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Anotace 
 

 

 
Cílem této práce je porovnat různé pohledy na člověka, a to především ze dvou různých stran. Totiž 

ze strany Karla Marxe a ze strany Sigmunda Freuda. V čem se přesně jejich způsob definice 

člověka, jeho chování i jeho uvažování liší a v čem jsou si podobní? Jakým způsobem se dále 

vyvíjely jejich myšlenky u dalších autorů a kam je tento jejich posun zavedl? Je možné vyhledat u 

jejich následovníků podobné znaky? To jsou dvě otázky, které se tato práce pokusí zodpovědět. 

Zároveň by chtěla tato práce vytvořit nový smysluplně strukturovaný pramen sekundární literatury, 

zabývající se pohledem na člověka u jednotlivých zvolených autorů. 

 

The aim of this paper it to observe different approaches to human beings. Two major points of view 

will be that of Karl Marx and of Sigmund Freud. In which apects are their deffinitions of human 

being, behavior and thinking processes different and in which are they similar? How are their ideas 

transferred in the work of oher authors and where does it lead? Is it possible to find similar streams 

in the work of their followers? These are the two major questions that this paper will try to answer. 

Another meaning this paper should have is to create a meanigful and coherent source of various 

authors who were involved in examination of human being. 
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Úvod 
 

Tato práce se zaměřuje na pohled na člověka a na to, jakým způsobem na člověka pohlíží myslitelé 

z různých oborů a jejich pozdější nástupci. Jestli je možné najít mezi jejich myšlenkami nějaké 

spojení. Základními zvolenými představiteli byli Karel Marx a Sigmund Freud. Cílem této práce 

není nějakým násilným způsobem skloubit psychoanalýzu a ekonomii, jde spíše o to, že obě tyto 

vědy mají jistý přesah do filosofie a sociologie, z jejichž hledisek se můžeme pokusit nahlédnout za 

hranice oborů jednotlivých děl obou autorů i jejich nástupců a prozkoumat shodné a rozdílné znaky 

jejich pohledu na člověka.  

 

Tato práce postupuje ve dvou hlavních liniích – v linii Sigmunda Freuda a v linii Karla Marxe. Do 

první linie jsou kromě Freuda samotného zařazeni Anna Freud, Karl Gustav Jung a Eric Ericson. Do 

druhé linie pak patří Raymond Aron, Slavoj Žižek a Erich Fromm. U posledních dvou jmenovaných 

obě linie v podstatě splývají do jedné, takže je obtížné je zařadit. Pro potřeby této práce jsou 

teoreticky zahrnuti do Marxovy linie, ale je brán zřetel i na jejich myšlenky ze strany 

psychoanalýzy. Zdůvodnění volby jednotlivých autorů se nachází v metodologické části práce a 

také u medailonků jednotlivých autorů.  

 

Práce je členěna do čtyř hlavních částí. Podrobnější popis jednotlivých částí práce se dá nalézt 

v metodologickém oddíle, ve kterém je rozepsán a zdůvodněn pracovní postup pro každou část 

práce a který tvoří její první část. Ve druhé části se nachází krátké portréty jednotlivých autorů, 

jejich nejvýznamnější myšlenky a jejich důležitost pro tuto práci. Třetí část je pak zkoumání 

jednotlivých děl a toho, jakým způsobem je v nich pohlíženo na člověka. Tato část má osm 

podčástí. Každá z nich se pak zabývá myšlenkami jednoho ze zvolených autorů. Ve čtvrté části jsou 

pak jednotliví autoři porovnáni mezi sebou a z tohoto porovnání jsou vyvozeny závěry.  

 

Jedním z dalších záměrů této práce je částečně rehabilitovat jak Marxe, tak Freuda, protože oba jsou 

již do velké míry považováni za překonané autory, kteří už nemají mnoho co nabídnout. To je podle 

mého špatně a u obou je stále možné najít velmi mnoho zajímavých a podnětných myšlenek. Marx 

je obzvláště ve střední a východní Evropě často vykládán pouze v souvislosti s Marxismem-

Leninismem, za což může do velké míry komunistický režim, ale to není zcela správné. Podobně 
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u Freuda se klade důraz pouze na sexualitu a nikoliv na jeho dílo jako celek. Tím měně se pak 

u obou autorů uvažuje o jejich pohledu na člověka, což je z hlediska jejich jednotlivých teorií 

možná méně důležité, nikoliv však zcela zanedbatelné. 

 

V myšlenkách pokračovatelů v obou zvolených liniích je možné najít velké množství výkladů, 

názorů a interpretací, které se v průběhu dějin neustále mění a nabývají nových smyslů. Dnešní 

výklad je tak zajímavou směsicí výkladů předešlých i nových, ve kterých není zcela snadné se 

zorientovat a nějakým způsobem si na ně udělat názor. Tato práce se nesnaží najít nějaký správný 

názor či výklad, spíše se snaží poskytnout možnosti a podklady pro uvažování o jednotlivých 

autorech a vyhnout se jejich černobílému vnímání. 

 

Na samém konci práce se pak nachází závěr, ve kterém jsou shrnuty nejdůležitější přínosy této 

práce a také její možná další budoucí využití a směry, jakými by se mohla ubírat další badatelská 

činnost. Také obsahuje zhodnocení úkolů, které si tato práce zadala, totiž vytvořit stručný a 

přehledný pramen s nejdůležitějšími citacemi vztahujícími se k člověku u jednotlivých autorů, 

nejdůležitějšími myšlenkami zvolených autorů a také jejich následná komparace. 

 

Důvodem pro psaní této práce byla tedy snaha pomoci dalším badatelům zkoumajícím dané autory, 

ale zároveň také snaha podívat se na různé autory jinou než obvyklou optikou. Snaha nevidět autory 

pouze jako samostatné jednotky, ale pokusit se je zasadit do kontextu. Tento kontext tvoří myšlenky 

ostatních autorů, kteří se zabývali stejnou tématikou, ale také ti, kteří nesouhlasili, odporovali a 

posouvali teorie zcela jinými směry. Je možné najít něco, co spojuje psychoanalýzu a marxismus? 

Mají nám dávno mrtví, občas zapomínaní a často nenávidění autoři ještě co říct? Je v dnešní době 

vůbec možné získat objektivní informace na zvolená témata? Na všechny tyto otázky se bude tato 

práce snažit odpovědět na následujících stránkách. 
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1 Metodologie 
 

Úvod a metodologie hovoří sami za sebe, takže z metodologického hlediska je zajímavá druhá až 

čtvrtá část práce. Také závěr práce nepotřebuje asi žádné výraznější metodologické podchycení. 

 

Druhá část práce je psána bez citací. Je tomu tak proto, že biografie a autobiografie jednotlivých 

autorů jsou poměrně špatně dostupné, zatímco sekundárních zdrojů o jejich životech je velmi 

mnoho. Proto bylo použito především těchto sekundárních zdrojů a komparace mezi nimi, aby byla 

do větší míry zajištěna jejich správnost. Tato práce se sice nesnaží aspirovat na historickou práci, ale 

v dnešní postmoderní společnosti a při stálém mísení jednotlivých humanitních věd je nezbytné 

podložit myšlenky jednotlivých autorů částečně i jejich historickým pozadím. Místo citací je tedy 

první část doplněna spíše odkazy na další zdroje a díla jednotlivých autorů, která mohou pomoci při 

jejich hlubším zkoumání. U každého autora je také zdůvodnění jeho volby pro tuto práci a jeho 

postavení a důležitost v ní. 

 

Ve třetí části jsou zachyceny nejdůležitější myšlenky jednotlivých myslitelů. Celá tato část je 

tvořena z velké části citacemi, které souvisí s pohledy jednotlivých autorů na člověka. Kromě Karla 

Marxe a Sigmunda Freuda je nejvíce místa věnováno Erichu Frommovi. Je tomu tak proto, že je 

přímým pokračovatelem obou dvou a jejich myšlenky porovnává a vykládá. Podobně je na tom 

i Slavoj Žižek, který taktéž navazuje na tradici obou myslitelů. Další autoři pak slouží především 

pro nastínění vývoje a postupu jednotlivých myšlenek nebo kvůli vzájemnému porovnání, kterým 

se zabývá poslední část práce.  

 

Jako zajímavá se z hlediska třetí části může jevit volba Raymonda Arona. Je v práci především 

proto, že po dlouhou dobu se Marxovy myšlenky příliš nerozvíjely, ale byly pouze pokřivovány a 

zneužívány. Místo toho, aby se je autoři snažili nějakým způsobem posunout dále, pouze se vůči 

nim vymezovali, a buď je přijímali, nebo odmítali. Aron je tedy v této práci proto, že Marxovy 

myšlenky poměrně komplexně probírá a uvažuje nad nimi, což je podstatně zajímavější, než se 

zaměřit na blok autorů slepě propagujících marxismus-leninismus. 

 

Čtvrtá část práce nejprve přehledně nastiňuje nejdůležitější změny, obraty a inovace v Marxově 

i ve Freudově linii uvažování. U každého autora je popsáno a zhodnoceno to, jak svými 
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myšlenkami přispěl k posouvání teorie vpřed. Jakmile jsou obě linie samy o sobě urovnány, jsou 

postaveny proti sobě a porovnány. Jsou hledána pojítka mezi jednotlivými autory napříč historií i 

vědním oborem a jsou zvýrazněna místa, kde se oba proudy navzájem protínají. 

 

Čtvrtá část práce už také neobsahuje v podstatě žádné citace, ale místo toho pracuje s informacemi 

obsaženými ve čtvrté části. Tento způsob dělení byl zvolen kvůli přehlednosti a proto, aby 

jednotlivé části nebyly zbytečně dlouhé. Pokud by se obě části spojily, práce by sice patrně působila 

uceleněji, ale orientace v ní by byla podstatně obtížnější. 

 

Zdrojem většiny citací je primární literatura. Knihy jednotlivých autorů byly přečteny a následně 

zvoleny pasáže, které nejlépe vystihovaly pohled daných autorů na člověka nebo na myšlenky 

jiných zvolených autorů. Tyto citace pak byly přepsány a doplněny o osvětlující text nebo 

o zdůraznění některých pasáží.  
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2 Medailonky jednotlivých autorů 
 

2.1 Sigmund Freud 

 

Sigmund Freud se narodil 6. května 1856 v Příboře. Jeho otec byl soukeník Jákob Freud a jeho 

matka Amálie Freudová.  V roce 1859 se přestěhoval s rodinou do Vídně, kde žil až do roku 1885, 

kdy odjel do Paříže. O rok později se vrací zpět do Vídně a bere si za ženu Martu Bernaysovou. 

V roce 1938, když už je mrtvá jeho matka, otec, jedna dcera a vnuk, mu je povoleno opustit 

Rakousko za 12 000 holandských marek a přes Paříž se odstěhovat do Londýna, kde dožívá a 23. 

září 1939 umírá na rakovinu horního patra
1
. 

 

Střední a vysokou školu studoval Freud ve Vídni s vynikajícím prospěchem – měl fotografickou 

paměť, což studium vždy poněkud usnadňuje. Jakožto dítě z židovské rodiny směl studovat pouze 

obchod, právo nebo medicínu
2
. Freud tedy vystudoval medicínu a dostal se do fyziologické 

laboratoře, a později přešel na psychiatrickou kliniku, kde studoval především lidský mozek a vliv 

kokainu. V roce 1887 si zakládá vlastní praxi a léčí především pomocí hypnózy. Pozvolna pokládá 

základy budoucí psychoanalýze a získává první žáky a stoupence. V roce 1920 je jmenován 

profesorem. 

 

Po nástupu fašismu v roce 1933 byl Freud přesunut na seznam „nežádoucích“ autorů, jeho spisy 

byly páleny a pouze díky vysoce postaveným známým a přátelům neskončil po anšlusu Rakouska v 

roce 1938 v koncentračním táboře. Freud nakonec ze země po dlouhých jednáních odešel i se svou 

rodinou, služebnictvem a některými žáky
3
.    

 

Většina Freudových teorií je velmi úzce spjata se sexualitou a raným dětstvím. Mezi nejdůležitější 

teorie patří například Oidipův (Elektřin) Komplex
4
, vývoj libida, nebo rozdělení osobnosti člověka 

na Id, Ego a Superego
5
. Teorie Sigmunda Freuda byly v minulosti často kritizovány z různých 

důvodů – například z pozic behaviorismu (Hans Eysenc), feminismu (Simone de Beauvoir) nebo 

                                                 
1 Srv - http://www.freudmuseum.cz/sigmund-freud/zivotopis.php 

2 Židům bylo dovoleno studovat na vysokých školách původně tolerančním patentem Josefa II. z roku 1781 a později 

docházelo ke značným omezením s příchodem nacismu – srv. : Pěkný, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě  

3 Viz také http://ponkrac.net/sigmund-freud-strucny-zivotopis 

4 Viz Freud, Sigmund. Výklad snů – spolu s definicí pojmů vědomí a nevědomí 

5 Viz Freud, Sigmund. Já a ono 
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strukturalismu (Claude Lévi-Strauss). Přes veškerou kritiku však zůstal Freud jedním 

z nejdůležitějších autorů v psychologii, i přestože většina jeho teorií je již překonána.  

Pro účely této práce byl Sigmund Freud zvolen jako zakladatel psychoanalýzy, který ovlivnil díla 

stovek dalších autorů. Způsob, jakým se dívá na člověka, je velmi specifický, a proto byl zvolen 

jako jedna ze stěžejních postav této práce. Navíc je možné vysledovat celou řadu autorů, kteří na něj 

navazují a je tedy možné pozorovat i změny v pohledu na člověka, ke kterým u jednotlivých dalších 

zvolených autorů dochází.   

 

 

 

2.2 Anna Freud 

 

Anna Freud se narodila 3. prosince 1895 ve Vídni jako šesté a poslední dítě Sigmunda Freuda
6
. 

Ve Vídni strávila Anna Freud dětství a také zde studovala lyceum, na kterém sama začala od roku 

1917 učit. V roce 1938 musela stejně jako její otec opustit Vídeň a odstěhovat se do Londýna. 

Z Londýna často cestovala do Ameriky za přáteli nebo vyučovat či pořádat přednášky. V Londýně 

nakonec i zemřela a to 9. října 1982. Pochována byla v urně vedle svých rodičů a dalších 

příbuzných a její dům se stal na její přání Freudovým muzeem.
7
 

 

Anna Freud neměla příliš šťastné dětství. Nevycházela ani se svou matkou ani se sestrou a dlouho 

měla pověst rebelky. Navíc trpěla chronickými depresemi. Jediný, s kým si rozuměla, byl její otec, 

který jí měl velmi rád, ale často nebyl doma. V pozdějším věku se z Anny stává jeden z prvních 

pokusných objektů Freudovy psychoanalýzy a následně se sama stává členkou nově založené 

mezinárodní psychoanalytické asociace (IPA
8
). Svou psychologickou práci zaměřila především 

na děti a tomuto tématu se věnovala celý život. 

 

Pravděpodobně právě díky vlastním zkušenostem z dětství se Anna všemožně snažila dětem 

pomoci. V Londýně pomohla mimo jiné zřídit dům pro válečné sirotky, na kterých pak pozorovala 

potíže vývoje bez rodičů a problémy, které jim vznikaly. Zaobírala se především ego-psychologií, 

která do velké míry navazuje na myšlenky jejího otce – obzvláště na spis Já a Ono. Anna se 

                                                 
6 Srv. Young-Bruehl, Elisabeth. Anna Freud: A Biography.  

7  Viz. http://psychology.about.com/od/profilesofmajorthinkers/p/bio_annafreud.htm 

8 Viz. http://en.wikipedia.org/wiki/International_Psychoanalytical_Association 
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především specializovala na způsoby obrany ega proti vnějším i vnitřním vlivům
9
 a následně se 

pokoušela pomoci lidem pochopit jejich způsob vyrovnávání se se situací a tím nežádoucí představy 

odstranit.  

 

Důležitost Anny Freud pro tuto práci tkví především v tom, že je přímou následovnicí Sigmunda 

Freuda. Další důvod je ten, že je to žena, mužský a ženský pohled na člověka se mohou často 

poměrně silně odlišovat. Také to, že klade velký důraz na dospívající děti a jejich psychologii, může 

silně ovlivnit, jakým způsobem nahlíží na ostatní lidi a jak je vnímá. 

 

 

 

2.3 Carl Gustav Jung     

 

Carl Gustav Jung se narodil 26. července 1875 ve Švýcarském Kesswilu. Přestože byl synem 

protestantského faráře a od mládí se zabíral vztahem člověka k bohu, nestal se mužem církve jako 

jeho otec. Zkoumání vztahu člověka k bohu vyměnil v dospělosti za filosofii a medicínu. Stal se 

z něj lékař zabývající se psychiatrií a právě mentální poruchy jej svedly dohromady se Sigmundem 

Freudem. V roce 1903 se oženil a později se stal otcem pěti dětí.  Většinu života pracoval na stavbě 

sídla v Bollingenu, kde 6. června 1961 také umírá.
10

 

 

Co se týče práce, strávil Jung většinu života zkoumáním lidských myšlenkových procesů. Většinou 

se jednalo o práci na teorii psychoanalýzy, na které pracoval s Freudem, a později po roce 1913, kdy 

se s Freudovými myšlenkami částečně rozešel, na formulování základů analytické psychologie. 

Základní termíny, které ustanovil, jsou například archetyp, kolektivní nevědomí
11

 nebo bytostné 

Já
12

. Také pracoval na teorii temperamentu a pochází od něj i třeba dělení na osách stabilní x labilní 

a introvert x extrovert
13

.  

 

Celý život zůstalo Jungovi úzké spojení s bohem, ale měl silnou tendenci ho psychologizovat, což 

                                                 
9 Vytěsnění, projekce, reaktivní výtvor, popření, přemístění, izolace, potlačení, sublimace, regrese, agování. Viz také 

Freud, Anna. Já a obranné mechanismy str. 36 

10  Viz. http://webspace.ship.edu/cgboer/jung.html 

11 Viz. Jung, Karl. Archetypy a kolektivní nevědomí 

12 Viz. Jung, Karl. Aion 

13 Viz. Jung, Karl. Psychologické typy 
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se mnoha lidem nelíbilo. Obzvláště jeho vysvětlení existence zla jako nutné psychologické součásti 

lidského jedince bylo katolíky nepřijatelné
14

. Na druhou stranu zůstaly jeho poznatky a myšlenky 

daleko méně kontroverzní, než tomu bylo u Freuda, protože ustoupil od stálé sexualizace a skrytých 

zážitků z dětství a místo toho nabídl podstatně stravitelnější teorii archetypů.  

 

Pro tuto práci je Carl Gustav Jung důležitý proto, že je přímým nástupcem Sigmunda Freuda. Je 

pravda, že ve svých teoriích se od Freuda časem odklonil, jeho vztah k člověku však zůstává 

do velké míry zachován. S Freudem má společnou také terapeutickou praxi, kterou oba vykonávali.  

 

 

 

 

2.4 Erik Erikson 

 

Erik Erikson se narodil v Německém Frankfurtu 15. června 1902 dánským rodičům – odtud 

původní jméno Salomonsen. Vyrůstal pouze s matkou, protože jeho otec zmizel a v jeho životě se 

již nadále nevyskytoval. Spolu přesídlili v roce 1905 do Karlsruhe, kde si jeho matka vzala pediatra 

Theodora Homburgera, který si Erika osvojil. Erikson byl vychováván v židovských poměrech, ale 

protože měl silně nordické znaky, nikdy příliš nezapadl, ani ve škole ani v synagoze. Později šel 

Erikson studovat do Vídně, kde se seznámil s Annou Freud a také s psychoanalýzou, kterou 

podstoupil a později se ji začal sám učit. V roce 1930 si vzal Kanaďanku Joan Erikson, přijal 

křesťanství a také její jméno. Před válkou oba uprchli – nejprve do Dánska a pak do Spojených 

států. V Americe pak 12. května 1994 umírá.
15

  

 

Erikson neměl nikdy žádný univerzitní titul, ale stal se prvním dětským psychoanalytikem 

působícím v Bostonu a později také na univerzitách Berkley, Harvard a Yale. Ve svém díle se často 

odkazuje na Sigmunda Freuda i Annu Freud. Pracoval jak na psychologii ega
16

, tak na lidském 

vývoji
17

 a dá se říci, že oba směry posunul dále. V roce 1973 získal jako druhý
18

 člověk ocenění 

                                                 
14 Viz. Jung, Karl. K psychologii východního a západního náboženství 

15  Viz. http://psychology.about.com/od/profilesofmajorthinkers/p/bio_erikson.htm 

16 Viz. Eric Ericson, Childhood and society 

17 Oproti pěti stádiím vývoje, které určil Freud, jich Ericson definuje osm. 

18 První byl Lionel Trilling, ostatní viz. http://en.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Lecture   
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Jeffersonian Lecture
19

, což je považováno za jednu z největších poct, kterých může člověk 

s humanitním zaměřením získat.  

 

Pro tuto práci je Erik Erikson velkým přínosem, protože se jedná o oceněného novo-freudiána, který 

navazuje na myšlenky jak Sigmunda Freuda, tak jeho dcery. Zajímavý je u Eriksona též jeho vztah 

k náboženství – přestože začínal jako mnoho dalších zvolených autorů v židovské rodině, nakonec 

se z něj stal křesťan, což může do velké míry ovlivnit způsob, jakým se dívá na člověka a jaký má 

vlastně život smysl.  

 

 

 

2.5 Karl Marx 

 

Karl Heinrich Marx se narodil 5. května 1817 v Pruském Trevíru. Pocházel z dobrých poměrů - jeho 

otec byl právník. Z Pruska odchází Marx kvůli problémům s úřady do Francie, ale ještě předtím si 

v roce 1843 bere svou ženu Jenny v Bad Kreuznachu. Ve Francii také mimo jiné potkává svého 

budoucího dobrého přítele a živitele Friedricha Englse
20

. Později se, po dalších půtkách s úřady 

v Paříži, přesouvá do Belgie. Ani v Belgii však dlouho nevydržel a nakonec se odstěhoval do 

Anglie, přesněji řečeno do Londýna, kde tvořil žil od roku 1849 až do své smrti v roce 1883.
21

     

  

Marx studoval filosofii a práva na universitách v Bonnu a v Berlíně. Jeho první práce měla však 

dosti odlišnou náplň. Stal se totiž žurnalistou. Začal pracovat pro noviny s názvem Rheinishe 

Zeitung a později se stal i jejich šéfredaktorem. Tyto noviny měly poměrně radikální náboj a 

poměrně brzy vyvolaly odezvu u Pruských úřadů, které začaly noviny cenzurovat. Marx tedy začal 

i s rodinou cestovat a psát v jiných zemích, ale natrvalo se usadil až v Anglii. V podstatě jedinou 

částečně výdělečnou činností, které Marx věnoval většinu života, zůstal žurnalismus, ale po celý 

život žil spíše z dědictví nebo z dotací svých studentů a přátel. Když se mu těchto alternativních 

zdrojů zrovna nedostávalo, musel se potýkat s chudobou. 

                                                 
19 Jedná se o přednášku ve Washingtonu D. C., za kterou dostane přednášející symbolickou odměnu 10 000 dolarů 

20 „Bedřich Engels, s nímž jsem si od vyjití jeho geniálního nástinu kritiky ekonomických kategorií neustále písemně 

vyměňoval myšlenky, dospěl jinou cestou k témuž výsledku jako já. A když se na jaře roku 1845 také usadil v 

Bruselu, rozhodli jsme se společně vypracovat své názory v protikladu k ideologickému pojetí německé filosofie, 

fakticky zúčtovat se svým dřívějším filosofickým svědomím.“ Marx, Karl. O historickém materialismu str.28 

21   Viz. http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Marx.html 
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Nejdůležitější myšlenky Karla Marxe jsou úzce spjaty s ekonomií, filosofií a sociologií – nejvíce 

byl ovlivněn dílem Hegela, od kterého převzal stálý boj mezi tezí a antitezí
22

, který pak aplikoval 

na veškeré lidské dějiny v podobě historického materialismu
23

 (později také dialektický 

materialismus). Součástí této myšlenky byla také myšlenka třídního boje, který měl vyvrcholit 

změnou režimu a nastolením nové rovnostářštější společností. Další směry, které Marxe silně 

ovlivnily, byly francouzský utopicky socialismus a klasická ekonomie
24

. Ke konci života se Marx 

začal zabývat také ostatními vědami, jako například matematikou, přírodovědou a chemií. Mnoho 

času trávil v Londýnské knihovně. 

 

Karel Marx byl pro účely této práce zvolen především kvůli kontroverzní teorii historického 

materialismu, která pak byla zneužita komunistickou ideologií, a na kterou navazuje mnoho dalších 

autorů. Podle mnoha současných autorů nemá již Marx co nabídnout a je překonán, to ale není zcela 

pravda. Marx byl vybrán především proto, že položil základ pro celou řadu dalších nástupců, a je 

tedy možné dobře pozorovat, jakým způsobem se jeho myšlenky a celkový pohled na člověka 

vyvíjely v průběhu času.
25

  

 

„Kdyby se svět vrátil k humanistické tradici a překonal úpadek západní kultury jak v její sovětské, 

tak kapitalistické podobě, poznal by, že Marx nebyl fanatik ani oportunista – a že představuje 

vrcholný plod západního humanismu, že to byl člověk s nekompromisním smyslem pro pravdu, 

pronikající do podstaty věcí a nedávající se oklamat povrchovými souvislostmi; že to byl člověk 

nezlomné odvahy a celistvosti, hluboce zaujatý člověkem a jeho dějinami; nesobecký a jen 

s nepatrnou špetkou ješitnosti a vládychtivosti; stále aktivní, vždy podnětný, vdechující život všemu, 

čeho se dotkl. Marx představuje ty nejlepší rysy západní tradice: její víru v rozum a lidský pokrok. 

Vždyť on sám byl obrazem člověka, který byl osou jeho myšlení. Člověka, který je mnoho a má 

málo; člověka bohatého potřebou druhých lidí.
26

“ 

 

 

 

                                                 
22   Viz. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofie dějin 

23   Viz. Marx, Karel. Kapitál 

24 Viz. David Ricardo. Zásady politické ekonomie a zdanění  

25    Viz. http://www.marxists.org/archive/marx/bio/marx/eng-1869.htm 

26   Fromm, Erich. Obraz člověka u Marxe str.58 
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2.6 Raymond Aron 

 

Raymond-Claude-Ferdinand Aron se narodil v Paříži 14. března 1905. Pocházel z židovské 

asimilované rodiny. Nejprve studoval na Lyceu Jindřicha 4, kde patřil k nejlepším žákům. Později 

studoval na École normale supérieure
27

. Také zde patřil k nejnadanějším žákům. V letech 1930-

1933 pobýval Aron na studijním pobytu v německém Kolíně nad Rýnem. V pozdějším věku 

vyučoval sociologii na univerzitách Sorboně a v Toulouse a na sklonku života začal vydávat revue 

Commentaire. Raymond Aron zemřel 17. října 1983. 

