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Abstrakt v českém jazyce 

 

Práce pojednává o rozdílnostech psychoanalytického a historického 

zkoumání. 

Výchozím bodem je dílo Sigmunda Freuda věnované Leonardu da Vinci, 

jehož život Freud rozebírá z psychoanalytického pohledu a vysvětluje Leonardovy 

zvláštnosti na základě jeho dětské vzpomínky. Leonardova nadměrně vyvinutá 

pudová snaha ústící v sublimaci, jejímž výsledkem byla umělecká a vědecká kariéra. 

A také jedinečný odklon od umění k vědě, který byl způsoben sublimací.  

Na Freudův rozbor reaguje historik Meyer Schapiro, který kriticky hodnotí 

Freudův výklad. Snaží se vyvrátit psychoanalytické interpretace za pomocí 

historického přístupu. Zdůrazňuje roli kultury a tradic v životě jedince. 

K interpretacím Freuda i Schapira jsou přidána hodnocení autorů Kurta 

Eisslera a Wayne Andersena, kteří porovnávají jejich práce s příklonem 

k psychoanalýze. 

 

 

Abstract in English 

 

This thesis deals with the differences in psychoanalytic and historical 

research. 

The starting point is the work of Sigmund Freud, Leonardo da Vinci devoted 

to the psychoanalytic perspective. It discusses Leonardo's life and explains the 

specifics on one of his childhood memory. Leonardo´s instinct developed over the 

effort that resulted in the sublimation, leading to his artistic and scientific career. And 

also the unique deflection from arts to science caused by the sublimation.  

Historian Meyer Schapiro responds critically on Freud's interpretation. He 

seeks to refute the psychoanalytic interpretation using the historical approach. He 

emphasizes the role of culture and traditions in the life of an individual. 

To the interpretation of Freud and Schapiro, guest authors Kurt Eisslera and 

Wayne Andersen are added; they compare their work with the shift to 

psychoanalysis. 
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1.  ÚVOD 
 
 

 Na začátku minulého století napsal zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud 

esej o životě Leonarda da Vinci. Jeho dílo nebylo typicky biografické. Oproti jiným 

životopiscům si Freud vybral jeden prvek z Leonardova života, a to jeho dětskou 

vzpomínku, který podrobil důkladnému analytickému rozboru. Práce toho druhu 

nevídaná sebou přinesla mnoho otázek, zda je touto cestou možné relevantně 

získávat informace z oboru historie. Freudovo dílo je představeno v první části této 

bakalářské práce.  

 Freudova práce si našla mnoho zastánců, ale i odpůrců. Jedním z jeho 

odpůrců byl uznávaný historik Meyer Schapiro. Ten podrobil Freudovu práci 

kritickému rozboru pomocí doložených historických dat. Jeho vytrvalá snaha o 

vyvrácení psychoanalytických zjištění je tématem druhé části textu.  

K zhodnocení úspěšnosti Schapirovy snahy či naopak významnosti Freudovy 

práce jsou použity texty autorů Kurta Eisslera a Wayne Andersena. Jejich texty 

pomáhají k objektivizaci výsledků předchozích autorů.  

Základním úkolem této bakalářské práce je nejen poukázat na základní 

rozdíly historického a psychoanalytického zkoumání, ale zároveň představit 

psychoanalytické zkoumání jakožto významný způsob užívající celého spektra 

společenskovědních věd k interpretaci (nejen) historických dat. 
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2.  SIGMUND FREUD: 
 LEONARDO DA VINCI 

 

 První část bakalářské práce představuje dílo Sigmunda Freuda 

„Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci“. Freud v ní shrnuje Leonardův život a 

dílo z psychoanalytického pohledu. 

 

„Ačkoli v malířství zanechal mistrovská díla, zatímco jeho vědecké objevy 

zůstaly neuveřejněny a neoceněny, přece v jeho vývoji se umělec nikdy docela 

neosvobodil od vědce, naopak často vědec silně omezoval Leonarda umělce a 

nakonec jej snad zatlačil docela“ (Freud, 1997, s. 111). Tato citace v úvodu 

Freudovy knihy nastiňuje důvod, proč se Freud ponořil do analýzy Leonardova 

života. V jeho životě v podstatě probíhaly dva životy: Leonardo umělec, již známý 

ve své době pro své malby, kresby, ale i sochy a zároveň Leonardo vědec, jehož 

význam byl doceněn až po jeho smrti. K vysvětlení dvojího života Freud uvádí 

psychoanalytický pohled na sublimaci a teorii infantilního sexuálního života. 

 

2.1  Leonardova porucha 
 

V rámci své práce se Freud věnuje popisu charakteristik Leonarda – vzhled, 

způsob jeho práce, mužský charakter apod. Všechny tyto poznatky odlišovaly 

Leonarda od jeho současníků a nejen od nich, tyto charakteristiky ho činily 

výjimečným. K této jedinečnosti lze připojit i něco co Freud nazýval obecně 

poruchou, na kterou u Leonarda přišel. K postupnému odhalení této poruchy se 

Freud dostal přes popis Leonardova citového a pohlavního života a rozbor jeho 

uměleckých děl.  

 

Citový život Leonarda 

Pochopení Leonardova dvojího života (umělce a vědce) lze hledat původ v 

jeho citovém životě. Freud v kontextu s touto tématikou uvádí dva Leonardovy 

citáty, ve kterých je možné nalézt Leonardovo citové založení. První se týká jeho 

vyznání víry: „Nemáme právo nějakou věc buď milovat, nebo nenávidět, pokud jsme 

ji zevrubně nepoznali“ A druhým výrokem, který rovněž směřuje k víře, se 
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ospravedlňuje z výtky nenábožnosti: „Neboť vskutku veliká láska vzniká 

z důkladného poznání toho, co milujeme, a znáš-li něco špatně, můžeš to také jen 

málo milovati nebo docela nic“ (da Vinci in Freud, 1997, s. 118). Z těchto citátů na 

první pohled vyplývá, že velká láska vzniká až z důkladného poznání, ale Freudův 

výklad směřuje hlouběji – Leonardo těmito slovy chtěl vyjádřit, že to, co lidé 

považují a cítí za lásku, není ona pravá láska bez předsudků. Až poté, co dokáží 

zadržet cit a podrobit jej myšlenkové úvaze, tedy podrobit svou lásku rozumové 

zkoušce a tím ovládnout svou lásku a nenávist jako Leonardo sám, dosahují oné 

pravé lásky. I to odkazuje na jeho silný badatelský pud, jelikož jeho „…city byly 

spoutány, podrobeny badatelskému pudu; on nemiloval ani neměl k ničemu nenávist, 

nýbrž se ptal, kde to vzniká, že lidé mají pro něco zálibu a pro něco odpor“ (Freud, 

1997, s. 118).  

Díky tomuto spoutání citů lze pochopit jakousi lhostejnost v otázce dobra a 

zla.1 Toto spoutání však neznamená, že by Leonardo byl ochuzen o vlastnictví 

takových kvalit, jako je vášeň či touha. Naopak Leonardo „…zaměnil jen vášnivost 

za touhu po poznání“ (Freud, 1997, s. 118). A této touze se oddával natolik, že 

získávání nových poznatků dávalo možnost propuknout spoutaným citům, jelikož 

vždy po zevrubném bádaní následovalo velebení daného předmětu, který byl 

objektem zkoumání. Tím se Leonardo dostával do stavu, kdy byl mimo lásku a 

nenávist, což mohlo působit jako zmiňovaná lhostejnost.2 „Přeměňování psychické 

pudové síly do různých forem činnosti je právě tak těžko proveditelné beze ztráty jako 

přeskupování sil fyzikálních“ (Freud, 1997, s. 119). Jinými slovy zde Freud narážel 

na sublimaci citů, která byla pro Leonarda v této oblasti typická a které je později 

věnována samostatná kapitola.  

 

                                                 
1 Freud mezi Leonardovými vlastnostmi uvádí i lhostejnost, jež odkrývá v rámci zdánlivých 

protikladů, které shledával pro Leonarda typické. Leonardo byl známý pro svoji jemnost, dále i 

mírumilovnost, ženskou jemnocitnost či klidnost. Což ovšem stojí v protikladu s jeho službou 

vojenského inženýra u Cesara Borgie, ve které byl známý vynalézáním nejkrutějších obléhacích 

zbraní. Na jedné straně vegetarián pouštějící ptáčky, které kupoval na trzích uvězněné v klecích, na 

svobodu a na straně druhé člověk, který doprovází odsouzené k šibenici, aby mohl zkoumat jejich 

tváře, jež byly strhané úzkostí, a vše si dokázal poznamenávat do svého zápisníku. Freud tento 

protiklad shrnuje jakousi lhostejností k dobru a zlu.  
2 A proto se také Leonardův život mohl mnohým autorům zdát, oproti životům jiných lidí, chudší na 

lásku a citové projevy. 
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Umělecká tvorba 

Jedním z důvodů, které vedly Leonarda ke zkoumání, byla umělecká tvorba. 

Leonardo sám chtěl poznat princip malby, zákony barev, stínů, perspektivy, ale 

zároveň i malovaných objektů (zvířat, rostlin apod.). Unášen touto touhou po 

poznání, se vzdaloval od umění jako takového a věnoval se více vědě. Díky širokému 

záběru zkoumání, který získal rozpracováváním problému ve svých malbách, rozšířil 

si badatelský zájem téměř na celý obor přírodovědy.  

Následkem bádání, obratu k vnějšímu světu a zkoumání problému, byla 

Freudem vyřčená porucha: „Na obrazu zajímal jej především problém, a za jedním 

problémem se mu vynořovala hned řada dalších problémů…už se nikdy nepřiměl 

k tomu, aby svůj nárok omezil, aby osamostatnil umělecké dílo, aby je vyňal 

z širokých souvislostí…“ (Freud, 1997, s. 120). Tím se bádání, které mu bylo 

nejdříve pomocníkem, stalo jeho hlavní překážkou v umění, ale zároveň i hlavním 

zájmem. 

 

 Další vlastností, která Leonarda provázela v umělecké tvorbě, byla pomalost, 

s jakou pracoval. V některých dnech dokázal nepřetržitě pracovat a jindy naopak u 

díla mohl jen stát a zabývat se jeho vnitřním zkoumáním. Takto Matteo Bandelli 

popisuje jeho práci na malbě Večeře v milánském klášteře Santa Maria delle Grazie 

(Freud, 1997). Ale i při malbě Mony Lisy odkládal její dokončení, až nakonec zůstal 

tento portrét v Leonardově vlastnictví.3 

Rovněž i vytrvalost, s jakou se věnoval svým náčrtům a skicám, které velmi 

podrobně rozpracovával, byla neobvyklá. Vždy se snažil vyčerpat veškeré možnosti, 

které mu byly nabízeny, což mělo za následek velmi těžké rozhodování. Dále i 

nároky, kterým nebylo možné vyhovět, jelikož umělcovo dílo nutně nedosahuje 

nikdy jeho ideální představy 4 (Freud, 1997).  

                                                 
3 I tato Leonardova vlastnost přispívala k jeho poruše, která podporovala zkoumáním problému, 

zabředávání do něj a následně odvrat od malířství. K odvratu přispívala i vlastnost uvedená 

v následujícím odstavci – vytrvalost. 
4 Přidá-li se k této vlastnosti jeho typická pomalost, není pak překvapivé, že ke své práci používal 

olejové barvy, které velmi „…pomalu schnou; tato technika mu dovolovala, aby odkládal dokončení 

obrazu podle nálady a chuti“ (Freud, 1997, s. 115). Olejové barvy nejenže pomalu schnou, ale i jejich 

životnost nemá dlouhého trvání – oddělují se od podkladu, na který jsou nanášeny a i poničené zdi, na 

které maloval, přispívaly k rychlejší zkáze Leonardových maleb. Tento celkový postup práce 
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Je patrné, že Freudem zmiňovaná porucha se projevila v důsledku silně 

vyvinutého badatelského pudu. Dále z Freudova textu vyplývá, že ona porucha 

bránila Leonardovi v malbě a přispěla odklonu k vědě.5 A k tomuto odklonu přispěla 

i sublimace, které je věnována následující kapitola. 

 

2.2  Život umělce a vědce 
 

Následující text představuje jiný pohled na Leonardovu poruchu, nyní již 

s psychoanalytickým výkladem, kdy ji Freud popisuje jako odklon, který při ní 

nastával, jako sublimaci a uvádí příčiny jejího vzniku.  

Z textu o dětské fantazii Leonarda da Vinci je zřejmé, že se v průběhu života 

u něj vyskytly dvě sublimace. „Jeho pubertální umělecký vývoj je potlačován 

vývojem vědeckým, který vznikl už v dětství, druhá sublimace jeho sexuálních tužeb 

ustupuje sublimaci původní…Stane se badatelem, nejprve ještě v zájmu umění, pak 

už nezávisle na něm a stranou umění“ (Freud, 1997, s. 171). Tyto dvě sublimace 

odrážejí dva životy, které Leonardo vedl – život umělce a život vědce. 

 Život umělce byl způsoben jeho první sublimací, ke které došlo v raném 

dětství, kdy zaměnil svou vášnivost za touhu po poznání. Tato záměna vznikla 

v důsledku nezdařeného sexuálního vytěsnění, které probíhá právě v době dětství. 

Tomu se nepodařilo některou část pudu sexuální slasti dostat do nevědomí a tím část 

libida unikla a byla sublimována ve prospěch umělecké tvorby.  

Dále silně rozvinutý zvídavý pud, který byl velmi brzo přitahován sexuálními 

problémy, způsobil, že se malý Leonardo začal zajímat o problematiku létání6 a i jiné 

oblasti zkoumání. Tento pud byl probuzen díky silné náklonnosti jeho matky, která 

svou láskou kompenzovala malému Leonardovi absenci otce v raném dětství.  

                                                                                                                                          
koresponduje s jeho přístupem ke svým dílům, často je nechával nedokončená a odvracel se od nich. 

Odvrat od děl shledává Freud jako napodobování chování vlastního otce, který ho v útlém dětství 

zanechal pouze s matkou. 
5 Přispívajícími prvky byly: pomalost v práci, vytrvalost, s kterou se Leonardo dokázal věnovat 

určitému problému a snaha rozpracovávat svá díla. 
6 Přání létat vysvětluje psychoanalýza jako touhu být schopen sexuální činnosti. A Leonardova 

fantazie, která je uvedena později v textu potvrdila, že jeho dětské zkoumání bylo zaměřeno právě 

tímto směrem.  
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V životě Leonarda lze tedy objevit dva životy, dvě sublimace a dva pudy. 

Tyto dvojice mají mnoho společného, a tím je určité pouto, kterým mohou být 

vzájemně propojeny. První sublimace vzniká na základě potlačené části sexuálního 

pudu, tím následně i život umělce. A právě při umělecké činnosti docházelo 

k odklonu – ke zkoumání problému obrazu, jenž vedl k vědecké činnosti, pro kterou 

byl nezbytný zvídavý pud. A fakt, že zvídavý pud získává svou energii ze 

spontánního sexuálního projevu – ze slasti ze zírání – lze „pud zírání“ připojit 

k Leonardově první sublimaci a jeho životu umělce. Takovýmto uspořádáním byl 

doprovázen Leonardův dvojí život. 

