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Úvodník 
 

Vážený čtenáři, 
 

páté číslo severočeské filosofické a společenskovědní revue, které právě otevíráte, 
se soustředí především na problematiku sebevraždy. Inspirováni duchem doby, jenž se 
vyznačuje destruktivitou, proměnami vztahu ke smrti a odtabuizováním mnohých se 
smrtí souvisejících otázek, jsme na podzim u příležitosti státního svátku uspořádali 
symposium věnované témuž tématu. Hojná účast nejen odborníků, ale tentokrát i širší 
veřejnosti, potvrdila naše předpoklady o tom, že sebevražda má pro dnešního člověka 
zvláštní přitažlivost. Přítomní zdravotníci, v porozumění sebevražednému chování 
dosud omezení svou profesionální perspektivou, se svěřili, že si přišli poslechnout, 
jaké je to „z druhé strany“. Ukázalo se, že těch stran je alespoň čtrnáct. 

Jiří Hoblík otevírá v pojednání aktu suicidia na příkladech několika biblických 
postav otázku patologie auto-destruktivního jednání a zvažuje nepatologické 
souvislosti auto-destruktivity a seberealizace. Jan Kaňa poukazuje na současné 
proměny typu sebevražedného chování a vedle „tradiční“ fyzické sebevraždy 
rozlišuje tzv. sebevraždu odkazu, snahu o vymazání stop v kolektivní paměti. Tomáš 
Puškárik seznamuje s nejvýznamnějšími psychoanalytickými příspěvky ke zkoumání 
sebevraždy a jejich užití ilustruje na dvou kazuistikách z prostředí věznice. Studie 
Daniely Tinkové sleduje významné posuny v chápání sebevraždy v německé a 
francouzské lékařské literatuře na přelomu 18. a 19. století, jež vedly nejprve k její 
psychopatologizaci a následně dekriminalizaci. Níže podepsaný autor do čísla přispěl 
etickou úvahou nad nedávným vynálezem jednoho sebevražedného přístroje, který 
chápu jako symptom dosud spíše nevědomého trendu, k němuž jsme puzeni 
zmíněným duchem doby, jehož rozhodující momenty dlí ovšem v nás. Článek Sofiyi 
Valeevy pojednává otázku svobody vůle k sebevraždě na základě diskuze 
neurobiologického výzkumu vztahů mezi sebevražedným chováním a funkčními a 
strukturálními abnormalitami mozku. 

Několik následujících textů je více či méně historicko-filosoficky zaměřených. 
Adam Vostárek se věnuje Johannu G. Herderovi a v souvislosti s jeho teorií o formální 
nápodobě jako jediném zdroji učení si klade otázku, kde se vzal první sebevrah. Marek 
Vodička pojednává názory Arthura Schopenhauera; Radek Holodňák analyzuje raný 
spis Karla Marxe Peuchet k sebevraždě. V českém prostředí je zkoumání sebevražedného 
chování spjato nejvíce se jménem Tomáše G. Masaryka, jehož úvahy a jejich recepci 
tematizují příspěvky Petra Bláhy, Jakuba Chavalky a Michaely Veselé. Bláha 
upozorňuje na metodologické nedostatky Masarykovy rané práce o sebevraždě a 
zpochybňuje jeho teze o polovzdělanosti a ztráty náboženskosti jako příčinách nárůstu 
sebevražd. Chavalka mapuje soudobé literární přijetí, ale i reálný dopad vydání 
Masarykovy Sebevraždy. Veselá analyzuje Masarykovy úvahy o příčinách 
sebevražednosti s důrazem na otázku, jak k sebevrahům přistupovat. Josef Matoušek 
sleduje motiv sebevraždy, jak se prolíná myšlením Gabriela Marcela. Daniel Štěpánek 
přibližuje koncepci nepředmětného myšlení Ladislava Hejdánka na jeho interpretaci 
činu Jana Palacha. 

Na konec zařazujeme tři příspěvky, které již mohou motiv sebevraždy nechat zase 
usnout. K mému článku o potřebě zrušení povinného vzdělávání, který vyšel 
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v minulém čísle, se vrací polemická studie Radana Elischera. Jan Sůsa seznamuje 
s francouzským filosofem Françoisem Laruellem a jeho „ne-filosofií“. Číslo uzavírá 
pojednání Jana Černocha o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém, volně navazující na jeho 
příspěvek o Zlatovlásce z předminulého čísla. Všechny zahrnuté texty jsou recenzované 
obvyklým systémem peer-review. Následující číslo, které věnujeme tématu válka, 
vyjde koncem léta. V květnu na toto téma pořádáme symposium. Máte-li zájem u nás 
publikovat nebo se zúčastnit našich symposií, potřebné informace najdete na zadní 
obálce. 

 
Spokojenost se životem Vám za redakci přeje 

     Hynek Tippelt 
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Kam smrti 
K otázce suicidia a jisté jeho analogie 

 

Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D. 
Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University 
in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D., Filozofická 
fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem. 
E-mail: jirhob@seznam.cz 

 
 
„O nesmrtelnosti duše nemůže vědosloví povědět nic, protože podle něho neexistuje žádná 
duše a žádné umírání či smrtelnost, tedy ani žádná nesmrtelnost, nýbrž je jen život.“1. 
 
Akt suicidia implikuje odkaz k situaci bezvýchodnosti. Jaké však východisko 

slibuje smrt? Vlastní krok ke zrušení bezvýchodnosti i potřeby východisek. 
Nepřekonává však suicidium bezvýchodnost bezvýchodností? Záleží ovšem na 
porozumění smrti, jež může být velmi rozmanité. Jen podle určitého porozumění 
nečeká po úmrtí nic. Jak ale porozumět ničemu? Nic se tváří jako jakási tvář absolutna, 
ale nijaké porozumění k tomu neřekne nic. V našich úvahách nebudeme ale sledovat 
otázku absolutna, nýbrž vztah k situaci bezvýchodnosti, který je setkáním pozitivního 
kroku s jakousi negací. Zde pak můžeme nechat suicidium, abychom o něm uvažovali 
nejen jako o konsekvenci určitého jednání, nýbrž spíše jako o jakémsi provizorním 
uchopení „kam smrti“. 

Tím se nám otevírá cesta ke srovnání dvojího jednání, jež vyúsťuje ve smrt, 
spojeného jakousi strukturální analogií, ale jen v jednom z obou případů nazývaného 
suicidium. 

V tomto případě si nyní můžeme povšimnout kontinuity, patrné na tom, jak se 
významu slova přidržuje právní aspekt. Tomu je pak vlastní jistý paradox: dopustil-li 
se jedinec tohoto „druhu vraždy“, přestává být po vykonání a dokonání právním 
subjektem. A tak alespoň se mu v dějinách Západu připisovala možnost být objektem 
právního postupu. Vůči tomu se musíme alespoň stručně vymezit, chceme-li 
rehabilitovat otázku zatíženou historickými zátěžemi. 

 
K právnímu pojetí suicidia 

 
Právní nakládání se suicidiem začíná u Augustina z Hippa, který v něm spatřoval 

formu vraždy, a tedy porušení pátého přikázání Desatera, s tím, že „ten, kdo se zabíjí, 
nezabíjí nic jiného než zase člověka“ (De civitate Dei II, 20). Je to jednoznačné odmítnutí, 
které ideově vychází z kontroverze se stoiky.2 Od tohoto podnětu vedla ovšem cesta 
ke kanonickému právu.3 Ale zatímco Augustin varoval a argumentoval, koncil v 
Orléans roku 533 se usnesl, že suicidant má být podobně jako vrah pohřben bez zpěvu 
a přímluv, koncil v portugalské Braze roku 563 zakázal mši za duši zemřelých 
suicidantů. V decretum Gratiani z 12. století byly systematizovány tresty pro sebevrahy 

                                                 
1 J. G. Fichte, Werke, X, Berlin 1971, s. 158. 
2 Srv. P. L. Landsberg, Zkušenost smrti, 172. 
3 Srv. V. Lind, Selbstmord in der Frühen Neuzeit, s. 21 n. 
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a koncil v Nimes vyhlásil roku 1284 nechvalně slavné ustanovení, že suicidant nesmí 
být pohřben v posvěcené půdě, takže byl definivně vykázán ze společenství křesťanů.4 
Teoreticky pak tuto tendenci vyztužil Tomáš Akvinský, podle něhož se suicidant 
proviňuje vůči sobě, když poškozuje přirozenou lásku k sobě samému, dále vůči 
společnosti, jíž je členem, a konečně vůči Bohu, který mu dal život a který je jeho 
pánem. (STh 18, II-II 57–79 Quaestio 64, 5). Z tohoto postoje pak vyplývá požadavek 
usilovat o zachování svého života za každou cenu. Ale tím se také de facto vyjadřuje 
uznání heroismu martyrů, kteří podléhali protivníkům bez vůle po úmrtí. Do civilního 
práva se téma suicidia dostalo během 13. století v říši, kde bylo umožněno konfiskovat 
„delikventův“ majetek po vzoru římského práva.5 Suicidium bylo vnímáno jako 
narušení životních pořádků, jež bylo zapotřebí narovnat, a to tedy právní cestou. 

Na západní pojetí suicidia působila kromě již naznačených argumentů i narace. 
Myslíme tu zejména na jednoho z nejslavnějších suicidantů vůbec, na postavu Jidáše 
Iškariotského, který se provinil zradou i zničením svého života, a na základě toho, 
koho zradil, se stal obrazem sebevraha a navíc (díky svému jménu) nelibým obrazem 
Žida. Jeho zrada je obtížně vysvětlitelná. Její motiv nespočíval jistě v ziskuchtivosti. 
Především však se tu jedná o tragickou postavu, která po svém činu odmítla žít 
životem zrádce, a proto také chtěla vrátit oněch tehdy ještě nepověstných třicet 
stříbrných. Nicméně velekněží tyto stříbrňáky jako špinavé peníze, ač je prve vydali, 
nechtěli uložit do chrámového pokladu. Jidáš je tedy antihrdina, který otázku života a 
smrti zosobňuje v čase mezi Poslední večeří a ukřižováním Ježíše, jehož má být 
protipólem, vyňatým z jeho vlastního okruhu žáků. A přitom zosobňuje nejen zradu, 
nýbrž i lítost. Současně představuje také jakéhosi činitele v „plánu spásy“, ačkoli pro 
sám vývoj pašijního příběhu jej není nezbytně zapotřebí. Podle donedávna 
zavedeného výkladu gnostického Evangelia podle Jidáše byl Jidáš naopak osvíceným, 
který pomohl Ježíšovi osvobodit se z vězení těla. Dnes je však třeba tento tendenční 
výklad opustit a nevidět v gnostickém spisku rehabilitaci Jidáše.6 Pro nás je pak 
rozhodující, že Jidáš je postava zošklivující suicidium. Ale právě proto, že je to postava 
v nemalé míře neuchopitelná, můžeme jí rozumět i jako výzvě právě u tohoto tématu 
zvýšit citlivost vůči tvářím a příběhům. 

Ve srovnání s tím může působit úsměvně snaha německého barokního spisovatele 
Abrahama a Sancta Clara (1644–1709) jako předbežného freudiána. Podle jeho 
satirického románu „Arcilotr Jidáš“ (Judas der Erzschelm I., 1686, II. 1689, III. 1693, IV. 
1695) se dostalo Jidášově matce neblahé předpovědi, a proto nebohá žena pustila 
svého synka po vodě do širého moře. Jidáš se však později vrátil, zavraždil svého 
nevlastního bratra a jeho otce a pak si svou matku vzal za manželku.7 

V zájmu naznačené potřeby citlivosti je vhodné si uvědomit, že nelze pochopit 
člověka a jeho záležitost, pokud vyjdeme z odmítnutí, v tomto případě z odmítnutí 
suicidia. Nelze hlásat ohled na trpící – a zároveň na ně pohlížet prizmatem negace 
jejich osoby. Nicméně je potřeba kontrastu Jidáše a Ježíše přiznat jemu vlastní základní 
význam: Jidášův příběh totiž zahrnuje nezvládnutí života i smrti, zatímco obraz Ježíše 

                                                 
4 Srv. V. Lind, Selbstmord in der Frühen Neuzeit, s. 26. 
5 Srv. V. Lind, Selbstmord in der Frühen Neuzeit, s. 31. 
6 Srv. J. Hartenstein, Evangelium nach Judas. URL <http://www.bibelwissenschaft.de /wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/evangelium-des-
judas/ch/91c0c2c9f5045134affe0712b939c3c6/>. Cit. 16. 11. 2018.  
7 Srv. Aicher, M., Judas der Erz-Schelm (Abraham a Santa Clara, 1686 –1695), 310 n. 
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chce vypovídat o neuhnutí před hrozbou smrti a zvládnutí utrpení, jež na něho 
dolehlo. V tom se poměrně záhy stal vzorem pro mučedníky. V naší souvislosti je 
užitečné připomenout, že stoičtí oponenti křesťanů považovali tyto mučedníky za 
sebevrahy.8 Jako by stačilo jednat způsobem, na který držitelé moci reagují trestáním 
na životech. To by ovšem odpovídalo dosti širokému vymezení suicidia, o jaké se 
pokusil svého času Émile Durkheim (1858–1917): „Každý případ smrti, který je 
přímým nebo nepřímým důsledkem pozitivního nebo negativního aktu oběti samé, 
aktu, o němž oběť věděla, že by měl vést k tomuto důsledku.“9 Ale tím spíše by pak 
suicidiem byl potenciálně jakýkoli vstup do vojenské služby. I s ohledem na tuto 
úvahu se chceme pouštět do srovnání suicidia a jistého jemu analogického jednání. 

 
Hebrejské obrazy suicidia 

 
Naznačené legalistické a narativní způsoby uvažování o suicidiu jsou ale bytostně 

cizí světu starověkého Izraele. Právní, církevněprávní a teologické nakládání s 
tématem jsme naznačili, abychom si trochu vyčistili stůl a do úvah nevplétali 
problematiky, jež si samy zasluhují problematizovat. Nyní pak si můžeme ve druhém 
kroku ukázat jednu, i když archaičtější alternativu. 

Ve srovnání s negujícím obrazem suicidia je stará hebrejská tradice střízlivější, ale 
i subtilnější, ačkoli nabízí jen několik reprezentativních příkladů. Suicidium nebylo ve 
starověkém Izraeli patrně ani příliš častým jevem – lidský život trval poměrně krátce 
a při anticipaci jeho skončení lidé vyhlíželi nepříliš vábnou stínovou jakobyexistenci, 
dalece od Boha vzdálenou. I nářky obsahující přání zemřít (Ž 115,17, srv. 6,6; 30,10; 
88,11; Iz 38,18) byly poměrně vzácné a je možné, že navíc právě jimi se případné 
suicidiální inklinace kanalizovaly. 

Z několika vyprávění, v nichž suicidium sehrává jistou roli, pak v souhrnu 
vyplývá, že záměrné sebezabití nebylo samo o sobě zatíženo tíží mravních posudků. 
A izraelské právo je nijak neřešilo. Jeho zmínky souvisejí spíše s étosem, pro nějž měla 
svou důležitost měřítka cti a hanby. Pozitivní anebo chladný postoj lze těžko očekávat. 
Suicidium bylo vnímáno spíše se zármutkem a pokud je někde naznačen negativní 
úsudek, tak vzhledem k příčinám, na než je čin odpovědí. Uvedeme si tu tři výrazné 
příklady. 

Otázku cti a hanby zosobňuje král městského státu Šekemu Abímelech, který se 
podle tradice stal prvním strůjcem pokusu o izraelské království (Sd 9,50–56). 
Historicita vyprávění je sice nejistá, ale na tom nyní nesejde. Vyprávění znázorňuje 
distanci hebrejské tradice vůči instituci království – a této anarchistické tendenci 
přitom slouží žena z města Tébéc, která na hlavu Abímelecha jakožto oblehatele hodí 
kámen a smrtelně jej zraní na lebce. Přesto se Abímelech poté zmůže k příkazu svému 
zbrojnošovi, aby ho proklál mečem. O Abímelechově údělu bylo rozhodnuto, on sám 
ale chtěl alespoň v poslední chvíli nabýt vlády nad sebou, rozhodnout o sobě, vyslovit 
poslední slovo – aby neplatil po smrti za toho, kdo podlehl ženě. Prostě výraz otázky 
cti a hanby. 

Jiným způsobem ženě podlehl bájný hrdina, boží zasvěcenec Samson, sluneční 
zachránce (Šimšón „od slunce“ / „Sluníčko“), fyzicky i sexuálně velmi zdatný. V našich 

                                                 
8 Srv. W. Lind, Selbstmord in der Frühen Neuzeit, s. 23. 
9 Cit. z P. L. Landsberg, Zkušenost smrti, s. 172 n. 
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úvahách sehrává prominentní úlohu, protože jeho příběhy končí jeho naprostým 
sebezničením. Podle 16. kapitoly knihy Soudců to souviselo s jeho úplatnou 
pelištejskou partnerkou Delílou (její jméno se někdy vykládá jako „spadávající vlasy“, 
ale také se má zato, že je v něm zachyceno jméno starosemitského démona Lilit, spolu 
s nímž může její jméno evokovat i „noc“ - kontrastně k Samsonovu jménu). Píše se o 
ní, že ji miloval (Sd 16,4; aniž by se zmiňovalo, že milovala i ona jeho), takže v milostné 
nerozvážnosti jí prozradil, že jeho síla je magicky fixovaná v jeho vlasech. A jí tak 
stačilo, aby ho „mezi svými koleny“ (podle některých překladů Sd 16,19) uspala a 
nechala mu vlasy ostříhat. Nato šlo vše ráz naráz, a on se záhy ocitl oslepený v 
palestinském žaláři v Gáze, kde se jeho životní náplní stala otrocká a ponižující práce 
(tlučení obilí, jež bylo ženskou prací) a čekání na smrt. Aby svou předchozí slabost 
mužného muže kompenzoval, rozhodl se vsadit na pomoc Jahveho, právě když si 
„bídní Filištíni“ z něho snažili udělat jakousi hračku veřejného výsměchu. Modlil se, 
ať se mu ještě pro jednou vrátí síla, aby se pak mohl opřít se do sloupů a tím strhnout 
střechu na shromážděné Pelištejce. Zdůvodnil to potřebou pomsty „za své oči“ (v. 28). 
Tím ale sotva pouhou kompenzaci za ztrátu zrakového vnímání, to spíše tu hledejme 
snahu kompenzovat znemožnění boje proti Pelištejcům. 

Není třeba ani zvláštního důvtipu, aby nám jeho čin začal připadat jako počin 
sebevražedného atentátníka. Avšak podle hebrejského příběhu vykonal Samson svůj 
poslední možný hrdinský čin. Coby tragický hrdina svůj záměr výslovně zdůvodňuje 
touhou po pomstě (v. 28), aby odpověděl na ponížení, jehož se mu dostalo. Měl ale 
ještě jeden důvod, protože chtěl přemoci nepřátele Izraele, Pelištejce, kteří pro Izrael 
představovali jako výbojní sousedé dlouhodobé nebezpečí. Opět se tu ozývá záležitost 
cti a hanby, ale spolu s ní také věrnost svému poslání zachránce. Podle vyprávění mu 
Jahve vrací sílu, takže jeho záměr schvaluje. A jakkoli na jeho činu leží stín, protože se 
do potíží dostal svou pošetilostí, dostává se mu pochvaly, protože se píše, že zahynulo 
víc Pelištejců, než kolik jich Samson zahubil předtím (v. 30). A vůbec platí za slavného 
hrdinu, takže jeho poslední čin byl odedávna vnímán jako čin záchrany, jako poslední 
z činů, které ve svém životním příběhu hebrejský Herkules sledoval. 

V konečném součtu se v jeho smrti naplňuje jeho životní úkol. To je motiv sice 
přítomný, ale nevyslovený, nicméně v naší souvislosti stojí za zvýrazněné upozornění. 
Univerzální a zároveň niterná stránka příběhu pak spočívá v souboji s mateřským 
komplexem.10 Tím nás příběh uvádí do záležitostí lidské psyché, pro než na úrovni 
starobylých narací existuje celá řada alternativ, takže za Delílou se neskrývá nikdo jiný 
než Matka Země či božská matka Astarté, která Samsona zbavuje jeho duchovní 
mužské identity (vlasů, síly, zraku). A tak až vyšší patriarchální princip jej musí 
zachraňovat, zatímco hrdinům jiných podobných příběhů se například daří přemáhat 
draka vlastními silami a popřípadě s přispěním dobrých sil. Z tohoto hlubinného 
hlediska se pak Samson jeví jako osobnost ambivalentní, jako silák s kritickou 
slabinou. 

Jinak sice hebrejská tradice zná také suicidium jako vyrovnání s životním 
neúspěchem (smrt Achítofela, rádce krále Davida v 2 S 17,23) a suicidium ze zoufalství 
(smrt králů Saula v 1 S 31,4 a Zimrího v 1 Kr 16,18 n.), ale oba výše zmíněné příběhy 
nejsou příběhy zoufalců, kteří se dnes běžně vybaví v souvislosti suicidiálního tématu 
jako osoby poháněné nutkavou touhou utéci z tohoto života. Jsou to příběhy 

                                                 
10 E. Neumann, Ursprungsgeschichte des Bewußtseins, s. 132. 



- 13 - 
 

vyprávějící o hrdinovi, který se rozhoduje o formě svého úmrtí, s nímž byl předběžně 
konfrontován. Bezejmenní hebrejští spisovatelé o tom podávají zprávu pokaždé hutně 
a lakonicky a nepouštějí se do psychologizací. Jako by stačilo příběhy prostě vyprávět 
a spoluprožívat. 

Na hebrejských příbězích o úmrtí z vlastní vůle stojí dále za zdůraznění, že je z nich 
patrný určitý přístup k životu, který se odehrává od narození po úmrtí v kontextu 
velkorodiny s její minulostí a s přísliby budoucnosti v lokální perspektivě, v níž se 
postexistence zdála být jen prchavě stinná. Jinak se to mělo později, počínaje raným 
judaismem, kdy se v myšlence života začala zrcadlit představa božského života, a to 
navíc v perspektivě kosmické, to jest v představě nového kosmu, do něhož se 
zemřelým, resp. spravedlivým mezi nimi otvírá cesta. Není pak náhodou, že když Sára 
z deuterokanické knihy Tobit zvažuje sebezabití, poté co ji hanobí služky jejího otce, 
ale rozmyslí si to, aby svému otci nezpůsobila hanbu (Tob 3,10). Na suicidiu se nyní 
zvýrazňuje protiživotní aspekt a suicidium se jeví jako pohrdnutí vlastním životem. 

Ovšem život a smrt nejsou symetrickými alternativami a starověký pojem smrti má 
víceznačnější a hlubší a zásadnější povahu než úmrtí individua, což nám dnes už 
dávno až příliš splývá (i když ani starověk obojí neodlišoval zcela důsledně). A tak lze 
či nelze říci, že rozhodnutí ve prospěch vlastního úmrtí je „popření života“? 

Souhlasně by na tuto otázku jistě odpověděly jisté křesťanské kruhy (myslím tu 
například na konzervativní evangelikály), které i dnes hlásají, že sebevrah půjde do 
pekla. I když takové tvrzení je formulováno lacině, v jeho pozadí se nachází obecná 
představa nasměrování tohoto života k příštímu životu. Banální přístup zřejmě však 
je jen variantou závažnějších pojetí. Příští život je totiž v některých významných 
náboženských představách odpovědí na otázku kam tohoto života a kam smrti. Těžko 
však mít za to, že něčí postoj může být soudem nad životem a smrtí. 

 
K otázkám života a smrti 

 
Jsme si však jisti, že rozumíme životu a smrti? Nespočívá-li smrt jen v úmrtí, pak 

se vnucuje hledat ji i jako cosi, čím je život člověka protkán. O tom už bylo mnohé 
napsáno, jen se to vymyká běžnému způsobu dnešního uvažování, jemuž se nechce 
uvažovat o hlubších rovinách života, k nimž otázka smrti vybízí. Výmluvný příklad k 
tomu ale poskytuje Johann Gottlieb Fichte (1762–1814): 

 
„Opravdový život žije v nezměnitelném; není proto schopen ani přerušení ani 

přírůstku stejně jako samo nezměnitelné, v němž žije, není schopen takového 
přerušení či přírůstku. Je v každém okamžiku celý; – nejvyšší život, jaký je vůbec 
možný – a nutně zůstává ve vší věčnosti, to co je v každém okamžiku. Zdánlivý život 
žije jen v proměnlivém, a proto nezůstává stejný v žádném z obou po sobě 
následujících okamžiků; každý budoucí moment polyká a stravuje ten předcházející; 
a tak se zdánlivý život stává nepřetržitým umíráním a žije jen umíraje a v umírání.“11 

 
Takový kontrast pravého a zdánlivého života nám asi mnoho neříká, ale jedná se o 

moderní filosofické uchopení náboženské tradice. Fichtova otázka na bytí je otázka na 
trvalost, na neustálý pohyb života, oproti němuž v proměnlivosti jednotlivých živých 

                                                 
11 J. G. Fichte, Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre, s. 8. 
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bytostí není opravdový život myslitelný. Není to život falešný, protože naše vědomí a 
dokonce příroda je jevem absolutna, ale selháváme v něm, pokud s děsem podléháme 
domněnce neodvratné jistoty smrti. Právě v zajetí zdánlivosti neustále umíráme – 
zatímco v zaměření na život sám ve smrti umíráme do pravého života. Pravým 
životem, můžeme dodat, se nemyslí život postmortální, nýbrž ten, do něhož vplyneme 
filosoficky vykročením ze zdánlivostí. Ty nás často trápí, ale za zdánlivé je považujeme 
málokdy, a proto se s pravým životem míjíme, i když je tak nadosah. „Věčný 
život“ jako pravý život, který překračuje jednotlivcovo úmrtí, je pravý život v 
křesťanském pochopení, na něž tu musíme poukázat v zájmu minimální úplnosti, ale 
nic víc. 

Nyní jde totiž o to, že se vzhledem k naznačenému pojetí „pravého života“ nemusí 
suicidium jevit jako pouhý akt negace, ale spíše jako výraz životní touhy, jako pokus 
uniknout tomu, co chce jedince umrtvit, aniž by však onen „pravý život“ byl 
dostatečně čitelný. Fichtův postoj, právě, i když si ošklivil substancialistické 
uchopování pojmu duše, bytí, života nebo smrti, nás vede k „pracovní“ otázce: Je snad 
úmrtí koncem bytí? Přichází po něm nic? Jak ale po něm může přicházet jakožto nic? 
Není spíš bytí patrné na stále novém vyúsťování procesu vznikání a zanikání, z něhož 
vyvstává lidská ex-istence? A nepatří do ex-istence ujímání možností a vyrovnávání s 
destruktivními procesy? Fichtovo pojetí nás vedle toho nechává zastavit se u otázky, 
zda suicidium není krokem touhy po definitivním splynutím s bytím samým – ale 
právě jen zastavit se, protože samo se jí nezabývá. 

A tak musíme přejít k dalšímu a přitom zdrženlivějšímu tázání. Suicidium jako 
forma autodestrukce vyvolává právě otázku na to, jak zapadá do destruktivních 
procesů v lidském životě i jeho kontextu. Snad bychom nemuseli být tak naivní, 
abychom v individuálním životě spatřovali jen plynulý přímočarý proud – jenže jsme 
poháněni myšlenkami pokroku, zlepšování a inovací, které do úmoru opakují 
civilizační drábové a s nimiž se také nejedni ztotožní – právě zahaleni do oparu 
retušujícího destruktivitu.  

Pomyšlení na ni ale může dosáhnout i do na první pohled nepředvídatelných 
končin. Jako by mimochodem vůči ambivalentnímu pojetí životního procesu začal 
totiž kdysi co do původu moravský Rakušan Josef Schumpeter [1883–1950] mluvit o 
„kreativní destrukci“ v ekonomice.  Tento pojem má přitom svou filosofickou i 
mytologickou prehistorii.12 Daleko zajímavější ale je, že podle ruské psychoanalytičky 
Sabiny Spielreinové (1885–1942) setrvává v psyché velmi napjatá touha navrátit se k 
původu, rozplynout se v ploditeli, a tak s pohlavní touhou je spjata i touha po 
autodestrukci. Ne však po smrti jako takové, protože „vznikání povstává z 
destrukce.“13 

Nyní bychom ale ještě chtěli upozornit na to, že třeba individuálnímu životu je 
vlastní zanikavost, a to už před narozením jako událostí nasměrování ke hrobu nebo 
krematoriu. Ne náhodou už v archaických dobách mateřské lůno asociovalo hrob. Ve 
středověku pak onu protkanost života smrtí pregnantně zachytil gregoriánský chorál 
z poloviny 8. století, který začíná slovy: Media vita in morte sumus („Uprostřed života 

                                                 
12 Srv. H. Reinert – E. S. Reinert, Creative Destruction in Economics, s. 55-85. 
13 S. Spielrein, Die Destruktion als Ursache des Werdens, s. 502. 
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jsme ve smrti“).14 Protože smrt se chápala jako cosi mnohem silnějšího než úmrtí, než 
tato jednotlivá událost, totiž jako naprostá ztracenost, jako ztráta vší hodnoty, 
pokračuje chorál modlitbou za spásu, v jejímž světle se má smrt jevit jako mocnost 
mocná hlavně nabubřelostí. Takové ambivalentní pojetí života, jehož předchůdce 
bychom ovšem mohli sledovat i do mnohem hlubší minulosti, tu nacházíme v 
nemalém kulturním rozpětí od francouzského 8. století přes Martina Luthera po dobu 
barokní i pozdější, v rozpětí, v němž se zmíněný motiv znovu a znovu vrací. 

Zasadit suicidium do životních ambivalencí a přiznat mu jistou pozitivní intenci 
dovoluje spojit je s otázkou kam smrti, aniž bychom si k tomu domýšleli mimosvětský 
prostor, protože „kam“ tu nesleduje prostorový cíl, nýbrž existenciální zaměřenost. 
Vždyť zmiňovaný Samson nesledoval zájem skoncovat se životem. Platba životem 
byla mu nezbytnou součástí činu. Naproti tomu nic se zdá podivným předmětem 
zájmu, který si popřípadě žádá zvláštní vysvětlení. A vždyť také převahu zájmu nad 
autodestrukcí, která je s ním spojena a která alespoň hrozí, známe z mnoha různých 
lidských podniků, z nichž vojenství je příliš jednoduchým příkladem. 

Spíše bych nerad zapomněl na životní příběhy, v nichž si člověk smrt nepřivolá 
očividně riskantním jednáním, nýbrž tím, že se s maximální intenzitou identifikuje se 
svým životním úkolem, se svou prací, se svou kreativitou, s projevy svého 
existenciálního zájmu – a přitom usiluje dosáhnout maxima, jakého je schopen. Někdy 
chce přesáhnout své jemu dosud známé meze, jindy se příliš děsí ze zůstávání u téhož, 
jindy zase touží dosíci mety, u níž by se stal nesrovnatelným – jako by jen kvůli tomu 
existoval. A to právě za tu cenu, o níž má třeba jen pouhé matné tušení, že v jeho 
kreativitě je zároveň zapouzdřena autodestruktivita. 

Záludné ovšem je, když se s pojmem autodestruktivity zachází jako s pojmem 
patologického jednání, u něhož začínají psychologové (například u závislosti na 
alkoholu, jíž se jedinec vyrovnává s absencí životní radosti – alkohol na rozdíl od lidí 
přeci neklame).15 A přitom je třeba hledat ji už v jakémkoli seberozvíjení – jen se jí 
člověk bojí podobně, jako se bojí smrti, jako něčeho, čemu podléhá, když on právě tolik 
touží jednat. Proto se zase snaží ujímat se kontroly nad tím, čemu podléhá – například 
v masochismu, který sebepoškozování těsně spojuje se slastmi. 

V tuto chvíli mi jde ale o to naznačit, že seberozvíjením člověk rozvíjí i 
autodestruktivitu. Jedná se o aktivní přistoupení na život uprostřed smrti, která 
nepřichází až kdovíkdy, ale prolíná se vším živým. Obvykle si to člověk nepřipouští a 
ve specifických případech se mluví o sebeobětování, kde třeba zachránce zaplatí svým 
životem za život druhého. 

Vyhraněnou destruktivitu osobnostního životního rozvíjení nám může alespoň 
znázornit film Darrena Aronofského „Černá labuť“ (Black Swan, 2010), v němž 
pohádkový příběh Labutího jezera přechází do příběhu baleríny. Tato dívka výtečně 
tančí roli bílé labutě, ale musí se utkávat s kolegyní, jež se k ní staví jako přítelkyně, 
rivalka a černá labuť. Protože ji baletní mistr nutí, aby stejně dobře jako bílou labuť 
zatančila i černou labuť, je na ní samé, aby rozvíjela temnou stránku neboli 
destruktivitu, jež měla doprovodit její osobní touhu po dokonalosti. Když přitom v 
jedné ze svých přízračných vizí uviděla svou sokyni, poprala se s ní a střepem zrcadla 

                                                 
14 Velšský básník George Herbert (1593–1633) analogicky veršoval: „Death is working like a mole, and digs my 
grave at each remove.“ Srv. Paul O'Callaghan, Christ Our Hope: An Introduction to Eschatology, 255. 
15 Srv. R. Voigtel, Sucht als passives Selbst-Mord, s. 102. 
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ji vážně zranila, způsobila krvácející ránu sama sobě. Film sám, aniž by zobrazoval 
hrdinčino úmrtí, končí po vystoupení jejími slovy „Bylo to dokonalé“. Tato slova mezi 
touhou po dokonalosti a autodestruktivitou nerozhodují, protože obojí k sobě těsně 
náleží – a jen názornost pohádkového příběhu staví bílou a černou naproti sobě. 

Autodestruktivita je samozřejmě rafinovaná, protože je přítomna i v tak nevinně 
vyhlížejících procesech, jako je vydávání sil. Nemusí jít pokaždé ani o nic drastického 
či bolestného. Spočívá v tom na lidském jednání, co je jeho negací, jež je mu vlastní. 
Vyhraněné případy, v nichž se jeví příkrá, by nás neměly mást v pohledu na 
autodestrukci, jež je všude, kde je seberozvíjení a vůbec kde je jednání.  

Z vyhraněných případů bych přeci jen zmínil ještě jeden, který má ve světě 
populární hudby řadu analogií, a jeden, který naznačuje lidskou křehkost v podléhání 
podnětům. V prvním případě myslím na drogám propadlou Amy Winehouse (1983–
2011), která zpívala ve svém slavném hitu „Rehab“ (2006): Zkusili mě poslat do léčebny 
/ ale řekla jsem ne ne ne…16 Zcela jiného druhu je o něco starší případ bohémského 
maďarského pianisty Rezső Seresse (1889–1968), autora slavné písně „Smutná 
neděle“ (Szomorú Vasárnap, 1933). Text napsal básník László Jávor (1903–1956) jednu 
neděli poté, co jej opustila milá. Píseň se pak stala pověstnou díky zčásti přehánějícím 
pověstem o tom, jak iniciovala mnohé k suicidiu. Autora textu poté trápily výčitky a 
začal si připadat jako vrah. A autor hudby v Budapešti vyskočil jednu neděli z okna a 
po převozu do nemocnice se udusil drátem, nešťastný, že další tak slavnou píseň už 
nenapíše.17 

 
Závěrem 

 
V obecném smyslu je nám autodestruktivita bližší než kabát i než košile. Jen zčásti 

je vlastní jednání, vůbec však se jedná o do celé naší přirozenosti zasazené končení. 
Hlavně sami se nemůžeme považovat za bezmezné a mezemi nejsou ani zdaleka jen 
narození a úmrtí. A tak se i zdá vhodná obezřetnost při snaze o rozvíjení vlastních 
životních možností, když je tato snaha poháněna mámením, jež otupuje smysl pro 
konce možností a pro rozkladné procesy přítomné už od počátku. Vždyť snaha o 
rozvíjení životních možností je provázána s jí imanentním a v ní skrytým smrtněním. 
Nakolik koho posílí či podlomí vědomí této naší existenční a existenciální stránky? 
Není nepatřičné se s hrůzou zarážet o negativitu smrti? 