 

Aron byl v podstatě od narození obklopen intelektuály a velmi dobře se učil. Jeho přáteli se stali 

například Emmanuel Mounier nebo Jean-Paul Sartre. Zásadním bodem jeho života byl pobyt 

v Kolíně. Byl svědkem nástupu nacismu k moci a jako jeden z prvních si uvědomoval možná 

nebezpečí a dopady německé krize. Války se Aron přímo zúčastnil. Nejprve bojoval ve francouzské 

armádě a po kapitulaci uprchl do Londýna, kde vydával časopis France libre. Možná právě díky své 

zkušenosti s nástupem extrémistického hnutí k moci odmítl jako jeden z mála francouzských 

intelektuálů po válce příklon k marxismu.
28

 

 

Raymond Aron je v této práci zmíněn především z toho důvodu, že ve své knize Opium intelektuálů 

polemizuje s Marxem a vykládá ho. Není to sice pokračovatel marxismu ani psychoanalýzy, ale 

jeho poznatky jsou přesto velmi důležité. Navíc může být pro potřeby práce podnětné prozkoumat 

také to, jestli se nějak změní pohled na člověka, podíváme-li se na odpůrce zvolených směrů. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Jedna z největších a nejznámějších francouzských vysokých škol, na které studují budoucí profesoři středních a 

vysokých škol. 

28  Viz. http://www.answers.com/topic/raymond-aron 
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2.7 Erich Fromm 

 

Erich Seligmann Fromm se narodil 23. března 1900. ve Frankfurtu nad Mohanem. Pocházel 

z ortodoxní židovské rodiny a původně se chtěl stát rabínem. V roce 1922 ukončil studia sociologie 

v Heidelbergu a po sňatku s Friedou Reichmann v roce 1926 se začal věnovat psychoanalýze. 

Od roku 1929 působí jako psychoanalytik v Berlíně. V roce 1933 byl donucen emigrovat do USA, 

kde vyučoval na univerzitě v Michiganu. Později vyučoval také v Mexiku. V roce 1974 se usazuje 

zpět v Evropě – konkrétně ve Švýcarsku, kde také v březnu 1980 umírá.  

 

Fromm celý život zastával myšlenku humanistického, demokratického socialismu a v jeho díle se 

opět snoubí myšlenky Karla Marxe i Sigmunda Freuda. Zajímavé je, že psychoanalýzu neaplikuje 

individuálně a biologicky, jak je možné vidět u Freuda a mnoha jeho nástupců, ale spíše celistvě na 

kulturu a společnost. Zároveň však také aplikuje Marxovy teorie a částečně i terminologii.    

 

Nejzásadnější teorie Ericha Fromma jsou „asimilace a socializace“, „nová společnost
29

“ a jeho 

koncepce původu zla
30

. Cílem každého jedince by pak podle Fromma měla být „produktivní 

orientace“, která umožňuje tvůrčí práci, zralou lásku a svobodné myšlení. Fromm odmítl sovětský 

komunismus, ale také kapitalismus, který byl podle něj zkažen konzumem a materialismem.
31

  

 

Tato práce vidí v Erichu Frommovi další vrchol možného spojení Freudova a Marxova 

filosofického proudu a jejich pohledu na člověka. Jako mnoho ostatních autorů v této práci pochází 

i Fromm z židovské rodiny a jeho vazba k náboženství je také velmi zajímavá v porovnání 

s ostatními autory. 

 
 

 

 

                                                 
29 Viz. Fromm, Erich. Mít nebo být? 

30 Fromm nevěří, že by se lidé rodili dobří nebo zlí, ale že každý má možnost volby a je pouze na něm, jaký bude. Viz. 

také Fromm, Erich. Lidské srdce. 

31  Viz. http://www.answers.com/topic/erich-fromm 
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2.8 Slavoj Žižek 

 

Slavoj Žižek je stále žijící slovinský filosof narozený 21. března 1945 v Ljubljani otci Jožemu a 

matce Vesně. Je profesorem filosofie, psychologie a psychoanalýzy na ljubljanské univerzitě a také 

na European Graduate School
32

. Po roce 1980 ostře kritizoval Titův režim. Do roku 1988 byl 

členem Slovinské Komunistické Strany. Po roce 1990 se zasazoval o demokratizaci Slovinska a 

také kandidoval na prezidenta. Žižek byl dvakrát ženatý. Hovoří plynně slovinsky, srbo-chorvatsky, 

francouzsky a německy. Anglicky a italsky se domluví se silným přízvukem.   

 

Žižek se zaobírá velkým množstvím témat sahajícím od kapitalismu přes marxismus až 

k religionistice a pop-kultuře. V jeho přednáškách a projevech se často prolínají prvky 

psychoanalýzy a filosofie a marxismu a často jsou velmi zábavné, zajímavé a často úmyslně 

antisystematické. Mezi nejdůležitější pojmy, se kterými Žižek pracuje, se řadí Ideologie, 

Symbolično, Reálno a Slast-jouissance.
33

 

 

Pro tuto práci je Slavoj Žižek velmi důležitý proto, že spojuje prvky marxismu i psychoanalýzy 

a můžeme jej tedy považovat za pokračovatele jak Karla Marxe, tak Sigmunda Freuda. Může být 

tedy považován za pomyslný současný vrchol syntézy těchto dvou směrů. Také je důležité, že 

pochází ze země, která si komunismem prošla a stejně jako Česká republika byla součástí 

sovětského bloku. Žižek je navíc soudobým myslitelem, takže reprezentuje v této práci momentální 

dění ve světě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Soukromá univerzita ve Švýcarsku 

33  Viz. http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/filo/english/staff/zizeka.htm 
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3 Pohled na člověka u jednotlivých autorů 
 

3.1 Sigmund Freud 

 

U Sigmunda Freuda je možné nalézt několik rozdílných pohledů na člověka. Podobně jako Marx 

vidí různé třídy lidí, ale dává jim zcela jiné funkce. Zatímco elita by měla být nositelkou změn a 

kultury, masa zbylých lidí se musí pozvolna přesvědčit. „Vzdělanců a duševních pracovníků se 

kultura nemusí nikterak obávat. Nahrazení náboženských motivů kulturního chování světskými by 

u nich probíhalo v tichosti, nadto jsou většinou sami nositeli kultury. Jinak je tomu u velké masy 

nevzdělaných, utlačovaných, kteří mají četné důvody být nepřáteli kultury.
34

“ 

 

V knize Výklad Snů hledá Freud člověka mezi vědomím, předvědomím a nevědomím. „Nevědomí je 

větším kruhem, který zahrnuje menší kruh vědomí; všechno vědomé má předběžný stupeň 

v nevědomí, kdežto nevědomé může na tomto stupni setrvat a přece mít plnou hodnotu psychického 

výkonu.
35

“  

  

Každý člověk je ovlivněn tím, co prožívá od raného dětství, ale je také silně ovlivněn tím, co je mu 

zatajeno či zakázáno. „Pokud kromě sexuální zábrany myšlení působí na člověka v prvních letech 

života též zábrana náboženská a z ní odvozená poddanská, nemůžeme skutečně říci, jaký vlastně 

je.
36

“ Právě proto, že mnoho věcí je člověku v mládí nevysvětleno, převráceno či zatajeno, začne 

člověk své pudy utlačovat a zahánět, místo aby se je pokoušel pochopit. „Lidé jsou málo přístupni 

rozumovým důvodům, jsou zcela v područí svých pudových přání.
37

“  

 

Člověk se konstituuje jako jedinec velmi pomalu a aby se z něj stal plnohodnotný člověk, musí 

projít mnoha vývojovými fázemi. Velmi často ale u Freuda narazíme na to, že se pak člověk zpětně 

do jednotlivých fází vrací nebo je znovu prožívá. „Vývoj Já spočívá ve vzdálení se od prvotního 

narcismu a produkuje intenzivní snahu tohoto narcismu znovu nabýt.
38

“ 

 

                                                 
34 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 39 

35 Freud, Sigmund. Výklad Snů str. 368 

36 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 48 

37 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře str. 47 

38 Freud, Sigmund. Spisy z let 1913-1917 str. 149 
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Dnešní člověk se do velké míry blíží starým bohům. Je schopen létat, dýchat pod vodou, překonávat 

obrovské vzdálenosti a komunikovat na dálku. „Člověk se stal takříkajíc jistým druhem boha 

s protézami, je dosti velkolepý, když je opatřen všemi svými pomocnými orgány, avšak nesrostly 

s ním a občas mu činí ještě nemalé potíže. V zájmu našeho zkoumání však nesmíme zapomenout, že 

se dnešní člověk ve své podobnosti bohu necítí šťastným.
39

“ 

 

Lidská bytost má stálý sklon uchylovat se k iluzím a teoriím, které nahrazují otcovskou figuru, nebo 

ji nějakým způsobem doplňují. Podobný význam má i náboženství, které je podle Freuda překonané 

a není ničím jiným, než silnou otcovskou postavou, kterou musí lidstvo na své cestě za vývojem 

opustit, aby bylo možné se svobodně vydat do světa. „Člověk nemůže zůstat věčně dítětem, musí 

konečně ven, do „nepřátelského života“. Můžeme to nazvat „výchovou k realitě“.
40

“ 

 

Člověk je charakterizován jako značně pudová bytost, která je ovlivněna především svými ranými 

zážitky a emocemi. „Člověk je vybaven nejrozmanitějšími pudovými vlohami, jejichž konečné 

zaměření je určeno ranými dětskými zážitky. Hranice vychovatelnosti člověka jsou proto též 

hranicemi takové kulturní proměny.
41

“ 

 

Né vždy je člověk znázorněn ve svých pravých barvách. Podle Freuda není možné si lidskou bytost 

příliš idealizovat. Stále platí ono otřepané Homo homini lupus
42

. „Rádi ovšem popíráme skutečnost, 

že člověk není mírnou, lásky potřebnou bytostí, která se dovede bránit nejvýš v případě napadení, 

ale že má ve své pudové výbavě i mocný podíl agresivních sklonů. Následkem toho znamená pro 

něho jeho bližní nejen potenciálního pomocníka a sexuální objekt, ale též pokušení, aby na něm 

uspokojil svou agresivitu, aby bez náhrady využil jeho pracovní sílu, aby ho bez jeho svolení 

sexuálně zneužil, aby se zmocnil jeho majetku, ponížil ho, způsobil mu bolest, aby ho mučil a 

usmrtil.
43

“ 

 

Lidská kultura má podle Freuda dva aspekty, první sloužící k přímému uspokojování svých potřeb a 

druhý se vztahuje k mezilidským vztahům. „Lidská kultura – míním tím vše, čím se lidský život 

povznesl nad svoje animální podmínky a čím se liší od života zvířat, aniž rozlišuji kulturu a 

civilizaci – nám ukazuje dvě stránky. Jedna obsahuje všechno vědění a dovednosti, které si lidé 
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osvojili, aby ovládli přírodní síly a získali statky k uspokojení svých potřeb, druhá zahrnuje všechna 

zařízení nutná k uspořádání lidských statků, zejména k rozdělování dosažitelných statků.
44

“ 

 

Kultura však přináší i mnohé obtíže. Mnoho psychických chorob spojuje Freud s problémy 

v kultuře. Také poznání přírody, na které jsou dnešní lidé velmi hrdí a které jim umožnilo snadněji 

dosahovat slasti v mnoha různých ohledech, může mít často přesně opačné účinky. „Co je nám 

platné omezení dětské úmrtnosti, když právě ono nás nutí krajně omezit plození dětí, takže nakonec 

jich přece nevychováme více než v časech před vládou hygieny, přitom jsme však uvedli svůj 

manželský sexuální život do složité situace a pravděpodobně pracujeme i proti blahodárnému 

přirozenému výběru?
45

“ 

 

Člověk podle Freuda vzniká spojením tří základních složek. Já, Nadjá a Ono (v některých 

publikacích Ego, Superego a Id). Já je vědomá složka naší bytosti, to co si uvědomujeme a jak se 

vidíme, ale rozhodně to není celá bytost, jak se mnoho lidí domnívalo. „Já se nám jeví samostatné, 

jednotné, vůči všemu ostatnímu spolehlivě oddělené. Že je toto zdání klamné, že ve skutečnosti Já 

pokračuje bez přesného ohraničení směrem do nitra jako nevědomá duševní bytost, kterou 

označujeme jako Ono, jemuž slouží jako fasáda, tomu nás naučilo teprve psychoanalytické 

zkoumání.
46

“ 

 

Jakým způsobem jednotliví lidé přijímají kulturu je závislé na jejich vnitřním vývoji a na utvoření 

instance Nadjá (nebo Superega) v rámci jejich identity: Problém vidí Freud v tom, že většina lidí 

stále poslouchá pouze příkazy z venku, zákony a nařízení, místo toho, aby se tyto postupy staly 

jejich přímou součástí, tedy aby poslušnost i motivace pocházela zevnitř a nikoliv z venčí. „Náš 

vývoj směřuje k tomu, že se vnější tlak zvolna proměňuje ve vnitřní tím, že si jej svými příkazy 

podřizuje zvláštní psychická instance, lidské Nadjá. Toto zesílení Nadjá je nejvýše cenným 

psychologickým kulturním vlastnictvím. Osoby, u nichž se plně uskutečnilo, se mění z protivníků 

kultury v její nositele.
47

“ 

 

Lidé ve větších skupinách se podle Freuda stávají hloupými a nechápavými a není možné je vést 

jinak, než příkladem elitních jedinců, kteří jim říkají jak se chovat. „Masy jsou líné a nechápavé; 
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nerady se zříkají pudů, argumenty o nevyhnutelnosti takového odříkání je nepřesvědčují, povzbuzují 

se navzájem v nevázanosti. Pouze vlivem příkladných jedinců, které uznají za své vůdce, se dají 

přimět k pracovním výkonům a odříkání, na něž je trvání kultury odkázáno.
48

“ 

 

Člověka od pradávna utváří dva protichůdné pudy, které jej svou ambivalencí pohánějí vpřed. Jedná 

se o pud života (eros) a pud smrti a destrukce. To je ten pravý důvod, proč si člověk vytváří Nadjá – 

aby uspokojil pud destrukce stupňováním vlastního pocitu viny. „Tento konflikt se rozdmýchává, 

když jsou lidé postaveni před úkol soužití; pokud zná toto společenství pouze formu rodiny, musí se 

projevovat oidipovským komplexem, nastolit svědomí, dát vzniknout prvnímu pocitu viny. Jelikož je 

kultura poslušna vnitřního erotického popudu, který ji nutí spojovat lidi v úzce svázanou masu, 

může dosáhnout tohoto cíle pouze cestou stále vzrůstajícího pocitu viny. Co bylo započato na otci, 

dovršuje se na mase.
49

“ 

 

Freud také občas hovoří o možné změně lidského uspořádání, které by umožnilo lidem snazší 

vyrovnání se s pudy a s následky života ve společnosti, které mohou být pro nějaké lidi velmi 

ničivé. „Řeklo by se, že musí být možné nově uspořádat lidské vztahy, zbavit se příčin 

nespokojenosti s kulturou tím, že se vzdáme nátlaku a potlačování pudů, aby se lidé nerušeni 

vnitřními sváry mohli věnovat získávání a užívání statků.
50

“ 

 

Lidé mohou žít pohromadě pouze, pokud jsou ochotni se navzájem vzdát mnoha svých práv a 

možností a postoupit je ve prospěch většiny. „Lidské soužití se stává možným teprve tehdy, když se 

najde většina, která je silnější, než každý jednotlivec a udržuje proti takovýmto jednotlivcům 

spojenectví. Moc tohoto společenství se nyní postaví jako „právo“ proti moci jednotlivce, která je 

odsouzena, jako „hrubé násilí“. Toto nahrazení moci jednotlivce mocí pospolitosti je rozhodujícím 

kulturním krokem. Jeho podstata spočívá v tom, že se členové pospolitosti ve svých možnostech 

uspokojení omezí, zatímco jednotlivec žádné takové omezení neznal.
51

“  

 

Smysl života u člověka vidí Freud v Principu Slasti. Tedy v tom, že člověk chce prožívat co nejvíce 

slastných chvil a co nejméně okamžiků bolesti. „Lidé touží po štěstí. Chtějí se stát a zůstat 

šťastnými. Toto snažení má dvě stránky, pozitivní a negativní cíl, chce jednak nepřítomnost bolesti a 
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nelibosti, jednak prožitek silných pocitů slasti.
52

“ 

 

Nejsnazší cesta k uspokojení člověka by měla vést přes pudy. Otázkou však zůstává, jakým 

způsobem je možné pudů využít a nechat obšťastňovat člověka a přitom nepřijít do konfliktu 

s kulturou a společností. „Pomoc zde poskytuje sublimace pudů. Nejvíce dosáhneme, když dokážeme 

dostatečně zvýšit zisk slasti ze zdrojů psychické a intelektuální práce. Osud se pak může člověka 

dotknout jen málo.
53

“ 

 

Podnětem pro stálé hledání uspokojení a lásky je u člověka už jeho prvotní zkušenost s pohlavní 

láskou, která přichází už v raném dětství. Člověk se pak pokouší tento stav štěstí obnovit celý život 

a stává se pro něj hnacím motorem. „Lidská zkušenost s pohlavní (genitální) láskou jako zdrojem 

nejsilnějších zážitků uspokojení byla člověku vlastně vzorem pro veškeré štěstí a asi ho vedla 

k tomu, že i nadále hledal uspokojení svých tužeb po štěstí v oblasti pohlavních vztahů, že stavěl 

genitální erotiku do centra života.
54

“  

 

Člověk je často pojímán pouze v rámci psychoanalytických termínů – nejčastěji Ega a Superega. 

V rámci těchto dvou termínů hledá Freud vyjádření člověka. „Pocit viny, tvrdost Nadjá, je tedy totéž 

jako přísnost svědomí, je to danému Já přidělené povědomí, že je tímto způsobem střeženo, odhad 

napětí mezi snahami a požadavky Nadjá, jakož i strach před touto kritickou instancí, který tvoří 

bázi celého tohoto vztahu; potřeba potrestání je pudovým projevem Já, které se pod vlivem 

sadistického Nadjá stalo masochistickým, to jest, užívá část svého pudu k vnitřní destrukci pro 

erotickou vazbu k Nadjá.
55

“ 

 

V pozdější tvorbě pak využívá Freud členění na Já a Ono k této definici člověka. „Individuum 

představuje tedy pro nás psychické Ono, nepoznané a nevědomé, a k tomu přiléhá na povrchu Já, 

které se vyvinulo ze systému vnímání jako ze svého jádra.
56

“  
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3.2 Anna Freud 

 

U Anny Freud se setkáváme také s několika poměrně odlišnými pohledy na člověka. Jejím 

předmětem zkoumání je především lidská část Já, ale nejen ta. „V určitých fázích vývoje 

psychoanalytické vědy bylo vysloveně nepopulární se zabývat individuálním Já. Mnozí analytici se 

začali domnívat, že čím hlubšími vrstvami duševního života se zabývají, tím lepšími jsou vědeckými 

a terapeutickými pracovníky na póly analýzy. Jakmile se něčí zájem pozvedl od hlubších vrstev duše 

k těm povrchnějším, to jest, jakmile někdo začal zkoumat Já, a nikoli jen Ono, vykládalo se to jako 

počátek odvratu od psychoanalýzy.
57

“ 

 

Člověka vidí Anna Freud jako soubor tří důležitých částí Já, Nadjá a Ono. Jejich působení v rámci 

psychiky člověka definuje jako podstatu psychoanalýzy takto: „Úkolem analýzy je co možná 

nejhlubší znalost všech tří instancí, z nichž, jak si představujeme, se skládá psychická osobnost, a 

znalost jejich vztahů vzájemných a vůči vnějšímu světu. Pokud jde o Já, znamená to znalost jeho 

obsahů, jeho rozlohy, jeho funkcí a historie jeho závislosti na vnějším světě, na Ono a Nadjá. 

Vzhledem k Ono to pak znamená popis pudů, tedy obsahů Ono, a sledování jejich proměn.
58

“ 

 

Největší důraz je kladen na instanci Já, která nám jako jediná umožňuje nahlédnout do zbylých 

dvou částí člověka. „Já je právě tou oblastí, na níž se musí vždy soustřeďovat naše pozorování. Já 

je takřka médium, skrze něž se pokoušíme zachytit podobu ostatních dvou instancí.
59

“ Velmi 

zásadním rozdílem mezi Já a Ono je také jejich stálost. Zatímco Já podléhá neustálým změnám, 

Ono zůstává celé, pevné a neměnné. „Tak jako Ono zůstává stále stejné, Já se neustále proměňuje. 

Příkladem může být Já raného dětství ve srovnání s Já pubertálním: různý rozsah, jiné obsahy, 

odlišné znalosti a schopnosti, odlišné závislosti a úzkosti.
60

“ 

 

Pozice Já a Ono je u Anny Freud vnímáno jako stálá bojující opozice. Já má neustále tendence 

vytěsnit působení Ono a pokud možno zapomenout na jeho existenci. „Jak je vidět, veškeré závažné 

poznatky získáváme vždy ze studia výpadů z druhé strany – od Ono k Já. Zdařilé vytěsnění je 

nezachytitelné, ale proces vytěsňování je možné zahlédnout při zpětném pohybu – při návratu toho, 

co bylo vytěsněno, jak můžeme pozorovat u neurózy. Vzápětí se však znovu rozhoří boj mezi 

příchozím z Ono a činností Já. Získá-li obrana vycházející z Já trvalé vítězství díky tomu, že posílí 

                                                 
57 Freud, Anna. Já a obranné mechanismy str. 10 

58 Freud, Anna. Já a obranné mechanismy str. 11 

59 Freud, Anna. Já a obranné mechanismy str. 12 

60 Freud, Anna. Já a obranné mechanismy str. 96 



28 

 

své energetické obsazení, je výpad Ono u konce, což znamená také znovunastolení psychického 

klidu, tak nevděčného pro pozorování.
61

“ 

 

Velmi častý pohled na člověka je jako na pacienta psychoanalýzy. Tímto způsobem je možné 

nahlížet na kohokoli a v podstatě i na cokoli. Každý pacient pak disponuje jistými obrannými 

mechanismy, které by měly badateli poskytnout informace o všech psychických částech tohoto 

jedince. „Pacient je upřímný již tehdy, kdy pud nebo afekt vyjadřuje v té podobě, která je mu jako 

jediná stále ještě přístupná, to jest ve zkomolené podobě, již mu dalo obranné opatření. Domnívám 

se, že v takovém případě není analytikovým úkolem přeskočit všechny mezistupně pudové proměny, 

stůj co stůj rovnou uhodnout odmítnuté primitivní hnutí a vtělit je do toho, co pacient vědomě zná. 

Správnější cestou je nejprve obrátit analytickou pozornost od pudu ke speciálnímu mechanismu 

obrany proti pudu, tedy od Ono k Já.
62

“  

 

K člověku je přistupováno jako k neustále se bránicí osobě, která využívá všech dostupných 

prostředků, aby se mohla vrátit k rovnovážnému stavu souladu Já a Ono, při kterém Já slouží 

k uspokojování všech akutních potřeb Ono, které tak nemá žádnou potřebu projevovat se na venek. 

„Jestliže víme, jak se určitý pacient brání proti vynořování svých pudových hnutí, to jest, jakých 

forem odporu jeho Já využívá, máme již představu také o tom, jak se tento člověk bude chovat vůči 

svým vlastním nevítaným afektům. A jsou-li u jiného pacienta zvláště zřetelné formy proměny afektů 

– dokonalé vytěsnění pocitů, popření apod. -jistě nás nepřekvapí, že týchž metod bude užívat i 

v případě obrany proti svým pudovým hnutím a volným nápadům.
63

“ K poznání člověka tedy muže 

dojít pomocí poznání obranných reakcí jeho Já, které jsou sice ve spojení s Ono, ale přes Ono není 

možné je nalézt. 

 

Já se snaží především stále cítit libost. Pokud ji necítí, pokouší se ji nalézt a vypustit vše co s sebou 

přináší nelibost jakéhokoli druhu. „Při omezení Já z důvodu reálné úzkosti nebo reálné nelibosti 

vazba na činnost neexistuje. Ve své honbě za libostí a při svém zabraňování nelibosti hospodaří Já 

volně se všemi výkony, které má k dispozici. Vzdává se jednání, která vyvolávají nelibost nebo 

úzkost, a nelpí ani na přání uskutečňovat je. Odvrací zájem od celých oborů a oblastí a po špatných 

zkušenostech se aktivně vrhá do co možná protikladných směrů. Já při tom samozřejmě nevytváří 
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nové schopnosti, využívá jen těch, které má k dispozici.
64

“ 

 

Člověk, obzvláště v raném věku, má často tendence řešit problém pomocí identifikace s objektem, 

který mu nahání hrůzu. Jedná se o poměrně primitivní způsob obrany, která pomáhala člověku 

především v dřívějších dobách. Dnes je daleko snazší a efektivnější schovat se za poznatky a 

znalosti ze světa vědy a techniky. „Identifikace je ve skutečnosti jeden z nejpřirozenějších a 

nejrozšířenějších způsobů chování primitivního Já, dávno známý ze studia zaklínání duchů a 

religiózních ceremoniálů primitivních dob. Je také nemálo dětských her, kde má podobná proměna 

vlastní osoby v obávaný objekt přivodit změnu úzkosti ve slastný pocit bezpečí.
65

“  

 

Lidské Nadjá je nejdůležitější částí psychiky člověka pro vývoj morálního uvažování a jako takové 

má zásadní význam i pro vnímání člověka jakožto etické bytosti schopné dodržovat pravidla daná 

společností. „Já je vůči vnějšímu světu intolerantní dříve, než začne být přísné k sobě samotnému. 

Naučí se, co je hodno odsouzení, tímto obranným procesem se však chrání proti nelibosti, kterou 

přináší sebekritika. Hněv vůči viníkům vnějšího světa je mu prototypem a náhražkou vlastního 

pocitu viny. Hněv se automaticky stupňuje, kdykoli se začíná stupňovat vnímání vlastní viny. Tato 

přechodná fáze vývoje Nadjá je jakýmsi předstupňem morálky. Počátkem skutečné morálky je 

okamžik, kdy se přijatá kritika v podobě požadavků Nadjá na půdě Já setká s vnímáním vlastního 

provinění. Od té chvíle se přísnost Nadjá nezaměřuje na vnější svět, nýbrž do nitra, čímž se 

zmírňuje intolerance k okolí.
66

“ 

 

Nedojde-li k posunu Nadjá od venkovních událostí k událostem uvnitř člověka, stane se takový 

člověk přehnaně kritický ke svému okolí a naopak zcela nekritický k vlastní osobě. Anna Freud pak 

tento stav ztotožňuje také se vznikem melancholických stavů u svých pacientů. „U některých 

individuí se stává, že se tvorba Nadjá zastaví na tomto přechodném stupni vývoje a nikdy nedojde 

ke zvnitřnění tohoto procesu. Při vnímání vlastní viny pak takoví lidé bývají intenzivně agresivní 

vůči vnějšímu světu. Nadjá se v takových případech chová k vnějšímu světu podobně bezohledně, 

jako se v melancholii chová k vlastnímu Já.
67

“ 

 

Každý člověk se již od svého narození snaží zbavit odpovědnosti. Činí tak většinou prostřednictvím 
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projekce a Anna Freud pozoruje podobné případy už od útlého dětství. „Pro Já malého dítěte v celé 

první infantilní periodě je užívání projekcí naprosto přirozené. Slouží mu k tomu, aby od sebe mohlo 

odloučit svá přání a činy, když se stanou nebezpečnými, a najít pro ně ve vnějším světě nového 

původce. K umístění vlastního provinění je mu stejně dobré „cizí dítě“ jako zvíře, nebo dokonce 

neživý předmět. Jestliže jsou jeho přání zvnějšku ohrožena trestem, předvede k potrestání náhradní 

osobu, na niž je projekovalo.
68

“ 

 

Další pohled na člověka, se kterým se u Anny Freud setkáváme, je pohled na člověka dospívajícího. 