Vystřídání umělce za vědce neproběhlo pouze jednou. První odklon Freud 

pojmenoval jako poruchu, ke které docházelo právě při zkoumání samotného 

uměleckého díla, kdy zkoumání problému odvádělo Leonarda od umění. Zpět 

k umění ho později přitáhlo setkání s florentskou dámou Monou Lisou a její malba, 

jejíž úsměv v něm vyvolal vzpomínky na jeho matku.7 

I přes návrat k umění se po čase opět odklání k vědeckému zkoumání. Tento 

druhý odklon Freud nazýval nejvyšší sublimací, ke které došlo po smrti jeho patrona 

Ludvíka Sforzy8 a tím „opuštění“ Leonarda. Touto nejvyšší sublimací Freud mínil 

napodobování svého otce – tak jako jeho zanechal otec v raném dětství, tak i on 

zanechával svá díla bez další pozornosti.9 Odkládáním děl napodoboval Leonardo 

svého otce. Tato „vzpoura“, jak Freud píše, byla infantilním podnětem k badatelské 

činnosti. 

Zajímavým postřehem Freuda bylo srovnání Leonardova vztahu k přírodě k 

jeho vztahu k matce. Matka mu v dětství poskytla mnoho lásky, útěchy a jistoty, 

kterou později v životě nacházel jen v přírodním bádání. To, že se dokázal vrátit zpět 

k malbě na popud úsměvu Mony Lisy, byla právě jen vyvolaná vzpomínka matky a 

jejího úsměvu a dokázání postavit se oné poruše, která jej doprovázela v průběhu 

života umělce. Avšak po smrti Ludvíka Sforzy se Leonardo opět odvrací od umění 

do přírodních věd, které mu dávaly pocit bezpečí, jako dříve jeho matka. 

                                                 
7 Vliv a význam tohoto úsměvu je rozveden v druhé části práce. 
8 Ludvík Sforza byl patronem Leonarda da Vinci, v době, kdy pobýval na jeho dvoře a byl pod jeho 

ochranou. 
9 Pro umělce je typické, že vytvořená díla považují za své „dítka“. To však neplatilo pro Leonarda. Již 

v poznámce o výběru barev a lhostejnosti k dílům, byl náznak o jeho vztahu k dílům, který byl dán 

zkušeností ze vztahu s otcem.  
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2.3  Psychoanalytické vysvětlení nadměrné pudové snahy 
 

K vysvětlení Leonardovy poruchy a dvojí sublimace jeho života Freud 

přikládá kapitolu zaměřenou na výklad nadměrné pudové snahy, jež u Leonarda 

nastala. 

Z psychoanalytického hlediska lze vysvětlit, proč bádání „ovládlo“ celý 

Leonardův život. „Takový nadměrný vzrůst pudové snahy se vyvinul už 

v nejranějším dětství oné osoby a jeho nadvláda byla upevněna dojmy z dětského 

života, a pokládáme dále za jisté, že část své hybné síly přejal původně od 

sexuálního pudu, takže později může zastupovat část pohlavního života“ (Freud, 

1997, s. 121). Tedy bádání je pudová snaha, která vznikla již v raném dětství a byla 

dále formována. Zdrojem pudové snahy je sexuální pud, což následně může 

kompenzovat část pohlavního života jedince. Leonardo si takto nahradil lásku 

vědeckým zkoumáním. Přesunutí části pohlavního pudu na jinou činnost neboli 

sublimaci Freud definuje takto: „Pohlavní pud má zvláštní sklon k takovému 

spojování s jinými činnostmi, neboť má schopnost sublimace, to znamená, může 

zaměňovat svůj původní nejbližší cíl za jiné cíle, které jsou popřípadě výše ceněny a 

nejsou už sexuální“ (Freud, 1997, s. 121). 

 Počátek sublimace lze nacházet již v dětství, Freud v kontextu s Leonardem 

hovoří o nadměrně vyvinutém badatelské pudu. Tento pud mají všechny děti a tato 

touha po poznání, která je pro badatelský pud charakteristická, se manifestuje 

nesčetnými otázkami, které děti kladou dospělým. „Všechny tyto otázky jsou jen 

záminkou a že nemají konce, protože jimi dítě chce nahradit jinou otázku (týkající se 

sexuality), kterou ještě neklade. Když dítě povyroste a rozumově se rozvine, mizí 

často touha po vědění rázem“ 10 (Freud, 1997, s. 121).  

 Psychoanalýza tento jev vysvětluje obdobím infantilního sexuálního 

zkoumání, do kterého dítě vstupuje kolem třetího roku života, kdy se začíná zabývat 

                                                 
10 Tyto otázky jsou dílem zvídavého pudu. „Dětský sexuální život při veškeré převaze erogenních 

oblastí obsahuje složky, pro které jsou od počátku druhé osoby sexuálním objektem. Toho druhu jsou 

pudy zaměřené k slasti ze zírání a z předvádění (se)…které jsou do jisté míry nezávislé na erogenních 

oblastech“ (Freud, 2000, s. 77). Malé dítě nepociťuje stud při odhalování svého těla, což je pro raný 

věk typické. Až později, po vyvinutí pocitu studu, se zaměřuje na své okolí. To se projevuje 

zvědavostí a touhou vidět pohlavní orgány jiných osob. Zvídavý pud si bere energii právě ze zírání, 

které se objevuje jako spontánní sexuální projev dítěte. 
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otázkami, odkud přicházejí děti na svět. Freud popisuje, že tímto obdobím procházejí 

děti, kterým se má brzy narodit sourozenec a ony se obávají ohrožení svých zájmů a 

svého jedinečného postavení v životě rodičů. A na základě vlastních zkoumání již 

dítě odmítá nepravdivá vysvětlení a začíná „…tušit existenci sexuálního aktu, který 

se mu jeví jako cosi nepřátelského a násilného“ (Freud, 1997, s. 122), avšak jeho 

zkoumání není zcela správné. Dítě si je vědomo, že usuzovalo nesprávně a na 

základě tohoto dojmu – neobstání v první zkoušce intelektuální samostatnosti – je 

zanechána trvalá stopa a dítě je tímto neúspěchem deprimováno. 

Tomuto období Freud připisuje výskyt nových činností díky zvídavému nebo 

zkoumavému pudu. Pro něj je typické, že je velmi brzo přitahován sexuálními 

problémy, či je jimi dokonce probuzen. Bádavá činnost je důsledkem probuzení 

tohoto pudu a jejím prvním velkým tématem je právě otázka: Odkud přicházejí děti 

na svět?  

V následující stati bude rozebrán způsob, jakým děti postupně docházejí 

k pochopení odlišnosti mezi pohlavími. 

 

Teorie infantilního sexuálního života 

 Podstatou teorie infantilního sexuálního života je postupné objevení a 

pochopení odlišnosti genitálií u druhého pohlaví.  

 Pozornost dítěte, především chlapce, obrácena na záhadu pohlavního života, 

vychází ze zájmu o vlastní pohlavní části. Chlapec předpokládá, že všichni mají 

stejné pohlavní orgány a při první zkušenosti pozorování genitálií u dívky, si 

nedokáže připustit tuto odlišnost.11 Svůj úd vidí jako něco cenného a důležitého, 

tudíž absenci údu připisuje nějaký význam. Východiskem mu je vysvětlení, že dívka 

rovněž kdysi měla pohlavní úd, ale byl jí uříznut. Z vlastní zkušenosti chlapec ví, že 

dívka musela něco provést, jelikož i on sám zažil pohrůžky kastrací, v případě že k 

němu bude příliš obracet pozornost. Předpokládá tedy, že dívka musela udělat něco 

opravdu strašného a následně jí pohrdá a zároveň se obává o své mužství. 

 Touha po vidění, která způsobila, že chlapec viděl onen rozdíl, se projevuje 

ještě dříve, než je dítě ovládnuto strachem z kastrace, a to v době, kdy ještě považuje 

ženu za rovnocennou. Tehdy se touha vidět pohlavní orgány druhého pohlaví brala 

                                                 
11 „Existenci obou pohlaví přijímá dítě zpočátku spíše bez námitek a pochybností. Chlapci 

samozřejmě předpokládají u všech osob, které znají, stejný pohlavní orgán, jaký mají oni sami“ 

(Freud, 2000, s. 79) 
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jako projev sexuální činnosti. „Erotická přitažlivost, kterou je dítě vázáno k matce, 

vrcholí pak v tom, že touží spatřit její genitálie, o kterých se domnívá, že to bude 

penis“ (Freud, 1997, s. 140). Při spatření se mění touha v odpor a v pozdějším věku 

u jedinců, kteří prošli hluboce obdobím infantilního sexuálního zkoumání, může dojít 

k psychické impotenci či homosexualitě.  

Předpoklad, že všichni lidé mají totéž (mužské) genitální ústrojí, je první 

z významných a svými důsledky závažných dětských sexuálních teorií.12 

 

 Je-li toto období infantilního sexuálního zkoumání přerušeno nárazem 

energetického potlačení, mohou vzniknout z jeho předčasného spojení se sexuálními 

zájmy pro další osud pudu tři různé případy (Freud, 1997, s. 122):  

1. Bádání má stejný osud jako sexualita.  

 Touha po vědění je omezována a rovněž i svobodná intelektuální 

činnost, především tam, kde působí různé náboženské vlivy. (Tento typ 

myšlení je předpokladem vzniku neurotických poruch.) 

2. Intelektuální vývoj je dost silný, takže stačí odolat sexuálnímu vytěsnění, které 

na něj útočí. 

 Je-li inteligence dostatečně silná, dokáže odstranit sexuální vytěsnění. 

Následně se vrací potlačené sexuální zkoumání z nevědomí a vrací se i touha 

po poznání do vědomí. Díky tomu intelektuální výkony dostávají přízvuk 

slasti a úzkosti, jaký mají i výkony sexuální. Pocit myšlenkového uspokojení 

zastupuje uspokojení sexuální. 

3. Sexuální vytěsnění se nepodaří dostat některou část pudu sexuální slasti 

dostat do nevědomí.  

 Tento typ je nevzácnější a rovněž i nejdokonalejší. Díky nezdařenému 

sexuálnímu vytěsnění uniká libido osudu vytěsnění tím, že je od počátku 

                                                 
12„K pochopení dětského duševního života (pochopení dětského chápání genitálií) nutno použít 

pradávných analogií“ (Freud, 1997, s. 140). Kdy v pravěku „…genitálie byly původně pýchou a 

nadějí všech lidí, byla jim prokazována božská pocta“ (Freud, 1997, s. 141). Analogie ukazuje na 

fakt, že v duševním vývoji jedince se zkráceně opakuje vývoj, kterým prošlo lidstvo samo a dětský 

předpoklad mateřského penisu je podkladem pro vznik androgynního charakteru mateřských božstev. 

(Z této skutečnosti Freud vycházel i při analýze role matky v Leonardově vzpomínce, která je jedním 

z témat kapitoly věnované psychoanalytickému a historickému zkoumání.) 
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sublimováno v touhu po vědění – rovněž se posiluje pud po poznání a 

svobodně se vyvíjí ve směru intelektuálního zájmu. 

 

 Souvislost mezi nadměrně vyvinutým pudem zkoumání a Leonardovým 

sexuálním životem,13 lze doložit třetím případem, kde je možné nalézt podstatu 

Leonardovy první sublimace, tak jak ji Freud popisoval. Jemu se podařilo díky 

infantilnímu uplatňování touhy po poznání v zájmu sexuální zvídavosti sublimovat 

značnou část svého libida v touhu po poznání.  

  

 V této části byla krátce představena Freudova práce, která nastiňuje 

Leonardovu osobnost, v následujícím shrnutí je přidáno Freudovo vlastní 

zestručněné pojetí Leonardova života.  

 

2.4  Shrnutí 
 

Freud si dal za úkol zkoumat Leonardovy poruchy v sexuálním životě a v 

umělecké činnosti. V závěru své práce sám shrnuje své poznatky: 

 „Jeho nemanželský původ zbavuje jej snad až do pátého roku vlivu otce a 

ponechává jej v něžné péči matčině, jíž byl jedinou útěchou.14 Jejím laskáním byl 

předčasně sexuálně probuzen, dostal se nutně do stádia infantilní sexuální činnosti, 

z které je ověřena pouze jedna okolnost, intenzita jeho infantilního zkoumání. 

Nejsilněji jsou jeho předčasnými dětskými dojmy probuzeny pud po vidění (zírání) a 

vědění“ (Freud, 1997, s. 170). 

                                                 
13 Freud se samozřejmě vyjadřuje i k Leonardově sexuální činnosti, je to nepostradatelná součást 

psychoanalytického zkoumání, vede k lepšímu pochopení a vysvětluje mnohé nesrovnalosti 

v jedincově životě. „V oné době, kdy zápasila smyslnost s nejpřísnější askezí, byl Leonardo příkladem 

chladného sexuálního odříkání, jaké bychom sotva očekávali u umělce a zpodobitele ženské krásy“ 

(Freud, 1997, s. 116). Solmi, kterého Freud uvádí, cituje jeden z Leonardových výroků, jenž dokazuje 

jeho frigiditu: „Pohlavní akt a všechno, co s ním souvisí, je tak ohavné, že by jistě lidé brzy vymřeli, 

kdyby nebyl starobylým zvykem a kdyby nebylo také hezkých tváří a smyslných vloh“ (Freud, 1997, s. 

116).  
14 Jeho první matka Kateřina byla nucena se Leonarda vzdát a dát jej do péče jeho otci Ser Pierovi, 

kde byl s láskou přijat, jelikož jeho otec nemohl mít se svou druhou ženou Donnou Albierou vlastní 

děti.  
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 „Tento předčasný dětský vývoj končí nárazem energického vytěsnění a dává 

základ dispozicím, které se projevily v době puberty. Výsledkem tohoto obratu je 

odvrat od jakéhokoli hrubší smyslové činnosti; Leonardo bude moci žít abstinentně a 

bude působit dojmem asexuálního člověka…Větší část potřeby pohlavního ukojení je 

sublimována ve všeobecnou touhu po poznání následkem předčasného probuzení 

sexuální zvídavosti, a tak unikne vytěsnění“ (Freud, 1997, s. 170). 

 „Umělecké tvoření působilo také k ukojení jeho pohlavních tužeb…mezi jeho 

prvními uměleckými výtvory byly hlavy usmívajících se ženy a krásných chlapců, tedy 

jeho sexuální objekty. Jako si vzal svého otce za vzor životní dráhy, tak také on žije 

v Miláně v období mužné tvořivé síly a umělecké produktivnosti, kde mu přízeň osudu 

dopřává nalézt náhradu za otce ve vévodovi Ludvíku Sforzovi…úplné potlačení 

skutečného sexuálního života neposkytuje příznivé podmínky pro činnost 

sublimovaných pohlavních snah…Jeho pubertální umělecký vývoj je potlačován 

vývojem vědeckým, který vznikl už v dětství, druhá sublimace jeho sexuálních tužeb 

ustupuje sublimaci původní, která ji prvním potlačením připravila. Stane se 

badatelem, nejprve ještě v zájmu umění, pak už nezávisle na něm a stranou umění“ 

(Freud, 1997, s. 171).  

