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Koncept ělověka, Jež ee vynořuJe z Freudovtrl teorle,
Je neJnezvrat,něJšín ob.
vtněnín západní clv1l1zace s zároveň JeJí ne;neotřeeněJší obranou. DěJlny ě1ověka Jeou pod1e Freuěa děJ1naní Jeho represe. Ku]-tuÍa onezuJe neJen
Jeho pobyt
spoIeěeneký' ale 1 pobyt blologlcký.
0nezuJe neJen ěágtl ltdgkého bytío ale aenu
etrulturtr Jeho tnst1nktů'
ornezenÍ Je ověen nezbytn5|o předpok1aden pro pokrok.
l(dyby byly zátlaclní lngtlntty
ě1ověta ponecňány volnéau výkoaa toho, o co přÍ.
rozeně us1luJí, bylo by to neeluě1telné s Jakoutou trYatou agoclacÍ a zácbovou'
l{1ě11y by 1 tan' Ede opoJuJí. Nekontro]'ovdteln5i Eroe
Je steJně fatální Jako Jeho
úb]'avní prot1vník, taetlnLt soltl. Deetruktlmí
gíla 1nst1nktů plyne z tďro, že
ualluJí o uspoLoJení' ,Lteré kultrrra nenůže poe\ttaout,, Že uelluJí o u6pokoJení
Jako úěo1 o oobě' v každén oEanžlku. Inat1rrLty proto nuaí být od svého cíte odvfaceny. CÍv1llgace zaěíná tan, kde zaěíaá úělnné ottříLání se prvotnÍho cíle,
1ntegrálníbo uepokoJení potřeb.
Zněny tnatlnktů v c1v111zac1 Jsou zněnani duševního aparátu. Ž1voělšné puity
ae atávaJí ltťlakýnl tnstlrůty vl1veÍ! a pdeobeaín vněJší reallty.
JeJ1ch původní
'ugístěníi v or8anisnu 1
JeJlcb záLlaóní guěr zúgtává steJný, ale JeJlch cíle a
proJevy eg nění. Těechr1y poyctroana}ytlcké poJEy (eubIl.ngce, atotožněaí, proJekce,
r3preao' ÍntroJetca} oznaěuJí něn1telnogt lngt1ntsto; a spoleěeneko-b1atorlcký
svět Je tou roal1tou, ttará foruuJ€ tnstlntty'
J6J1cb potřeby a uapokoJování.
Žlvoělšný ělgvěl oe etává ltde\fu bytín Jen ekrze fundeneatálaí přeněnu své po.
vab3l' přeuěau zaeahuJící cÍle 1netlnktů, ale 1 .bodaoty. 1ngttnltů, to Jeat zása{y' ovládeJící dosabová!í cílů. Zoěna vládnoucíbo bodnotového ayaténu uůže být
rrrěena náaledovnát
oit
k
belproatřcdní
us'poLoJení
pozdržeaé ugpokoJanÍ
1lboat
onezeoÍ llbogt1
radoct (hre)
dřlaa (práce)
receptlvnoat
proóultívnoet
nepřítnnoet
represe
bezpeěnoet
Euto aaěnu popeal Freud Jato přeněnu lrlgglDu
l{bogll Y pr1gqgp-]ť€ a ugf"
róuševníbo aparátu'
Interpretaca
vB a3la3.u těchto dvou zá!]'ailnÍcb pr1ac1pů Je a
přae věoc'bny nodtftkace duelleeu zůetává
pro Freu.loÝu teorÍ!. aék]"a&!Í. Ye anaěaé aířg (1 tEyž ne lcela} ae toto dělení ohoiluJe a dě1enía na sědoné a podvědoná
proeegy. rledí'nec exlatuJe ve dvgu růaqých ó1nengíob. Každou cbarakten.!.*uJÍ
J1né
nentální procegJr a prtne1py. Roailíl neg1 oběne ó1aeasenl
genot1eko-bÍstoríg\ý
Je
1 atruLturá}aí.
Podvědoní gv}ádlá pr{nolp llbost1;
pr1nárnÍ
obeabuJe .gtet5í
pl|toc6ay' re8ldua vývoJové táze, v nÍž byly
proeeoů..
druhea
ilušovních
Jed1nýn
UslluJí Pouue o rzíekágí }lboet1; aentální a}ltlvita ge vráaluJe věoch pochodrl,
e nlchž by no}rla vaeJít ne].lbogt (bolest}". I) !.eznírňovaaý p-rrncrp l1boatt as
ř':FóřffiÍaBoaa
Regardtng tne tso Prlne1ples 1a Benta]. řrrnct1onlrrgl
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SLuteěnoat' tc prlnclp reallty
trsí být ve vývoJt č1ověta lnďE-uttávován
arpovídá' lc Jcbo trlurÍ nad prlnelpcl
llbootl
neaí nll{y úplaý a bcrpeěný.
Poóla Freuóory konerpcc c1v1113aca nelúětovala
Jcdnou pro vžily e .přírodníB
pr1nclpu
tárohy
3taveagr'
llboatl,
to,
eo
clvl}.lracg
potlaěuJe, v clyllísacÍ
'
bel
přaatání ax1etuJs. Cílo, o něř ua1luJe prlnc1p llboatl,
poilrluJa poóvědoeÍ.
gatlaěováaa vněJĚí raelltou
PLná aí3'a prtnc!'pu llboatl,
a aeocbopna k ní dogúhnout', přeĚívá v podvědoní a ovllvňuJe v rnoba aněreeb tutál realltu,
&terá prtacíp lÍbostt pot'laě1le. EávTat potlaěeglbg vytváří tabulgovaaou a
PoólennÍ b1gtor1l cí'vllÍlaeg. Zkou-árrí této hlstorÍe odbaluJe naJea taJauetví
Jadlncc, alg 1
t8Js38tYí clvll!.aaee.
Prgudgva paycho}'oglo JscíEEo J€ sáDou avou podatatou pgy.
cbo}.ogÍ.ígoc1ální. Repreee Je bÍetortcký fanonén. dě!.nn{ podšízeaí
lnetínktů
rcp*eol'vnía kontrolán neaí wnueeno povabou ělqvěIe. Pr1páraí ot6c
JaLo arc}e.
typua vlédy tahaJuJe řetěcgc aotročovárrÍ, vapour;rr a anovu vnucgnó dontnace,
která cbarakter!"zuJe děJÍ.ng c1vll!'uace. Bepreae vněJĚÍ by}a věa5 jeětě před
první' probletoríebou restauragí lmlnacg
prvaí rebelií podpořena rapresí vo1třnít neggoboilný JeélÍnec prováá{ lntroJetct
ovýcb vláóců a JaJ1ch příkazr} do vlaatní.bo oentálnítro aptrétu. BoJ protl svgboéě oe reprodubuJe v psycbé ělověka,
Jato
aebe-potlačení potlaěeného Joddnce, a Jeho oebe.repreo€ aaoPak udršuJe
Jcho
v1á6co a t.aet{taeg těchto vládců. Á tuto aeatální dynratLu rozvíJÍ Preud
Jeko
{l;lnanltu cí.vl.líaace.
BepresívaÍ aodlťllael
lnrtínktů pod prlncl'pa
reallty
qlnueuJe a uchovává
poille lreuda nÝěěný prvotní boJ o exÍatEncl".. trvaJící
po
až
naĚa dn5ri. lťoua3
(&g!egEnEl' AE'gshé}učí'}Í"dto že cvó lnattn&tuáliní
íapulsy nonobou uopoxoJovat
ovobodoě' ňg nenobou ž,í1 pod prlacípen ltboetlr
Spo}aěenatsý not1v přÍ rynucování roahoár:Jíeí nodlflLercc ÍaetlnHuálnÍ
atruktury Je ted;r rekoaontcL$' potože
g9oleěnoat nEná áoatgt.L pro8tředků,aby aeJtstl}*
žtvet věech ě}eaů,an1Ž by praco.
Blri!E!úe &aat $ tot aby poěot těcbto člens-b;l)" ooezcn e
JeJlch 6&er81s odwá.
csna od eexuálnÍcb aHÍvít k 3eJ1cb prácl". x}
?ato koncopce Je gtBřá Ja}o eana cÍ'rtllEaae a vždgrpos$ltova'la
neJrlětnněJěí
racÍonalÍaae1 repreoa. řreudova tsgrle se do znaěné aíry aa táto raelonat1zací
podílí. Freud považuJe gprvotnÍ boJ o erlatencll
aa rvěěnýa e proto věřÍ, že
prlnc1p ltbostt * prtnc1p realÍty Jaou
"váěněl antagontrstlcké" ZáktadnÍ tságen
Freudory teorl.e tvoří přoevědčanín že na-re!)rsslvaÍ c1vlllzace není
noá:!á. ,Jeho
taorí"e věak obsatauJe elensnty, Jež tLlto racígnai1zací proJ'ína'lí: rozbíjeJí převlá<laJíeí trgáÍci západního nyšlení a naznařu-Jí
JeJí zwácenÍ. Freudovo dÍlo
clrarakterl'zuJe nekonpron1aní llraz Y poukaaovánÍ ao repregívní obsah nejvyšěích
hEdnot a úsp&chá kultury. Fokud to ě1aí, popíré atotoŽňovdnÍ rozunu s repreeÍ,
na něnř 3a vybudovcna lóeologla Lultury. PrgudoTa aetapeychologíe
Je atá}o obae.
vovanJ|a pokosen cdbal1t a problanattaovat děsívou aulnoat vnttřní-ho sepětí
cŠ"g1}1zace a barbgretví, pro6r*tu g trtrP8ní, ovobo<lya neštěatí - spoJeuí,
které B€
na}onpe odbaluJa Jako apoJení neg! Erotga a tbanatea. Freud neprob}emsÍ,tauJs
kulturu a ronantlEké'ho č1 utoplckého bleóloka, ale na zátlaóě utrpení a n1zér1*,
které vždy provází JeJí větěpováať - Bulturní gvobgéa
J€ tak JeYí ?e avětle nssvoboóy' ktútu*ní pl.og3reBve evětle oucc€ n Í. TÍu není kultura zanítnutal
heavoboila a ooegoní Jaou cenou, kterou Ja nutno platÍt.
*Ie a tío' Jok exponuJe JeJtcb rogeeb a bloubku, podaěcuJe Freud 1 tabut'gované aaptrace lrungn1tyl touhu po atavun kóg ko1nctduJe avoboóe g nutaostÍ.
;skóx} obeeaý úvoě dg pagoboara}ýly,