Člověk v podstatě nějakým způsobem dospívá a učí se celý život, ale jsou nějaká období, ve kterých 

je tento proces velmi prudký. Velmi oblíbenou částí lidského života se proto pro psychology stala 

puberta, během které je proces dospívání v podstatě nejprudší (nepočítáme-li velmi rané dětství, 

kdy ale ještě není možné lidského jedince prozkoumat tak dobře). „Mladý člověk je na nejvyšší míru 

egoistický, považuje sebe sama za střed světa, k němuž soustředí všechen zájem, a přece je zároveň 

schopen obětavosti a oddanosti jako nikdy v dalším životě. Vytváří ty nejvášnivější milostné vztahy, 

které ukončuje se stejnou náhlostí, s jakou do nich vstupuje. Kolísá mezi nadšeným vyhledáváním 

společnosti a nepřekonatelným sklonem k samotě. Zmítá se od slepé poslušnosti vůdci, jehož si sám 

vyvolil, ke vzdornému odporu vůči všem a vůči každé autoritě.
69

“ 

 

Puberta sice může působit velmi chaoticky a zdá se, že člověk se chová často zcela nesmyslně. 

Nemusí to ovšem být pravdou, protože podle Anny Freud dochází v pubertě pouze k opakování 

dřívějších fází vývoje a ukazuje tedy velmi reálné požadavky a potřeby člověka. „Puberta je jen 

jednou z dalších fází vývoje lidského života. Je časově nejbližším opakováním infantilní sexuální 

periody. Časově odlehlejším opakováním je později klimakterium. Každá z těchto sexuálních period 

je znovuoživením period předešlých, každá ovšem přispívá k pohlavnímu životu člověka něčím 

vlastním.
70

“ 

 

Velmi odlišně je pojato dospívání u dívek a u chlapců. Zatímco u chlapců se dospívání projevuje 

návratem kastrační teorie, u dívek ovládá dospívání především závist mužských pohlavních orgánů. 

„Oidipovské tužby se splňují v podobě nepříliš pokřivených fantazií a denních snů, středem zájmu se 

znovu stávají kastrační představy u chlapců a závist penisu u děvčat. A přitom celé toto vzedmutí 

obsahuje pramálo cizích prvků. Pouze nanovo vynáší na světlo denní to, co jsme již poznali jako 
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obsah raně infantilní sexuality malého dítěte.
71

“ 

 

Aby si člověk mohl vytvořit vazbu k jiné osobě, musí nejprve dospět. Je třeba vyměnit subjektový 

vztah za objektový, tedy nemít vztah pouze ke svému odrazu, ale ke skutečné další bytosti. Důležité 

je to, že člověk je schopen jiného člověka vnímat, pochopit a milovat, pokud správně projde všemi 

vývojovými fázemi. „Pubertální milostné vazby, bouřlivé a nestálé, nejsou vůbec objektní vztahy 

tak, jak tomu rozumíme u dospělých. Jsou to identifikace toho nejprimitivnějšího druhu, jaké známe 

třeba z počátků vývoje malého dítěte, kdy ještě nevznikla objektní láska. Pubertální nevěrnost pak 

zřejmě neznamená střídání lásek nebo přesvědčení, nýbrž jen ztrátu osobnosti, kterou způsobila 

změna identifikace.
72

“ 

 

 

 

3.3 Carl Gustav Jung 

 

Jungovy myšlenky vycházejí částečně z díla Sigmunda Freuda, ale často jsou formulovány celkem 

odlišně. „Pod „Já“ je třeba chápat onen komplexní faktor, k němuž se vztahují všechny obsahy 

vědomí. Tvoří do jisté míry centrum pole vědomí a v míře, v jaké pole vědomí zahrnuje empirickou 

osobnost, je já subjektem všech osobních aktů vědomí. Vztah nějakého psychického obsahu k já 

představuje kritérium vědomí samého, neboť žádný obsah není vědomí, není-li představen 

subjektu.
73

“ 

 

Pozoruhodný je Jungův názor na komplexy, které byly do velké míry středobodem psychoanalýzy a 

ze kterých se při zkoumání jedinců často vycházelo. Pouhé hledání těchto komplexů je zcela 

nedostatečné. „Všichni máme komplexy; je to něco svrchovaně banálního a zcela nezajímavého. 

Dokonce i komplex incestu, který můžete najít kdekoliv, když jej hledáte, je strašně banální, a proto 

nezajímavý. Zajímavé je jen to, co lidé se svými komplexy dělají.
74

“ 

 

Já se podle Junga dělí na dvě části – totiž na Já a na bytostné Já, které se navzájem ovlivňují. „Já je 

podle definice bytostnému já podřízeno a chová se k němu jako část k celku. V rozsahu pole vědomí 
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však má – jak se říká – svobodu vůle. Jako nás potkávají a omezují vnější okolnosti, tak se i 

bytostné Já chová vůči já jako objektivní danost, na které svoboda naší vůle není hned tak schopna 

něco změnit.
75

“ 

 

Každý člověk je neustále ovlivňován nejen svými vlastními projevy vědomí a nevědomí, ale také 

kolektivním nevědomím tedy archetypy. „Obsahy osobního nevědomí jsou zisky individuálního 

života, kdežto obsahy kolektivního nevědomí jsou a priori a stále existující archetypy.
76

“  

 

Většina lidí si není ani vědoma svého vztahu k dějinám a ke společnosti. Dějiny mohou být 

uchopeny pouze jednotlivcem, ale pouze takovým, který si je své současnosti vědom – který je 

moderním člověkem. „Moderních, nebo lépe řečeno, bezprostředně současných lidí je málo, neboť 

jejich existence vyžaduje nejvyšší možné uvědomění, co nejintenzivnější a nejširší uvědomění 

s minimem neuvědomění, neboť jen ten je zcela současný, kdo si je své existence jako člověk plně 

vědom, Rozumějme, není moderní člověk, který v současnosti žije – jinak by všechno, co 

v současnosti žije, bylo moderní – nýbrž pouze ten, kdo si je současnosti nejvíce vědom.
77

“ 

 

Se subjektivitou vnímání dějin je u Junga také úzce spjata její částečná bezvýznamnost. Není 

důležité, v jaké době přesně žijeme, ale je důležité, aby v ní člověk opravdu žil a uvědomoval si ji. 

Doba není nějaká událost, ale součást každého jedince, který se jí účastní. „Velké události světových 

dějin jsou v podstatě hluboce bezvýznamné. Podstatný je nakonec jen subjektivní život jedince. Ten 

jediný dělá dějiny, jenom v něm se nejdříve odehrávají všechny velké proměny a veškerá budoucnost 

a celé světové dějiny pocházejí jako obrovitý souhrn nakonec přece jen z tohoto skrytého jedincova 

pramene. Ve svém nejsoukromějším a nejsubjektivnějším životě dobu nejen trpně snášíme, ale jsme i 

jejími strůjci. Naše doba – to jsme my!
78

“ 

 

Člověk se často velmi silně změní v přítomnosti masy. Schován za ostatní, nemusí se člověk ohlížet 

na své Já a plný průchod získává nevědomí, nebo přesněji řečeno archetypy v něm ukryté. „Kde je 

v pohybu nikoli jedinec, ale dav, tam přestává lidská regulace a začínají působit archetypy, což se 

stává i v životě jedince, když vidí, že stojí před situací, kterou už nelze zvládnout jemu známými 
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kategoriemi.
79

“ 

 

Přestože společnost nechává v člověku občas vystoupit na povrch to nejhorší, je zároveň něčím, co 

člověku zaručuje život a existenci. Není však možné mezi jedince a společnost dát rovnítko, podle 

Junga se jedná pouze o jeden z pojmů a není možné jej ztotožňovat s životem. „Člověk nemůže bez 

společenství existovat, jako nemůže být bez kyslíku, vody, bílkoviny, tuku atd. Podobně jako tyto 

látky je i společenství jednou z nejnutnějších podmínek existence. Bylo by směšné tvrdit, že člověk 

žije proto, aby mohl dýchat vzduch. Právě tak směšné je říkat, že člověk existuje pro společenství. 

„Společenství“ je pouhý pojem označující symbiózu skupiny lidí. Pojem není nositelem života. 

Přirozený a jediný nositel života je jedinec, a tak je tomu ve veškeré přírodě.
80

“ 

 

Vztah muže a ženy vidí Jung jako vzájemně se doplňující a spolu fungující princip podobný jin a 

jang. U muže existuje stálý ženský archetyp anima a u ženy zase mužský animus. U obou se pak 

ještě vyskytuje archetyp stínu, který zahaluje naše vlastní pohnutky a pokouší se zachovat já samo 

pro sebe. „Protože anima je archetypem vyskytujícím se u muže, lze se domnívat, že u ženy musí 

existovat její obdoba, neboť jako je muž kompenzován prvkem ženským, je žena kompenzována 

prvkem mužským.
81

“ 

 

Stín však nemusí nést pouze negativní aspekty, spíše označuje člověka nedostatečně vyvinutého, 

který ještě nedospěl ke kvalitnímu poznání sebe sama. Ke stínu pak Jung říká: „Jestliže se dosud 

soudilo, že lidský stín je zdrojem všeho zla, nyní již můžeme při zevrubnějším zkoumání odhalit, že 

nevědomí člověk, totiž stín, nesestává jenom z morálně zavrženíhodných kvalit, ale že vykazuje i 

řadu dobrých kvalit, totiž normální instinkty, účelné reakce, skutečnosti odpovídající vjemy, tvůrčí 

impulsy a mnoho dalšího.
82

“ 

 

V křesťanství vidí Jung také paralelu k archetypům animy a anima. „Božská syzygie se například 

nestala obsolentní ani v křesťanství, ale stojí na nejvyšším místě znázorněna Kristem a nevěstou 

církví.
83

“ 

 

Normální člověk má stálou tendenci zatajovat nějaké zkušenosti nebo si je nějakým způsobem 
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upravovat tak, aby pro něj vypadaly lépe. Chce věřit tomu, že je nejmoudřejší a nejlepší, jak mu to 

káže jeho stín. „Kulturní člověk má takový strach před „crimen laesae maiestatis humanae
84

“, že 

kdykoli je to možné, provádí takové dodatečné přebarvení skutečnosti, aby sám před sebou zatajil 

pocit utrpěné morální porážky. Vždyť jeho pýchou je věřit ve své sebeovládání a ve všemohoucnost 

své vůle a pohrdat těmi, kteří se dají přelstít pouhou přírodou.
85

“ 

 

Člověk je bytost přirozeně ambivalentní a obzvláště pak bytostné Já, které představuje člověka jako 

celek. „Musíme poznat, že bytostné Já představuje complexo oppositorum, protože není vůbec 

žádná skutečnost bez protikladnosti. Přitom nesmíme opominout, že protiklady dosahují svého 

morálního vyhrocení teprve v oblasti lidského chtění a konání a že nejsme schopni podat nějakou 

definici dobra a zla, která by byla všeobecně platná, to znamená, že v posledku nevíme, co dobro a 

zlo o sobě jsou.
86

“ 

 

Jung dále tvrdí, že je v podstatě nemožné lidskou duši opravdu poznat a nebo nějakým způsobem 

přesně definovat jeho podstatu (na rozdíl od Freuda). „Především bych se pro naší psychologickou 

potřebu zcela vzdal myšlenky, že jsme vůbec s to dnešnímu člověku o podstatě duše vypovědět něco 

„pravdivého“ nebo „správného“. To nejlepší, co ze sebe můžeme vypravit, je pravdivé vyjádření. 

„Pravdivé vyjádření“ je vyznáním a vyčerpávajícím znázorněním toho, co bylo předtím subjektivně 

zjištěno.
87

“ 

 

Jedna z věcí, kvůli kterým se Jung s Freudem rozešel, byla představa náboženského zážitku, který 

ve Freudově psychoanalýze zcela chybí nebo je vysvětlován sexuální traumatizací. Dalším 

problémem je také dogmatismus učení, který nepřipouští diskusi a ničemu nepomáhá. „Člověk vidí 

tak, jaký sám je. To ukázal především hned jeden z prvních Freudových žáků, totiž Alfred Adler: 

popsal stejný empirický materiál ze zcela jiného hlediska a jeho způsob nazírání je přinejmenším 

právě tak přesvědčiví jako Freudův, protože i Adler reprezentuje jeden typ psychologie, se kterým se 

dnes setkáváme. Nemohu si odpustit, abych oběma těmto školám nevytkl, že člověka příliš 

interpretují z patologického hlediska a z jeho defektů. Přesvědčivým příkladem je Freudova 

neschopnost pochopit náboženský zážitek.
88

“ 
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Pouhé nastínění tohoto problému však nestačí a Jung se jej pokouší i řešit. Navrhuje člověka 

definovat nikoli pouze ve stavu nemoci a různých psychóz, ale zároveň i jako bytost zdravou a 

nepostiženou psychologií. „Rád bych naproti tomu chápal člověka na základě zdraví, a i 

nemocného bych chtěl osvobodit právě od psychologie, kterou Freud popisuje na každé stránce 

svého díla. Nikde nevidím, že by se Freud povznesl nad svou vlastní psychologii, a nevidím, jak 

nemocného zbavuje utrpení, které trýzní ještě lékaře samého.
89

“ 

 

Z výše uvedeného také vyplívá Jungovo notné omezení důležitosti sexuality oproti Freudovi. 

Sexualita není tou jedinou určující hnací silou lidské duše a je milné ji tímto způsobem vykládat. 

„Sexualita je konečně – a to si zdravý lidský rozum nikdy nedá vzít – jen jedním z biologických 

instinktů, jen jednou z psychofyziologických funkcí, i když funkcí velmi důležitou a s dalekosáhlými 

důsledky. Co by se však například stalo, kdybychom už neměli co jíst? Psychická sféra, která náleží 

sexualitě, je v dnešní době nepochybně značně narušena, a když nás pořádně bolí zub, zdá se nám, 

že celá duše se skládá výhradně z bolesti zubu.
90

“   

 

Velmi zajímavou úvahu předkládá Jung také, když mluví o možné obměně ducha a světa. Změna 

nemůže nikdy přijít od nejvyšších vrstev společnosti, protože je to daleko spíše nižší třída, která se 

nechá strhnout svými pudy a nakonec něco změní. „Velká obnova nikdy nepřichází shora, ale vždy 

zdola, tak jako stromy nikdy nerostou z nebe, nýbrž vyrůstají ze země, přestože jejich semena kdysi 

spadla shůry. Otřes našeho světa a otřes našeho vědomí jsou jedno a totéž. Všechno se stává 

relativním, a proto problematickým. Zatímco vědomí váhavě a nejistě pozoruje problematický svět, 

kde to duní mírovými a přátelskými smlouvami, demokracií a diktaturou, kapitalismem a 

bolševismem, rodí se v duši touha po odpovědi na množství pochybností a nejistot. A jsou to právě 

temnější vrstvy národa, ti tolik vysmívaní tiší na zemi, kteří nejsou tak opilí akademickými 

předsudky jako zářivé špičky obyvatelstva a poddávají se nevědomému tlaku duše.
91

“ 
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3.4 Erik Erikson 

 

Erikson posouvá Freudovi teorie za hranice čisté psychologie a začíná je kombinovat s ostatními 

vědními disciplínami, především se sociologií. „Složená pojmenování jako „psycho-sexuální“ a 

„psycho-sociální“ jsou zřejmě míněna jako prolomení hranic mezi dvěma oblastmi, z nichž každá je 

zakotvena ve své vlastní metodologické a ideologické sféře, aby byla umožněna jejich vzájemná 

komunikace. Ale takové pokusy o propojení jen zřídka překonají tendencí člověka zaměňovat to, co 

může být zjištěno zaběhanými technikami, za skutečnou povahu věci. Naštěstí léčení vyžaduje vždy 

holistický přístup, který nepopírá zjištěná fakta, ale spíše se snaží zahrnout je do širšího, poněkud 

lépe vysvětlujícího kontextu.
92

“ 

 

Význam Freuda je pak především významem zakladatele oboru, který přišel ve chvíli, kdy na něj 

bylo lidstvo již určitým způsobem připraveno. Přestože dnes již může být v mnoha ohledech 

překonán, vždy bude tím, kdo položil první zakládající kameny psychoanalýzy. „Práce Freuda 

začala ve století Darwinova hledání vývojového původu druhů; a ethos nových humanistů 

požadoval, aby lidstvo, kdysi tak hrdé na své vědomí a na morální úroveň své předpokládané 

civilizované zralosti, přijalo objev svých primitivních kořenů v linii zvířecích předků, ve své vlastní 

prastaré prehistorii, a v infantilních stádiích ontogeneze.
93

“  

 

Podobná je i spojitost Freuda s celou sexuologií, která před ním v podstatě neexistovala nebo 

pracovala s velmi podivnými a nejistými teoriemi. Tento směr zkoumání zůstával stále do velké 

míry tabuizován. „Když Freud rozpoznal dětskou sexualitu, byla sexuologie někde tam, kde byla 

embryologie ve středověku. Dokonce, podobně jako tehdy embryologie předpokládala, že malinký, 

ale již úplný „homunculus“ je přichystán v mužově semeni k implantaci do dělohy ženy, aby tam 

vyrostl a odtud vykročil do života, sexuologie před Freudem předpokládala, že sexualita se objevuje 

a vyvíjí během puberty bez jakékoliv přípravné dětské fáze.
94

“ 

 

Také Anna Freud silně ovlivnila Eriksonovy myšlenky. Jí popsané obranné mechanismy aplikoval 

Erikson na společenské rituály, které zahrnovaly celou společnost a nikoliv pouze jedince a jeho 

vyrovnávání se se světem. „V únoru 1973 se ve Filadelfii při příležitosti panelu věnovaného 

rekapitulaci knihy Anny Freudové (tehdy třicet sedm let staré) nabízela příležitost diskutovat 
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některé sociální a společenské důsledky mechanismu obrany. Ptali jsme se, zda mohou obranné 

mechanismy být sdíleny, a tak získávat ekologickou hodnotu v životech lidí, kteří jsou ve vzájemných 

vztazích a ve společenském životě? V knize Anny Freudové jsou pasáže, které jasně odkazují na 

takové možnosti.
95

“ 

 

Autor sám hovoří o své návaznosti na předcházející psychoanalitické směry a o tom, jak se k nim 

vymezuje: „Diskuze o obranách ega nás přenesla zpět do období, které bývalo někdy nazýváno ego-

psychologie, i když dnes stojíme před self-psychologií s podobnými aspiracemi. Osobně se nemohu 

vztahovat k žádnému z těchto směrů s psychosociální teorií, aniž bych, paradoxně, debatoval o tom, 

co je u člověka nejvíce individuální a přesto nejzákladnější pro společenské vědomí „My“. Míním 

vědomí „Já“, které je ústředním uvědomováním si jedince, že je vnímající a myslící bytost vybavena 

jazykem, která se může konfrontovat s vlastním self (složeného ve skutečnosti z několika self), a 

může konstruovat koncepci nevědomého ega.
96

“ 

 

Lidská identita se vyvíjí a formuje působením vnějších vlivů na člověka. Lidský jedinec začíná 

pouze s nějakým genetickým materiálem, ale to co z něj dělá osobu, kterou je, je konfigurace 

pomocí ostatních lidí, ideologií a kultury. „V souhrnu, proces formování identity se vynořuje jako 

vyvíjející se konfigurace – konfigurace, která postupně integruje konstituční danosti, svébytné 

libidnostní potřeby, upřednostňované schopnosti, významné identifikace, efektivní obrany, úspěšné 

sublimace a konsistentní role. Všechno to však může vyrůstat pouze ze vzájemného přizpůsobení 

jednotlivých možností, technologických světových názorů, a z náboženských nebo politických 

ideologií.
97

“ 

 

Člověka podle Eriksona není možné vnímat na základě různých teorií, je to vždy praktický přístup, 

který nás může zavést o krůček dál. Pokoušet se na všechny aplikovat stejné teoretické poučky se 

dá označit za zastaralé, nekomplexní a nevhodné. „Dnes bych neváhal vymezit základní rozdíl mezi 

teoretickým přístupem a klinickým přístupem, charakterizujícím náš výcvik, jako rozdíl mezi 

využíváním energie v minulém století a důrazem na komplementaritu a relativitu v tomto století.
98

“  

 

Člověk musí být podle Eriksona vnímán jako soubor tří částí, z nichž žádná nemůže existovat bez 
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těch ostatních. Ve zkratce se jedná o tělo, duši a společenské vazby. „Existence lidských bytostí 

závisí v každém okamžiku na třech procesech organizace, které se musí vzájemně doplňovat. Je to, 

bez ohledu na pořadí, biologický proces hierarchické organizace orgánových systémů 

konstituujících tělo (soma); psychický proces organizující individuální zkušenost pomocí ego 

syntézy (psyche); a společenský proces kulturní organizace vzájemné závislosti osob (ethos).
99

“ 

 

Aby se člověk mohl správně vyvinout a žít život bez autistických nebo jiných poruch, je třeba začít 

vnímat sama sebe skrz ostatní. Jedná se právě o rané spojení psyche a ethosu, bez kterého člověk 

není schopen poznávat sebe ani jiné lidi. „Nejvášnivěji milovaná osoba je nazývána „objektem“, a 

toto chybné pojmenování bere slovo objekt ze světa reálných věcí: ze světa, do kterého musí dítě 

také vložit mimořádně důležité emoční i intelektuální zájmy. V každém případě je psychosexuální 

aspekt věci doplňován psychosociální schopností čelit existenci primárního druhého stejně jako 

pochopení sama sebe jako samostatného self – ve světle druhých.
100

“ 

 

Co dělá Eriksona velmi zajímavým, je jeho představa Mysteria, která přesahuje člověka a dává mu 

podklad a vedení ve všech kulturních i mezilidských záležitostech. Jedná se o stálou přítomnost 

něčeho většího a neuchopitelného, což ale dává smysl veškerému lidskému jednání a chování. 

Po Jungovi jde o další pokus, jak implementovat náboženství do psychoanalýzy. „Předpokládám, že 

ono první, nejméně jasné potvrzení popsané polarity „Já“ a „Druzí“ je základem pro rituály a 

estetické potřeby lidských bytostí díky vše zahrnující kvalitě, kterou nazýváme mysterium: aura 

posvátné přítomnosti. Mysterium nás stále znova ujišťuje o transcendované oddělenosti, ale také i o 

potvrzené odlišnosti, a tak o vlastním základu pocitu „Já“. Náboženství a umění jsou instituce 

s tradičně nejsilnějším požadavkem na kultivaci mysteriosity, jak může být rozpoznáváno v detailech 

rituálů, kterými je mysterium sdíleno ve shromáždění ostatních „Já“ - všichni nyní sdílejí vše-

zahrnující „Já Jsem (Jehovah)“
101

“ 

 

Velmi zajímavé je také porovnání filosofie a dogmatismu, které je situováno do stáří člověka, který 

se v podstatě musí k jedné z těchto variant přiklonit, aby mohl být i nadále součástí společenstva, 

nebyl opovrhován a také, aby neopovrhoval sám sebou. „Co je poslední ritualizací zabudovanou do 

stylu stáří? Myslím, že je filo-sofická: neboť tím, že udržuje uřčitý pořádek a smysl při des-integraci 

těla a duše, může také obhajovat přetrvávající naději v moudrosti. Odpovídající nebezpečí 
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ritualizace je však dogmatismus, nutkavá pseudointegrita, která pokud je spojena s nepřiměřenou 

mocí, může se stát znásilňující ortodoxií.
102

“ 

 

Erikson také rozebírá vztah psychoanalýzy a historického materialismu, přičemž souhlasí s 

Freudem v tom, že superego, které je předáváno z generace na generaci vyvíjí nátlak na ego, které 

se musí nějakým způsobem bránit a často proto sklouzávají k různým ideologiím a vše 

vysvětlujícím principům. „Freud pak krátce vyráží proti „materialistickému pohledu na historii“, 

která, jak říká, zdůrazňuje politický útlak prohlašováním, že „lidské ideologie nejsou nic jiného než 

produkty a nadstavby ekonomických podmínek té doby“: Lidstvo nikdy nežije jen v přítomnosti. 

Minulost tradice rasy a lidu, žije dále v ideologiích superega a podléhá jen pomalu vlivům 

přítomnosti a novým změnám; a tak dlouho, jak dlouho pracuje přes superego, hraje také silnou 

úlohu v lidském životě, nezávisle na ekonomických podmínkách.
103

“ 

 

Erikson také nabízí porovnání Marxova a Freudova pohledu na konečný vývoj lidské rasy a nachází 

mezi nimi propojení, což je pro potřeby této práce velmi důležité. „Karel Marx ve svém rukopise 

prohlašuje v roce 1844, že „jako všechny věci v přírodě se musí stát, člověk má také svůj akt stávání 

se – historii“. Pro „akt stávání se“ užívá Marx také slovo Entstehungsakt, což připomíná kombinaci 

aktivního „vynořování se“, „postavení se“ a „stávání se“; a zde je jasný vliv budoucí zralosti 

druhů. Ve srovnatelném utopickém prohlášení říká Freud „mohu nyní dodat, že civilizace je proces 

ve službách Erosu, jehož cílem je spojovat samostatné lidské jedince, pak rodiny, rasy, masy a 

národy do jedné velké jednoty, do jednoty lidstva.
104

“ 

 

Na závěr Erikson dodává, že psychosociální směřování v psychoanalýze se může projevit jako 

velmi plodné a důležité pro poznávání lidského rodu a jeho vývoje. „V každém případě je zřejmé, že 

psychosociální orientace splývá přirozeně s takovým vývojovým a historickým pohledem a že 

klinická pozorování provedená s tímto vědomím při práci s pacienty různého věku a v různých 

oblastech světa pomáhá ve vlastním procesu léčení registrovat osud základních lidských ctností a 

jádrových poruch v měnících se technologických a historických podmínkách. Tak může klinická 

práce doplňovat jinými způsoby hmatání pulzu na měnící se historii a rozšiřujícím se všelidském 

vědomí.
105

“ 
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3.5 Karel Marx 

 

Karel Marx pohlíží na člověka několika různými pohledy. V Kapitálu vystupuje člověk především 

ve dvou rolích.  Buď jako kapitalista nebo jako dělník. „Zde máme před sebou jen prostý fakt, že 

peníze kupce, v daném případě kapitalisty, přecházejí z jeho ruky do rukou prodavače, v daném 

případě prodavače pracovní síly, dělníka
106

.“ 

 

Člověk je zde vnímán především jako součást oběhu kapitálu a spíše než o pohled na člověka jde 

o jeho použití k osvětlení Marxovy teorie. „Pokud jde o celou třídu kapitalistů, pak se tvrzení, že 

musí sama vrhat do oběhu peníze na realizaci své nadhodnoty, nejen nejeví paradoxní, nýbrž jeví se 

jako nutná podmínka celého mechanismu; neboť tu jsou jen dvě třídy: dělnická třída, která má jen 

svou pracovní sílu, a třída kapitalistů, která je monopolním vlastníkem společenských výrobních 

prostředků i peněz.
107

“ 

 

Všichni kapitalisté a všichni dělníci jsou zde částečně hozeni do stejného pytle a tento pohled 

na člověka je velmi konzistentní a stálý. „Vydá-li kapitalista (máme tu stále ještě před sebou 

průmyslové kapitalisty, kteří jsou zároveň představiteli všech ostatních) peníze na spotřební 

předměty, znamená to, že pro něho jsou ty tam, že je stihl osud všeho smrtelného
108

.“ Jak kapitalisty, 

tak dělníky je však ještě možné rozdělit do dvou skupin či kategorií.  