 K obratu dochází v době, kdy se setkává „…se ženou, která v něm probouzí 

vzpomínku na šťastný a smyslně strnulý úsměv jeho matky, a pod vlivem tohoto 

probuzení dostává opět popud, který jej vedl na počátku jeho umělecké dráhy, kdy 

začal vytvářet usmívající se ženy…Díky svým pradávným erotickým podnětům slaví 

triumf, že může ještě jednou překonat ve svém umění zábranu“ (Freud, 1997, s. 172).  

 

V této kapitole byla představena část Freudovy práce zaměřené především na 

Leonardův život, v následující část již směřuje k jeho vzpomínce a rovněž i obrazu 

Svaté Anny Samotřetí. Tyto prvky, které Freud interpretoval z pohledu 

psychoanalýzy, neunikly kritice, a následující část srovnává kritiky a obhajoby jeho 

práce. 
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3.  PSYCHOANALYTICKÉ vs. 
HISTORICKÉ ZKOUMÁNÍ 

 

 Druhá část práce je věnována komparaci psychoanalytického a 

historického zkoumání. Ústředním tématem je opět Leonardo da Vinci v podání 

Sigmunda Freuda, k jehož interpretaci bylo vzneseno mnoho výtek. Jedním 

z hlavních kritiků byl historik Meyer Schapiro, který reagoval na některé prvky 

Freudovy knihy a snažil se je vyložit pomocí historických dat. Dále jsou uváděny 

práce Kurta Eisslera a Wayne Andersena, kteří se vyjadřovali jak Freudovi tak 

Schapirovi; oba autoři se snaží o rekapitulaci Freudovy a Schapirovy práce. 

 

 Základní rozdíl mezi historickým a psychoanalytickým zkoumáním je způsob 

interpretace dat a jejich využití. Rovněž i odlišnost pohledů na jedince, kdy Freud 

vidí jedince jako systém konfliktů. Zaměřuje se na povahu a původ protichůdných sil 

a jaký je jejich výsledek.15 Schapiro naopak pojímá jedince pouze jako systém zvyků 

a tradic, nebere v potaz jeho vnitřní život, poté jeho kritika ztrácí určitý nadhled a 

přestává být komplexní interpretací. 

 

Psychoanalytická konstrukce  

 Srovnání psychoanalytického a historického zkoumání je rozdílné především 

stylem, kterým interpretují údaje. Následující stať shrnuje postup, s kterým pracoval 

Freud v rámci psychoanalýzy. 

 Psychoanalýza čerpá z celkového projevu jedince a zaměřuje se i na chybné 

úkony, přeřeknutí či překlepy. Dále pracuje s výtvory jedince (úmyslnými i 

neúmyslnými), jeho sny, bludy, fantaziemi, vzpomínkami atd. Pro Freuda v rámci 

Leonadovy tématiky byla důležitá především interpretace vzpomínek a fantazií.  

 Na vytváření vzpomínek či fantazií silně působí volné asociace jedince, které 

ho k tématu napadají a v nich psychoanalýza dokáže „…vynajít narážky na vytěsněné 

prožitky i deriváty potlačených afektivních hnutí, zrovna tak jako i reakce proti nim“ 

(Freud, 1998, s. 40). Tyto reakce, které působí proti afektivním hnutím i jejich 

opakovaným projevům, jsou odrazy vytěsněných obsahů, jenž vytváří tlak na 

                                                 
15 „The principal question is: what is the origin and nature of the conflicting forces and what is the 

outcome?“ (Eissler, 1962, s. 58) 
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utváření vzpomínky. Pod tímto tlakem se vzpomínky silně deformují a následně se 

již nejedená o vzpomínku, ale lépe řečeno fantazii, kterou jedinec za vzpomínku 

považuje. Níže je uveden konkrétní příklad, který Freud použil při výkladu 

Leonardovy vzpomínky. 

 K psychoanalytické konstrukci Freud dále dodává, že si jedinec často 

vybavuje ve své vzpomínce či snech přesné detaily předmětů, které nenesou hlavní 

význam, ale jsou v jeho blízké souvislosti. A právě tlak vytěsněných obsahů „…chtěl 

ony významné vzpomínkové stopy vynést k vědomí; nějakému odporu se podařilo 

nikoli sice pohyb zadržet, ale přesunout jej alespoň na spřízněné, vedlejší objekty“ 

(Freud, 1998, s. 47). Z tohoto vyplývá, že i detaily mohou nést skrytý význam, který 

může sloužit k psychoanalytické konstrukci. 

 Dalším rysem, který Freud připojil k výkladu psychoanalytické konstrukce, je 

i možnost návratnosti již prožitých situací (Freud tento postup použil právě při 

rekonstrukci Leonardovy vzpomínky), a to především z raného dětství, které 

v pozdějším vývoji byly zapomenuty „…něco, co dítě slyšelo v době, kdy ještě bylo 

stěží schopno mluvit, a co se nyní tlačí do vědomí, pravděpodobně deformováno a 

posunuto působením sil, které se návratu vzpěčují“ (Freud, 1998, s. 47). I přes 

deformaci nesou takto vytvořené vzpomínky v sobě kus pravdy. Psychoanalytická 

konstrukce tkví v oproštění této pravdy od jejích deformací a její zpětné zařazení na 

místo v minulosti. 

  

 Konkrétním případem osvětlujícím rozdíl mezi vzpomínkami a fantaziemi, je 

Freudovo upozornění v jeho knize, které se vztahuje přímo na Leonardovu 

vzpomínku. V tomto upozornění Freud zdůrazňuje jedincovo vlastní pojetí 

vzpomínky a její význam pro něj.  

 Při interpretaci Leonardovy dětské vzpomínky Freud podtrhuje fakt, že se ve 

skutečnosti jedná o fantazii, kterou si Leonardo ve svém životě vytvořil a později ji 

umístil do svého dětství. Toto je zároveň častý původ dětských vzpomínek, které 

vznikají později než v době dětství a jsou následně pozměňovány – „…padělány, 

stavěny do služeb pozdějších tendencí“ (Freud, 1997, s. 127). I fantazie, které nejsou 

pravými vzpomínkami, mají své důležité místo v psychoanalytickém výkladu. „Není 

lhostejné, o čem se člověk domnívá, že je to jeho vzpomínka z dětství, obyčejně jsou 

za těmito zbytky vzpomínek, kterým sám nerozumí, skryta nejdůležitější svědectví pro 
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nejvýznačnější události jeho duševního vývoje“ (Freud, 1997, s. 128). Proto Freud 

neváhal podložit svou interpretaci Leonardovou fantazií. 

 

3.1  Leonardova vzpomínka 
  

 Následující text je již věnován vzpomínce Leonarda da Vinci z pohledu 

psychoanalytického a historického zkoumání. 

 

 Freud svou práci založil na Leonardově vzpomínce, vycházel z předpokladu, 

že psychoanalýza pracuje s vnitřním životem jedince, který sice není zapsán 

přesnými daty, ale i tak zanechává „stopy“, které o něm mnohé prozradí. V případě 

Leonarda byla takovou stopou jeho fantazie o supu: 

„Mám dojem, že už někdy předtím mi bylo určeno, abych se tak důkladně 

zabýval supem, neboť si vzpomínám jako na velmi dávnou událost, když jsem ještě 

ležel v kolébce, že ke mně přiletěl sup, otevřel mi ústa ocasem a mnohokráte mi svůj 

ocas vrazil mezi mé rty“ (Freud, 1997, s. 127).  

 Na jednotlivých prvcích vzpomínky – druh ptáka ve vzpomínce, motiv 

ptačího ocasu v Leonardových ústech a vznik celé vzpomínky, se střetávají 

historické a psychoanalytické výklady.  

 

3.1.1  Druh ptáka 

 Z pohledu historika je nejzásadnějším prohřeškem psychoanalytického 

výkladu špatná identifikace druhu ptáka, to Schapiro považuje za základní chybu 

Freudova výkladu. 

  

 Schapiro poznamenává, že sup, jak Freud předpokládal, byl ve skutečnosti 

luňák. Jelikož „…pták, jenž Leonardovi podle jeho vzpomínek vložil ocas do úst, 

nebyl sup, nýbrž luňák červený – italsky nibbio“ (Schapiro, 2006, s. 104). Freud 

tento prvek fantazie viděl jako nahrazení matky supem, a právě proto považoval 

onoho ptáka za supa, jehož symbolický význam vysvětloval egyptskou mytologií. 

 V egyptské mytologii je matka (rovněž i mateřství jako takové) označována 

supem – bohyní Mut. Tato interpretace se velice hodí do Freudova pojetí ptáka ve 
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vzpomínce. Stejně tak i další charakteristiky, které se nacházejí v legendě; například 

že supi jsou výhradně samičky a k jejich oplodnění dochází větrem. „V určité době 

se zastavují tito ptáci v letu, otvírají pochvu a jsou oplodňováni větrem“ (Freud, 

1997, s. 132). A právě to, že staří Egypťané neměli samečka u tohoto druhu ptáků, 

nahrává Freudově interpretaci Leonardova dětství, který počátek svého života strávil 

bez otce. Vyvstává zde otázka, zda mohl Leonardo znát egyptskou mytologii, jelikož 

egyptské hieroglyfy byly rozluštěny mnohem později, ale Freud rychle dodává, že již 

v této době mohl Leonardo číst vědeckou bajku, ve které sup vděčí Egypťanům, že 

jeho obrazem znázorňovali matku. Dalším důkazem mohou být církevní otcové, kteří 

touto pověstí o supím milostném aktu argumentovali proti těm, kteří pochybovali o 

pravosti Písma a tento příklad používali jako argument z říše přírody k obhájení 

nevinnosti Panny Marie.  

 Toto vysvětlení není pro Schapira přesné. Sám totiž nepovažuje za nutné 

hledat mytologický význam luňáka, jelikož důvod pro jeho výskyt ve fantazii je 

podle Schapira velice jednoduchý – luňák se velmi často objevuje v Leonardových 

spisech o létání. V období, kdy byl Leonardo fascinován létáním, pozoroval několik 

druhů ptáků a zaznamenával si jejich mechanismy létání a nejčastěji to byl právě 

luňák (u něhož pozoroval zvláště pohyby ocasu). Ve svých poznámkách Leonardo 

píše: „Pohyby luňákova ocasu způsobují nápor vzduchu, který je prudce stlačován a 

který uzavírá podtlakový prostor vytvořený letem ptáka. Tak tomu je po obou 

stranách vzniklého prostoru“ dále pokračuje: „Totéž lze říci o kormidlu, umístěném 

na konci lodi a modelovaném ve tvaru ptačího ocasu. Ze zkušenosti víme, že za 

rychlého pohybu velkých lodí se toto malé kormidlo otáčí mnohem snáze než loď 

samotná“ (da Vinci in Schapiro, 2006, s. 105). Tedy symbol pro luňáka by mohlo 

být kormidlo, loď, námořnictví, plavba, cesta aj. V knize o symbolech od Valeriana 

se lze dočíst: „Luňák je symbolem umění řídit lodě,“ a rovněž „Na příkladu luňáka 

se lidé naučili řídit lodě: kormidlo je tvarováno podle luňákova ocasu“ (Valeriano in 

Schapiro, 2006, s. 105) Schapiro zamítá supa a na jeho místo staví luňáka, symbol 

lodivoda, a přidává kritiku, že Freud pravděpodobně nedohlédl hlubší souvislosti.  

 Schapiro vyvrací Freudův výklad hlavně proto, že Freud se z jeho pohledu 

spokojil s velice prostým poznatkem – Leonardo pouze možná četl zmínku o supovi 

jakožto symbolu panenského zrodu (v díle některého z církevních Otců), a to 

Schapiro považuje jako nedostačující důkaz k interpretaci Leonardova dětství a 

psychického vývoje.  
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 Další výklad druhu ptáka nabízí Eissler, který svou interpretací poukazuje na 

bezdůvodnou Schapirovu kritiku a poznamenává, že druh ptáka není ve fantazii to 

podstatné. V Eisslerově knize je možné se dočíst, že luňák byl Leonardův oblíbený 

ptačí druh (díky jeho akrobatickým leteckým výkonům), i přesto ho při zkoumání 

možnostech letu vyměnil za netopýra. Ve svých poznámkách popisuje netopýra jako 

mnohem vhodnější vzor pro létající stroj než cokoli jiného, a to především díky 

blánám, které slouží jako konstrukce. Dalo by se namítnout, že netopýr jakožto savec 

by se mohl vzdálit psychoanalytickému výkladu ptáka jakožto symbolu mužského 

pohlavního orgánu, ale i přesto stále je, jak Eissler píše, potvrzujícím důkazem pro 

Freudův výklad významu ptáka ve fantazii. A také toho, že důležitost určení 

přesného druhu ptáka nebyla podstatná. Richter tento fakt dokládá tvrzením, které 

nalezl v Leonardových spisech: „…netopýr vzhledem ke svému nespoutanému chtíči 

nedodržuje žádné univerzální pravidlo v párování, sameček se samečkem a samička 

se samičkou, jak se to přihodí“16 (Richter in Eissler, 1962, s. 167). Eissler nevidí 

tento fakt jako důkaz pro nevědomé zvolení si netopýra za symbol pro létání, ale 

zároveň dodává, že zobrazování netopýra jako nepočestného podporuje nevědomé 

přirovnání penisu k létajícímu živočichu. Eissler dále pokračuje výčtem faktů,17 které 

dokazují, že Leonardo jistě vyměnil luňáka za netopýra a tím Eissler zároveň 

podporuje Freudův výklad – na druh ptáka či živočicha v podstatě nezáleží. 

 

Bajka Závist 

 Schapirova kritika výkladu druhu ptáka není založena jen na předchozí 

interpretaci. Na podporu své teorie přikládá rozdílnost vnímání obou druhů ptáků, a 

to i u samotného Leonarda, který se o luňákovi zmiňuje jak ve svých zápiscích při 

pozorování letu ptáků, tak ale i v příběhu, který Leonardo nazval Závist. V ní je 

luňák symbolem matky, avšak nikoli takové, jak ji vykreslil Freud (milující a 

vroucí). V souvislosti s touto povídkou je v Leonardových zápiscích zmínka o 

luňákovi „…že zjistí-li, že jsou jeho potomci příliš tuční, závistivě jim klove do boků 

                                                 
16 „The bat, owing to unbridled lust, observes no universal rule in pairing, but males with males and 

females with females pair promiscuously, as it may happen.“ 
17 Leonardo vůbec nelpěl na jednom druhu živočicha. Při pozorování netopýra byl zaujat jeho 

blánami, které se při letu naplňovaly vzduchem. Dokonce si původně myslel, že vzduch je zdrojem 

erekce, což by opět mohlo nahrávat nevědomému zvolení si netopýra za symbol pro pohlavní úd a 

následně převést jej do fantazie. 
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a drží je o hladu“18 (Schapiro, 2006, s. 109). Je zde patrné, že samička není 

příkladem dobré matky pečující o své potomstvo, ale je protikladem samice supa, 

která chrání svá mláďata. 

 

 K této bajce se vyjadřuje rovněž i Andersen, který se snaží objasnit 

Schapirovo jednosměrně orientované zkoumání a vnáší tak širší náhled v rámci této 

Schapirovy výtky. 