Beu iorL,
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rvláttnía

e obeonýu), rteJ-

ťeJprvc budgne gIedovat oatogcnet1clý vývoJ t wapělfuu otevu clvlllrova.
aébo Jedlncg. Potou ae wátíne k fylq8cnetlclýE
poěátLb e rolěíříno lreuóovu
konccpcl 1 ne ryepě1ý etav clvÍI1zovaaébo rodu. trva}ó veáJennó re1acg těcbto
tlvou rovln znauenaJí' že ee ne1co vybnout proplótaJícíq
ae.odlal0n,
ant1clpagín a opalování.
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v žlvotě ltdBlá!..
l|yaí Jsou vněJší oqazeaí, která vštěpovall neJprva
rod1ěe a
r1ntroJeLtováÍtar
poton J1ní eoclální ě1aítelé,
v ego a ttávaJÍ ae Jeůro .evědomíu' a nadále pak ducbovnín ž1voten pronlLá poc1t vlay.
potřeba tDg3tu' YJ'Iý.
vaJící z přelroěení aebo x ptáaí přetroělt
.bav1dlen
zníněné rgetr1lce.
ego
provádí repres€ ve službách a oa roakaz avébo superego.. ')
B"p"eco ce věat bnzo
ctávaJí podvěóoné' JeLoby autonatlcké, a .velLá čáet. pocltu
vÍrry zůstává podvě.
dooá.
Franz Al-erandEr aluví o .traneforoacl
věťtonéhozawžení, které závtsí na
vníaání (a gouzenÍ), v podvědouJ[ proceo represe.; předpoLláóá
tendcnct aestupu
nobllní payeblcké energte L .ton1clé forrě. - zblotaění payebé. g)
lento vývoJr
Jíuž Jeou původně vědornéboJe s požadravkyreallty
(rodlěl a JeJÍch náa].edomí$
ve foruování euperego) přeaěaěny v nevědmé autouat1c&é
reakce, tento vývoJ oá
pro běb clv1llzace neJvětší význau. hlnclp
r€ a llty
ee utvrauJe skrze surĚf,ování
vědonébo Já ve význanén aněru: znrazuJe gg eutonoEní vývoJ
1natlnLtů a JeJ1ch
Yzorec Je flxcván na dětekó &ovnl. V Ínetlnktuálirí etrrr}turu
Je lnp}antováao
lpění na gtatu quo a!te. Jedlnec ge etává atále víc re-.kění,
v doelovaéo Í obraanén e1ova aq1rg1u. PostupuJe protl sobě aeeónu e příenoetí,
kter{ byla kttysl př1něřená lnfanttlnínu Etád1u v Jeho vývoJl, ale která ve gvětle
racl'onálnÍctr gcbooností (lndtvtauábí
rxi)
1 spoleěenaké) zralostl
dámo
zagtaralar.
J1ž
.'"i'n""-.
gebe
sáE
trestá (a tedy Je trestán) za akutlry,které
neuěínÍlě1 lbré uŽ neJeou
negluěltelné s c1vllÍaovanou gkuteěnoetÍ, e c1v111zovan3in
člověken.
Superego tak vynucuJe rnJen reapektováaí požadavkůreallty,
ale t n1nulá
Díky těnto podvědouýo necbanlsnún zaoetává duěemí
realtty.
vývoJ za skuteč.nýu
vývoJen ět (protože dušEmÍ vývoJ Je sán faktoreo vývoJe skuteěného)
retardu'e
reálný vývoj, popírá gvé nožnoetl ve
nlnulóho.
Ilnu1oet odhatuJe svou óvoJnénu
Jí funkct přl vytváření Jedlneo - a Jebo epoIeěnogtl. rd, přlponína3e vládu
prvotního pr1nclpu l1boetl, kde svobod,aod potřeb
byla nutností, přenáší stoPy
vzponínky na tento stav do každá pŤÍtmné budouenoatl: proJektuJe
u1nu1oat do
budoucnoatl. Avšak sup3r€ 8 o' taEé podvědooě, odnítá tyto
nároty 1Dctínrtú na budoucnogt a to ve Jnénu nlnulého, ne ovšeo ulnulébo lotegrálníbo
uapotsoJeaÍ, ale
ve Jaénu nlnulébo bořLébo přlzp0sobeaí traataJící přítoonostl.
P1atí pro fylogenezt t ontogenezt, pro vývoJ c1v1llzace t rdgt
že
ae
v něm stopy
Jeó1nce,
vzpooínets na Jednotu nezl gvobodou a nutnoctí podř1zuJí přlJetí
Eutnogt1 Íro3Yobo{y; raclonálaí
a raclonaltzovaná,
palěř oaog a€ podrobuJe pr1aclpu real1ty.
Prtac1p reallty
laclrovává organ1anue ve vněJšíu světě. Y případě lldakébo
organ1emu Je to b1gtorlchí evět. vaěJší avět, protl něnrrž stoJí
rogtoucí ego, Jo
v kaŽdéo stadtu apec1flckou goe1álaě-blatorÍcLou
organtzecí real1ty, půaobící
na duchovné gtrrůturu proetředntetvíu
epoIečenekýcb ě1n1te10. Poutaaovalo ge aa
to, Ža Freudův koncept prlnclpu real1ty obcMzí tento falt,
itělaJe E bt€ t orlctých
nabocltloatí b1ologÍckou nutnogt: Jo}'o analýzy r.opreaívní transforaace
lnet1nttů
Pod nárazen pr1actpu reaItty aobecňuJí ze apeclflcké b1gtor1ckó fmny leallty
k rsalÍtě ě1ré a realltě
vúbee. tato }r1t1La platí, avěak alJa} neotřágé pravdou
Preudow general1zace, že repreaívní organlzrce
1ggt1nltú Je přítmna ve g!gg!
h1stďlc&ýcb
foroácb pnlnclpu rea11ty, }teró Ldg v cl.v1llzac1
erletova]J.
r) The lgo and tbe Id, gtr.?5.