 

„Je velmi důležitý rozdíl mezi dělníky, kteří jsou zaměstnáni ve výrobě výrobních prostředků, a 

dělníky, kteří jsou zaměstnáni v bezprostřední výrobě spotřebních předmětů
109

.“ Obdobným 

způsobem je pak možné rozdělit i kapitalisty a Marx je označuje za kapitalisty první a druhé 

kategorie. 

 

Každopádně pohled na člověka jakožto především na součást své třídy je nezbytné už kvůli 

Marxově teorii historického materialismu, protože celé lidské dějiny jsou pojímány jako souboj tříd.  

„Jsou to přepychové předměty, které vcházejí pouze do spotřeby třídy kapitalistů, tedy mohou se 

směnit jen za vydávanou nadhodnotu, která nikdy nepřipadne dělníkovi
110

.“ Jakýkoliv třídní systém 

musí časem zkrachovat, protože nadhodnota vytvářená dělníky je užívána kapitalisty (nebo dříve 
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kněžími, vrchností nebo panovníky), což musí vést ke kumulaci kapitálu v jejich rukou. Kapitál 

však není možné produkovat do nekonečna, a jakmile se jednou společnost dostane do krize, není 

jiná cesta ven než změna společenského uspořádání, která kapitál nějakým způsobem přerozdělí.  

 

Poněkud odlišný pohled na člověka nacházíme v Marxově a Engelsově spisku O historickém 

materialismu. Oproti pohledu na člověka ve formě dělník nebo kapitalista pohlíží tato kniha spíše 

na společnost jako celek a jako takovou ji také zkoumá. Marx sám ve svém dopise shrnuje svůj 

přínos pro zkoumání historie takto: „Můj přínos spočívá v tom, že jsem 1. dokázal, že existence tříd 

je spjata pouze s určitými historickými fázemi vývoje výroby; 2. že třídní boj vede nutně k diktatuře 

proletariátu; 3. že tato diktatura je sama jen přechodem ke zrušení všech tříd a k beztřídní 

společnosti.
111

“ 

 

Společnost je sice vnímána jako celek složený z jednotlivců, jednotlivec má však podle některých 

vyjádření menší význam než společnost jako celek. Celá teorie stojí na dialektice mezi částmi 

společnosti, která postupem času vzniká na všech stupních lidského vývoje. „Společnost vytváří 

jisté společenské funkce, bez kterých se nemůže obejít. Lidé, kteří jsou pověřeni těmito funkcemi, 

tvoří nové odvětví dělby práce uvnitř společnosti. Tím se u nich vytvářejí zvláštní zájmy i vůči těm, 

kdo je pověřil, osamostatňují se vůči nim
112

.“ Tím pak vzniká nová vrstva a spolu s ní i napětí. 

 

„Všechny společenské a státní vztahy, všechny náboženské a právní systémy, všechny teoretické 

názory vyskytující se v dějinách je možno pochopit jedině tehdy, jsou-li pochopeny materiální 

životní podmínky každé příslušné epochy a odvozují-li se dané poměry, systémy a názory z těchto 

materiálních podmínek. Bytí lidí není určováno vědomím, nýbrž naopak, jejich vědomí je určováno 

jejich společenským bytím.
113

“ Pochopit a poznat člověka tedy není možné bez poznání materiální 

stránky jeho života. Stejně tak pohled na celou společnost i na každého lidského jedince je zaměřen 

především na zkoumání jeho materiálních stránek. 

 

Není možné považovat Marxův pohled na člověka pouze za výklad založený na materialistických 

zkoumáních společnosti. Stejný důraz je totiž přikládán i individuálnímu jedinci. Tento jedinec však 

nemůže být pochopen bez pochopení výrobního procesu dané společnosti. „Způsob, jak lidé 

produkují prostředky k svému životu, závisí především na tom, jaké jsou vůbec životní prostředky, 
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které tu byly před nimi a které musí reprodukovat. Na tento způsob produkce nelze pohlížet jen z té 

stránky, že je reprodukcí fyzické existence individuí. Je to spíše již určitý druh činnosti těchto 

individuí, určitá forma projevu jejich života, určitý způsob jejich života. Jak individua projevují svůj 

život, taková jsou. To, čím jsou, spadá tedy v jedno s jejich produkcí, a to s tím, co produkují, i s tím, 

jak produkují. Čím individua jsou, závisí tedy na materiálních podmínkách určujících jejich 

produkci.
114

“  

 

Bez poznání materiálních procesů spojených s historií člověka není možné uplatňovat žádnou jinou 

ideologii, náboženství či teorii. „I mlhavé výtvory v mozcích lidí jsou nutně sublimáty jejich 

materiálního životního procesu, který je možno empiricky zjistit a který je spjat s materiálními 

předpoklady. Tím ztrácejí morálka, náboženství, metafyzika a ostatní ideologie, i jim odpovídající 

formy vědomí, zdání samostatnosti. Nemají dějiny, nemají vývoj; nýbrž lidé, rozvíjející svou 

materiální produkci a své materiální styky, mění s touto svou skutečností i své myšlení a produkty 

svého myšlení. Vědomí neurčuje život, nýbrž život určuje vědomí.
115

“ 

 

„Na jistém stupni svého vývoje se materiální výrobní síly společnosti dostávají do rozporu 

s existujícími výrobními vztahy nebo – což je jen právní výraz toho – s vlastnickými vztahy, uvnitř 

nichž se dosud pohybovaly. Z forem vývoje výrobních sil se tyto vztahy proměňují v jejich pouta. 

Nastává pak epocha sociálních revolucí
116

.“ Společnost je tedy vnímána materiálně a dialekticky. 

Stálé střídání postavení jednotlivých tříd vedoucí k revoluci je přirozenou součástí lidského vývoje 

a tvoří tedy u Marxe jeden z pohledů na člověka i na společnost jako celek. 

 

Lidská společnost je také vnímána jako nutně nestabilní a spějící ke svému konci, který musí nutně 

přicházet znovu a znovu, až dokud se nepodaří tento bludný kruh nějak přerušit. „Společenská 

formace nikdy nezaniká dříve, než se rozvinuly všechny výrobní síly, jimž poskytuje dost prostoru, a 

nové, vyšší výrobní vztahy nikdy nenastupují dříve, než se materiální podmínky jejich existence 

zrodily v lůně staré společnosti samé. Proto si lidstvo ukládá vždycky jen takové úkoly, které může 

řešit, neboť při přesnějším zkoumání se vždycky ukáže, že úkol sám vzniká jen tam, kde jsou 

materiální podmínky pro jeho řešení už dány nebo kde jsou alespoň v procesu vznikání.
117

“ 
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Obdobným způsobem je nahlíženo i na národ jako celek. Od materialismu se tedy odvíjí pohled 

nejen na člověka samotného, ale i na národ a celou lidskou společnost. Každý bez výjimky pak 

musí projít změnou. „Což celá vnitřní organizace národů, všechny jejich mezinárodní vztahy jsou 

něco jiného než výraz určité dělby práce? Což se nemusí měnit současně se změnou v dělbě 

práce?
118

“ 

 

V Marxových ekonomicko-filosofických rukopisech se setkáváme s velmi podobnými vyjádřeními. 

„Mizí rozdíl mezi kapitalistou a pozemkovým rentiérem stejně jako mezi rolníkem a manufakturním 

dělníkem a celá společnost se musí rozpadnout na dvě třídy, na třídu vlastníků a nemajetných 

dělníků.
119

“  

 

Marx také vykresluje dělníka jako k práci nuceného odosobněného chudáka, který ze své práce 

v podstatě nic nemá a čím tvrději pracuje, tím víc je vykořisťován. „Práce je dělníkovi vnější, tj. 

nenáleží k jeho podstatě, že se proto dělník ve své práci nepotvrzuje, ale popírá, necítí se v ní dobře, 

ale je v ní nešťasten, nerozvíjí v ní žádnou svobodnou fyzickou ani duchovní energii, ale moří svou 

tělesnost a ruinuje svého ducha.
120

“  

 

Velmi zajímavé je také přirovnání ke zvířecí říši, kde autor vidí dělníkovu situaci tak špatně, že už 

dokonce ztrácí i lidské vnímání a svobodu může nalézt pouze ve „zvířecích věcech“. „Člověk 

(dělník) se cítí být svobodně činným už jen ve svých zvířecích funkcích, v jídle, pití a plození, 

nanejvýš ještě v bydlení, strojení atd., a ve svých lidských funkcích se cítí už jen jako zvíře. Zvířecí 

se stává lidským a lidské se stává zvířecím.
121

“ 

 

Spolu s přirovnáním dělníka ke zvířeti nabízí Marx také to, co člověka od zvířete odlišuje. „Zvíře je 

bezprostředně totožné se svou životní činností. Neliší se od ní. Je touto činností. Člověk dělá samu 

svou životní činnost předmětem svého chtění a svého vědomí. Má vědomou životní činnost. Není to 

určenost, s níž bezprostředně splývá. Vědomá životní činnost odlišuje člověka bezprostředně 

od zvířecí činnosti.
122

“ 

 

Další definice člověka je člověk jako rodová bytost. „Člověk je rodová bytost nejen tím, že prakticky 
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a teoreticky činí svým předmětem rod – jak svůj vlastní, tak i rod ostatních věcí, nýbrž – a to je jen 

jiný výraz pro touž věc – i tím, že se k sobě samému vztahuje jako k přítomnému, živému rodu, tím, 

že se vztahuje k sobě jako k univerzální, a proto svobodné bytosti.
123

“ 

 

V rámci celé společnosti musí být člověk vnímán jako její součást a nikoliv v protikladu k ní, jako 

izolovaná jednotka. Vše co člověk dělá, ho utváří jako součást společnosti a není možné se tomu 

vyhnout. „Je třeba se vyvarovat toho, abychom fixovali „společnost“ opět jako abstrakci proti 

individuu. Individuum je společenská bytost. Jeho životní projev – i když se třeba nejeví 

v bezprostřední formě pospolitého, zároveň s druhými vykonávaného životního projevu – je proto 

projevem a potvrzením společenského života.
124

“ 

 

S definicí člověka jakožto rodové bytosti později přichází i jeho definice jakožto bytosti přirozené, 

předmětné a tělesné. „Člověk je bezprostředně přirozená bytost. Jako přirozená bytost je vybaven 

jednak přirozenými silami, životními silami, je činnou přirozenou bytostí; tyto síly v něm existují 

jako vlohy a schopnosti, jako pudy; jednak je jako přirozená, smyslová, předmětová bytost bytostí 

trpící, podmíněnou a omezenou, jako je i zvíře a rostlina, tj. předměty jeho pudů existují mimo něj 

jako předměty na něm nezávislé, avšak tyto předměty jsou předměty jeho potřeby, podstatné 

předměty, nepostradatelné k činnému uplatnění a potvrzení jeho bytostných sil. Že člověk je tělesná 

bytost s přirozenými silami, bytost živoucí, skutečná, smyslová, předmětná, znamená, že předmětem 

jeho bytosti, jeho životního projevu jsou mu skutečné, smyslové předměty, čili že svůj život může 

projevit jen na skutečných, smyslových předmětech.
125

“  

 

Marx zcela zavrhuje psychologii, jakožto vědu, která není schopna pochopit materiální přítomnost a 

řeší pouze nepodstatné otázky a těmi podstatnými podle něj opovrhuje. „Psychologie, pro kterou je 

tato kniha, tedy právě smyslově nejpřítomnější, nejpřístupnější část dějin, uzavřena, nemůže se stát 

skutečnou, obsažnou a reálnou vědou. Co si máme vůbec myslet o vědě, která vznešeně abstrahuje 

od velké části lidské práce a nepociťuje sama v sobě svou neúplnost, pokud jí tak rozšířené 

bohatství lidského působení nic neříká, leda to, co je možné říci jediným slovem: „potřeba“, 

„obyčejná potřeba“?
126

“ Toto je zajímavé, protože sám později tvrdí, že člověka je třeba pojímat 

jako celek a součet všech jeho hledisek, včetně toho psychologického. 
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Závěrečný popis člověka u Marxe je možné nalézt v jeho kritice Hegela a filosofie vůbec. Uvádí 

zde, že podle Hegela je člověk vnímán pouze jako zvnějšněný předmět, jako neexistující 

sebevědomí. Jako nástroj a vykonavatel své práce. Podle Marxe je třeba pojímat člověka zcela 

odlišně. „Že je člověk je tělesná bytost s přirozenými silami, bytost živoucí, skutečná, smyslová, 

předmětná, znamená, že předmětem jeho bytosti, jeho životního projevu jsou mu skutečné, smyslové 

předměty, čili že svůj život může projevit jen na skutečných, smyslových předmětech. Být předmětný, 

přirozený, smyslový a mít také předmět, přírodu, smysl mimo sebe či sám být předmětem, přírodou, 

smyslem pro něco třetího je totožné.
127

“ 

 

Místo vzniku člověka jako bytosti spatřuje Marx v dějinách. Problémem je ovšem znalost a 

možnost poznání lidských dějin. Je sice možné říci, že dějiny byly, jsou a budou, ale jejich přesné 

poznání je obtížné a často i pokroucené. Studium dějin tak má velký smysl, protože poznáním dějin 

může člověk pochopit sám sebe i celou společnost. „A tak jako všechno přirozené musí vzniknout, 

tak má i člověk akt svého vniku, dějiny, které však pro něho jsou dějinami, o kterých ví, a proto 

jakožto akt vzniku jsou aktem vzniku vědomě se rušícím.
128

“ 

 

Komunismus v Marxově pojetí pak není možné chápat jako násilnou změnu jednoho režimu za jiný, 

ale jako možnost povznesení člověka a jeho návrat sama k sobě. Marx sám chápe „komunismus jako 

pozitivní překonání soukromého vlastnictví jakožto lidského sebeodcizení, a proto jako skutečné 

přivlastnění lidské podstaty člověkem a pro člověka; proto jako naprostý, vědomí a v celém 

bohatství dosavadního vývoje uskutečněný návrat člověka pro sebe jako společenského, tj. Lidského 

člověka. Tento komunismus je jako dovršený naturalismus = humanismus, jako dovršený 

humanismus = naturalismus, je opravdové vyřešení roztržky mezi člověkem a přírodou a člověkem a 

člověkem, pravé vyřešení sporu mezi existencí a podstatou, mezi zpředmětněním a sebepotvrzením, 

mezi svobodou a nutností, mezi individuem a rodem. Je vyřešenou záhadou dějin a ví o sobě, že je 

tímto řešením.
129

“ 
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3.6 Raymond Aron 

 

Aron vykládá stejné pojmy jako Karl Marx, ale přistupuje k nim zcela odlišně. Kupříkladu podle 

něj neexistuje pojem třída a jedná se pouze o bezobsažné slovo, které každý používá, ale které není 

nijak jasně definováno. „O přesné definici pojmu třída, v politické mluvě možná nejběžnějšího, se 

vedou vášnivé diskuze. Nic nedokazuje, že existuje jakákoli předem vymezená realita, kterou 

bychom měli nazvat třídou. Diskuze je zde zbytečná tím spíše, že každý ví, jaké lidi v moderní 

společnosti obecně označujeme jako proletáře: jsou to lidé pracující manuálně za mzdu 

v továrnách.
130

“ 

 

Dalším velmi zajímavým porovnáním jsou proletáři a barbarské národy starověku a středověku. 

Podle Arona jsou jacíkoli lidé žijící na pokraji společnosti náchylní k přijímání nových ideologií, ať 

už jde o křesťanství nebo socialismus. „Mezi dělníky na průmyslových předměstích získávalo 

marxistické kázání přívržence po milionech. Lidé nezačlenění do společnosti jsou proletáři, stejně 

jako jimi jsou i polobarbarské národy na pomezí civilizovaného světa.
131

“ 

 

Není možné považovat proletariát za homogenní strukturu. Každý dělník má jiné pracovní 

podmínky a jinou životní situaci. Také není možné tvrdit, že každý dělník chce býti revolucionářem. 

„Všichni proletáři nemají pocit, že jsou vykořisťováni či utlačováni. Krajní bída nebo po generace 

děděná rezignace tento pocit zadusí, zvýšení životní úrovně a humanizace průmyslových vztahů ho 

zmírňují. Pocit útlaku pravděpodobně nikdy zcela nezmizí, a to ani vlivem obsedantní propagandy 

komunistického státu, neboť je úzce spojen s údělem dělníka a se strukturou moderního 

průmyslu.
132

“ 

 

Aron má tendenci dělit lidi nikoli podle příslušnosti k třídě, ale podle příklonu k části politického 

spektra. Namísto dělení na proletariát a vykořisťovatele dochází k rozdělení na levici a pravici. 

Každá strana pak nabízí určitý směr vývoje a možnosti pro své voliče či přívržence. „Hnací silou 

levice jsou tři ideje, které nejsou nezbytně protikladné, ale většinou se rozcházejí: idea svobody, 

stojící proti zvůli moci a poskytující lidem bezpečí, idea organizace, podle níž mají být samovolně 

vzniklý tradiční řád či anarchie soukromých iniciativ nahrazeny řádem racionálním, a idea 
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rovnosti, stavící se proti privilegiím daným rodem a bohatstvím.
133

“ Pravice je na druhou stranu 

spojena s konzervatizmem, katolictvím a privilegovanými vrstvami. 

 

Člověka je možné popsat a pochopit, stejně jako jeho jednání. Žádné poznání však nemůže být 

absolutní – vždy záleží na tom, kdo se snaží pochopit koho, v jaké situaci a v jakém čase. „Lidské 

činy jsou vždy nějak pochopitelné. Pokud se někdo dopouští činů zcela nepochopitelných, vyčleňuje 

se ze společenství a bývá považován za blázna, za bytost cizí lidskému druhu. Existuje však několik 

typů pochopitelnosti a navíc není zaručeno, že se pozorovateli bude jevit srozumitelně každý celek, 

jehož jednotlivé prvky srozumitelné jsou. Beze zbytku nelze nikdy poznat ani tajemství toho 

nejbližšího a nejznámějšího člověka.
134

“ 

 

Velmi zajímavá spojitost je podle Arona mezi marxismem a náboženským mýtem o spasení. 

Bez ohledu na odmítání náboženství s ním má marxismus nějaké velmi podobné rysy. „Marxistická 

eschatologie připisuje proletariátu úlohu kolektivního spasitele. Výrazy, jaké mladý Marx používá, 

nenechávají nikoho na pochybách o židovsko-křesťanském původu mýtu o třídě, vyvolené svým 

utrpením k vykoupení lidstva. Poslání proletariátu, ukončení prehistorie díky Revoluci, vláda 

svobody – snadno zde poznáváme strukturu chiliastických názorů: Mesiáš, zlom, království 

Boží.
135

“ 

 

Člověk musí být chápán spíše jako ambivalentní pojem než jako příslušník určité třídy. Člověk 

může mít dobré i zlé stránky a je veden nespokojeností. Každý člověk by měl být vnímán jako 

individualita a nikoliv pouze jako součást masy. „Člověk se jeví jako nestálý a domýšlivý, nikdy není 

spokojen se svým údělem, toužící po moci a po věhlasu. Člověk je také bytostí morální a 

společenství je lidské, pouze pokud poskytuje určitou účast všem. Základní požadavky však přežívají 

všechny změny režimů: člověku politickému není žádným zázrakem dáno, aby se staral výlučně 

o veřejné blaho, ani natolik nezmoudří, aby se spokojil s místem, jaké získal náhodou nebo 

zásluhami. Nespokojenost, která společnostem brání, aby ustrnuly v nějakou čistě nahodilou 

strukturu, a touha po poctách, pohánějící velké budovatele i nejobyčejnější intrikány, budou zmítat i 

obcí, jakou by vytvořila levice, vybudovala revoluce nebo uskutečnil proletariát.
136

“ 
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Marxovi přívržence je podle Arona možné rozdělit na dvě zásadní skupiny – na lidi církve a lidi 

víry. Zásadní rozdíl je ten, že lidé církve znají pouze dogma a jakékoli myšlenky, které jdou 

nějakým způsobem proti tomuto dogmatu, popírají nebo ignorují. Lidé víry pak sice těmto 

myšlenkám věří, ale jsou ochotni naslouchat a polemizovat. Toto rozdělení pak Aron prezentuje na 

komunistických procesech. „Pravověrný komunista – člověk církve – většinou dobře ví, že fakta 

jsou vymyšlena, ale nikdy nemá právo to veřejně přiznat. Dodržuje a musí dodržovat určitou 

jazykovou disciplínu. Idealista – člověk víry – si vyhrazuje právo označovat procesy za „slovní 

obřady“ a říkat víceméně jasně, že uvedené skutečnosti existují pouze ve spisech obžaloby a v 

doznáních.
137

“ 

 

Historický materialismus vede ke zbožnění dějin. Historie tak přebírá a nahrazuje Boha. Ke konci 

dějin má věst revoluce a někdy k ní prostě musí dojít. Namísto apokalipsy tedy přichází beztřídní 

společnost. „Zbožnění dějin vychází ze dvou zdánlivě si odporujících, ale ve skutečnosti vzájemně 

souvisejících omylů. Lidé církve i lidé víry se nechávají nachytat do pasti absolutizace a vzápětí se 

poddávají bezmeznému relativismu. V myšlenkách si vytyčili určitý konečný nebo absolutně platný 

okamžik dějin: jedni ho nazývají beztřídní společnost, druzí uznání člověka člověkem.
138

“ 

 

Lidské dějiny pak Aron přirovnává k člověku a stejně by se měly i vyhodnocovat. Každá událost v 

dějinách i v lidském životě je spojena se všemi ostatními okolnostmi a pozorovat pouze 

jednotlivosti je nedostatečné. K poznání by tak měla sloužit spíše intuice a všeobecný pohled než 

detailní zkoumání jednoho jevu. „S dějinami je to jako s lidskou existencí: nemají žádnou reálnou 

ani významovou, empiricky pozorovatelnou jednotu. Činy jedince zapadají do nesčetného množství 

různých celků. Naše myšlenky zdaleka nejsou uzavřeny samy do sebe, naopak obsahují dědictví 

věků. V existenci každého jedince nacházíme od začátku do konce jedinečný, nezaměnitelný styl, 

který lze spíše zachytit intuicí než definovat.
139

“ 

 

Člověk své postavení v dějinách podle Arona nevnímá v rámci filosofií či dogmat ani žádným 

psychologizujícím způsobem. Jediné co člověka může a má zajímat je, zda po něm na světě něco 

zůstane či nikoli. „Člověk v dějinách se neptá, zda je otrokem dědičnosti nebo výchovy, nýbrž zda je 

schopen na této zemi zanechat nějakou stopu své existence.
140

“  
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Aron sice s Marxem v mnoha věcech nesouhlasí, ale na druhou stranu uznává jeho přínos pro 

historii, sociologii, ekonomii i filosofii. „Žádný historik ani ekonom by nepřemýšlel tak, jak 

přemýšlí, nebýt Marxe. Ekonom získal povědomí o vykořisťování či povědomí o lidském utrpení, 

jímž bylo vykoupeno kapitalistické hospodářství, za což Marxovi právem vděčíme. Historik by si už 

nedovolil zavírat oči před prostými skutečnostmi, kterými se řídí život milionů lidí. Už si neděláme 

iluze, že nějaké společnosti rozumíme, pokud neznáme její organizaci práce, výrobní techniky či 

třídní vztahy.
141

“ 

 

Společenskou třídou, o které se často zmiňuje Aron, a kterou Marx částečně vypouští, je inteligence. 

Je těžké tuto třídu nějak konkrétněji definovat, protože se zde vyskytují lidé různého postavení i 

příjmů, ale je to právě inteligence, která by měla vést pokrok. Bohužel autor už nepopisuje jakým 

způsobem by to mělo fungovat, pouze popisuje, proč to kde nefunguje. Inteligenci každopádně 

definuje takto: „Inteligence je společenská kategorie, již označujeme neurčitým výrazem „duševní 

pracovníci“, je v tomto století početnější, svobodnější, vlivnější a bližší moci než kdy dříve. Nejširší 

pojetí jí chápe jako nemanuální pracovníky. Druhé užší pojetí do inteligence zahrnuje odborníky a 

literáty
142

.“  
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3.7 Erich Fromm 

 

Fromm pohlíží na člověka z několika různých úhlů. Jeden z pohledů je velmi optimistický – totiž 

člověk jakožto rozumná bytost, která je schopná si s pomocí rozumu podmanit okolní svět a udělat 

ho tak lepším. „Duch hrdosti a optimismu charakterizují západní kulturu v několika posledních 

staletích. Je to hrdost na rozum jako na onen nástroj, kterým se člověk chápe přírody a ovládá jí; je 

to důvěra, že je možno nalézt co největší štěstí pro co největší množství lidí a tím splnit nejsmělejší 

naděje lidstva. Tato hrdost člověka je oprávněná. Svý rozumem vybudoval člověk takový materiální 

svět, jehož skutečnost dokonce přesahuje sny a pohádkové utopické fantazie.
143

“ 

 

Bohužel ruku v ruce s pokrokem lidského rozumu i techniky přichází i obtíže a nová omezení 

člověka, která se dříve vyskytovala podstatně méně. Je tomu tak proto, že spolu s rozvojem 

techniky a s novými cíli, které si člověk klade, se čím dál tím víc přestává zajímat o to, co je 

opravdu důležité. „Přesto se dnešní člověk cítí nejistý a je čím dál tím víc zmaten. Pracuje a 

namáhá se a přesto je si hluboce vědom jakési pomíjivosti ve vztahu ke své činnosti. Zatímco jeho 

moc nad hmotou vzrůstá, cítí se současně ve svém individuálním životě a ve společenských vztazích 

bezmocný.
144

“ 

 

Naučit se žít není nic, co by k člověku přišlo samo od sebe, je třeba si toto umění hýčkat a rozvíjet 

jej, jako jiné lidské schopnosti. „Je zajímavé zde položit otázku, proč naše doba ztratila smysl 

života jako umění. Zdá se, že se moderní člověk domnívá, že čtení a psaní jsou umění, kterým je 

třeba se učit, a že je sice třeba obsáhlých studií, aby se člověk stal architektem, inženýrem nebo 

kvalifikovaným dělníkem, ale že život sám je něco tak jednoduchého, že není třeba žádného 

zvláštního úsilí naučit se mu.
145

“ 

 

Dnešní společnost přispívá k odcizení člověka sobě samému. Člověk už nevnímá to, co je pro něj 

skutečně důležité, ale pouze to, co za důležité považuje společnost. Rozpor, který takto vzniká, 

může vést k velkým problémům se sebeurčením jedince a následně v jeho ztrátu víry v sebe sama.  