Porovnali jsme dva postoje, z nichž první se považuje za suicidiální, přičemž 
zahrnuje některé společné rysy s postojem druhým, k nimž patří zejména záměr a 
aktivita vázané k životní destruktivitě. A v tomto porovnání se suicidium (i když si 
netroufám na domněnky o rozsahu platnosti této úvahy) nejeví právě jako čirá negace, 
nýbrž jako eskalace člověku vlastní (dodejme, že i vnějškem ovlivňované) tendence a 
jako specifické vztažení aktu k tomu, čemu člověk podléhá. To znamená jako aktivizace 
vlastní smrtelnosti, jako aktivní vstup do pasivity, jež smrtelníka stejně pohltí. 

Je zřejmé, že legalistické pochopení suicidia nám nemůže mnoho říci. Naopak je 
zapotřebí zabývat se suicidiem jako aktem v kontextu otázek života a smrti. Tím se 
sice nelegitimizuje, ale ukáže se jeho blízkost jiným formám jednání. Otázka „kam 

                                                 
16 Srv. D. Aretha, Amy Winehouse, s. 58 n. 
17 Srv. A. Patakfalvi-Czirják, „Gloomy Sunday“, s. 113 n. 
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smrti“ tak zůstává otevřená. Dopomáhat si k ní můžeme otázkou, jak pracujeme na 
své smrti. 

 

Shrnutí 

Přednáška, která srovnává motivace k suicidiu a motivace k autodestruktivním 
tendencím v tvůrčím životě. Nejprve vysvětluje některá tradiční pochopení suicidia 
jako kulturně podmíněná, dále vykládá doklady v hebrejské literatuře a zvláštně se 
zaměřuje na příběh o Samsonovi. Tvůrčí autodestruktivitu dokládá na filmovém 
dramatu Darrena Aronofského "Černá labuť" (2010). Pojem autodestruktivity ukazuje, 
jak paradoxně blízce suicidium souvisí s životními zájmy člověka. 

 

Summary 

„Death and its intencionality.“ The article interprets the type of Samsonian suicided 
investigates it as a type of intetionality of the death and compares it with non-suicidial 
self- destructive behavior. It suggests that the question of self-destruction is an 
existential challenge. While the ordinary psychology treats self- destructiveness as a 
pathological phenomenon, it seems more appropriate to associate the self-
destructiveness with any human action and to note itsescalation and exacerbation, for 
example, in creative activity, and in self- realization itself, as an activity that depends 
on one's self- realationality.  
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Sebevražednost je obvykle uváděna jako výskyt určitého chování, které vede 

k fyzické likvidaci sebe sama.1 Snad by bylo možné říct, že jen málokdo z nás za tím 
slovem hledá jiný smysl. Tento text ovšem pracuje se dvěma významy 
sebevražednosti. Jeden význam je již zmíněn v první větě, jedná se tedy o sebevraždu 
v tradičním slova smyslu, sebevraždu fyzickou. Druhý význam by se dal nazvat 
sebevraždou odkazu, a především na něj zde bude dáván důraz. Text by měl vysvětlit, 
co ona sebevražda odkazu vlastně je, jaké může mít příčiny, zda tyto příčiny mohou 
vyvolat i jiné reakce, a také by měl odpovědět na otázku, jak (zda-li vůbec) sebevražda 
odkazu souvisí se sebevraždou v onom tradiční slova smyslu.  

Zdá se zřejmé, že jednání, které vede k vědomému ohrožení vlastního života, je tak 
staré jako lidstvo samo. Ať už se jednalo o nebezpečný lov, účast ve válce apod., 
muselo být počítáno s tím, že takovéto aktivity mohou skončit smrtí toho, kdo se jich 
zúčastnil. Za sebevraždu to lze ovšem označit teprve tehdy, kdy se u zúčastněného 
objevilo přesvědčení, že smrt mu při těchto aktivitách není pouhou možností, ale 
prakticky jistotou. Jistotou, kterou ovšem vnímá jako něco výhodného, nebo alespoň 
o něco výhodnějšího než alternativu bez jeho účasti. Ona nabízená výhoda je zvláště 
patrná od těch dob, kdy právě například skrze účast ve válce zde byla možnost 
zachování odkazu nejenom kolektivu, k němuž se hlásí a za který bojuje,2 ale 
především možnost zachování odkazu jeho samotného. Kdy se pro zásluhy či alespoň 
pro projevenou statečnost pamatovalo na jména mnoha těch, jejichž čas byl třeba již i 
několik generací minulostí. Předpokladem je tedy společnost, která se nabídne, že 
odkaz jeho samotného uchová ještě dlouho poté, co on sám na světě již fyzicky nebude. 
Nebo snad přesnější by bylo říct, že předpokladem je spíše víra v to, že společnost 
onen odkaz nezapomene. Víra, která zpravidla bývá samotnou společností 
podporována. Jednak tomu přispívá samotná skutečnost, že zde máme mnohé 
příklady mnoha postav z minulosti, třeba i velmi dávné, které jsou zachovány v naší 

                                                 
1 Například Masaryk uvádí dvě možná pochopení sebevraždy podle míry uvědomění si, že to, co člověk dělá, ho 
zabíjí. Zatímco u prvního smyslu je sebevražda zpravidla pomalejší a je důsledkem hlouposti a nemravnosti, např. 
alkoholismus, tak ve druhém, Masarykovými slovy: „V užším a vlastním smyslu je naproti tomu jenom ten 
sebevrahem, kdo učiní svému životu konec úmyslně a vědomě, kdo si smrti jako takové přeje a je si jist, že si svým 
jednáním nebo opomenutím smrt přivodí.“ (T. G. Masaryk, Sebevražda, Praha: Čin, 1926, s. 2.) V této práci se 
sebevraždou bude nazývat pouze to jednání, které je uvědomělé. Ostatně i v jednoduché definici sebevraždy 
používané Světovou zdravotní organizací je zmíněno slovo “záměrně“. (Srvn.http://www.emro.who.int/health-
topics/suicide/index.html)  
2 Snadno se zde odkázat například na staré Řecko, kdy jsou sice velmi patrné i jiné výhody vyplývající z ochoty 
riskovat svůj život, protože: „V polis znamenají stav vojenský a občanský totéž; kdo má místo ve vojenské formaci 
obce, má ho i její politické organizaci.“ (J. P. Vernant, Počátky řeckého myšlení, Praha: OIKOYMENH, s. 44.) Kdo 
neriskoval svůj život ve prospěch polis, ten není roven tomu, kdo za polis bojoval. Jaká asi tak mohla být ochota 
lidí uchovávat v paměti jména / odkaz těch, kteří nedosahovali jejich úrovně?  

mailto:JanKana@atlas.cz
http://www.emro.who.int/health-topics/suicide/index.html
http://www.emro.who.int/health-topics/suicide/index.html
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paměti.3 Můžeme si ovšem ukázat i na uměle vytvořené příklady z literatury, filmů, 
počítačových her i lidového vyprávění.4 Postav, které se měly zapsat do paměti jakožto 
někdo, kdo pro dobrou věc, čímž je míněno především zachování jeho společnosti, a 
to zachování v určité chtěné podobě, šel dobrovolně na smrt. Postav prezentovaných 
jako vzorové a hrdinské . Takto to ovšem zpravidla bývá označováno spíše za 
sebeobětování než za sebevraždu. Nakonec tak může docházet k situacím, na které 
upozorňoval například už Masaryk, totiž že spousta lidí jde tomuto sebeobětování 
vstříc, že je v tom určitá romantika.5 A zřejmě správně bylo přitom určené, že 
důvodem, proč se tomuto chodí vstříc, je zdání snadnosti, jak být uznán jakožto někdo, 
kdo si zaslouží být uchován v paměti. Zvláště v porovnání s mnoha jinými, mnohdy 
pracnějšími, déle trvajícími, a nakonec i žádné záruky dávajícími způsoby. 

Nicméně doba pokročila. Ne snad že by výše zmíněný příklad pozbyl platnosti. Je 
přitom možné poukázat na zprávy z nedávné doby,6 které se týkaly případu českých 
vojáků zabitých při plnění zahraniční mise.7 Čímž nemá být naznačeno, že by snad tito 
vojáci měli být považováni za sebevrahy, jde spíše o to ukázat na způsob, jak tyto 
zprávy byly podány a jakou reakci vyvolaly. Jejich smrt jako by se měla rovnat tomu, 
že my budeme zachováni, všude se objevovaly jejich fotografie, padaly návrhy na 
pamětní desky apod. Takováto reakce všeobecné podpory a uznání by snad mohla a 
možná i chtěla mít ten dopad, že by mnozí začali opět vidět cestu ke společenské 
prestiži a samozřejmě i k věčnému sebezachování skrze armádu, který by se následně 
dal snadno vykázat skrze statistiky náborů před a po jejich smrti. Kdyby dnes 
možností dostupného a relativně rychlého zápisu do kolektivní paměti nebylo 
spatřováno více než dost, možná by se to i podařilo. Možností, které jsou navíc výrazně 
bezpečnější, a není tedy vůbec nutné pro ně obětovat svůj život. S trochou nadsázky 
lze říct, že v dnešní době mohou lidé snadno získat přesvědčení o tom, že do paměti 
možná ještě i větší části společnosti se lze zapsat například skrze přenosy her na válku 
ve známých virtuálních světech než zapojením se do války skutečné.8 Je ovšem 
důležité uvědomit si jednu podstatnou věc: jedná se o médium nové, jehož uživatelé 
patří převážně k mladším ročníkům, a tak si zatím nemusí uvědomovat riziko 

                                                 
3 Asi nejvýraznější takovou postavou z dávné minulosti je Ježíš. Postava, která možná paradoxně s válečnictvím 
nic společného nemá. Jeho sebeobětování ovšem taktéž mělo přispět záchraně “svého společenství“, které mělo 
nést jeho odkaz dále do budoucnosti. Podobně například sebeobětování postav mnoha světců mělo napomoci 
udržení jejich společenství. Za vhodný příklad by mohlo posloužit i sebeobětování Sókratovo, jehož odkaz by byl 
vnímán zcela jinak, kdyby se nakonec nebezpečí (pravděpodobného) nepříznivého rozsudku nevystavil, čehož si 
měl být sám vědom. (Srvn. Platón, Kritón, Praha: OIKOYMENH, 2005, s. 81-96) 
4 Zmíněné příklady bývají velmi často zjevně inspirované postavami reálnými. Jedná se většinou o postavy 
hrdinské, které jsou vytvořeny s tím, že jsou následováníhodné.   
5 Jak může být patrné například z těchto slov: „Nemějme záliby v mučenictví. Nemějme záliby ve smrti. Je to divná 
věc: lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti. Chceme-li tedy život, nechtějme mučenictví. Jestliže se posud 
volalo: Pryč s mučiteli!, musíme také říci: Pryč s mučeníky. Pokud jsou mučitelé, jsou mučeníci ale pokud jsou 
mučeníci, jsou také mučitelé. Vzpomeňme si v románě Turgeněva Novina na sympatickou Mariannu, jak chce 
obětovat život za Rusko. Pořád čeká, kdy přijde příležitost, kdy národ řekne: teď polož hlavu.“ (T. G. Masaryk, 
Ideály humanitní, Praha: Melantrich, 1968, s. 59.)  
6 Příspěvek byl psán na přelomu října a listopadu 2018. 
7 Například zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/padli-vojaci-byli-povyseni-letadlo-s-ostatky-doprovodi-
gripeny/1649893(5. 11. 2018)či zde:https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-
udalosti/218411000100317/obsah/607657-padly-vojak-z-afghanistanu-ma-ode-dneska-v-rodne-obci-pametni-
desku (5. 11. 2018) 
8 Jako příklad jistého pána s přezdívkou Ninja, jehož “odkaz“ je pravidelně a dobrovolně přijímán a ctěn miliony 
lidí. Více například zde: https://bonusweb.idnes.cz/ninja-twitch-youtube-hry-0hf-
/Novinky.aspx?c=A180320_153842_bw-novinky_srp (5. 11. 2018) 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/padli-vojaci-byli-povyseni-letadlo-s-ostatky-doprovodi-gripeny/1649893
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/padli-vojaci-byli-povyseni-letadlo-s-ostatky-doprovodi-gripeny/1649893
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000100317/obsah/607657-padly-vojak-z-afghanistanu-ma-ode-dneska-v-rodne-obci-pametni-desku
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000100317/obsah/607657-padly-vojak-z-afghanistanu-ma-ode-dneska-v-rodne-obci-pametni-desku
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000100317/obsah/607657-padly-vojak-z-afghanistanu-ma-ode-dneska-v-rodne-obci-pametni-desku
https://bonusweb.idnes.cz/ninja-twitch-youtube-hry-0hf-/Novinky.aspx?c=A180320_153842_bw-novinky_srp
https://bonusweb.idnes.cz/ninja-twitch-youtube-hry-0hf-/Novinky.aspx?c=A180320_153842_bw-novinky_srp
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nestálosti pole příjemců podobných odkazů. Především si nemusí uvědomovat, že 
jejich odkaz může snadno skončit se současnou generací příjemců, že budoucí 
generace vůbec nebude zajímat to, co oni dělali. Zkrátka si nemusí uvědomovat, že si 
nezvolili cestu, která by vedla k jejich “nesmrtelnosti“. 

Jiné, tradičnější možnosti dostupného a přitom relativně rychlého zápisu do 
kolektivní paměti, které existují po dobu alespoň několika generací, už přeci jen pracují 
zároveň s delší pamětí této možnosti samotné, kdy je již patrné, že s každou další 
generací se z kolektivní paměti vytrácí mnohé, třeba i v danou dobu ne nevýznamné 
jednotlivé odkazy (či stopy).9 Zároveň se ono prosazení skrze některou z tradičnějších 
možností stává s každou další generací náročnějším, neboť vyžaduje čím dál tím větší 
specializaci, zvyšuje se náročnost (na výkon) a s ní velmi často (ne však nutně vždy) 
se zvyšuje i náročnost časová. Každý nový zápis mající ambice zachování se 
v nestálém poli paměti určitého kolektivu, která není do nekonečna se nafukující, musí 
mít zároveň dostatečnou sílu, aby z pole vytlačila některý ze zápisu starších, méně 
pevně usazených. S rostoucím polem, tedy s počtem lidí majících ochotu ve své paměti 
uchovávat odkazy jiných, a s rostoucí dobou trvání možnosti se počet smazaných stop 
odkazů citelně zvyšuje. Až se nakonec může velmi snadno stát, že pro mnoho nových 
možných zájemců se snaha o zachování skrze některou z těchto tradičních možností 
začne jevit jako něco, co se prakticky rovná sebevraždě potenciálu svého odkazu.  

Menší rizika pro zanechání svého odkazu se mohou jevit v možnostech, které jsou 
omezeny menším polem. Tam lze přeci jen očekávat méně konkurentů. Samotný fakt 
menšího pole je ovšem doprovázen zvýšeným rizikem zániku celého tohoto pole.  

Existuje jedno malé pole, které je něčím vlastním většině z nás. Tímto polem je 
rodina. Zanechání odkazu zde často považujeme za něco téměř samozřejmého, nejspíš 
i proto, že od ostatních jejích členů máme častou zpětnou vazbu, kterou potvrzují, že 
vědí, kdo my jsme. To by ovšem samo nestačilo, ono je totiž ještě daleko důležitější 
samotné vědomí kontinuity rodiny. Vědomí, že toto malé pole, jehož jsme součástí, 
samo dokázalo přežít až do dnešních dní. Možná i proto stále existuje citlivost na 
jakékoliv změny v rámci tématu rodiny, příkladem budiž současná diskuze o 
zrovnoprávnění homosexuálních rodin, kdy na straně odpůrců se vynořují obavy, zda 
připuštění něčeho takového nebude znamenat právě velké ohrožení kontinuity rodin, 
zvláště když současné rodiny udržují trend menšího počtu dětí než v minulosti.  

Nicméně, rodina je zvláštním polem ještě v jiném ohledu. Většinou již na prvním 
stupni dostávají děti za domácí úkol sestavit si jednoduchý rodokmen. Dítě jen 
málokdy zná své předky mimo těch, kteří jsou stále živí, a tak postup bývá většinou 
stejný, ptá se doma… a zjišťuje velmi málo. U nejstarších jmen nalezených tímto 
vyptáváním jsou zjištěné údaje často doplněné slovy „asi“ či „možná“. 
V nejsmutnějších případech se dítěti doma v tomto úkolu nepomůže vůbec 
s vysvětlením, že to sami neznají, nikdy jim to k něčemu nebylo a nevědí, k čemu by 
to mělo být jemu. Snadno tak lze ukázat, že třeba pouhé jméno jedince se v tomto 
“svém“ poli málokdy uchová déle než dobu přibližně tří, čtyř generací.10 Samozřejmě 

                                                 
9 V jiných svých textech používám častěji výrazu stopa, pro účely tohoto textu však výraz odkaz, který by bylo možné 
považovat za určitý souhrn stop, považuji za vhodnější vzhledem k vybranému tématu. (Srvn. J. Kaňa, Prokletí 
revolucí, prokletí revolucemi, In: Ergot, č. 2, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2017, s. 18-
25)  
10 Což ostatně potvrzují například i mnoho genealogické příručky, kdy už v jejich úvodu se můžeme dočíst: „V 
samém úvodu pátrání obvykle známe jména našich rodičů, prarodičů, a pokud jsme hodně zvídaví, uchováváme 
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je možné setkat se i s výjimkami, kdy znalost historie vlastního rodu je podstatně větší, 
zvláště je to patrné u šlechtických rodů11 a taky u lidí, co mají genealogii jako koníček. 
V případě genealogů se jedná vlastně o oživování odkazu již dávno zemřelých, 
přičemž jejich “oživovací“ možnosti jsou omezeny dostupnými matrikami.12 Jak se ale 
stalo, že vůbec došlo k zapomnění naprosté většiny našich vlastních předků, a to často 
i těch z doby nijak dávné? Odpověděli na to snad ti rodiče, které jsem před chvíli 
zmiňoval u příkladů těch “nejsmutnějších“ případů? Částečně ano, samozřejmě se 
v naprosté většině případů nejednalo o vědomou selekci, na kterého zesnulého člena 
rodiny pamatovat,13 a na kterého ne, spíše jen nebyla dostatečná ochota vynaložit 
nějaké zvláštní úsilí na jeho zachovávání. 

Dnes, když se přeci jen již nějakou dobu v rodině nutně nedědí například povolání, 
vázanost s určitým místem, v mnoha případech ani společenské postavení, tak se lze 
oprávněně ptát, co vlastně z odkazu předků v rodině přežívá do současnosti. Není 
nesnadné dospět k přesvědčení, že jen velmi málo. Nakonec to hlavní, co nás s našimi 
předky spojuje, jsou společné geny. Rodina působí tím uspokojivěji, čím je tradičnější 
společnost a čím menší se zdají být rozdíly mezi jednotlivými generacemi. Pro 
společnosti s větší, řekněme dynamikou vývoje, ovšem musí přirozeně uspokojení 
s rodinným polem být menší. A právě i zde by bylo možné hledat vysvětlení pro větší 
snahu, tzv. západního člověka, prosadit se na mnoha jiných polích. On zkrátka v poli 
vlastní rodiny nenachází dostatečnou záruku uchování vlastního odkazu. A zároveň 
to může ukazovat obecně na problémy vztahů obou pomyslných druhů společností, 
tedy společností s dynamickým vývojem na jedné straně a společností tradičnějších na 
straně druhé.  

Zatímco u lidí ze společností tradice se nevole ke společnostem s dynamickým 
vývojem dá vysvětlit jednoduše strachem z přetrhání oné pro ně přirozené kontinuity, 
která ve výsledku znamená pocit ztráty jim přirozeného pole,14 u lidí z ne-tradičních 
společností se případy nevole k vlastní společnosti dají vysvětlit spíše A) nenalezením 
vyhovujícího pole, B) neúspěchem na vybraném poli, C) pociťovaným neúspěchem 
celého vybraného pole. To, že projevem této nevole (či spíše frustrace) je jistá forma 
boje, ať už je násilná či nikoliv, se zde vyloženě nabízí. Žádná reakce by naopak 
znamenala smíření se zánikem / smrtí toho, co považují za vlastní odkaz.  

V případě reakce jsou samozřejmě cílem jakékoliv přijímané či alespoň 
propagované změny ve společnosti a představitelé těchto změn. Zdali se jedná o 
změny, které bychom hodnotili jako dobré či naopak jako zlé, je vlastně vedlejší. Je 
přitom poměrně častým jevem, že při této reakci je jakožto prostředku boje používáno 
dovolávání se tradice, která se ovšem nezřídka musí pro tyto účely “vyrobit“, jelikož 

                                                 
si pár vzpomínek nebo drobností z vyprávění o většinou již zemřelých prarodičích. Naše paměť však nebývá 
nekonečná. Byť pozůstalí často dekorují hroby svých zesnulých blízkých pohřebními věnci s nápisem 
„Nezapomeneme“, opak bývá pravdou. Navzdory bohulibému tvrzení totiž vzpomínka na mrtvého během 
několika generací vybledne, až z jednoho lidského života zbude jen omšelý nápis na náhrobním kameni.“ (L. 
Peremská, Rodokmen krok za krokem, Brno: CPress, 2016, s. 7)   
11 Kde ovšem jména předků neslouží jen k onomu uchování v paměti, ale například i jakožto jistý doklad svého 
společenského statusu.  
12 A čitelností zápisů lidí, co tyto matriky sestavovali. 
13 Což je ovšem možné zpochybnit například v případě “uvolňování“ místa v rodinných hrobech či jen počtu jmen 
na desce hrobu, nemluvě o možné neochotě platit za staré hroby s některými z předků. 
14 Čímž nechci popírat jiné možné důvody k nevoli různých tradičnějších společností vůči různým společnostem 
s dynamickým vývojem, například špatnou historickou zkušenost apod. 
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původní vlastní tradice již dávno není žita a existuje spíše jen matná představa, čím 
ona vlastně byla. Popřípadě to známo je, ale obsah toho, co tvoří původní tradici, 
v úplnosti nevyhovuje, a tak je vědomě vytvářen obsah jiný. Paradoxně pak tato 
“tradice“ představuje alespoň pro generaci jejích zakladatelů nové pole po způsobu 
ne-tradičních společností.  

Existuje ovšem ještě reakce vycházející z nevole k vlastní společnosti. Reakce, která 
tedy již byla alespoň naznačena a která řešení nenachází v boji proti společnosti 
samotné, ale v ignoraci všech jejích “polností“. Reakce, která je vědomou sebevraždou 
svého odkazu či spíše potenciálu zanechat svůj odkaz a zároveň je odmítnutím nadále 
zůstávat jedním z příjemců nových odkazů jiných lidí. Je to stav, který může 
předcházet sebevraždě skutečné a v extrémních případech i vraždě svých blízkých, 
vlastní rodinu nevyjímaje – zvláště děti, nyní představující riziko potenciálních 
nositelů odkazu toho, kdo chce být “vymazán“. Reakce, která se ovšem může projevit 
i podstatně méně tragickým způsobem, například tím, že si jedinec zvolí život někde 
v pustině téměř bez kontaktu s jakýmkoliv jiným člověkem, nebo alespoň ne 
s člověkem, který by případně jeho odkaz mohl předat dále k uchování. Takovéto 
reakce je možné považovat za sebevraždu odkazu. 

Ovšem ne vše, co vypadá jako sebevražda odkazu, musí nutně sebevraždou 
odkazu být. Mnozí by jakožto sebevraždu odkazu mohli vnímat například odchod do 
kláštera či jiného podobně uzavřeného společenství. Jenže zde je potřeba se zastavit u 
několika nabízejících se otázek: Zdali ten, kdo ze společnosti odchází, přeci jen v ní již 
nezanechal nějaký pevně působící odkaz? Jak moc ono uzavřené společenství je 
skutečně uzavřené? Pokud by toto společenství komunikovalo se světem mimo něj, 
nepředává do tohoto světa odkaz jeho členů? Může se tedy ukázat, že tento odchod je 
reakcí vlastně opačnou, že se skrze něj pouze hledají nové cesty k zachování vlastního 
odkazu. Ovšem i tehdy, pokud by společenství bylo skutečně důsledně světu uzavřené 
a člověk by do něj vstupoval, aniž by dříve byl úspěšný na jemu vyhovujícím poli, tak 
stále by se nemuselo jednat o příklad sebevraždy odkazu.  Ono společenství, před 
nímž tzv. utíká ze světa, je totiž také polem, a to pravděpodobně polem, s nímž se 
jedinec ztotožňuje, a kde samotná skutečnost, že se k němu lidé přidávají, znamená 
záruku ne-zániku. Jiná situace by nastala, kdyby člověk odešel do společenství, u 
něhož nepředpokládá delší trvání a kdy toto společenství je prakticky bez kontaktu 
s okolním světem, potom by se již mohlo jednat o sebevraždu odkazu.  

Na rozdíl od sebevraždy v tradičním slova smyslu, která s trochou nadsázky může 
v některých případech působit třeba i jako reklama na dotyčného sebevraha, a tímto 
způsobem mu zajistit pevnější místo v paměti svého společenství, tak sebevražda 
odkazu by vždy měla představovat snahu o naprostý zánik sebe. Aby ovšem o 
sebevraždě odkazu bylo vůbec možné mluvit, nesmí být smrt jakkoliv reflektována 
lidmi představujícími “trvalé“ pole.  
 

Shrnutí 

Příspěvek rozlišuje dva druhy sebevraždy – sebevraždu fyzickou a sebevraždu 
odkazu, přičemž se soustředí na sebevraždu odkazu. Zároveň se snaží ukázat na 
současné vlivy, které vyvolávají strach ze ztráty tradičních možností, jak odkaz předat 
dále. Tento strach vyvolává různé reakce a jednou z těchto možných reakcí, třebaže 
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zřejmě ne z nejběžnějších, je právě snaha o sebevraždu odkazu. Ne však vše, co se na 
první pohled může jevit jako snaha zničení svého odkazu, sebevraždou odkazu 
skutečně je. Je tedy potřeba se ptát, jaké podmínky je potřeba splnit, aby skutečně bylo 
možné o sebevraždě odkazu mluvit. A jak vlastně sebevražda odkazu může souviset 
se sebevraždou fyzickou? 

 

Summary 

“We always forget… about suicide of legacy.”There are two kinds of suicide – suicide 
in the traditional sense of that word (physical) and suicide of the inheritance. Article 
focuses on suicide of the inheritance, asks what can cause this suicide and what it has 
in common (if anything) with physical suicide. The assumption is that there is 
something like fear of losing the traditional ways of preserving self in others and this 
fear can cause various reactions. Article also wants to show that not everything that 
looks like suicide of the inheritance can be considered as suicide of the inheritance and 
to describe what is needed for this definition.  
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Samovražda bola pre psychoanalýzu dôležitou problematikou už v roku 1910, 

kedy Viedenská Psychoanalytická Spoločnosť zorganizovala sympózium o 
samovražde. Na tomto sympóziu vystúpili velikáni psychoanalýzy ako Alfred Adler 
alebo Wilhelm Stekel a medzi prednášajúcimi nechýbal samozrejme ani Freud. Ten, 
ako píše Mikhailova1, všetkých prekvapil svojou rezervovanosťou. Výstupom zo 
sympózia bol konsenzus, podľa ktorého je k detailnejšiemu vypracovaniu 
psychoanalytickej teórie samovraždy potrebné získať viac klinických pozorovaní, 
ktoré by mohli formulovať koherentnú teóriu.  

V nasledujúcich častiach textu sa pokúsime vymedziť psychoanalytický prístup ku 
skúmaniu samovraždy a porovnať ho s ostatnými druhmi skúmania, ktoré sú blízke 
iným disciplínam. Následne sa pokúsime priblížiť psychoanalytické teórie 
samovraždy z pohľadu klasickej psychoanalýzy v rámci teórie Sigmunda Freuda, 
teórie objektných vzťahov Melanie Kleinovej a Johna Maltsbergera. Na záver sa 
pokúsime prepojiť teoretické východiská s praktickými ukážkami zo psychoterapie 
v prostredí väznice.   

 
I. Psychoanalytické skúmanie samovraždy 
 
Hillman2 popisuje vo svojej knihe Duše a sebevražda analytické (vycházajúce z teórií 

C. G. Junga) stanovisko voči samovražde. Vymedzuje 4 hlavné oblasti (disciplíny), 
ktoré sa zaoberajú skúmaním samovraždy. Na základe týchto disciplín potom definuje 
analytické hľadisko, ktoré je obdobné aj pre stanovisko psychoanalýzy. Toto hľadisko 
nehodnotí a neodsudzuje samovraždu, ale snaží sa jej porozumieť a chápať ju ako 
psychickú realitu. Hillman3 hovorí o týchto disciplínach a o prvotných metaforách, 
z ktorých vychádzajú vo svojom prístupe k samovražde. Tieto metafory nie sú 
vedomým kolektívnym stanoviskom, ale skôr  predvedomiu prístupné štruktúry 
psyché, na základe ktorých reprezentanti týchto disciplín jednajú. Viac filozofický a 
aktuálny by bol možno termín diskurz, ktorý určuje, ako sa o samovražde v rámci 
určitej disciplíny hovorí a ako na ňu daná disciplína reaguje. Tieto 4 disciplíny sú: 

a) Sociológia. Jej provtnou metaforou je spoločnosť. To znamená, že ak sa človek 
zabije, na spoločnosť to pôsobí dekadentne. Preto je dôležité, aby sociológia chránila 
ľudský život. Jej metódou je napríklad štatistika, ktorá svojimi dátami môže 
prevenciou bojovať proti samovraždám. Je to práve spoločnosť, ktorá sa má ochrániť 

                                                 
1 Mikhailova, O., Suicide in psychoanalysis, in: Psychoanalytic Social Work, 12 (2), 2005, s. 19-45. 
2 Hillman, J., Duše a sebevražda, Sagittarius 1997, s. 10-17.  
3 Ibid. 

https://mail.centrum.cz/main.php#composeto
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a spôsob akým sa to má urobiť je podľa sociológov resocializácia. Človek sa musí 
znova včleniť do spoločenského diania a byť spoločensky aktívny. 

b) Právo. Prvotnou metaforou je zákon (spoločenská zmluva), ktorú nie je možné 
vypovedať, iba ju porušiť. Tento zákon je apriórny. Samovraždu odsúdili všetky tri 
tradičné právne sústavy rímskeho, cirkevného a anglického práva. Do roku 1870 sa 
vyskytovali v anglickom práve hlavne materiálne sankcie voči pozostalým 
samovrahov. Zaujímavé je, že roku 1487 Henrich IV. Nariadil zvolávnie rady, kde 
koroneri posudzovali, či bol samovrah pri zdravom rozume. Ak bol, skonfiškovala sa 
časť majetku jeho rodiny. Do roku 1961 sa v Anglicku mohli vyberať pokuty z majetku 
samovrahov a životné poistenia sa vyplácali, iba ak rátali s eventualitou suicída. 

c) Cirkev. Prvotnou metaforou pre cirkev je Boh (stvoriteľ) a keďže život nepatrí 
nám, ale je dar od Boha, tak je samovražda hriechom proti stvoriteľovi. 

d) Medicína. Jej prvotnou metaforou je život. Na zreteli má byť záchrana života, 
pri možnosti samovraždy sa automaticky objavuje hospitalizácia, medikácia a dozor. 
Z medicínskeho hľadiska je samovražda odchýlka, alebo porucha, ktorej je treba 
zabrániť 

Všetky tieto prístupy reagujú na možnosť samovraždy okamžite, snažia sa jej 
zabrániť či už prevenciou, sankciami, alebo liečbou. Psychoanalýza však naopak 
poskytuje mentálny priestor, kde je možné hovoriť aj o týchto pocitoch, bez okamžitej 
reakcie. Samozrejme pokiaľ analytik vyhodnotí, že hrozba suicída je enormná, 
doporučí hospitalizáciu. No dôležité je mať možnosť hovoriť o samovražde.  

 
II. Psychoanalytické teórie samovraždy 
A) Klasická psychoanalýza a Sigmund Freud 
 
Na vyššie zmienenom sympóziu Viedenskej Psychoanalytickej Spoločnosti Freud 

vystúpil iba krátko a rezervovane. Znovu sa však k tejto téme dostal v roku 1917, kedy 
publikuje svoj článok Smútok a melanchólia4. V tomto texte tvrdí, že ak pozorne 
počúvame sebaobvinenia melancholika, zistíme, že iba ťažko patria jemu, ale skôr ide 
o obvinenia, ktoré sa týkajú niekoho, koho pacient miluje, miloval, alebo mal milovať. 
Inými slovami, obvinenia patriace objektu boli presunuté na ego. Dôležité je teda to, 
že u pacienta došlo ku strate milovaného objektu, ale namiesto toho, aby sa daného 
objektu vzdal, tak ho inkorporoval a identifikoval sa s ním (stal sa týmto objektom). 
Terčom hnevu a obvinení je namiesto objektu ego identifikované s objektom. Freud 
tvrdí, že takto vzniká konflikt medzi kritickou časťou ega a ega identifikovaného 
s objektom. Položil tu vlastne základy superega. Superego doháňa potom ego až k 
samovražde5. Za každým sebadeštruktívnym aktom je teda možné vidieť zároveň 
útok na ego identifikované s objektom. Tento akt je útokom na objekt a zároveň 
trestom za hnev a útok na objekt. Samovražda je chápaná v zmysle schopnosti 
objektivizovať sám seba a správať sa voči sebe samému ako k niekomu inému.6 

 
 

                                                 
4 Freud, S., Smútok a melanchólia, in: Freud, S., Za princípom slasti, Kalligram 2005. 
5 Bell, D., Who is killing what or whom? Some notes on the internal phenomenology of suicide, in: Psychoanalytic 
Psychotherapy, 15 (1), 2000, s. 21-37. 
6 Ronningstam, E., Weinberg, I., Maltsberger, J. T., Psychoanalytic theories of suicide, in: Wasserman, D., Wasserman, 
C., Oxford textbook of Suicidology and Suicide Prevention, Oxford University Press, 2009, s 150-158. 
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B) Kleiniánsky pohľad 
 
Melanie Kleinová naviazala na Freudove teórie o pude smrti a vypracovala na jej 

základe svoju koncepciu vnútorného sveta dieťaťa. Dieťa prichádza na svet plné 
strachu a úzkosti zo zničenia, nielen zvonku, ale aj zvnútra v zmysle vlastných 
„phantázii“. Na rozdiel od fantázií, ktoré sa píšu s f, sú phantázie s ph nevedomými 
mentálnymi obrazmi, s ktorými dieťa prichádza na svet a ktoré si v rannom veku ďalej 
vytvára. Hlavnou úlohou dieťaťa je vytvoriť si dobrý objekt (v Kleiniánskej 
terminológii vnútornú mentálnu reprezentáciu dobrého prsníka), ktoré mu poskytuje 
starostlivá matka, ktorá uspokojuje všetky jeho potreby7. Tým sa však vývin dieťaťa 
nekončí. Matka samozrejme nemôže byť neustále nablízku a saturovať všetky potreby 
dieťaťa. Znovu v ňom vzrastá hnev a úzkosť. Aby nezničilo vnútornú reprezentáciu 
dobrej matky, dochádza ku štiepeniu na dobrý a zlý objekt, dobrú a zlú mentálnu 
reprezentáciu matky. Tieto obrazy si dieťa internalizuje a samo je rozštiepené na dobré 
a zlé Ja. Vyššie popísané mechanizmy sú jadrom toho, čo Kleinová nazýva paranoidne 
schizoidná pozícia. Jeho vnútorný svet pozostáva z dokonalej, idealizovanej dobrej 
matky a úplne zlej matky. Medzi týmito pólmi neexistuje nič, tieto mentálne 
reprezentácie sú od seba úplne oddelené, inak by bola reprezentácia dobrej matky 
zničená agresívnymi phantáziami dieťaťa a zlej matky. Ak matka chýba, dieťa je 
zaplavené úzkosťou a hnevom a nedokáže si ju sprítomniť. Za optimálneho vývinu 
dieťa dokáže integrovať obraz dobrej a zlej matky a postupuje do depresívnej pozície, 
kde dokáže vnímať objekty ambivalentne, a práve preto prežíva vinu za agresívne 
phantázie, ktoré voči objektom pociťovalo.  

Pre suicidálnych pacientov je charakteristické štiepenie na dobré Ja a zlé Ja, 
vzťahujúce sa k idealizovanému objektu. Zlé časti Ja sú často projikované do častí, 
alebo celého tela. Tieto projektívne introjektívne procesy môžu mať niekoľko podôb. 