rr) Fraaz Aleraader,
x) !altéŽ,

Btr.

ffi

23-2,. Pro ilolěÍ rog]'1ěenÍ v p0vodu
vts atr. Bj-86.
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Různé nody óonlnace (nad ělověLe! a přírodou) úetí v růzgé ilěJtnaé forny
prÍnclpu real1ty. lÍapříklad epoleěnoet, v níž eÍ vš1clrn1 ělenové nornálně
wdě1áva3í na ž1vobytí' ryžactuJe Jlné forq3l repr€ g g než apolešnost, v níž
práce
Je
výbradnÍ obIastí Jedlné apeclftcká a}uplrry. A podobně r9pree6 bude v rozga}ru í
atupn1 závlset na ton, zóa Je epolečana&á výroba orientována na Índ1vtduální opo.
třebu nebo na zlak, zda Jde o tržní nebo plánovanou ekonoa1ku, zda
Je vlegtnlctví
eoukroBé nebo Lo].ex*'ívnÍ. Tyto roadí}y ee dotýkaJí aanébo obea}'u prlac1pu rea1'1ty,
protoža každá forna pr1nclpu reellty nusí být vtělcna v ayetén apoteěenských
ingt1tucí a vztahů, zckonů a hodnot, které přenášoJí a vynucuJí
Božadovanou *E[ortělo.
dlf1kacls lnsttnkt&" Ťoto
prtnc1pu real.1ty se lÍší v růaných stad1Íeh clProtože kažťláfoína prlnclpu realtty nad to vyĚailuJe anačnouaíru
vlllzace.
e
rozgab repreaívní kontroly nad lnst1nktJr zavéťtěJíepec1flcké tlěJlnné loetÍtuce
prlnclpu real1ty a apeelftcké záJny don!'nace ťlg€ a tečné kontroly
nlno a nad ty,
které Jsou pro c1v1llzované lldská epoleěenství nezbytné. tyto dodateěné kontroly vyrůata jíeí ze specl.ť1.ckýchlnstttueí doa1nace Jeou tťn, co
Jooe oznaěi'!'l
Jako nad-reoreeL
l|apříklad nod1f1kace a deflexe eoergle lnetlnktů, nutné pro záebovu tBonqggÚgad-patrlarchální
rodlr1y, hlerarcblckou dělbu p,ráce č1 pro veřeJnou vládu nad
Jer.
dÍncl a JeJlcb sout'ronou erÍetencí, to Joou lngtance nad.represe, poukazuJící na
tnst1tuce zvláštnílro pr1ac1pu reallty.
tlaou doóárr.y k základnín (fylogenetÍ'cLýn)
regtrtkcín 1natlnktů' tteré ptováze!t vývoJ ělověka od 1tdského žlvoě1c}ra k gnl*
gg}-€ g Plengr
Xoc ornezovet a véat 1nstlnkt1vaí pudy a přeněnÍt blologlcké nezbytn,rstÍ v 1nd1v1óuální potřeby a touh3r epíěe uepoloJení zvětěuJe než oalabuJet
.podřízení. přírod5t, proIonení
JeJí konpulza, t,o Je l1daká forna prlnclpu l1boat1" Takové ouezenÍ lnatln&tů uohlo být zprvu vJnuceno nouzÍ g gáv1gIoatí ltdgkého
ž1voělcha' atalo ae však pr1v1teglem a znnkeu ělověka,
{enž au ponobl přeaěnlt
elepou nutnoet naplněaí potřeby v toužená uapo}ojení. x,
V průběltu znáqých (těJln clvl].1zace bylo onezení lnstt.nltů, vJmucené nouzí,
atupňováno onezenín1, Jež rrynucovala hlerarchlcká
dělba nou:!6 a práce; aáJen
panatví přlóávat
k organ1zgcl lnet1nktů prÍnclpen real1ty naó-repres1. Prínclp
llbogtt by} seeazen neJen proto, Že ae gtevěI prot1 polroku c1v111zace' aI€
protože ge stavěI protl c1v1llzac1, leJíž po}cok zachováva} vládu
a dř1nu" Frerrd,
zdá se' poznává tento fakt, L{yž erovnává postoJ cÍvll1zace k eerualttě s poeto.
Jen }mene nebo ěágtÍ populace . Jež ztakala panetví a vykoř1eluJe ubytgk pro avé
výboťly. Strach z odboJe potlaěenýclr ee atává pak notíven pro
Ještě přísněJěí
regurace'. xxJ
Hod1flkace tnst1nktů pod prlnclpen rea}lty ov}lvňuJe Ínat,tnkty žlvota
11nst1nkty.mrt1i
vývoj lnstlnktú súnrtÍee etává zcela erogumitelný
Jen ve
evět1e1nat1nktůž1vota,toznanená,veavět1erepresívní@
Sexuální 1net1ntty ne9ou h}avní útok prÍnc1pu rea}1ty. JeJle}r organ1zace
ku1n1.
nuJe v podřízení ěásteěných e€ x uálních lnet1.nktů pr1nátu genltallty
e J6jÍgh pod*
řazení reprodr:kci. . . .
"... Ereuó ukazuJe, že represívnÍ aystén konťltkt neřeší. Cj'vl].taaee se dostává do degtruktívaí ťl1aleEt1ky: etá}é onezování Erotu poeléze os).abuJe inet1n1ty
x) Vlz kapÍtolu 11.
rr) Civlll"gatlon gnd {!s Dlscostentg,
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gubJ€ k tu-obJektu'