„Moderní společnost naučila člověka přes všechno zdůrazňování štěstí, individuality a osobního 

užitku, aby si uvědomil, že cílem jeho života není jeho štěstí (nebo, abychom použili teologického 

termínu, jeho spása), ale splnění jeho povinností k práci; jinými slovy jeho úspěch. Peníze, prestiž a 
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moc se staly hnací silou a smyslem jeho bytí. Člověk jedná v iluzi, že jeho jednání leží v jeho 

vlastním zájmu, ačkoliv ve skutečnosti slouží všem ostatním, jen né zájmům svého vlastního já. 

Všechno je mu důležité, jenom ne jeho vlastní život a umění žít.
146

“ 

 

From vychází z teze, že existuje jeden univerzální symbolický jazyk, kterým k nám promlouvá naše 

podvědomí a který mají všichni lidé společný. Můžeme ho pozorovat například ve snech. Právě 

s pomocí tohoto jazyka je možné popsat a pochopit lidské bytosti. „Sny dnešních obyvatel New 

Yorku nebo Paříže jsou tytéž jako sny popisované lidmi, kteří žili před několika tisíci lety v Aténách 

nebo Jeruzalémě. Sny starověkých i současných lidí jsou psány týmž jazykem jako mýty, jejichž 

autoři žili na úsvitu dějin. Je to jediný univerzální jazyk, jaký kdy lidstvo vyvinulo a který je stejný 

ve všech kulturách v průběhu dějin.
147

“ 

 

Zlomovou osobou ve zkoumání snů a jejich jazyka byl až Sigmund Freud, který jej využil, aby 

mohl pomáhat svým pacientům. Dle Fromma ale význam snů a jejich jazyka zpočátku dostatečně 

nedocenil. Navíc jej později začal vykládat velmi jednostranně. „V několika posledních desetiletích 

došlo ke změně v postoji vůči mýtům a snům. Tato změna byla vyvolána hlavně Freudovým dílem. 

Freud se nejprve pokoušel jen pomoci neurotickým pacientům, aby porozuměli důvodům svého 

onemocnění, ale pak sen pochopil jako univerzální lidský fenomén, který lze nalézt stejně 

u nemocných i u zdravých lidí. Zjistil, že sny se v podstatě neliší od mýtů a pohádek a že – 

rozumíme-li jazyku snů – lze rozumět i mýtům a pohádkám.
148

“ 

 

Freud však nakonec význam snu podle Fromma zcela nepochopil a vykládal jej poměrně 

jednostranně. „Freud označil výklad snů za via regia, za královskou cestu k poznání nevědomí a 

k poznání nejvíce motivující síly našeho patologického, ale i normálního chování. Kromě tohoto 

obecného tvrzení o podstatě snů se Freud důrazně a poněkud rigidně přiklonil k jedné z nejstarších 

teorií, totiž že sen je splněním iracionálních vášní, které jsme v našem bdělém životě potlačili.
149

“   

 

Problémem stále zůstává nedostatečné pochopení obsahů u snů a také jejich nedostatečné 

zkoumání, protože jen málokdo se zabývá jejich pravou podstatou – symbolickým jazykem. 

„Výzkum mýtů a snů je stále v plenkách. Trpí různými nedostatky. Jedním z nich je dogmatismus, a 
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strnulost, které pocházejí z požadavků různých psychoanalytických škol, z nichž každá tvrdí, že ona 

jediná rozumí symbolickému jazyku. Tak ztrácíme schopnost vidět mnohostrannost symbolického 

jazyka.
150

“  

 

Frommova definice snu se liší od té Freudovy tím, že přidává k původní definici ještě další možný 

výklad, který Freud zcela odmítl. Totiž to, že sen nemusí mít vždy svou podstatu v sexuálním 

puzení či jiných „špatných a nízkých“ částech lidské duše. „Moje definice snu jako duševní činnosti 

v podmínkách spánku se sice zakládá na Freudově teorii snu, ale v mnohém ohledu stojí v ostrém 

protikladu vůči ní. Podle mého názoru mohou být sny výrazem jak nejnižších a naprosto 

iracionálních, tak i nejvyšších a nejcennějších funkcí naší duše. Freud má za to, že sny jsou vždy 

nevyhnutelně výrazem iracionální složky naší osobnosti.
151

“ 

 

Také definice původního zla je u Fromma zajímavá. Člověk, tedy ani dítě, není v jádru zlý a 

nepřichází na svět pouze za účelem prožívání slati a jejího vyhledávání, jak to popisoval Freud, 

u kterého společnost slouží v podstatě pouze k potlačení individuálních tužeb a jejich uzamčení 

do nevědomí.  „Důvod pro Freudovo posuzování dítěte lze hledat v tom, že za úlohu společnosti 

považuje podněcování člověka k potlačování nemorálních a asociálních tužeb, aby se tak vyvinuly 

společensky hodnotné charakterové rysy. Tato proměna zla v dobro se podle Freuda děje 

prostřednictvím mechanismů, které nazývá „reakční výtvor“ a „sublimace“.
152

“   

 

Velmi zajímavá je Frommova charakterizace nevědomí, ve které se odklání jak od Freuda, tak od 

Junga. V nevědomí komunikuje člověk pouze sám se sebou, ve svém vlastním světě, který je 

v podstatě stejně reálný, jako svět bdělosti, pouze funguje na jiných principech. „Nevědomí není ani 

Jungova mytická říše zděděných zkušeností dějin druhu, ani to není Freudovo sídlo iracionálních 

libidózních sil. Musíme mu spíše porozumět dle zásady: „Co myslíme a cítíme, je ovlivňováno tím, 

co konáme.“
153

“  

 

Fromm je přesvědčen, že jazyk, kterým k nám hovoří sny člověka, sice přesahuje, ale pouze 

společným jazykem a nikoliv náboženskou představou nebo přáním. Člověk musí především 

pochopit sám sebe, aby mohl porozumět ostatním lidem i svému nitru. „Zatímco Freud měl spíše 
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sklon spoléhat se hlavně na volné asociace a sen chápal jako výraz infaltilních a iracionálních 

přání, Jung stále více opouštěl volnou asociaci a interpretoval sen neméně dogmaticky jako výraz 

moudrosti nevědomí. Věřil, že nevědomí je občas schopno zjevit inteligenci a účelovou zaměřenou, 

které přesahují momentálně možné vědomé nahlédnutí. Potud nemám proti tomuto tvrzení co 

namítnout. Avšak Jung jde ještě dále a tvrdí, že tento fakt je bezpochyby základním religiózním 

fenoménem a hlas, který mluví v našich snech, není náš vlastní, nýbrž pochází ze zdroje, který nás 

překračuje.
154

“ 

 

Další rozdíl je v podobě charakteru, kterou dává člověku Fromm oproti Freudovi. Jedná se o daleko 

aktivnější přístup k člověku založený na větší zodpovědnosti ale i ovladatelnosti lidského chování. 

Lidé totiž již nejsou pouhá pudově jednající zvířata, ale jedinci, a je třeba s nimi podle toho 

nakládat. „Hlavní rozdíl mezi touto a Freudovou teorií charakteru spočívá v tom, že vlastní základ 

charakteru se nehledá v různých formách utváření libida, ale v různých specifických způsobech, 

kterými se člověk dostává do vztahu ke světu. Člověk se dostává v životním procesu do vztahu ke 

světu 1. osvojením si věci a asimilací s nimi, 2. tím, že se dostává do vztahu k lidem (a k sobě 

samému). První způsob nazývám asimilačním procesem, druhý procesem zespolečenštění. Obě 

formy jsou „otevřené“, a nikoli jako u zvířat determinovány pudem. Systém charakteru může pro 

člověka platit jako náhražka aparátu pudů, který mu chybí.
155

“ 

 

Přehledně shrnuje Fromm rozdíl mezi svými a Jungovými myšlenkami takto: „Rozdíl mezi 

Jungovou interpretací a mou vlastní lze shrnout takto: Je tu shoda, že ve spánku jsme často 

moudřejší a slušnější než za bdění. Jung tento fenomén vysvětluje předpokladem transcendujícího 

zdroje zjevení, zatímco já věřím, že to, co si myslíme ve spánku, je naše myšlení, a že vlivy, kterým 

jsme vystaveni za bdění, mají na naše intelektuální a morální schopnosti v mnohém ohledu 

nežádoucí vliv.
156

“ Není to tedy transcendentní představa, která by k nám nějakým způsobem 

promlouvala, ale pouze naše vlastní já. Je to právě stav nevědomí, ve kterém je člověk sám sebou a 

ve kterém rozumí sobě i životu a vědomí jeho poznání naopak většinou narušuje a nabourává. 

 

K osobě Freuda Fromm dodává, že byl ve skutečnosti puritánem a že jej pouze společnost špatně 

vykládá jako buřiče. Všímá si zásadního rozporu mezi tím, jak Freud tvořil a jak doopravdy žil. 

„Sen skutečně vyjadřuje hluboký rozpor v celku Freudovy osobnosti a v jeho životním díle. Hlavní 
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předmět jeho zájmu a jeho vědecké práce jsou láska a sexualita. On sám je puritán a především na 

něm pozorujeme jeho averzi vůči sexualitě a slasti, spojenou s rezignující tolerancí vůči této lidské 

slabosti. Není v žádném případě – jak se často chybně vykládalo – zástupcem „smyslově – ferivolní  

nemorální vídeňské atmosféry“, nýbrž zcela naopak je puritánem, který jen právě proto dokáže tak 

uvolněně psát o sexualitě a lásce, protože je umístil do herbáře. Snaží se právě tento konflikt skrýt 

tím, že smysl snů vykládá chybně.
157

“ 

 

Frommův pohled na morálku se velmi blíží Sokratovskému pohledu, protože člověk nemůže být 

nikdy dobrovolně zlý a jakékoliv zlo znamená pouze ignorování vlastních bytostných potřeb nebo 

neznalost. „Pokusím se ukázat, že charakterová struktura zralé a ucelené osobnosti, tedy 

produktivní charakter, je původem a základem „ctnosti“ a že „neřest“ není konec konců nic jiného 

než lhostejnost k vlastnímu „já“ a sebemrzačení. Nejvyšší hodnoty humanistické etiky nejsou ani 

negace vlastního individua a sobectví, ale sebeláska, ani rezignace na vlastní existenci, ale 

přitakání svému skutečnému lidskému já. Jestliže má mít člověk důvěru v hodnoty, pak musí znát 

sám sebe a svoje dobré a tvůrčí vlastnosti.
158

“ 

 

S morálkou a etikou souvisí také jeden z úkolů psychoanalýzy, totiž rozpoznat co je v člověku 

dobré a následně to aplikovat na celou společnost. Tato vazba mezi psychologií a etikou je podle 

Fromma silně zanedbána a mělo by se jí věnovat více času. „Doposud se podniklo z filosofické a 

psychologické strany jenom několik málo pokusů aplikovat výsledky psychoanalýzy při vývoji etické 

teorie. To překvapuje tím víc, protože právě psychoanalytická teorie přinesla objevy, které mají 

mimořádný význam pro teorii etiky. Za nejdůležitější je třeba považovat skutečnost, že předmětem 

psychoanalýzy jako prvního moderního psychologického systému je celá osobnost člověka a nikoli 

jeho vzájemně izolované aspekty.
159

“  

 

Dalším bodem souvisejícím s morálkou je svědomí. Svědomí může být dvou typů – buď 

autoritářské, nebo humanistické. Nejedná se již o pouhé superego (to zastupuje pouze autoritářské 

svědomí), které by vznikalo na základě vůdčí osobnosti, ale o zdůvodnění vlastních činů, které 

člověk buď přijme, nebo odevzdá autoritě. „Autoritářské svědomí je hlas zvnitřněné vnější autority, 

rodičů, státu, nebo kohokoli jiného, kdo je v určité kultuře autoritou. Pokud zůstávají vztahy lidí 

vůči autoritám vnější, bez etické sankce, je těžko mluvit o svědomí; takové jednání je pouze účelové, 
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je regulováno strachem před trestem a nadějí na odměnu, je stále závislé na přítomnosti těchto 

autorit, na jejich znalosti o počínání lidí a jejich údajné nebo skutečné schopnosti trestat a 

odměňovat. Autoritářské svědomí je to, co Freud popsal jako nad-já; ale jak ukáži později, je to jen 

jednou formou svědomí nebo snad předběžné stádium ve vývoji svědomí.
160

“ 

 

Opakem autoritářského svědomí je svědomí humanistické. Jedná se o morální kodex, který není 

určován žádnou autoritou nebo vyšší mocí, ale pouze rozumem člověka a jeho touhou být dobrým. 

„Humanistické svědomí není zvnitřněným hlasem autority, kterou si přejeme potěšit a které se 

bojíme znelíbit se; je to náš vlastní hlas, přítomný v každé lidské bytosti a nezávislý na vnějších 

sankcích a odměnách. Jestliže se láska dá definovat jako důkaz schopnosti milovat spolu s péčí 

o milovanou bytost a s úctou pro její jedinečnost, může se humanistické svědomí právem nazvat 

hlasem naší láskyplné péče o sebe.
161

“ 

 

Lidská bytost se nemůže dobře a svobodně vyvíjet, pokud si lidé nejsou rovni. Pokud člověk musí 

myslet na to, jak někoho ovládat, nebo pokud se pouze nechá ovládat a není nucen myslet vůbec, 

vede to k úpadku a degeneraci. „Lidská duše vládnoucích i ovládaných je odváděna od lidského 

úkolu, totiž lidsky cítit a myslet, používat a dále rozvíjet schopnosti rozumu a lásky, které jsou 

v člověku, protože člověk by bez jejich plného rozvinutí zůstal mrzákem. V tomto pozvolném 

odchylování se charakter člověka zkazil. Cíle, které jsou v rozporu se zájmy pravého lidského já, 

vystupují do popředí.
162

“ 

 

Rovnost v dnešní společnosti je však často pouze iluzorní, protože se její smysl postupně vytrácí. 

Individualita a jedinečnost se pro člověka stávají spíše přítěží, než aby byly plně rozvíjeny. 

„Představa, že všichni lidé jsou stejně stvořeni, znamenala, že všichni lidé mají stejné základní 

právo nebýt považováni za prostředek, ale za účel. Dnes tato rovnost znamená právě tolik jako 

vyměnitelnost, což je samo o sobě negací individuality. Rovnost by měla být předpokladem, aby se 

jedinec mohl rozvinout. Místo toho dnes rovnost znamená právě tolik jako „zničení individuality“, 

čímž je míněno pro tržní orientaci tak charakteristické „sebeodosobnění“.
163

“ 

 

Společenské uspořádání není tou hlavní hnací silou člověka. Je sice důležité, v jaké době a situaci se 
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člověk nachází, ale nejdůležitějším faktorem je stále svobodný člověk sám. „Kdyby byl člověk 

schopen neomezeně se proměňovat, pak by mohl být opravdu navždy proměněn normami a 

institucemi, které jsou zaměřeny proti jeho blahu, aniž by existovala možnost mobilizovat síly 

vlastní lidské přirozenosti tak, aby se dosáhlo změny. V takovém případě by byl člověk jen loutkou 

společenských dohod a nikoli, jak dokázal ve svých dějinách aktivní bytostí, která svým vnitřním 

založením ostře reaguje na mocný tlak sociálních a kulturních poměrů. Kdyby byl tedy člověk jen 

reflexem kulturních forem, pak by fakticky nemohl být žádný společenský řád kritizován a 

posuzován z hlediska dobra pro člověka, protože by zde nebylo žádné pojetí „člověka“.
164

“ 

 

Uspořádání společnosti nebude nikdy v pořádku, pokud se budou vyskytovat privilegované skupiny, 

které mohou na ostatních uplatňovat nátlak a využívat jich. V takovém prostření se lidský jedinec 

nemůže správně rozvíjet a fungovat. „Společnost může být organizována tak, že se normy nutné pro 

její zachování dostávají do konfliktu s univerzálními normami, nezbytnými pro plný rozvoj jejích 

členů. To platí zvláště ve společnostech, v nichž privilegované skupiny ovládají nebo vykořisťují 

ostatní. Zájmy privilegované skupiny jsou v rozporu se zájmy většiny, ale protože společnosti 

funguje na základě této třídní struktury, jsou normy vnucené všem privilegovanou skupinou nutné 

pro sebezáchovu všech do té doby, dokud se struktura společnosti fundamentálně nezmění.
165

“ 

 

Fromm také částečně odsuzuje myšlenky empyriků – obzvláště Johna Locka. Nikdo se nerodí jako 

tabula rasa, ale naopak přichází do nějaké konkrétní kultury v konkrétní čas. Nevzniká pouze svým 

přizpůsobením se okolním vlivům a podmínkám, ale vychází ze svých vnitřních tradic a hodnot. 

„Člověk není nepopsaným listem, na který může kultura psát svůj text. Je reálnou bytostí, která je 

nabita energií a která je specificky utvářena, přizpůsobuje se a při tom reaguje specifickým a 

zjistitelným způsobem na vnější podmínky. Kdyby se člověk přizpůsobil vnějším podmínkám tak, 

jako to dělá zvíře, změnou své vlastní přirozenosti, a kdyby mohl žit jen za takových podmínek, pro 

které vyvinul zvláštní schopnost adaptace, pak by tím znemožnil jakýkoli dějinný vývoj a dospěl by 

do slepé uličky zvláštního vývoje, který je osudem každého zvířecího druhu. Na druhé straně, kdyby 

se člověk mohl přizpůsobit všem podmínkám, aniž by musel bojovat proti těm, které neodpovídají 

jeho přirozenosti, neměl by právě tak žádných dějin.
166

“ 

 

To, co odlišuje člověka od zvířat, je rozum a snaha se uplatnit a být produktivní. Z toho vychází i 
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zaměření se člověka sama na sebe, což je jediná cesta, jak může člověk opravdu žít svůj život a 

nikoli pouze přihlížet tomu, co se kolem něj děje. „Rozum, požehnání člověka, je současně i jeho 

prokletím. Nutí člověka, aby se bez ustání zabýval řešením rozporu, který je sám o sobě neřešitelný. 

Člověk existuje ve stavu stálé a nevyhnutelné nevyrovnanosti. Život člověka se nedá „žít“ tím, že by 

se opakoval vzor jeho druhu; člověk sám musí žít. Člověk je jediný živočich, pro kterého je jeho 

vlastní bytí problémem, který musí řešit a kterému nemůže uniknout.
167

“ 

 

Největší problémy dnes lidem dělá to, že neví, jak na sebe vlastně mají pohlížet. Dnešní společnost 

je orientována pouze na úspěch a kdo úspěch nemá, vidí v sobě pouze ztroskotance a člověka bez 

budoucnosti. „Protože se moderní člověk současně považuje za zboží i za prodavače tohoto zboží, je 

jeho sebevědomí závislé na předpokladech, které se vymykají jeho kontrole. Jestliže má „úspěch“ - 

je cenný, nemá-li, je bezcenný. Pocit nejistoty, která takto vzniká, se dá sotva přecenit. Jestliže 

člověk věří, že jeho vlastní hodnota není představována především jeho vlastními lidskými 

kvalitami, ale úspěchem v stále se měnících podmínkách trhu, pak se jeho sebevědomí stává nejisté 

a vede ke stálé potřebě po uznání ostatními.
168

“  

 

Aby člověk mohl být produktivní, musí si věřit. Důvěra sama v sebe ho činí nezávislým na 

autoritářském svědomí a nechává ho milovat sama sebe. Člověk existuje v podobě ustáleného 

původního „já“, které se v průběhu času nemění a na jehož základě si jedinec utváří svou představu 

o sobě. „Člověk má důvěru v sebe sama. Jsme si vědomi své existence, jádra své osobnosti, které je 

nezměnitelné a které se nemění po celý život přes měnící se okolnosti, bez ohledu na určité změny 

názorové nebo citové. Je to právě toto jádro, které je realitou pojmu „já“; na něm se zakládá naše 

přesvědčení o vlastní totožnosti. Nemáme-li víru ve vlastní vytrvalost, je náš pocit totožnosti 

ohrožen a stáváme se závislí na jiných lidech; to, zda schvalují naše činy, se pak stává základem 

našeho pocitu totožnosti.
169

“ 

 

Frommovy poznatky o produktivitě člověka notně čerpají z Marxe a Marxe se také Fromm pokouší 

obhajovat a rehabilitovat ve svém díle Obraz člověka u Marxe. Jedno z hlavních nepochopení 

Marxe spočívá ve špatném porozumění Marxova materialismu. „Obecně rozšířená představa 

o Marxově „materialismu“ - jako něčeho, co odporuje duchovnímu životu a co směřuje 

k jednotvárnosti a poddanství – je krajně falešná. Marxovým cílem byla duchovní emancipace 
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člověka, jeho osvobození z pout ekonomických předurčení, obnovení lidské celistvosti a vytvoření 

předpokladů jednoty a harmonie s druhými lidmi a přírodou. Marxova filosofie, jazykem sekulárním 

a netheistickým, učinila v tradici prorockého mesianismu nový a radikální krok vpřed; zaměřila se 

na plné uskutečnění individualismu: - na cíl, který západní myšlení sledovalo od renesance a 

reformace hluboko do devatenáctého století.
170

“ 

 

Dalším silně nepravdivým výkladem je pak to, že se Marx zabýval pouze masami a třídami, aniž by 

si všímal jednotlivce, že jednotlivec má být potlačen a zmizet v monotónosti a šedi a že jeho 

jedinou motivací je získat co nejvíce materiálního zisku. „Marxova teorie nepředpokládá, že 

hlavním lidským motivem je touha po materiálním zisku, skutečným Marxovým cílem je osvobodit 

člověka od tlaku ekonomických potřeb, aby mohl být plně lidským; Marx se zabývá především 

emancipací člověka jako jednotlivce, překonáním odcizení, obnovením jeho talentu vytvořit 

plnokrevný vztah k lidem a k přírodě; Marxova filosofie zakládá duchovní existencionalismus 

v sekulárním jazyce a touto svou duchovní kvalitou stojí v protikladu k materialistickému chování a 

špatně maskované materialistické filosofii naší doby. Marxův cíl, socialismus, spočívající na jeho 

teorii člověka, je ve své podstatě prorockým mesianismem, vyjádřeným jazykem devatenáctého 

století.
171

“ 

 

Dalším zajímavým poznatkem, se kterým Marx podle Fromma přišel, je to, že kapitalistická 

společnost není pro člověka přirozeným stavem, ale pouze produktem společenského uspořádání. 