U niektorých pacientov je vysoká miera intolerancie frustrácie z nenaplnenia 
základných fyziologických potrieb. Telo im potom slúži ako projektívne plátno, lebo 
je zdrojom potrieb a túžob, pociťovania reality. Nenávisť tohoto uvedomenia môže 
viesť k útokom na telo, aby sa pacient vyhol frustráciám spojeným s požiadavkami 
tela. Suicídum by viedlo znovu k intrauterínnemu stavu, spojeniu s idealizovaným 
materským objektom. O niečom podobnom hovorí Freud, keď píše o nirváne a 
smerovaní pudu smrti do stavu blaženosti. Tento intrapsychický stav je 
pravdepodobne najcharakteristickejší pre psychotické fungovanie človeka.8 

Ďalšou možnosťou je projekcia dobrého objektu von. Samovražde v tomto prípade 
bráni iba predstava, že by pacient ublížil iným. Alternatívnym príkladom môžu byť 
týrané deti. Samé seba vnímajú ako zlé a rodičov ako dobrých. Nemajú na výber, inak 
by ich celý vonkajši svet bol zlý. Výstižne tento proces definuje britský psychoanalytik 
William Fairbairn9 týmito slovami: „Člověk, než aby bol dobrý vo svete, kde vládne 
diabol, tak je radšej hriešnikom vo svete, kde vládne Boh.“ Dobrý objekt sa tiež môže 
zachovať rozštiepením tela a mysle. Telo môže predstavovať väzenie mysle. Zničením 
tela by sa oslobodila mysel a všetky jej útrapy. Bell10 ďalej popisuje, že zlý objekt môže 

                                                 
7 Mikhailova, O., Suicide in psychoanalysis, in: Psychoanalytic Social Work, 12 (2), 2005, s. 19-45. 
8 Bell, D., Who is killing what or whom? Some notes on the internal phenomenology of suicide, in: Psychoanalytic 
Psychotherapy, 15 (1), 2000, s. 21-37. 
9 Fairbairn, W., Psychoanalytick Theories of Personality, Routledge 1952, s. 66-67. 
10 Ibid. 
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byť projikovaný do personálu inštitúcie, alebo samotnej inštitúcie, ktorá potom 
stelesňuje trestajúce a perzekuujúce superego. Tým, že je zlý objekt projikovaný von, 
sa človeku čiastočne uľaví. Zlý objekt už nie je  vo vnútri, ale mimo neho. Riziko, 
obzvlášť v represívnych inštitúciách, ale aj zdravotníckych je hlavne v tom, že sa 
personál môže identifikovať so zlým objektom a potvrdiť pacientovi jeho vnútorný 
perzekujúci svet, ktorý ho znovu môže dohnať k násilu voči sebe. 

V takomto paranoidne schizoidnom svete sú dobré objekty neustále ohrozované 
vlastnými vražednými impulzmi. Aby dobré objekty prežili, vstupujú do hry 
proejktívno introjektívne mechanizmy, ktoré sa pomáhajú zbaviť zlých objektov a 
zachovať tie dobré.11 

 
C)  Zostup do samovraždy 
 
Maltsberger12 vníma samovraždu ako zostupný proces pozostávajúci zo 4 

aspektov. Zámerne sa vyhýba použitiu slova fáza, ktorá by mohla evokovať 
chronologickú následnosť. Tieto aspekty sa nemusia nevyhnutne prejavovať 
v chronologickom poradí, nemusia všetky prebehnúť v procese samovraždy, avšak 
objaviť sa môžu v rôznom poradí. 

Prvým aspektom zostupu do samovraždy je afektívne zaplavenie. Kaskáda 
samovraždy obvykle začína zahltením emóciami ako sú úzkosť, bezmocnosť, či 
zúfalstvo, spojené s potrebou okamžitého uvoľnenia. V tejto etape ľudia buď 
vyhľadajú pomoc, siahnu po drogách, alebo po svojom živote.  

Nasleduje snaha zvládnuť afektívnu potopu. V tejto etape sa emocionálny stav 
zhoršuje, človek hovorí o suicidálnych myšlienkach zanedbáva prácu a sociálne sa 
izoluje. Môže sa zvýšiť spotreba návykových látok a objaviť sebapoškodzovanie ako 
snaha uľaviť si a aspoň čiastočne kontrolovať dianie. Častá je disociácia, počas ktorej 
člověk funguje ako robot (nevníma sám seba). Práve v dôsledku disociácie môže 
člověk na svoje okolie pôsobiť vyrovnane. Ak si siahne na život, okolie je prekvapené, 
lebo na ňom nič zvláštne nezbadali. Za zmienku možno stojí, že tento fenomén si 
všimol už aj Marx13, ktorý bol prekvapený, s akým vnútorným kľudom si ľudia 
dokážu siahnuť na život. Nejedná sa len o spisovateľov a básnikov, ale aj nevzdelanú 
triedu. Samovražedný plán a rozhodnutie zabiť sa zmierňujú úzkosť, dodávajú pocity 
kontroly a chránia pred dezintegráciou. Môže dôjsť tiež k narušeniu testovania reality, 
pseudohalucináciám, pri ktorých si človek uvedomuje, že to čo vidí, nemá reálny 
podklad. Celý proces sa prehlbuje stratou kontroly a dezintegráciou. Tá sa prejavuje 
hlavne v snoch o sebe ako o niekom cudzom (objektivizácia, ktorú sme spomenuli 
vyššie) alebo o častiach tela. Človek je zahltený emóciami a začína podliehať zúfalstvu. 
Najhlbšou etapou je obvykle grandiózne prežitie a zbavenie sa tela. Objavuje sa 
predstava, že duša a telo sú oddelené a zničením tela duša pretrvá a bude jej lepšie 
(Hillman tento proces výstižne nazýva psychosémantickým bludom14). Smrť nie je 
vnímaná ako koniec, ale ako nový začiatok, víťazstvo. Samovražda v tomto ponímaní 
nie je vraždou, ale sebaobranou.  

                                                 
11 Klein, M., Notes on some schizoid mechanisms, in: The International Journal of Psychoanalysis, 27, 1946, s. 99-110. 
12 Maltsberger, J. T., The descent into suicide, in: The International Journal of Psychoanalysis, 85 (3), 2003, s. 653-668.  
13 Marx, K., Marx on suicide, in: ed. Plaut, E. A., Anderson, K., Northwestern University Press 1999, s. 43-54.  
14 Hillman, J., Duše a sebevražda, Sagittarius 1997, s. 19. 
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III. Dva prípady z prostredia väznice 
 
V tejto časti textu sa pokúsime aplikovať vyššie zmienené psychoanalytické 

teoretické koncepty do praxe pomocou 2 ukážok z psychoterapeutického procesu 
dvoch klientov. Oba prípady sú príkladom psychoterapie v penálnom prostredí. Toto 
prostredie sa na prvý pohľad možno zdá nezvyčajné pre vykonávanie 
psychoterapeutickej praxe, no podľa Saundersovej 15môže byť práve táto posledná 
zastávka inštitúcií vhodnou motiváciou pre vstup do terapie a zmenu. Hlbšie 
skúmanie problematiky psychoterapie vo väzení by presahovalo zámer tejto práce, ale 
pre záujemcov o danú problematiku doporučujeme dielo vyššie zmienenej autorky 
Life Within Hidden Worlds: Psychotherapy in Prisons. Z nášho pohľadu je najväčším 
problémom psychoterapie vo väzenskom prostredí nemožnosť úplne a okamžite 
preniesť skúsenosť nadobudnutú v psychoterapii na svoje najbližšie okolie. Dovolíme 
si tvrdiť, že samotná psychoterapia v rámci väzenia sa líši od psychoterapie mimo 
penálne prostredie iba minimálne a to hlavne v technických otázkách.  

Ako sme už povedali, nasledovať budú dve ukážky. Všetky osobné údaje boli 
pozmenené v snahe zachovať čo najväčšiu anonymitu. Pre jednoduchšie porozumenie 
a zo štylistických dôvodov v nasledujúcej časti opustíme autorský plurál.  

 
Prípad 1 
 
Pán K, muž v strednom veku, slobodný, vo výkone trestu za majetkovú trestnú 

činnosť sa dvakrát pokúsil o samovraždu už v civilnom živote. Pána K som stretol pri 
pravidelnom pohovore, ktorý musia absolvovať odsúdení, ktorí sa pokúsili o 
samovraždu alebo sa vážne sebapoškodili. Asi tri mesiace pred našim stretnutím sa 
pán K pokúsil o samovraždu, podrezal si žili. Život mu zachránili spoluodsúdení a 
personál väzeňskej služby. Počas pohovoru sa pán K informoval, či by bolo možné 
absolvovať psychoterapiu a tak započala naša spolupráca 52 sedení s frekvenciou dva 
sedenia týždenne.  

Prvé sedena pán K popisoval deň svojho pokusu o samovraždu. Popisoval 
zúfalstvo, ktoré ho trápilo celý život a ktoré vyeskalovalo až za hranice únosnosti. 
Hovoril o tom, ako sa mu v deň, keď sa konečne rozhodol ukončiť svoj život a svoje 
trápenie uľavilo. Zrazu ho vraj nič netrápilo a zároveň prestával vnímať okolie a svet 
okolo seba, fungoval ako automat. Počas niekoľkých sedení opakoval tento príbeh a 
zvažoval, či má cenu žiť ďalej a ak áno, tak ako to má robiť. Sťažoval sa na väzeňské 
prostredie a lekársku starostlivosť, ale vyzdvihoval pani doktorku, ku ktorej 
dochádzal po medikáciu v civilnom živote. Často zdôrazňoval, že sem nepatrí a že by 
mal byť v miernejšom zariadení s lepšou starostlivosťou.  

Väčšinu tejto etapy terapie som pociťoval hnev, bezmocnosť a nepotrebnosť. 
K hovoril bez prestávky a vypĺňal priestor tak, ako to len šlo. Moje reakcie si sice 
vypočul, ale nevnímal ich. Mal som často fantáziu, že som pri ňom iba duch. 

Počas 20. sedenia sa stav pána K začal zhoršovať a témou začali byť jeho 
samovražedné myšlienky a plány. Hovoril o tom, že chce mať konečne pokoj, ktorý by 
mu priniesla smrť. Snažil sa nájsť dôvody prečo žiť a zdôrazňoval hlavne rodinu. Pán 

                                                 
15 Saunders, J, W., Life Within Hidden Worlds: Psychotherapy in Prisons, 2001 Routledge. 



- 30 - 
 

K mi často hovoril, ako ma vidí vo forme ducha, keď s ním nie som a ako ku mne 
hovorí. Postupom času sa K čoraz viac upokojoval a dokázal ma pustiť k slovu a 
premýšľať nad tým, čo hovorím. Začal vrámci výkonu trestu pracovať. V tejto etape 
šlo hlavne o to, aby mohol voľne hovoriť o svojich myšlienkach a spolu so mnou ich 
spracovať. Dôležitá je najmä skúsenosť, že sa dá hovoriť o bezmocnosti a zúfalstve aj 
bez toho, aby to poškodilo dobrý objekt alebo bez toho, aby došlo k jeho 
dezorganizácii. 

V tejto časti sa pokúsime aplikovať predošlé teoretické východiská. K prežíval pred 
pokusom na jednej strane uvoľnenie tým, že si ho naplánoval a na druhej strane z celej 
situácie disocioval. Následne bolo možné postrehnúť proces štiepenia a s tým spojenú 
idalizáciu a devalváciu, ktorú prežíval pán K voči väzeňskej starostlivosti a 
starostlivosti svojej civilnej lekárky. Uviedli sme hlavne príklady, kde došlo u pána 
K k narušeniu testovania reality a kde sa objavili procesy štiepenia a projektívnej 
identifikácie. Najzreteľnejšie to bolo v pseudohalucináciách mojej osoby, ktorú si 
predstavoval, keď som s ním nebol. Táto pseudohalucinácia v Kleiniánskej 
terminológii zodpovedá budovaniu si vnútorného dobrého objektu. Pán K si tak 
mohol dobrý objekt, ktorý mu bol k dispozícii počas psychoterapeutických sedení 
odniesť so sebou aj mimo terapeutický priestor. Zároveň bolo možné vidieť, že 
K musel odštiepiť svoje bezmocné ja a projikovať ho do mňa. Túto jeho projikovanú 
časť som potom pociťoval ako hnev, zúfalstvo a bezmoc. Dôležité bolo spoločné 
spracovanie týchto emócií a skúsenosť, že tieto pocity môžu byť zvládnuteľné aj bez 
toho, aby boli projikované do vlastného tela. Súčasne slúžilo väzenie ako plátno pre 
zlé objekty a sadistické superego. Telo a väzanie boli pre pána K reprezentáciami zlých 
objektov.   

 
Prípad 2 
 
Pán J, muž stredného veku odsúdení za mimoriadne násilnú trestnú činnosť ma 

sám kontaktoval, že by mal záujem o psychoterapiu. Absolvovali sme spolu 8 sedení, 
po poslednom sedení sa pán J pokúsil o samovraždu, podrezal si žily.  

Po úvodných stretnutiach, na ktorých sa snažil popísať svoj život (ktorého polovicu 
strávil vo výkone trestu) a momentálnu situáciu, ma požiadal, aby som zariadil jeho 
umiestnenie na ním určenom oddelení. Často mi popisoval, akými spôsobmi by sa 
mohol zabiť, ak mu nepomôžem. Tiež mi hovoril o svojej trestnej činnosti a o tom, ako 
sa vysporiadava s ľuďmi, ktorí ho naštvú. Spomínam si, ako sa ma na jednom 
spoločnom sedení opýtal, či sa ho bojím. Asi tri dni po našom poslednom sedení, na 
ktorom som odmietol vyhovieť jeho požiadavkam, sa pán J pokúsil o samovraždu.  

Už podľa popisu je asi zrejmé, že sa jedná o odlišný prípad, ako je pán K. Pán J mal 
osobnosť štruktúrovanú psychopaticky, kde je ústredná dynamika osobnosti a sedení 
okolo moci, submisie a dominancie16. Pán K mal v sebe dobrý objekt, ktorý by mu 
mohol pomôcť (pseudohalucinácia mňa), u pána J však dobrý objekt absentoval.  

Jednou z rovín interpretácie prípadu pána J je samozrejme „manifestačka“, 
pomocou nátlaku chcel dosiahnuť to, čo chce. Druhou rovinou je však samotná 
terpaeutická situácia a žiadosť pána J o pomoc. Psychopatické osobnosti majú problém 
s blízkosťou. Namiesto ideálneho, dobrého objektu majú iba zlý objekt. S týmto zlým 

                                                 
16 McWilliams, N., Psychoanalytická diagnóza, Praha: Portál 2015. 
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objektom sa identifikujú obranným mechanizmom, ktorý Anna Freudová17 nazvala 
identifikáciou s agresorom. Často je tento obranný mechanizmus postrehnuteľný 
v prostredí školy, kde obvykle dieťa, ktoré šikanuje iné deti, je samo doma fyzicky 
alebo psychicky týrané. Tým, že sa samo stane agresorom, vyhne pocitom slabosti a 
samo sa stáva silným. Snaha zmeniť tento ideálny, ale zlý objekt, by viedla u 
psychopata k dizidentifikácii a ego by bolo zrazu vo vzťahu k a nie identifikované so 
zlým objektom18. To by viedlo k masívnej agresii, projikovanej do terapeuta. Pán J 
pravdepodobne závidel dobrý objekt terapeuta, preto sa ho snažil kontrolovať, 
zmocniť a zničiť. Nemôže pripustiť, že niečo, čo je mimo, je dobré a že by potreboval 
pomoc tohoto dobrého objektu a že by bol na ňom závislí. Spomeňme si, ako sa snažil 
vo mne vyvolať strach alebo hnev. Boli to jeho pocity, ktoré chcel do mňa vložiť19. 
Ďalšou interpetačnou rovinou môže byť to, že všetko dobré, čo by v ňom mohlo byť, 
sa dostáva pod útok nenávistného a agresívneho superega. Vlastné superego neznesie 
nič pozitívne, čo by mohlo byť v jedincovi.20 Myslím, že moja prítomnosť pre pána J 
znamenala obrovskú úzkosť a že jediným východiskom preňho bolo siahnuť si na 
život. 

 

Zhrnutie 

V tomto texte sme sa pokúsili na jednej strane vymedziť psychoanalytický prístup 
k samovražde oproti iným discipínam, ktorým sme sa venovali v prvej časti práce. Na 
strane druhej sme sa pokúsili priblížiť najznámejšie teoretické koncepty 
psychoanalýzy, ktoré sme aplikovali na samovražedné jednanie. Vychádzali sme pri 
tom z teórií Freuda, Kleinovej a Maltsbergera. Tieto teórie, ako väčšina 
psychoanalytických teórií, vznikli na základe klinických pozorovaní a 
psychoterapeutickej praxe. Práve z tohto dôvodu sme pomocou nich snáď dokázali 
priblížiť možno zložitý svet psychoanalytických konštruktov. Zároveň dúfame, že táto 
práca poslúži hlbšiemu porozumeniu vnútorného sveta človeku, ktorý sa pohybuje na 
hraniciach samovraždy. 

 

Summary 

„On the borders of suicide. Psychoanalytic perspective on suicide.“ In this paper, we 
attempted, on the one hand, to define the psychoanalytic approach to suicide 
compared to other disciplines we dealt with in the first part of the thesis, and on the 
other hand, to approach the most well-known theoretical concepts of psychoanalysis 
that we then applied to suicide. These were based on the theories of Freud, Klein and 
Maltsberger. These theories, like most of the psychoanalytic theories, have arisen on 
the basis of clinical observations and psychotherapeutic practice. We hope that we 
have been able to elucidate the maybe somehow complicated world of psychoanalytic 

                                                 
17 Freud, A., Já a obranné mechanismy, Praha: Portál 2006. 
18 Meloy, R, J., The Psychopathic Mind: Origins, Dynamic and Treatment, Jason Aronson 2004. 
19 Rosenfeld, H., A clinical approach to the psychoanalytic theory of the life and death instincts: an investigation into the 
aggressive aspects of narcissism, in: International Journal of Psychoanalysis, 52 (2), 1971, s. 169-178. 
20 Bell, D., Who is killing what or whom? Some notes on the internal phenomenology of suicide, in: Psychoanalytic 
Psychotherapy, 15 (1), 2000, s. 21-37. 
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constructs. At the same time, we believe that this work will bring a more thorough 
understanding of the inner world of a person balancing on the borders of suicide.  
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Rok 1720 
 
Anna Šíchová byla dcera ovčáka. Když otec zemřel, pobývala dílem u matky, dílem 

se protloukala ve službě různě po postoloprtském panství. Často chodila za svým 
bratrem a stěžovala si: „Už to nemůžu vydržet, je mi úzko a mám strach… Musím si 
něco udělat“. Vzal ji zprvu k sobě, do domu svého tchána, ale protože viděl, že je stále 
malomyslnější, poslal ji do Žatce ke kapucínům, aby posílila svou víru. Po návratu se 
dívka odstěhovala k matce, ale měla stále stejné skličující „přeludy“ (Einbildungen), 
vedla zoufalé řeči, bila se do hlavy a naříkala: „Kdybych se tak mohla mlátit do té 
hlavy i zevnitř! Kdybych se tak mohla zabít!“  

Matce si stěžovala: „Když on mně Ďábel nedá žádný klid, nenechá mne se už ani 
pořádně modlit!“. Bratr k ní poslal místního kaplana, pátera Šimona, který ji 
vyzpovídal a na ochranu jí dal prý „cosi k zavěšení“. V noci dívka zmizela. Škapulíř, 
který dostala od pátera Šimona, nechala v kapse odhozené svrchní sukně. Ráno ji 
marně hledali, až ji objevili oběšenou na trámu branky, která vedla do sadu jednoho 
ze sousedů. Byla bosa, měla na sobě jen košili a spodničku – zjevně tak, jak vyběhla 
z postele. Nebylo jí ještě pětadvacet. Postoloprtský starosta se rozhodl jednat „podle 
zákona“: Ze Žatce dal povolat kata, který tělo nešťastnice odřízl, hodil na káru a odvezl 
k popravišti, kde jí rýčem oddělil hlavu od těla a poté uťal i obě ruce a nohy. Pak ji 
„osm kroků od popraviště“ zakopal. V rozsudku je uvedena formulka „von Rechts 
wegen“ – podle práva.2 

 
O sto deset let později. 

 
Na konci května roku 1830 došlo v Potštátu v Přerovském kraji (Potstadt, Prerauer 

Kreis) na moravskoslezském pomezí k tragédii. Leopold Kretschmer, kterého všichni 
přátelé a známí považovali za slušného, milého člověka, si neočekávaně podřezal 
hrdlo.3 Ihned ráno po jeho skonu proběhla pitva vedená dvěma chirurgy. Po popisu 
obecných tělesných charakteristik a očekávatelného popisu smrtící rány a 

                                                 
1Tato studie vznikla v rámci grantového projektu GAČR č. 17-06860S Neklidni zemřelí. Sebevražda mezi 
dekriminalizací, sekularizací a medikalizací (17.-19. století). 
2 SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, fond Ústřední kancelář, starší oddělení, Postoloprty; B 5 Bc 2a (případ 
Anny Šíchové [1720]). 
3 Státní oblastní archiv Olomouc, Velkostatek Potštát, č. kart. 61, inv. č. 996, sign. Pub. 324 (případ Leopolda 
Kretschmera, 1830). 



- 34 - 
 

konstatování bezprostřední příčiny úmrtí protokol pokračuje. V souladu s detailní 
instrukcí pro soudní pitvy z roku 18144 a takřka jako by měli před očima učebnici 
soudní medicíny od Josefa Bernta, o níž ještě pohovoříme, otvírají chirurgové lebku, 
poté hrudní dutinu a nakonec břicho. Konstatují, že vše je víceméně v normálním 
stavu, nicméně mezi tvrdou a měkkou plenou mozkovou nacházejí větší množství 
nažloutlé krve; také velký i malý mozek je plný krve. Lékařské dobrozdání je 
jednoznačné: tento sebevrah trpěl již delší či kratší čas chronickým zánětem 
(Entzündung). Ačkoli při vyšetřování všichni sousedé i příbuzní včetně vlastní 
manželky zpochybnili, že by Kretschmer kdy projevoval známky šílenství či 
melancholie, je závěr, tlumočený potštátskými úředníky do zprávy na vrchnostenský 
a následně i krajský úřad, nasnadě: ze zprávy chirurgů jasně vyplývá, že Leopold 
Kretschmer mohl spáchat („verüben haben kann“) tento čin „pouze ve stavu melancholie 
a pomatení smyslů“ (nur in dem Zustande der Melancholie und Sinnenverwirrung). 
Nemůže být tedy stíhán podle trestního zákona, který předpokládá „plné užívání 
rozumu“. Z uvedeného důvodu je tudíž povoleno, aby byl Kretschmer pohřben ještě 
dnes večer na hřbitově, bez obřadu a v tichosti. Zpráva končí lakonickou poznámkou, 
že „[f]aráři to bylo dáno ve známost.“ Trpný rod – gesetzt werden – ve vztahu k 
duchovní autoritě, která je zde očividně postavena před hotovou věc bez možnosti 
větších námitek, stojí za povšimnutí. 

Jak je možné, že slovo zdravotnické osoby mělo takovou váhu, když ještě o pár 
desetiletí dříve by takřka nikdo nepochyboval o tom, že Kretschmer spáchal 
především smrtelný hřích a současně těžký zločin?  

Od roku 1803, kdy byl vydán trestní zákoník Františka I., již nebyla sebevražda 
v habsburské monarchii zločinem, ale pouhým policejním přestupkem, a roku 1850 
zmizela z trestního zákoníku úplně. V té době již sebevraždu jako zločin neznala celá 
řada okolních zemí – v Prusku jako v první zemi vůbec ji dekriminalizoval již Friedrich 
II. v roce 1747. V Toskánsku k tomuto kroku přistoupil arcivévoda Leopold (budoucí 
císař Leopold II.) v roce 1786, a ve Francii dekriminalizovala sebevraždu Revoluce. 
Pod vlivem Francouzské revoluce i pruských zákonů zmizela sebevražda na počátku 
19. století ze seznamu trestných činů také v Bádensku (1803), Šlesvicko-Holštýnsku 
(1808) či Bavorsku (1813) a jinde se předpisy proti sebevrahům zvolna stávaly mrtvou 
literou. Jistě, v platnosti zůstávala církevní nařízení týkající se formy pohřbu, ale ze 
strany zvolna se sekularizujícího státu se trestní postih na těle či jmění sebevraha jevil 
stále více jako nepřijatelný.  

Jistě se o to přičinily zejména bouřlivé diskuse, které rozvířily veřejné mínění 
v Anglii, Francii i německých zemích zejména od 70. let 18. století.5 Ty požadovaly 

                                                 
4 Instruction für die öffentlich angestellten Aerzte und Wundärzte in den k. k. österreichischen Staaten, wie sich bey 
gerichtlichen Leichenschauen zu benehmen haben, Wien 1814. 
5 K diskusím o sebevraždě v osvícenském období dnes již existuje velmi rozsáhlá bibliografie. Srov. především: V. 
Lind, Selbstmord in der Frühen Neuzeit: Diskurs, Lebenswelt und kultureller Wandel am Beispiel der Herzogtümer Schleswig 
und Holstein, Göttingen 1999; A. Kästner, Experten für ein gutes Leben: Zur Rolle von lutherischen Pfarrern in 
Untersuchungsverfahren nach Selbsttötungen (Kursachsen 1700-1815), in: týž – S. Kesper-Biermann, Experten und 
Expertwissen von der Frühen Neuzeit bis zur Moderne, Leipzig 2009, s. 85-98 a A. Kästner, Tödtliche Geschichte(n): 
Selbsttötungen in Kursachsen im Spannungsfeld von Normen und Parktiken (1547-1815), Konflikte und Kultur – 
Historische Perspektiven, 24, 2012; H. Neumeyer, Anomalien, Autonomien und das Unbewusste: Selbstmord in 
Wissenschaft und Literatur von 1700 bis 1800, Göttingen 2009; J. Schreiner, Jenseits vom Glück, Suizid, Melancholie und 
Hypochondrie in deutschsprachigen Texten des späten 18. Jahrhunderts reprint (1. vyd. 2003), München  2014; M. Mac 
Donald, The Secularization of Suicide in England, 1660-1800, Past and Present 111 (1986), s. 50-100; D. Tinková, La 
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v souladu s obecnými postuláty osvícenského pojetí zákona, zločinu i trestu, úplnou 
dekriminalizaci sebevraždy. Poukazovali především na neúčelnost trestu 
vykonávaného na mrtvém těle, ale i na jeho nespravedlivost, protože ekonomická část 
trestu, stejně jako újma na cti, dopadají jen na nevinné pozůstalé. Stále častěji však 
zaznívalo i přesvědčení, že většina sebezabitých nejedná se svobodnou vůlí a zlým 
úmyslem (další základní osvícenský postulát umožňující obvinit z trestného činu), ale 
ve stavu pomatení mysli. A protože nikomu, natož zemřelému, do hlavy nevidíme, 
měli bychom spíše předpokládat to, co mu uškodí méně (presumpce neviny jako další 
osvícenská zásada). Svůj podíl na proměně postojů měla jistě i empatie a 
sentimentalita probuzená wertherovskou literaturou, dominantní ideová role však 
připadla vědě, která právě v tomto období nabývala na prestiži: medicíně. Ostatně 
velmi diskutovanou otázkou byla již od sklonku 18. století také tzv. nepříčetnost 
(Zurechnungsunfähigkeit) provinilce, která mohla oslabit vinu, popřípadě i viny 
zprostit, a která si tehdy vybojovala pevné místo i v trestním právu.6 A kdo jiný může 
kompetentněji posoudit míru této nepříčetnosti než lékař? 

V osvícenské době se sebevražda ostatně poprvé dočkala právě i z lékařského 
pohledu monografických zpracování. Kromě samostatných titulů věnovaných tomuto 
tématu však od konce 18. století přibývalo i článků v prvních lékařských časopisech, 
stejně jako kapitol v příručkách rodící se soudní medicíny či psychiatrie, tedy oborech, 
které se jen stěží mohly tomuto tématu vyhnout. K medikalizaci a 
(psycho)patologizaci sebevraždy existují z poslední doby příslušné kapitoly 
v monografiích věnovaných sebezabití.7 Cílem této studie je vytyčit a charakterizovat 
hlavní interpretační novinky, které, podle mého mínění, nejvíce rozhodly o nové 
interpretaci sebevražedného jednání, které usnadnilo její dekriminalizaci. Protože zde 
není dostatečný prostor na vyčerpávající přehled všech relevantních titulů, 
soustředíme se především na autory, jejichž působení a intelektuální činnost byla 
alespoň nějaký čas spjata s habsburskou monarchií, především s Vídní. Jde o Leopolda 
Auenbrüggera (1722-1809), Franze Josefa Galla (1758-1828) a litoměřického rodáka 
Josefa Bernta (1770-1842), zčásti pak o Johanna Petera Franka (1745-1821). Jejich 
myšlenky se však pokusím koncepčně zasadit do kontextu dalších relevantních titulů 
z oblasti soudobého medicínského (psychiatrického) myšlení německého a 
francouzského, a poukázat na jejich, velmi často rozhodující, podíl a vliv. 

Za klíčové novinky považuji: 1) Vnímání sebezabití jako jevu patologického (v 
lékařském smyslu slova), jako důsledku chorobného stavu, jako „nemoci o sobě“; 2) 
Snahy o lokalizaci „sebevražedných sklonů“ v těle, a tudíž i fyzické, empirické 
zakotvení tohoto chorobného stavu; 3) pronikání tohoto nového chápání sebevraždy 
do praxe prostřednictvím soudní medicíny, která umožnila zcela přímou konfrontaci 
s teologickou a právnickou praxí. 

                                                 
question du suicide, in: taž, Péché, crime, folie au temps du désenchantement du Monde, Strasbourg 2013 (upravená 
česká verze: D. Tinková, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2010 – kapitola 6). 
6 Nověji srov. např. Y. Greve, Verbrechen und Krankheit: Die Entdeckung der „Criminalpsychologie“ im 19. Jahrhundert, 
Köln 2004. 
7 Srov. pro Francii: L. J. Lieberman, Une Maladie Epidémique: Suicide and its Implications in 19th Century France, 1987; 
pro německé země: Vera Lind, Selbstmord in der Frühen Neuzeit: Diskurs, Lebenswelt und kultureller Wandel am Beispiel 
der Herzogtümer Schleswig und Holstein, Göttingen 1999; U. Baumann, Vom Recht auf den eigenen Tod: Die ie Geschichte 
des Suizids vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, 2001, kapitola Jenseits von Gut und Böse: Zur Entmoralisierung des Suizids, 
s. 180-185. H. Neumeyer, Anomalien, Autonomien und das Unbewusste: Selbstmord in Wissenschaft und Literatur von 
1700 bis 1800, Göttingen 2009. 
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Jako úvod: Biomoc, medikalizace a medizinische Polizeiwissenschaft 

 
Za jakousi „nultou“ kategorii vytknutou před závorku bych považovala již 

samotný nárůst důležitosti medicínských faktorů v péči o kvalitu populace, který vedl 
jak státovědce, tak lékaře k novému zájmu o fenomén a příčiny sebevraždy. 
V osvícenském období se ve velké části západní a střední Evropy výrazně proměnilo 
postavení lékařských věd ve společnosti i ve vztahu k (osvícenskému) státu. Medicína 
sama nabývala na důležitosti jako obor zodpovědný za fyzické (ale stále více i 
psychické) blaho občanů státu, a tudíž i za jejich pracovní „kvalitu“ klíčovou pro 
branné a fiskální potřeby tohoto modernizujícího se osvícenského absolutistického 
státu. Rozšiřování pole působnosti medicíny a posílení kontroly nad lidským životem 
i prostředím právě pomocí medicíny, které nazýváme medikalizací, představuje 
komplexní proces, jímž se do sféry ovládané medicínskými teoriemi i lékařskou praxí 
dostávají jisté oblasti života, které do ní dosud nenáležely,8 a který s sebou nesl i nárůst 
užívání profesionálních lékařských služeb:9  

Z tohoto „biopolitického“ úhlu pohledu představovala sebevražda – jakkoli byla 
navzdory dobovému toposu o rostoucím množství či dokonce epidemiích sebevražd 
stále ze statistického hlediska její četnost stále zanedbatelná – znepokojující jev. Pokud 
se občan záměrně vyvázal ze společenského pouta a obíral společnost a stát o své síly, 
nemohlo to být státu a společnosti lhostejno. Z hlediska dobového rozdělení 
medicínských oborů zajímala sebevražda zejména několik nových oblastí, jimž se nyní 
budeme věnovat. V rámci lékařské specializace samé byly pro výzkum fenoménu 
sebevraždy nejdůležitější orgánová patologie (patologická anatomie) a rodící se 
psychiatrie a psychologie, tedy, dobovým slovníkem, Erfahrnunsseelenkunde 
(„empirická věda o duši“) či aliénistique („alienistika, nauka o choromyslnosti“). A z 
nových „vnitrooborových“ impulzů jsou zde důležité zejména tři: 1) soustředění na 
nervový (později neurocerebrální) systém, dále pak 2) rozvoj orgánové patologie a 
nakonec 3) formování „morální“ (psychologické) medicíny (budoucí psychiatrie) a její 
postupné vyčleňování z économie animale – fyziologie.  

Ve vztahu ke státní správě pak byla sebevražda relevantní pro účelové, eklekticky 
koncipované obory, které pochopitelně i z anatomie, psychiatrie a dalších oborů 
vydatně čerpaly: tzv. zdravotní policii (medizinische Polizeywissenschaft) resp. s ní 
spjatou státní medicínu (Staatsarzneywissenschaft), a medicínu soudní (Gerichtsmedizin). 
Pro novou „konceptualizaci“ sebevraždy však byly důležité právě i obecnější podoby 
„medikalizace smrti“, které se ostatně v habsburské monarchii včetně českých zemí 
realizovaly zcela učebnicově. Mám na mysli především tyto tři novinky: 1) zavádění 
povinného ohledání mrtvol a s tím spjatá povinnost nechat vystavit úmrtní list výhradně 
od lékaře, který jako jediný může povolit pohřeb; 2) vymezení hřbitova jako jediného 
prostoru určeného k ukládání lidských ostatků (v habsburské monarchii díky tereziánským 
a josefínským reformám pohřebnictví ze 70. a 80. let 18. století), což se již ze své 

                                                 
8 L. Jordanova, The Social Construction of Medical Knowledge, Society for the Social History of Medicine, 8 (1995), s. 
361–381, s. 367. 
9 M. Ramsey, Professional and Popular Medicine in France, 1770–1830; The social world of medical practice. Cambridge 
1988, s. 299. Dále zejm. M. Foucault, Naissance de la médecine sociale, in: týž, Dits et écrits, III (dále jako DE): 1976-
1979, eds, Fr. Ewald – A. Fontana, č. 196, s. 208. K této otázce srov. i řadu dalších textů, především přednášky Crise 
de la médecine ou crise de l’antimédecine? (říjen 1974, publikováno v lednu 1976, DE III, s. 40 –57).  
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podstaty vylučuje s územ ukládat některé „nečisté“ zemřelé mimo tento sanitární 
prostor; 3) uzákonění povinné soudní pitvy v podezřelých případech, násilných úmrtích 
apod., jejímž účelem je určit pravou příčinu úmrtí. Tyto soudní pitvy měli od josefínské 
doby (1785) v habsburské monarchii vykonávat výhradně krajští fyzikové 
(Kreisphysici) či chirurgové (Kreischyrurgi): i to lze považovat za jistou záruku 
přítomnosti vzdělanějšího a obezřetnějšího příslušníka zdravotnických povolání (i) 
v případech sebevražd. 

Až do osvícenské doby tvořila sebevražda nikoli samostatné téma, ale nedílnou 
součást diskursu o melancholii, který rozvíjel staré antické učení o vášních duše 
(Leidenschaftstheorien). Leidenschaften der Seele představovaly privilegované 
„pole“ pro střetání těla a duše a v hippokratovské medicíně tvořily základ klasické 
dietetiky, tedy v podstatě zásady zdravé životosprávy a duševní vyrovnanosti. 
Správné zacházení s emocemi, l´économie des émotions, stejně jako tělesná životospráva, 
představovalo ještě v 18. století nedílnou součást prevence všech onemocnění. I do 
tohoto „učení“ nicméně pronikaly nové medicínské teorie a poznatky, včetně těch 
empirických. Většina osvícenských lékařů každopádně myšlenkově operovala stále 
ještě se zmíněným klasickým rastrem „vášní duše“, který nebyl prost určitého 
moralizování. Sebevražda, pokud byla tematizována, se zde objevovala většinou jako 
varovný extrémní případ nezvládnuté vášně melancholie.  