Jínž llclgký orgaalsnus prvotně Jest a po rĚnž prvotně touží.
Rozilělaní ěaeu hraJe v této přeněnó podgtatnou rol1. čtověk exlstuJe
Jen g!.ěae,
Jen v pr:acovních óaecb Jako náatroJ odclzenébo výkonu; zbytek doby Je avoboden
pro sebe. Iá-I1 průněrný pracovní ilen věetně přípravy a dopravy
do práce a z práee deaet bodln' a vyžadu!í-}1 blologlcká potřeby apÁnku a potrevJr dalĚích 10
bodta' pal by vo}ný ěae byl vždy ětyř1 hodtrry z kažttýcb ětyřladvacet1,
a to po
větĚí ěágt 1lilského žlvota. tgnto ěae by byl potenc1á1ně k ólqozlct
pro l1bogt.
AvšaI prlnctp llboatí,
laŽ ovládá 1d, Je roaděaeovýr 1 v too ao3lelu, že boJuJe
protl ěagovénu rozě}enění l1bogt1 a protl
JeJínu rozdělaní do nalýcřr oťtdělenýctr
ilávek. Spoleěnoct ovládaná prlnc1pen výkonu nueí nutoě ukláóat tatové rozělanění,
ProtoŽe.1rgan1enue nuaí být cv1ěen pro své odclzení u eaqýcb kořenů - u eao 11-' Iueí
ee uě1t aapoínat na požailavek nsd,ěasového a netrŽltečnébo uspoko.
.!,9g!.1.
A oad to se odc1zenÍ a šlkování rozšlřuJe z pracovníJenÍ' na "věěnogt llboettr.
bo tlne t do volaého ěagu. TaEová to-ordlnace nenugí být a nebývá
wnucena zvněJĚLu epoIeěenakýnÍ ělnÍtelt.
zá}lední kontroly vo1na ee doeahuJe déltou pracovního dne a úrravnoua uechantcLou rut1aou odelzené práce; ty
ryžaduJí, aby volno
by1o paeívní relarací a rg-Lreací energle pro práel. LŽ v poslednío stad1u lndugtr1ál.ní cÍvll1zace, když r0st produEt1vlty brozí překroělt hranlce stanovená
represívní don1nací, vyvlnula tecbotka nagové uan1pu1ace prúogrel zábavy, který
příno.LontroluJe vo}r1ý ěaa; až nyní stát přeJÍná vnucování těchto
kontrol. x:)
.Ieótnec nená být poaechán o gamoté. vžEY[ llb1d1náIní energle, vytvořená
ld, ponecbána aobě rané a podporováaa evobodnou lntel1gencí vědonou st noŽnoetÍ
osvoboó1t só od rea11ty DePreg€ ' by vyiroělla
protl evfu stále clzeJšín onezenín a
ue1lovala by o pohlcgní stále ae rozělřuJícího
pole er1eteněoícb vztahů, ěíož by
deoogctrovale reall,tu ego a Jeho represívaí výkorry.
organlzaee eoxuallty reťlektuJe základní rysy prlnclpu výLonu a toho,
Jat
organ1zuJe epoleěnost. Freud zd0raziuJe aapekt centrallzaee,
lež Je zvláĚtě opgratívtsí přl .eJedoocovánír rúzr1ýcb obJektů ěásteěoýcb lngt1nttů v 1lbldlnální
obJskt órŮábo pohlaví, e v budování nadvlády genltá1lí.
V obou případeclr Je aJednocovací proc€ o repreoívní . to
Je ěásteěaé 1net1rrEty ec wobodně nerozvíJe;í do .vyšěíbor eta(l1a uapokoJení
Jež zachovává JeJ1ctr
cíle' ale Joou on€ z eqY a redukovány na glužebné funkce. Tento procea ilosahuJe
spo1eěenskJt nutné decerua11zace téla: l1bido ee gougtřeEu;e v
Jeilné ěást1 těla,
zanechávaJíc větš1nu ostatnÍbo Yolnou pro použltí
Jako náotroJe př1 prác1. Cascvá
redukce l1blda Je tak doplněna Jebo prostorovou redukcí.
Sexuá].ní lnat1nlt půvoáně nená vnější ěasové a proetorové omzení evého
eubJektu a obJekt.u; oeruallta J6 Evou povahou .polynorfně-perversnír.
Spoleěeneká organlzacg seruálnÍho lnatlnktu zakazuJe jako ogrverg€ praktlcky všechr1y
Jeho
nan1featacc, které nealouží ě1 nepřlpravuJí reprodrr}ěnÍ funkcÍ. Bez neJpřígněJších onEzenÍ by tyto nanlfeatace působlly protl publlnacl, na nLž záslví růst
r) Aby bylo Jasno,.každá foroa-společnoatl, každá clvlllzace
nusí vynábat praco!D{ ěao pro obatarávání věcÍ pro žlvoi nezbytrÚch 1 zbytných. Ávěak nb
11btd1nálního
erot1ckéhor. (

podata
agreáívního a dokonce
pozn. )l l
átr.34'
.51 1 poŽÍLl
l 6lf
pracl (prlnc'.peB
cÍpen reeJ.l
lncÍpen
reallty)
reallty)
a Eroten
rlnclp výko
výkonu) a Eroteu.
9,g pracÍ (prlnclp

u lopulzů narcletgt1ckého,

l{eaolřlterný 3e LóffiIIE'rň'IE
(prlac1pen ltĎost1), ale nezl
PoJeu neodclzené a il'b1d1náln