Není to nic, k čemu by člověk přirozeně tíhl, pouze něco, na co si zvykl a teď to označuje za své a 

za správné. „Hlavní rozdíl mezi Marxem a většinou autorů osmnáctého a devatenáctého století vězí 

v tom, že Marx nepovažuje kapitalismus za plod lidské přirozenosti a kapitalistickou motivaci 

za motivaci obecně lidskou. Nesmyslnost názoru, že touha po maximálním zisku je dle Marxe 

nejhlubší lidskou motivací, se ukáže ještě víc, vezmeme-li v potaz, že k otázce lidských pudů se Marx 

nejednou vyjádřil velmi jasně. Rozlišuje konstantní nebo též „fixní“ pudy, „které existují za všech 

podmínek a které změnou společenských podmínek se proměňují jen co do své formy a zaměření“, a 

„relativní pudy“, jež „vděčí za svůj vznik určitému typu společenské organizace.“
172

“ 

 

Fromm dále upozorňuje na to, že není správné vykládat Marxe jednostranně jako ekonoma nebo 

jako sociologa. Většinu jeho termínů je třeba chápat v podstatně širším smyslu. „Práce a kapitál 
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nebyly pro Marxe jen a pouze kategorie ekonomické; byly to kategorie antropologické, prosycené 

hodnotami, jež vyrůstají z jeho humanismu. Akumulovaný kapitál představuje minulost; naopak 

práce je, nebo spíš by měla být, až bude svobodná, výrazem života. Marx v Komunistickém 

manifestu píše, že „v buržoazní společnosti panuje minulost nad přítomností, v komunistické 

společnosti přítomnost nad minulostí. V buržoazní společnosti je kapitál samostatný a individuální, 

kdežto pracující individuum nesamostatné a neindividuální.“
173

“ 

 

Některé Marxovy myšlenky musí podstoupit částečnou revizi, aby zůstaly platné. Například 

myšlenka odcizení, která byla v Marxových dobách především doménou pracující třídy, se dnes 

vztahuje na velkou část populace a je tedy třeba i požadavek po změně nechápat jako potřebu jedné 

vrstvy, ale většiny lidí. „V Marxově pojetí odcizení provedli dějiny jen jedinou úpravu. Marx 

považoval pracující třídu za nejvíce odcizenou, a proto tvrdil, že emancipace odcizení by měla 

nutně začít osvobozením pracující třídy. Marx nepředvídal, do jaké míry se odcizení stane osudem 

velké většiny lidí, zvláště stále se zvětšující skupiny lidí, kteří místo se stroji pracují se symboly a 

lidmi. Vždyť úředník, obchodník, manažer je dnes více odcizen než kvalifikovaný manuálně 

pracující člověk.
174

“ 

 

Dnešní doba je podle Fromma vyvrcholením Marxových předtuch a lidé by si to měli uvědomovat 

více než kdy dřív. Problémy, které dnes lidstvo sužují, jsou do velké míry způsobeny odosobněním 

lidského jedince a špatným nebo žádným vnímáním svého ukotvení ve světě. „Marx mohl stěží 

předvídat, do jaké míry se věci a okolnosti, jež jsme vytvořili, stanou našimi pány. Pravdivost jeho 

proroctví nedokazuje nic drastičtěji než to, že celý lidský rod je dnes zajatcem jaderných zbraní, 

které sám vytvořil a politických institucí, jež rovněž jsou jeho vlastním výtvorem. Vyděšené lidstvo 

s úzkostí vyhlíží, zda bude zachráněno z moci věcí, které samo vytvořilo, a zbaveno zaslepené 

činnosti byrokracie, kterou si samo zřídilo.
175

“ 

 

Fromm dochází k několika spojením mezi psychoanalýzou a marxismem nebo dokonce přímo mezi 

Freudem a Marxem. Pohled na lidskou mysl je jedním z těchto spojení. „Poznamenejme, že Marx, 

podobně jako Spinoza a pozdní Freud, měl za to, že většina toho, co si lidé vědomě myslí, je 

„falešným“ vědomím, je ideologií a racionalizací – že člověk si není vědom hlavních pramenů 

svého jednání. Jednání podle Freuda pramení v libidózním puzení; podle Marxe v celé společenské 
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organizaci, která lidské jednání zaměřuje jistým směrem a brání člověku, aby si uvědomil jisté 

skutečnosti a zkušenosti.
176

“  

 

Důležitost psychoanalýzy se Frommovi jeví především jako důležitost etická. Jejím předním 

úkolem nemá být pouze zkoumat člověka a pomáhat mu s obtížemi, ale zároveň pomoci určit, jak se 

mají chovat všichni lidé, aby byli sami se sebou v míru. Zatím opomíjený aspekt psychoanalýzy je 

totiž v její možnosti posunout etiku. „Velká tradice humanistického etického myšlení vytvořila 

základy pro hodnotící systémy, které spočívají na svéprávnosti a rozumu člověka. Jestliže tedy 

humanistická etika spočívá na poznání lidské bytosti, pak by se byla moderní psychologie a zvláště 

psychoanalýza musela stát jedním z nejsilnějších impulsů pro rozvoj humanistické etiky. Zatímco 

však psychoanalýza mohutně obohatila naše vědění o člověku, nerozšířila naše poznatky o tom, jak 

by měl člověk žít a jak by měl jednat.
177

“ 

 

V tomto posunutí psychoanalýzy na další úroveň je jeden z největších Frommových přínosů do 

psychologie, filosofie i sociologie, které všechny do určité míry ovlivnil. Člověka není možné 

pozorovat pouze z jedné strany nebo pohledem jedné jediné vědy, vždy je třeba zaujmout 

komplexní stanovisko a vnímat člověka jako celek. „Pokusem proměnit psychologii v jednu 

z přírodních věd se psychoanalýza dopustila chyby tím, že odtrhla psychologii od problémů filosofie 

a etiky. Přehlédla, že lidskou osobnost nelze pochopit, pokud nenahlížíme na člověka v jeho 

celistvosti, která zahrnuje potřebu nalézt odpověď na otázku po smyslu jeho bytí a nalézt normy, 

podle nichž by měl žít. Freudův „homo psychologicus“ je právě tak neskutečná konstrukce, jako 

„homo economicus“ klasické ekonomie.
178

“   

 

Víra může být vnímána různými způsoby. Základní je však opět měřítko racionální a iracionální 

víra. Jakákoli víra, která si žádá naprostou poslušnost a nutnost podřídit se, je špatná, bez ohledu 

na to, jestli se jedná o náboženství, ideologii nebo vůdce. Na druhou stranu racionální víra – tedy 

víra v člověka je zcela na místě. „Člověk nemůže žít bez víry. Základním problémem naší generace i 

generací dalších je otázka, zda to bude iracionální víra ve vůdce, ve stroje, v úspěch, nebo 

racionální víra v člověka, založená na zkušenosti o vlastní produktivní činnosti.
179

“ 
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Ve spojitosti s vírou se Fromm ještě vrací k Marxovi. Výklad Marxe, jakožto bojovníka proti 

náboženství, je podle Fromma chybný a ve skutečnosti se Marx dostal daleko blíže k podstatě 

náboženství, než mnoho jiných. „Marx bojoval proti náboženství z toho důvodu, že je odcizené a 

nenaplňuje pravé potřeby člověka. Marxův boj s Bohem je ve skutečnosti bojem s modlou, která 

byla nazvána Bohem. Marx už na konci svých univerzitních studií napsal jako motto své disertace: 

„Bezbožní nejsou ti, kteří pohrdají bohy mas, nýbrž ti, kteří mínění mas připisují bohům.“.
180

“ 

 

Víra v člověka se v podstatě překrývá s její vyšší formou a totiž s vírou v lidstvo. Fromm vidí víru 

v lidstvo jako naději pro vytvoření společnosti rovných a svobodných jedinců, kteří budou sdílet 

ideály lásky a spravedlnosti. „Víra v lidstvo je založena na myšlence, že možnosti člověka 

v potřebných podmínkách umožní vybudovat sociální řád na zásadách rovnosti, spravedlnosti a 

lásky. Dosud se lidstvu nepodařilo takový řád vybudovat, a proto přesvědčení, že je to možné, 

vyžaduje víry. Ale právě jako každá racionální víra není ani tato víra jenom zbožným přáním, ale 

zakládá se na důkazech o předešlých úspěších lidstva a na vnitřní zkušenosti každého jednotlivce, 

na jeho vlastní zkušenosti o rozumu a lásce.
181

“  

 

Sebevědomý a produktivní člověk je schopen dosahovat úspěchu a štěstí i svého plného rozvoje 

ve světě i přes zvyšující se nároky na něj. Potírání zla uvnitř vlastní osoby je cestou, jak toho 

dosáhnout. „Prožitek radosti a štěstí je, jak jsem ukázal, nejen výsledkem produktivního žití, ale také 

jeho další pobídkou. Represe zla může vycházet z ducha sebetrestání a smutku; nic víc však 

nepřispívá k dobru v humanistickém smyslu než prožitek radosti a štěstí, které doprovází jakoukoliv 

produktivní činnost. Každé zvýšení radosti, kterou ta či ona kultura poskytuje, má pro etickou 

výchovu jejích členů větší význam než všechna varování před trestem nebo kázání o ctnosti.
182

“  

 

Výsledkem Frommových úvah je směřování k socialismu, který by podle něj měl přinést lidskému 

jedinci osvobození a naplnění. „Socialismus spojuje prorocko-křesťanskou myšlenku společnosti 

jako půdy pro duchovní sebeurčení člověka, s ideou individuální svobody. Proto je socialismus 

opakem církve, omezující lidského ducha, i opakem liberalismu, oddělujícího od sebe společnost a 

morální hodnoty. A vzhledem k autoritářství a podceňování humanistických hodnot je socialismus 

opakem stalinismu a chruščevismu. Socialismus je zrušením lidského sebeodcizení a znovuzrozením 

                                                 
180   Fromm, Erich. Obraz člověka u Marxe str.47 

181   Fromm, Erich. Člověk a psychoanalýza str. 164 

182   Fromm, Erich. Člověk a psychoanalýza str. 164 



62 

 

člověka jako skutečné lidské bytosti.
183

“ 

 

 

 

 

 

 

3.8 Slavoj Žižek 

 

Žižek nechápe komunismus a potažmo marxismus, stejně jako člověka v něm, za uzavřenou, 

ukončenou a jasně definovanou kapitolu historie. Komunismus je v podstatě něčím, co existovalo 

již dávno před Marxem, on jej pouze definoval v dané době v daných podmínkách. „Pokud je 

komunismus skutečně „věčnou“ Ideou, pak se podobá hegelovské „konkrétní univerzalitě“: je 

věčná nikoliv v tom smyslu, že by šlo o soubor určitých abstraktně-universálních vlastností, které by 

mohly být aplikovány kdekoliv, nýbrž v tom smyslu, že musí být v každé dějinné situaci znovu 

objevena.
184

“ 

 

Stejně tak myšlenka třídního boje není podle Žižka překonána, ale pouze odsunuta do pozadí, aby 

dnešnímu člověku nepřišla tak zřejmá, a mohla být tedy pozvolna vytěsňována a nejlépe i 

nahrazována nenápadnějšími prostředky, jakými může být nový hudební styl nebo třeba malá 

subkultura. „Ačkoliv „vládnoucí třída“ se neztotožňuje s populistickým morálním programem, 

toleruje „morální válku“ jako prostředek k udržení nižších tříd na uzdě, jinými slovy, umožňuje 

nižším třídám vyjádřit svou zlobu, aniž by narušily ekonomické status quo. To ovšem neznamená nic 

jiného, než že kulturní válka je vytěsněnou podobou třídní války – ve vší úctě k těm, kteří tvrdí, že 

žijeme v posttřídní společnosti.
185

“ 

 

Velmi časté je u Žižka obrácení rolí, kdy popisuje západní ekonomický systém jako utopický, 

radikální a s částečně totalitářskými sklony. „Řečeno tradičním marxistickým jazykem, ústředním 

úkolem vládnoucí ideologie v současné krizi je uvést do oběhu interpretaci, která bude za příčinu 

krize vydávat nikoliv globální kapitalistický systém jako takový, ale jeho sekundární a čistě nahodilé 

deviace. Podobně se v éře takzvaného „reálného socialismu“ pokoušeli prosocialističtí ideologové 

zachránit ideu socialismu tím, že svalovali vinu za neúspěchy tehdejších „lidových demokracií“ na 
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neautentickou verzi socialismu, nikoliv na selhání samotné myšlenky – existující socialistické režimy 

údajně potřebovali radikálně zreformovat, a nikoliv svrhnout a odstranit.
186

“ 

 

Spolu s Marxem obviňuje Žižek liberálně-demokratické kapitalisty z popírání dějin a rozdělování 

světa na to, co už bylo a na co je třeba nahlížet jako na nějakou uměle vykonstruovanou minulost, a 

na to, co se děje teď, což je přirozené, správné a zcela v pořádku. „V Bídě filosofie (1847) Marx 

píše, že buržoazní ideologie si libuje v historizování: veškeré sociální, náboženské a kulturní formy 

jsou historické, nahodilé a relativní – všechny formy vyjma jí samotné. Historie kdysi existovala, 

dnes už ale žádná není.
187

“ Místo buržoazie však Žižek dosazuje dnešní kapitalisty. 

 

Zajímavým, ale také problémovým, rysem kapitalismu je jeho absence kulturního vzorce. 

Kapitalismus sám totiž žádné kulturní vzorce neobsahuje, což mu umožňuje pohybovat se napříč 

všemi kulturami. Problémem se pak ale může stát naprosté neukotvení ve světě, který částečně 

ztratil svou původní kulturu a ta už není nahrazena ničím jiným. „Kapitalismus je první 

socioekonomický řád, jenž detotalizuje význam: není globální v rovině významu (neexistuje žádný 

„kapitalistický světonázor“, žádná „kapitalistická civilizace“ ve vlastním smyslu; základním 

poučením z globalizace je tedy skutečnost, že kapitalismus může koexistovat se všemi civilizacemi, 

s křesťanskou, hinduistickou stejně jako budhistickou).
188

“ 

 

I přesto, že se to dnes nezdá, jsou to stále nižší třídy, které nějakým způsobem přinášejí pokrok a 

které přinesli požadavky pro liberální demokracii, ve které žijeme. „Všechno, co si dnes spojujeme 

se svobodou a liberální demokracií (odbory, univerzální volební právo, bezplatné všeobecné 

vzdělání, svoboda slova atd.), bylo dosaženo prostřednictvím dlouhého a obtížného zápasu nižších 

tříd v průběhu devatenáctého a dvacátého století – jinými slovy, v žádném případě to nebyl výsledek 

„přirozené“ evoluce kapitalistických výrobních vztahů.
189

“ 

 

Marxova představa tříd a proletariátu neztratila nic na své aktualitě a Žižek nevidí žádný důvod, 

proč tyto názvy měnit. Pokud by se už měly změnit, pak především co se jejich obsahu týče, protože 

by se měly stát ještě o něco radikálnější. Rozdíl oproti klasickému proletariátu je ale ten, že dříve 

neměl proletariát co ztratit, snad jen své okovy, ale dnes může přijít úplně o všechno. „V žádném 
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případě bychom se neměli vzdávat konceptu proletariátu nebo proletářské perspektivy; přítomná 

konstelace nás naopak vede k tomu, abychom ji radikalizovali, a dali jí tak existenciální rozměr 

dalece přesahující i tu nejdivočejší Marxovu představivost. Potřebujeme mnohem radikálnější 

pojetí proletářského subjektu, subjektu zredukovaného na prchavý bod karteziánského cogito.
190

“ 

 

V čem se Žižkovo a Marxovo pojetí komunismu velmi liší, je úloha člověka a historie. Historie už 

totiž není deus ex machina, která časem povede k revoluci a vládě lidu, ale pouze vlak pádící po 

koleji v protisměru a čekající na náraz. „V protikladu ke klasickému marxismu, jenž věřil, že „dějiny 

jsou na naší straně“ (proletariát naplní svou historickou úlohu stát se nositelem univerzální 

emancipace), hraje v současné konstelaci „velký Druhý“ proti nám: pokud bude spontánní 

historický vývoj ponechán sám sobě, povede to ke katastrofě, k apokalypse; tuto pohromu může 

odvrátit pouze ryzí voluntarismus, jinými slovy, naše svobodné rozhodnutí vzepřít se historické 

nutnosti.
191

“ 

 

Ideologie se často může jevit jako svůj vlastní protějšek, aby se buď skryla, nebo aby se ukázala 

v lepším světle. Zároveň se také promítá do každého člověka. Žižek dokonce vidí ideologii i 

v úplném centru lidské osoby, kterou umísťuje na podobné místo, jako Freud Ono nebo Jung 

Bytostné Já. „Kvůli všudypřítomnosti se ideologie může jevit jako svůj protiklad, totiž nonideologie, 

jako jádro naší lidské identity uložené pod všemi možnými ideologickými nálepkami.
192

“ Aby tedy 

bylo možné ideologii vůbec nějak odhalit a podrobit kritice, není možné pohlížet na člověka, tak jak 

na sebe kouká sám, ale přihlédnout k jeho činům a chování. „Jednou z možností, jak praktikovat 

kritiku ideologie, je tudíž vynalézání strategií demaskujících toto pokrytectví „vnitřního života“ a 

jeho „upřímných“ emocí. Zkušenost, jako máme o našich životech zevnitř, příběh, který si 

vyprávíme o sobě samých, abychom si vyložili, co děláme, je tedy lež – pravda je spíše někde venku, 

v tom, co děláme.
193

“ 

 

Je zajímavé, že ideologie se může zároveň projevovat i ve svém opaku. Žižek to vysvětluje jako 

změnu fungování ideologie – totiž že se změnila ze symptomálního modu do modu fetišistického. 

„Symptom je výjimka, která čeří povrch falešného zdání, moment vyhřeznutí potlačované freudovské 

„druhé scény“, fetiš funguje jako ztělesněná Lež, která nám dovoluje unést nesnesitelnou pravdu. 
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Přesně v tomto smyslu jsou podle Marxe peníze fetišem: předstírám, že jsem racionální, 

pragmatický subjekt, jenž si je dobře vědom, jak se věci skutečně mají, ve skutečnosti však ztělesňuji 

svou popřenou víru v monetární fetiš.
194

“ 

 

Marxovy myšlenky je však třeba také adaptovat na novou dobu a posunout vpřed, protože tím, že se 

změnila většinová povaha práce, se nutně změnily také některé Marxovy koncepty. „Ústřední 

problém, jemuž dnes čelíme, je to, jak převaha (či dokonce hegemonická role) „intelektuální práce“ 

v pozdním kapitalismu modifikuje Marxovo základní schéma odcizení práce od jejích objektivních 

podmínek a revoluce jako opětovného subjektivního přivlastnění těchto podmínek. V oblastech 

služeb jako World Wide Web jsou produkce, směna a konzumace neoddělitelně provázané a 

potenciálně dokonce totožné: produkt mé práce je ihned předán jinému a ihned je jím zkonzumován. 

Marxovo klasické pojetí zbožního fetišismu, kdy „vztahy mezi lidmi“ nabývají podoby „vztahů mezi 

věcmi“, musí tedy být radikálně přehodnocen
195

.“ 

 

Jedním z problémů, které přináší tato změna pozic na pracovním trhu, je zpředmětňování oblastí, 

které byly dříve čistě v moci člověka nebo státu a ze kterých se pod vlivem kapitalismu stávají jen 

další možnosti konzumu, nabídky a poptávky. „V „postmoderním“ kapitalismu trh opanoval nové 

oblasti, které byly až dosud pokládány za výsadní doménu státu, od vzdělávání přes vězeňství až po 

právo a ochranu veřejného pořádku. Když je „imateriální práce“ (vzdělávání, terapie atd.) 

oslavována jako typ práce, která bezprostředně vytváří sociální vztahy, neměli bychom zapomínat, 

co to znamená ve zbožní ekonomice: totiž to, že nové oblasti života, až doposud z působnosti trhu 

vyloučené, jsou nyní komodifikovány.
196

“ 

 

Další částí Marxovy teorie, kterou je třeba poněkud přepracovat je samo rozdělení tříd, protože je 

už nemožné mít pouze třídu dělníků a vykořisťovatelů, protože dělníci dnes tvoří pouze část 

sociální skupiny, kterou bychom mohli nazvat novou třídou. „Skoro jako by se tři komponenty 

výrobního procesu – intelektuální plánování a marketing, materiální produkce, zajišťování 

materiálních zdrojů – stávaly čím dál autonomnějšími a stále více vystupovaly jako samostatné 

sféry. Ve svých sociálních dopadech se toto rozdělení manifestuje v podobě „tří hlavních tříd“, s 

nimiž se setkáváme v dnešních rozvinutých společnostech, které nejsou třídami v pravém slova 

smyslu, ale spíše třemi různými odnožemi pracující třídy: s intelektuálními pracovníky, tradiční 
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manuálně pracující dělnickou třídou a společenskými vyděděnci (nezaměstnaní, lidé žijící ve 

slumech a v dalších mezerách veřejného prostoru).
197

“  

 

Komunismus je stále validní a možnou cestou, ale je třeba jej zaměřit jiným směrem, než tomu bylo 

dříve, protože to, co dříve mohlo stačit a fungovat, už dnes ani zdaleka nestačí. „Chceme-li tedy 

opět aktualizovat komunistickou Ideu, musíme se zaměřit na samotný kapitalismus: současný 

„světa-prostý“ kapitalismus radikálně mění samotné souřadnice komunistického zápasu – 

nepřítelem není již stát, který by bylo třeba podemílat v uzlovém bodě jeho symptomální torze, ale 

proud permanentní spontánní revolucionalizace.
198

“  

 

Tím, kdo má i v dnešním světě dost co říci a co nabídnout je podle Žižka Freud. Jeho učení není 

celé překonáno a mnoha lidem může stále pomoci při hledání štěstí a duševní rovnováhy, respektive 

při hledání toho, co je v životě opravdu důležité a co naopak není. „Jak je možné, že v nynější éře 

oduševnělého hodónismu, kdy je smysl našich životů explicitně definován jako hledání štěstí, trpí 

tolik lidí úzkostí a rozmáhají se deprese? Záhada štěstí a poživačnosti, které samy sebe sabotují, 

činí poselství Freudova učení mnohem aktuálnějším než kdykoliv předtím.
199

“ 

 

U Žižka dochází velmi často ke spojování marxismu a psychoanalýzy. V některých případech je pak 

psychoanalýza přímo aplikována na politickou teorii, jako třeba v tomto případě: „Co je příčinou 

toho, že pracující třída není schopna dokonat přechod od vědomí o sobě k vědomí pro sebe a 

konstituovat se jako revoluční aktér? Tento problém byl hlavním motivem obratu k psychoanalýze, 

jejímž úkolem mělo být objasnit nevědomé libidózní mechanismy bránící vzestupu třídního 

uvědomění, mechanismy vepsané do samotného bytí (sociální situace) pracující třídy. Takto bylo 

možné zachránit pravdu marxistické socioekonomické analýzy, aniž by bylo zároveň nezbytné 

uchylovat se k „revizionistickým“ teoriím o vzestupu střední třídy.
200

“ 

 

Dalším pojítkem mezi světem psychoanalýzy a marxismu je jejich poznávací metoda, která se 

v mnoha bodech může i překrývat. Je tedy možné pomocí jediného systému zkoumat několik 

různých věcí. Tento systém spočívá v hledání chyb, omylů, patologických stavů a krizí, které 

následně umožňují zkoumání toho, co je opravdu v daném problému důležité a z čeho onen problém 
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vlastně vzniká. „Lacan tvrdil, že (freudovský) symptom vynalezl již Marx: podle Marxe i Freuda 

vede cesta k poznání pravdy systému (společnosti, psyché) skrze to, co se nutně musí jevit jako 

„patologická“ marginální či nahodilá distorze tohoto systému: přeřeknutí, sny, symptomy, 

ekonomické krize.
201

“ 

 

Kapitalismus rozhodně není ideální systém a potřeboval by změnu, která buď přijde, nebo lidstvo 

podle Žižka upadne do záhuby, na druhou stranu ale uznává, že jsou i dobré věci, které kapitalismus 

přinesl a že jde rozhodně o lepší systém, než třeba otroctví. „Než však začneme lamentovat nad 

projevy „odcizení“ vyplývající z okolnosti, že „vztahy mezi lidmi“ byly nahrazeny „vztahy mezi 

věcmi“, neměli bychom ztrácet ze zřetele i jeho opačný, osvobozující účinek: přesun fetišismu do 

„vztahů mezi věcmi“ defetišizuje „vztahy mezi lidmi“, když jim dovoluje osvojit si „formální“ 

svobodu a autonomii. Jakkoliv jsem v tržní ekonomice de facto závislý, tato závislost je nicméně 

„civilizovanou“ závislostí, realizovanou ve formě „svobodné“ tržní směny mezi mnou a jinými 

lidmi, a nikoliv ve formě bezprostředního vazalství nebo fyzického donucování.
202

“  
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4 Porovnání a vývoj pohledů na člověka 

 
 
4.1 Linie Sigmunda Freuda 
 

Pohled na člověka u Sigmunda Freuda není příliš široký. Člověk je viděn především jako cíl 

psychoanalytického zkoumání a jako homos psychologicus. Freud se zabývá především zkoumáním 

lidského nitra a způsobu, jakým se lidské Já projevuje vzhledem k Ono. Tento směr bádání je velmi 

důležitý a zásadní pro další vývoj psychologie i všech ostatních věd spojených s člověkem. Jedná se 

o obrácení se k tomu, co je uvnitř lidské osoby.  

 

Člověk je podle Freuda loutka ovládaná svým nevědomím a pudy. Není možné to změnit a dá se 

s tím jen málo co dělat. Pokud se člověku podaří porozumět svým vnitřním pohnutkám a potřebám, 

dokáže se daleko lépe vyrovnat i s okolním světem, ale změnit onu podstatu je nemožné. I přes to, 

že člověk nedokáže pudům trvale vzdorovat, je v podstatě svobodný. Neexistuje žádná vyšší 

instance, která by stála nad ním, vše vychází pouze z něj samého. Tím, co člověka ovlivňuje je jeho 

Nadjá. Část člověka, která je ztotožněna se silnou postavou z dětství, a která určuje morálku a 

vytváří svědomí.  

 

U Freudových pozdějších děl pak k Nadjá přibývá ještě pud života a pud smrti, které částečně řídí 

lidský život a určují, jak se zachová. Je to právě kultura, která dává sílu pudům života i smrti a nutí 

lidi k určitému „sebemrskačství“. Člověk si musí utvořit pomocí oidipova komplexu svědomí a 

zformovat Nadjá, aby mohl sám sebe trýznit i milovat. Kultura má také tendenci sdružovat lidi do 

mas, které jsou zcela ovládány pudy. Já jednotlivých osob v davu zaniká a téměř vše řídí Ono.  

 

Hlavním hnacím motorem člověka je podle Freuda princip slasti. Každý člověk touží pociťovat 

slast a uspokojení a zasvěcuje tomu svůj život. Už od velmi raného dětství je člověk hnát touhou 

pociťovat slast, kterou mu přináší matčin prs. Dále tato tendence pokračuje a pouze se mění objekty, 

se kterými člověk slast spojuje a ke kterým se vztahuje. Mohou to být peníze, partner, práce nebo 

třeba drogy. V touze a honbě za uspokojením dokáže člověk obětovat skoro vše. Druhou částí a 

spojenou nádobou s prožíváním slasti je i absence nelibosti, která může mít stejnou nebo i větší sílu, 

ale obojí napomáhá k uspokojení. 
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Je velmi těžké nějakým způsobem skloubit kulturu s pudovým životem člověka a touhou po jeho 

uspokojení. Kultura totiž člověku zajišťuje lepší šanci na přežití, než by měl jako jednotlivec, ale na 

druhou stranu si za tuto službu vybírá daň. Jedinec je omezován v tom, jak může své potřeby 

uspokojovat a navíc působí dnešní kultura velmi silně proti teorii přirozeného vývoje, podle které 

by slabší jedinci měli zemřít, aby měla budoucí generace větší šanci na přežití. Není sice možné 

považovat Freuda za zastánce eugeniky, ale některé jeho názory se ubírají podobným směrem. 

 

Veškerý vývoj člověka je velmi úzce spojen s jeho raným dětstvím. Jedná se také o jednu 

z nejkontroverznějších částí Freudova pohledu na člověka. Jako první novodobý badatel zbavil 

Freud dítě čistoty a nezkaženosti. Naopak, udělal z něj sobeckou osobu pokoušející se do sebe 

vstřebat své okolí a zmítanou pudy, obzvláště pak tím sexuálním. Tato demistifikace dítěte je možná 

poněkud přehnaná a až příliš orientovaná na sexualitu, přesto se jednalo o velký posun v pohledu na 

dítě a jeho zkoumání.  

 

Sexualita je vůbec s Freudem velmi těsně spojena a všechny jeho teorie jsou s ní poměrně úzce 

provázány. Právě sexualita je jedním z témat, které se s dalšími mysliteli poměrně silně mění. První 

navazující a pro tuto práci zvolenou pokračovatelkou Sigmunda Freuda je jeho dcera Anna. Jejím 

hlavním přínosem pro zkoumání člověka byl přesun k lidskému Já. Její otec a mnoho dalších 

psychoanalytiků se totiž zabývalo především zkoumáním Ono a jeho projevech. Pro Annu se daleko 

důležitější složkou člověka stalo Já, a to jakým způsobem reaguje na podněty z okolí i od Ono.   

 

Lidské Já se v průběhu vývoje proměňuje, zatímco Ono zůstává stále stejné. Člověk se tedy může 

vyvíjet, ale nemůže změnit svou pudovou výbavu. V tomto směru zatím Anna otcovu teorii příliš 

neposouvá, pouze klade menší důraz na sexualitu jedince, protože místo zkoumání jednotlivých 

pudů navrhuje spíše zkoumat reakce Já na tyto pudy.   

 

Dalším bodem, ve kterém Anna posouvá Freudovu teorii, je její nezaměřenost na věk. Sigmund 

Freud hledal problémy pouze v dětském věku a v jednotlivých komplexech. Podle Anny Freud se Já 

konstituuje podstatně déle, a tudíž dochází i k mnoha dalším konfliktům mezi Já a Ono, přičemž 

zdaleka ne všechny pramení z dětských traumat. Velmi důležité je pro Annu například období 

puberty, které je třeba řešit zcela samostatně, přestože odráží i komplexy z raného dětství. 
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Největší přínosy Anny Freud pro pohled na člověka jsou tedy za prvé v tom, že se již zkoumá celý 

člověk, tedy jak Já, tak Ono a za druhé to, že je člověk zkoumán v každém věku a není kladem 

důraz pouze na rané dětství a prvotní sexualitu. Navíc se poněkud rozšiřuje celé spektrum 

pozorování lidského jedince. 