 Andersen podotýká, že i přes veškerou kritiku psychoanalytického zkoumání 

si sám Schapiro udělal malý exkurz v rámci této tématiky, a to právě díky bajce 

Závist, kde Schapiro vykládá matku luňáka jako Leonardovo neodpuštění své pravé 

matce. Podle Schapira Leonardo nikdy neopustil své matce, že se ho vzdala.  

 Andersen zde uznává Schapirovu interpretaci jako pokus o psychoanalytický 

výklad, ale zároveň dodává, že Schapiro předkládá své důkazy bez ohledu na 

všechna dostupná fakta. Tím nejzákladnějším byla skutečnosti, že Leonardo napsal 

mnoho bajek a Závist je tedy jen jednou z mnoha. Další Andersenovou výtkou je, že 

Schapiro pojímal ztělesnění matky – závisti jako něco výjimečného, co Leonardo 

napsal na základě nějaké zkušenosti z dětství. Ač personifikace byla v renesanci 

běžná a závist, pravda, krása, šance, charita, chudoba a cudnost byly obvykle 

ztělesňovány jako ženy.19 

 Andersen neoponuje jen těmito upřesňujícími fakty, ale zpochybňuje i 

Schapirův výklad o vzniku bajky, jenž Schapiro založil na Leonardově zkušenosti 

s matkou, která jej dokázala opustit. A tento výklad nahrazuje sourozeneckou 

rivalitou a přirozeným bojem o přežití.20 Nejde tedy o nenávist matky, ale 

sourozeneckou rivalitu, která pravděpodobně vznikla, když se malému Leonardovi 

narodil mladší bratr, druhý syn jeho matky Kateřiny. Leonardo pravděpodobně 

nevědomě přenesl zbytky sourozenecké rivality na matku a následně ji ztvárnit jako 

Závist.  

                                                 
18 Schapiro pracuje pouze s těmito výklady prezentujícími dvojí význam ptáka, který mohl být 

důležitý pro fantazii. Již nepracuje s představou, že jde pouze o ptáka, bez nutnosti jeho identifikace.  
19 Leonardo is describing Envy personified. In his culture, Envy, Truth, Beauty, Chance, Charity, 

Poverty, and Chastity were women (Andersen, 2001, s. 74). 
20 „In the case, however, this basis of reality upon which the fable of hawk’s jealously is structured 

has nothing to do with the mother hawk’s behavior toward her chicks but with sibling rivalry and 

Darwinian-type survival“ (Andersen, 2001, s. 71).  
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 Bajka tak mohla vzniknout právě na základě sourozenecké rivality, k níž se 

Andersen vyjadřuje jako k něčemu, co je běžné a co se vyskytuje u mnoha druhů. 

V případě ptáků je to typické ve snaze dostat ostatní mláďata z hnízda za účelem 

přežití, aby se jim dostalo co nejvíce z potravy, kterou matka obstarává a snaží se 

rovnoměrně rozdělit mezi ptáčata. Dříve se pravděpodobně mohli domnívat, že 

vystrčená mláďata nalezená pod hnízdem jsou dílem matky, nikoli dílem rivality 

sourozenců. K potvrzení běžnosti rivality sourozenců Andersen poukazuje na 

biblický příběh Kaina a Ábela, kde rivalita vyústí až v bratrovraždu. 

 

Problém překladu či interpretace druhu ptáka pravděpodobně stále zůstává 

nevyřešen (či naopak není považován za podstatný), jelikož i nyní je možné se setkat 

s různým překladem. Ve vzpomínce v italštině se vyskytuje nibio,21 což znamená na 

prvním místě luňák, dále ale i jestřáb. V anglické literatuře se však překládá jako 

hawk nebo falkon (Andersen) znamenající jestřáb, ale rovněž je používán i kite 

(Eissler) neboli luňák. Z toho vyplývá, že druh ptáka je pokaždé trochu pozměněn. Z 

množství překladů je zřejmé, že Freudův překlad Geier (německy sup, v anglické 

literatuře vulture) skutečně nevadí. 

 

3.1.2  Motiv ptáka v ústech dítěte 

Prvek ocasu ptáka v Leonardových ústech je dalším střetem 

psychoanalytického a historického zkoumání. 

V psychoanalytickém podání je ocas nejčastěji používán jako náhradní 

označení mužského údu. Je to část, kdy sup dítěti rozevřel ústa a opakovaně mu ocas 

vrážel do úst. To psychoanalýza vykládá jako felaci. Freud zde upozorňuje na 

pasivní roli Leonarda, což dle jeho slov se „…podobá určitým snům a fantaziím 

některých žen nebo lidí pasivně homosexuálních (kteří při pohlavním styku mají 

úlohu ženy)“ (Freud, 1997, s. 129). Ale zároveň felaci překládá jako přepracovanou 

situaci, se kterou má zkušenosti každý jedinec, a to v kojeneckém období – sání 

mléka z matčiny bradavky. Toto přepracování vzniká ve vývoji jedince v době, kdy 

pozná, že „…vemeno u krávy, které mu svou funkcí připomíná prsní bradavku, svým 

umístěním na dolní části těla a svým tvarem se podobá však penisu, získalo dítě 

předpoklad pro pozdější vytvoření oné odporné fantazie“ (Freud, 1997, s. 131). Proto 

                                                 
21 V současné italštině nibbio. 
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je umístění fantazie podle Freuda právě do kolébky – do doby, kdy byl malý 

Leonardo kojen.  

K tomuto výkladu se Schapiro vyjadřuje poukázáním na dobové zvyklosti – 

zobrazování Nejsvětější Trojice s holubičím ocasem v ústech Boha-Otce. A na 

základě této zvyklosti upravuje zmíněný prvek fantazie. „V Leonardově době se 

objevuje varianta založená na filioque, západní doktríně hlásající soupodstatnost 

Ducha svatého s Otcem a Synem, symbolizovaná ptačími křídly, dosahujícími od rtů 

Boha-Otce až k ústům Krista. Leonardovu fantazii lze tedy interpretovat i jako 

analogické ztotožnění s vlastním otcem“22 (Schapiro, 2006, s. 107).  

Na motivu ocasu ptáka v ústech je tedy možné vidět, že identifikace 

samotného druhu ptáka vskutku není zásadním bodem a předchozí Freudův výklad 

ptáka jako supa fantazii vůbec neškodí, naopak je mnohem více hodící se k celé 

interpretaci.  

 

3.1.3  Vznik fantazie 

Dalším prvkem fantazie, který se snaží Schapiro objasnit pomocí historických 

dat a vyvrátit tím Fruedovo pojetí, je její vznik.  

 

Freudův výklad vzniku fantazie 

Na vzniku fantazie je rovněž možné ukázat rozdílnost obou směrů. Freud její 

pravděpodobný původ vykládá takto: Leonardo kdysi četl buď u církevního Otce či 

v přírodovědeckém spisu, že supi jsou jen samičky a jejich oplodňování probíhá 

větrem, bez přítomnosti samečka. Tím mohla být vyvolána Leonardova vzpomínka 

na rané dětství prožité bez otce, což následně bylo přepracováno v pocit, že on sám 

byl takovým supím dítětem. A k této fantazii přidružil vzpomínku prožitku, který 

zažíval při kojení. Rovněž představa „…Svaté Panny s dítětem, každému umělci 

vzácné, jistě přispěla k tomu, že mu připadala tato fantazie velmi cennou a 

                                                 
22 A dále poznamenává, že Leonardo se nechtěl pouze s otcem ztotožnit, ale zároveň jej chtěl 

překonat. Ve Freudově výkladu je možné se setkat s poznámkou, že Leonardo po vzoru svého otce 

odkládal svá díla a nedokončoval je, tak jako on kdysi odložil jeho. S tímto se rovněž potýkal v době, 

kdy zemřel jeho patron Ludvík Sforza, který byl jeho patronem. Schapiro v rámci této poznámky 

podotýká, že právě v době, kdy měl Leonardo „dva“ otce, byl v malbě nejproduktivnější. 
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významnou. A tak dospěl k tomu, že se cítil totožným s dítětem Kristem, který také 

nebyl útěchou a spásou jenom jedné ženy23“ (Freud, 1997, s. 139).  

„Nebyl útěchou a spásou jenom jedné ženy,“ tímto Freud naráží na rodinný 

kontext Leonarda – i přes první roky strávené pouze s matkou vyrůstal Leonardo 

v domě svého otce a jeho druhé ženy Donny Albiery. Manželství Ser Piera se 

vznešenou Donnou Albierou zůstalo bezdětné. Pravděpodobně proto se jeho otec 

rozhodl Leonarda přijmout do své rodiny. A díky této okolnosti se Leonardo nesetkal 

s nepřijetím, ale naopak našel druhou milující matku. 

 K rodinnému zázemí Leonarda se Schapiro vyjadřuje rovněž velice kriticky, 

když poznamenává, že Leonardova pravá matka nebyla tak osamělá, jak ve svém 

výkladu Freud líčil.24 „Ze své teorie o dětském původu homosexuality mohl Freud 

pouze usoudit, že Leonardo byl fixován na svou matku, nemohl však vyvodit přesné 

vztahy a události, na nichž spočívala jeho interpretace Leonardovy osobnosti a 

umělecké dráhy. Na rozdíl od Freuda se můžeme hodnověrně domnívat, že od 

samého počátku nebyla tato mladá italská matka žádným vyhnancem z vlastní rodiny 

a že roli nepřítomného otce převzali v myšlenkách a citech dítěte její bratři a její 

vlastní otec“ (Schapiro, 2006, s. 108). Rovněž Schapiro dodává, že se matka 

pravděpodobně nechovala k Leonardovi, jakožto k nemanželskému dítěti, láskyplně. 

Z toho Schapiro usuzoval, že Leonardova bajka Závist byla napsána na základě této 

zkušenosti, kdy je v hlavní roli luňák představující nestarající se matku. 

 Rovněž i návrat k vlastnímu otci podle Schapira Leonardo spíše přivítal, 

neboť jeho pravá matka se již provdala a měla dalšího syna a nevlastní bratr mohl 

zastínit Leonardovu pozici.25 Návratem k otci, který nemohl mít se svoji druhou 

ženou děti, mohl Leonardo opět získat pozici na výsluní. K tomuto argumentu 

Schapiro přispívá poznámkou o dokumentu zaznamenávajícím křtiny Leonarda, 

které uspořádal jeho dědeček z otcovy strany. Na tyto křtiny bylo pozváno deset 

                                                 
23 S tímto tématem Leonardo namaloval obraz Svatá Anna Samotřetí, kde je znázorněn Kristus 

s dvěmi ženami, které o něj pečovaly – svojí matkou a babičkou. Toto téma je rovněž jedním z bodů 

srovnávání historického a psychoanalytického zkoumání. 
24 Freud popisoval Leonardovu matku jako osamělou ženu, zároveň i pečující a milující. Vycházel 

z tehdejších výzkumů homosexuality, kdy bylo zjištěno, že matky homosexuálů jsou většinou 

dominantní ženy, které zastupují obě rodičovské role. Mohou to být rovněž osamělé ženy, které 

upírají veškerou svou pozornost ke svému dítku a snaží se mu vynahradit ztraceného otce.  
25 Zde je patrné, že se spíše mohlo jednat o sourozeneckou rivalitu, jak píše Andersen. 
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kmotrů a kmotřiček a touto velkou oslavou se Leonardova rodina snažila předvést, že 

se nestydí za dodatečné přijetí nemanželského dítka.  

  

Schapirův výklad vzniku fantazie 

 Při zamýšlení se nad vznikem vzpomínky se Schapiro obrací k antice a 

rovněž i dobovým zvyklostem renesance. V době, kdy Leonardo žil, se ve všech 

klasických legendách vyskytoval prvek, kdy se pták dotýká úst dítěte a tím 

předpovídá jeho budoucí slávu, hrdinskou budoucnost dítěte – podstatou je, že se 

„…drobný živočich, obvykle pták či včela, slétne na ústa dítěte či pronikne dovnitř 

jako předzvěst budoucí velikosti“ (Schapiro, 2006, s. 106). Tím je dítě je obdařeno 

zvláštním nadáním, je to symbol budoucí významnosti. A i sám Leonardo si podle 

Schapira vytvořil tuto vzpomínku na základě toho, že si byl vědom své výjimečnosti 

a aby tím potvrdil svou jedinečnost a pocit genia. 

 

 Schapiro přidává možnost srovnání i s Bohem a Jeremiášem, kdy se Bůh 

dotýká prsty Jeremiášových úst a tím mu vkládá slova do úst. Dále užívá příklad 

Svaté Holubice, která hraje hlavní roli jakožto zástupný symbol božího dechu, čímž 

vkládá do své interpretace motiv ptáka. 

 Proti tomu ostře reaguje Andersen, že vkládání slov do úst je zcela něco 

jiného než ptačí ocas v ústech.26 Naráží na Schapira, že holubice není ani sup a již 

vůbec není jestřábem či luňákem, který se vyskytl v Leonardově vzpomínce. 

Schapiro pravděpodobně uvedl příběh s holubicí jako její symbolický význam – 

jemnost, bělostná čistota, ženskost, což mohlo odpovídat roli matky. 

 

 Schapirova snaha ukázat mnoho protidůkazů se stala jeho fatální chybou.27 

Svou snahou vyvrátit to, co Freud napsal, se oddaloval od původní myšlenky celého 

                                                 
26 „But putting words in someone’s mouth is not the same as a bird turning ass-around and sticking 

its tail in someone’s mouth“ (Andersen, 2001, s. 68). 
27 Schapiro několikrát předložil motiv ptáka ve spojení s ústy a vždy v jiném kontextu: 1. Nejsvětější 

Trojici s holubičím ocasem v ústech Boha-Otce vykládá jako ztotožnění se s otcem; 2. drobný 

živočich v ústech předznamenávající budoucí úspěch a 3. příklad Svaté Holubice jako symbol božího 

dechu. Již zde je viditelná Schapirova snaha vyvrátit Freudovu práci bez ohledu na celistvost vlastního 

textu. 
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výkladu a pouze poukazoval na historické dokumenty, které by mohly mít spojitost 

s Leonardovou tématikou.  

 

3.1.4  Shrnutí výkladu fantazie 

 Andersen ve své práci zároveň zhodnocuje Schapirovu tendenci unášet se 

tradicemi a společenskými zvyklostmi a v případě Freuda je to naopak symbolika 

sloužící k práci s daty. 

 1) Freudova symbolika: Freudova práce spočívala v interpretaci 

jednotlivých symbolů, které byly Leonardem ve vzpomínce reprezentovány, a skrze 

ně odvozoval jeho dětské prožitky. Zkoumáním vytvořených asociací jedince je 

podle Freudovy metody možně jít cestou zpět k primárním obrazům, které byly 

v dětství vytvořeny. Tyto asociace jsou dokladem provázanosti mezi dětstvím a 

dospělostí, ukazují jakousi spojitost, ze které lze zpětně usuzovat na předchozí 

životní vývoj. Podstata celé psychoanalytické práce spočívá v odkrývání zakrytého.  