$fi:Í"13:a"
ll:li.l,i'ili #:íl
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NeexlstuJe epoleěensLá organÍzace 1nEtlnltu mrt1 para1elní organtzacl
Erotul právě hloubta, v aíž lnot1nkt půaobí, cbrání Jej
.Frotl táto netodlc}é e
syBteBat1eké organlzacl; kontrole Jeou přístupná Jen J1eté Jebo odvozené proJevy. .Iako konponent 8ado-Baaochigtlckébo uapokoJení spadá poťl příaná tabu perverze. L přece Je celý progr€ o ctv1l1zace unožněn Jen přeněnou a využ1tín lngtlrrk1u
enrtt ě1 Jeho der1vátů. odklonění pr1nárnÍ óeatruttívnost1
od ego k vněJšínu
tÝětu eytí techn1c\ý progreB' a využltí lnetlnktu eort1 pro utváření superogo
doaahuJe' že se ego llboat1 podřlzuJe punltívně prlnc1pu reellty a zaJlštuJe
clvtllzovanou noral{tu. Pří této přeněaě gE 1netlnkť aurt1 dává do g1uřeb Erotu;
agreeívní 1npulzy obstarávaJí energll pro otálé aěnění, ov].ádání a vy|roř1siovárrí
přírody k proapěchu lldetva. Crovet napadá, ětěpí, nění a nozdrobuJe věc1 a ž1voělch3r (a per1odlc\y t r1d1), a rozšlřuJe přl toa gvou v1ádu aad světan a po}g:aěuJe k etále bobetěírn gtadl.íu civtl1zsce.
C1v1l1aace vĚak zacbovává po celou tu
dobu znamení avého anltelnébo koaponentu:
.. zdé,se, že Jene téněř př1nucenl akceptovat broznou !3lpotézu, že v eané
struktuře a substanc1 všech lldských Eonatrukttvních aocÍálních cnab
Je
vtělen pr1aclp € B rt1'
že není progreeívního 1npulzu, tterý by se nenusel
vyěerpat' že 1ntelekt aeaůža obstsret řáťlnou stálou ochranu prot1 prúboJnánu barbargtví. x)
Společenaky ugněrněná destruktívnost oóba1uJe vž(y znovu evůJ půvott v pudu,
Lterý vzdoruJe vší už1teěnoetl. Pod růzaorotlfu1 raclonálnÍnt a rac1onal1zovan5ln1
BotíÝT pro válku protl národnín a aLup1novýn nepřátelúur Plo deetrrrLtívní poťtnanění ěaau' ptoEtoru a ěIověka, ge nanlfegtuJe ortelný
partner Erotu.
.Př1 konsttrr}cl oeobnost1 ce inotlDkt
degtruLce proJevuJe neJJaarrěJl ve
fornování super-egol .-)
.'1"tě' svou obrannou úIobou před .nereallatlcLýu1"
tnpu]'zy 1d a gvou.funtcí v koneěnón vítězetví aad o1il1povsLýo Lonplereu buduJe
grrpsre8o Jodnotu ggo a cbrán1 Jl, zebezpeěuJe
JeJí rozvoJ pod pr1nclpca real1ty
a PracuJe tak ve glužbác}r Erotu. Srrperego všat óocďruJe těchto cílů protl ld,
obraceJíc ěást 1nat1nttů dectrutce prot1 ěáat1 ogobnoatl - deetruuJe a rrouětěpuJe. Jednotu ogobnostl Jako celku; tek precuJe ve alužbě antagon1ety 1net1npu
Žlvota. Tato dovnÍtř zaněřtná deetruktívnost vytváří nad to uorálaí
Jádro zra1é
oeobnoatl. Svědoní' neJpěetovarĚJěí oorální ě1n1tal cí,vll1zovanébo
Jedlace, vzn!.Lá proeyceno íagtlntten eortl; kategorícký laperatív, který vynucuJe auPsrego'
zůatává ínperatíven gebedeetrutcc, aĚ koaatrtruJe goclální e:lstenc1 ogobnoetl.
Dílo represe poukazuJe na ínetlnkt solt1 1 ne 1natÍnkt Ětvota. JeJÍch f&e
Je
norná].ně zdravá, aIe uČržuJící ae přÍanoet supgrego tuto zd:navou roYnováhu otále
o}rrožuJe. lCín víc ělověk zadržuJe avé agrecívoí tendenee vrlěl oatatnín, tía tyranštěJší' to Je agreaívněJěí ae gtává ve gvón ego.1deálur.'.. títs lntenzívněJěí
ee etávaJí agreeívní tendeace Jeho ego-1deálu prot1 vlaataíau ggo.r xxx)
v ertránnín případě aúže v gupere8o přev}ádnout uelancbol1e, rč1atá kultura
.drubeq s|roaaždlště pro
Ínst1lůtu gertl! ! supgre8o ee nůže stát
lnetln&ty
gxx)
Éartl'.
toto extrénní nebezpeěí ná věek
[;;;;.;-;;Já4';
eítuací
"'n
ego. Protože výcledken práce € g o J€
r) Btlfred

Trotter:

London 1953,

,
str.196-7.
rx) Vls Preudl S\r Yar? ln Colleoted Papers, Y, str.2?3'a náel.
rs) Tbe Ego antt tlre Id, etr. 79, 80.

r:rrx) Eantóž, gb.

77r 79.

-71 -

-91 .tg.r1B tffi1r

.
-f,ptcBleJdaeluT
l]:fi:::l:í"l^:fi
.T"::;,;HT.::l''l }:ffi]:I ffi;

-T^IpEt noAoplaa; 1zeu ;uafods 1111paso ou?ou o1rfq fqy .ITe qc'lr?uÁT1lÍ|.I19ep
eTg1e ItrQuToÁn{ apeA eoBzTTTÁTagerto.rd ?ftuEt 'ecBzTTTATc ocTlleTBTB }uTř}BJ
*9A1 A '*'A1 'Pote a1to1oqcf,eda1eu BAopngrIJ ?E?u ^ .1re1uotr oluel ot oť v
yayfnca.rd

B.TTB.'.E
* .o",n"ii"ffi:[::";:T:i;#:;'::
:|..;ř,::";::::
;

.TTT{o.rg,(alElae gJel{ .ace.r'a1u1sap f14npo.rd
1;
tgloard npnso nE ea g^glsop 'gt{gTpod ecuo{op
Trra?Tu noať t*al{
16 oqen
o?e.redne 1d.r1 ota e7 'uyg, .11.rus B ;uEzgr{oez oqgu+sdl lladzeqeu afneale.ta
oq npTqTT 11o.rd |oq oqaf .o8a.radns A ll1tlTlstrt qoruÁ}eeJ& ;uezoqoaeo

3.

F1loeoflcká

oezlbra

Freudova teor1e c1vlllzace
vypIývá z Jeho psycholog1cké teoríe Jeho aázt.
rT Da procee děJtn Jeou vyvozgqy 8 analýzy
duěevníbo aparátu Jedlngů' kt.ří
Jsou žtvoucÍ substancí děJln. teato Jeho přÍetup pron1ká
natol1t za ocbrannou
ldeologlÍ'
aatoll& cbápe krr]turní 1aet1tuce v ton
o3lslu, Jat utYář€ J í
Jedlnce,
J.Jlchž proatňednlctvíD frrrrtuJí. ZdÁ se ovšen, že peychologtcký příetup
Y !oZhoduJícín bodll zkIanall itějlny se ushrteěňovaty .ta
zádgr Jed1nců a Bad Jedlnc1. Zákony tlilJÍnnélro proce'u neby\r
působÍcÍ na Jedlnce, ale spíěe zákoqy,
3íkoqy
x)
JeŽ ov1áda$ re1flkované inetltuce.
&ot1 Lr1t1ce, která byIa v tonto eu3lalu
vuneg€ n á' Jsee poukazovall, že Freudova peyebol.o8te
ea}rá do onó dlmnze óuševníbo aparátu, v aíž tro Jadlnec
Ještě 8enu8' rae pxtonnoat
J9 J"ětě-;;'1;;;;.
Ea soclologtclou
das1ndlvlóuallzací
oóha1uJe Fraud deslndtv1&1a].1aac1 paycbolo.
glclou: odbeluJe, že blologlctá
dsglnd1v1dual1lac€
a3 u^gluteěňov"i" n" prlrc1pu
líbogtl a tlrvá4l,
aoc1olog1ctá za prÍaclpu roa}1ty. Proto,
že Je t Loncepcí
pJ.ataou pro 8enu8'
Je ,Freudova peglchologlo jeČtnce Der,gg á*"oJ n,..on. o"oo
rodová paycbolog1e poJíná Yýtyw t.n6ttnttů
JaLo YýlryYy ilěJ1nné: opa},rJící ee
Qtnanltu boJe Erotu a tDst1nnu surt1, boJe výetavby a
dsetrrrrce n:.triry, io"*
€
e DáYratu potlaěenébo unožňuJe a organlzuJe
blator1cLá sltuac e, za níž probíbá vývoJ l1óatva.
Ietaps3tcbo1oglcLó tnpltl*e
Freuóovy t9or13 věak qyboěuJí ra rángc
eoc1o.
logle. &É'nární lngtrnltJ
gs dotýLaJÍ řlvota a gctlr
coř laueaá,
že ee dotýLa.
Jí or8aatctó buoty Jato tekové. .Jaou vazbou aezt organlcLou
e neorgolclou
blotou, a na drubá atraně 1 vagbou nozl organlgtou
bnotu o JeJíll aeJvyěěínl óuĚev.
níní proJcvy. .Iín5b1 alovy, vc Preudově tec1l
Jaou Jlató předpotle$l
o atnrktu.
Ďo záaadnícb nodo bytí, obs9!u39 tadgl rnplÍt*e
oato],ogtcLé. V tóto teP'tols
s€
že tyto lnplt}ace Jaou víc noŽ fornáln!,
Poluaín &Láeat'
Ža přÍaluěí k gák].aóníau kontertu západní ftlogoble.
Glv1llzace
EaěÍná poťlle Freuda tau' kóo 9€ Estoótc$r
ooezuJí zátla&rí 1notlnt$r.
T organízování lnstlnttů lae roapoznet
dve záLladní způsoby:
a) onezgní aerua11ty, J€ ž vyúaf,uJev trvaló e
rozštřuJící g€ shrrp1nové Yzta}v'
b) onezanÍ degtru}t1vaích 1netlnttů, Lteró vedg
k ovládání ělověta a přÍro(y
a k lnólvl.ltú].ní a skuplnové loralltě.
Komb1nace těcbto dvou gl1 gtáIe úěboěJl
poáporuJe ž1vot stéle většÍcb akupln. Brog
tek nabývá převa\r nad avýn protlvnÍlen. Spoleěenetó využÍtí gteví 1oat1ntt gort''
óo elužeb lnstlnltů
á1vota.
Proces c1v1ltgece však rozš!řuJa atupeň
aubltlgce a řízaaé qgreae, a oboJí zase
oolabuJe Eroe a uvolňup destrrrttlvttu.
to by tedy znaneaalo, že po}ro1
Ja vž$l
vázáa !a rogreaívní irea.l va str|ůtuře 1ast1nLtú (koaec
toncú ne 1aat1nLt art1)
a růat glv1]'llace
Že Je proválen etálýn, 1
r4y' potleěenýe trpu1aea apošlnort
r koaeěnóu rrapoLoJenÍ. ZYyiování eocl a produH,ívnoatl
ee ualuteěňuJe destrutcí,
Je! Je ulno recloaální nutaogt. Eledáaí svobodgr zatenňuJe
hledáaí t1rváa3l.
loblrbá \ypotáza,
!e Lultrrra . v1e qpoleěene\l vyut1tó
1ryrrlqy - poillóM
rládě prtac1pu tlrvrl4l,
ěesto prooáele&ovale pcychieo"r9.o.
bogrca .obsebuJe?