Příčiny vášní tak dělili lékaři 18. století, zpravidla na: 1. „vnější“, geografické, 
klimatické. U melancholie / sebevraždy byl pochopitelně příznačný vliv mlh a 
podzimu na rozvoj melancholie, případně i pobyt v Anglii se stejnými důsledky apod. 
Najdeme zde řadu stereotypů / topoi či modelů, které se opakují od počátku 18. a 
možná i od konce 17. století. Zejména vztah mezi sebevraždou a „mlhami“ či 
atmosférou Britských ostrovů byl charakteristický. 2) „morální“ (psychologické), tedy 
především vrozené psychické dispozice, nálady, záliby a životní styl. V osvícenství se 
opakovaně setkáváme s jevy jako četba špatných románů, přehnané náboženské cítění 
(nebo naopak neznabožství, alkoholismus, přílišné studium abstraktních problémů 
přehnaným rozumováním a neúčelným vzděláním či „materialismem“ a prudkými 
politickými změnami) a přehnanou láskou ke svobodě (i tyto dva jevy se pojí 
v moralizujícím diskursu o sebevraždě k negativnímu obrazu Anglie). 

Dá se každopádně říci, že i v lékařském diskursu se postupně, během druhé 
poloviny 18. století, ze sebevraždy stává skutečná civilizační choroba. Pro osvícenství 
18. století je nicméně příznačné, že ani tyto „morální“ psychologické / duševní jevy 
nevidělo bez širších sociálních a kulturních souvislostí. 

Pro nás jsou zajímavé zejména příčiny „vnitřní“ (tedy somatické, fyzické a 
fyziologické), do jejichž chápání zasáhly nové impulsy 18. století nejvíce. Studium 
příčin a „sídla“ (duševní choroby obecně) však ještě v této době vycházelo především 
ze staré hippokratovské a galénovské teorie založené na myšlence „špatné cirkulace 
tělesných šťáv“. Pod vlivem platónské filosofie, která člověku připisovala nesmrtelnou 
a racionální duši, která nemůže být narušená ve své esenci, se mělo za to, že nemoci 
mohou mít příčinu pouze ve špatném fungování těla – a to i nemoci duševní. Podle 
staré antické koncepce sídlily vášně v orgánech podbřišku. Toto staré učení o 
„břišním“ sídle vášní, které M. Gauchet a G. Swainová nazývají „epigastrickou 
teorií“ či „epigastrickou metaforou“, sdíleli lékaři, jak ještě uvidíme, v podstatě až do 
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počátku 19. století.10 Co se týče melancholie,11 podle klasického antického 
paradigmatu leží její „sídlo“ v hypochondrech (slabiny - slezina, játra), jež produkují 
černou žluč zodpovědnou za toto duševní rozpoložení, úzkost a touhu po samotě. 
„Obsedantní přežívání“ stereotypu černé žluči jako příčiny melancholie ještě 
v osvícenské době, ba na přelomu 18. a 19. století, možná souviselo s obrovskou 
symbolickou mocí „černé“ barvy, a narušení tohoto stereotypu bylo takřka nemožné.12 
Věřil v ni dokonce i velký Boerhaave a předepisoval výhradně pouštění žilou a 
projímadla určená ke zředění této tekutiny, což sdíleli i jeho žáci – zakladatelé 
vídeňské lékařské školy, Anton van Haen (1704-1776) a Gerhard van Swieten (1700-
1722), lékař Marie Terezie.13 

S touto – podle dobové terminologie humoralistickou – představou tedy stále 
operuje většina lékařů 18. století. Oproti jejich předchůdcům, kteří se ještě pohybovali 
v jistém smyslu v abstraktním, „metaforickém“ diskursu, je však pro autory, zejména 
fyziology, 18. století zcela charakteristický pokus o aplikování mechanistického (řekli 
bychom možná až naivně mechanistického či vulgárně mechanistického) výkladu, 
který má legitimizovat starou teorii a dodat jí na vědeckosti svou empiričností a 
konkrétností. Je zajímavé sledovat, jakým způsobem tento antický model 
racionalistické a empirické 18. století obohatilo.  

 
„Sebevražedný pud“ a „Tichá agrese“ u Leopolda Auenbrüggera 

 
Je nasnadě, že především melancholický temperament měl k  sebevražednému 

duševnímu rozpoložení větší dispozice než jiné temperamenty. A právě tato představa 
„dispozic“ dostala v osvícenské medicíně nové označení – „pud“ (Trieb), resp. 
Selbstmordtrieb, který této dispozici propůjčil určitou nevyhnutelnost, fatalitu. 
Z předpokladů, s nimiž bylo možné bojovat morálně, vzniklo cosi esenciálního, proti 
čemu se vlastně úplně bojovat nedalo. Něco, co u jistých jedinců mohlo představovat 
protiváhu k pudu sebezáchovy (Selbsterhaltungtrieb).  

Zjevně prvním lékařem, který se snažil s představou sebevražedného pudu seriózně 
pracovat, byl rakouský lékař Leopold Auenbrügger.14 Tento rodák ze Štýrského 
Hradce je znám především jako objevitel metody perkuse. Jeho aktivity byly spjaty 
zejména s tzv. Španělským špitálem ve Vídni, kde měl Auenbrügger možnost po více 
než dvacet let pozorovat právě i pacienty se sebevražednými sklony: je tak zjevně (a 

                                                 
10 M. Gauchet – G. Swain, La pratique de l´esprit humain: L´Institution asilaire et la révolution démocratique, Paris 1980, 
s. 330. 
11 K tématu melancholie existuje relativně velké množství literatury, především R. Burton, The Anatomy of 
Melancholy, London 1621; J. Starobinski, Histoire du traitement de la mélancolie des origines à 1900, Bâle 1960; R. 
Klibansky – E. Panofsky, Saturne et la Mélancolie, Paris 1989; M. Gauchet – G. Swain, Dialogue avec l’insensé, Paris 
1994, s. 167 n („Permanence et transformations de la mélancolie“). 
12 M. Gauchet – G. Swain,  Dialogue avec l’insensé, s. 167-169. 
13 Např. Commentaires des Aphorismes de Médecine d’Hermann Boerhave (sic), sur la connoissance et la cure des maladies, 
par M. Vans-Wieten (sic), tranduit en français par Monklet, docteur en Médecine de l’Université de Monpellier, gradué en 
la faculté de Paris, II., Avignon 1766. 
14 Leopold AUENBRUGGER, AUENBRUEGGER (AWENBRUEGGER), (1722–1809), vídeňský lékař, žák Van 
Swietenův, který na sebe přilákal pozornost lékařů kolem roku 1761, kdy publikoval krátký spis o poslechu ozvů 
v hrudníku, v němž se snažil dokázat, že lze poslechem rozpoznat poruchy plic či srdce. Podle tradice došel 
k tomuto objevu na základě rodinné vinařské praxe, která umožňovala poznat poklepem na dřevěný sud množství 
v něm obsaženého vína. Tato práce se dočkala ještě širšího věhlasu po francouzském překladu z roku 1808 od 
Napoleonova osobního lékaře Corvisarta.  



- 39 - 
 

to je první Auenbrüggerova novinka) prvním lékařem, který si vytváří vlastní 
sebevražednou „kazuistiku“ na základě vlastní praxe. Svá pozorování shrnul do 
sedmdesátistránkové monografie, kterou vydal v roce 1783 v Dessau. Jak už název 
Von der stillen Wuth oder dem Triebe zum Selbstmorde als einer wirklichen Krankheit15 
napovídá, sebevražedný pud chápe – a to je jeho druhá velká novinka – sám o sobě jako 
svébytnou nemoc: „Tichý vztek je tajná, vnitřní a nepostřehnutelná touha, pomocí níž 
se člověk snaží, zavraždit sebe sama.“ (Die stille Wuth ist ein geheimes, innerliches und 
unsinniges Bestreben, mittelst welchem der Mensch sich selbst zu ermorden sucht.) 16 Tato 
stille Wuth, kterou Auenbrügger klasifikuje jako duševní nemoc (doslova 
Gemütskrankheit), je u něj tedy definována jako agresivita namířená proti vlastní osobě, 
která má příčiny jak „morální“ (psychologické), tak i fyzické. Auenbrügger zbytečně 
nemoralizuje: uvádí příčiny „vzdálené“ (věk, temperament, rodiště / místo původu, 
životní styl) a vypočítává hlavní vášně, které podle něj vedou k narušení 
sebezáchovného pudu (utrpení, chudoba, neštěstí, hanba, znechucení životem [Unlust 
zu Leben]), ale především detailně popisuje vnější tělesné projevy, které lze sledovat u 
člověka stiženého tímto neduhem. Zobecňuje empiricky pozorované jevy a snaží se je 
dokonce třídit stupňovitě od počátku nemoci až po sebevražedné gesto, aby bylo 
možné takové jednání předvídat a zabránit mu.  

Zvláštní pozornost každopádně věnuje léčbě, která se vztahuje k příčinám 
tělesným. Základem jeho nové metody léčby byl nicméně starý předpoklad, že 
„fyzické“ příčiny melancholických forem šílenství jsou výlučně organické, spjaté se 
špatným oběhem šťáv, a jejich „sídlem“ jsou „hypochondry“, tedy „podžebří“ včetně 
sleziny a jater.  

Auenbrüggerova metoda sestávala ze tří základních kroků: 1) nemocný byl nejprve 
svázán pevnými provazy, 2) pak musel vypít velké množství studené čerstvé vody 
(studená voda, někdy smíchaná s amoniakem, posloužila i k obkladům na hlavu a krk 
pacienta), 3) nakonec mu na jeden či druhý „hypochondr“ přiložili vesikatorium 
(baňku). Jako strava byl povolen pouze lehký vývar. Po skončení této „fyzické“ části 
léčby bylo však nutné zahájit léčbu „morálními“ prostředky. 

Auenbrüggerovo myšlení poněkud překvapivě (navíc až posmrtně) našlo své 
následovníky ve Francii. Jeho metodu perkuse pro širší vědecký svět objevil 
Napoleonův osobní lékař Corvisart (1755–1821). A pozapomenutý spis o sebevraždě 
objevil a zpopularizoval profesor lékařské fakulty v Antverpách, Le Roy, který se ve 
svém pojednání z roku 1808 věnovaném přímo sebevraždě k jeho koncepci přihlásil a 
přejal, jak ještě uvidíme, i jeho metody léčby. Inspirován Auenbrüggerem, tvrdil, že 
samotný „sklon“ (penchant) k sebevraždě, „vycházející z degenerované melancholie“, 
je „skutečnou nemocí“, byť dříve prý byl málo běžný a projevoval se spíše v jiných 
zemích – v Německu a Anglii.17 

Zhruba ve stejné době začíná být tedy sebevražda či sebevražedný sklon pojímána 
jako specifická odrůda melancholie, jako svébytná nosologická jednotka, každopádně 
však, stejně jako u Auenbrűggera, jako nemoc o sobě. Zakladatel francouzské vědecké 
psychiatrie, „alienistiky“, Philippe Pinel (1745–1826) hovoří o specifické odrůdě 

                                                 
15 L. Auenbrügger, Von der stillen Wuth oder dem Triebe zum Selbstmorde als einer wirklichen Krankheit, mit Original-
Beobachtungen und Anmerkungen, Dessau 1783. 
16 Ibid., s. 5, §1. 
17 Le Roy d´Anvers, Bulletin des sciences médicales. Publié au nom de la Société médicale d’émulation de Paris... 1807-1811 
(I-VIII) – 1807, s. 198n. 
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melancholie, „sebevražedné melancholii“ (mélancolie-suicide) či o „melancholii vedoucí 
k sebevraždě“.18 Jeho žák Étienne Esquirol (1772–1840), když v roce 1805 
vyjmenovával různé typy melancholiků, s nimiž se setkal v ústavu pro choromyslné 
v Charentonu, hovoří o případech „dispozice k sebevraždě“.19 Jean Chevrey ve své 
disertaci z roku 1816 klasifikuje tento „sklon k sebevraždě“ (penchant au suicide) jako 
neurózu pod názvem „suicidární melancholie“ (mélancolie suicidique), kterou dělí na 
dvě třídy a několik podtříd - v prvé řadě na dlouhodobé, spojené s charakterem, a pak 
na spontánní, chronické.20 Nejde tedy o projev zbabělosti či slabosti, ale o smrtelnou 
chorobu („nejstrašnější ze všech chorob“), jíž často podléhají ti nejcitlivější a výjimeční 
jedinci.21 

S Auenbrűggerem a jeho následovníky se však rodí i nové otázky kolem onoho 
„sídla“, tedy tělesného „zakotvení“ tohoto „sklonu“. „Epigastrická metafora“ totiž na 
samém konci 18. století nalezla nečekaného spojence v jedné v podstatě čistě 
osvícenské novince – v orgánové patologii: důležitý příklad situace, kdy „novátorský 
krok“ (zdánlivě paradoxně) posloužil lékařům k utvrzení starého paradigmatu, nikoli 
k jeho rozbití. 

 
Od podbřišku k mozku. Orgánové „zakotvení“ sebevraždy  

 
Na prahu 60. let 18. století přinesl padovský rodák Giambattista Morgagni (1682–

1771) ve svém spise De sedibus et causis morborum per anatomem indignatis (1761) vlivnou 
teorii o „sídlech“ chorob v orgánech, a stal se tak duchovním otcem patologické 
anatomie. Morgagni učinil základní stavební jednotkou lidského těla orgán, který se 
současně stal i rozhodujícím nositelem zhoubných lézí; analogicky pak podstatu 
nemoci představovaly orgánové změny. Od té doby usilovali mnozí lékaři o přesnou 
lokalizaci sídla nemocí, pátrali po viditelném narušení konkrétního orgánu a posmrtná 
pitva – jejíž výsledky se konfrontovaly s příznaky pozorovanými zaživa u lůžka 
nemocného,– se stala obligátním postupem při určování příčiny úmrtí. Tento postup 
se začal uplatňovat i u chorob, které obvykle označujeme jako duševní a které ještě 
v 18. století spadaly cele právě do domény vášní. Právě melancholie či sebevražedné 
sklony představují exemplární příklad.  

Protože hippokratovská teorie, jak víme, činila z melancholie poruchu šťáv 
sídlících v hypochondrech, pozornost lékařů se zpočátku zaměřovala právě na tyto 
oblasti podžebří.22 Někteří lékaři například opravdu podle svého přesvědčení 
„viděli“ při pitvě sebevrahů patologické změny na orgánech odpovědných za 

                                                 
18 Ph. Pinel, Observations sur une espèce particulière de mélancolie qui conduit au suicide, in: La Médecine éclairée 
par les sciences physiques, I, 1791 (éd. Fourcroy) et section IV du Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou 
la manie, Paris, an IX ( repris des „Observations sur les alénés et leur division en espèces distinctes“, in: Mémoires de 
la Société médicale d’émulation, Paris, an VIII, vol. III). 
19 J.-É. D. Esquirol, Des passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l’aliénation mentale – thèse 
soutenue à l’Ecole de médecine de Paris, le è Nivôse an XIV (1805), reprint, Paris: librairie des Deux mondes, 1980, 
s. 99. 
20 J. Chevrey, Essai médical sur le suicide, considéré, dans tous les cas, comme le résultat d’une aliénation mentale, thèse 
présentée e soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 9 juillet 1816, pour obtenir le grade de Docteur en médecine. 
Instruction für die öffentlich angestellten Aerzte und Wundärzte in den k. k. österreichischen Staaten, wie sich bey 
gerichtlichen Leichenschauen zu benehmen haben, Wien 1814, s. 18 
21 Ibid., s 13. 
22 M. Gauchet – G. Swain, La pratique de l’esprit humain; L’Institution asilaire et la révolution démocratique, Paris 1980, 
s. 330. 
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melancholii – na slezině a játrech. Toto myšlení považuji za poměrně charakteristické 
zejména pro „materialističtější“ francouzské (přesněji pařížské) prostředí, 
poznamenané ideově-politickou revolucí, ale také více zasažené zmíněnou revolucí 
anatomicko-patologickou. Svůj podíl však měl i citovaný Rakušan Leopold 
Auenbrügger, jehož forma „epigastrické teorie“ našla ve Francii své následovníky. Již 
zmiňovaný antverpský lékař Le Roy (1808) inspirovaný Auenbrüggerem považoval 
za příčiny sebevraždy senzibilitu nervů ve slezině – a to na základě pitvy 
„hypochondrů“ (jater a sleziny) u jedinců postižených „sebevražedným sklonem“. 
Obvykle prý nacházel slezinu či játra větší, tvrdší a teplejší než u osob zdravých;23 „Při 
zkoumání obou hypochondrů jsem ten levý shledal velmi tvrdým… a horkým. 
Nepokoj, úzkosti, které se stávaly zcela neúnosnými, vytřeštěné oči, nesnesitelná 
žízeň“.24 Orgánové změny byly ostatně patrné i u živých pacientů: „Při zkoumání 
obou podžebří (hypochondrius) jsem to levé shledal velmi tvrdým a horkým“, 
konstatoval Le Roy.25  

Tomuto přístupu ostatně odpovídala i léčba, v podstatě naprosto tradiční, klasická, 
jako například přikládání baněk do oblastí pod žebry – stejně, jako to činil 
Auenbrügger. Auenbrüggerovu metodu považoval Le Roy za postup léčení 
„melancholie se sklonem k sebevraždě“ „skutečně racionální a klinický“ a „založený 
na samotném rozumu“. Le Roy následně uvádí řadu devíti případů, které takto 
úspěšně vyléčil a u nichž se sebevražedný sklon již znova neprojevil.26 Na rozdíl od 
svých předchůdců Le Roy (a před ním patrně Auenbruegger) zavrhl takřka 
jednoznačně užívání purgativ i pouštění žilou, tedy klasické „hippokratovské“ léčebné 
postupy. Auenbrüggerova léčebná metoda měla zjevně určitý ohlas, protože i Chevrey 
(1816) ji považoval za „celkem racionální“, zejména kvůli užívání studených nápojů a 
obkladů, které zklidňují i podráždění mozku.27 Byla však zjevně užívána i v 
(psychiatrickém) ústavu Etienna Esquirola. Podle svědectví Esquirolova i Falretova ale 
nepřinesla kýžené úspěchy – snad jen u pacientů, kteří by se byli vyléčili i bez ní.28 
S epigastrickou teorií však pracovali i další přední francouzští lékaři: například 
Cabanis (1758–1808) a Fourcroy (1755–1809) nalézali v břiše sebevrahů sraženiny černé 
žluči,29 a také jeden ze zakladatelů francouzské psychiatrie, žák Philippa Pinela, 
Esquirol, dával ještě často psychické problémy spjaté se sebevraždou do přímého 
vztahu s obtížemi v břišní oblasti.30  

Objevovaly se však i alternativy: „zakladatel“ francouzské soudní medicíny, 
François-Emmanuel  Fodéré (1764–1835), považoval za „sídlo“ suicidárního sklonu 

                                                 
23 Le Roy d´Anvers, Bulletin des sciences médicales, 1808, s. 213. 
24 Ibid., s. 198 n. 
25 Příklady uvádí soudní lékař F.-E. Fodéré, Traité de médecine légale et d´hygiène publique, ou de police de santé, adaptér 
aux codes de l´Empire Français et aux connaissances actuelles, Paris 1813, s. 275, a Le Roy d´Anvers, Bulletin des sciences 
médicales. Publié au nom de la Société médicale d´émulation de Paris, 2/1808, s. 213. K tomuto příkladu a také k dalším 
příkladům srov. D. Tinková, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, s. 286. 
26 Le Roy d´Anvers, Bulletin des sciences médicales 1807, s. 198 n. 
27 J. Chevrey, c. d., s. 42 n. 
28 J.-É. D. Esquirol, V° „Suicide“, in Dictionnaire des Sciences médicales, par une société des médecins et chirurgiens, 53, 
Paris 1818-1822, s. 282; J.-P. Falret, De l’Hypochondrie et du suicide, considérés sur les causes, sur le siège et le traitement 
de ces maladies, sur les moyens d’en arrêter les progrès,... Paris 1822, s. 223 a 228. 
29 Fodere, Traité de médecine légale, Paris 1813, s. 277. 
30 Dictionnaire des Sciences médicales, par une société des médecins et chirurgiens, 53, Paris 1818-1822, s. 213 n. 
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ten orgán, který je po smrti nejvíce narušený, a jmenovitě uvádí buď zmíněné orgány 
podžebří, nebo mozek, což je podle něj empiricky dokazatelné pitvou.31 

 
Obrat k mozku 

 
V prvních desetiletích 19. století se vůbec začal přenášet zájem lékařů na mozek, 

který se protnul se starším studiem nervového systému. Ten byl již v 18. století 
s velkým zájmem studován jako orgán, který zprostředkovává kontakt mezi tělem a 
duší. Ostatně již Hermann Boerhaave (1668–1738), přední lékařská autorita 18. století, 
tvrdil ve svých aforismech o šílenství, že sebevrazi mají suchý a tvrdý mozek a černou 
krev v mozkových žilách.32 

Rozhodující „obrat k mozku“ však v rodícím se psychiatrickém myšlení přinesl 
přední německý anatom a neurolog, působící ve Vídni a Paříži, Franz Josef Gall (1758–
1828). Pocházel z Bádenska-Württemberska, studoval však mimo jiné ve Štrasburku a 
především ve Vídni, kde si založil soukromou praxi a také zahájil soukromé 
přednášky. Ty mu byly v roce 1801 zakázány a později, v roce 1805, se katolická církev 
zasadila o Gallovo úplné vykázání z monarchie kvůli „materialismu“ - zejména kvůli 
myšlence hmotného zakotvení nehmotné duše. Skutečná léta slávy tak Galla čekala 
teprve po usídlení ve Francii – především poté, co Gall v 10. a 20. letech 19. století 
publikoval v Paříži spolu se svým žákem a původně vídeňským kolegou J. G. 
Spurzheimem (1776–1832) stěžejní díla o mozku,33 která přenesla pozornost na šedou 
kůru mozkovou a její záhyby.34 byl přesvědčen, že mozek – jako orgán myšlení i vůle 
– určuje současně i lidský charakter: představuje totiž kompozitum mnoha částí, jež 
ovládají různé lidské charakterové rysy a sklony (respektive v nichž sídlí na tři desítky 
různých vlastností a dispozic). Velikost a tvar lebky stejně jako různé hrbolky na jejím 
povrchu jsou tak nepřehlédnutelnými svědky kvality a úrovně mozkové činnosti. 
Duševní porucha stejně jako vášeň se tak stávají jen pouhým symptomem nějaké 
cerebrální léze, projevem chronické a často nezvratné degenerace mozkové tkáně, za 
kterou její nositel vlastně nemůže a nezodpovídá. 

Stejná logika myšlení vedla i k úvahám o vrozených sebevražedných sklonech 
vepsaných do mozku.35 Gallova frenologie, která přinesla v psychiatrii „obrat 
k mozku“ a k teorii vrozených, přirozených „sklonů“, měla vliv na chápání 
sebevraždy jako jevu, který nenastává náhle. Není to tedy pouze konkrétní čin, ale 
imanentní schopnost, sklon vlastní určitému jedinci – sebevražda je tedy doslova 
vepsaná do mozku nemocného člověka. Představuje vždy patologický jev – a tedy, 
stručně řečeno, racionální sebevražda neexistuje. Podle Galla byla sebevražda 
výsledkem působení nemoci nebo věku na ubývání mozku (Hirnschwund) a následné 
nabývání lebeční hmoty, které považoval za skutečnou příčinu sebevraždy.36 Gall 
tvrdil, že lebky sebevrahů, které studoval, vykazovaly větší hmotnost a „hustotu“. A 

                                                 
31 Fodere, c. d., s. 275. 
32 E. H. Anceaume, De la mélancolie, Esquisse historique de la mélancolie, Paris 1818, s. 168. 
33 Především F. J. Gall – J. G. Spurzheim, Anatomie et physiologie du système nerveux en général, et du cerveau en 
particulier, Paris 1811-1819. 
34 Srov. např. G. Lantéri-Laura, Le psychisme et le cerveau, in: M. D. Grmek (ed.), Histoire de la pensée médicale, 3: Du 
romantisme à la science moderne, Paris 1999, (s. 97-114) s. 99-100. 
35 Srov. D. Tinková, Otázka sebevraždy, in: táž, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, s. 232-309, 
k anatomickým „stopám“ sebevražedných motivů u (francouzských) lékařů zejm. s. 282-290.  
36 U. Baumann, c. d., s. 104. 
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jeho žák a nejbližší spolupracovník Spurzheim coby další důkaz fyzických, 
organických příčin uvádí zvýšenou hustotu lebeční substance osob zasažených 
chronickým sebevražedným sklonem.37 

Gallovy a Spurzheimovy práce, které vyšly francouzsky v Paříži, pochopitelně 
souzněly s patologicko-anatomicky orientovanými alienisty („psychiatry“ ve slovníku 
z přelomu 18. a 19. století). Již zmíněný lékař-filozof Pierre-Georges Cabanis (1758–
1808) tak například při pitvě lebeční dutiny jednoho sebevraha nalezl „zářící“ mozek, 
protože prý obsahuje více fosforečné hmoty než mozek zdravého člověka. O pár let 
později se také mladý medik Jean Chevrey snažil dokázat jasné souvislosti mezi 
sebevražednými sklony a výslednou viditelnou lézí na mozku: „Dvakrát jsem u mrtvol 
přinesených do Hôtel-Dieu zaznamenal prasklé vlásečnice a narušené mozkové 
membrány. Informace o okolnostech předcházejících smrt těchto jedinců mne poučily 
o tom, že k ní došlo bezprostředně po návalu hlubokého zoufalství. Na mrtvole 
jednoho sebevražedného melancholika chronického druhu jsem si rovněž povšiml, že 
mozek vykazoval výjimečnou měkkost, zejména v místech mozečku“.38 

 
Obrat k duši 

 
Zdaleka ne všichni lékaři zajímající se o duševní procesy však sdíleli toto 

přesvědčení o samospásnosti orgánové patologie, o čitelnosti těla, a netajili se svou 
skepsí. Francouzský soudní lékař Fodéré odmítal názor, že by sebevražedný sklon 
vycházel výlučně z organických příčin a mohl být tedy léčen auenbrüggerovsky, 
mechanicko-fyzickým způsobem.39 

Rovněž Johann Peter Frank (1745–1821), německý lékař organizačně činný ve Vídni 
a hlavní reprezentant tzv. medicínské policie (medizinische Polizey) varoval na konci 80. 
let 18. století před příliš zbrklým spojováním duševní nemoci a fyzických projevů 
rozpoznatelnými v těle. Otvírání těla (pitvu) sebevrahova těla označil za „ceremonii“, 
která má jen dílčí význam, a příčiny šílenství nejsou prý vždy tak patrné, jak se někdy 
domníváme. Anticipuje dokonce praxi, s níž se skutečně budeme ještě o půl století 
později běžně setkávat (viz ostatně naše úvodní ukázka z „praxe“) a která ještě ve 
Frankově době nebyla v našich zemích tak běžná: „Byly tedy dokonce zneužívány 
často nahodilé odchylky, aby mohla být omluvena sebevražda“ (Man hat also gar oft 
zufällige Abweichungen missbrauchet, um den verübten Selbstmord zu entschuldigen).40  

Frankovo myšlení bylo, jak jsme již uvedli, obecně blízké klasickým teoriím vášní 
(Leidenschaftstheorien) a jejich apelu na morální vůli každého člověka a na jeho 
odpovědnost za své duševní zdraví. Také jeho vrstevník, zakladatel francouzské 
alienistiky Philippe Pinel ve svých teoriích duševních nemocí rozvíjel mnohem spíše 
staré koncepce vášní duše – v tom vlastně zůstával tak trochu moralistou – v obojím 
smyslu slova. Jednak ve smyslu morální=psychický: duševní nemoc je především 
duševní nemoc, její příčiny je tedy zapotřebí hledat především v duši. A ve smyslu 
morální= moralizující: za své duševní zdraví je především zodpovědný člověk sám – 
svým stylem života a pochopitelně svou schopností zvládat právě své vášně a 

                                                 
37 J. G. Spurzheim, Observations sur la folie, Paris 1818, (s. 207-219) s. 220. 
38 J. Chevrey, Essai médical, s. 39. 
39 Fodere, cit. d., s. 375-376. 
40 J. P. Frank, System einer vollständigen medicinischen Polizey, IV, Mannheim 1788, s. 493-509, zde s. 506-508. 
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neupadat do excesů. „Nejenže jsou vášně nejběžnější příčinou šílenství (aliénation)“, 
píše Pinelův žák Esquirol, „ale všechny formy šílenství mají svou analogii či přímo 
prvotní stádium v povaze vášní“. Zuřivost tak má zdroj v déletrvajícím záchvatu 
hněvu, „erotická mánie“ je excesivní formou lásky, melancholie se sklony k 
sebevraždě je dalším stupněm dlouhotrvajícího záchvatu zoufalství.41 Již v 
Esquirolově době existovaly v ústavech pro choromyslné sály určené přímo 
sebevrahům, jak o tom svědčí samo svědectví Esquirolovo. Ty byly pochopitelně 
přednostně umísťovány v přízemí.42  

Na Esquirola navázal jeho žák Jean-Pierre Falret (1794–1870). Jeho spis De 
l´Hypochondrie et du suicide z roku 1822 byl o dva roky později přeložen i do němčiny.43 
V jejich myšlenkové linii „morální léčby“ následně pokračoval úřední chirurg 
velkovévodství bádenského a soukromý chirurg ve Freiburgu, C. A. Diez svou 
monografií o sebevraždě z roku 1838.44 „Morální“ chápání sebevraždy s sebou 
přineslo i návrat myšlenky, že ne všichni sebevrazi jsou nutně duševně nemocní. To 
tvrdil na základě svých klinických výzkumů například další Pinelův následovník, 
Alexandre Brierre de Boismont (1798–1881) v roce 1856: rozlišoval sebevraždy z vášně 
(nešťastné lásky atd.) od „skutečné“ (véritable) sebevraždy zaviněné duševní 
poruchou.45 V úvahu bral jak individuální psychologické predispozice, tak dispozice 
sociální a stejně jako například i Esquirol dával sebevraždu do souvislosti rovněž s 
„procesem civilizace“. Na Boismonta navazoval i přední německý psychiatr Wilhelm 
Griesinger (1817–1868), který byl dobře obeznámen s prací pařížské školy. I on ve své 
klasické učebnici vyjádřil mínění, že ne každá sebevražda je výsledkem či symptomem 
nějaké psychické nemoci.46  

Podle Gladys Swainové a Marcela Gaucheta představovalo toto očištění či 
sublimace vášní, které se tak zařadilo do čistě myšlenkových pochodů a tedy do nitra 
„sféry, již nazýváme psychikou“, „jednu z největších revolucí vnímání člověka sebou 
samým v moderní době“.47 Z těchto dvou teorií o (fyziologickém či morálním) původu 
mentální poruchy se ostatně vyvinuly dvě tendence moderní psychiatrie. 

Psychiatrická péče byla nicméně ještě v první polovině 19. století dostupná jen 
zlomku populace. V praxi se týkala zjevně především obyvatel velkých měst, kde se 
nacházely příslušné instituce a personál, a také těch nejkřiklavějších extrémů. Duševně 
trpící z venkova a menších měst měli k tomuto druhu specialisty stále poměrně 
daleko, a to i mentálně. Lze předpokládat, že v těžších případech rodina nebo oni sami 
vyhledali spíše tradiční pomoc ranhojiče či nejbližšího vrchnostenského či městského 
lékaře. A pokud se rozhodli své utrpení ukončit sami, pak tajemství jejich nemocné 
duše rozkrýval nanejvýš ranhojič či v lepším případě krajský lékař provádějící soudní 
pitvu.  

Zbývá nám tedy ještě poslední bod – otázka, jak se nové patologicko-anatomické 
koncepty dostaly přímo do soudní „praxe“ a napomohly tak u většiny sebezabitých 

                                                 
41 J.-É. D. Esquirol, Des passions, s. 21. 
42 J.-É. D. Esquirol, La lypémanie…, p. 141. 
43 K tomu U. Baumann, s. 181-182. 
44 C. A. Diez, Der Selbstmord, seine Ursachen und Arten vom Standpunkte der Psychologie und Erfahrung, 1838.  
45 A. B. de Boismont, Du suicide et de la folie suicide, Paris 1856. 
46 W. Griesinger, Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten, Stuttgart 1845, 18612. Srov. U. Baumann, c. 
d. s. 185. 
47 M. Gauchet – G. Swain, La pratique de l´esprit humain, s. 330. 
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ke zbavení viny a zodpovědnosti. A abychom se zvolna vrátili k úvodnímu případu, 
soustředíme se opět na českorakouské země. 

 
Soudní medicína a otázka sebevraždy ve spisech Josefa Bernta 

 
Pro pochopení způsobu myšlení nám snad dobře poslouží nejrozšířenější učebnice 

soudní medicíny v českorakouském soustátí, závazná pro všechny chirurgy – 
několikrát reeditovaná a rozšiřovaná učebnice Josefa Bernta, původně vydaná v roce 
1813. Pro nás je toto kompendium jistě zajímavé mimo jiné proto, že Josef Bernt (1770–
1842), rodák z Litoměřic a absolvent pražské lékařské fakulty, udělal kariéru právě 
jako profesor soudní medicíny a státního lékařství (Staatsarzneiwissenschaft) až na 
lékařské fakultě vídeňské, a proslul právě i jako autor několika obsáhlých 
normotvorných kompendií ze svého oboru. V jednom z nich (první vydání vyšlo 
v roce 1813; zde citujeme rozšířené vydání z roku 1834) věnuje rozsáhlé pasáže 
duševním poruchám a mimo jiné právě i fenoménu sebevraždy a jejích 
předpokládaných příčin. 48  

Berntova fascinace „čitelností“ těla, ale také duše prostřednictvím tělesných lézí 
poněkud upomíná i na francouzské autory, byť je Bernt přímo necituje. Které lékařské 
autority byly tedy pro Bernta určující? Kromě několika severoněmeckých (ve smyslu 
konfesně protestantského světa) latinských disertací s vyloženě forenzní tematikou 
(Jena),49 a jedné disertace pražské50 cituje Bernt v této problematice poměrně omezený 
seznam vybraných (německých) autorů, zaměřených (kromě chronologicky 
nejstaršího titulu (Knüppeln 1790]) vyloženě na soudní medicínu51 a operujících 
s koncepcí „do těla vepsaného sklonu“.52  

Berntovým nejcitovanějším a zjevně i nejvíce užívaným autorem je ovšem přední 
německý porodník Friedrich Benjamin Osiander (1759–1822), zakladatel vlivné 
„univerzitní“ porodnice v Göttingenu, který byl okouzlen a ovlivněn právě 
francouzskou lékařskou (a porodnickou) školou a ve stejném roce, kdy vyšlo Berntovo 
kompendium (1813), publikoval knihu přímo o sebevraždě.53 Přinesl tak nejen 
monografické, ale především systematické zpracování tématu včetně přesné definice, 
rozvinutí teologické, právní a filozofické diskuse i rozbor kazuistiky. Jeho výchozí 
myšlenkou bylo, že člověk se zdravým rozumem sebevraždu nespáchá, vždycky se 
musí „zřeknout zdravého rozumu a být ve vlastním smyslu pomatený“ („der 
gesunden Vernunft entsagen, und im eigentlichen Sinne verrückt seyn“)54 Hledá 
příčiny, jejichž detailní soupis přináší, počínaje fyzickými neduhy a jejich projevy, 

                                                 
48 J. Bernt, Systematisches Handbuch der gerichtlichen Arzneikunde, zum Gebrauche für Aerzte, Wundärzte, Rechtsgelehrte 
und zum Leitfaden bey öffentlichen Vorlesungen, Praha 1831 (1. vyd.  1813), s. 342, § 875. 
49 Gruner, De imputatione suicidii dubia, Jena 1779; Steinhardt, Diss. De suicidiii notis in foro fere dubiis, Jena 1793; 
J. B. Immrich, Diss. Inaug. Suicidium dubium casu singulari illustratum, Jena 1808. 
50 J. E. Kunz, Diss. Inaug. De Autocheiria, seu de morte sibimet sui conscita, Praha 1813. 
51 E. G. Elvert, Ueber den Selbstmord in Bezug auf gerichtliche Arzneykunde, Tübingen 1794. 
52 Dr. Knüppeln, Ueber den Selbstmord. Ein Buch für die Menschheit, Gera, 1790; E. G. Elvert, Über den Selbstmord in 
Bezug auf gerichtliche Arzneikunde, Tübingen, 1794; J. V. Müller, Der Selbstmord, nach seinem medicinischen und 
moralischen Ursachen betrachtet, Frankfurt 1796; W. Fr. Schäufelen, Über die physischen Zeichen, woraus auf absichtliche 
Selbsttödtung durch Erschiessen zu schliessen ist, Stuttgart 1827; J. F. M. Heyfelder, Der Selbstmord in arznei-gerichtlicher 
und in medicinisch-polizeilicher Beziehung, Berlin 1828. 
53 Fr. B. Osiander, Über den Selbstmord, seine Ursachen, Arten, medicinisch-gerichtliche Untersuchung und die Mittel gegen 
denselben. Hannover 1813. 
54 Ibid., s. 11. 
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zamýšlí se nad rozdíly mezi různými národy a zeměmi (zvláštní pozornost je 
pochopitelně věnována Anglii). Poměřuje také individuální 
„morální“ (psychologickou) situaci i sociální faktory. Narození, výchova, náboženství, 
vzdělání a „formování (Bildung) rozumu i srdce“, životní styl, strava55 – to vše hraje 
roli a proto spatřuje profylaxi zejména ve změně společnosti a postoji samotného státu. 
Toto vše byly principy blízké i Josefu Berntovi. 