 2) Schapiro a tradice: Schapirův problém podle Andersena spočíval v jeho 

snaze vysvětit veškeré prvky za pomocí historicky doložitelných tradic, zvyků a dále 

i studiem ikonografie a antické kultury. Zde nabyté encyklopedické znalosti se mu 

staly právě osudné v jeho unáhleném obvinění Freuda z opomíjení evidentních 

důkazů.28 On sám se díky těmto doložitelným faktům vzdálil od komplexního pojetí 

vzpomínky a ztratil tím určitý nadhled, který mu mohl pomoci k propojení 

jednotlivých údajů. Rovněž jeho práce spočívala v kódování symbolů, které vsak bez 

nezbytného nadhledu nebyl schopen používat. Andersen k němu poznamenává, že 

pouhý výklad symbolu není analýzou, jedná se jen o rozpoznání a identifikaci 

historických prvků, což však popírá jedinečnost individua. A přirovnávání 

všeho pouze k tradici je nedostatečné. 

 

 Schapirovy poznámky jsou k Freudu výkladu jistě zcela relevantní, přesto mu 

neubírají na váze. Z celé fantazie je prvek ptačího ocasu v ústech nejpodstatnější. A 

Freud pracuje s tímto prvkem bez nutnosti přesné identifikace druhu ptáka.29 Jeho 

                                                 
28 „Schapiro’s effort to fix causes in handed-down examples brought him into more trouble that 

Freud’s text caused Freud. Schapiro’s encyclopedic mind lighted up answers too quickly“ (Andersen, 

2001, s. 68).  
29 Jako potvrzení tohoto poznatku mohl sloužit i Eisslerův výklad ptáka ve fantazii. 
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chybná identifikace ptáka ve vzpomínce ho mohla svést z cesty a výklad vzpomínky 

tak není zcela přesný, i přesto ho tato chyba nevedla ke špatnému výkladu ostatních 

Leonardových osudů.  

Hlavním prvkem ve fantazii je tedy akt, kdy pták strká svůj ocas do 

Leonardových úst. Na tomto základě se Freud mohl pustit do interpretací, které vedly 

k mnohým a správným poznatkům o Leonardovi – předčasné sexuální zkoumání, 

které přispělo k vyvinutí silného badatelského pudu či zájmu o létání,30 jenž se 

vyskytl již v dětství a dalším. Freudovi rovněž k interpretaci pomohl Leonardův 

rodinný kontext, který bude rozebrán v další kapitole. 

 

3.2  Svatá Anna Samotřetí 
 

 Následující text je věnován obrazu Svaté Anny Samotřetí a rovněž se mírně 

dotýká i výkladu úsměvu Mony Lisy, který je velmi často populárním tématem 

polemik o jeho významu. 

 Schapiro ve své stati o Leonardovi věnuje velkou část pozornosti obrazu 

Svaté Anny Samotřetí, což je z jeho strany velice zajímavý krok, zvláště když Freud 

se tomuto tématu věnoval pouze okrajově. Ten naopak věnoval pozornost především 

úsměvu Mony Lisy, který byl pro Leonarda typický a často se objevoval v jeho 

dílech. Tento úsměv byl později pojmenován jako leonardovský.  

 S Freudovou interpretací úsměvu Mony Lisy Schapiro ani nijak nepolemizuje 

a přijímá ji. I přesto, že se Schapiro nevěnuje Moně Lise, je uvedena Freudova 

interpretace jejího úsměvu, jelikož je důležitá pro následující komparaci Svaté Anny 

Samotřetí.  

 

3.2.1  Leonardovský úsměv 

 Freud začíná interpretaci poznámkou týkající se něčeho, co Schapiro popisuje 

jako osobitý styl každého umělce, a to že do umělcových děl se promítá i jeho vlastní 

duševní život. Freud popisuje známý úsměv Mony Lisy jako podivuhodný, omamný 

a záhadný, jenž se objevuje i na jiných dílech. Což lze vyložit jako okouzlení. 
                                                 
30 V bodě o létání se Schapiro vzdává kritiky a sám uznává či dokonce zdůrazňuje, že luňák byl až 

později dosazen do fantazie, právě díky dětskému zájmu o létání, a tím připouští pozdější vytvoření 

vzpomínky, ze které lze vyčíst předchozí události. Zde připouští relevanci psychoanalytického 

postupu.  
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Ůsměv, který patřil Moně Lise del Giocondo z Florencie, okouzlil Leonarda natolik, 

že jej pak vkládal i do jiných obrazů. Freudova interpretace však říká, že „…byl 

Leonardo úsměvem Mony Lisy tak zaujat proto, že tento úsměv v něm probudil něco, 

co už dřímalo dlouhý čas v jeho duši, asi nějakou dávnou vzpomínku. Tato 

vzpomínka byla jistě hodně významná, když jej už neopustila, jakmile byla jednou 

probuzena; nutila Leonarda, aby jí dával stále nový výraz“ (Freud, 1997, s. 152). 

 V době, kdy se Leonardo věnoval malířství, vytvořil několik hlav 

usmívajících se žen a rovněž i několik dětských hlav. Z toho Freud odhaduje, že 

„…cvičení v sochařství počalo dvojím předmětem, které nám nutně připomínají dvojí 

sexuální objekt,31…jsou-li krásné dětské hlavy otisky jeho dětské osoby, nejsou 

usmívající se ženy ničím jiným než opakováním Kateřiny, jeho matky, a počínáme 

tušit možnost, že to byl tajemný úsměv jeho matky, který ztratil a který jej tak zaujal, 

když se s ním znovu setkal u florentské dámy“ (Freud, 1997, s. 154). Takto Freud 

překládá leonardovský úsměv, proti čemuž Schapiro nic nenamítá. Kritika padá až na 

obraz Svaté Anny Samotřetí, u kterého nevytýká interpretaci, že se v podstatě jedná o 

„dvě Leonardovy matky“ (viz níže), ale snaží se poukázat na Freudovo opomíjení 

důležitých historických a společenských údajů renesanční doby.  

 

Nejprve je uvedena Freudova interpretace obrazu, přičemž je důležité 

připomenout, že Freud se tímto obrazem příliš nezabýval, ale naopak Schapiro mu 

věnoval velkou pozornost. To může být poměrně zajímavé z hlediska toho, proč se 

Schapiro pouštěl do tak důkladného rozboru tohoto obrazu, zvláště když v podstatě 

vyjmenovává jen nesrovnalosti ve faktech, nikoli v interpretaci. Takovýto postup byl 

již viditelný v jeho výkladu Leonardovy vzpomínky, ale zde je jeho neustálé vršení 

nových dat mnohem výraznější. 

 

                                                 
31 Freud vymezuje objekt v rámci psychologického pohledu na pudy, kdy pud samotný vymezuje jako 

„…hraniční pojem mezi duchovním a somatickým, jako psychický zástupce z tělesného nitra 

pocházejících, do duše se dostávajících dráždivých podnětů, jako míra požadavků na vynaložení 

práce, jež jsou na duchovno v důsledku jeho souvislosti s tělesnem kladeny“ (Freud, 2002, s. 192). A 

následně na to i „…objekt je to, na čem nebo prostřednictvím čeho může pud dosáhnout svého cíle 

(odstranění dráždivých podnětů)“ (Freud, 2002, s. 193). Proto byl Leonardo nevědomě nucen 

k opakovanému vytváření tohoto úsměvu.  
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3.2.2  Freudovo pojetí obrazu Svaté Anny Samotřetí 

Na obrazu Svaté Anny Samotřetí jsou zachyceny, jak to Freud nazývá, dějiny 

Leonardova dětství. Obraz zobrazuje dvě ženy – Marii sedící na klíně své matky 

(Anny) a natahující ruce k Ježíškovi a Annu, která je na obraze za Marií, hledící 

zároveň na dceru a Ježíška. V tomto případě leonardovský úsměv vyjadřuje již něco 

jiného. „Úsměv, který pohrává na rtech obou žen, ačkoli je nepochybně tentýž jako 

na obraze Mony Lisy, ztratil svůj podivný a záhadný charakter; vyjadřuje vroucnost 

a blaženost“ (Freud, 1997, s. 155). Freud tento obraz nazývá dějinami proto, že 

v době, kdy již Leonardo žil v domě svého otce, setkal se nejen s náhradní a vroucí 

matkou Donnou Albierou, ale rovněž i s babičkou, matkou Leonardova otce Donnou 

Lucií, která k němu také měla velice vřelý vztah. Zde však Freud poznamenává, že 

obě ženy na obraze jsou stejného věku, mladé a krásné, proto spíše předpokládá, že 

Leonardo na obraz namaloval dvě matky Ježíška – stejně tak, jako on sám měl dvě 

matky. První matkou byla Kateřina, která je na obraze Annou, a její blažený úsměv 

podle Freuda vyjadřuje skrytou závist,32 jež mohla vzniknout v době, kdy jí byl syn 

odebrán a byl dán jeho druhé matce Donně Albieře. 

U dvojího charakteru úsměvu (něžnost a zlověstné výhružky) se Freud 

pozastavuje, vidí jej jako výsledek dětské zkušenosti. „Neboť matčina něžnost stala 

se mu osudnou, určila jeho štěstí i jeho nedostatky, se kterými se setkal“ (Freud, 

1997, s. 156). Leonardova první matka svou veškerou pozornost a lásku soustředila 

právě na něj, včetně vynahrazování absence otce, což podle Freuda jistě ovlivnilo 

další Leonardův vývoj. „Po způsobu všech neuspokojených matek nahradila si muže 

synem a tím, že příliš záhy probudila jeho erotiku, jej připravilo o část jeho 

mužnosti“ (Freud, 1997, s. 156). V rámci této tématiky Freud vysvětloval i 

Leonardovu pozdější homosexualitu. 

 Eissler souhlasí s Freudem, rovněž vidí tento obraz jako generační, a 

ukazující harmonický vztah, který Leonardo zažíval. Poukazuje i na závistivý 

pohled, jenž se na obraze objevuje, a kterým Leonardo pravděpodobně naráží na 

oddělení od matky, ke kterému v jeho dětství došlo. 

                                                 
32 Zde Freud popisuje Annin (neboli Kateřinin úsměv) jako závistivý, což by mohlo pomoci 

Schapirově interpretaci, že pták ve vzpomínce by mohl být luňák se symbolickým významem závist. 

Avšak Schapiro, který postrádal odstup od svých kritik, tuto Freudovu interpretaci přechází bez 

povšimnutí. 
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 Freudovo krátké zastavení u tohoto tématu přináší zajímavý pohled na 

Leonardův rodinný život a jeho konstelaci.   

 

3.2.3  Schapiro a Svatá Anna Samotřetí 

Schapiro se v tomto případě nepouští do žádných výkladů jako v případě 

Leonardovy fantazie, pouze zde vyjmenovává fakta, která Freud pravděpodobně 

nebral v potaz, ale která z jeho pohledu byla velice významná. Prvním z nich je, že 

obraz Svaté Anny není nejbližší malbou, která následovala po Moně Lise, jak se 

Freud domníval, jelikož Leonardo si již dříve zkoušel tuto trojici namalovat.33 

Zobrazování této trojice (Anny, Marie a Ježíška) bylo velice populární a tradiční 

téma a často tím byla dokazována nevinnost Marie. „Vzestup svatoanenského kultu 

byl nepochybě spjat s pozorností věnovanou učení o neposkvrněném početí P. 

Marie“34 (Schapiro, 2006, s. 111). Vzestup tohoto kultu jistě přispěl k jeho 

popularizaci a nebylo tedy nijak výjimečné jej zobrazovat, jak se Freud domníval. Ze 

stejného důvodu jej zřejmě ztvárnil i Leonardo.35 V rámci tohoto tématu Eissler 

                                                 
33 První Leonardův obraz s tématikou Svaté Anny – kartón v Londýně, namaloval o několik desítek let 

dříve v souvislosti s oblibou tohoto tématu v době renesance a právě proto i on se zabýval tímto 

tématem. Schapiro míní, že Freud jistě tento kartón znal, ale opomíjel jej.   
34 V renesanční době se však nediskutovalo jen o Mariině neposkvrněném početí, ale rovněž i Annině, 

které mělo být podpůrným důkazem pro nezpochybňování Mariiny nevinnosti. „Početí Anny se ve 

skutečnosti obecně považovalo spíš za zázračnou událost bez tělesnosti a smyslnosti“ (Schapiro, 2006, 

s. 111). Nejednalo se tedy o akt početí, ale spíš o obdaření plodu duší. Tento princip byl pak uplatněn i 

u prezentace Mariina početí. 
35 Schapirova dvojsečnost: Schapiro v rámci tohoto tématu popírá Freudovo tvrzení, že se Leonardo 

vyhýbal erotickým námětům a tím potlačoval své přirozené sklony, a to dokazuje poukázáním na 

obrat Léda s labutí, na kterém je nahá žena stojící vedle labutě. Potlačováním přirozených sklonů chtěl 

Schapiro pravděpodobně narážet na Freudovo tvrzení o Leonardově chladném sexuálním odříkání, 

kde Freud popisuje jeho frigiditu a k tomu přidává, že pro Leonarda nebylo typické ztvárňování 

nahých žen či dokonce aktů, jak je možné nalézt v jiných dílech velkých umělců, ale pouze pár 

anatomických náčrtů vnitřních ženských genitálií. Rovněž i v jeho zápiscích, které nejsou věnovány 

jen vědeckým poznámkám, jsou také žerty, bajky či frašky, které jsou však, jak je Freud nazývá, až 

abstinentní, jelikož jsou natolik cudné a vyhýbají se všem sexuálním otázkám. K tomuto popisu 

Leonardovy cudnosti přispívá i Eissler (není to jen Freudova myšlenka vyplývající z jeho 

interpretace), který popírá Schapirovu poznámku o obrazu Léda s labutí, jelikož toto téma bylo pro 

dobu renesance  tradiční a to je důvodem proč jej  Leonardo ztvárnil, dále se opět přiklání k  Freudovi 
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mírně naráží na Schapira poznámkou, že je-li něco považováno za tradiční téma, 

neznamená to, že jej hned každý umělec zpracuje.  

 

Shrnou-li se tyto poznámky, je z nich možné vyvozovat potvrzení pro 

Freudovu interpretaci dvou mladých matek. Představa nevinnosti obou žen by více 

méně odpovídala povahám obou matek. Nejprve Kateřina (na obraze Annou) 

vystupuje ve vzpomínce jako sup, který má podle egyptské mytologie ve svém druhu 

pouze samičky, a tedy fakt shodující se s raným dětstvím Leonarda – osamocená 

matka, která počala. Následně je tu i první oficiální žena jeho otce, Donna Albiera, 

která je na obraze Marií, což je druhá žena, která vstupuje do Leonardova života. 

Rovněž na základě Anniny počestnosti je vytvořena i její počestnost, přičemž ona 

opravdu „přišla ke svému dítku“ bez prvotního hříchu. Toto jen potvrzuje fakt, že se 

Leonardo mohl cítit jako malý Kristus a tím nabýt pocit výjimečnosti.  