r) Y1l lbgodor lrlo"oo'
.*"*l3í*:,
-?7-
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Bo af TTuPÍtt3o B B1oAT? ÁtluTtEuT 11fo4oden fqe
'o{}E tglsqoq B
}91?a eTgla ea ylfq naoqo9z o afnllen :TlrrEE n+{uTtsuT Tlo.rd TPoq
E9Á6 9A nJnlTntr ;;pa1Áa golg .nloJg
cou ;o7fe.1yatÁa-n.mt1n{ 8u gt'ÚB9T{n .;uazeuo
af gupeuz {Bf refnzeqn TcBzTTTATo a f,u9a.4g ndloulcd BT}e gTgls I g{TTeA
(xxx.&ÍI1IBI TcnToAe A BAT1oE qctuT9nlTlTlguT l{c}c1fnpoqzo.r z uepa! Bz 191ouue1 A
TlsouBqcauod r11eoual1trafqozeq. lledzaqau afnTraod EtaqoE tzgc B ,1*:r oog^Fn
?nE9t tr epn.Igus BpTqTT .oqIu1p8rr3r-o11ue8. Itaťod oqaf au9ufaz .oq;zcuaieÍ BTúo9&l
po
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ole3sní' Lteró Je třeba překonat a přeuěa1t v JlBó. Ego ee etává předrrrěeqýn
- a to aeráv!'ale oa
pro po(baiováaí e produltlvltu
Jeléko}l podníncc, tterá volá
po takovón pogtoJl. Iar Schcler zdůrazn1l, že .af, vědolý aebo aevědoqý tnpula
nebo vůle l noci nad přírodou Jo Dr1uun uoveo.i ve vztabu noderrrího ělověka } bV.
tí, I,e ctrutturá}aě předchází uodernÍ vědě a tecbalce . rPrg a e-Iotlc\ý
aatecedent. věógckébo qyĚIení a lntuÍce..,
organlauus tÓ apádgr_L.ovláóání
Lor1orl
aakouěí přírodu Jato vyzývaJící t přeaořenÍ a koatrolc. ZZt A v d0aledku tobo
Je
síla a provoLace v boJl. přírodou, př.eloaáváaí regÍgtcace. ?e!t práce a nrlorl
něnáau poetoJt L práct so přgógtavy o obJaktÍvnía avětě JevÍ Jato .ayubo$ pro
.reElsteDcer.
agreal.'
ěln É nu Jeví JaLo ovládání a reallta
Der €
ScbgJato
rpoznánín
lcr aazývá tento způaob qyěleaí
pro ovláťtání a rlepěch. a v1dí v něn
:s)
apoclílc\ý nodug nyšlení, JeŽ ovMd1 vývoJ rodernÍ ctvllteace.
Utvářel neJeo vl'ádnoucí koacepc1 ego, lyalícíbo a JednaJícÍbo eubJetstu, rle 1 obJektívaÍbo
evěta' Iterý uu příaluěí, koncepcl bytÍ Jako tetovébo.
AI' uŽ Jaou t.nplltace původní řgcká Loucepce logu
JaLo 3o9enc9 bytí Jakákoll,
od Laooalzace Arlstotelakou
loglkou se poJeu lrogu aíeí g ldeou pořáóaJícíbo'
LlaelťlLuJícíbo a ovlá.l.Jícíbo
!oz|tnu. A tsto 1dse rogulu ge dogtává do gtá].e petraěJšíbo aatagoatenu L PogtoJfu a ecbopnoaten, které Jaou apíěe reeeptímí než
tvoř1vó a ualluJí apíěe o uepoloJení aež o tfangcondenc1, jež zůatáva3í np;aty
e prlnc1pen libostí.
.Ieví ae norogumé a lractoaélní. Aby aloužtly po}rolu .r$3ulu'
tusí 69 podnanlt e pohltít. Bozun uá zaJtat1t rozv1nutí lldetýcb achopnoatí stc].e
úě1lněJóí přeaěnou r erpl.oetací přírody. zdá ee věrk, že v toato procesu ustupuJe
cíl proatředtúnc ěaa věnovaql odclzené pt{cl poblguJ€ ěae pro lnd1v1duá1ní potřeby a urěuJe tyto potšeby. Iogos ee rozvíJí Jako Io81Le ovládání. A kdJž koneěaě
Ioglle reóutuJe Jedrrotty uyšleaí na znaky a eyoboly, lákony qyólení ae etávaJí
teebnilani
Lalkulase a uanlpulace.
LqgÍLa panatví netrlrrofuJe nevyzývána. Ftlogof1e, která vyhrocuJe vztah mzt
atrbJeLten a obJekten, podržuJe t obrag JoJ1cb stsíření. neúnorná pnáce tranecgn.
duJícíbo eubJektu ústí v závěreěnou Jedaotu eubJettu a obJe1tur; v 1deu rbytÍ-u-aebe.a pro-geber' erlstuJícíbo ve vlastaín naplnění. Iogos
uepokoJ.eaí:protlřeěí
Iogu oóclzealz vn1třaí děJ1ny zápa(tní netafyz1$l oŽlvuJo úa1lí
Je lrarnon1zovgt.
Toto úallí Je klaelc|gl fornulováno v Arlatotelově
b1erarch1t nod0 bytí, která
kurr1nuJg v aúe-.!pgi
Jebo erlstsnce Jg rrrěována pouze Jín eaqýn, a Je .ebou
eaoýn Y€ Ýšecb steYgctr a podníalách. y296tupaá &řlvka ttěnÍ
Je uzavřgne v' olrubu,
Lterý ee pobybuJe gáD v gobě. Ilnulost,
přítonaost 1 budoucnoet Jeou v aěn uzavřeay. tsato modug bytí je podIe Ár1atotgla vyhrazsn bobu. l po\yb nyšlení,
č1até uyšIení' Je Jed1aýn .enp1rlckýnr přlblížeaín. bp1r1c$l
evět ee Jlnak na
podobnéo naplnění nepodí1í, JeD .Erotu-podobaál totůa apoJuJe tento avět
Jebo
účelero-aobě.
[ús tbeoe Je ěástÍ un1v9rza, oltolí tv0ree, páD a epealtel,
ale
nodBg \Ytí' v oěaŽ veškerá mžnogt Je aluteěaoatí, v aěnž
naplaěn.ptoJ€
1
1.
Je
bytí.