 

Dalším pokračovatelem Freuda je jeho žák Jung. Ten už se v pohledu na člověka od Freudova pojetí 

odklonil poměrně značně, přestože z jeho učení vycházel. Věřil, že lidské chování vychází spíše 

z obecných archetypů a stínu, které mají všichni lidé společné a na které navazují. Freudovy 

komplexy považoval za nezbytnost, kterou si všichni musí nějakým způsobem projít, a kterou není 

třeba příliš podrobně zkoumat. Důležité je, jakým způsobem se lidé s těmito komplexy vyrovnávají 

a jaké archetypální způsoby vyrovnávání používají. V tomto směru má blíže k pojetí Anny Freud, 

která také věřila, že je třeba pozorovat reakce Já na dané podněty od Ono, než se pokoušet 

prozkoumat Ono samé.  

 

Člověk je u Junga vnímán jako součást kultury a kolektivu, které se do něj skrz archetypy dostávají. 

Archetyp je v podstatě výrazem kolektivního nevědomí – určité primární Ono, které je společné pro 

všechny. Kolektiv a kultura pak také utváří v člověku pocit víry, vytržení a údivu, které jsou 

nesmírně důležité. Vytváří se tak spojení mezi náboženstvím a psychoanalýzou, což je velmi 

zásadní posun, protože Freud sám náboženství nikterak nezkoumal. Pro Junga se ovšem 

náboženství stává jedním z ústředních témat, které na základě psychoanalýzy vykládá.  

 

Další inovací pro pohled na člověka byl i Jungův pohled na problematiku zla a nemoci. Freud 

považuje člověka za nebohou bytost stíhanou všemi druhy psychóz a neuróz, stále zmítaného 

komplexy a pudy. U Junga se setkáváme s velmi odlišným přístupem – chce člověka chápat jako 

zdravého jedince, jehož přirozenou součástí je i stín. Není třeba hledat problémy tam, kde nejsou a 

těch nezákladnějších problémů a komplexů není nikdy možné lidskou bytost zbavit. Není tedy 

vhodné ani správné se o to neustále pokoušet, ale spíše pochopit člověka takového, jaký je se všemi 

svými nutnými komplexy.  

 

Člověk podle Junga představuje complexo oppositorum. Tedy někoho, kdo je stále zmítán různými 

protiklady. Ke každé situaci a reakci je třeba přistupovat jednotlivě a není možné vše shrnout 

do jedné teorie. Pohled na člověka by tedy v žádném případě neměl být pouze psychologizující, ale 

měl by obsahovat co nejširší záběr ostatních věd sociologií počínaje a religionistikou konče. 
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Vyhnout se jakékoliv jednostrannosti je nutné, aby bylo možné člověka pochopit, ale právě o to se 

podle Junga psychoanalýza často snaží.  

 

K pochopení člověka musí vést pochopení náboženského zážitku. Tento zážitek může být spojen 

s jakýmkoli náboženstvím a v podstatě i s ideologií. Jde o to, že člověk se cítí jako součást celku. 

Vnímá své spojení se svými archetypy a se silou, která jej přesahuje. Vnímat člověka jako součást 

celku ovšem neznamená vnímat celek. Naopak, jedinou mírou všech věcí je subjekt a subjektivně je 

také třeba vše vnímat a ke všemu přistupovat. Nechá-li se člověk ovládnout celkem, stane se z něj 

pouze součást davu, ve kterém ho zcela ovládají archetypy a individuální já ztrácí kontrolu. 

 

Nejdůležitější posuny v pohledu na člověka u Junga lze tedy shrnout takto: individuální Ono je 

nahrazeno kolektivními archetypy a stínem; není možné chápat člověka pouze v rámci 

psychoanalýzy, je třeba zajít daleko dál a zkoumat všechny aspekty lidského života – k těm 

nejdůležitějším patří i náboženský zážitek; člověka je třeba chápat jako přirozeného a zdravého 

jedince, který má občas problém se zvládáním některých situací a nikoliv jako nemocného a 

postiženého. 

 

Dalším pokračovatelem Freudova odkazu je Erik Erikson. Podobně jako Jung se i Erikson snaží 

o celistvý, holistický, pohled na člověka. Psychoanalýzu spojuje především se sociologií, ale 

na rozdíl od Junga nechápe společnost především jako sídlo kolektivního nevědomí a zdroj 

náboženského zážitku, ale snaží se pojmout společnost jako celek a na ten pak uplatnit 

psychoanalýzu. Svou teorii označil za psychosociální. Na druhou stranu, stejně jako Jung nachází 

pocit něčeho, co člověka přesahuje. Označil tuto sílu za Mysterium a hledá ji především 

v náboženství a kultuře.  

 

Zavádí pro zkoumání nový pojem „My“, který se ale samozřejmě stále vztahuje k jednotlivcovu Já, 

které se podle Eriksona pak sráží s několika různými „self“, což jsou v podstatě jednotlivé tváře a 

role, do kterých je člověk během života postaven. Velmi zásadní je to, že jednotlivá self ve člověku 

utváří až společnost a je to tedy společnost, která člověka mění. Doposud bylo vždy centrum změny 

v člověku uvnitř něj samého – to jak se vyrovnává s komplexy, jak se jim brání nebo jak v nich 

hledá hlubší smysl. Erikson však centrum změny posunul mimo člověka do společnosti.   

 

Člověka tvoří tři základní části. Tělo (soma), mysl (psyche) a socializace (ethos). Žádnou z těchto 



72 

 

složek není možné opominout a bez nich by se člověk nemohl vyvíjet, nemohl by se stát 

opravdovým člověkem. Nejzásadnější částí Freudova odkazu je pro Eriksona projekce. Tím, že skrz 

ní dokáže člověk pohlížet sám na sebe očima ostatních jedinců, se teprve konstituuje a utváří. 

Bez společnosti, která může člověka reflektovat, by nebyl člověk. 

 

Hlavním Eriksonovým přínosem pro pohled na člověka je tedy rozšíření psychoanalýzy na celou 

společnost. I při pohledu na jednotlivce je společnost tím hlavním, co jej formuje. Samostatná 

existence jednotlivce mimo kulturu není možná.  

 

Poslední, v této práci zmíněnou, osobností je Erich Fromm. Psychoanalýzu nevidí pouze jako cestu 

k hlubšímu pochopení člověka, ale přisuzuje jí také filosofickou a etickou stránku. Psychoanalýza 

nemá být pouze nástrojem poznání – má sama pomáhat vytvářet a určovat etické normy, má 

pomáhat člověku žít pro sebe a pro radost. 

 

Člověk je na jedné straně velmi inteligentní bytost, která si do velké míry podmanila přírodu a 

zdroje potřebné k dalšímu přežití druhu, ale na druhou stranu si pozvolna přestává všímat sám sebe, 

nedokáže se ve světě, který si upravil pro své potřeby, orientovat a cítí se bezmocný. Podle Fromma 

je teď, více než kdy dřív, třeba vrátit se k podstatě věci - k člověku a jeho poznání. K čemu je 

člověku hromadění věcí a majetku, když sám trpí depresemi a neví co si s životem počít. 

 

Tím, co má vést k pochopení člověka a lidského jednání, je univerzální, symbolický jazyk. Jedná se 

o jazyk, kterým k nám promlouvají sny a naše vnitřní já. Tento jazyk zůstává stále stejný a 

neměnný, mění se pouze vnější prostředí a uspořádání společnosti, ale základní potřeby člověka 

jsou stabilní. Každý jedinec by se měl naučit tomuto jazyku rozumět a poslouchat ho, aby mohl žít 

plnohodnotný život. Jednou z nejlepších cest k poznání tohoto jazyka je psychoanalýza.   

 

Sen, kterým k nám symbolický jazyk promlouvá, nemusí být pouze vyjádření nejnižších a většinou 

sexuálních potřeb, jak to viděl Freud, ale často může vyjadřovat i velmi ušlechtilé myšlenky a 

možnosti sebeprosazení, které jsou podstatně cennější a důležitější a právě proto by se na ně měla 

psychoanalýza zaměřit především.   

 

Další změnou u Fromma oproti Freudovým myšlenkám je zcela odlišný pohled na společnost a 

kulturu. Podle Freuda slouží společnost především k násilnému potlačení toho, co je v člověku 
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špatné, a čím ohrožuje lidi kolem sebe, tedy jeho nevědomí. Jung pro změnu vkládá společné 

nevědomí do společnosti. Oba tyto pohledy jsou podle Fromma špatné, protože nevědomí není nic, 

s čím se rodíme a co musíme nějak překonat. Nevědomí se v každém člověku utváří podle toho, jak 

se chová a jak žije. Nevědomí není u každého stejné a už vůbec není jeho sídlem společnost, jedině, 

co mají všichni společné, je jazyk, kterým k nim nevědomí promlouvá. 

 

Z toho, že se nevědomí v člověku postupně utváří, vyplývá také to, že není řízen pudem. Rozdíl 

mezi lidskou a zvířecí říší je právě v tom, zda se pudy nechává zcela ovládat či nikoliv. Necháme-li 

pudová rozhodnutí ovlivňovat chod našeho života, je to naše svobodná volba a né nutnost. Dochází 

tedy k úplnému obratu v pohledu na člověka, neboť dříve byl člověk viděn jako loutka ovládaná 

nevědomím, ale u Fromma se člověk stává tím ovládajícím činitelem.  

 

Lidská bytost není v jádru zlá a sobecká, jak se domníval Freud, naopak má sklon k radosti, štěstí a 

lásce. Pokud ovšem člověk místo toho staví do popředí materiální zisk a je pro něj ochoten udělat 

cokoliv, pokřivuje svůj charakter a bojuje proti němu. Teprve zde vzniká ono zdánlivě zlé 

nevědomí. Podle Fromma to ale neznamená, že nevědomí je opravdu zlé. Nesnaží se bojovat proti 

ostatním členům společnosti, ale proti já, které se nechová správně. Ve snu a v nevědomí je proto 

člověk často hodnější a moudřejší než v bdělosti. 

 

Dobrota člověka má být spojena s vývojem humanistického svědomí. Tedy svědomí, které není 

závislé na jiné vyšší moci, která přikazuje co je správné a co nikoliv. Takové svědomí je 

autoritářské, nevyspělé a mizí, jakmile zmizí ona autorita, která jej formuje. Humanistické svědomí 

naopak vychází přímo z člověka. Nikdo jiný by mu neměl říkat, co je špatné a co správné – měl by 

to chápat intuitivně a sám s pomocí porozumění sobě samému.  

 

Vývoj humanistického svědomí není podle Fromma možné v nerovné společnosti. Pokud budou 

někteří vládnout a jiní budou ovládaní, musí to nutně vést k autoritářskému svědomí a k úpadku 

lidského jedince. Duše se v takovém uspořádání nemůže kvalitně rozvíjet a celá společnosti tím trpí 

– jak ovládající, tak ovládaní. Erikson vložil na společnost zodpovědnost za veškerý lidský vývoj, 

Fromm společnosti tuto úlohu bere a znovu ji vrací zpět individuálnímu jedinci. 

 

Jednou z hlavních potřeb člověka je být produktivní. Nějakým způsobem vidět plody své práce a 

mít pocit, že něčeho dosáhl, že něco umí. To je v dnešní společnosti čím dál tím obtížnější. Z práce 
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se stává pouhá repetitivní činnost sloužící ke generování zisku, ve kterém pak člověk marně hledá 

štěstí. Určité odosobnění se od práce je zásadním problémem, který často vyvolává problémy. 

Člověk přestává být produktivní a zaměřuje se pouze na to, aby měl, místo zaměření se na to, aby 

byl. 

 

Produktivita je u Fromma úzce spjata se sebevědomím a sebedůvěrou. Pokud si člověk nevěří, a 

pokud nevěří tomu, že může být dobrým člověkem, nikdy jím nebude. Naučit se žít správně a 

produktivně je velmi obtížné a je třeba tomu věnovat pozornost. Každý ví, že aby mohl 

programovat, je třeba se toho hodně naučit, ale učit se porozumět samotnému životu, tomu dnes 

věnuje čas a úsilí jen málokdo. 

 

From tedy přidává k pohledu na člověka z psychoanalytického úhlu velmi mnoho nových myšlenek 

a upravuje velkou část těch původních. Největší změnou je to, že člověk je zcela pánem svého 

osudu a sám je zodpovědný za to, jaký bude. Dalším bodem je to, že člověk musí být produktivní, 

dobrý a sebevědomí, aby byl úplný a zdraví. K porozumění člověku vede porozumění 

symbolického jazyka. Lidé se musí znovu naučit žít a zaměřovat se na opravdu důležité věci místo 

snahy o hromadění peněz.  
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4.2 Linie Karla Marxe 

  

U linie Marxova pohledu na člověka je velmi těžké pozorovat nějaký stálý vývoj. Dá se říci, že 

spíše než aby se pohled na člověka nějakým způsobem vyvíjel a upravoval, dochází spíše k tomu, 

že se vůči němu každý nějakým způsobem vymezí nebo si z něj vezme pouze nějakou část. Jaké 

tedy jsou jednotlivé pohledy, se kterými se u Marxe můžeme střetnout? 

 

Samotný člověk je u Marxe často zdánlivě odsunut do pozadí. V Kapitálu je vnímán především jako 

určitá role, kterou hraje ve společnosti. Buď je kapitalista, nebo dělník. Buď vykořisťuje ostatní, 

nebo se nechává vykořisťovat a slouží především jako zdroj nadhodnoty, ze které kapitalista těží. 

Ještě je možné je dále rozdělit na dělníky a kapitalisty první a druhé úrovně, podle blízkosti 

k výrobním prostředkům a výrobkům samým. Vytrhneme-li tedy takto Marxova prohlášení 

z kontextu, opravdu můžeme dojít k názoru, že člověk sám o sobě není pro Marxe důležitý, že je 

pouhou postavou stojící na jedné či druhé straně barikády a jiný význam nemá.  

 

Podobně je možné vykládat i Marxův pohled na celou společnost. Je možné říci, že společnost je 

dána materiální produkcí a je to tato produkce, která celou společnost určuje. V každé kultuře, 

ve které si nebyli lidé rovni, došlo k revoluci, která vedla ke změně poměrů a taková revoluce musí 

přicházet znovu a znovu až do doby, kdy si budou konečně všichni opravdu rovni. Ani z tohoto 

pohledu se nezdá být jedinec příliš důležitý. Je pouze nástrojem historického materialismu, který 

nevyhnutelně spěje k předem stanovenému konci. 

 

Dále pak Marx tvrdí, že člověk není tím, kdo ovlivňuje své okolí – jsou to výrobní vztahy, které 

určují bytí člověka a to jak se bude chovat a vyvíjet. Může se tedy zdát, že lidský osud není vůbec 

důležitý, že vše podstatné leží mimo člověka a nikoliv uvnitř. Vše co člověk dělá, i co si myslí, je 

odvoditelné od materiálních vztahů, kterých nabývá.   

 

Toto je tedy jeden z možných výkladů Marxe a jeho pohledu na člověka. Tento výklad je však velmi 

krátkozraký. Marxovy spisy se v tomto ohledu trochu podobají Bibli či Koránu v tom ohledu, že je 

možné si v nich najít skoro cokoliv a pokud jsou tyto informace vytrženy z kontextu, mohou 

ospravedlnit jakékoli jednání. Právě tak jako probíhaly ve jménu Bible křížové výpravy a upalování 

čarodějnic, jako v dnešní době probíhají ve jménu Koránu pumové útoky, tak probíhal v Marxově 

jméně Marxismus-Leninismus. 
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Problémem u Marxe je to, že své myšlenky zanechal často v nedokončené podobě, občas si 

částečně protiřečil a navíc po sobě zanechal nepřeberné množství materiálu. Chce-li tedy někdo 

najít v jeho myšlenkách naprosté potlačení lidské individuality a důraz pouze na materiální 

podmínky, vše to najde. Na druhou stranu je možné najít také mnoho jiných úvah, které poukazují 

na zcela jiné myšlenky a které ukazují, že ve skutečnosti je třeba zajít podstatně hlouběji, aby bylo 

možné zjistit, jak Marx člověka pojímá. 

 

Je pravda, že se Marx soustředí na pochopení výrobních vztahů ve společnosti a že jim přikládá 

velmi důležitou roli. To o čem se už tolik nemluví, je důvod, kvůli kterému tak činí. Tím hlavním 

důvodem je právě poznání člověka a komplexní pohled na něj. Marxův materialismus nemusí 

znamenat odklon od jednotlivce, ale naopak lepší způsob jeho poznání a pochopení. Společnost je 

pro jedince místem, kde se teprve může projevit jeho individualita. Bez určení společenských 

podmínek a daností není možné člověka jako jedince vůbec pozorovat. 

 

Hovoří-li Marx o postavení dělníka ve společnosti a o tom, jak se odosobňuje od své a práce a jak je 

vykořisťován, neznamená to nutně, že ho nezajímá každý jediný dělník. Spíše naopak, je třeba toto 

poznání vztáhnout ke každému jednotlivci, aby začalo dávat hlubší smysl a neznělo pouze jako 

fráze. Každý jednotlivec je důležitý a každý by si měl uvědomovat, co dělá a v jakém prostředí se 

nalézá. 

 

Každý člověk by se měl podle Marxe vztahovat sám k sobě jako ke svobodné bytosti, měl by mít 

práci, kterou nečiní z donucení, ale protože je v ní dobrý a proto, že ho naplňuje. Pokud je do práce 

nucen, stává se vlastně pouhým zvířetem poháněným okolnostmi. Je nucen vytvářet nové vazby a 

závazky, které pouze prohlubují jeho utrpení a závislost na odosobněné práci.   

 

V tomto pojetí je zase možné vidět Marxe jako myslitele, který se zabýval především jedincem a 

možností jeho poznání a osvobození. Označit tedy Marxův pohled na člověka nějakým konkrétním 

termínem je v podstatě nemožné. Pravda je taková, že je pravd víc. S těmito různými pohledy se 

určitým způsobem museli vyrovnat všichni, kteří přišli po Marxovi, problémem bylo to, že Marxův 

výklad byl v podstatě vždy jednostranný a tudíž neobjektivní. 

 

Aron vykresluje Marxe jako opium intelektuálů. Jako něco, čím je možné se do nekonečna zabývat, 

ale z čeho jen stěží vzejde něco produktivního. Na druhou stranu ale Aron nepopírá, že Marx přinesl 
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velmi mnoho nových a užitečných poznatků o člověku. To, co mu především vytýká, je 

nedostatečná definice některých pojmů, která pak často vede ke zkresleným představám. Základní 

pojmy jako třída, proletariát nebo vykořisťování jsou podrobeny důkladnému zkoumání, ale právě 

zkoumání nedostatků je nejčastější cestou vpřed.  

 

Podle Arona nemůže znalost materiálních vztahů pomoci pochopit celého člověka. Žádného jiného 

člověka není nikdy možné zcela poznat a pochopit. To je sice pravda, ale na druhou stranu, pokud 

se o takové pochopení vůbec chceme pokoušet, pak je znalost výrobních vztahů právě tak potřebná, 

jako znalost kultury a historie, se kterými je velmi těsně spojena, jak tvrdil Marx.  

 

Aron také uvádí, že marxismus má velmi blízko k náboženství a sdílí s ním mnoho podobných 

znaků. Tvrdí tedy, že přestože Marx náboženství odmítal a zavrhoval, sám stvořil jedno, které se 

chová stejně a pouze nazývá jinak. Velmi podobně později vnímal Marxovy myšlenky Fromm, ale 

na rozdíl od Arona to vnímá jako velmi positivní věc. Opět záleží na úhlu pohledu. Na jedné straně 

můžeme říci, že historický materialismus je v podstatě vírou ve spasení skrz revoluci a vedoucí 

k „ráji a blahobytu“ na zemi. Tomuto pohledu opravdu můžeme vytknout silnou podobnost 

s náboženstvím, které je zároveň odmítáno. Na druhou stranu můžeme ovšem pochopit Marxovu 

víru v člověka jako subjektivní víru jedince sama v sebe, jako snahu o osvobození se v rámci 

výrobních vztahů a jako snahu chovat se lépe sám k sobě i k jiným. 

 

Zajímavá je otázka, na kterou se pokoušel odpovědět jak Aron tak Marx – totiž zda je člověk vůbec 

poznatelný a definovatelný. Podle Marxe znamená porozumět člověku porozumět materiální stránce 

jeho života. Porozumět výrobnímu procesu a vztahům, do kterých lidé vzájemně vstupují. Toto 

pojetí se opravdu zdá poněkud úzké, protože opomíjí svobodu člověka - možnost jednat jinak, než 

podle společností a dějinami naplánovanou reakcí, možnost porušovat a měnit své svazky a 

závazky. Ovšem i zde je třeba připomenout, že to tato revolta a rebelie je přesně to, po čem Marx 

volá. Revoluce nemusí nutně proběhnout najednou v celé společnosti, i revoluce jedince může být 

stejně důležitá, jako revoluce proletariátu.   

 

Jednou z dalších myšlenek, vůči které se Aron vymezuje, je vůbec možnost nějakého posunu 

v lidských dějinách a vytvoření ideálního porevolučního státu založeného na Marxových 

myšlenkách. Problém je v tom, že vždy musí někdo společnost nějakým způsobem organizovat a 

řídit. Bez ohledu na pokročilost společnosti bude vždy horší a lepší postavení a lidé, kteří se budou 
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snažit dostat do popředí, protože taková je lidská přirozenost. Tento argument v podstatě není 

možné vyvrátit, jediné co je možné, je dospět do bodu vývoje, kdy už přestane být argumentem. 

Za jak dlouho, a zda vůbec, do tohoto bodu lidstvo dospěje, zůstává otázkou. 

 

Je možné, že místo aby se lidé pozvolna zlepšovali a rozšiřovali své vědomosti i možnosti, spíše 

pozvolna degenerují, ztrácejí chuť do života a stávají se oddělenější od své práce i od společnosti. 

Tímto procesem se notně zaobírá Žižek, který považuje Marxovy myšlenky za stále velmi aktuální 

a i pro dnešní lidi potřebné.  

 

Žižek navíc posouvá Marxovy myšlenky do současnosti a vidí v nich nadčasovou hodnotu. Třídní 

boj, tak jak jej popisoval Marx, je stále velmi aktuální, ovšem na rozdíl od dřívějších dob se o něm 

nemluví. Probíhá stále a je patrný z obsahu zpráv, novin i postojů, které v dnešní době společnost 

zaujímá. Z nějakého důvodu však lidé již tento stav napětí nechtějí nazývat třídním bojem a 

nechávají se uchlácholit do rezignace a melancholie. 

 

Podle Žižka má dnešní kapitalistický svět v mnoha ohledech k totalitě a utlačování lidí daleko blíže 

než Marxovy myšlenky, které byly k tomuto účelu pouze zneužity. Jako vždy je třeba najít nějakého 

viníka a obětního beránka. Pro kapitalistický svět se jím stal Marx. Vše co napsal a vymyslel je 

nutně považováno za špatné a nestojí ani za to, se tím nějak zabývat.  

 

Marxův pohled považuje mnoho lidí za příliš radikální. Žižek jej ale ještě posouvá - není podle něj 

možné pouze nečinně přihlížet a doufat, že k revoluci jednou dojde. Je nutné, aby se lidé opravdu 

aktivně zapojili a začali jednat, přestože je to dnes ještě těžší než dříve. Dnešní člověk totiž žije 

v podstatně lepších podmínkách, než žili lidé dříve, a proto mají daleko více co ztratit. Je proto 

daleko těžší je přimět k akci, než tomu bylo v době Marxově. 

 

Co se týče Aronem dříve zavrhované Marxovy terminologie, zastává Žižek zcela opačný názor. 

Totiž že terminologii je třeba zachovat a pohled na člověka neměnit. Člověk v podstatě zůstává stále 

tím samým jedincem, který trpí ze stejných příčin jako dřív. To, že se oněm příčinám dá jiné jméno, 

nebo že se o nich raději nebude mluvit vůbec, rozhodně není řešením a nikterak to nezdůvodňuje 

odmítání Marxe.  

 

Je také třeba poněkud přehodnotit některé Marxovy koncepce ohledně výrobní síly, odcizení a 
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zboží. Nejde o to, že by původní teorie byly chybné, ale o to, že se zcela změnila zaměstnanecká 

struktura ve společnosti. Manuálních pracovníků stále ubývá a naopak přibývá lidí, kteří se živí 

pomocí počítačů, byrokracie nebo služeb. V tomto novém prostředí vznikají podstatně složitější 

vztahy mezi produktem práce, jejím výrobcem a konzumentem. Co však zůstává stejné, nebo se 

dokonce stává silnějším než dříve, je odcizení se. Přestože dnešní člověk pracuje v daleko lepších 

podmínkách, jeho práce mu většinou slouží pouze k zisku a stává se tak otrokem kapitalistické 

společnosti.  

 

Změnu ve vnímání člověka přináší Žižek v pohledu na to, co je vlastně lidským cílem a osudem. 

Zatímco Marx očekával konec dějin v podobě revoluce, která časem musí přijít, Žižek nevěří 

v dobrý konec, který by mohl nastat sám od sebe. Volá po osobní zodpovědnosti každého jedince – 

po tom, aby nastala změna, bez které lidstvo nemůže přežít a dále rozumně fungovat. Současný stav 

je neudržitelný.  

 

V mnoha ohledech podobné názory a koncepce, se kterými se shledáváme u Žižka, je možné najít i 

u Fromma. Obzvláště v otázkách odcizení se a nutnosti individuální změny každého člověka se oba 

myslitelé shodují. Rozdíl je ovšem rozhodně v radikalitě, se kterou k člověku přistupují. Frommovo 

hodnocení společnosti je sice také vcelku kritické, ale na rozdíl od Žižka volá po lidské produktivitě 

ve vztahu k práci i k ostatním na místo revolucionalizace.  

 

Frommův výklad Marxe posouvá od materialismu spíše směrem k racionalismu a dodává mu 

podstatně větší záběr a hloubku. Tento pohled na Marxe je v silném rozporu s tím, jak vidí Marxe 

Aron, ale také s tím, jak je Marx vnímán většinou dnešní společnosti. To, na co byl vždy kladen 

důraz, byl Marxův materialismus a jeho následné projevy v Marxismu-Leninismu. Toto pojetí je 

však velmi úzké a nekomplexní. Daleko více by se měl klást důraz na myšlenky o rozvoji 

jednotlivce, o jeho osvobození a sebepoznání. 

 

U Fromma se do popředí dostává jednotlivec. Každý člověk by měl začít u sebe. Řešit problémy 

společnosti je možné až ve chvíli, kdy je člověk hotov sám se sebou. Dá se tedy říci, že Marxismus 

považuje spíše za cestu pro jednotlivce, než za možné uspořádání společnosti. V pohledu na člověka 

se tedy dostáváme k nejtěsnějšímu spojení s jednotlivcem. Společnost je stále velmi důležitá, ale 

centrem zkoumání by měla být nejprve individualita. 
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Socialismus vidí Fromm jako logické vyústění směřování člověka k rozumu, rovnosti a lásce. 