 Schapiro dále uvádí charakteristiku svaté Anny jako ochranitelky rodiny, 

představitelky mateřské světice. „Ona je štědřejší než Marie a poskytuje věrným to, 

co její dcera odmítá; koná zázraky, dokonce oživuje mrtvé“ (Trithemius in Schapiro, 

2006, s. 112). V tomto případě si Schapiro mírně protiřečí, popisoval-li ve své 

interpretaci Kateřinu jako ženu, která se vzdala svého syna, jako ženu luňáka tedy 

nenávistnou matku; zde ji popisuje naopak jako štědrou opatrovnici. Na tomto místě 

je oprávněná Eisslerova narážka, že se Schapiro nevěnuje Freudově teorii – na čem 

stojí a padá, že se pouze věnuje určitým prvkům, nehledí na ní jako na celek.  

 Eisslerova kritika koresponduje i s následujícími Schapirovými kroky 

v historické interpretaci Leonardova díla, jelikož dalšími prvky, kterými se na obraze 

zaobírá, jsou: prvek jehněte, výskyt svatého Jana na londýnském kartónu a 

kompozice obrazu. 

 

 

                                                                                                                                          
poznamenáním, že ani v jednom z Leonardových deníků nebyla nalezena jakákoli erotická poznámka. 

  Na této poznámce je zajímavé, jak dvojsečný dokáže být pohled kritika. Jedno téma (Svatá 

Anna Samotřetí), ztvárněné na základě popularity a tradice znázorňování. Oproti tomu téma jiné, přes 

fakt, že je rovněž moderní jej znázorňovat, již tuto roli neplní, naopak má zcela jiný význam. Zde 

Schapirova kritika mírně naráží na vlastní styl interpretace, kdy si vybral pouze hodící se prvek ke 

svému výkladu. 
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Výskyt jehněte a Jana Křtitele na obraze 

 Prvek jehněte na malbě Svaté Anny je zmiňovaný pouze u Schapira a jeho 

interpretace je poměrně zajímavá. Tento prvek považuje za originální (Freud naopak 

považoval za unikátní samotné téma Svaté Anny). 

 Schapiro vykládá výskyt jehněte na obrazu jako substituci za Jana Křtitele, 

který byl Ježíškův bratranec. Zobrazování malých chlapců Ježíška a Jana bylo rovněž 

velmi populárním tématem (zvláště v předchozí generaci Leonarda). Sám Leonardo 

na londýnském kartonu, na kterém je skica obrazu Svaté Anny, je oba znázorňuje, 

avšak na pozdějším obrazuje je již jehně namísto Jana. Schapiro se pouští do 

objasnění tohoto Leonardova činu ve snaze poukázat na vztah mezi formou a 

obsahem obrazu, jelikož podle Schapira se Freud více zabýval obsahem než formou a 

pouze vyňal z obrazu pro sebe to vhodné a následně podrobil analytickému 

zkoumání. Schapiro k tomu namítá, že nelze vyjmout pouze určitý prvek a 

interpretovat ho bez ohledu na souvislosti, ač jeho styl oponování je velice obdobný. 

 

 „Sv. Anna byla Janovou pratetou a od jeho narození Janova stará a dříve 

neplodná matka Alžběta považována za zázračně zproštěnou prvotního hříchu, což 

byla paralela k Annině početí Marie“ (Schapiro, 2006, s. 117). Zobrazením Jana se 

jen potvrdil rodinný význam tohoto obrazu36 a zároveň došlo i k utvrzení 

nadpřirozenosti tohoto tématu. „Zdvojením postav na londýnském kartónu 

symbolizuje harmonii stáří a mládí, jako by Anna byla Janovou matkou“ (Schapiro, 

2006, s. 117). Fakt, že na obraze Svaté Anny již Leonardo vyměnil Jana za jehně, 

Freud nijak neinterpretuje a k celkové kompozici se pouze vyjadřuje jako o výsledku 

estetického cítění Leonarda. Uspokojivější výklad pro Schapira přináší 

psychoanalytik Kris, kterého Schapiro uvádí ve své práci a který tuto substituci vidí 

jako neuvědomované vyjádření Leonardových emocí. 

 

Kompozice 

 V Schapirově práci je zajímavé srovnání tématu Svaté Anny na londýnském 

kartónu a jeho následného zpracování v obraze Svaté Anny Samotřetí, a to především 

z hlediska kompozice.  

                                                 
36 Zde Schapiro nepřímo souhlasí s Freudvým pojetím obrazu jakožto dějinami Leonardova života. 
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Schapiro zaznamenává pozoruhodný posun v kompozici, kdy na londýnském 

kartónu si v popředí hraje malý Ježíšek se svým bratrancem Janem a v pozadí jakoby 

postavy obou žen splývají. Toto uskupení se již nevyskytuje na obrazu Svaté Anny 

Samotřetí, zde je Jan nahrazen jehnětem. Rovněž i dynamika obrazu se mění, kdy na 

skice Schapiro spatřuje souznění a harmonii, ale v obraze toto mizí a je nahrazeno 

napětím až křečí mezi osobami.  

 Na londýnském kartónu je jakýsi kompoziční nedostatek. Obě ženy zdánlivě 

splývají v jednu osobu, jakoby to byla pouze jedna žena, jakoby obě Leonardovy 

matky se slučovaly do jediné postavy.37 Tento nedostatek se Leonardo snažil 

odstranit tím, že Jana nahradil jehnětem, avšak tím již vznikla jiná dynamika a obraz 

získal jiný spád.  

Důsledky ve změně v kompozici jsou viditelné i na celkové náladě obrazu. 

„Na prvním kartónu vládne pevná symetrie všech postojů a pohybů; obě děti jsou 

zaujaty přátelským rozhovorem a působí jako protějšky ženám, jež by mohly být 

jejich matkami“ (Schapiro, 2006, s. 119). Atmosféra kartónu je harmonická. Avšak 

proměnou Jana za jehně se atmosféra mění a rovněž i celá konstituce obrazu. Ženy 

jsou od sebe odděleny a působí již spíš v napětí než v harmonii.  

 Na obraze Svaté Anny je viditelná interakce, která probíhá mezi jednotlivými 

postavami. Ježíšek vzhlíží ke své matce a zároveň se od ní odtahuje, aby si mohl hrát 

s jehnětem. I postava Anny vytváří jistý způsob komunikace, která shlíží na malého 

Krista přes zprostředkující pozici Panny Marie. Na obraze „…má každý jednotlivý 

pohyb svůj protipohyb, ať už v rámci každé jednotlivé postavy, nebo u figur 

sousedních; dohromady však (postavy) tvoří kompaktní jednotu vyššího řádu, 

rodinu“ (Schapiro, 2006, s. 121). Tímto popisem Schapiro předznamenává, čím je 

rovněž tento obraz výjimečný – „…Leonardo tak jako první vytvořil formální vzor 

pro dynamicky vyrovnanou kompozici“ (Schapiro, 2006, s. 121). 

 Posun v kompozici na obraze Svaté Anny Samotřetí Schapiro vidí jako 

rodinný kontext zahrnující kontrast v uzavřené skupině dvou matek a jejich dítěte. I 

přesto však dává přednost interpretaci, která popisuje posun spíše jako dobovou 

                                                 
37 Leonardo si je takto mohl sloučit do role matky jako takové – jak je sám zažil. Už v mládí nakreslil 

kartón – toto téma mu nebylo cizí a snažil se do něho převést skryté vzpomínky z dětství, které 

následně potlačil, avšak setkání s Monou Lisou jej znovu vyplavily na povrch a proto následující 

malba po Moně Lise muselo být opětovné ztvárnění své vzpomínky na dvě ženy, na dvě matky svého 

dětství.  
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módou v umění. Tedy první kompozice splývání Anny a Marie na obraze popisuje 

jako typické pro renesanční umění a na druhém obraze, který vznikl s časovým 

odstupem, se podle Schapira jedná spíše o předznamenání manýrismu, pro který byly 

klasické kompozice plné „…nepřirozených či vyumělkovaných rysů, což odráží 

snahy, jež deformují a stísňují individuum, které je bytostí stále introvertnější či 

tragickou“ (Schapiro, 2006, s. 122). 

Schapiro tímto výrokem potvrzuje svojí předchozí myšlenku, že Leonardo se 

zabýval tímto tématem již mnohem dříve, než se setkal s florentskou dámou.  

 

Zavedením jehněte vnáší Leonardo do svého obrazu (rovněž i do umění) 

dvojznačnost. „Jak vysvětlovali karmelitáni, jehně je symbolem Krista, obětí, hostií a 

vykoupením. Zároveň je i symbolem Janovým, který zvěstuje příchod Krista“ 

(Schapiro, 2006, s. 119). Tímto novým zobrazením Jana na obraze dochází ke 

zdvojení malého Ježíška. Dalo by se to pochopit tak, že zde Leonardo ukazuje „dvojí 

život“, který sám zažil se svými dvěma matkami – na obrazu jsou dvě matky se 

svými dvěma syny. Fakt, že na londýnském kartónu ženské postavy splývají lze 

interpretovat jako obecný vztah matky a jejího syna. A následné rozdělení žen na 

obraze Svaté Anny Samotřetí již ukazuje dvojí vztah. Zdvojení vztahu matky a syna 

koresponduje s dětstvím Leonarda. Nejprve vztah ke Kateřině, ke které city potlačil a 

vytěsnil, proto je možná na obraze Annin syn vyjádřen v zamaskování do jehněte a 

následně i jeho vztah ke své druhé matce Donně Albieře, na obraze Kristus – syn 

Mariin.38 

  

 Je však zajímavé, že Freud oddělení matek a nahrazení Jana jehnětem úplně 

opomíjí, ke kompozici se pouze vyjadřuje jako o vhodném estetickém rozvržení 

obrazu, nikoli jako o opětovném vyplavení potlačených citů, jenž Leonardo choval 

k matce a jenž následně vytěsnil. To však neznamená, že tento posun zůstal bez 

povšimnutí psychoanalýzy. Freudův žák Kris to popisuje jako pyramidové 

                                                 
38 Rovněž z předchozího výkladu, kdy Ježíšek vzhlíží ke své matce, ale zároveň se od ní odtahuje 

k jehněti, by mohlo být přeloženo jako Ježíškovo odtahování se od Donny Albiery, aby se vrátil zpět 

k sobě, jaký byl v době, kdy byl se svoji pravou matkou – návratnost citů, které byly potlačeny a 

vyvolány setkáním s Monou Lisou. 
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uspořádání postav na obrazu. Následkem tohoto uspořádání vyniká na obraze vždy 

jedna postava, která se následně stává ústředním motivem.39 

 Pyramidové uspořádání postav nabízí statický, symetrický celek, kdy každá 

z postav má svou rovinu. Zde podle Schapira přichází Leonardova originalita – 

jelikož jsou jeho postavy v pyramidální kompozici, je na nich patrná jistá asymetrie 

„…uvnitř konvenční pyramidy tří nebo čtyř postav se každá vyznačuje složitou 

prostorovou asymetrií…a každá aktivně reaguje na postavu druhou“ (Schapiro, 

2006, s. 120). Interakce je to, co Leonardo vnáší do obrazu Svaté Anny. Nejen to je 

výjimečné, ale i fakt, že na obraze Svaté Anny jsou v podstatě dvě matky, tedy dvě 

ústřední postavy, čímž je narušeno pravidlo pyramidální kompozice. Zda to ale bylo 

úmyslné, není objasněno, neboť obrazu Svaté Anny předcházel londýnský kartón, 

kde obě postavy splývaly a možná že dvě dominantní postavy jsou výsledkem této 

původní kompozice, nikoli umělcovým záměrem. Pravděpodobně toto nezpracované 

trauma bylo pro něj natolik nepoddajné, že se s ním vskutku stěží vyrovnával.  

 

 Obraz Svaté Anny Samotřetí opět ukázal, jakým způsobem postupoval Freud 

s Schapirem ve svých pracích. Stejně jako v případě analýzy Leonardovy vzpomínky 

se i zde vyskytla Schapirova tendence klást jeden historický fakt přes druhý a tím 

vzbouzet dojem povrchnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Dalo by se tedy předpokládat, že v době, kdy mladý Leonardo vytvořil londýnský kartón, neměl 

trauma z oddělení od matky natolik zpracované, aby byl schopen oddělit obě ženy. Naopak 

s postupem času je již možné předpokládat jeho zpracování a následné převedení do obrazu. 
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3.3  Shrnutí 
 

 Následující shrnutí obsahuje názory každého ze zmiňovaných autorů, a jejich 

celkový postoj k psychologicko-historickému zkoumání, s konfrontací názorů 

zbylých autorů. U Eisslera a Andersena pak i shrnutí kritiky, která se týká především 

Schapirovy snahy vyvrátit Freudovu interpretaci. 

 

3.3.1  Freud 

 Freud popisuje psychoanalytické zkoumání jako „…určitý instanční postup – 

akcidenční, náhodné momenty se staví do popředí a dispoziční, zakotvené ve 

vlohách, zůstavují v pozadí…Neboť v analýze hraje náhodné hlavní úlohu“ (Freud, 

2000, s. 29). Psychoanalytické zkoumání pracuje s daty životního vývoje jedince, 

která jsou dostupná z materiálů o jeho životě: náhodné události, vliv prostřední a 

reakce individua.40 A následně se snaží odkrýt „…duševní pudové síly a jejich 

pozdější přeměny a vývoj. Když se to podaří, je osvětlen životní vývoj osobnosti 

působením konstituce a náhody, vnějších a vnitřních sil“ (Freud, 1997, s. 173). 

Později ještě dodává, že velmi významným faktorem je i naše dětství a prožitky 

v něm. Při psychoanalytickém zkoumání velice záleží na dostupném materiálu a 

chybný výklad je mimo jiné způsobován nespolehlivostí dostupných pramenů a 

zároveň i jejich a neúplností. 

„Freud byl schopen položit nové závazné otázky týkající se umělcovy 

osobnosti, tedy otázky, jež si starší badatelé položit neuměli a na něž ještě nikdo 

nedal lepší odpovědi než právě Freud. K plodné aplikaci Freudovy metody bude 

ovšem analytik potřebovat ucelenější znalosti o Leonardovi samotném i o umění a 

kultuře jeho doby“ (Schapiro, 2006, s. 126). Freud však vůbec nepovažoval 

psychoanalýzu za všemohoucí a zároveň přiznal, že při analýze Leonardovy fantazie 

narazil na jistou zvláštnost, kterou nedokázal vysvětlit, a to „…sklon k potlačování 

pudových podnětů a neobyčejná schopnost sublimovat primární pudy“ (Freud, 1997, 

s. 173). A dodal, že ve zkoumání pudů a jejich proměn ustupuje psychoanalýza 

biologickému zkoumání, jelikož „biologické fungování“ jedince je předpokladem pro 
                                                 
40 O tomto se bylo možné přesvědčit jak u rozboru Leonardovy fantazie, tak rovněž i u obrazu Svaté 

Anny Samotřetí. Konkrétním příkladem vlivu vnějšího prostředí mohl být Leonardův získaný status 

nemanželského dítěte, z čehož plynoucí reakcí mohl být jeho nadměrně rozvinutý badatelský pud 

nebrzděný otcovou přítomností v raném dětství. 
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duševní život. Freud nikdy nepovažoval psychoanalýzu za jediný zdroj dat a nebránil 

se propojování věd v jedné oblasti, mohou-li si být nápomocny k odhalování 

spojitostí.  