r) 9le l1eaearc\gftefornsn

rr) Taltál'
rg)

totól'

unó dtg cgaaollachef3, lalprtg

alt. 298-299. Scbsller
te!.n".
etr. {l9, 161.
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.Dag lort
der Yerc6barra8 tgt der daaeteaóe
Ge1et, der ileg ,.e'ao *Íaaen
ge1'gr solbct ala allgenoíaea
|es€ n ln se1oer oegenteíle
o. .D.CbBut, .
etn gegenee1tÍ.ec Anertenaea,
rolcbeo dgr absolute oetat
1gt.r
Tyto fornulace ae obJevuJí ne aíatě
rozboduJícÍn, tan, Lde Eegalova
aoalýaa
pnoJevo ducba doaábla rgebgvědoní
j*"
ducba'bytí-v-sobě-a-pro-eebe.
ri{egatÍvaí vztďr E druháuu.
Je to nakonec v ex1aienc1 ducha
núg
přeoěněno
JeLo
v proóuktlvitu,
Jež Je receptívností, a Y eLt1'1tu,
aaplaěnín.
leŽ
Je
Begelova
preeentace ayatéru v EncyLlooed1é
toněí alown rraduJer. Ft1ogo4'le
západoí c'.
vtlÍcaee vrcbolí v tileJi' že pravda
tkví v aegacl prlnctpu, který
tuto
e1v111.
zacl ovládá
negacl ve dvoJÍu myslu tobo
elova 1 Že tot,tŽ svouol se
reá1ná Jea v ldeJÍ, a že neloaeěoě
Jeví
proJektu;ící a transcenduJící
prodrrttlv1ta
bytí docbágÍ uaLuteěnění ve
věěnén níru aebevědol6 rsceptívaoat'.
Fenooegolor1e ducba zachovává
vestrze napětí rezt, oatologÍckýn
a b1gtor1c.
\5ln obsabeut proJeYy ducba lsou blavhÍ
atad'la aápadaí clv1ltaace;
tato děJtnaá
atadla zůetávaJí však zasažena
negat1vÍtou. Duch přlcb ází
h'
eobě
Jen v abgolutaÍn
věilěaí a Ja&o ebeolutaí vědění
. tle to souěagaě ěae pravé forryl
fcoy bytí. Bytí Je sa'ou avou
*lšlení a pravé
podatatou rozunsu. t{eJxyšší
forue rozu'u 3e vša&
poóIe Hegela větělaou protlLladen
převládaJÍcí forny:
Je to doseženďr"e.lněnÍ,
transperentaí Jedrnota eubJaktu
a obJektu, un1verzélního a
1ndÍvÍěrúlníbo'nÍLoll etatlcká, ale dJraan1cká
Jedaota, v níž Je všechno agnr
.radostÍ.
aěaíu e
uvo.nožnoetÍ. hgce (lěJln se
"ooelšaěnín,
v aJJuucb naplní: e]'1anee
zrušeng'
s c nÍ 1 trangcerÉe.cs a plynutí
Je
ěagu. ouetr 'prJtonává gvou
ěaaovou fornu'
6{ čae.i (|.. hebt se1ne Zettforn auf;
ru tulgt
d1e
ZeLt..)
děJín
"cí].',
však
vu poJíuá av'J obeabl síla,
znokterá vykonává potlrobsní
ěasu Je vzpooínka (re.kolekce}. AbgolutnÍ věděaí', v
něaž ducb do69hotr" 'va pravd3l,
rduch vetupuJící
Je
do eebe oarna' když rušÍ svou (vněJšÍ)
extsten-et
a předává vzponíace vlaataí
tón r ( ... .'og1n Inelcbgehen,
ln relcbeger se1n Dasen verláeet
und aeÍ'ne
GeetaIt der Erlnne3u''g úbarg1bt.'}
aytl o""' l,o-utrast1ptaou
tranacendeací
k budoucnoet1, ale pokoJnýn re.kap1tulovánÍn
mlnulostÍ. YzponÍaka, ttará
zacbovaIa věe, co bylo,.Je,vnltřní
a vakutku vyšěÍ fornou
eubgtance.o
(..."
dag rnnere
und 1a der Tet hóbere For.n der
Substenz'. )
'.akt' že vzponínta ge zde obJevuJe
Jako rozboduJící kategor1e po neJvyěš{,
fornu bytÍ napovídá vnltřní trend
Hegelovy f1logof1e. Hegel
aďtrazuJe 1dau pokro&u ídeou cyklÍekého vývoJe'
kterJ ae, eoběataěný, po}trybuJe
v reprodutcl a
dotonání tobo, co.l9€ ! .
Přettpokladen toboto
ce'á blstorle ě'ověka (Jeho obJe*ívaÍho 1 aubJettívnÍho gvěta)
"y""j".Je
. no"oo.-jo
t
této
Jabo b18tor11 . vzpouÍatu na Jebo gÍ'nuloet. t|'nu'oat
zůstává přítonna,
pravyn
ž1voten ducba; to co
3e
bylo' rozboduJe o too, co
Jeet. Svcbodr zatrrnuje eoÍření, vykoupení
nlnuloatl.
&rde-ll alnuloet ponecbána gtranou
a zapotseauta, nebude }once
v degtruttÍmío
přesabu. Polrok přeeďru nusí
být
uvězněn..'*",
nyelol, že .ráqy óucha ge
Ť.t"t
boJí bez Jlzevr, věř11' že za
aouěaené rbovně ctvti'tzace
a a vítězgtvÍn rozrrrnu
ge gvoboda
J1ž stera akutečnoatí. Av|ak an1
etát,
Lr
neJeou vtěleaín
pos'ednÍ forny avobodgl. Ál
"por"ěnost
'eou JetkólÍ
á.g'orooÝa.y'
dotčeny ne.
JEou
eYobodou. Pravá avoboda
Je Jea v ÍdeJt. "o"u-nn
osvobogeaí Je proto.duchovní
zá'ežttoot.
Eegelova tl'a1ett1ka zůgtává v ráncílEladenág
da!ýE prlnc1pen realÍty.
Zápední f'loeofle
}oněí ldeou, kterou zaěela.
xa zaěáttu 1 oa toncÍ,
u Ar1atotela 1u Hegela ee wcholný
nodug bytí, vrcboltú foraa
rc'u'u a gvobodJ
JevÍ JaLo EQug' ducb, 9e1qt. l|e koncl 1
ne aaě.tku cůgtává euplr'cký
evět
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x1etzache crponuJe 8l8anttclý
kla.'
na aělž byla zbudováaa aápadnÍ f1logoÍ1e a norallta,
'oJtséna přeaěnu akuteěnoatí v podataty, přeuěn"
bi;;;"il*
podaínek v poilnÍaty B€ t efygteLé.
Sleboet a raroeyelnoet ělověLa, aerovnogt
Eocl
a bobetství, negp3gveďlnoct a utrpení to věe bylo př1řěeDo JakóEugt transcendentáIaínu zloělau a v1ně. Z rebells
ge gtal prvotní břícb, nepoa1ušnost
vůě1
bobu. z |áBLLí po uspoLoJeaí se 9ta1a cblípnoet.
Celá tato řa(la klanů qyvrchol1la
ve zboŽaění ěagu: protoře věeebno v anplrlctán
avětě poníJí, ělověL Je eanou
evou podatatou koneěná Jsoucno a gert
Je aanou podatatou žlvota. Yěěné Jsou
Jen
vyěěí hodnoty' a Jea ony Jaou tedg sluteěn|
reálaó; tr1tro ě!.ověta, vÍra a láaEa,
Lterá ntc neŽáóá a po n1ěen oeprabne. Bletzgcbovo
úellí odhallt h1gt81cké Lořer1y
této transfomace
odhaluJe JeJí dvoJí funkc1: paclf1kovat,
lonpenzoYat e o9pravedlnlt neprtvlt govaaé a ocbránÍt ty, kteří
z Dlcb aeprtvllegovaaé uě1n111.
Úepěeb ZabaluJo vládce a otroky, vláóaoucí a ovládaaé
v pocbodu táto tvoř'vé
r€ p reoe'
která vedla západní c1vl].tzac1 L ctále
vyěšín
výtonnost1. Bogtoucí výtonnost všat Je 1 rogtoucí degenerací
žlvotních "lopňo"
lngttnltů - úpadken ělověLa.
lf1etzschova tr1t1ka ge 11ší ode všÍ akadeo1cLé
pqyehologte v poetoJ1, z něbož Je Yede'a. xletzecbe nluví ve
Jnénu prtnc'pu realtty,
který Je bytoatně antagon1st1c$Í pr1nclpu západnÍ cÍvlllzace.
lradlění forna rozuuu byla popŤena
ne
zákIadě zatoušgnÍ bytí-Jako-úěe1u-o-oobě,
Jato'radoet1, Lust' Jako požltku.
Z této pozlce Je v€ d en boJ protl ěasu: nusí
být zlonena
tyranle dění nad .'YtÍnl
Eá-11.ee etát ělověk eebou sanýn ve světě,
který nu bude skuteěně patřÍt. Pokud
erletuJe nazvládnutý a nepodníněný proud ěaeu - aee4lalná
ztráta'
bo].egtnó ibylor
a uŽ'nltdy být nenůáe - bytÍ obeabuJe
zárod$t óestrukce , JeŽ převrací dobro ve
z1o a a vlce v6rga. Ctověk ge gtane s€ b ou
sanýn porrnaněnín trancendeaee, teh(y,
aŽ ee věěnogt gtan€ přítornrrou zde a
n3lní. IÍ1etzacbova toncepce ústÍ vld1nou
uzavřenébo kruhu; a1toll potroku, ale ;věěného
návratu'.....
Uzavřen5l kru}r exlotoval JtŽ dřÍve: u Ar1stotela
a Hegela, Ja&o sJrnbol bytí-úěelu-o-gobě, JeŽ Árletoteleg r€ z ervoval
Pro núe theoe, Hegel ztotožall e abaolutní
ldeou. il1etzgche věak poJíual věěný oe.r"i-fo""coého
přeeně tek' Jats Jeat,
v plnó tonečnostl s Lontrétaostl1 To
totálnÍ
af1ruece 1nstlnktú Žlvote' zaprF
Je
zuJící všechen úatt a věechnu
JeJlcb negacl. Yěěný aávrat Je vůJ'í a lc:lz! € r otlck bytí, kóe nutaogt ko1nclduJe 8 naplněnín.
*
::::oJe
Věěnoat' ólouho poalední útěcba oóclzené
exlstence, se etaIa Bá'troJen pro repr6al: byla relegována do tranecendentálního evěta,
etala se z ní nereáIná odněna
za reálné utrponí. Teá ee poladuJe pro ze' Jako věěný aávrat J€ J Ícb dětí '
'l1te a růže, elunce na. boranl a
nlluJícího
Jezery,
a allovaného, strach o
JeJích žívot, boleati a ětěetí. Surt;Legt. .Ie poduaněna tďr{y,
násleJestl.tže
Jl
duJe ekuteěné znowzrození věebo, co bylo
na zeml přeťl ní. Ne te{y poubé ópako.
vání' ale cbtěné a Žátlané znoYu-zrození.
Věěa5i návrat J€ proto 1 návraten
utrpení' aIe utnpeaí Jako proatředku pro větěí
uepokoJení, pro stupňování radog't1. x,
strach z boleetÍ uÁ původ v ri.netlnltu g1aboet1*,
Ye fa6u věenocnogt'
boleett' která Je ftnální a fatální. Jeetl1že
člověkova
Je
"moédogtateěně a11o6r xx/, abJ uě1nlla z boleatl podaět afrruace,
vgzbu v řetězcl re.toBtl.
utrpení

