaru lidského těla. Tvar, v originále Form, někdy dokonce Gestalt, jak ji známe 

přímo z Gestalt-Psychologie, je nejčastějším a ústředním pojmem celého textu. To se podle 

mě mělo rozebrat nejpodrobněji, i když to vypadá jako školometská, nudná teorie.  

Jak by se dalo velice schématicky, až graficky vyjádřit, co se odehraje: Aschenbach 

zahlédne dokonalý tvar, eidos; ten ho inspiruje k napsání krátké stati, konečně svěží po mnoha 

letech (po níž si ale připadá vyčerpán jako po prostopášnosti – to je problém sublimace); 

názorný eidos se pak nevyvíjí platónsky do ideje (např. Geist v textu), nýbrž do obrazu 

necudného falu; tento úpadek do „citové svévole“, do lásky, přesněji do zamilovanosti, je 

provázen úpadkem morálním i estetickým (hrdina se neštítí barvit si vlasy a přejít do podoby 

onoho směšného starce na lodi z Pulje): takto „se nevzlétne, ale jen vybočí“ (Aschenbach).  

Falus je podle Freuda a psychoanalýzy tou částí těla, kterou musí mít milostný objekt 

homosexuála, v této narcistní či identifikační lásce. Freudův vliv bych neviděl v „Mimo 

princip slasti“ (publikovaných až mnohem později než novela z r. 1912), ale spíše ve „Třech 

pojednáních k teorii sexuality“ (1905), kde Freud uvádí jednu biografii homosexuála, 

pečujícího pederasticky o svého chráněnce a také tuto poznámku: „Zdá se mi nepochybné, že 

pojem ,krásného´ má kořeny v půdě sexuálního vzrušení a znamená původně ,sexuálně 

vzrušující´. V souvislosti s tím je skutečnost, že genitálie samotné, pohled na něž vzbuzuje 

největší sexuální vzrušení, nemůžeme vlastně nikdy shledat krásnými“ (Sebr. Spisy 5, s. 53). 

 Autor je si neúplnosti své interpretace částečně vědom, protože na s. 102 uvádí: 

„Jedno téma, které silně vystupuje jak v Platónově Faidru, tak ve Smrti v Benátkách, jsem ve 

své interpretaci opomněl – jde o blízce svázané motivy krásy a těla.“ To je pravda, ale 

zdůraznil bych, že zde jinošského těla, kde je právě v pozadí falus. Asi autorovi nerozumím, 

když předpokládá, že by šlo v této zamilovanosti nahrazovat postavy (např. dva stejně staří 

muži či místo eféba dívka); jistě, i pak by se hrdina mohl chovat směšně, ale jinak by se 

všechny koordináty změnily: odpadla by identifikace do mládí a narcistní charakter volby 

objektu. (Což autor na s. 77 připouští.) 



 Dost mě pobuřují autorova tvrzení typu, že „Na rovině jeho osobní psychologie je 

Aschenbach citově nevyzrálý a tím pádem ho nešťastné zamilování přivede do hrobu“ (s. 76), 

protože na mě dělají dojem nějaké instruktáže o zralých a nezralých lidech, kterou rádi vedou 

psychologové nebo psychoanalytici s implicitní představou, že oni sami jsou těmi zralými (a 

přitom mají za sebou třeba pět rozvodů). Budiž, ale je to podle mě provázeno nepochopením 

„narcismu“ u Freuda. Ten neznamená nutně egoismus (mateřská láska je také narcistní, a 

přitom nejobětavější); dále je podle Freuda každá láska narcistní, i ta opěrná (milujeme toho, 

kdo nám dělá dobře). Nepochopení narcismu (který se týká u Lacana právě až Gestaltu, toho, 

že doplňujeme svět na svoje „dobré tvary“) pak autora vede k představě, že Aschenbach 

nevstoupil s Tadziem do „komunikace“ a do „žité vztahovosti“, což mi opět připadá 

moralizující, normativní a sentimentální. Tím by přece Aschenbach ztratil svou exaltovanou 

zamilovanost, mánii, v níž je schopen, jako u Řeků, dělat i ty zavrženíhodné, přesto dál cudné 

(nakonec je jen stalkerem a dál to nejde) a svaté věci: „Opřel se o opěradlo lavičky, svěsil 

paže, a přemožen a obléván hrůzou, zašeptal tradiční formuli touhy – formuli v tomto případě 

neožnou, absurdní, zavrženíhodnou, směšnou, a přesto i v tomto ještě posvátnou, úctyhodnou 

,Miluji tě!´“ (s. 163). 

 Kniha mi tak nakonec připadá jako oslava zamilování a je mi dost zatěžko považovat 

hrdinu za patologický případ, jak to činí řada autorů z „Literární řešerše“. (Nakonec to není 

špatné, odejít v plném klimaxu vášně, a malér se mu postupně stával dřív, v průběhu 

osamělého, nutkavého života a tvorby, kdy vyhasínal.) 

 

 Práci plně doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze 19. 7. 2021       doc. Miloš Kučera, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