Freud si byl vědom, že jeho postup nebude přijat ze všech stran. Na obranu 

proti zpochybňováním „patografického" zkoumání, dodával, že psychoanalýza má 

jiné cíle, než je zaměření životopisců. Psychoanalýza nezkoumá dílo umělce. To si 

kladou za úkol životopisci, kteří mají tendence k idealizaci tak, aby jimi popisovaní 

jedinci „…odpovídali jejich infantilním vzorům, asi tím způsobem, jako by v nich 

chtěli oživit představu svého otce“ (Freud, 1997, s. 169). Následně jsou odstraňovány 

individuální rysy charakteru a tím „…obětují pravdu iluzi (zidealizovaného umělce) 

a zřeknou se vniknutí do nejrozkošnějších tajemství lidské přirozenosti ve prospěch 

svých infantilních fantazií“ (Freud, 1997, s. 169).  

Freud považoval za cíl psychoanalytického zkoumání „…dokázat souvislost 

mezi vnějšími dojmy a reakcemi člověka na cestě pudové činnosti“ (Freud, 1997, s. 

174). A to Freudovi v tomto případě nelze upřít. Touto poslední citací taktéž shrnuje 

hlavní význam a přínos psychoanalýzy. 41 

 

3.3.2  Schapiro 

 Schapiro napsal svou práci o Freudovi v 50. letech minulého století, v době, 

kdy psychoanalýza jako taková již nebyla na svém vrcholu a naopak se objevovaly 

mnohé kritiky a revize Freudovy práce. Za tímto účelem začal psát i Schapiro, který 

svou prací strhl pozornost zpět k psychoanalýze. Jeho práce stála především na 

zmiňované chybě, kdy Schapiro považuje ptáka ve vzpomínce za luňáka a Freud za 

supa. Avšak mnoho autorů, kteří měli možnost srovnat Schapira s Freudem, dodává, 

že chybná interpretace druhu ptáka ve vzpomínce není důležitá. Jedním z autorů je 

Lacan, který se k této chybě vyjadřuje dokonce jako ke šťastnému uklouznutí, bez 

kterého by Freudovo dílo vůbec nevzniklo.42 

 V průběhu srovnávání jednotlivých prvků vzpomínky a obrazu Svaté Anny 

Samotřetí bylo několikrát zmíněno, především ze strany Andersena, že Schapiro 

                                                 
41 Historické zkoumání v této oblasti doposud tápe, napomáhá orientovat se mezi faktografickými 

údaji a interpretovat je, ale souvislost mezi vnitřním životem jedince a jeho okolím a vlivy, které na 

něj působí, jsou více doménou psychoanalýzy.  
42 „In a 1957 lecture, Lacan called the slip an accident, a fault, but a happy fault. Had Freud not read 

„vulture,“ he would not have written the book“ (Andersen, 2001, s. 65). 
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věnuje až příliš mnoho pozornosti historickým datům a tím ztrácí odstup a jeho 

kritika zaniká v pouhém předkládání nových historických údajů.  

 U Schapira se však vyskytlo i něco, co nebylo podrobeno ostré kritice 

Eisslera ani Andersena – tím byla Schapirova vhodná poznámka, že to, co Freuda na 

obraze zajímá, jsou především „okolnosti zrodu nové myšlenky.“43 Zrod nové 

myšlenky a okolnosti, které k tomu přispívají, mohou být skrytými důvody tvorby, 

jenž vychází z umělce samotného. A mohou být určeny již v umělcově raném dětství. 

Například k Leonardovu modelování hlav žen a chlapců mohlo docházet na základě 

sublimace citů. Dále i fixace na matku mohla vzniknout v jeho raném dětství, kdy 

mu byla matka oporou. A to se následně promítá do obrazu a vznikají tím nové 

myšlenky. 

Schapiro vidí rovněž vznik osobitého stylu jako kopírování stylu svého 

učitele. Avšak byl-li Leonardo umělcem, který se svůj styl pouze naučil od někoho 

druhého, znamená to, že by vytvářel to, co vytvářel? Podle této interpretace by 

Leonardova díla byla pouze kopií ostatních, a to psychoanalýza a ani sám Schapiro 

nepřipouští.  

 Schapirovou hlavní výtkou byla Freudova přílišná tendence věnovat se 

jednomu údaji, na jehož základě se snažil vysvětlit složité jevy, které se v jedinci 

odehrávají a současně opomenul věnovat pozornost historickým a sociálním 

podmínkám (zvykům, víře či institucím společnosti). A skoro až s výsměchem 

dodává: „Aby mohl Freud popsat Leonardovy duševní osudy, musel se stát 

uměleckým kritikem, odvážit se soudit Leonardovu uměleckou dráhu z různých 

hledisek, poměřovat její etapy, a musel dokonce vyslovit některé názory na dataci 

děl, tedy na otázku, kterou sami profesionální historikové umění nejsou s to 

rozhodnout“ (Schapiro, 2006, s. 125).  

 

 I při veškeré ostré kritice se nedají znehodnocovat Freudovy závěry, které 

jsou velice významné, a to především díky poukázaní na možnost zpětné 

psychoanalytické interpretace materiálů. Psychoanalýza pracuje s daty, které dokáže 

sama vyvodit z neúmyslně zanechaných stop, jež po sobě každý jedinec zanechává. I 

psychoanalytické interpretace jsou založeny na vlastních výzkumech a zkušenostech. 

                                                 
43 Avšak v rámci tohoto zájmu opomíjí osobitý styl umělce jako prvek, který rovněž vsunuje do 

tvorby. 
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3.3.3  Eissler 

Eissler často ve svém textu, který více hájí Freudovu verzi, zmiňuje intuici,44 

jež je přítomna ve Freudově výkladu a která mu není vůbec překážkou (jak se bylo 

možné přesvědčit při interpretaci druhu ptáka ve fantazii). A naopak Schapirovi 

neodpouští přehlíživost důležitých fakt, která se týkají psychologicko-historického 

výzkumu. Poukazuje na rozdílnost zkoumání – historikové se zabývají pouze údaji, 

které mohou být manifestovány z objektivních zdrojů a mohou být studovány pouze 

konkrétními dochovanými důkazy, čímž může následně docházet k omezení 

možnosti tohoto zkoumání, které je zapříčiněné nedostatkem těchto materiálů. Oproti 

tomu psychoanalýza stojí na snaze oživit fakta, která jsou považována za nevědomá. 

Eissler pokračuje výtkou k Schapirovi, která se týká opomíjení vnitřních 

stránek jedince. Nelze konstruovat osobnost pouze s vnějšími historicky 

doložitelnými fakty, je nutné pracovat i s jakousi pravděpodobností, která odkazuje 

k externím faktorům, jenž mohou být vytvořeny právě jedincem a tyto „vytvořené 

skutečnosti“ jsou doložitelné historickými dokumenty.45 Bez ohledu na absenci 

přímého důkazu v aplikaci psychoanalýzy do historie by měly být vnitřní a vnější 

pravděpodobnosti brány v potaz.46  

Eissler ve svém srovnávání a celkovém pohledu na psychoanalýzu má mnoho 

společného s Andersenem. Oba autoři zdůrazňují, že psychoanalytické zkoumání 

není možné bez dalších věd. Je velice důležité, aby autoři používali zdroje z více 

oblastí a nesvazovali se rozsahem vlastní vědy. V těchto úvahách nepřímo narážejí 

na Schapirův omezený náhled a jeho čerpání především z historických dat. Oproti 

tomu psychoanalytik při výkladu historických událostí užívá široké spektrum 

společensko přírodních věd a tím jeho práce nabývá vyšší objektivity.  

Hlavní výtka směřovaná k Schapirovi je opomíjení jedinečnosti individua. 

Podle Eisslera považoval Schapiro psychoanalýzu za použitelnou pouze v situaci, 

kdy si již ostatní vědy nevědí rady, popř. v tématech která jsou okrajová, ale i tak 

mohou být, podle jeho slov, v závěru důležitá, jelikož je možné v nich nacházet 

                                                 
44 Stejně tak i Freud ji zmiňuje jako jednu z metod svého zkoumání a Schapiro ji naopak odmítá. 
45 Mezi tato fakta Eissler řadí: nemanželský původ, závět Leonardova dědečka, kde je záznam o jeho 

přijetí či uspořádaná oslava na přijetí Leonarda otcem (Eissler, 1962, s. 33). 
46 „Notwithstanding the absence of direct proof, in relevant applications of psychoanalysis to history 

the degree of external and internal probability is to be coniderate“ (Eissler, 1962, s. 33). 
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skryté významy vedoucí k nevědomým procesům jedince, a které jsou v umění 

zpětně odhalitelné.  

Každé umělecké dílo je rovněž i psychologickým problémem. Jsou do něj 

promítány životní zkušenosti jedince (ty jsou utvářeny společností), které ovlivňují 

konečnou podobu díla. Tím umělec podle Eisslera zároveň vytváří multidisciplinární 

významový komplex, který je ilustrován základním zákonem lidské mysli – každý 

psychický fenomén je determinován více faktorovými zdroji, jejichž původ se 

nachází jak v osobnosti samotné, tak i ve vnější realitě.47 

Eissler dodává, že historikové by měli brát v úvahu existenci jedinečnosti 

mysli. V důsledku jejího neopomíjení by se historické interpretace mohly stávat 

celistvějšími. 

 

3.3.4  Andersen 

Bylo zmíněno, že Andersenův postoj k Schapirovi a Freudovi se mnoho neliší 

od Eisslerova. Oba se shodují v přínosu Freudovy práce a taktéž v nedostatcích 

Schapirovy kritiky. 

Andersen zvláště poukazuje na jejich rozdílná pojetí jedince, kdy Freud vidí 

jedince v rámci historie, hledí na jeho celkovou osobnost s vlivy, které na něj působí. 

Hledá prvky v jeho dětství a pracuje s nimi jako s vodítky, která mohou vysvětlovat 

pozdější vývoj a citový život jedince. Zároveň z prvků, které Leonardo po sobě 

zanechal, se Freud snažil odvodit jeho dětství. A také, co je typické pro 

psychoanalýzu, odkrývání zakrytého, snaha o odhalení skutečnosti, která se skrývá 

za zanechanými stopami. Tím se Andersen zároveň vyjadřuje k psychoanalytické 

metodě práce, a to konkrétně ke snové práci, k níž dodává, že historické obsahy jsou 

v nevědomí zpracovávány skrze snění. Tato snová práce je vysoce ceněna, zvláště 

pro její funkci rychlejšího zpracování symbolických významů. A pouze skrze 

interpretaci snů je zpětně možné dostat se k původním významům.  

Oproti tomu Schapiro zohledňuje pouze umístění jedince v historii. Pomocí 

ikonografie, filozofie a historie se snažil odhalit chyby ve Freudově výkladu. I 

                                                 
47 „The multiplicity of meaningful contexts into which every work of art fits is illustrative of a basic 

law of the human mind that Freud described as the law of overdetermination and Robert Wealder as 

the principle of multiple function. The law says that every psychic phenomenon is determined by 

multifarious forces, that is to say, by several forces that originate form each province of personality 

and from external reality“ (Eissler, 1962, s. 71). 
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přesto, že Schapiro uznával Freudovu práci, neustále předkládal nová fakta k jejímu 

vyvrácení.48 Tím se často podle Andersena dopouštěl vážných chyb. Konkrétně, když 

Freud popisuje Leonardovy vlastnosti, které jej odlišují od jeho současníků, uvádí 

jeho jemnost a citlivost na příkladě vypouštění malých ptáčků z klecí, které Leonardo 

zakoupil na tržišti. Freud tímto zdůrazňuje jemnocitnost Leonarda. Schapiro však 

tento Freudův příklad tvrdě odmítá s tím, že v renesanční době, bylo toto jednání 

tradiční – „…kupovali lidé všech společenských vrstev na pařížských tržnicích 

ptáčky, aby je pak vypouštěli na svobodu, a touto zvláštní obětí si zaručili úspěch 

v lásce, podnikání či studiu. Leonardovy vědecké sklony ani originalita jeho myšlení 

jej od lidových pověr neuchránily“ (Schapiro, 2006, s. 124). Proti tomuto se obrací 

Andersen, že Schapiro tento zvyk, jak je viditelné, nachází v pařížské společnosti 

nikoli italské, dále pokračuje výtkou k Schapirovi, kdy v Leonardových denících lze 

nalézt poznámku vedle nákresu klece – „Moje myšlenky se obrací k Naději“. Zde 

však nebyla myšlena naděje jakožto víra, ale jméno Naděje, kterým byl pojmenován 

pták, jenž nemohl ven z klece. V poznámkách byla rovněž zmínka o stehlíkovi, který 

raději než by nechal svá mláďata uvězněná v kleci, přinesl jim jedovaté rostliny. 

Leonardo tím ukazoval rozdílnost mezi nespoutaností divokých ptáků oproti 

zdomácnělým kanárům. Andersen tímto dokazuje, jak Schapiro opět uvízl na poli 

historických údajů.  

  

V rámci Schapirovy kritiky přidává Lacanovu citaci vztahující se právě ke 

srovnání Freuda s Schapirem: „If Freud was Freud because he was drawn to 

Leonardo then Schapiro was Schapiro because he resisted Freud“ (Andersen, 2001, 

s. 69). Touto citací Andersen podtrhuje svá tvrzení, že Schapiro oponoval více 

z principu než na základě objektivních důvodů. 

 

 

 

 

 

                                                 
48 „Although Schapiro paid Freud many compliments, calling his text the work of master who had 

produced a powerful theory expounded with beautiful simplicity and vigor, he layered one historical 

document on another in an effort to prove that Leonardo’s fantasy was not unique or personal but 

remote, historical, and thus not subject to psychoanalysis“ (Andersen, 2001, s. 69). 
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4.  ZÁVĚR 
  

 V první části bakalářské práce byl popsán Freudův postup při analýze života a 

díla Leonarda da Vinci, kdy prostřednictvím psychoanalýzy přišel na dva provázaně 

se vyskytující Leonardovy životy, které byly výsledkem opakovaného procesu 

sublimace. Rovněž pomocí snové práce a symboliky byl schopen interpretovat 

fantazii, kterou si Leonardo vytvořil na základě raných dětských zkušeností, z níž 

následně vysuzoval Leonardův charakter. Na tento text navazovala kritika ze strany 

historika Schapira, která byla vznesena proti Freudově práci. Ač tato kritika byla 

velice ostrá a z Freudovy práce uznávala jen velmi málo, nebyla zcela objektivní. 

K prokázání předpojatého pohledu Schapirova díla posloužily texty Eisslera a 

Andersena, kteří svými pracemi vyvrátili Schapirův omezený náhled na celé 

psychoanalyticko-historické zkoumání.  

V této části práce se pokusím shrnout a znovu zdůraznit, jaké jsou rozdíly 

mezi těmito dvěma způsoby zkoumání jedince, poukázat na klady a zápory celého 

historicko-psychoanalytického přístupu a rovněž i na jeho přínos do této oblasti. 

