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Posudek vedoucího 

 

 Předložená práce se navzdory šířeji formulovanému názvu věnuje užšímu tématu, jímž je vztah Goetha 

k jeho sestře Kornélii. Zúžení ale bylo dobrým krokem. Jako hlavní autor je vybrán K. Eissler, jehož 

monumentální dílo o Goethovi v angličtině bylo už konečně přeloženo do němčiny a dostává se mu velkého 

uznání i od non-psychoanalyticky orientovaných goethologů. Vedle Eisslera uvádí I. Křížová i Freuda, jenž se 

ale ke vztahu Goetha k sestře podle mě nevyjadřoval: co vím, napsal pouze krátkou studii o jeho vzpomínce 

s vyhazováním nádobí a potom samozřejmě děkovnou řeč, když mu byla udělena Goethova cena. U Křížové 

není zcela jasné, zda má k dispozici ještě nějaká Freudova vyjádření, protože její práce s citováním není přesná. 

Na s. 21 pravděpodobně mylně tvrdí, že „Freud dodává“, ale jde patrně o Eisslera samého, jak vyplývá z jejího 

dalšího zacházení s citátem. 

 Kromě Eisslera (je škoda, že nezkusila najít ještě jiného psychoanalytika-goethologa) pracuje s díly 

dvou historiků, Friedenthala a Seeleové. Poměrně nadbytečně se věnuje vymezování historického přístupu: zde 

jediný relevantní rozdíl spočívá v tom, že historici pracuje v rámci lidoznalectví a Eissler psychoanalyticky, ale 

přístup k pramenům není jiný. 

 Ivana Křížová má pocit, že Eissler nezpracoval Goethův vztah k sestře asi úplně nebo dostatečně a 

klade si doplňující otázky, o jaký vztah vlastně šlo. Využívá přitom svých znalostí psychoanalýzy, které ale 

podle mě nejsou ve všech případech dokonale zvládnuté, tak jako u zkušeného analytika, jímž je Eissler. 

Hlavní nedostatek ale nakonec vidím v něčem jiném: v nízké akademické kultuře (právě historici by 

něco takového nikdy nepřipustili!) v prezentování cizího názoru, v citování a v překládání, kdy není opravdu 

jasné, co kdo řekl a kdy. Tak již na zmíněné s. 21 se uvádí: K tomu Freud dodáva: „What we here see in Goethe 

is not that he tries to be like his father, but he arrogates a father´s function in the relationship with his sister and 

acts as her father (In Eissler, s. 42)“. Na s. 56 naopak: Eissler píše, že lze pozorovat, Goethe se nepokoušel být 

jako jeho otec, ale odmítal otcovu funkci ve vztahu se svou sestrou. Zde jde patrně o omyl ve slovese, kdy 

arrogates nebylo přeloženo jako osobuje si, ale spíš ve směru derogates. Dál není jasné, co tím (kdo: Freud nebo 

Eissler?) vlastně myslí: tipoval bych, že se tím musí myslet, že se Goethe tedy s otcem neidentifikuje (což by byl 

průběh Oidipa), ale s rolí ano. Možná to tak myslí i autorka, když doplňuje na s. 21: Tím, že přebírá Goethe 

otcovskou funkci ve vztahu se svou sestrou, vyvstává mezi nimi pravděpodobnost vzniku oidipského komplexu. 

Čímž chce patrně říct, jak se to pak objevuje v jejích hypotézách, že si Wolfgang a Kornélie odehráli formy 

Oidipa vlastně mezi sebou, bez rodičů. Eissler je nedostatečně prezentován, takže se nesmírně těžko posuzuje, co 

vlastně řekl a nakolik mu autorka rozumí. (Podobných technických chyb je v práci řada.) 

 Samotnému postavení hypotéz (s. 57) moc nerozumím: první asi znamená tu uvedenou výše; druhá, 

alternativní zní: Goethe a Kornélie měli k sobě sourozeneckou vazbu, ovšem s latentním incestním obsahem, což 

je doprovázeno vysvětlením ke změně v objektu mezi nimi nedošlo a incestní tematika u nich probíhala 

v sourozenecké linii (též s. 57). Ale sex se sourozencem je tabu stejně jak sex s rodiči, takže zákaz, kterým se 

vytváří trojúhelník, zde platí dál, formulují ho rodiče oba nebo silněji některý z nich, takže oidipská situace 

v určitém ohledu nemizí. 

 Jestli mohu nějak odhadovat z náznaků Eisslerovu pozici, tipoval bych to: Eissler chtěl říct, že se 

sourozenci uchýlili do své „malé“ vlastní lásky, kterou artikulovali podle „velkého“ Oidipa tak, aby nedošlo 

k překročení tabu: Wolfgang hrál vyučujícího otce, sestru raději viděl narcistně jako sebe nebo svůj výhonek 

apod. Jak to bylo předtím s velkou oidipskou vazbou sourozenců k otci a matce, to jasné není, nakolik zazněla, 

jak dlouho trvala atd., ale je to zajímavá otázka, k níž by se mohlo hledat i obecně v psychoanalytické literatuře. 

Zde ve speciálním případě alespoň u Goetha ještě dál zaznívá motiv lásky nejen k sestře, ale i matce (nebo je to 

spíš láska k „funkcím“ osob obecně?). 

Mám pocit, že i autorka vlastně, když hypotézy rozvádí a zkoumá, uvažuje tématicky podobně a vlastně 

velmi správně. Nakonec to, že se jí podařilo, i když se to zatemnilo různými zkresleními, vyhmátnout Eisslerovo 

důležité místo, a sice, že se Goethe  s otcem neidentifikoval, ale hrál jeho roli, bylo docela bystré.  
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