V některých pasážích Bernt Osiandera přímo přejímá, jinde s ním polemizuje, 
například s jeho představou, že by důvod, proč se určitý člověk zabije v určitý čas a na 
určitém místě spíše než jindy a jinde, tkvěl ve větší či menší pružnosti (Elastizität) 
atmosférického tlaku. Toto rozhodnutí spojuje Bernt spíše s „vnitřními“ příčinami, 
řečeno jeho slovy, s „pevným systémem myšlenek“ a nespokojeností se sebou samým, 
jež jsou často zakořeněny v individuální religiozitě a blouznění (Schwärmerei).56 Bernt 
se zabývá dále konkrétními způsoby a prostředky sebezabití ve spojitosti s profesí 
nebo činností dotyčné/ho, a pochopitelně také v souvislosti s následnými stopami 
relevantními pro patologa.57 

V této souvislosti je zajímavá poznámka, přejatá přímo z Osiandera, že volba 
dobrovolné smrti často odpovídá tělesnému neduhu, který nešťastníka trápí: utopení 
prý volí osoby trpící hypochondrií, hysterií či chronickým zánětem střev 
(Darmentzündung); k oběšení či podřezání hrdla se pak rozhodují osoby sužované 
„plnokrevností“ (Vollblütigkeit); po smrti v plamenech zase touží dospívající jinoši, 
dívky a osoby se sníženou inteligencí, slaboduší (Cretinen) mající zálibu ve světle, ohni 
a požárech.58 Když navíc člověka nezadrží pud sebezáchovy, resp. láska k životu, 
může dojít k tomu, že převáží jiné sklony (Neigung, dispositio), jako právě sklon 
sebevražedný.59 A když se pak všechny tyto příčinné momenty (ursächlichen Momente) 
navíc spojí s nějakou formou duševní poruchy (Geisteszerrütungen), stanou se 
základem, respektive tou bezprostřední příčinou (nächste Ursache) sebevraždy.  

Příčiny sebevraždy rozlišuje Bernt na morální, jejichž vyšetřování náleží soudci / 
rychtáři, který je schopen rozeznat stupeň morálního zkažení (Verderbnis); přihlédnout 
k nim má však i soudní lékař. Dále jsou tu však i příčiny fyzické, jejichž vyšetřování 
náleží pouze znalci přírody (Naturkündigen).60 

Mezi morální (duševní) příčiny řadí Bernt všechny vášně a náhlá hnutí mysli 
(Gemüthsbewegungen), k nimž patří (v uvedeném pořadí) nešťastná láska, žárlivost, 
hněv, ctižádost, touha po slávě, blouznění (Schwärmerei), nespokojenost se svým 
osudem, strach z hanby či trestu nebo budoucí bídy, těžká práce, dále život v hříchu 
(tedy onanie, obžerství, opilství, marnotratnost apod). Dále pak Bernt uvádí „prozření 
z opojení zločinem“, přesycení různými pomíjivými rozkošemi, a konečně 
pochybování o svém možném morálním polepšení.61 

Pro nás jsou však zajímavé především příčiny fyzické, neboť právě ony budou 
relevantní pro chirurgy a další zdravotníky vykonávající (soudní) pitvy.62 Patologické 

                                                 
55 Ibid., s. 196 n. 
56 J. Bernt, Systematisches Handbuch der gerichtlichen Arzneikunde, zum Gebrauche für Aerzte, Wundärzte, Rechtsgelehrte 
und zum Leitfaden bey öffentlichen Vorlesungen, Praha 1834 (1. vyd.  1813), s. 342, § 875. 
57 J. Bernt, Systematisches Handbuch, s. 342, § 874 a dále s. 344-347 § 881-890. 
58 Ibid., § 876. Srov. Fr. B. Osiander, s. 108.  
59 Ibid., § 891. 
60 Ibid., § 892. 
61 Ibid., § 893. 
62 Ibid., § 894. 
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jevy, které mohou způsobit některou podobu Geistesverwirrung, pomatení ducha, 
vedoucího v extrémním případě i k sebevraždě, jsou podle Bernta lokalizovatelné: 
odpovídá mu tvar či „hustota“ lebky, výrůstky na lební bázi, „vodnatelnost“ či zánět 
mozkových plen, popřípadě jakékoli porušení, narušení mozkové tkáně – záněty, 
nádory, změna struktury, … Podle Bernta má toto vše nepopiratelný vliv na příčetnost 
zemřelého. Ale ani ostatní části těla nejsou bez vlivu na duševní zdraví: patologické 
změny v dýchacích cestách nebo v trávicím systému, popřípadě jakákoli 
dlouhotrvající bolest mohou způsobit stav nepříčetnosti a přivodit sebevražedný 
sklon.63 V podstatě žádné vybočení z průměru, žádná ab-normalita – příliš velké, příliš 
malé – není bezpříznaková, nevinná.64 

Zdá se, že minuciózní výčet všech eventuálních fyzických změn, které by měl lékař 
či chirurg podle Josefa Bernta sledovat při otevření sebevrahova těla, takřka nenechává 
žádnou možnost, aby sebevrah jednal o svobodné vůli. Každý důležitý orgán, každá 
patologická změna, každá bolest oslabovala vůli postiženého jedince, zpochybňovala 
plné užívání rozumu, narušení funkce životního sensoria a pudu sebezáchovy. 

Každopádně zmíněná fascinace „čitelností“ těla i duše prostřednictvím tělesných 
lézí vysvítá i z povinných lékařských zpráv a pitevních protokolů, jež se staly v první 
polovině 19. století nedílnou součástí vyšetřovacích zpráv při obvinění ze sebevraždy. 
Po uvedení obecné tělesné charakteristiky zemřelého a konstatování bezprostřední 
příčiny úmrtí přistupuje chirurg pověřený krajským úřadem k otevření sebevrahova 
těla, a přitom postupuje zcela podle Berntových předpisů: otvírá postupně hlavu, poté 
hrudní dutinu a nakonec dutinu břišní.  

Autorita chirurgické expertízy dále narůstá od počátku 20. a zejména 30. let. 
Například nařízení Českého gubernia (Gubernium / oberste Landesstelle) v Praze 
z roku 1821 explicité nařizuje, aby se do policejních zpráv zaznamenávaly, resp. in 
extenso zanášely i zprávy lékařů, tedy především jejich pitevní protokoly a závěry o 
předpokládaných příčinách smrti. Vliv lékařských důkazů a argumentů dále posílil 
dekret z roku 1830, který právě chirurgům dával hlavní slovo v určení příčiny 
sebevraždy, a v podstatě tedy i v rozhodování o způsobu pohřbu, jak jsme ostatně 
viděli i v úvodní ukázce. 

 
Facit 

 
Tato studie se snažila na vybraných autorech a jejich dílech především poukázat na 

několik interpretačních novinek, které do diskurzu o sebevraždě (Selbstmordsdiskurs) 
vnesla osvícenská medicína jako specifický systém vědění (Wissenssystem), a které 
nejvíce ovlivnily způsob, jakým byla sebevražda od přelomu 18. a 19. století vnímána. 
Zajímala nás především nová lékařská argumentační strategie neboli, foucaultovsky 
řečeno, nový „diskurs pravdy“, který medicíně zajistil pomyslné intelektuální i 
morální „vítězství“ vůči jiným systémům vědění -– především tedy vůči (tradičnímu) 
myšlení právnickému a teologii. 

Šlo především o tyto tři základní elementy:  

                                                 
63  O sebevrazích – z Bernta: Srov. zejm. Bernt, Systematisches Handbuch, zejm. s. 358 n. 
64 K Berntovi a sebevraždě srov. též T. Liepoldová, Vztah lokálních elit a lidových vrstev k tělům sebevrahů v době 
sekularizace společnosti (16.–19. století), bakalářská práce, Ústav českých dějin FFUK Praha, 2014, zde zejm. s. 27-
40. 
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1. Interpretace sebezabití jako výsledku působení (zpravidla organicky 
zakořeněného) „sebevražedného pudu“ či „sklonu“, tedy jako důsledek patologického 
stavu přispělo k zobecnění patologizace sebevraždy a k její asociaci s 
„nepříčetností“ (Unzurechnungsfähigkeit). Jinými slovy řečeno – z pohledu většiny 
(pozdně) osvícenských lékařů neexistuje „racionální“ sebevražda, která by byla 
spáchána s rozumem a svobodnou vůlí, což byl nezbytný předpoklad jejího postihu 
jako zločinu či policejního deliktu.  

2. Hledání empirického zakotvení tohoto sklonu přímo v těle vycházelo zprvu 
především z postulátů hippokratovské medicíny („epigastrická metafora“ a 
soustředění na oblast podbřišku), napomohlo však i k rozvoji studia 
neurocerebrálního systému a jeho funkcí. Vulgární materialismus některých 
anatomických patologů sice působí naivně a jako zjednodušující se jevil už 
současníkům (alienisté z Pinelovy školy), poskytl nicméně lékařům důležité 
strategické zbraně v „boji“ s tradičními teologickými a právními koncepty sebevraždy 
jako vědomého hříchu a zločinu.  

3. V posledním, třetím oddíle jsem se snažila poukázat na to, že tento lékařský 
obraz a diskurs se „do praxe“ uváděl nejprve zejména prostřednictvím soudní 
medicíny a jejích praktiků (do rukou kvalifikovaného alienisty v psychiatrickém 
zařízení se dostávaly zprvu spíše výjimky). Nového experta na temná zákoutí mysli 
představuje zprvu především chirurg, jehož vpravdě empirické poznatky mohou 
doplnit výpovědi svědků a poznatky vyšetřujících úřadů. Tak mohl být konfrontován 
i bezprostředně s exponenty moci světské/soudní a církevní (faráři), a postupně tedy 
pronikal i do nelékařského, laického, prostředí a osvojovalo si je širší publikum.  

Tam, kde dosud panovaly jen dohady teologů, právníků a filozofů, nastupovala 
nyní empirická „moc“ faktů a racionální vysvětlení lékařů. Ačkoli šlo někdy o vědecké 
koncepty či představy naivní nebo dokonce lehce zavádějící, operující s celou řadou 
ustálených topoi, nelze jim upřít zásluhu na tom, že sebevražda přestala být 
automaticky asociována s trestným činem (Kriminalverbrechen) a především s těžkým 
hříchem. Současně se však pro alienistiku – budoucí psychiatrii – sebevražda stala 
jedním z hlavních témat, na nichž se tato nová věda utvářela. 

Summary  

“Suicidal instinct” inscribed in the body. 
Discussion on suicide in German-language and French medical literature at the turn of the 18th 
and 19th century”  

 
The aim of the study is to present and analyse the main novelties, which 

Enlightenment medical thought brought the interpretation of suicidal behaviour, and 
so facilitating the decriminalization of suicide. I concentrate mainly on physicians 
whose activities and intellectual activities have been connected at least for some time 
with the Habsburg monarchy, especially with Viennese but also with Prague clinics 
and universities: Leopold Auenbrügger (1722–1809) Franz Josef Gall (1758–1828), Josef 
Bernt (1770–1842) and Johann Peter Frank (1745–1821). However, I attempt to place 
their ideas conceptually in the context of the other relevant books from the area of 
period German and French medical (psychiatric) thought, and show on them, the very 
often decisive, share and influence. Within the framework of the differentiation of the 
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Late Enlightenment medicine, the changes and novelties in the area / field of so-called 
“medical police”, pathological anatomy, neurology and “alienistics” – future 
psychiatry but also medical jurisprudence (i.e., legal medicine) will be important for 
me.  

I consider the following to be crucial: 1) The perception of suicide as an 
independent diseased state, namely – I emphasize – a state that is always pathological; 
2) The efforts to localize the “suicidal tendencies” in the body, and thus also a physical, 
empirical anchoring of this pathological state; 3) The “entry” of this new 
understanding of suicide into “practice” through medical jurisprudence, which 
allowed an entirely direct confrontation with the theological and legal practices.  

 
Translated by Sean Mark Miller 
 

 
Prameny a literatura  
 
Prameny rukopisné – archivní  
 
Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov, fond Ústřední kancelář, starší 
oddělení, Postoloprty; B 5 Bc 2a (případ Anny Šíchové [1720]). 
Státní oblastní archiv Olomouc, Velkostatek Potštát, č. kart. 61, inv. č. 996, sign. Pub. 
324 (případ Leopolda Kretschmera, 1830). 
 
Prameny vydané tiskem  
 
Anceaume, E. H., De la mélancolie, Esquisse historique de la mélancolie, 1818. 

Auenbrügger, L., Von der stillen Wuth oder dem Triebe zum Selbstmorde als einer 

wirklichen Krankheit, mit Original-Beobachtungen und Anmerkungen, Dessau 1783. 

Boismont, A. B. de, Du suicide et de la folie suicide, Paris 1856. 

Bernt, J., Systematisches Handbuch der gerichtlichen Arzneikunde, zum Gebrauche für 

Aerzte, Wundärzte, Rechtsgelehrte und zum Leitfaden bey öffentlichen Vorlesungen, Praha 

1834. 

Dictionnaire des Sciences médicales, par une société des médecins et chirurgiens, Paris 1818-

1822. 

Diez, C. A., Der Selbstmord, seine Ursachen und Arten vom Standpunkte der Psychologie 

und Erfahrung, Tübingen 1838. 

Elevert, E. G., Ueber den Selbstmord in Bezug auf gerichtliche Arzneykunde, Tübingen 

1794. 

Esquirol, J.-É. D., Des passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de 

l’aliénation mentale (thèse soutenue à l’Ecole de médecine de Paris, le è Nivôse an XIV 

(1805), librairie des Deux mondes, reprint, Paris 1980. 

Esquirol, J.-É. D., V° „Suicide“, in: Dictionnaire des Sciences médicales, par une société des 

médecins et chirurgiens, 53, Paris 1818-1822, s. 282. 



- 50 - 
 

Fodéré, F.-E., Traité de médecine légale et d´hygiène publique, ou de police de santé, adaptér 

aux codes de l´Empire Français et aux connaissances actuelles, Paris 1813. 

Gall, F. J. – Spurzheim, J. G., Anatomie et physiologie du système nerveux en général, et du 

cerveau en particulier, Paris 1811-1819. 

Griesinger, W., Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten, Stuttgart 8612. 

Chevrey, J., Essai médical sur le suicide, considéré, dans tous les cas, comme le résultat 

d’une aliénation mentale, thèse présentée e soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 9 

juillet 1816, pour obtenir le grade de Docteur en médecine. Instruction für die öffentlich 

angestellten Aerzte und Wundärzte in den k. k. österreichischen Staaten, wie sich 

bey gerichtlichen Leichenschauen zu benehmen haben, Wien 1814. 

Dr. Knüppeln, Ueber den Selbstmord: Ein Buch für die Menschheit, Gera 1790. 

Kunz, J. E., Diss. Inaug: De Autocheiria, seu de morte sibimet sui conscita, Praha 1813. 

Osiander, F. B., Über den Selbstmord, seine Ursachen, Arten, medicinisch-gerichtliche 

Untersuchung und die Mittel gegen denselben. Hannover, bei den Brüdern Hahn 1813. 

Pinel, Ph., „Observations sur une espèce particulière de mélancolie qui conduit au 

suicide“, in: La Médecine éclairée par les sciences physiques, I., ed. F. E. Foderé, Paris 

1791. 

Pinel, Ph., Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie, Paris 1800. 

Spurzheim, J. C., Observations sur la folie, Paris 1818. 

Le Roy d´Anvers, Bulletin des sciences médicales. Publié au nom de la Société médicale 

d’émulation de Paris...1807-1811 (I-VIII) – 1807, s. 198 n. 

Swieten, G. van, Commentaires des Aphorismes de Médecine d’Hermann Boerhave sur la 

connoissance et la cure des maladies, par M. Vans-Wieten (sic), tranduit en français par 

Monklet, docteur en Médecine de l’Université de Monpellier, gradué en la faculté de Paris, II, 

Avignon 1766. 

 

Literatura 

 

Baumann, U., Vom Recht auf den eigenen Tod.Die ie Geschichte des Suizids vom 18. bis 

zum 20. Jahrhundert, 2001. 

Fodere, Traité de médecine légale, Paris 1813. 

Foucault, M., Dits et écrits, III: 1976-1979. Eds. Fr. Ewald – A. Fontana, Paris 1994. 

Frank, J. P., System einer vollständigen medicinischen Polizey, IV, Mannheim 1788, s. 493-

509. 

Gauchet, M. – Swain, G., Dialogue avec l’insensé, Paris 1994. 

Gauchet, M. – Swain, G., La pratique de l´esprit humain. L´Institution asilaire et la 

révolution démocratique, Paris 1980. 

Greve, Y., Verbrechen und Krankheit. Die Entdeckung der „Criminalpsychologie“ im 19. 

Jahrhundert, Köln 2004. 



- 51 - 
 

Gruner, De imputatione suicidii dubia, Jena 1779. 

Immrich, J. B., Diss. Inaug. Suicidium dubium casu singulari illustratum, Jena 1808. 

Jordanova, L., The Social Construction of Medical Knowledge, Society for the Social 

History of Medicine, 8 (1995), s. 361–381. 

Kästner, A., Experten für ein gutes Leben. Zur Rolle von lutherischen Pfarrern in 

Untersuchungsverfahren nach Selbsttötungen (Kursachsen 1700-1815), in: A. Kästner – S. 

Kesper-Biermann, Experten und Expertwissen von der Frühen Neuzeit bis zur Moderne, 

Leipzig 2009. 

Kästner, A., Tödtliche Geschichte(n). Selbsttötungen in Kursachsen im Spannungsfeld von 

Normen und Parktiken (1547-1815), Konflikte und Kultur – Historische Perspektiven 

Band 24, 2012. 

Lieberman, L. J., Une Maladie Epidémique: Suicide and its Implications in 19th Century 

France, Yale University 1987. 

Liepoldová, T., Vztah lokálních elit a lidových vrstev k tělům sebevrahů v době sekularizace 

společnosti (16.-19. století), bakalářská práce, Ústav českých dějin FFUK, Praha 2014. 

Lind, V., Selbstmord in der Frühen Neuzeit. Diskurs, Lebenswelt und kultureller Wandel am 

Beispiel der Herzogtümer Schleswig und Holstein, Göttingen 1999. 

Mac Donald, M., The Secularization of Suicide in England, 1660-1800, Past and 

Present, 111 (1986), s. 50-100. 

Neumeyer, H., Anomalien, Autonomien und das Unbewusste: Selbstmord in Wissenschaft 

und Literatur von 1700 bis 1800, Göttingen 2009. 

Schreiner, J., Jenseits vom Glück, Suizid, Melancholie und Hypochondrie in 

deutschsprachigen Texten des späten 18. Jahrhunderts, reprint, München 2014 (1. vyd. 

2003). 

Steinhardt, Diss. De suicidiii notis in foro fere dubiis, Jena 1793. 

Ramsey, M., Professional and Popular Medicine in France, 1770–1830: The Social World of 

Medical Practice, Cambridge 1988. 

Tinková, D., Péché, crime, folie au temps du désenchantement du Monde, Presses 

Académiques Francophones, Strasbourg 2013 (upravená česká verze: Tinková, D., 

Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2010). 



- 52 - 
 

Nástroj vraždy 
K etickým aspektům sebevražedného přístroje Sarko 

 

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. 
Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University 
in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., Filozofická 
fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96, Ústí nad Labem.  
E-mail: tippelt@centrum.cz 

 
 

Úvod 
 
Východiskem tohoto článku, věnovaného analýze fenoménu sebevraždy, je příklad 

dalšího posunu na cestě technologického pokroku, který překračuje donedávna 
neotřesitelné etické parametry. 14. dubna 2018 byl na amsterodamském veletrhu 
Funeral Expo představen sebevražedný přístroj, s jehož pomocí je možno se velice 
snadno, stisknutím jednoho tlačítka, zabít.1 Autorem idey vynálezu je Philip Haig 
Nitschke, bývalý lékař a zakladatel a ředitel mezinárodní neziskové organizace Exit 
International, která usiluje o legalizaci dobrovolné euthanasie a asistované 
sebevraždy.2 Nitschke byl údajně prvním lékařem, jenž svému pacientovi podal 
legální dobrovolnou smrtelnou injekci.3 Druhým členem autorské dvojice je 
nizozemský designér Alexander Bannink. 

Podle Nitschkeho je „vybrat si, kdy zemřeme, základním lidským právem“. 
Prohlašuje, že se „nejedná o lékařské privilegium omezené jen na těžce nemocné“ a že 
„pokud se vám dostalo vzácného daru života, měli byste mít také možnost tento dar 
odmítnout, kdykoli se vám zachce.“4 Fungování přístroje Nitschke popisuje takto: 
„Osoba, která si přeje zemřít, stiskne tlačítko a kapsle (přístroj má tvar kapsle, evokující 
prostředky k cestování vesmírem – H.T.) se naplní dusíkem. Bude cítit trochu závrať, 
ale pak rychle ztratí vědomí a zemře.“ Podle Nitschkeho takto přístroj „lidem zajistí 
smrt, jíž chtějí zemřít“.5 Inspirací tohoto textu jsou pobouřené reakce, vyvolané 
letmým zpochybněním objektivity zavádějící mediální propagace zmíněného 
vynálezu.  

Přístroj se jmenuje Sarko, což je zkrácenina výrazu sarkofág (sarkofagos, dosl. 
požírač těl). Autoři se patrně domnívali, že použitým názvem navodí atmosféru jakési 
vznešenosti, vyvolanou možnými asociacemi s egyptským prostředím, pradávnou 

                                                 
1 Srv. Smrt po stisknutí tlačítka. Na pohřebním veletrhu v Amsterdamu představili sebevražedný stroj, in: iROZHLAS, URL: 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/amsterdam-pohrebni-veletrh-sebevrazda-nizozemsko_1804161516_dp , 
16. dubna 2018.  
2 Druhým členem autorské dvojice je nizozemský designér Alexander Bannink. 
3  Stalo se tak během platnosti kontroverzního australského zákona, legalizující euthanasii (Rights of the Terminally 
Ill Act 1995) – zákon, který byl schválen v některých z australských teritorií, byl po dvou letech anulován 
rozhodnutím australského federálního parlamentu.   
4 Nitschke's 'suicide machine' draws crowds at Amsterdam funeral fair, in: Guardian, online: URL: 
https://www.theguardian.com/society/2018/apr/15/nitschke-suicide-machine-amsterdam-euthanasia-funeral-
fair , 15. dubna 2018. 
5 Tamt. 
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historií a exotickou mytologií.6 Zkráceninou prozrazují spíše to, že své 
„klienty“ chápou jako (pouhé) „maso“ (sarx) a že sami se identifikují (byť se to snaží 
zastřít, resp. sami před sebou popřít) s „požírači“ (phageîn = jíst). Na to, že se na 
navrhovanou formu sebevraždy nedívají z hlediska „klientů“, jak předstírají, ale 
z hlediska okolí (tedy i sebe), poukazuje dále Nitschkeho výrok, že „stisknout knoflík 
je lepší než skočit pod vlak“.7 Skočit pod vlak je ve skutečnosti snadné a bezbolestné. 
Způsobí sice trauma přihlížejícím a příbuzným, to ovšem navržený „požírač 
těl“ přístroj Sarco zrovna tak. Pokud jde o tvrzení, že „vybrat si, kdy zemřeme, je 
základním lidským právem“, je vyvráceno evidentním faktem, že mnoho z nás z 
přirozených důvodů zemře nedobrovolně mnohem dříve, než se jim chce, přičemž jen 
těžko může být základním právem něco, co vůbec není možné zajistit. 

 
V následujícím textu nastíním problematiku sebevraždy v aspektech relevantních 

pro etické posouzení uvedeného příkladu, a sice z trojího hlediska: filosofického, 
psychologického a náboženského. Začnu výkladem pojetí sebevraždy u Spinozy, 
přejdu k Freudově interpretaci, a skončím poznámkami k novozákonní zvěsti 
s uvedením katolického přístupu. S ohledem na Spinozovu teorii o sebezáchovném 
principu jako esenci každé věci, na freudovský pojem pudu smrti a na příběh o 
sebeobětování Ježíše se pokusím posoudit, nakolik přístroj Sarco skutečně „lidem 
zajistí smrt, jíž chtějí zemřít“. Záměrem článku je nabídnout etický náhled obrysů 
trendu, jehož je výchozí příklad ilustrací.   

 
„… nikdo nespáchá sebevraždu…“ 

 
Ve svém stěžejním díle Etika pojednává Spinoza téma sebevraždy explicitně jen na 

jednom místě, zato dostatečně zřetelně na příkladu úmrtí Seneky: 
„Nikdo neodmítá jídlo z nutnosti své přirozenosti, nýbrž nucen vnějšími příčinami, 

a rovněž nikdo nespáchá sebevraždu, což je možno učinit různým způsobem. Někdo 
se totiž zabije přinucen někým jiným, který zkroutí jeho pravici, v níž je náhodou meč, 
a donutí jej, aby meč vedl proti svému srdci. Nebo je jako Seneca nucen z tyranova 
rozkazu otevřít si žíly a vyhnout se podstoupením menšího zla zlu většímu“ (4p20sch). 

Možnost dobrovolného sebevražedného chování Spinoza prostě popírá, má ho za 
neporozumění srovnatelné snad s iluzí, že máme svobodnou vůli.8 Může se zdát, že si 

                                                 
6 Egyptské asociace, může se zdát, pasují k sebevražednému přístroji také proto, že smrt byla ve starém Egyptě 
údajně hodnocena relativně pozitivně podobně jako ve východních starověkých kulturách. Filosof Hegesias 
působící v severoafrické Kyréně publikoval kolem roku 300 př. n. l. knihu Smrt vyhladověním. Jeho činnost vyvolala 
sérii sebevražd a možná přispěla i k sebevraždě královny Kleopatry. (Srv. Štěpánek, David, Petříková, Jana, 
Sebevražda - příznak krize, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická = Annales 
psychologici, roč. 49, č. P5, 2001, s. 55-65.) Díogenés Laertios Hegesiasovo stanovisko shrnuje v pozoruhodném 
protikladu k výše nastíněnému Spinozovu: „Pro nerozumného je prý život prospěšný, pro rozumného však je 
něčím, na čem nezáleží. (…) Moudrý se nebude ani tak zabývat tím, jaké dobro si má zvolit, jako spíše tím, jak by 
unikl zlu, protože si klade za cíl život bez námahy a strasti.“ (Laertios, Díogenés, Životy, názory a výroky proslulých 
filosofů, Pelhřimov: Nová tiskárna 1995, s. 112–113.)  
7 Smrt po stisknutí tlačítka. Na pohřebním veletrhu v Amsterdamu představili sebevražedný stroj, in: iROZHLAS, URL: 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/amsterdam-pohrebni-veletrh-sebevrazda-nizozemsko_1804161516_dp , 
16. dubna 2018. 
8 Otázku svobodné vůle uvádí Spinoza v Etice takto: „… lidé se domnívají, že jsou svobodní, protože jsou si vědomi 
svého chtění a svých pudů, a ani ve snách nemyslí na příčiny, jež vyvolávají jejich touhu něco chtít a k něčemu 
zaměřovat svůj pud, protože jim nejsou známy“ (1A).   
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někdo sám chce ubližovat, takové porozumění je ale - Spinozovým slovníkem - 
neadekvátní, nepostihuje příčiny rozhodnutí, které se jako svobodné, z vnitřních 
příčin motivované, jen jeví. 

Ke zdánlivě „autentickému“ sebepoškozujícímu jednání může podle Spinozy dojít, 
pokud: 

 
„skryté vnější příčiny způsobí takovou dispozici jeho představivosti a zapůsobí na 

tělo tak, že přijme zcela jinou přirozenost, která odporuje předešlé a jejíž idea v mysli 
nemůže existovat. Aby se však člověk ze své přirozenosti nutně snažil neexistovat 
nebo změnit se v jinou formu, je stejně nemožné, jako kdyby z ničeho mělo vzniknout 
něco, jak každý průměrně uvažující čtenář může nahlédnout“ (4p20sch). 

 
Dosud uvedená Spinozova prohlášení pocházejí z „poznámky“, která má 

srozumitelně ilustrovat zásadu formulovanou v „tvrzení“ a vyloženou v „důkazu“, 
jak je jeho text strukturovaný. Promiňme tedy Spinozovi jeho apel na předpokládanou 
úroveň průměrného čtenáře a přejděme k principům, z nichž jeho kategorické i 
kategoriální odmítnutí vychází. Spinozovo myšlení je důsledně inkrementálně-
holistické, nahlíží celkovost a současně rozlišuje míru.9 Nebudeme 
„regredovat“ k samotným základům jeho filosofie. Pro přítomný účel postačí označení 
ontologický panteismus (relevantní pro jeho, v následujícím textu zmíněné pojetí 
esence), gnoseologický racionalismus (který je zřejmý z jeho odmítnutí sebepoškozování 
jako něčeho iracionálního) a etický relativismus (umožňující hodnotové posouzení 
v úvodu zmíněného příkladu). 

V tvrzení, k němuž se vztahovala uvedená poznámka, Spinoza uvádí, že „… pokud 
někdo zanedbává to, co je mu užitečné, tzn., pokud zanedbává zachování svého bytí, 
potud je neschopný“ (4p20).  Schopnost je v důkazu tohoto tvrzení odvozena od lidské 
esence, která spočívá ve snaze setrvat v bytí. Esenci vymezuje Spinoza obecně takto: 
„Každá věc, pokud je sama v sobě, snaží se setrvávat ve svém bytí“ (3p6). 
V následujícím tvrzení je dovozeno, jak se esence projevuje: „Snaha, s níž se libovolná 
věc snaží setrvávat ve svém bytí, není nic jiného než činná esence této věci“ (3p7). 
V důkazu tohoto tvrzení Spinoza objasňuje, že „schopnost neboli snaha libovolné 
věci“ vyplývá z její esence. Na základě své „schopnosti nebo snahy, se kterou se věc 
snaží setrvávat ve svém bytí, „věc sama nebo v součinnosti s jinými věcmi něco koná 
nebo se snaží konat“ (3p7dem). Pokud tedy někdo zanedbává „žádost po tom, co je 
mu užitečné, čili po tom, čím je zachováváno jeho bytí“, je - v míře své neschopnosti - 
„přemožen vnějšími příčinami, jež jsou v rozporu s jeho přirozeností“ (4p20sch). 

Z nastíněného pojetí lidské motivace vyplývá, že „snaha o sebezachování je první 
a jediný základ zdatnosti“ a že z tohoto principu jsou odvozeny všechny ostatní 
ctnosti: „bez něho nemůžeme myslet žádnou ctnost“ (4p22c). Žádné jednání, které 
nevede k naší sebezáchově, nemůže být dobré10 a v tomto smyslu k němu nikdo 
nemůže mít důvod. Pokud se někdo jaksi zamlženě (quasi per nebulam, jak píše Spinoza 
na jiném místě Etiky) domnívá, že takový důvod má, přijal pod vlivem vnějších příčin, 

                                                 
9 K termínu inkrementální holismus srv. Tippelt, Hynek, Vztah ideje a afektu u Spinozy. Inkrementálně-holistická 
interpretace, Ústí nad Labem: UJEP 2010 a Tippelt, Hynek, Výklad afektů. K filosofickým otázkám psychologické práce s 
nevědomím, Ústí nad Labem: UJEP 2015. 
10 Srv. „Dobrem budu rozumět to, o čem bezpečně víme, že je nám to užitečné“ (4d1). 
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které přemohly jeho schopnost setrvávat v bytí, za dobré to, co je pro něj zlé. Není sám 
v sobě, neboť „podle zákonů své přirozenosti každý si nutně žádá to, co považuje za 
dobré, a pociťuje odpor k tomu, co považuje za zlé“ (4p19). Jeho „pud není nic jiného 
než sama esence člověka neboli jeho přirozenost“ (4p19dem); pud je „účelem, kvůli 
němuž něco konáme“ (4d7). 

Pokud tedy někdo propadl myšlence, že „nějaká ctnost je přednější než tato, tj. než 
snaha o sebezachování“ (4p22), a usiluje, zdánlivě dobrovolně, o svou smrt, je veden 
ve skutečnosti přáním svého okolí, nikoli svým. Smrt je vůbec to poslední, o čem 
„svobodný člověk“ přemýšlí, neboť „jeho moudrost záleží v přemýšlení o životě, 
nikoli o smrti“ (4p67). Naléhavost pudu sebezáchovy nemůže být přehlušena 
strachem ze smrti nebo z bolesti, protože mimo pud sebezáchovy prostě jiné motivace 
není. Veškeré jednání je poháněno snahou setrvat v bytí, a tak „rozdíl mezi člověkem 
jednajícím podle svých afektů, tj. podle svého mínění, a člověkem, který je veden 
rozumem“, spočívá „jen“ v tom, že „první koná chtě nechtě to, co vůbec nezná“, a 
„druhý poslouchá jen sám sebe a koná jen to, o čem ví, že je to principem života a po 
čem tedy nejvíce touží“ (4p66sch). První možnost vysvětluje, proč někdo vnějším 
tlakům podlehne, aniž by si toho byl vědom. Druhá možnost zpochybňuje autenticitu 
dobrovolných obětí nebo sebevražd z promyšlených, etických důvodů.  

 
Introverze pudu smrti 

 
Freudův život na rozdíl od Spinozova sebevraždou (nebo takříkajíc asistovanou 

eutanázií) skončil, což dává tušit, že i jeho teoretický postoj k ní se bude od Spinozova 
podstatně lišit. Zajisté není prostým opakem. Zatímco Spinozovo stanovisko se může 
zdát jaksi zaslepené ve svém resolutním popření fakticity sebevraždy, u Freuda je 
sebevražda „respektována“ co do faktického výskytu, není však chápána jako zdravý 
jev. Přistoupit je k ní možno v kontextu teorie o internalizaci agrese, sebevražedných 
tendencí při melancholii nebo narcistickém stažení do sebe. 