 

Jedinečnost individua 

 Ve Freudově analýze hrál hlavní roli nadměrně vyvinutý badatelský pud, jenž 

ovlivnil Leonardův následující psychický vývoj. Určil jeho život umělce a následně 

jej od něj odvrátil, aby mohl začít Leonardův život vědce. Tento odklon byl 

způsobený sublimací, ke které docházelo v důsledku nadměrné pudové snahy a která 

se vyvinula v Leonardově  dětství na základě jeho zkušeností. K těmto zkušenostem 

přispělo jeho postavení nemanželského dítěte a nepřítomnost otce v raném dětství, 

což způsobilo, že manifestace tohoto badatelského pudu nebyla nijak usměrňována 

(právě onou přítomností otce). 

 Badatelský pud, jenž je projevován dětskými otázkami týkajícími se 

sexuality, způsobil, že malý Leonardo nabyl dojmu podobnosti s dítětem Kristem,49 

které nebylo dílem prvotního hříchu (díky nevinnosti jeho matky Panny Marie). Pocit 

stejnosti či rovnosti s dítětem Kristem mohl dávat Leonardovi pocit jedinečnosti. 

U pocitu jedinečnosti se v jedné z jeho interpretací o výkladu ocasu ptáka v ústech 

                                                 
49 Jelikož vyrůstal pouze s matkou. Toto téma bylo blíže rozebíráno v rámci kapitoly o obraze Svaté 

Anny Samotřetí. 
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dítěte Schapiro pozastavuje. Podle něj bylo spojení malého zvířete v ústech 

klasickým prvkem tehdejších legend, jenž znamenal předzvěst budoucí slávy a 

velikosti. Touto interpretací oba autoři říkají, že Leonardo (intuitivně) zažíval pocit 

výjimečnosti. 

 Schapiro však nedokázal tento prvek připojit k Freudem zmiňovanému pocitu 

sounáležitosti s Kristem, ale pouze jej připojoval jako možný výklad prvku ocasu  

ptáka v ústech dítěte. K tomuto lze opět dodat, že Schapirova snaha o vyvrácení 

Freuda spočívala pouze na předkládání dat nikoli na jejich analýze. Bylo zajímavé 

sledovat možné spojitosti mezi Schapirovými výklady vztahujícími se k Freudově 

interpretaci, které však historik zanechává bez povšimnutí (např. v Leonardově 

vzpomínce nepracoval s významem ptáka jako takového, ale jen se snažil o určení 

jeho druhu; Freudův popis Mariina úsměvu jako závistivého mohl korespondovat se 

Schapirovým výkladem bajky Závist a další). Důvod opomenutí těchto spojitostí, 

které mohli být pro Schapira výhodné, si nedovoluji určit, ale jejich opomenutím 

získával Schapirův výklad opětný nádech povrchnosti. 

 

 Podstatu Leonardova života lze nalézt ve Freudově teorii infantilního 

sexuálního zkoumání. Toto bádání, které započalo dětskými otázkami po podstatě 

sexuálního aktu, pokračovalo zkoumáním vlastních pohlavních orgánů a poté 

zjištěním odlišnosti pohlaví, může být přerušeno nárazem energetického potlačení. 

Následně je touha po poznání vytěsněna. Podle Freuda může vést vytěsnění k 

předčasnému spojení bádání se sexuálními zájmy, tím podle Freuda vznikají tři různé 

případy. U Leonarda nastal případ, kdy se sexuálnímu vytěsnění nepodaří některou 

část pudu sexuální slasti dostat do nevědomí. Což znamená, že sexuální energie 

(libido) uniká vytěsnění. Avšak platí zákon zachování energie a tato síla je od 

počátku sublimována či jinak převáděna v touhu po vědění, nevytrácí se. Tím se 

posiluje pud po poznání a rozvíjí se ve směru intelektuálních zájmů. Zde je viditelný 

vznik sublimace, kterému předcházela otcova nepřítomnost, která nebránila 

dětskému zkoumání a zároveň zmiňovaná matčina přehnaná péče probouzející 

zvídavý pud přitahovaný sexuálními otázkami, způsobila nepotlačení libida a 

přeměnu energie v intelektuální badatelskou činnost. Zde je vhodné podtrhnout 

Eisslerovu výtku k Schapirovi, kdy ho kritizuje za opomíjení jedinečnosti individua a 

podřizování jej pouze pod historické zvyky a tradice. Je zde zřetelné, že vznik 
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Leonardovy sublimace byl způsoben i jedinečností jeho rodičů a jejich vzathu 

k Leonardovi. 

 Takovýto základ pro vznik sublimace (spolu s tělesnou konstitucí Leonarda) 

určil i jeho další vývoj, který Freud rozpracovává ve své práci. Tím je tedy způsoben 

život umělce a následně i vědce. Odklon, který nastává při přechodu z jednoho života 

do druhého, je opět dílem badatelského pudu. Blíže toto téma bylo rozpracováno 

v první části práce.  

 K Leonardovu úspěchu na poli vědy a umění lze připisovat i tendenci 

potlačovat pudové podněty a nadměrně rozvinutá schopnost sublimace sexuálního 

pudu. Toto je oblast Leonardova života, kterou Freud považuje za nevysvětlitelnou 

z pohledu psychoanalýzy. Ve spojení s tvrzením, že se nenašly žádné doložené 

informace o jeho sexuálním životě (které úzce souvisejí s tímto neobjasněným 

faktem), lze jen opětně upozornit na uvědomělý přístup psychoanalýzy. Ta se 

nepovažuje za vševědoucí vědu, a přestože dokáže nalézt souvislosti, nesnaží se je 

interpretovat jen za účelem potvrzení něčeho, čeho si není jistá. Freud tímto 

„přiznáním“ nevědomky zvýšil hodnotu psychoanalýzy jako relevantní vědy, která 

má právo být zařazena mezi ostatní vědní obory jakožto plnohodnotný zdroj 

uvědomující si svá omezení.  

 Zkrácený psychoanalytický pohled na Leonardův vývoj zjevně dokázal 

jedinečnost Leonardovy osobnosti (v interakci se svým okolím), jehož unikátnost je 

natolik významná, že jej nelze škatulkovat. Časem ověřená genialita Leonardových 

výsledků jak na poli umění, tak i na poli vědy, je v celém dějinném měřítku natolik 

ojedinělá, že obecná historická tendence přisuzovat intence jedince vlivu tradic a 

zvyků, je zvláště v Leonardově případě, více než chybná. Kritika Schapirovy práce 

ze strany Andersena a Eisslera byla především postavena na skutečnosti, že Schapiro 

opomíjí jedinečnost individua. A tato jeho chyba pronikala do mnoha jeho 

interpretací, jež v komparaci obou přístupů již zazněla.  

 

Práce s daty 

 Již pohled na jedince jako na jedinečnou bytost, jenž nelze pouze unifikovat a 

podřazovat tradicím, načrtl způsob práce s daty, který je v případě Schapira a Freuda 

odlišný. Porovnávání jejich způsobu práce s daty se vyskytla jak u Andersena tak i 

Eisslera. Freudovi byla přisuzována zmíněná symbolika, které se věnoval především 

v rámci svého zájmu o výklad snů. Ta je pro psychoanalýzu velice významná, jelikož 
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práce vědomých a nevědomých procesů, spočívajících na vytěsnění určitých obsahů, 

je podstatou psychoanalytického zkoumání, které obrací svou pozornost na 

odkrývání těchto vytěsněných obsahů. Hloubka zájmu psychoanalýzy stojí v opozici 

s povrchním předkládáním dat historického zkoumání. Schapirův manifestovaný 

nesouhlas s psychoanalytickým zkoumáním ho vedl ke snaze vyvracet Freudovy 

závěry. Tato snaha stála Schapira mnoho práce, a to práce významné, nikoli však 

zcela úspěšné.  

Pouhým předkládáním dat se Schapiro vzdaloval od původní myšlenky 

interpretace (či vlastní kritiky Freudovy práce), až ztrácel nadhled a jeho vlastní 

kritika se stávala protichůdnou. V důsledku uvádění dobových zvyklostí a tradic se 

ztrácel ve vlastním historickém přístupu. Tímto příkladem by mohl být obraz Svaté 

Anny Samotřetí, kdy tématiku obrazu vidí jako módní záležitost. A ztvárňování 

Svaté Anny bylo čistě tradičním tématem a dobovou zvyklostí. Avšak u obrazu Léda 

s labutí již tento prvek neuvádí, ač téma rovněž tradiční bylo, jak Andersen 

podotýkal. V Schapirově podání byl obraz Lédy s labutí erotickou tématikou, kterou 

Freud Leonardovi upíral.50 

Schapiro ve svých kritikách pouze srovnával data, což se tedy může zdát jako 

podstata historické práce. V rámci této oblasti měl jistě pravdu, že Freud 

pravděpodobně zanedbal některá historická fakta, ale rozhodně mu to nebránilo v 

celkovém výkladu. Eissler dodává, že v psychoanalytickém zkoumání je přítomna 

určitá pravděpodobnost, tudíž je i flexibilnější, není tolik rigidní jako zkoumání 

historické, které se svým postupem značně omezuje.  

 Schapirovy kritiky stavěly na Freudově opomíjení charakteru renesanční 

společnosti a jejích zvyklostí, ale tyto kritiky nedokázaly pádně vyvrátit Freudovy 

poznatky. Freud se nepouštěl do analýzy celé společnosti, ale jeho úsilí směřoval 

k jedinci a jeho výjimečnosti, v tomto případě by byla kategorizace Schapirova stylu 

nemyslitelná. 

 Psychoanalytická práce čerpá z celého spektra společensko-vědních oborů a 

neomezuje se jen na své vlastní výzkumy. A naopak historické zkoumání 

v Schapirově podání užívá především své vlastní zdroje. Tím může historická 

interpretace nabývat jisté subjektivity s důsledkem vytváření takových výkladů, které 

se stávají více hodícími se do vlastních závěrů než spolehlivými soudy. 

                                                 
50 Podrobně již v poznámce o Schapirově dvojsečnosti. 
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 Dalším důkazem o povrchnosti Schapirovy práce je jeho nekompatibilnost 

poznámek. Schapiro nejen že přehlédl některé souvislosti mezi svým a Freudovým 

výkladem, které mohly být pro něho samotného nápomocné, ale i některé jeho 

vlastní poznámky postrádaly spojitosti. O tomto se bylo možné přesvědčit v jeho 

interpretaci druhu ptáka v Leonardově vzpomínce (viz poznámka č. 27), kdy 

Schapiro dokázal představit tři různá pojetí a zároveň tři různé druhy ptáka, které se 

mohly ve fantazii vyskytnout. Tyto jednotlivé výklady téměř navzájem nepropojuje, 

představuje je jako samostatná tvrzení, jejichž hlavním záměrem je vyvrácení 

přítomnosti supa v dětské fantazii. 

 Povrchnost by byla vhodným přívlastkem ke stylu Schapiry práce. Avšak 

nelze mu odepřít odbornost, jen mu jeho vědomosti v oblastech ikonografie a historie 

bránili v nadhledu, který byl pro komplexní analýzu Freudovy práce a zároveň 

Leonardova života, nezbytný. 

 

 Freud i Eissler zdůrazňovali akcidenční postup. Považovali element náhody 

za velmi důležitý. Nelze jej nijak podřídit tradicím či zvykům společnosti. 

Psychoanalýza tento prvek zařazuje mezi komponenty, se kterými je nutné v analýze 

počítat a nelze je opomíjet. Příkladem by mohl být Freudův chybný výklad druhu 

ptáka v Leonardově vzpomínce. Bez této náhodně chybné interpretace by Freudovo 

dílo nevzniklo. 

 Proti náhodě se Schapiro vymezuje tvrzením, že je nutné mít vůči všemu 

prokazatelné důkazy a teprve pomocí nich je možné odvozovat události v jedincově 

životě. 

 Freud dále píše, že osvětlení jedincova života za pomocí snahy odkrýt 

duševní pudové síly (jejich proměny a vývoj) je cílem psychoanalýzy, kdy je 

následně možné uvažovat i nad působením vnějších sil i náhody. A síla pudové 

energie a její projev působení na nevědomé procesy nelze tradicemi směrovat.  

 

Opačný směr zkoumání 

 V této bakalářské práci jsem narazila na mnoho prvků, které mě přesvědčily, 

že historické a psychoanalytické zkoumání, ač se snaží o stejný cíl, dosahují ho 

rozdílnými způsoby. Označila bych je za dva protichůdné póly, způsoby stojící na 

opačném konci cesty, ale snažící se setkat. Freud k odhalení podstaty jedince 

vycházel z osobností konstituce a jí zanechanými stopami, které až posléze užíval 
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k potvrzení svých tezí. Toto je zcela v protikladu Schapirova stylu, jenž z doložených 

skutečností přisuzuje jedinci jeho vlastnosti. 

 Psychoanalytická metoda vycházela ze svých výzkumů, na kterých Freud 

postavil práci o Leonardově fantazii. Postupoval, stejně tak jako psychoanalýza, 

směrem od zanechaných stop hlouběji – k důvodu zanechání těchto stop. 

Psychoanalytik nepracuje s umělcovým obrazem jakožto otiskem společnosti, ale 

jako odrazem jeho vnitřního života, jaký byl důvod zanechání daného díla. Rovněž 

tak i vzpomínky, které si jedinec sebou životem nese, mívají určitý skrytý význam, 

důvod, proč si je jedinec pamatuje, či je považuje za důležité. Postup psychoanalýzy 

je odhalit důvody zanechání těchto pojítek k jedinci a jejich interpretace, která 

spočívá v odhalení pravé podstaty, jež může být tokem času zkreslena. 

Psychoanalýza oprošťuje zanechané stopy od jejich deformací a zasazuje je zpět do 

souvislostí v jedincově životě. 

 I přes opačný směr cesty se psychoanalytické zkoumání s historickým 

setkávají, záleží na jejich otevřenosti k ostatním vědním oborů, které mohou 

vstupovat do problematiky zkoumání jedince. V této práci bylo vidět, že 

psychoanalytický způsob se této otevřenosti nebránil. 

 Multidisciplinarita, kterou rovněž i Eissler zdůrazňuje a přisuzuje ji 

psychoanalytickému zkoumání, je jednou z nejdůležitějších částí takovéhoto procesu, 

který se snaží odkrývat skryté okolnosti zanechaných stop. Eisslerova pojmenování 

umělcova díla jakožto psychologického problému, ve kterém jsou promítnuty životní 

zkušenosti jedince, jež jsou výsledkem vnějších i vnitřních vlivů působících na 

utváření jedinečnosti individua, jsou velice důležité pro finální podobu díla. Je tedy 

logické, že nelze upřednostňovat jen jeden způsob interpretace, jelikož samo dílo 

nevzniklo na základě pouze jednoho popudu, ale celé řady vlivů. Celek, který jedinec 

vytvořil, si ke svému výkladu zaslouží i komplexní přístup, který se psychoanalýza 

ve Freudově podání snažila předvést. Bylo otázkou následných revizí jeho díla, zda 

jeho metoda obstojí. Eissler s Andersenem ukázali, že Freudova práce si zasloužila 

více uznání než kritiky. 

 

 V této práci jsem se přesvědčila, že psychoanalytické zkoumání, které svým 

zaměřením zkoumá vnitřní život jedince a následně z něj dokáže usuzovat na jeho 

psychický vývoj, je významným zdrojem informací, které mohou být užity při zpětné 

rekonstrukci životního příběhu jedince.  
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