Výsledný pohled na člověka tedy zůstává v podstatě optimistický a jde tak o návrat k původní 

Marxově představě o konci dějin. Na rozdíl od Žižka věří Fromm člověku v tom, že dokáže 

zrealizovat socialismus a dosáhnout štěstí. Tuto víru nachází také u Marxe a vidí v ní opravdovou 

podstatu celé teorie. Socialismus může být racionální vírou a není třeba uznávat jiné modly, jejichž 

hlavní podstatou je nechat lidi zapomenout na své nejhorší obavy a strasti.  

  

  

 

4.3 Střety obou linií 

 

Myšlenkové proudy Marxe a Freuda se v podstatě střetávají už od samých počátků, přestože se to 

na první pohled moc nezdá. Upozorňuje na to například Michael Hauser ve svém doslovu 

k Frommovu Obrazu člověka u Marxe: „Marxova analýza společnosti má podobnou povahu jako 

Freudova psychoanalýza. Odhaluje hluboké a neuvědomělé faktory společenského a dějinného 

života, které ovlivňují a proměňují lidskou společnost, tak jako Freud odkrývá nevědomé faktory 

lidské osobnosti, které jsou určující pro psychiku a chování jedince.
203

“ 

 

V podstatě jde o to, že jak Marx, tak Freud se zabývali možnostmi poznání člověka, ale zatímco 

Freud byl vždy interpretován jako někdo, kdo se zaměřuje čistě na individualitu, zatímco Marx je 

vykládán jako zaměřující se čistě na masy. Oba tyto výklady jsou značně neúplné, jak ukazují 

předcházející kapitoly. Odhlédneme-li od obvyklých interpretací, dojdeme k závěru, že oba 

myslitelé zajímal především vnitřní stav člověka. To, co se v něm děje, proč se to v něm děje a 

k čemu vlastně spěje.  

 

Pohled obou autorů na člověka se shoduje ve snaze člověka uvolnit ze zajetí jeho vlastních démonů. 

Freud hledá tyto temné stránky v Ono a snaží se s nimi bojovat pomocí psychoanalýzy. Marx se 

pokouší osvobodit člověka především v rámci jeho vztahu k práci a ke společnosti. Cíl obou 

myslitelů je však podobný - totiž dosáhnout uvolnění a větší svobody jedince. 

 

Obdobná je i metoda zkoumání, které využívali jak Marx, tak Freud. Jde o zkoumání chyby. Oba 

                                                 
203  Fromm, Erich. Obraz člověka u Marxe str.148 (doslov Hauser Michael) 
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věřili, že je to právě chyba, která může nejlépe odhalit jádro problému a ze které je pak možné 

odvodit fakta. U Freuda šlo o chyby spojené s jazykem a se sny, u Marxe jde především o problémy 

spojené s ekonomikou a prací a třídami. Podobná situace je i u zdůvodnění lidského jednání – Freud 

považoval za základní podnět k veškerému lidskému jednání libidózní puzení, u Marxe je hnacím 

motorem celá struktura společnosti. Co je v obou případech shodné, je to, že člověk si tuto základní 

složku své motivace vůbec neuvědomuje, vykládá si ji zcela odlišně, klade ji na jiné místo a pak se 

jí samozřejmě ani nemůže účinně bránit.  

 

Paralely mezi oběma muži však můžeme nalézt i v mnoha dalších ohledech. Nabízí se například 

porovnání kulturního materialismu s vývojem pudové kultury. V obou případech se setkáváme 

s tím, že život člověka je silně určován společností, ve které žije. Podobně je možné uplatnit obě 

teorie na celou historii lidské společnosti. Stejně jako kulturní materialismus jsou i pudy 

neoddělitelnou součástí lidské společnosti už od jejího samotného počátku. Rozdíl je především 

ve vědním zaměření, které oba myslitele rozděluje a nemohli tedy užívat stejnou terminologii ani 

mít stejné závěry. Psychologie a sociologie byly po dlouho dobu striktně odděleny a pouze na sebe 

nevraživě koukaly skrz prsty. Není tedy divu, že oba považovali svou vědu a svůj vědecký směr za 

ten nejsprávnější a na adresu těch ostatních se vyjadřovali občas až hanlivě. 

 

Oba autoři mají podobný názor také na směřování lidstva. Oba mají poněkud utopické představy, 

ale oba směřují k tomu, že lidský rod se bude i nadále vyvíjet a směřovat k zářným zítřkům. 

U Freuda se jedná o směřování vedené pudem lásky, které má sbližovat lidí, rodiny, státy, až budou 

nakonec žít všichni v míru a harmonii. U Marxe předchází utopické vizi ještě nutná revoluce, ale 

výsledek by v podstatě měl být stejný. 

 

Dalším poměrně zajímavým pojítkem je pohled na náboženství. Jak Marx, tak Freud považovali 

náboženství za přelud, který člověku spíše zabraňuje pochopit pravý smysl věcí, než aby mu 

pomohl jej pochopit. Pro Freuda je náboženství uměle vytvořeným Nadjá, které má dohlížet 

na člověka a substituovat mu tak vůdčí postavu. Tím se ale člověk často může dostat do vnitřního 

konfliktu, protože se nejedná o mravní ideály vytvořené vlastní osobou na základě oidipovského 

komplexu, ale pouze o vnější hodnoty, které je člověk nucen přijmout. Podobně zavrhuje 

náboženství i Marx, který v něm viděl nástroj, jakým je možné násilně utlumit lidi. Lidem je tímto 

způsobem bráněno v revolucionalizaci, smiřují se se svým osudem a jsou odevzdaní.  
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Namísto víry v libovolného boha se oba autoři přiklánějí k víře v člověka. Člověk je tím, o  kom by 

se mělo uvažovat. Člověk je počátek i konec. Je třeba udělat velký rozdíl mezi vírou a 

náboženstvím. Víra může být produktivní a nápomocná, pokud je orientována správným směrem a 

je kriticky hodnocena. Víra v psychoanalýzu nebo víra člověka v sebe sama a svou práci je dokonce 

více než žádoucí. Vždy by ale měla pocházet zevnitř a nikoli z vnějšku.  

 

Téma víry po Freudovi přebírá Jung, ale staví se k němu zcela odlišně. Náboženský zážitek pro něj 

stojí v popředí při poznávání člověka. V mnoha ohledech tedy Jung ustupuje právě od společných 

bodů, které Marxe a Freuda spojovaly. Například pojem společnost, či kultura pro něj nepředstavují 

něco, čím je třeba se příliš hluboce zabývat, protože se v podstatě nikdy nezměnila. Vše vychází 

z kolektivního nevědomí a archetypů, bez kterých by nebyl člověk. Tyto archetypy je možné 

sledovat ve všech náboženstvích i kulturách a kulturní změna je tedy pouze vedlejším produktem 

změn okolí, protože člověk je stále stejný. 

 

V čem Jung s Marxem souhlasí, je to, že společenské změny jsou a musí být podněcovány z nižších 

vrstev společnosti. Vyšší vrstvy a učenci jsou většinou příliš spokojeni se svým životem, než aby 

měli chuť či potřebu nějak měnit společnost. Jsou schopni lépe skrývat své stíny a částečně 

zatlačovat archetypy do pozadí, zatímco u nižších vrstev se projevují silně a nekontrolovatelně. 

K podobné situaci pak může dojít i u davu, ve kterém přebírají archetypy kontrolu. Je tedy možné 

zde najít pojítko s vírou Marxe v revoluci přicházející z pracující třídy. 

 

Annu Freud pak s Marxovými myšlenkami pojí větší důraz na individualitu a samotné Já člověka. 

Zatímco Sigmund Freud se zbýval především složkou Ono, Anna zkoumala především reakce Já. 

V tomto ohledu má tak v podstatě k Marxovi blíže, protože i Marx zkoumal hlavně vědomé 

myšlenky člověka. Zajímavá je také myšlenka, že člověk se utváří spíše díky reakcím na vnější 

podněty, než aby vznikal a povstával ze svého nevědomí. U Marxe je možné vidět něco podobného 

u vztahu k práci a výrobkům.  

 

Jak Anna Freud tak Marx uvažují o vztazích, které člověk navazuje s ostatními lidmi a předměty. 

Zpředmětňování mezilidských vztahů u Marxe i jejich problematičnost je poměrně přesně popsána i 

u Anny při popisu identifikace s objektem. Oba pak shodně docházejí k závěru, že tento vztah 

subjekt – objekt může být jak správný, tak chorobný. Rozdílný je však počátek patologických stavů 

u člověka. Zatímco Anna klade problém do dospívání člověka a jeho vazby s okolím, Marx vidí 
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patologii ve společenském zřízení jako celku. Za vykořisťování nižších tříd a jejich vztah k práci 

nemůže dětství jedince, ale společnost. 

 

Velmi organické spojení vytváří s Marxem Erikson. Tvrdí, podobně jako Marx, že člověk je do 

velké míry utvářen společností a že bez ní nemůže existovat. Erikson posouvá teorie psychoanalýzy 

od jednotlivce ke společnosti a pokouší se ji celou zkoumat. Rozdíl oproti historickému 

materialismu je ale v tom, že místo zkoumání imanentní přítomnosti v každém bodě historie 

uplatňuje Erikson svou teorii na celou historii a kulturu, ve které člověka zkoumá. Člověk není 

ovlivněn pouze výrobními podmínkami v jeho nejbližším okolí, ale společným nevědomím a 

kulturním pozadím, které jej obklopuje. 

 

Navíc, podobně jako Jung, tvrdí i Erikson, že význam společnosti tkví v její nezbytnosti pro vývoj 

člověka, ale že v podstatě společnosti nedochází k tak razantním změnám, aby to člověka 

od základu změnilo, a Marxovi vyčítá tento zjednodušený pohled. Tato argumentace vychází 

z výkladu Marxovy „nadstavby“ jako něčeho nepodstatného a zanedbaného. Prozkoumáme-li však 

další významy, které mohou být v tomto případě podstatné, dojdeme k závěru, že ona nadstavba 

o které Marx hovoří, zahrnuje nejen kulturu a historii, ale také mnoho dalších věcí. To, že ona 

nadstavba měla spíše hanlivou konotaci, je chybou pozdějších výkladů, ale nikoli samotného 

Marxe. 

 

Podobně jako Jung klade i Erikson do společnosti kolektivní nevědomí a později se vrací zpět 

k jedinci. Krom společného My a osobního Já je v každém člověku ještě velké množství Self, která 

jsou ovšem znovu zpětně utvářena společností. Pro Marxe je společnost podobně podstatná, ale 

význam člověka jakožto individuality je větší.  

 

Podobné problémy řeší později i Aron, který vytýká Marxovi často stejné věci jako psychoanalytici, 

ovšem z politického a sociologického směru místo toho psychologického. Přináší velké množství 

kritiky historického materialismu i jednotlivých používaných termínů, které jsou často velmi 

podobné kritice zaznívající ze strany psychoanalýzy. Pro potřeby této kritiky je však Marx vykládán 

velmi jednostranně, což je chybné. Stejně chybné by však bylo tento výklad a tuto kritiku ignorovat, 

protože má také velmi reálný základ.  

 

Velmi zajímavou osobou, ve které se snoubí psychoanalýza i marxismus je Slavoj Žižek. 
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Představuje jediného soudobého filosofa v této práci, který pokračuje v práci obou hlavních 

představitelů, ale větší význam pro něj má učení Karla Marxe. Psychoanalýza je pro Žižka spíše 

prostředkem k prosazení myšlenek než terapeutickou pomůckou či nástroje k poznání člověka. 

Jedná se o poměrně zajímavé využití psychoanalýzy, protože spíše než s jinými vědami se 

v Žižekově pojetí setkává s rétorikou. Neslouží již jako prostředek k lepšímu poznání člověka, ale 

učení o člověku využívá, aby bylo možné lépe, přesněji a důrazněji seznamovat ostatní s vlastními 

názory. Pokud je psychoanalýza použita ke zkoumání, pak je to především při aplikaci na třídy 

obyvatelstva, v jejichž nevědomých procesech hledá Žižek často zdůvodnění posunu společnosti a 

alespoň té míry svobody, kterou máme k dispozici. 

 

Žižek se vrací k Freudovi částečně v tom, že má tendenci vnímat člověka velmi negativně. Nejde 

mu ovšem o spojení se sexualitou, jako tomu bylo u Freuda, ale spíše o spojení s kapitalismem a 

neschopnost postavit se talkům okolí. Na rozdíl od Marxe i Freuda nedoufá Žižek v lepší zítřky, 

spíše doufá, že se lidstvu podaří ještě nějakou dobu přežít. Dnešní svět je totiž ovládán daleko 

horším způsobem, než tomu bylo dříve, protože se to děje velice nenápadně. Pokud se něco stane, 

vždy se najde nějaký obětní beránek, který uklidní masy a tak pozvolna spěje celá společnost do své 

záhuby s radostí a písní na rtech.  

 

Dalším bodem, ve kterém Žižek navazuje na jak na psychoanalýzu, tak na marxismus je pojetí 

lidského nitra. Za zásadní totiž považuje ideologii a nonideologii, což je její protějšek. Zatímco 

ideologie označuje to, co si myslíme, v co doufáme, co je nám do velké míry vnuceno z vnějšího 

světa. Nonideologie je pak uvnitř nás. Není vědomá, ale projevuje se v našem chování a jednání, 

protože často jednáme v přímém rozporu s ideologií. Touto teorií se Žižek silně přibližuje 

Frommovi, který také tvrdil, že člověka je nutné porovnávat podle jeho jednání a nikoliv podle 

jiných měřítek. 

 

U Fromma, tak jako u Žižka, také dochází ke spojení marxismu a psychoanalýzy, ale vyústění 

tohoto spojení není rétoricko-sociální ale filosoficko-etické. Tím důležitým a zásadním není 

zkoumání jednotlivých psychologických, sociálních nebo historických faktů, smyslem života je 

pouze život sám. Kdo není schopen sám žít a myslet podle ideálů humanistického svědomí, ten 

nebude nikdy dobrým a mravným člověkem. Psychoanalýza by tedy měla sloužit především 

k tomu, aby byli lidé schopni tento mravní ideál nalézt a dodržovat. Z marxismu by se v takovém 

případě stal daleko lepší a funkčnější systém než kapitalismus, který má tendenci člověka pozvolna 



85 

 

podmaňovat a vést ho k rezignaci. 

 

Tato teorie se zdá být notně odlišná od původních koncepcí Freuda i Marxe, ale ve skutečnosti tomu 

tak nutně nemusí být. Jedná se opět o jeden z výkladů. Fromm se rozhodl vykládat Marxe jako 

velmi rozumného a uvědomělého muže, který měl na mysli především blaho člověka – nejprve jako 

jednotlivce a později i celé společnosti. Stejně tak i od Freuda si vzal Fromm především to čisté a 

vhodné – vykládá Freuda jako puritána, který se mohl věnovat sexualitě ostatních právě díky své 

čistotě. Rozhodně se jedná o poměrně málo rozšířené výklady myšlenek těchto dvou mužů, ale to 

by rozhodně nemělo být důvodem proto, aby byly zavrženy.  

 

Dalším Frommovým příspěvkem, kterým spojuje svět psychoanalýzy a marxismu, a zároveň se také 

dotýká pohledu na člověka, je volání po produktivnosti lidského úsilí. Tato myšlenka se zdá být 

spjatou pouze s materiální stránkou života, ale není tomu tak. Produktivita by se naopak neměla 

omezovat pouze na práci (přestože i tam je velmi důležitá), ale také na myšlení a uvědomování si 

sama sebe. Člověk by měl být produktivní na všech úrovních své bytosti. Jak Marx tak Freud 

povyšují jednu část člověka nad ostatní – u Marxe to byl vztah k práci a u Freuda vztah k Ono. 

Fromm je dává všechny na stejnou úroveň a tvrdí, že uspokojeny musí být všechny části člověka.  

 

Na Frommovi je zajímavé také to, že jako jeden z mála vidí člověka optimisticky a positivně. Tímto 

v podstatě vybočuje z obou myšlenkových linií a vrací se zpět až k antické etice. U Freuda pochází 

zlo z temných zákoutí lidské mysli – jsou to pudy, se kterými se člověk rodí a které jej provází již 

od samého narození a kterým se nedá bránit. U Marxe je to společnost a dělba práce, která člověka 

stále omezuje a ve které není možné osvobodit člověka, aniž by přišla revoluce.  

 

Fromm odmítá obě myšlenky a tvrdí, že člověk je v podstatě hodný a moudrý, ale někteří si toho 

nejsou dostatečně vědomi. Tito lidé pak neustále pokřivují sami sebe a nemohou dosáhnout 

opravdové spokojenosti. Setrvávají pouze ve stavu autoritářského svědomí, bez schopnosti uchopit 

život do vlastních rukou a nemohou tedy žít plnohodnotný život. Problémem tohoto pojetí zla a 

dobra je jeho falsifikovatelnost. Je totiž jistě možné najít člověka, který by se choval celý život 

špatně a přitom žil spokojeným, produktivním a klidným životem, protože ze svého hlediska by 

dodržoval všechny mravní ideály a normy. Záleží tedy na tom, co si člověk představí pod pojmem 

plnohodnotný život a z pohledu jaké kulturní tradice jej bude hodnotit. 
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Fromm je také jedním z mála myslitelů, kteří se rozhodli opravdu do hloubky zkoumat jak Marxovy 

tak Freudovy myšlenky bez ohledu na většinový postoj a předkládat jiné možné výklady jejich díla. 

Takový pohled umožňuje například vidět v Marxově odklonu od církve mesianismus podaný 

jazykem 19. století, za který Fromm socialismus považuje. Socialismus by se měl stát cestou 

k osvobození lidí od závislosti na fetiši zvaném peníze, měl by odstranit okovy, do kterých dnešní 

doba zavírá naši mysl a umožnit lidem být sami sebou a pro sebe.  

 

Socialismus by patrně všechno tohle dokázal a splnil, ale víra v takou myšlenku s sebou nutně 

přináší i víru v každého člověka. Víru v to, že každý jednotlivec přijme myšlenku humistického 

svědomí a uvažování, že bude ochoten být pro sebe i pro druhé a že bude produktivní. Bylo by 

krásné takový systém opravdu nastolit, ale lidská civilizace ještě do tohoto bodu nedospěla a je 

docela dobře možné, že ani nedospěje. Že je dnešní společnost opravdu jen vlak, zběsile pádící 

směrem ke konci kolejí, jak to vidí Žižek. 

 

Možnou cestou, jak lidi přesvědčit o tom, co je správné a co nikoliv, je naučit je hovořit 

univerzálním jazykem. Jazykem, kterým k nim hovoří jejích vlastní nevědomí a který mají všichni 

lidé společný. Možná, že když začnou lidé naslouchat sami sobě, stanou se později schopnými 

naslouchat i jiným. Budou-li schopní naslouchat jiným, snad se jim podaří se semknout a sdružit 

v jeden kolektiv bez ohledu na barvu pleti, vzdělání či víru. Psychoanalýza a marxismus se spojí 

v jeden nedílný celek fungujícího socialismu. Na druhou stranu je také možné, že jak marxismus, 

tak psychoanalýza upadnou v zapomnění, protože v dnešní společnosti je nových informací stále 

dostatek a zabývat se těmi starými není v módě.   
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Závěr 

 

V úvodu této práce bylo stanoveno několik úkolů. Prvním úkolem bylo vytvoření sekundárního 

pramene, zabývajícího se pohledem na člověka u různých autorů. Tento úkol byl snad splněn 

dostatečně pro potřeby této práce, ale rozhodně se na něm dá ještě v mnoha směrech zapracovat. 

Jedná se o celou čtvrtou část práce. Měl být přehledný a srozumitelný, což se patrně podařilo, ale 

rozhodně by mohl být širší, obsáhlejší a zahrnovat i mnoho dalších autorů. 

 

Druhým úkolem bylo zhodnocení dopadů jednotlivých autorů na vývoj pohledu na člověka v linii 

Karla Marxe a v linii Sigmunda Freuda. I tento úkol byl splněn a přehled vývojů myšlenek je možné 

pozorovat v páté části práce. Pátá část také obsahuje vzájemné porovnání těchto dvou linií proti 

sobě a nachází některé poměrně zajímavé paralely. Živými průsečíky těchto dvou směrů se stali 

Erich Fromm a Slavoj Žižek, kteří dokazují, že tyto dva směry mají opravdu mnoho společného a je 

možné je zkoumat i z hlediska vzájemné propojenosti. 

 

Posledním úkolem, o který se tato práce pokoušela, je nezaujatý pohled na Marxe i Freuda a jejich 

myšlenky. Tato práce poukazuje na to, že klasické výklady obou autorů nemusí být nutně správné a 

že se rozhodně nejedná o výklady jediné. V tomto bodě je snad i největší přínos práce, protože 

ukazuje, že žádnou historickou osobnost není možné pojmout pouze jako soubor myšlenek, které 

jsou jí připisovány.  

 

Je třeba hledat a zkoumat, najít různé alternativy a teprve po práci se sekundární a primární 

literaturou je možné si udělat vlastní, subjektivní představu o této postavě. Pokud člověk pouze 

přebere jeden z historických výkladů a dále se již danou osobou nezabývá, zkoumá zcela jiného 

autora, než měl původně v úmyslu. Nezná totiž kupříkladu myšlenky Karla Marxe, ale pouze 

populární výklad jeho myšlenek, za kterým ovšem nestojí Marx, ale někdo, kdo ho vykládá. To 

samozřejmě nutně neznamená, že se jedná o špatný výklad, ale spíše to, že jde většinou o výklad 

jednostranný. Každý výklad má člověku co říci, ať už s ním souhlasí či nikoli, ale je třeba vnímat 

takových výkladů víc a uznávat jejich existenci. Jakýkoliv extrémismus je chybou, které je třeba se 

v dnešní společnosti vyvarovat. 

 

V tomto ohledu bych se rád vrátil k myšlence Michaela Hausera, z doslovu k Frommovu Obrazu 
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člověka u Marxe. „Vydáním této knihy chceme začít splácet dluh vůči myslitelskému odkazu Karla 

Marxe, jehož myšlení bylo u nás předmětem dvojího překrucování, nejprve „marx-leninského“ a 

později liberálně tržního. Ale především by tato kniha měla autentické Marxovo myšlení zpřístupnit 

mladé generaci a pomoci střední i starší generaci vyrovnat se s minulostí.
204

“ 

 

Zpřístupnění Marxových myšlenek nové generaci je velmi zajímavým tématem samo o sobě. V jaké 

podobě by bylo vhodné Marxe interpretovat pro učebnice? Mají vlastně ještě dnes mladí o Marxe 

jakýkoliv zájem? Měli by ho mít? Odpovědět na tyto otázky není snadné. Jisté však je, že by bylo 

více než vhodné ustoupit od jednostranných interpretací dějinných událostí i jednotlivých autorů a 

pokusit se zpřístupnit mladé generaci co nejširší spektrum výkladů. 

 

Tvrdit, že Marx byl spasitelem, že jeho myšlenky jsou bezchybné a v každé jeho větě se skrývá 

hluboký význam je stejně chybné (ale vlastně zároveň stejně správné) jako tvrdit, že byl sám 

vykořisťovatelem, staral se pouze o materiální stránku věci, měl velmi zmatené myšlenky a celou 

historii a kulturu ponížil na třídní boj. Každý z těchto pohledů má své stoupence, kteří do velké 

míry nevnímají to, co tvrdí ti druzí. Marxovy myšlenky však trpí stejným problémem, jako 

kupříkladu Bible či Korán. Jedná se o velmi rozumné texty, které by měly říkat lidem co je správné 

a co špatné, podporovat je v lásce k bližnímu a udržovat mír. Oba tyto texty však byly v průběhu 

dějin vykládány tak, že se v jejich jméně vraždilo, upalovalo, mučilo a rabovalo. Přijmout 

nekriticky jeden z výkladů pak znamená dělat to samé – zahodit vlastní myšlení a jít s davem 

za dogma, které bylo utvořeno až sekundárně. 

 

Druhá a třetí otázka, tážící se na zájem mladé generace, by snad měly být částečně zodpovězeny 

touto prací. Zájem o Marxe stále je a podobně jako třeba Freud má stále co nabídnout. Naše 

generace již není postižena jednostrannou zaslepeností z jakékoliv strany. Jejím úkolem by mělo být 

se o podobné věci naopak starat více než kdy dřív, protože má konečně možnost vyložit jednotlivé 

autory. Konečně se otevírají dveře, které umožňují zkoumat každého myslitele bez povinného 

škatulkování, bez přímého historického kontaktu a s odstupem někoho, kdo dokáže k tématu 

přistoupit bez jakéhokoliv citového zabarvení.  

 

Takový výklad světa je dnes potřeba a měl by začít fungovat co nejdříve. Naskytla by se tak 

možnost silně omezit extrémistické tendence, které se opět začínají objevovat na každém kroku. 

                                                 
204   Fromm, Erich. Obraz člověka u Marxe str.149 (doslov Hauser Michael) 
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Metapříběhy, kterým jsou lidé ochotni bez zamyšlení věřit a dogmata, pro která jsou ochotní zemřít, 

by měla být podrobena kritickému zhodnocení, probrána u kulatých stolů a proměněna tak, aby 

zahrnovala různé pohledy a výklady. 

 

V podstatě podobná situace je i u osoby Sigmunda Freuda, kterého mnoho mladých lidí považuje 

spíše za silně úchylného dědečka, než za badatele a myslitele, který do velké míry ovlivnil pohled 

na člověka. I v tomto případě je třeba ustoupit od extrémů a hledat jiné cesty a výklady, aby bylo 

možné si utvořit vlastní obrázek.  

 

Tento způsob pohledu na svět bohužel naráží na jeden zásadní problém a tím jsou lidé. Nikoliv ti 

lidé, kteří budou tuto práci číst, ani ti, kteří jsou schopni se sami kriticky zamyslet nad osobami i 

událostmi, ale ta tichá a mlčící většina, která nadšeně poslechne každého, kdo jí připraví 

předvolební guláš, vysvětlí pojmy a přesně jim řekne co si o čem myslet. Dokud bude tato většina 

opravdu většinou, mají jakékoli sociální a etické teorie velmi malou váhu, protože budou mít 

možnost se šířit pouze ve velmi úzké části populace. Tento problém je vidět kupříkladu u osoby 

Václava Havla, který se ve své Moci bezmocných spoléhá na každého člověka a věří mu. Pokud by 

se opravdu každý jeho myšlenkami řídil, žilo by se na světě daleko lépe, ale šance, že se něco 

takového stane, je v podstatě nulová. Nezbývá tedy nic jiného než doufat, že se ledy jednou 

prolomí, a lidé si začnou uvědomovat, co to znamená být svobodný, kriticky uvažující a produktivní 

člověk. Pokud k něčemu z toho tato práce alespoň kapkou přispěje, pak dává smysl.  
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