Freudova teorie agresivity se zakládá na postulátu puzení ke smrti/pudu smrti 
(Thanatos), kterým Freud doplnil původně jednodušší teorii motivace soustředěnou na 
libido/pud života (Eros). Jeho výslednou koncepcí je dvojice protichůdných pudů, 
z nichž jeden sytí naši touhu po rozkladu, a druhý je základem našich tvůrčích sil.11 
Projevy pudu smrti u lidí vykládá Freud jako formy nevědomého uspokojení 
přirozené nostalgie po stavu dokonalého ekvilibria a neproměnnosti, který jsme 
zažívali v děloze. Zároveň ale chápe pud života a smrti jako ontologické principy, 
které se neomezují na živočišnou říši: 

„Po delším váhání jsme se rozhodli předpokládat, že existují jen dva základní pudy 
– Eros a destruktivní pud. (Protiklad pudu sebezáchovy a pudu zachování druhu 
stejně jako další protiklad lásky k sobě a lásky k objektu spadá ještě do rámce Erosu.) 
Cílem prvního z nich je vytvářet stále větší celky a tak uchovávat, tedy spojování, cílem 
druhého je naopak rušit tyto souvislosti a tak věci ničit. U destruktivního pudu 
můžeme myslet na to, že se jeho konečným cílem zdá být převést to, co je živé, do 
anorganického stavu. Nazýváme jej proto také pudem smrti…. Výsledkem tohoto 
spolupůsobení obou základních pudů a jejích působení proti sobě je veškerá pestrost 

                                                 
11  Srv. Freud, Sigmund, Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920–1924, in: Freud, Sigmund, Sebrané spisy Sigmunda 
Freuda, sv. 13, Praha 1999. 
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projevů života. Mimo rámec života vede analogie obou našich základních pudů ke 
dvojici protikladů přitažlivosti a odpuzování, jež vládne ve sféře anorganické 
přírody.“12  

Lze se pozastavit nad tím, že Freud přes svůj právě popsaný dualismus pudů 
projevil opakovaně významný respekt vůči Spinozovi,13 jehož jednotící pojetí 
motivace, odvozující vše od snahy setrvat v bytí, bylo již výše nastíněno.14 Jakýmsi 
způsobem mohl tušit, že vrozenou destruktivitu je možno směrovat tak, aby byla 
z hlediska našich cílů konstruktivní, ale zdráhal se pojmenovat onen jednotný cíl, který 
překračuje nejen to, k čemu směřuje pud smrti, ale i to, co se pud života snaží uchovat. 
Freud na více místech vyjadřuje svůj respekt vůči filosofii, dokonce prohlašuje, že 
filosofie byla nakonec to, k čemu vždy směřoval, nicméně současně se i vždy ostýchal 
cokoli filosofického formulovat. Nábožensko-filosofické možnosti završení úvah o 
životě a smrti v pojmu věčnosti se natolik „styděl“, že se raději skromně přidržel 
vědeckého světového názoru.15      

Vrozený pud smrti je nebezpečný tím, že ho psyché může v obranném stažení do 
sebe obrátit proti sobě.16 Zvláště po ztrátě blízké osoby, k níž měl ambivalentní vztah, 
může určitý jedinec cítit takovou vinu za její smrt, byť na ní reálně neměl žádný podíl, 
že přesměrovaná agrese vyústí v ničivou auto-agresi.17 Z vědomí bývá proto pud 
smrti obvykle vytěsňován intenzivněji než pud života. Dokonce i v paletě Freudových 
následovníků je jen menšina těch, kteří by na konceptu pudu smrti dále stavěli. 
Podobná tabuizace pochopitelně odráží sveřepě zakazovanou touhu a neslibuje nic 
než nekontrolovaný průlom násilí dříve či později - v intenzitě menší nebo větší. 

Přijmeme-li hypotézu pudu smrti, puzení ničit a zabíjet, nabízí se nám vážná 
otázka, jakým směrem ho namířit. Jestliže mám volit mezi vnitřkem a vnějškem, bude 
lepší vnějšek? Co nebo kdo z „vnějšku“? Filosofický zmatek, který by tyto otázky 
mohly vyvolat, se vytratí, když celý problém přesuneme na intrapsychickou, 
„vnitřní“ nebo psychologickou rovinu. Lze zkusmo odmyslet následky činů ve 
vnějším světě a soustředit se na vnitřní rozměr našich duševních reprezentací vnějších 
objektů. Namířit nenávist vůči některému z těchto vnitřních objektů se nerovná 
objektivnímu agresivnímu projevu v materiální realitě. Lze ji chápat spíše jako agresi 
vůči určitému aspektu nebo obsahu psyché, který již do jejího celku nezapadá tolik, 
jak zapadal dříve. Takto „introvertovaný“ pud smrti není nebezpečný; naopak, 
s ohledem na snahu setrvat v bytí je vhodné jeho energii využít a nikoli jeho existenci 
popírat.  

                                                 
12 Freud, Sigmund, Nástin psychoanalýzy, in: Freud, Sigmund: Spisy z pozůstalosti 1892 – 1938, Sebrané spisy 
Sigmunda Freuda 17, Praha: Psychoanalytické nakl. J. Kocourek, 1996, s. 76 n. 
13 Srv. Tippelt, Hynek, Výklad afektů. K filosofickým otázkám psychologické práce s nevědomím, Ústí nad Labem: UJEP 
2015. 
14 Z filosofického hlediska je dualismus vždycky neúspěch, kolaps. Filosofie usiluje o jednotné vysvětlení, jaké 
například Spinoza podal. Freud tedy doceňoval jednotnost vysvětlení, ale sám se k ní neuchýlil. 
15 Srv. Freud, Sigmund, O světovém názoru, in: Freud, Sigmund, Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 15, Praha 1997. 
16 Domnívám se, že srozumitelně tuto polohu zachycuje ve svých deníkových poznámkách spisovatelka Sylvia 
Plathová v jednom svém deníkovém záznamu: „Zdá se mi, že jsem více než dříve obětí introspekce. Nemám sílu 
stavět se na místo druhého a namísto toho se vrtám sama v sobě. Nikdy nebudu tak velkodušně tvůrčí, jak bych si 
přála. A přece jsem omámena výkony jedince a sebe chápu jako pouhý příklad.“ (Plath, Sylvia, The Journals of Sylvia 
Plath, New York: The Dial Press 1987.)  
17 Štěpánek, David, Petříková, Jana, Sebevražda - příznak krize, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 
Řada psychologická = Annales psychologici, roč. 49, č. P5, 2001, s. 55-65. 
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Freud údajně odmítl návrh své dcery Anny na spáchání sebevraždy zjara 1938, 
v průběhu vlny sebevražd na počátku nacistické okupace Vídně. Poté, co odletěl do 
Londýna, podstoupil další, již asi třiatřicátou, operaci ústní dutiny v rámci léčby 
rakoviny čelisti a patra. Nakolik jsou zprávy o jeho posledních měsících spolehlivé, i v 
již ve velmi pokročilém rozvoji nemoci odmítal prostředky tlumící bolest, které by 
mohly omezit jeho pracovní schopnost. Na podzim 1939, když mu bylo osmdesát tři, 
požádal svého lékaře, aby mu vstříkl smrtelnou dávku morfinu.18 Lze tedy usuzovat, 
že netrpěl sebevražednými tendencemi a že jeho rozhodnutí bylo prvořadě ovlivněno 
bezvýchodností jeho zdravotní situace. Vedle jeho dřívějších farmakoterapeutických 
experimentů k jeho rozhodnutí podstoupit eutanazii pravděpodobně přispěla patrně 
také zoufalá situace jeho čtyř sester, jež zůstaly ve Vídni a později zemřely 
v nacistických táborech Terezín a Treblinka. 

 
Výjimka potvrzující pravidlo 

 
Křesťanská perspektiva se může v této otázce opřít o jednoznačně formulovaný 

příkaz „Nezabiješ!“ (Exodus 20,13; Deuteronomium 5:17; Matouš 5:21-22), který 
v analogii k výzvě „Miluj bližního svého jako sebe samého!“ (Lukáš 10:25-37) lze 
zajisté aplikovat i na otázku sebe-zabití. Bible se k tématu sebevraždy vyjadřuje na 
vícero místech. Ve Starém zákoně jsou jmenováni čtyři sebevrahové:  Abímelek, Saul, 
Achítofel a Zimrí. Abímelek byl hromadný bratrovrah, proti jehož vládě se lid 
vzbouřil. Při pokusu o potlačení povstání byl vážně zraněn nějakou ženou, a když 
umíral, požádal svého zbrojnoše o zkrácení utrpení mečem, neboť nechtěl, aby zemřel 
rukou ženy (Soudců 9,54). Biblický text objasňuje jeho motiv jako obavu z toho, že by 
ostudně zemřel. Příběh o úmrtí Saula, žárlivého a zlostného, nicméně úspěšného krále 
a vojevůdce, je případem kolektivní sebevraždy, kde Saul jde ostatním příkladem tím, 
že nalehne na svůj meč (1. Samuelova 31:4). Saul svůj čin vysvětluje obavou, aby nebyl 
zneuctěn nepřátelskými Pelištejci, kteří ho porazili v bitvě (1. Samuelova 31,1-4). 
Údajně zemřel předčasně proto, že se zpronevěřil Bohu a vyhledal čarodějnici 
s žádostí o věštbu (1. Paralipomenon 10:13). Králův rádce Achítofel se oběsil poté, co 
viděl, že selhala jedna z jeho spikleneckých intrik (2. Samuelova 17:23). Další spiklenec, 
někdejší králův služebník Zimrí, zapálil nad sebou svůj palác, když proti němu povstal 
lid, pobouřený zprávou o spiknutí, které Zimrí zosnoval, a královraždou, již vykonal 
(1. Královská 16:18). Je otázkou, zda mezi sebevrahy zahrnout Samsona, který chápal, 
že svým činem v důsledku zabije i sebe, není však vyloučeno, že mu to bylo líto, byť 
jeho mstivá motivace převážila (Soudců 16:28-30). V deuterokanonických Knihách 
Makabejských se objevují další tři sebevrazi, a to Eleazar, Ptolemaios a Razis. Eleazar se 
obětoval (1. Makabejských 6:43), Ptolemaios patrně ze strachu z mučení požil jed (2. 
Makabejských 10:13) a Razis ze strachu z potupné smrti v rukou nepřátel si vyrval 
vnitřnosti, „vzal je do obou rukou a hodil zástupu“ (2. Makabejských 14:46). 

V Novém zákoně se objevuje jen jediný sebevrah, Jidáš (Matouš 27:5). Je to člen 
Ježíšovy družiny, má funkci pokladníka (Jan 13:29). Podobně jako byl Jidášův talent 
platný při organizaci Ježíšova putování, hodil se do Ježíšova plánu i jeho záměr ho 
zradit. Snad by si tento záměr ani Jidáš býval nemusel vyčítat a neoběsil by se, kdyby 
si býval nevzal honorář nebo kdyby mu bývalo bylo dovoleno jej vrátit (Matouš 26:14 

                                                 
18 Weissweilerová, Eva, Freudové: Biografie jedné rodiny, Praha: H+H 2007, s. 277. 



- 58 - 
 

– 27:5). Podle jiné zprávy se roztříštil pádem z velké výšky (Skutky 1:18). Jakkoli motiv 
sebevraždy se v Bibli opakuje vícekrát, výslovný hodnotící soud nenacházíme. Snad 
ho lze číst ve verších „Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh“ (1. Korintským 3:17) nebo 
z úvahy Pavla z Tarsu v Listu Filipským, zda by nebylo lépe zemřít, když „smrt je pro 
mne zisk“, anebo „zůstat v tomto těle“, když to „je zase potřebnější pro 
vás“ (Filipským 1:20-4). Naposledy je v Bibli motiv sebevraždy zmíněn v 
apokalyptickém výroku, že po ní budou mnozí toužit, ale nedostane se jim jí (Zjevení 
Janovo 9:6). 

Církevní postoj se zdá být odvozen především od názorů Sv. Augustina a Sv. 
Tomáše Akvinského.19 V Katechismu katolické církve (zkr. KKC) je pojednávána 
sebevražda ve čtyřech paragrafech. Nejprve je sebevražda odmítnuta jako odmítnutí 
daru života, jímž nedisponujeme, ale který máme se ctí jako správci ochraňovat (KKC 
2280). Poté je zdůrazněno, že „sebevražda se příčí přirozenému lidskému sklonu 
zachovat si svůj život“, že „je proti lásce k živému Bohu“, odporuje „správné lásce 
k sobě“ a „zároveň je to urážka lásky k bližnímu“. Mezi bližní je zahrnuto nejen 
rodinné společenství, ale i národ a celek lidské společnosti, „vůči nimž máme 
závazky“ (KKC 2281). Další odstavce zvláště odsuzují úmyslnou spolupráci na 
sebevraždě a sebevraždu s úmyslem dát příklad, poukazují na sníženou odpovědnost 
sebevrahů v situacích, jako je strach z utrpení, a odrazují od zbytečného zoufání nad 
spásou sebevrahů, neboť „Bůh jim může dát příležitosti… cestami, které zná jen on 
sám“ (KKC 2282-3). Eutanazii odmítá katechismus striktně jako mravně nepřijatelnou, 
nicméně připouští, že v některých případech přerušení léčebných procedur nemusí jít 
o to přivodit smrt, jako spíše o to uznat, že jí nelze zabránit (KKC 2277-8). 

Ježíš se ze své vlastní vůle nechal k smrti utýrat zvláště krutým způsobem. Chápal 
to jako oběť nutnou k vykoupení hříchů našich i našich prapředků. Jeho rozhodnutí 
bylo zcela svobodné (byť bylo zároveň z etického hlediska nutné), už jen proto, že jeho 
schopnosti (např. magické) nesrovnatelně přesahovaly úroveň jeho protivníků. Celé 
by se to mohlo zdát jako příběh na zcela opačné téma - tedy o tom, že sebevražda 
možná je, a jak může být přímo etickou povinností. Je tomu tak, ovšem s jedním 
háčkem - Ježíš nebyl prostý člověk, ale Člověk, Bohočlověk, Boží syn. Právě proto, že 
jeho čin byl nadlidský, je možno - a z křesťanského hlediska i nutno - ho ctít. Je právě 
tou výjimkou, která potvrzuje pravidlo; právě Ježíšovým boho-lidstvím evangelijní 
příběh potvrzuje, že člověk by podobné oběti schopen nebyl.  Proti tomuto pojetí Ježíše 
jako postavy, kterou není možno napodobit, by se dalo namítnout, že příběhy o 
Ježíšovi lze interpretovat i jinak, třeba když vezmeme v potaz okřídlenou americkou 
frázi „What would Jesus do?“ („Co by na tvém místě dělal Ježíš?“). Nicméně tato etická 
pomůcka, která předpokládá Ježíše jako životní vzor, nestojí a nepadá s tím, zda je 
možno obdivované jednání zcela kopírovat. Ježíš se do naší situace zajisté může dostat, 
my však do jeho ne. 

 
 
 

                                                 
19 Roth, Ronald, Suicide & Euthanasia – a Biblical Perspective of Suicide, Physician-assisted Suicide, and Euthanasia, in: 
Acu-cell, URL: https://web.archive.org/web/20090418073913/http:/acu-cell.com/suicide.html (archiv pořízený 
dne 2009-04-18). 
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Závěr 
 
Tři nastíněné perspektivy se v některých ohledech liší, v jiných shodují. 

Z metodologického hlediska spočívá jejich odlišnost především ve výchozích 
předpokladech a statutu, který se těmto předpokladům přisuzuje. Spinozova filosofie 
má své axiomy za evidentní základy možnosti logického myšlení; Freud své hypotézy 
zavádí za účelem srozumitelného vysvětlení pozorovaných jevů; evangelijní postoj se 
spokojuje s východiskem víry. Z náboženského hlediska jsou uvedené perspektivy 
rovněž různorodé. Spinoza bývá chápán jako panteista, Freud jako ateista a evangelijní 
zvěst jako monoteistická. Do značné míry se však shodují v tom, jak eticky hodnotí 
sebevražedné chování. Pro Spinozu je takové jednání pouhou iluzí, danou 
neporozuměním. Z Freudova hlediska je prohrou ve snaze nastavit pudovou 
destruktivní energii tak, aby nebyla směrována k vlastnímu egu; neúspěchem daným 
nejčastěji neúměrnými pocity viny, jež narušují proces truchlení po smrti blízkého 
člověka (nebo v jejím očekávání). V katolické tradici i v aktuálně platném katolickém 
katechismu nacházíme shodně odmítavý postoj k sebevraždě. Starozákonní příběhy 
ukazují sebevraždu jako trest za hříchy; novozákonní příběh o Jidášovi se zdá toto 
pojetí opakovat, ale snad lze v Jidášově zoufalství poté, co mu bylo odepřeno vrátit 
honorář, zahlédnout i motiv vražedného tlaku vnějších okolností, obdobný Spinozovu 
náhledu na věc. Evangelijní zvěst o Ježíšově dobrovolné oběti lze na problém 
sebevraždy aplikovat v tom smyslu, že lidskou ambici sebeobětovat se zabitím 
ukazuje jako marný pokus dosáhnout nadlidských schopností.   

Bylo objasněno, že dobré je ve Spinozově Etice to, co nám dělá radost. To znamená, 
že sebevražda může být dobrá, jen když nám dělá radost. Ovšem zabijeme-li se, 
vyloučíme možnost existence našeho vědomí (nebo jeho části), sebevražda nám proto 
udělat radost nemůže (nebo jen umenšenou o to, co jsme zabili), a tak nemůže být 
eticky dobrá; naopak je vždycky zlá, sice ne pro nás, ale pro druhé, s jejichž 
perspektivou se můžeme ztotožnit. V psychoanalýze je na jedné straně (objektivní) 
etika vedlejší, protože se omezuje na pomoc poznáním, ne hodnocením nebo radami. 
V pozadí je však psychoanalytická práce vedena etikou, která nade vše zdůrazňuje 
svobodu jedince, volnost prostředí a autenticitu projevu. Této etice odpovídají tři 
vůdčí zásady psychoanalytické techniky: anonymita, neutralita a abstinence. 
Analytická technika tedy nedovoluje od sebevraždy odrazovat, bylo by však proti 
smyslu analytické práce, aby osvobozením životních sil nesměřovala přirozeně ke 
svobodnému životu, nýbrž ke smrti. Na tom, že sebevražda jako etický koncept 
nedává smysl, se představené pozice shodnou dokonce i s jinak relativně vzdáleným 
Immanuelem Kantem, který byl, v souladu se svým principem možnosti všeobecné 
platnosti zásady, na niž člověk v rozhodování spoléhá, také zavázán z morálního 
hlediska sebevraždu odmítnout. Katolický pohled do spektra referovaných přináší 
předpoklad svobodné vůle. Možnost spáchat sebevraždu chápe nicméně ve shodě 
s výše uvedenými a vzhledem k možnosti poznat Boží záměr, jenž nepochybně 
spočívá v životu, jako politováníhodné zaslepení a zpupný hřích. 

Výše uvedené závěry ukazují nebezpečí, která v úvodu zmíněný příklad i obecně 
trend normalizace eutanazie, skýtá. Odmyslíme-li právní aspekty, sebevražda, 
potažmo ani eutanazie, nikdy není svobodným činem. V případě prvého se jedná o 
čistě popisný termín, jenž brán doslovně maskuje skutečnost zabití. Eutanazie může 
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být „dobrou smrtí“, pokud právě není sebevraždou; pokud je přijetím neodvratné 
smrti, nikoli vdechnutím dusivého plynu. Koncept eutanazie jako uměle zajištěné 
smrti předpokládá možnost vylepšení přirozené reality, která nicméně zahrnuje smrt 
jako podmínku života a její přirozený prožitek jako možnost plného využití času, jenž 
„byl vyměřen“. Plánovaný únik do farmaceuticky vyvolaného halucinačního nebo 
bezvědomého stavu je rezignací na snahu dosáhnout smíření s faktem, který možná 
neprotiřečí našemu cíli setrvat v bytí. 

 
Zkratky 

 
V článku užívám následující zkratky pro určení místa ve Spinozově díle Etika 

vyložená geometrickým způsobem: 
 
xdy y-tá definice x-té části Etiky 
xay y-tý axiom x-té části Etiky 
xpy y-té tvrzení x-té části Etiky 
xpydem důkaz y-tého tvrzení x-té části Etiky 
xpyc důsledek y-tého tvrzení x-té části Etiky 
xpysch poznámka k y-tému tvrzení x-té části Etiky 
xA dodatek x-té části Etiky 
 

Shrnutí 

Předložená studie z oblasti aplikované etiky tematizuje nedávný kontroverzní 
vynález sebevražedného přístroje, který má maximálně usnadnit a zvýšit pohodlnost 
realizace rozhodnutí zabít se. Kombinuje perspektivu filosofickou, zastoupenou 
panteistickou etikou B. Spinozy, psychologickou, kde se opírá především o myšlenky 
S. Freuda, a náboženskou, podanou z pozice katolické víry. Záměrem textu je 
identifikovat sporné i shodné prvky pojednávaných etických přístupů a předložit 
etický náhled obrysů trendu, jehož je výchozí příklad ilustrací. 

 

Summary  

The presented study „The Instrument of Murder. On ethical aspects of suicidal machine 
Sarco“ on applied ethics contemplates a recent controversial invention of a suicide 
device that is designed to facilitate the realization of a decisions to kill oneself. It 
combines a philosophical perspective, represented by pantheistic ethics of B. Spinoza, 
a psychological one, based primarily on the ideas of S. Freud, and religious, brought 
from the position of Catholic faith. The intention of the text is to identify the polemic 
and the unanimous elements of those ethical approaches and to present an ethical 
overview of the outlined trend, which the initial example illustrates. 
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Suicide and the Brain 
 
Despite suicide being a major health concern worldwide, its neurobiology is far 

from being clearly defined. Even with technological advances in treating psychiatric 
disorders, suicide rates are progressively increasing.1 

According to the definition by the World Health Organization, suicide is the act of 
killing oneself intentionally.2 In Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-5) it is considered to be a symptom of various psychiatric conditions (e.g. 
depression, Borderline Personality Disorder, psychosis, anxiety, etc.), not a separate 
diagnosis.3 Suicidality in a more general sense can describe suicidal attempts, plans, 
and ideations.4 

There are a number of stressors associated with suicidal behaviour ranging from 
personal and financial problems to full blown psychiatric disorders. Stress in general 
is widely known as one of the risk factors leading to suicide behaviour.5  It is, however, 
worth noting that only a small percentage of individuals faced with these stressors 
would demonstrate suicidal behaviour.6 There are three major cognitive characteristics 
that can be attributed to suicidal patients: “(1) an attentional bias to particular life events 
reflecting signals of defeat (‘loser’ status), (2) the sense of insufficient capacity to solve problems 
and (3) the absence of prospective anticipation to problems, leading to hopelessness.”7 

Research suggests that cognitive functioning in suicidal patients is different 
compared to healthy controls or even those with, say, depression but no suicidality in 
their medical history. This raises the question of neurobiological bases for suicide 
behaviour. 

From the neuroanatomical point of view, there are certain brain areas associated 
with higher vulnerability to suicidal behaviour. Research suggests that frontal, 
temporal, and parietal cortexes are heavily involved and dysfunctions in those areas 

                                                 
1 Banerjee, Ritabrata, Anup K Ghosh, Balaram Ghosh, Somnath Bhattacharya and Amal C Mondal. 2013. "Suicide: 
Neurochemical Approaches." BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 4(1-4):97-104. 
2 Suicide, WHO Preventing. 2014. "A Global Imperative." World Health Organization. 
3 Desmyter, Stefanie, Cornelis Van Heeringen and Kurt Audenaert. 2011. "Structural and Functional Neuroimaging 
Studies of the Suicidal Brain." Progress in neuro-psychopharmacology and biological psychiatry 35(4):796-808. 
4 Bani-Fatemi, Ali, Samia Tasmim, Ariel Graff, Philip Gerretsen, John Strauss, Nathan Kolla, Gianfranco Spalletta 
and Vincenzo De Luca. 2018. "Structural and Functional Alterations of the Suicidal Brain: An Updated Review of 
Neuroimaging Studies." Psychiatry Research: Neuroimaging. 
5 Westrin, Å. 2000. "Stress System Alterations and Mood Disorders in Suicidal Patients. A Review." Biomedicine & 
pharmacotherapy 54(3):142-45. 
6 Bani-Fatemi, Ali, Samia Tasmim, Ariel Graff, Philip Gerretsen, John Strauss, Nathan Kolla, Gianfranco Spalletta 
and Vincenzo De Luca. 2018. "Structural and Functional Alterations of the Suicidal Brain: An Updated Review of 
Neuroimaging Studies." Psychiatry Research: Neuroimaging. 
7 Desmyter, Stefanie, Cornelis Van Heeringen and Kurt Audenaert. 2011. "Structural and Functional Neuroimaging 
Studies of the Suicidal Brain." Progress in neuro-psychopharmacology and biological psychiatry 35(4):796-808. 
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are associated with elevated risks of suicidal behaviour.8 Most current neuroimaging 
reviews confirm the involvements of the dorsolateral and orbitofrontal cortexes, as 
well as left superior temporal gyrus, rectal gyrus, and caudate nucleus. These areas are 
involved in processing executive functions, emotions, and rewards. Dysfunctions in 
the areas mentioned above are associated with decreased support seeking and ability 
to regulate behaviour, as well as increased levels of hopelessness and impulsivity in 
suicidal patients among other things.9 

Magnetic Resonance Imaging studies have revealed higher prevalence of 
hyperintensities of white and grey matter in the frontal, temporal, and parietal lobes 
of suicide patients, as well as decreased volumes in both the frontal and temporal 
lobes. This allows us to speculate that suicidal behaviour is related to hyperintensities 
of grey matter and reduction of volume in cortical and subcortical structures, which 
might mean disruption of crucial neuroanatomic pathways leading to impaired 
decision-making and predisposition to impulsivity, resulting in higher risk of suicide 
attempts.10 

Functional imaging has revealed prefrontal dysfunction, particularly in 
orbitofrontal cortex that is involved in response inhibition and its impairment might 
lead to reduction of impulse control and problem-solving abilities, as well as increased 
proneness to act on negative emotions and focus on certain negative aspects of life.11  

Another brain area that is associated with suicidal behaviour is hippocampus, 
which is concerned with cognition12 and is primarily affected by stress13. There is some 
evidence to support that neurotrophins14 are regulated in response to stress.15 

Neurochemical aspects of suicide are not well known, yet there has been evidence 
stacking up in support of the notion that neurotrophins, that are involved in directing 
brain growth and are essential for maintenance of neural functions, have a lot to do 
with suicidal behaviour and its pathophysiological aspects.16  

A study done by Banerjee et al. (2013) revealed that expression of neurotrophins 
and their cognitive receptors (TrkB and TrkA) in hippocampal region of the 
postmortem brains of suicide victims was reduced compared to controls. This strongly 
suggests that such molecules as brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and nerve 
growth factor (NGF) which are crucial in mediating survival of the cells, plasticity of 
synapses, as well as other physiological functions, are involved in pathophysiology of 

                                                 
8 Jollant, Fabrice. 2016. "Neuroimaging of Suicidal Behavior." Pp. 110-22 in Biological Aspects of Suicidal Behavior, Vol. 
30: Karger Publishers. 
9 Bani-Fatemi, Ali, Samia Tasmim, Ariel Graff, Philip Gerretsen, John Strauss, Nathan Kolla, Gianfranco Spalletta 
and Vincenzo De Luca. 2018. "Structural and Functional Alterations of the Suicidal Brain: An Updated Review of 
Neuroimaging Studies." Psychiatry Research: Neuroimaging. 
10 Desmyter, Stefanie, Cornelis Van Heeringen and Kurt Audenaert. 2011. "Structural and Functional Neuroimaging 
Studies of the Suicidal Brain." Progress in neuro-psychopharmacology and biological psychiatry 35(4):796-808. 
11 Ibid. 
12 Sweatt, J David. 2004. "Hippocampal Function in Cognition." Psychopharmacology 174(1):99-110. 
13 Sala, M, J Perez, P Soloff, S Ucelli Di Nemi, E Caverzasi, JC Soares and P Brambilla. 2004. "Stress and Hippocampal 
Abnormalities in Psychiatric Disorders." European Neuropsychopharmacology 14(5):393-405. 
14 Proteins concerned with neuron function and development that can signal particular cells to survive, 
differentiate, grow, etc. 
15 Alfonso, Julieta, Guido D Pollevick, Marieke G Van Der Hart, Gabriele Flügge, Eberhard Fuchs and Alberto CC 
Frasch. 2004. "Identification of Genes Regulated by Chronic Psychosocial Stress and Antidepressant Treatment in 
the Hippocampus." European Journal of Neuroscience 19(3):659-66. 
16 Banerjee, Ritabrata, Anup K Ghosh, Balaram Ghosh, Somnath Bhattacharya and Amal C Mondal. 2013. "Suicide: 
Neurochemical Approaches." BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 4(1-4):97-104. 
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suicidal behaviour.17 Authors suggest that reduced expression of neurotrophins might 
be linked to structural abnormalities in cortical and hippocampal brain areas as well 
as reduced plasticity, which is supported by other studies.18٫ 19  

Despite the fact that underlying causes and pathologic mechanisms of suicide 
remain unclear, there is a certain determinism to it due to the brain involvement, which 
raises the question of what role free will plays in suicide. This is discussed in the 
following sections. 

 
Determinism and the concept of free will 

 
Physical determinism has been proven to be rather problematic, since the effects of 

genetic and environmental determinism are only partial, while physical determinism 
itself is considered to have total effects. 

Approximately 6.2x109 bits of information is contained in human genome, while 
the amount of information that can de facto be used is even smaller. This implies that 
the genome does not contain enough information to specify the connectivity of 1011 
neurons and hundreds of their synaptic contacts. Meaning that the human brain is far 
too complex to be genetically determined. This is well illustrated by the phenotypical 
differences between isogenic20 lower animals like daphnia21, as well as morphological 
brain differences and variations in psychological characteristics and intellectual 
abilities in monozygotic twins.22 

Traditionally, differences between isogenic organisms are associated with external 
environmental factors ranging from subtle differences between embryos in the womb23 
to upbringing. The combination of genetic and environmental determination is often 
considered a good enough explanation for population variations among academics. 
However, if we consider processes that occur at the cellular and molecular level, there 
seems to be a possibility to question the deterministic approach. Scholars like Clarke 
(2010) argue that developmental noise (chance events) beyond the control of genes and 
environment have sufficient influence on brain development, which results in 
differences between individuals.24 

For instance, filopodia, which are projections that extend from the ends of axon and 
dendrites, are constantly growing and changing directions, which requires some trial 
and error. They recognize molecular guidance molecules as they are trying to reach 
the correct region of the brain, yet not all of them make it to the desired destination. 
Some grow to the wrong part of the brain (up to 40%), while others might even grow 
to the wrong side of it (up to 1%). This may lead to axon degeneration or even death 
of the neuron due to the brain trying to eliminate the error. As Clarke (2010) puts it, 
our brain development is not determined “by a rigidly prespecified programme, but by a 

                                                 
17 Ibid. 
18 Sheline, Yvette I, Mokhtar H Gado and Helena C Kraemer. 2003. "Untreated Depression and Hippocampal 
Volume Loss." American Journal of Psychiatry 160(8):1516-18. 
19 Miguel-Hidalgo, José Javier and Grazyna Rajkowska. 2002. "Morphological Brain Changes in Depression." CNS 
drugs 16(6):361-72. 
20 Genetically identical. 
21 Water fleas. 
22 Clarke, Peter Gh. 2010. "Determinism, Brain Function and Free Will." Science & Christian Belief 22(2). 
23 One twin can be exposed to more nutrition due to a richer blood supply. 
24 Clarke, Peter Gh. 2010. "Determinism, Brain Function and Free Will." Science & Christian Belief 22(2). 
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more approximate process involving imprecision everywhere, gross mistakes occasionally, and 
elimination of faulty elements at various inspection points along the cellular production line.” 
25 Which further supports the notion of genetic specification being only an 
approximation. 

Laws of nature, apart from minor inconsistencies on quantum level, are 
deterministic, which raises a question of compatibility between the theory of free will 
and the deterministic universe, considering that our brains are governed by the laws 
of physics.26 Can we really be held accountable for our actions and choices if they were 
determined long before we made them? Is there freedom of choice if our behaviour is 
determined by the laws of chemistry and physics? 

Philosophers arguing the existence of free will can be roughly divided into two 
major groups in regards to their opinion on determinism: compatibilists and 
incompatibilists.27 

Compatibilists like Hobbes, Hume, and Spinoza operate on the premise that free 
will and responsibility for one’s actions are perfectly compatible with determinism, 
while incompatibilists can be further divided into two categories: libertarians and hard 
determinists. Libertarians like Kant argue that existence of free will requires 
indeterminism in nature and brain function, hence deny physical predictability and 
affirm the existence of free will. Hard determinists like Nietzsche, on the other hand, 
consider free will to be a mere illusion and argue that according to deterministic theory 
our future, including the future of our brain, is predetermined by our past.28 

The existence and role of free will has been debated for centuries among the 
philosophic community.29 Defining it has proven to be rather problematic, since most 
philosophers incorporate their own philosophical theories into the definition. Some 
even dispute the very term, preferring to refer to free will as freedom of action.30 

Some define free will through a profound connection with God. Others believe that 
free will means that one’s personal choice on how to behave is not influenced by 
outside forces – physical, religious or otherwise. That we as humans have a single 
command center calling the shots.31 

One’s view of free will is most often determined by one’s opinion regarding the 
relationship between the mind and the brain, as well as their belief in the existence of 
a soul. Monists would have a different approach to the subject than dualists, and, 
would most likely take a more deterministic position. Others that view soul as a 
separate entity would lean towards indeterminism.32 

A dualist approach, most popular nowadays, implies that the soul is eternal entity 
completely separate from our mortal, physical body. The concept is rooted in antient 
Greek philosophy and was developed by neoplatonists, however, in modern society, 
it is a part of a Western Christian way of thinking. Funny enough, if we look through 
the Old Testament, nowhere does it imply this dualistic approach. The most common 

                                                 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 It is worth noting that there are philosophers like Strawson that deny compatibility of both subcategories with 
the theory of free will, but the format of the article does not allow us to go into more detail. 
28 Ibid. 
29 Rowe, Christopher J and Sarah Broadie. 2002. Nicomachean Ethics: Oxford University Press, USA. 
30 Clarke, Peter Gh. 2010. "Determinism, Brain Function and Free Will." Science & Christian Belief 22(2). 
31 Gazzaniga, Michael. 2012. Who's in Charge?: Free Will and the Science of the Brain: Hachette UK. 
32 Clarke, Peter Gh. 2010. "Determinism, Brain Function and Free Will." Science & Christian Belief 22(2). 
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words that are often translated as ‘soul’ are nephesh (life, vitality) and ruah (spirit). Both 
can describe an instance of leaving an individual dead, yet none are mentioned to exist 
separately from the mortal body. In the New Testament there’s also a word psyche that 
is similar in meaning to nephesh, yet most scholars agree that the New Testament as 
well puts emphasis on the unity of a man and does not exercise Platonic dualistic 
approach. As a matter of fact, immortality of the soul is not stated anywhere in the 
Bible, nor does it propagate the notion of disembodiment.33 

Nonetheless, the biggest Christian philosophers like St. Augustin, who first started 
to differentiate between freedom and free will, as well as Luther and Calvin have all 
been dualists, and the dualistic approach is still popular among modern philosophers 
and scholars.34,35  

Physical determinism and its application on the human brain and, consequently, 
free will, is a major philosophical problem. In order to combine the concept of freedom 
with supposed physical determinism, quantum indeterminism36 and/or chaos 
theory37 are used to work around the physical predictability 

There have been quite a few attempts to apply quantum indeterminism to the 
concept of free will. One of these attempts was made by Eccles, who proposed that 
Heisenberg’s uncertainty principle can be applied to synaptic function. Another 
hypothesis was initially presented by Penrose and Hameroff (‘brain as quantum 
computer’ theory). It proposed that quantum indeterminism has an effect on 
microtubules inside axons.38 Both theories tried their best to prove the existence of 
indeterminism at the brain level in an otherwise deterministic physical model, yet 
failed to do so by being proven faulty or undetermined aspects being too small to 
influence major brain activity. 