fuUerke,I,e7pzLg,AurgdKr6ner,].919'XTY,otr.3o1
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"1auo1agd I?Eug a8 noJa1l .fi19:ou Áef.r gagaoqoaz TcoE B T1eeToq aae1so;fef
|T1goTnuTE ýATs?p z B1ueBeTa T1sop afnqaeqo ?qoE Á aTJoooTTJ BAoqcozleTfl

.9uQ9ň f,1,{q 1caa lfirqoega B BtnB€ auo ,tqe ,TE ww - .lBoulPA w9? Te 1eope.r. .t19a
'upa.IxBB z ueua$a Fgae efnzoÁpo ltlBJA9u oq9u?9Á B{ueTg.q( .ouez.ralod líq g?BE

lnatÍnkty" DěJÍny ontologle reflektuJÍ
prlnc1P realtt;i, který etále vý}uěněJl ovláťlá svět" i{ázory, které vyJadřove' tsetafsa'cký psJáe Erotrr,
by'J ggt'*čeny do poaa*f . Y eechato}og1ckéu pokř!.vaní pšaĚíre\r
v un,nohg'
h*retlck$cb hnu*
tícLt, v bedonáatÍeké fÍ'Ioeoťl1. JeJÍeh ťtěJlny
ěeak..Í doguó ne Ěgé eepeání ..
Jako děJtny p*eněny Erotu v Agape. xj FrEudov* v}l-etnÍ teorla náaladu.Íe
ob*ca$
trenča réclceqllta vládnoucího pr1nclpu realÍ.ty
nahrazuJe v Jeha dí}ě eetafyzLcké epekulace o Brotu.
$nažÍlt Jene se rekapítulovat

plný obe&h Jeho Epekulací-

x} Anderg sy6rerr, Áawa ang Estr* Ph{Lade}plale: .#*stm1eeter
&reag* 1s53'
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