Some scientists add chaos theory to the equation in order to justify the existence of 
free will. There’s been enough evidence to prove that chaos, in fact, occurs in brain 
activity. The premise is that it is capable of amplifying the indeterminism available 
from the quantum theory paradigm, hence, even if the brain activity is influenced very 
slightly, chaotic dynamics are able to amplify them enormously. This provides some 
scientists the base to argue that there is a possibility for the non-physical mind to 
influence the brain and alter our behavior.39 

There are, however, some significant problems with the baseline logic of this 
approach that allow one to dispute the very existence of quantum chaos. The major 
problem being the mathematical prediction of quantum suppression of chaos. 
Theoretically speaking, there is a possibility of it being suppressed by quantum 

                                                 
33 Ibid. 
34 Cosman, Doina. 2018. "Suicide--Freedom or Constraint? How Free Will Works in Autolysis." Romanian Journal of 
Artistic Creativity 6(3). 
35 Clarke, Peter GH. 2010. "Determinism, Brain Function and Free Will." Science & Christian Belief 22(2). 
36 Physical system cannot be described completely, hence no outcome is certain and probabilistic. 
37 Describes the behaviour of complex nonlinear dynamical systems that are highly sensitive to subtle changes 
under certain conditions, which can lead to major consequences within the system. The behavior of such a system 
seems random, even if the model describing the system is deterministic. 
38 It was not intended to prove the existence of free will, yet some philosophers adapted it to serve that purpose. 
39 Houart, Gérald, Geneviève Dupont and Albert Goldbeter. 1999. "Bursting, Chaos and Birhythmicity Originating 
from Self-Modulation of the Inositol 1, 4, 5-Trisphosphate Signal in a Model for Intracellular Ca 2+ Oscillations." 
Bulletin of mathematical biology 61(3):507-30. 
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decoherence through the interaction between the environment and quantum system.40 
However, fundamental indeterminism, which is needed to prove the existence of free 
will, can not be provided by quantum chaos since, in this case, the environment must 
be considered as an external element to the quantum system, which will not be subject 
to decoherence. On top of that, the decision-making process under the chaos theory 
would be extremely sensitive to minor events like blood pressure or irrelevant neural 
input.41  

 
Conclusion 

 
The indeterministic concept of free will raises some major question when 

challenged with deterministic model of our brain. There is ongoing research regarding 
this topic but, the possibility of us humans making free choices that are not rooted in 
physics and chemistry is rather slim; especially when it comes to suicidal behaviour 
that seems to be governed by the faulty brain structures. Despite some pathological 
mechanisms of suicide being unclear, there is little doubt in my mind that free will 
plays little role in deciding to kill oneself if our brain dictates one to do so. 

 

Summary:  

The following article reviews current research regarding the connection between 
suicidal behaviour and functional and structural abnormalities of the brain. It also 
deals with the question of free will in suicidal behaviour in particular, and the 
possibility of us making free choices in general. It compares the indeterministic 
concept of free will against the deterministic model of our nervous system and tries to 
answer the question whether or not it is possible to choose suicide freely.  

Shrnutí:  

Následující článek shrnuje aktualní výzkum vztahů mezi sebevražedným 
chováním a funkčními a strukturálními abnormalitami mozku. Zabývá se také 
otázkou svobodné vůle zejména v oblasti sebevražedného chování a možností obecně 
volného rozhodování. Článek porovnává indeterministický pojem svobodné vůle 
proti deterministickému modelu našeho nervového systému a pokouší se odpovědět 
na otázku, zda možné zvolit sebevraždu volně. 
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Představení myslitele 
 
Jelikož se zabývám autorem méně známým, rozhodl jsem se na úvod svého 

příspěvku nejprve zmínit několik historických faktů, které, jak se domnívám, 
pomohou čtenáři se lépe zorientovat. Johann Gottfried von Herder se narodil roku 
1744 a umřel 1803. Byl to jeden z oblíbených (tedy alespoň po nějakou dobu) žáků 
Imanuela Kanta, se kterým se na sklonku 18. století spolupodílel na pořádání tzv. 
antropologických kurzů. Díky tomu byl často pokládán za tzv. praotce antropologie. 
Nutno říci, že s Kantem se nakonec rozkmotřil. Jeho učitel vždy zastával stanovisko, 
že by se antropologie jako nová věda měla podřídit primátu filozofie, což ovšem nebyl 
postoj našeho autora. Dále je Herder znám hlavně pro svou teorii jazyka, která je pro 
jeho dílo naprosto stěžejní a na kterou navazoval Wilhelm von Humboldt. No a na 
konec musím také zmínit jeho neméně důležité teorie národa hojně citované nejen 
mezi českými obrozenci. 

Dále je nutno říci, že zde budu vycházet především z jeho stěžejního díla Vývoj 
lidskosti. Pojem sebevraždy je v této knize zmíněn ovšem jen párkrát. Tím chci říct, že 
pro Herdera samotného není sebevražda úplně zajímavým tématem. Nalezl jsem však, 
myslím, v jeho myšlení argumenty, které mi umožní ukázat čtenáři, jak tento autor 
uvažuje a to právě na problematice sebevraždy. Zaměřil jsem se tedy proto pouze a 
hlavně na dílo Vývoj lidskosti.  

Ovšem musíme začít od začátku a pokud vůbec chceme nějak uvažovat s 
Herderem, musíme nejprve pochopit, jakým způsobem by k řešení takového 
problému jako je sebevražda přistupoval.  

 
Dva přístupy 

 
U Herdera se pohybujeme mezi dvěma perspektivami. Zaprvé se jedná o 

perspektivu celku a za druhé o perspektivu části. Nutno říci, že část má v Herderově 
myšlení stejnou váhu jako celek.  

"Pro přirozenost, která si všude vystačí sama, má zrnko prachu stejnou hodnotu jako 
nezměrný celek."1  

Jinými slovy první přístup není možný bez druhého a obráceně. U prvního se nám 
problematika sebevraždy konstituuje jako jakýsi všeobecně lidský fenomén, u 
druhého bychom k sebevraždě přistupovali jako ke konkrétnímu lidskému aktu.  

Já budu skrze právě tyto dva přístupy také pracovat. Stejně jako Herder začnu z 
pozice celku a budu pokračovat směrem k partikularitě. Celkem je zde myšleno, že 

                                                 
1 Herder, J. G. Vývoj lidskosti. Přel.: Jan Patočka. Praha: Laichterova filosofická knihovna / Sv. 26, 1941, s. 12 
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podrobuji problematiku takové optice, která jaksi vyjevuje ona "věčná pouta", zákony, 
které jsou slovy Herdera věčné. Částí zase optika vyjevující partikulární situaci. 
 
Sebevražda 
 

"Každá živá bytost se raduje ze života; neptá se a nespekuluje o tom, proč jest? Existence 
jest jí účelem a jejím účelem je bytí. Žádný divoch nespáchal sebevraždu právě tak, jako se 
nezabíjí zvíře; rozplozuje se, aniž ví, proč tak činí, a podrobuje se i pod tlakem nejdrsnějšího 
podnebí vší práci a námaze, jen aby mohl být živ."2 

Toto je naše startovní pozice. Možnost sebevraždy je věc výhradně lidská. Chcete-
li tady argumentovat lumíky skákajícími v zástupech z útesu nebo labutí s její 
sebevražednou tendencí, musím podotknout, že v Herderových očích se zde jedná o 
naprosto odlišný akt než u člověka.   

Máme tu tedy sebevraždu jako výhradně lidský fenomén. A já se tážu, co to vlastně 
je za fenomén. Dle Herdera je totiž člověk kvalitativně nejvyšší bytostí na zemi. Bytostí, 
která se jaksi vzpřímila mezi všemi ostatními zvířaty a jala se stávati lidskou. Člověk 
je zde opravdu jakýmsi spojovatelem dvou světů, je to tvor, který přestal být zvířetem, 
ale ještě plně nedovršil ani své lidství. Je bytostí, která je zároveň jedním rodem a 
zároveň rozmanitostí individualit. Vše, co se nachází na této planetě z této perspektivy 
slouží člověku k nalezení jeho lidství. Je tedy z principu nesmyslné páchat sebevraždu 
a Herder by se proti něčemu takovému stavěl velmi silně. Abychom tuto otázku 
rozluštili, musíme provést malý exkurz do problému, jak člověk v jeho myšlení jedná, 
poznává a jak se učí. 

 
Člověk jako bytost napodobující 

 
"Každá výchova uskutečňuje se pouze napodobením a cvikem, tedy přechodem vzoru na ty, 

kteří jej napodobí; a jak to nazvati lépe, než podáním? Napodobící však musí mít síly, které jej 
uschopňují, aby přijal to, co se mu sděluje a co je oddělitelné, a aby to změnil ve svou přirozenost 
tak jako jídlo, které požívá."3 

Člověk se v Herderově myšlení učí výhradně nápodobou a to přesněji nápodobou 
formální, neboť nenapodobuje obsah skutečnosti, nýbrž její formu. Rozumějme! 
Papoušek jen imituje. Snaží se okopírovat zvuk, který slyší a tedy se zaměřuje na 
obsah. Ne tak ovšem člověk, který vždy nejprve abstrahuje formu jednání, uloží ji do 
příběhu a tu pak aplikuje na přítomnou skutečnost. Jednání jako takové není právě 
žádným jiným procesem než tímto. Myslí se jím přímý akt změny skutečnosti.  

Zdroje této nápodoby jsou celkem tři. V prvé řadě je to něco, co Herder nazývá 
klimatem. To není nic jiného než prostředí, ve kterém žijeme a vlastně veškeré 
biologické podmínění člověka. Zde dle Herdera vzniká kupříkladu jazyk. Nápodobou 
zvířecích zvuků a zvuků "vlastního těla".  

Za druhé je to rozum. Rozum je zde jakýmsi souborem příběhů, které neustále 
aktualizuje a tvoří imaginace4. Tyto příběhy pak slouží jako vzory našeho jednání. 
Rozum abstrahuje z vnímané skutečnosti formu jednání, kterou, aby uchoval, předává 

                                                 
2 Tamtéž, s. 155 
3 Tamtéž, s. 160 
4 Imaginace je zde brána za jakousi podsložku rozumu. Dle Herdera je ovšem pro jeho výkon naprosto stěžejní. 
Právě imaginací jsou dané vzory jednání udržovány a aktualizovány. Tvoří se zde jakási idealita jednání. 
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imaginaci ke stvoření příběhu. Tyto příběhy se poté intersubjektivně aktualizují a 
utvrzují, až dosahují minimálně zdánlivé shody s příběhy dalších jednotlivců. 

"Obraz duševní je cosi duchovního, utvořeného duší samou na popud smyslového dojmu. 
Duše vyvolává z chaosu dojmů, které ji obklopují, určitý tvar, na který upírá svou pozornost, a 
tvoří tak vnitřní mocí z mnohého jedno, které náleží výhradně jí."5 

Podívejme se na rozum ovšem poněkud blíže. Rozum ve své abstrakci rozděluje 
vnímanou skutečnost na jevy poznatelné a jevy nepoznatelné. Poznatelné jevy poté 
kategorizuje (přiřazuje k nim znaky, které jinak známe jako slova), aby s nimi mohl 
pracovat jako se vzory svého jednání, aby je mohl zakomponovat do příběhu. 
Nepoznatelné jevy pouze sjednocuje do jakýchsi "jednot" (kruhů), které se upevňují 
intersubjektivně. Základní takovou nepoznatelnou jednotou je jednota bytí (nevíme, 
co to přesně je, ale v zásadě o tom dokážeme nějak mluvit).  

Třetím a posledním zdrojem nápodoby je to, co Herder označuje jako cvik. Jinými 
slovy, pokud jednání opakujeme, utvrzujeme se v něm. 

 
Příběh o sebevraždě jako utvrzující lidskost 

 
Kde tedy ale je ta sebevražda? Všimněme si, jak se právě dostáváme do fáze, kde 

přecházíme z perspektivy celku k partikulárnímu případu. Je nesmyslné, aby člověk 
napodobil sebevraždu z klimatu, neboť, jak jsme si řekli, zvířata sebevraždu nepáchají. 
Je nesmyslné, aby byla sebevražda utvrzena cvikem, neboť úspěšné sebevražedné 
jednání je jaksi neopakovatelné. Zbývá tedy rozum? Ano, pouze rozum může stvořit 
příběh o sebevraždě, se kterým jsme schopni naložit jako se vzorem našeho jednání. 
Nikdo nespáchá sebevraždu, protože by přišel pozdě na přednášku. Souhlasíme? Dle 
Herdera je tomu tak právě proto, že v našem "souboru příběhů"6 se žádný takový 
příběh nevyskytuje a tak nám takové jednání připadá jednoznačně nesmyslné. Za to 
sebevraždu z nešťastné lásky mohu spáchat právě a jedině proto, že znám příběh o 
Tristanovi a Izoldě, Romeovi a Julii, o Karlovi z pátého patra, kterému zahýbala 
manželka. 

Proč zmiňuji náhodného člověka jako je Karel? Právě proto, abych zdůraznil, že 
příběhem nemusí být jen příběh, který se za příběh oficiálně považuje, nýbrž příběhem 
může být i Vaše včerejší cesta na nákup. Důležité je, že si Vaši cestu do obchodu 
pamatujete a utvrzujete cvikem. Je to stejně plnohodnotný příběh jako příběh o 
Romeovi a Julii. Pochopitelně v něčem se liší a to v obsazení rolí, neboť ve Vašem 
příběhu jste v hlavní roli Vy a pak, že příběh o Romeovi a Julii jest příběhem 
reprodukovaným kulturně7. 

Ale zpět z hlediska celku. Mluvíme tedy o sebevraždě jako o fenoménu lidského 
jednání. Dle mého názoru není zde možnost sebevraždy nic jiného než "možnost být 
zvláštním způsobem k smrti". To je totiž také to, čím se lišíme od zvířat. Tím, že 
dokážeme být zoufalí k smrti, dokážeme milovat k smrti, nenávidět k smrti, se 
utvrzujeme v našem lidství. Ale jen touto možností! Ve chvíli, kdy příběh vejde ve 

                                                 
5 Herder, J. G. Vývoj lidskosti. Přel.: Jan Patočka. Praha: Laichterova filosofická knihovna / Sv. 26, 1941, s. 113 
6 Tento "soubor příběhů" můžeme také zvát kulturou, ovšem jen za podmínky, že k němu přistupujeme z 
partikulární pozice. Z pozice celku je koncept kultury značně složitější. Pro tento příspěvek ovšem postačí vědět, 
že kultura z pohledu jednotlivce neboli z pohledu části jest přesně tímto souborem vzorů jednání. 
7 Dochází u něj častější shody s dalšími jednotlivci, zatímco u cesty do obchodu se takové shody nedosahuje - každý 
má přeci jen jiný obchod a jinou cestu do něj. 
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skutečnost a člověk sebevraždu spáchá, pak sice utvrzuje příběh8 o tom, kým jsme, 
ovšem už do toho nezahrnuje sebe, neboť sám již není. 

"Leč po stránce své svobody jest člověk i při jejím nejhorším zneužití tvorem královským. 
Smí volit, i kdyby zvolil nejhorší stránku; může o sobě rozhodovati, i kdyby se z vlastní volby 
určil pro to nejnižší."9 

 
Otázka prvního sebevraha 

 
Ovšem máme tu jeden problém. Rozum sice produkuje příběh, ale zdroj těchto 

příběhů je stále nápodoba. Jinými slovy ptáme-li se, co bylo dříve, zda příběh o 
sebevrahovi či sebevrah sám, musíme dojít k tomu, že sebevraždu musel nejprve 
někdo spáchat a až poté o ní mohl být vytvořen příběh. Vskutku nenapadá mne žádný 
způsob, jak by mohl vzniknout příběh o sebevrahovi bez toho, aby na začátku této 
sebevražedné tradice stál reálný "první" sebevrah. Kde se ale vzal? 

K tomu, abychom vyřešili zase tento problém, musíme se podívat na velmi 
významnou Herderovu metaforu, kterou je metafora kruhu. Kruh zde nevyjadřuje jen 
geometrický obrazec, ale především cyklickou funkčnost daného systému. Například 
náš ekosystém10 je kruhový právě proto, že funguje cyklicky. Kruh je obrazcem, který, 
ve chvíli, kdy se konstituuje, tvoří nový bod, což je bod středu. A tento bod je dle 
Herdera tím, co se vyvíjí11. Například takový člověk se právě stal zemským tvorem 
středu12 a jen díky tomu se dokázal napřímit a nastoupit na svou cestu k lidskosti.  

A tento princip funguje i partikulárně. Lidská játra, jsou pro Herdera taktéž jakousi 
cyklickou funkcí udržující v chodu náš organismus. A stejně jako naše orgány fungují 
a musí fungovat takto, podobně jsou vykresleny i duševní funkce. Mozek je konec 
konců soustava mnoha menších orgánů, které taktéž fungují a musí fungovat 
cyklicky13. Z praxe ovšem víme, že sem tam se stane, že člověk onemocní, nebo že ho 
postihne jakási dysfunkce z důvodu nadužívání daného orgánu či prostě jen dílem 
náhody nebo nehody. Například, když budete hodně pít alkohol a máte geneticky 
slabší játra (klimaticky), může dojít k cirhóze, na kterou můžete velmi lehce umřít. A 
to samé se Vám může stát s oněmi "orgány duše". A tak už asi tušíte, kam se pomalu 
dostáváme. Prvním sebevrahem byl bezpochyby šílenec.  

 
Šílenec jako stvořitel příběhu 

 
U Herdera je sebezáchova prvním smyslem života. Každá věc od zrnka prachu až 

po převeliké slunce snaží se zůstat tím, čím jest. A za tím účelem mají zvířata svůj 
instinkt, člověk svůj rozum. 

Jinými slovy, pakliže člověk prahne po své vlastní smrti, pak je v nepořádku něco 
s jeho tělem, s jeho biologickou podmíněností. Zkrátka jedna z oněch přírodních 

                                                 
8 Respektive z pohledu partikularity víme, že cvik je vždy vázán na osobu konající. Jinými slovy cvikem vždy 
utvrzujete jen sebe. Ale! Existuje i pohled z celku, přičemž zde se nám cvik může vázat přímo k příběhu. Tedy již 
se neutvrzuje člověk v příběhu, nýbrž jaksi příběh v člověku. Jinými slovy, pokud někdo v mém sousedství spáchá 
sebevraždu z nešťastné lásky, příběh o ní se utvrdí ve své existenci. 
9 Herder, J. G. Vývoj lidskosti. Přel.: Jan Patočka. Praha: Laichterova filosofická knihovna / Sv. 26, 1941, s. 97 
10 Herderovými slovy spíše naše klima. 
11 Metaforicky pochopitelně. Musíme brát v potaz, že Herder byl básník a jeho vyjadřování tomu také odpovídá. 
12 Díky kruhové funkci našeho klimatu. 
13 Cyklicky - tedy jejich činnost musí být opakovatelná. 
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daností nefunguje. Tělo je v tuto chvíli ustaveno v nesouladu s těmi věčnými zákony, 
jež jsem zmiňoval na začátku. Ale! Zároveň ovšem Herder uznává, že to tak není v 
případech všech. Kdyby se totiž jednalo jen o pouhou chybu, nemohl by se příběh o 
sebevraždě konstituovat jako utvrzující lidskost. 

"Historie nemocí ukazuje, že nejen afekty a tělesné rány, nýbrž i šílenství se dovedlo 
sympateticky šířit."14  

Tedy je možné, že někdo poruší i toto pravidlo a nemusí být šílený od přírody k 
tomu, aby se jaksi ztotožnil s příběhem sebevraha.  

 
Závěr 

 
Měli bychom zmapovat historii šílenství, abychom viděli, jak se reprodukuje v 

lidských dějinách a kde stojí na počátku řetězce, kterého se jala tradice. Ano, Herder 
by chtěl dozajista zjistit, zda a hlavně kde se onen první šílenec nachází. Pro nás z toho 
ovšem, takto na závěr plyne ještě jedna otázka a to otázka, jak jsou na tom další 
příběhy, které nás utvrzují v lidskosti? Zda-li snad na začátku i dalších lidskost 
utvrzujících příběhů nestál šílenec. Zda-li snad dokonce nemůže pouze šílenec stvořit 
nový příběh. To již ovšem není otázkou tohoto příspěvku, stačí akorát na závěr říct, že 
přeci mezi šílenstvím a genialitou může být jen tenká hranice. 

 

Shrnutí 

Ve svém příspěvku jsem si dal za cíl interpretovat problém sebevraždy z pozice J. 
G. Herdera. Zkoumaný fenomén se zde ukazuje jako stěžejní pro autorovu koncepci 
lidskosti jako takové. Důležitým pojmem pro celou mou studii je pojem příběhu. 
Neboť právě příběh o sebevraždě je zde tím, co samotnou sebevraždu umožňuje. 
Člověk se v Herderově optice učí vždy nápodobou. Napodobované jednání poté 
aplikuje na skutečnost, pakliže jsou podmínky pro aplikaci přijatelné. Jinými slovy 
člověk spáchá sebevraždu, pouze pokud mu to příběh umožňuje. Zároveň tím, že 
samotný příběh o sebevraždě existuje, se člověk utvrzuje ve svém lidství. Tento příběh 
je zde jakýmsi dokladem toho, že člověk může "konat k smrti". Tedy milovat k smrti, 
nenávidět k smrti, být zoufalý k smrti atd. A to je velký rozdíl od zvířete, které nic 
takového nesvede. A právě v tomto rozdílu se skrývá dle Herdera lidskost. Závěrem 
se pokusím nastínit ještě pár dalších momentů. Například, když se tedy člověk učí 
nápodobou, pak musel existovat jakýsi "první" sebevrah, který se stal prvním v této 
sebevražedné tradici a díky kterému o sebevraždě mohl vzniknout příběh.  

Summary 

„Problematics of suicide from the position of J. G. Herder.“ In my article I want to take a 
problem of suicide and interpret it by a specific optic of J. G. Herder. My investigation 
of this phenomenon claims to show how interesting is thinking about suicide for the 
whole Herder's conception of humanity. The very important term here is absolutely 
the term of a story. Because the story is here what permits us to commit a suicide. The 
man seen through Herder's eyes learns only by an emulation. Emulated concept of 

                                                 
14 HERDER, J. G. Vývoj lidskosti. Přel.: Jan Patočka. Praha: Laichterova filosofická knihovna / Sv. 26, 1941, s. 165 
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action he applies to the reality just when conditions of the particular action are present. 
On the other hand just the fact that this story about suicide exists shows a man much 
more confirmed in his own humanity. This story is here taken as an evidence that the 
human may somehow "act to the death". So human may love to the death, hate to the 
death, desperated to the death etc. And this is a significant difference between a human 
and an animal which can't do either of those. And by Herder in this difference is 
hidden some kind of our humanity. In the end I'll try to show some more inquiry 
emerging with the theme. For example if human learn only by an emulation then there 
had to be some "first" suicide which created a story about it.  
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Zatímco z hlediska dějin idejí bývá filosofie Arthura Schopenhauera přiřazována 

k různým -ismům, zejména k pesimismu, voluntarismu a idealismu, Schopenhauer 
sám o své filosofii tvrdí, že v ní jde především o pravdu bez jakéhokoliv přikrášlení. 
Právě „přikrášlováním“ skutečnosti a přehlížením nelítostného charakteru lidského 
údělu je podle něj vinna většina jeho dobových filosofických kolegů, kteří se přikláněli 
k Leibnizovu a Hegelovu metafyzickému optimismu, který tento svět nazývá 
nejlepším možným světem a dějiny světa rozumně řízeným „pokrokem 
v uvědomování si lidské svobody“.1 Schopenhauer na rozdíl od optimistů nenachází 
v konfrontaci s bytím žádný rozumný řád světa, nýbrž naopak iracionální Vůli2, jež je 
metafyzickou podstatou přírody a člověka. Tuto Vůli charakterizuje jako jakési slepé 
puzení, jako sílu, která existuje sama ze sebe a pro sebe, mimo čas, prostor a kauzalitu 
a která je podstatou všech přírodních sil, ať už se jedná o gravitaci či magnetismus, 
hlad či rozmnožovací pud, nebo obecně o chtění a tužby. Právě proto, že člověk má 
tělo, jež je stejně jako jakýkoliv jiný organismus pouhou individuací Vůle, tedy jejím 
„zhmotněním“ a převedením do partikularity, a proto, že Vůle má jedinou snahu, a to 
snahu zachovávat sebe samu, se v člověku Vůle nutně projevuje ve formě vůle 
k životu – jakési obdoby darwinovského pudu sebezáchovy a pudu rozmnožovacího.  
Aby Vůle zachovala sama sebe, produkuje v člověku chtění. Nejde však pouze o 
základní sebezáchovné pudy jako hlad či rozmnožovací pud, nýbrž o veškeré chtění 
vůbec. Toto chtění si podle Schopenhauera nevybíráme, a proto je jím zásadně 
podmíněna a omezena naše svoboda: „Der Mensch kann tun was er will; er kann aber 
nicht wollen was er will.“3 V tomto determinismu žádostivosti shledává 
Schopenhauer hlavní zdroj lidského utrpení:  

„Všechno chtění vyvěrá z potřeby, tedy z nedostatku, tedy z utrpení. Ukončuje je 
vyplnění. Avšak proti nějakému přání, které se nám splní, zůstane aspoň deset 
odepřeno. Dále, toužení trvá dlouho, požadavky jdou donekonečna, vyplnění je 
vyměřeno krátce a skrovně. Avšak konečné uspokojení samo je jen zdánlivé. Vyplněné 
přání dělá hned místo novému, ono je poznaným, toto ještě nepoznaným omylem. 
Trvající, neustupující uspokojení nemůže dát žádný žádaný objekt chtění, nýbrž se 

                                                 
1 Hegel, G. F., Filosofie dějin, Pelhřimov 2004. 
2 Jelikož se v němčině píší všechna podstatná slova s velkým počátečním písmenem, pravopis slova „Vůle“ (v 
originále „der Wille“) je arbitrární. Zde ho záměrně píši s velkým „V“, abych jasně odlišil Schopenhauerův 
metafyzický pojem od běžně užívaného psychologického pojmu. „Vůle k životu“ pak píši záměrně s malým „v“, 
abych zdůraznil, že vůli k životu chápu jako individualizovaný projev metafyzické Vůle, tudíž jako princip jistým 
způsobem Vůli podřazený. Mnou citovaný překlad Světa jako vůle a představy tuto distinkci nečiní, nicméně osobně 
se domnívám, že je vhodná.  
3 „Člověk může dělat, co chce; ale nemůže chtít, co chce.“ Tato fráze sice nepochází původně od Schopenhauera, 
nýbrž od Alberta Einsteina, který byl Schopenhauerovým velkým obdivovatelem, nicméně vystihuje velmi dobře 
Schopenhauerův voluntaristický determinismus. Zdroj: Seelig, C., Albert Einstein, Mein Weltbild, Ullstein 
Taschenbuch 2005, str. 416.   
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vždy podobá jen almužně, hozené žebrákovi, která mu dnes zajistí život, aby mu zítra 
prodloužila jeho bídu. – Proto, pokud je naše vědomí vyplněno vůlí, pokud jsme 
vydáni tlaku přání, s jeho stálými nadějemi a obavami, pokud jsme subjektem chtění, 
nikdy nás nečeká trvalé štěstí ani klid.“4 

Tento citát vystihuje onu pravdu, na níž Schopenhauer postavil jednu polovinu své 
filosofie (polovinu nazvanou „Svět jako vůle“), a skrze niž se ostře vymezil proti svým 
filosofickým vrstevníkům. Je to pravda bezútěšná, taková, která neprospívá životu, ale 
přesto je nutnou součástí naší conditio humana, ačkoliv děláme všechno proto, abychom 
si jí nebyli vědomi. Uvědomění této pravdy nás však nutně přivede k otázce na 
sebevraždu: pokud je naším údělem neustále trpět (pouze s malými „přestávkami“), 
proč tedy raději rovnou nespáchat sebevraždu? A pokud je veškeré naše chtění 
podmíněno nějakou externí silou, je sebevražda opravdu svobodným činem? Má na ni 
člověk vůbec právo? Na tyto otázky má Schopenhauer jasné, a možná i poněkud 
překvapující odpovědi.  

Nejprve si objasněme Schopenhauerův názor na právní stránku sebevraždy. Podle 
něj byla možnost sebevraždy člověku propůjčena přírodou jako „kompenzace“ za to, 
že na rozdíl od zvířete netrpí pouze tělesně, nýbrž i duchovně, což je mnohem horší 
úděl. Člověk má tak možnost žít, jak dlouho chce, a ne tak dlouho, jak může.5 Proto má 
na sebevraždu každý člověk výsadní právo – možnost rozhodovat o délce vlastního 
života je totiž považována za základní aspekt lidství. Doslova „mít na něco 
právo“ však Schopenhauer definuje jako „…možnost něco dělat, brát či používat, aniž 
by tím [člověk] poškodil někoho druhého.“6 Zde se nabízí otázka, zda člověk 
sebevraždou nepoškozuje své blízké. Na tuto otázku Schopenhauer přímo 
neodpovídá, ovšem v otázce života a smrti zastává striktně individualistické 
stanovisko – člověk žije primárně sám pro sebe, a když už takto žít nechce, bylo by 
přehnaným požadavkem po něm vyžadovat, aby přežíval „jako pouhý nástroj 
k užitku druhých“.7 Nakonec ještě přidává epikúrovský argument: „Všechny nároky, 
jež na člověka mohou mít druzí, existují pouze za podmínky, že daný člověk žije, a 
s jeho smrtí tedy odpadají.“8 

 Dále Schopenhauer ostře kritizuje ty, kdo sebevraždu považují za zločin. Takoví 
jsou podle něho pouze vyznavači monoteistických, židovských náboženství, a to 
navzdory tomu, že ve Starém ani v Novém Zákoně není jediná zmínka o zákazu 
sebevraždy, a ani o rozhodném nesouhlasu s ní.9 Zákaz sebevraždy si tedy údajně 
museli vymyslet židovští učitelé náboženství, protože dobrovolně se vzdát života je 
„…špatným komplimentem pro toho, kdo řekl panta kala lian“.10 Protože neměli 
dostatečně silné filosofické argumenty, jimiž by podpořili zmíněný zákaz, uchýlili se 
k šíření předsudků, podle nichž je např. sebevražda aktem nejvyšší zbabělosti anebo 
je možná jen ve stavu šílenství. Vrcholem nestoudnosti je pro Schopenhauera „hrubě 
bigotní“ Anglie jeho doby, v níž se sebevrahovi dostává pouze potupného pohřbu 
spojeného se zabavením vší jeho pozůstalosti, protože je téměř vždy prohlášen 

                                                 
4 Schopenhauer, A., Svět jako vůle a představa I, Nová tiskárna Pelhřimov 1997, str. 163-164. 
5 Schopenhauer, A., Dva základní problémy etiky in O vůli v přírodě a jiné práce, Academia, Praha 2007, § 5. str. 437. 
6 Schopenhauer, A., Parerga a Paralipomena. Nová tiskárna Pelhřimov 2011. 
7 Tamtéž. 
8 Tamtéž. 
9 Schopenhauer, A., Parerga a Paralipomena, Nová tiskárna Pelhřimov, 2011, § 157 
10 Všechny věci jsou dobré (pravil Bůh ve Starém zákoně). Tamtéž. 
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porotou za šíleného. Přitom posoudíme-li sebevraždu svým morálním citem a ne 
pomocí svých předsudků, poznáme, jak tvrdí Schopenhauer, že ji přirozeně nevnímáme 
jako zločin. Ilustruje to na příkladu ze života, podle něhož zpráva o sebevraždě známé 
osoby v nás vyvolá spíše žal a soucit, spojený s údivem nad tím, „co se tomu člověku 
muselo odehrávat v hlavě, že se uchýlil k tak definitivnímu řešení“, zatímco zpráva, 
že známý člověk někoho okradl či zavraždil, nás pouze naplní hnusem.  

Považovat tedy sebevraždu za zločin je podle Schopenhauera pouhý předsudek 
nerespektující přirozené absolutní právo jedince na svůj vlastní život. Schopnost 
rozhodnout o ukončení vlastního života je přírodou daná, nedotknutelná individuální 
svoboda, kterou je třeba respektovat. Má-li tedy člověk na sebevraždu právo, co mu 
doopravdy brání ji uskutečnit a vyprostit se z koloběhu chtění? Považuje ji 
Schopenhauer za ultimátní způsob vykoupení z utrpení?  

Nikoliv, protože člověk po smrti v žádném případě nedojde klidu. Svou smrtí totiž 
zrušuje pouze jednu individuaci Vůle – svoje tělo – a ne Vůli samu. Vůle je kantovskou 
věcí o sobě, která je mimo dosah lidského vnímání, a destrukce jednoho těla se jí nijak 
nedotkne. Tělo je hmotné a hmota je nezničitelná – může pouze měnit formu, ale podle 
staré zásady ex nihilo nihil fit11 nemůže vznikat ani zanikat. Proto tělo po smrti 
v průběhu času a působením Vůle znovu získá některou z forem života, a koloběh 
utrpení začne nanovo. To by ovšem ještě nemusel být pádný argument proti 
sebevraždě, poněvadž by někdo mohl namítnout, že se smrtí zrušuje i vědomí daného 
člověka, a ten tak již nemůže zakoušet bolest. Sebevražda by pak pro něj byla 
východiskem z utrpení. Proti tomu by pravděpodobně Schopenhauer nic nenamítal – 
zrušením vlastního vědomí se člověk opravdu vymaňuje z utrpení. Ovšem je to pošetilý 
způsob vymanění. Připravuje totiž člověka o možnost skutečného vykoupení, kterého 
lze dosáhnout již v průběhu života, a to skrze umrtvování vůle k životu. To je ve 
své nejradikálnější formě možné prostřednictvím kvietismu, tj. absolutní rezignace na 
světské záležitosti a veškeré chtění, askezí, tj. záměrným umrtvováním chtění, a 
nakonec dosažením mysticismu, tj. vědomí identity své vlastní podstaty s podstatou 
všech věcí a bytostí.12 Tímto jediným vpravdě svobodným konáním, jež je svobodným 
proto, že není podmíněno Vůlí a naopak jde proti ní, může člověk dojít k naprostému 
popření vlastní bytosti, vymanění z koloběhu chtění, a tedy ke spáse. Je jasné, že takto 
radikální cesta je vyhrazena pouze několika vyvoleným světcům, jako byl například 
Ježíš nebo František z Assisi. Avšak Schopenhauer věří, že člověk musí přirozeně 
dospět alespoň k částečnému následování této cesty, jakmile se mu podaří nahlédnout 
pravdu o podstatě lidství z mravní perspektivy, tedy jakmile pochopí, že formy 
poznání uvězněné ve formách času a prostoru generují pouze neustálé pomíjení, 
kontinuální utrpení, marné strádání a vnitřní napětí. Takové poznání člověka 
osvobodí natolik, že sám ztratí zájem přitakávat vůli k životu, jejíž manifestací tento 
tragický stav je. Schopenhauerův argument proti sebevraždě tedy spočívá v tom, že 
sebevražda zabraňuje člověku v dosažení nejvyššího možného morálního cíle, tj. 
popření vůle k životu a následné absolutní svobody a klidu. Sebevražda totiž ve 
skutečnosti není popřením vůle k životu, ale naopak jejím silným přitakáním. Popření 
vůle k životu spočívá v opovrhování požitky, což sebevrah v žádném případě nečiní. 
Sebevrah naopak chce žít, jen ne za takových podmínek, v nichž se právě nachází. 

                                                 
11 „Z ničeho nic nevzniká.“ 
12 Schopenhauer, A., Svět jako vůle a představa II, Nová tiskárna Pelhřimov 1997, str. 452. 
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Chce žít a přitakávat vůli k životu, jenže okolnosti mu to nedovolují. Proto se nevzdává 
vůle k životu, nýbrž pouze života, a to tím, že zničí jednotlivý jev, tedy své tělo.13 
Sebevražda je tak nakonec jen dalším aktem Vůle a ne aktem svobody: 

„Právě proto, že sebevrah nemůže přestat chtít, přestává žít a vůle si přitaká právě 
tímto zrušením svého jevu, jelikož si už jinak přitakat nemůže. Protože však právě 
utrpení, jemuž se odtahuje, bylo to, co ho mohlo jako umrtvování vůle dovést k jejímu 
popření a ke spáse; podobá se v tomto ohledu sebevrah nemocnému, který nenechá 
dokončit započatou bolestivou operaci, jež by ho mohla zachránit, nýbrž raději si 
podrží nemoc. Utrpení přibližuje a jako takové otevírá možnost k popření vůle; avšak 
ví o sobě, že tím, zničí-li jev vůle, tělo, zůstane vůle nezlomená.“14 

Sebevražda je tedy pro Schopenhauera činem sice oprávněným, avšak pošetilým. 
Sebevrah se domnívá, že zničením svého těla se navždy zbaví utrpení, ovšem to je 
v Schopenhauerově pojetí ukryto v jádru veškerého bytí a sebevraždou se pouze zničí 
jeden jeho projev. Vůle v Schopenhauerově metafyzice je zlem, proti němuž se dá 
bojovat jedině askezí, k níž vede cesta skrze poznání.  

„Neboť když tu vůle k životu je, tak ji, jako všechno metafyzické nebo věc o sobě, 
nemůže zlomit žádné násilí, nýbrž může pouze zničit její jev na tomto místě a v tomto 
čase. Ona sama nemůže být zrušena ničím jiným než poznáním. Proto je jediná cesta 
spásy ta, že se vůle nechá bez zábran projevit, aby v tomto jevu mohla poznat svou 
vlastní podstatu. Jen v důsledku tohoto poznání může vůle sama sebe zrušit a tím také 
ukončit utrpení, které je od jejího jevu neoddělitelné: není to však možné fyzickým 
násilím jako zničením zárodku nebo usmrcením novorozence či sebevraždou. Příroda 
vede vůli ke světlu právě proto, že jen na světle může najít své vykoupení. Proto je 
třeba všemi způsoby podporovat účely přírody, jakmile se vůle k životu, která je její 
nejniternější podstatou, stala rozhodnou.“15 

 

Shrnutí 

Práce se zabývá tématem sebevraždy ve filosofii Arthura Schopenhauera. Po 
krátkém úvodu do Schopenhauerova filosofického systému je nejprve věnována 
pozornost otázce práva na sebevraždu, konkrétně důvodům, proč podle 
Schopenhauera nemůže být sebevražda považována za zločin, a proč na ni má každý 
člověk absolutní právo. Poté si práce klade za cíl vysvětlit paradoxní povahu 
sebevraždy v Schopenhauerově filosofickém systému. Její paradoxní povaha spočívá 
v tom, že podle Schopenhauera není sebevražda popřením vůle k životu, nýbrž 
naopak silným přitakáním této vůli. V rámci Schopenhauerova determinismu je 
sebevražda tedy jen dalším aktem Vůle a nikoliv svobodným činem. Skutečným 
vykoupením z utrpení života podle Schopenhauera není sebevražda, nýbrž 
potlačování vůle k životu skrze askezi. 

 

 

                                                 
13 Schopenhauer, A., Svět jako vůle a představa I, Nová tiskárna Pelhřimov 1997, § 69, str. 315. 
14 Tamtéž, str. 316. 
15 Tamtéž, str. 317. 
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Summary 

 „Schopenhauer on suicide“ This paper deals with the theme of suicide in the 
philosophy of Arthur Schopenhauer. After a short introduction into the philosopher’s 
metaphysical system, the attention is first focused on the legal aspect of suicide, 
specifically the reasons why, according to Schopenhauer, suicide cannot be considered 
a crime and why every person has an absolute right to it. The second part of this work 
aims to explain the paradoxical nature of suicide in Schopenhauer’s philosophical 
system. The paradox lies in the fact that suicide is not, in fact, a denial of the will to 
live, but rather its strong affirmation. Under Schopenhauer’s deterministic worldview, 
suicide is thus just another act of the Will and not an act of freedom. True salvation 
from the sufferings of life lies not in suicide, but rather in denying the will to live 
through asceticism.  
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I. Patologie kapitalismu 
 

Nahlížet fenomén sebevraždy optikou díla Karla Marxe, jehož 200. výročí narození 
bychom si letos mohli připomínat, se na první pohled může zdát jako poněkud 
neočekávané. Pravdou také je, že sebevražda nepatří k tématům, kterými by se Marx 
nějak zevrubně zaobíral. Jistou výjimku však představuje esej nazvaná stručně Peuchet 
k sebevraždě,1 kterou Marx napsal ve druhé polovině roku 1845 a která o rok později 
vyšla v socialistickém časopise Gesellschaftsspiegel. Připomeňme, že mluvíme o době o 
dva roky předcházející vydání Komunistického manifestu. Spisek, který zůstává 
dodnes veřejnosti v podstatě neznámý, tak přispívá k odhalení dalších obzorů myšlení 
tzv. mladého Marxe. 

Jacques Peuchet byl francouzský encyklopedista a statistik. Občas se mu připisuje 
autorství pojmu „byrokracie“. Důležité pro nás je to, že před svou smrtí dlouhá léta 
působil jako šéf policejního archivu v Paříži. Za dobu jeho působení mu do rukou 
přišly zřejmě statisíce různých spisů, Peuchet si však obzvláště všímal zpráv o 
sebevraždách, které později začal „sbírat“. Za svou kariéru prý zaznamenal přes 2000 
sebevražd. Mnohé z nich opatřil vlastními komentáři, jejichž společným jmenovatelem 
je na svou dobu progresivní pohled na osoby sebevrahů. Z jeho pohledu na jednotlivé 
případy se zdá, že se v rozporu s tehdejším všeobecným názorem domníval, že 
sebevrahové jsou mnohem více oběťmi společnosti, než zločinci či blázni. Z vysoké 
míry sebevražednosti a stupňující se „zvrácenosti“ případů, které zkoumal, vinil 
nedostatek křesťanské vzájemnosti na soukromé i veřejné úrovni. Peuchetovy 
komentáře a interpretace sebevražd vyznívají jako silná kritika tehdejší společnosti 
plné nerovnosti, útlaku, rodinných tragédií a neštěstí. Peuchet své zápisky o 
sebevraždách připravoval k vydání, jež si ale nemohl za svého života dovolit, a tak 
souhlasil s vydáním posmrtným. Jako člověk skvělé profesionální pověsti, s níž v 
úřednických pozicích vcelku pohodlně prožil všechny režimy následující po 
Francouzské revoluci, si nemohl dovolit být označen za „ukvapeného socialistu nebo 
komunistu“.2 

Peuchet v roce 1830 zemřel. Neveselé čtení vyšlo až v roce 1838 pod názvem 
Mémoires tirées des archives de la police.3 Mladému Marxovi se spis dostal do rukou 

                                                 
1 Či Peuchet o sebevraždě; spis nebyl, pokud je mi známo, přeložen do češtiny, i proto překlad názvu není ustálen; 
při psaní článku jsem těžil z edice Marx & Engels Collected Works Volume 04: Marx and Engels 1844-45, Londýn 2010, 
s. 597-612 
2 Marx & Engels Collected Works Volume 04: Marx and Engels 1844-45, Londýn 2010, s. 598 
3 Peuchet, J., Mémoires tirés des archives de La police de Paris, pour servir à l'histoire de la morale et de la police, depuis Louis 
XIV jusqu'à nos jours, Paříž 1838 
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zřejmě až v roce 1845, a zaujal jej natolik, že se rozhodl napsat a publikovat o něm svou 
esej. V ní po krátkém představení Peuchetovy osoby a jeho profesionální dráhy 
předkládá určité, svou bizarností specifické případy sebevražd z Paříže. Vychází v 
zásadě z Peuchetových textů; esej představuje jejich tu více, tu méně doslovné 
převyprávění doplněné o Marxovy vlastní komentáře. Marx si v citovaných případech 
všímá různých aspektů, které by dnešní terminologie označila jako sociálně 
patologické jevy a které se ve spisovém materiálu stále opakují. 

Marx se domnívá, že většina individuálních patologických činů včetně sebevraždy 
má společenský původ. Společnost samu ve svém eseji nastiňuje jako patologickou, 
jako chronicky nemocnou. Sebevražda je v jeho pojetí bytostným projevem 
kapitalismu, produktem odcizení práce, sebeodcizení a odcizení člověka člověku. Jeví 
se tak jako jakási nemoc, která je v kapitalismu nutným důsledkem uspořádání 
výrobní soustavy a vlastnických vztahů. Kapitalismus, který degraduje lidské bytosti 
na nahraditelné mechanické součástky vykonávající automatický pohyb, podle Marxe 
nemůže vytvářet prostředí, v němž by mohli být lidé vskutku lidmi.4 Z uspořádání 
výrobního procesu a dělby práce vznikají individuální pracovní jednotky, jejichž 
víceméně jediným zájmem je uspokojit své nejnižší potřeby, jako je potřeba jíst, spát a 
být v teple. Na nic dalšího kromě práce pro buržou nemá dělník energii, čas ani 
prostředky. Na druhé straně způsob života buržoazie, třídy vykořisťovatelů, je taktéž 
životem vyprázdněným, bezobsažným,5 životem, který z nudy, zpupnosti a 
patologické touhy po hromadění kapitálu vytváří z kapitalisty, stejně jako je tomu v 
případě dělníka, nástroj kapitálu. Kapitalista nehromadí kapitál pro radost, to spíše 
kapitál sám, jakmile se jednou dá do pohybu, vytváří své fyzické orgány, které 
potřebuje k udržení své neustálé slepé touhy po multiplikaci. Kapitalista je otrokem 
kapitálu stejně jako dělník a stejně tak trpí odcizením, nerodovou prázdnotou, která 
vede k sociálním patologiím. 

Na tomto místě je třeba zmínit další z motivů, který v Marxem vybraných 
Peuchetových zprávách, obzvláště silně rezonuje: kromě kritiky aktuálních 
společenských vztahů jako celku mám na mysli kritiku rodiny a rodičovství vedenou 
z téměř feministické perspektivy, v níž je manžel a otec ztotožněn s vlastníkem-
utlačovatelem, a tedy se statutem, který zakládá patologické perverze v jejich vztahu. 
Stejně jako je dělník utlačován ve výrobě, je žena utlačována v manželství. To 
nezřídkakdy vede k tragickým sebevraždám. Výmluvným příkladem tohoto Marxova 

                                                 
4 Motiv člověka degradovaného na zboží svého druhu se v Marxově díle neustále opakuje; z časového kontextu 
bližšího vydání eseje Peuchet k sebevraždě lze pro ilustraci ocitovat třeba z Ekonomicko-filosofických rukopisů z r. 1844: 
„Dělník chudne tím víc, čím větší bohatství produkuje, čím více moci a rozsahu přibývá tomu, co vyrobí. Dělník se 
stává tím levnějším zbožím, čím více zboží vytváří. Zhodnocováním světa věcí roste přímo úměrně 
znehodnocování světa lidí. Práce neprodukuje jen zboží; produkuje sebe samu a dělníka jakožto zboží, a to v 
poměru, v jakém vůbec produkuje zboží.“ Marx, K., Ekonomicko-filosofické rukopisy z r. 1844: Odcizená práce, in 
Odcizení a emancipace člověka. Praha, 1967, s. 82. 
5 Představit si dělníkovu sebevraždu z důvodu bezvýchodné situace, zoufalství, materiálního nedostatku či 
frustrace a přetěžování v zaměstnání lze snadno. Jak se ale může k smrti uzoufat vykořisťovatel obklopený 
bohatstvím a přepychem? Marx pro ilustraci „duševní bídy“ panující v buržoazní třídě vybírá z Peucheta například 
zmínku o případech mužů, kteří spáchali sebevraždu z důvodu frustrace způsobené přebytkem dopřávání si 
rozkoše. To je přivedlo do stavu impotence a následné fatální melancholie. Zabila je přemíra chtíče, chtělo by se 
říct. Mnohem častěji se ale jedná o rodinné tragédie, které se Marxovi stávají municí pro kritiku tradiční rodiny a 
manželství ve smyslu vlastnictví. Koneckonců – příklady sebevražd celebrit a osob z elitního prostředí, které se pak 
po dlouhé týdny rozplétají v bulvárním tisku, známe i dnes. 
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stanoviska je jeho převzetí Peuchetovy pasáže o případu sebevraždy Madame de M.,6 
v jejímž závěru se píše: „Žárlivý muž potřebuje otroka, žárlivý muž je schopen lásky, 
ale láska, kterou cítí, je pouze přepychovým doplňkem žárlivosti; žárlivý muž je 
nadevše vlastníkem soukromého majetku.“7 I v tomto případě můžeme tragický 
případ číst jako důsledek degradace mezilidských vztahů na vztahy zbožní. 

Nyní, když jsme dospěli k tomu, co Marx chápe jako zdroje sebevražednosti, 
vidíme, že jeho současnost lze jak na příkladu dělníka, tak na příkladu kapitalisty (či 
spíše jeho nebohé manželky) vidět jako dobu, v níž lidé nejsou lidmi, resp. jsou natolik 
odcizení sobě samým i druhým lidem, že jsou přinejlepším lidmi „už jen trochu“. 
Pokud lidé nejsou lidmi, není vlastně žádný důvod, proč by se k sobě měli jako lidé 
chovat. Připomeňme, že člověk v Marxově pojetí je bytost zásadně společenská, 
rodová.8 A právě upíráním její rodovosti, čemuž finální ránu zasadila manufaktura a 
úzce specializovaná dělba práce, se z lidí stávají tržní jednotky, při troše dobré vůle 
snad ještě oduševnělé, ale stroje. Stroje neznají lidskost, úctu ke svému životu ani k 
životu druhých. Každou součástku lze nahradit, ačkoliv to může něco stát. Život 
jednotlivce nemá jinou cenu, než je cena energie, která se může zpředmětnit ve formě 
výrobku. Duše i tělo člověka a vůbec celá společnost v kapitalismu chátrá. Spolu s tím 
chátrá i chuť žít. 

Společnost, v níž jsou si lidé cizí natolik, že sledují jen a pouze své vlastní zájmy, 
společnost, která se nechápe jako celek, bude nešťastná. Když navíc výrobní cyklus se 
svou periodickou pravidelností upadá do fáze krize, míra sebevražednosti strmě roste. 
Peuchet mluví o znásobení nejen míry sebevražednosti, ale také kriminality a 
prostituce jako o epidemii své doby. Není náhodou, že i tyto sociálně patologické jevy 
Marx analyzuje jako důsledky kapitalistického uspořádání společnosti – je to nemoc ze 
spotřeby: „Nemoc ze spotřeby, proti které je současná věda netečná a neefektivní, 
zneužívá přátelství, podvádí v lásce, zabíjí ambice, způsobuje rodinná neštěstí, 
potlačuje [zdravou?, pozn. autora] řevnivost, činí život nesnesitelně monotónním a 
zadupává entusiasmus – to jsou nepochybně časté z příčin sebevraždy (…), a láska k 
životu sama – tato hybná síla osobnosti – velmi často vede k rozhodnutí učinit přítrž 
nesnesitelné existenci.“9 

                                                 
6 Peuchetova zpráva o příběhu manželů de M. (reálná jména autor zatajil) je mimořádně znepokojivým vyprávěním 
o tragickém osudu mladého zbohatlického páru zastiženého nepřízní osudu, a je napsána opravdu dramaticky, až 
se tají dech. Stojí za to přečíst si celou zprávu, nyní jen ve zkratce: Příběh Madame de M. a Monsieura de M. začal 
jako romantická balada. Seznámili se jako mladí a vzali se dobrovolně z lásky a vzájemné náklonnosti. První léta 
po svatbě byla idylická. Pak Monsieur de M., člen jedné z nejbohatších rodin na karibském Martiniku (dodnes 
francouzský department), onemocněl neznámou chorobou, která jej, dříve člověka dmoucího se pýchou nad svým 
dokonalým vzezřením, fyzicky znetvořila. Doslova prý hnil zaživa. Zpočátku si ještě udržoval svou společenskou 
povahu a pokračoval v pořádání banketů, časem ale začal trpět paranoidní představou o tom, že se mu společnost 
vysmívá a opovrhuje jím. Monsieur de M. se nakonec proměnil v šílence, jehož jedinou náplní se staly násilnické 
záchvaty žárlivosti. Zcela přestal vycházet ze svého sídla a k tomu brzy donutil i svou manželku. V domě ji 
nepřetržitě držel pomocí důmyslného komplexu zámků. Před okny vystavěl zeď, aby nebylo vidět z domu ani do 
něj. Mezi stavy šílenství se mu občas vracela příčetnost. Tehdy svou ženu, o které si uvědomoval, že pod jeho 
útlakem trpí, prosil, ať jej zabije. Sám prý sebevraždy není schopen a ví, že jinak jejich soužení neskončí. Svou ženu 
tak postavil tváří v tvář extrémnímu mravnímu dilematu, které nakonec vedlo k jedinému řešení, jehož byla 
Madame de M. schopna: sama se utopila. Viz Marx & Engels Collected Works Volume 04: Marx and Engels 1844-45, 
Londýn 2010, s. 605-609. 
7 Tamtéž, s. 609. (vlastní překlad) 
8 Poprvé Marxem zformulováno v již zmíněných Ekonomicko-filozofických rukopisech, viz Marx, K., Ekonomicko-
filosofické rukopisy z r. 1844: Odcizená práce, in Odcizení a emancipace člověka, Praha, 1967, s. 86. 
9 Marx & Engels Collected Works Volume 04: Marx and Engels 1844-45, Londýn 2010, s. 603. (vlastní překlad) 
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Jaké je východisko z této situace, v níž soucítíme s osudy sebevrahů, ale 
každodenně se podílíme na tom, že se udržují v chodu kola, jimž v otáčení pomáhají 
také ti, kteří se právě k sebevraždě tajně chystají - třeba tím, že uděláme nákup v 
supermarketu, zaplatíme účty, odešleme balík? 

Marxova odpověď je, domnívám se, jasná: je-li společnost odrazem, nadstavbou 
materiální základny, je třeba změnit materiální základnu, tedy výrobní a vlastnické 
vztahy. Protože právě kapitalistické vlastnické vztahy jsou zdrojem odcizení, je třeba 
soukromé vlastnictví zrušit a ustanovit společnost založenou na bratrství, 
vzájemnosti, lidskosti a štěstí ve smyslu štěstí ze štěstí druhých. Zbožní fetišismus je 
třeba nahradit humanismem. Dovršením humanismu, návratem člověka k člověku 
jako rodové bytosti, jest komunismus.10 Marx tak mezi řádky říká, že v komunismu 
sebevražda neexistuje. Zrušit sebevraždu jako společenský fenomén tedy znamená 
zrušit současnou společnost. Pokud je to tedy vůbec společnost, neboť jak píše Peuchet: 

„Vskutku, co je to za společnost, kde jeden nachází nejhlubšího osamocení 
uprostřed milionů; kde jeden může být zcela pohlcen nepřekonatelnou touhou zabít 
se, aniž by si toho vůbec někdo všiml? Taková společnost není žádná společnost; je to, 
jak říká Rousseau, poušť obydlená divokými zvířaty.“ Marx vzápětí dodává: 
„Shledávám tedy, že jakýkoliv pokus [o zlepšení společnosti, pozn. autora], jehož 
součástí nebude totální reforma současného společenského řádu, vyjde nazmar.“11 

 
II. Ohrožení výroby 

 
Zatím jsme sledovali, jaký vliv má z Marxova pohledu výrobní proces na 

sebevražednost jako společenský jev. Nyní se podívejme na tento vztah obráceně, tedy 
jak se má sebevražda k výrobě. 

Sebevražednost v kontextu výrobních vztahů je jev negativní oboustranně, pro 
proletáře i pro kapitalistu. Pro proletáře představuje smrtelné východisko z extrémní 
životní situace, které ale nepřináší žádné uspokojení, žádné rozuzlení; pro kapitalistu 
představuje ohrožení výrobního procesu, jeho materiálního zajištění, v extrémním 
případě i jeho života. Vysoká míra sebevražednosti dělníků je pro kapitalistu stejně 
špatná jako vysoká míra úmrtnosti, nemocnosti nebo zranění – obecně čehokoliv, co je 
klínem v soukolí výrobního cyklu. Absence dělníka na místě výkonu práce je drahá, 
někdy dokonce může „zastavit pásy“, je-li jeho nahrazení složitější. Najít a zaškolit 
dělníka pro činnost v továrně vyžaduje investice. Čím je dělník zkušenější a obratnější, 
čím více roste jeho odbornost, tím je při práci výkonnější a tím více nadhodnoty může 
po čas pracovního dne vyprodukovat. Přijít o takového dělníka je pro kapitalistu stejně 
nežádoucí jako zničení miniaturního kovového pastorku v útrobách pletacího stroje. 
Dá se nahradit, ale bude to stát prostředky. Ať už dělník zemře na mor, z vyčerpání 
nebo spáchá sebevraždu, znamená to ukončení jeho participace na výrobním procesu, 
a tak i kapitálovou ztrátu. 

Pro kapitalistu navíc není nežádoucí jen sebevražda, ale také různé negativní 
psychické a fyzické stavy dělníka. Toho si v posledních nejpozději patnácti letech 
mimořádně všímá obor analyticky nazvaný Human Resources, tedy „lidské zdroje“. 

                                                 
10 Formulováno s odkazem například k Marx, K., Ekonomicko-filosofické rukopisy z r. 1844: Soukromé vlastnictví a 
komunismus, in Odcizení a emancipace člověka, Praha, 1967, s. 91-103 
11 Marx & Engels Collected Works Volume 04: Marx and Engels 1844-45, Londýn 2010, s. 604. (vlastní překlad)  
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Současní oboroví specialisté naštěstí často říkají, že z „lidských zdrojů“ (Human 
Resources) je třeba udělat „lidské vztahy“ (Human Relationships), což může naznačovat 
určitou míru proměny vztahů mezi dělníkem a kapitalistou.12 Tito manažeři si všímají, 
že negativní sociálně patologické jevy a onemocnění, například deprese, patologická 
závislost, přepracovanost, smyslová či spánková deprivace a samozřejmě i 
sebevražedné tendence, stojí současné korporace obrovské peníze. Jednoduše řečeno: 
nešťastný zaměstnanec pracuje hůř než šťastný zaměstnanec. Zaměstnávat člověka je 
tím méně ekonomicky udržitelné, čím je nešťastnější. Zaměření manažerů lidských 
zdrojů na štěstí v práci je v současnosti trendem, který má potenciál značným 
způsobem reformovat výrobní vztahy směrem od „top-down“ managementu (řízení 
shora) k managementu společenskému, holokratickému, chápanému marxisticky jako 
sdílená správa výrobních prostředků a různé formy post-družstevního podnikání. To 
je teď ale vedlejší. Pro nás je v kontextu sebevraždy důležité to, že kapitalismus si na 
různých úrovních vyvinul instituce, které proletariátu slouží k tomu, aby odbourávaly 
negativní efekty působení kapitalistické výrobní soustavy. Mluvíme o úřadech práce, 
sociálním pojištění, moderních nemocnicích, psychiatrických a psychologických 
ambulancích a léčebnách atp. Zdůrazňuji, že tyto instituce pouze usilují o odbourání 
zmíněných negativních důsledků. Někteří kapitalisté si nicméně uvědomili, že je 
efektivnější vzniku patologických jevů zabraňovat, než jen řešit jejich následky.13 

Uchylují se proto k takřka revolučním opatřením, která svou náplní nápadně 
připomínají to, oč tradičně usilovalo socialistické hnutí politickou cestou. Mezi taková 
opatření se řadí kroky, které lze chápat jako opravdové projevy emancipace dělníka, 
jako návrat k lidskému sebeurčení. Mluvíme o neustále se rozšiřující, leckde už 
neomezené dovolené, o demokratickém rozhodování ve firmách, o kolektivním 
vlastnictví, o stírání rozdílů mezi místem výkonu práce a domovem, o školkách pro 
zaměstnance, volnočasových programech, bezplatném vzdělávání, dotovaném 
bydlení, motivačních benefitech, speciálním poradenství, ale i o nadstandardních 
platech atd., jejichž společným jmenovatelem je kapitalistova snaha o to, aby byl dělník 
šťastný. Kapitalista tak ale zpravidla nečiní proto, že si přečetl „Kapitál“ a uvědomil 
si svou třídní příslušnost a historickou roli, ale čistě proto, že si spočítal, že se mu to 

                                                 
12 Nebo také jen k šikovněji zakamuflovanému falešnému vědomí; tento problém, zda jsou zdánlivě emancipační 
kroky zaměstnavatelů vskutku emancipační, je třeba vyřešit. Sám jsem tuto otázku v rámci svého bádání dosud 
nezodpověděl (z hlediska této práce je vedlejší) a zaměřuji se zatím spíše na analýzu projevů změny manažerských 
postupů v praxi. V ní je „na první pohled“ indiferentní, zda dělníka osvobozuje či lépe vykořisťuje, je-li to pro oba 
tržně anebo jinak výhodné (ve skutečnosti to zřejmě indiferentní není a zdá se, že firmy, které změny na úrovni 
správy a sdílení výrobních prostředků realizují „jen na oko“, na tom v dlouhodobém důsledku ekonomicky tratí; a 
možná se to podaří výzkumem firem, jichž se tato problematika týká, časem prokázat i v číslech). Obecně se ale 
domnívám, že i vlastník výrobních prostředků může dosáhnout určitého (humanistického?) uvědomění a začít se 
chovat „jako komunista“, a že toto uvědomění je dáno především materiálními předpoklady v podobě určitého 
stupně vývoje na konkrétním segmentu trhu (pak se snad dá mluvit o „překonání kapitalismu“, řečeno s Marxem). 
Můj výzkum se aktuálně zabývá právě těmi případy, v nichž je toto chování navíc tržně výhodné či dokonce nutné. 
13 Prahu nedávno v rámci konference Happiness@Work navštívila americká psycholožka Sonia Lyubomirsky z 
Kalifornské univerzity. V rámci své přednášky představila mj. data o tom, kolik peněz stojí psychické obtíže 
americkou ekonomiku. Podle výzkumu známého jako National Comorbidity Survey se celá jedna třetina všech 
amerických sick days (sick day je forma zaměstnaneckého benefitu: zaměstnanec si může vzít určitý počet dní volna 
na zotavenou bez udání důvodů či lékařského vyšetření) využita k vyrovnávání se se stavem psychického zdraví 
– především depresí a úzkostmi – a činí 1,3 miliardy pracovních dní. Podle Milken Institute negativní duševní 
kondice zaměstnanců bude americký trh v roce 2023 stát 116 miliard dolarů. Podle výzkumníků ze společnosti 
Gallup je ztráta způsobená sníženou mírou produktivity depresivních či úzkostných zaměstnanců vyčíslena na 300 
miliard dolarů ročně. Ačkoliv většině z nás tato čísla nic neřeknou, sami vidíme, že mají tolik nul, že vlastníkům a 
manažerům nezbývá, než se jimi zabývat. 
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vyplatí, ba že je to prostě nutné k udržení vlastní konkurenceschopnosti. Korporace si 
stále více uvědomují, že nešťastný, nemocný nebo mrtvý zaměstnanec je může od 
jistého okamžiku může stát víc, než jaké jsou náklady na zajištění toho, aby byl šťastný, 
zdravý a živý. A podle toho udělají, čeho jsou schopny, aby se „dělník cítil 
emancipován“. V tuto chvíli se spokojme s banálním závěrem, že tento vývoj trhu 
prospívá oběma stranám, kapitalistovi i proletáři. Kapitalista zmnožuje kapitál a 
dělník je o něco (možná pouze domněle) více člověkem a méně součástkou či zbožím. 
Ke čtenářově zhodnocení zde nechávám ideu, kterou ověřuji ve své diplomové práci, 
že socialismu se velmi dobře „daří“ na určitém stupni kapitalismu.14 Každopádně v 
otázce sebevraždy je společným cílem proletáře i kapitalisty – bojovat proti 
sebevraždnosti. 

 
III. Závěr 

 
Mohla by se zde objevit námitka, která stála i na počátku promýšlení látky k tomuto 

článku a která je zmíněna v jeho názvu: usiluje-li komunismus o destrukci kapitalismu 
a víme-li zároveň, že kapitalismu škodí sebevražda, nemůže být sebevražda 
nejefektivnějším aktem komunismu? 

Když to dovedeme ad absurdum, cesta k závěru je jednoduchá. Člověk je 
spotřebitel. Člověk, který spáchal sebevraždu, nic nespotřebovává. Bez spotřeby není 
poptávka. Bez poptávky není důvod vyrábět. Bez výroby není koho vykořisťovat. Bez 
vykořisťování nevzniká zcizená nadhodnota. Bez zcizené nadhodnoty se nemůže 
kapitál multiplikovat. Bez množení kapitálu končí kapitalismus. Je tedy vcelku 
nepřekvapivým předběžným závěrem, že absolutní sebevražda rodu je zřejmě 
nejefektivnějším způsobem, jak zničit kapitalismus. Pokud by se tedy někomu 
podařilo přesvědčit celé lidstvo, aby v jednu chvíli dobrovolně odešlo z tohoto světa. 
(Kdyby totiž zůstali naživu alespoň poslední dva lidé formovaní kapitalistickou 
ideologií, začali by spolu zřejmě válčit o zdroje, v lepším případě obchodovat, a kapitál 
by se dal znovu do pohybu. A kdyby snad zbyl jen jediný takový člověk, věnoval by 
všechno své úsilí tomu, aby naučil obchodovat opici.) 

Jenže marxistický člověk, komunista, má jiný cíl. Dějiny nespějí k nesmyslné smrti 
rodu, naopak, spějí dopředu – směrem k naplnění člověka v člověku, k okamžiku, kdy 
se člověk navrátí k sobě jako rodové bytosti, k dovršení rodu, k dovršení humanity. 
Úkolem Marxovy filozofie není přece popisovat – smiřovat se –, ale měnit svět;15 a 
proletář na cestě k emancipaci nemá co ztratit, leda své okovy. Položit život v revoluci 
je alespoň čin mučedníka, který může inspirovat. Ale spáchat sebevraždu je pouze 
přistoupením na hru vabank, kterou s námi hraje z kapitalismu se odvíjející falešné 
vědomí. Cílem komunistů musí být vytvoření takové společnosti, ve které nebudou 
existovat předpoklady k sebevraždě, nikoli uskutečnit naprostou negaci společnosti. 

Absolutní sebevražda, sebevražda rodu, se tak rozhodně dá chápat jako 
antikapitalistický nástroj (a proto kapitalisté chtějí, abychom byli šťastní a nepáchali 
sebevraždy), možná i jako revoluční nástroj (však vskutku jde o skokovou, radikální 

                                                 
14 V souvislosti s tímto tématem doporučuji například do češtiny přeložený článek současného ekonomického 
myslitele Umaira Haquea, který se zabývá nutností společenské reformy, jejímž hybatelem jsou soukromé firmy, 
viz Haque, U., Jestli chcete víc kapitalismu, chtějte více socialismu, URL: https://finmag.penize.cz/ekonomika/338111-
jestli-chcete-vic-kapitalismu-chtejte-vic-socialismu [cit. 30. 11. 2018] 
15 Jak praví Marxova slavná 11. teze o Feuerbachovi. 
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změnu!), ale rozhodně ne jako komunistický nástroj konečné dekonstrukce 
kapitalistické výrobní soustavy. Život je totiž společným zájmem kapitalismu i 
komunismu. Kde není živý člověk, tam není trh ani humanismus. 
 

Shrnutí 

Vytváří kapitalistická výrobní soustava principiálně takové společenské vztahy, ze 
kterých nutně vzniká fenomén sebevražednosti? Jak sebevražednost ohrožuje výrobu? 
Stávají se z důvodu tržní udržitelnosti současní vlastníci výrobních prostředků agenty 
emancipace člověka jako rodové bytosti? Je sebevražda komunistovým nástrojem 
dekonstrukce kapitalismu? 

Tyto otázky jsou obsahem zamyšlení nad recepcí fenoménu sebevraždy ve filozofii 
Karla Marxe, k němuž jako rukojeť využijeme Marxův raný spis „Peuchet k 
sebevraždě“. Uvidíme, že Marx sebevraždu chápe jako bytostný projev kapitalismu, 
jako patologii plynoucí ze společenské nadstavby formované ekonomickou 
základnou, jež se opírá o soukromé vlastnictví. V rámci tohoto přístupu se budeme 
zabývat fenomény odcizení a ztráty sebeurčení ústící ve vznik sebevražedných 
tendencí a dalších zdravotně i sociálně patologických jevů. 

Ve druhé části analyzujeme negativní důsledky sebevražednosti pro výrobní 
cyklus, které v kapitalistově optice představují podnikatelské riziko, kterému je třeba 
zabraňovat prostředky, jejichž východiska nápadně připomínají doktrínu tradičně 
prosazovanou socialistickým hnutím. Tato východiska vykazují prvky kolektivismu a 
narušení monopolu tradičně chápaného soukromého vlastnictví jako jediného 
možného principu efektivního byznysu. Článek předkládá k zamyšlení tezi, zda lze 
prostřednictvím de facto tržního chování na trhu specificky vysoké úrovně dosahovat 
emancipace člověka jako rodové bytosti. 

V závěru zodpovíme otázku, zda je sebevražda komunistovým nástrojem zničení 
kapitalismu a zjistíme, že kapitalismus i komunismus mají společný zájem: živé lidi. 
 

Summary 

„Suicide in production: A definitive deconstruction of the capitalist mode of 
production?“ Does capitalistic system of production essentialy create social 
relationships fundamentally specified by the necessity of existence of the suicide 
phenomenon? How does the suicide rate threaten the production? Are nowadays 
production means‘ owners becoming the agent of human as social being emancipation 
just for the need of economic profit? Is a suicide communist‘s instrument to 
deconstruct the capitalism? 

Answering these questions is a goal of this essay dedicated to Marx‘s philosophical 
reception of the suicide. To grasp this topic, we will use Marx‘s early writing „Peuchet 
on Suicide“ as a guidebook. As we shall see, Marx percieves suicide as a substential 
manifestation of capitalism, as a patology resulting from the social superstructure 
spawned by the private ownership based economic foundation. Within this 
understanding we will take a closer look at phenomenons of alienation and loosing 
the self-determination that founds the soil for suicide tendencies and other both 
medically and socially patologic phenomenons. 
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In the second part we will analyze the negative consequences suicide has for 
production cycle, that the capitalist percieves as a threat to his business so urgently he 
can no longer tolerate it. The capitalist takes the stance against these threats while 
unknowingly wearing the colors of what is traditionally percieved as the socialist 
doctrine. The article renders the thesis wheter there is the way to achieve human 
emancipation through the market behavior of specific level. 

At the end we will answer the question wheter the suicide of the society is a 
communist‘s instrument of destruction of capitalism, and we will achieve that both 
capitalism and communism have something in common: people alive. 
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Zásadním rozporem Masarykova raného uvažování o sebevražednosti jsou 
interpretační důsledky napětí mezi skutečností, jež je prezentována prostřednictvím 
statistických údajů, a Masarykovými filosoficky pojatými ideály. Čtenář je tak 
konfrontován s jakousi metodologickou nedůsledností, neboť naráží na vytvářený 
dojem sociologické zákonitosti, avšak zároveň zaznamenává mnohdy velmi svévolné 
zacházení s takto pojatou skutečností. 

Masaryk například zjišťuje, že sebevražda se vůbec nevyskytuje u nevzdělaných 
národů a že se vyskytuje v mnohem menší míře ve venkovském prostředí než ve 
městě. Logicky by tedy měla následovat problematizace principu vzdělávání a jeho 
závislosti na městské struktuře společenského života. Masaryk ovšem nehodlá 
rezignovat ani na jeden z aspektů, které jsou statisticky podpůrným momentem 
sebevražednosti. Dokonce se nás snaží přesvědčit, že vzdělání není vlastní příčinou 
sebevražednosti, čímž si připravuje tezi, že je omylem zastávat názor, že nevzdělanost 
zabraňuje sebevražednosti. Ocitáme se tak u závažného problému Masarykova 
přístupu. Na jedné straně je jeho analýza jevu sebevražednosti namířena proti 
materiálnosti a požitkářství současné doby, která trpí značným stupněm omrzelosti a 
rozličnými typy psychóz a nervozit, na druhé straně však dle Masaryka není rozhodně 
řešením vzdávat se civilizačních výdobytků. Nelze totiž rezignovat na ideál 
zdokonalitelnosti člověka. Otevírá se tak ústřední dilema Masarykova myšlení. Pokud 
lze předpokládat zdokonalitelnost člověka, proč momentální stav společnosti těmto 
možnostem neodpovídá? A není momentální patologičnost společenských poměrů 
dokladem toho, že veškeré dosavadní uvažování o mravních pokrocích člověka je jen 
zbožným přáním, které však spíše odvádí od možnosti skutečně porozumět současné 
společenské krizi? 

Masaryk se domnívá, že vlastní příčinou sebevražednosti je to, co nazývá 
polovzdělaností. Pokud bychom se sháněli po vysvětlení tohoto magického pojmu, 
dozvíme se například, že se jedná o pomyslný střed mezi nejprostším venkovanem a 
vysokým vzděláním univerzitního profesora. Z tohoto rozpětí je zřejmé, že ideálem 
není venkovská prostota, ale možnosti takového vzdělávání, které Masaryk zcela 
neproblematicky spojuje s kariérami v rámci univerzitních institucí. Pokud se 
potácíme někde uprostřed, dochází zřejmě k systémovému nevyužívání všech 
pokrokových možností, jak se vzdělávat. Masarykův sklon k efektním zjednodušením 
vyznačuje obsah polovzdělanosti populárním sloganem, že se učíme mnoho pro školu 
a ne dost pro život. Ale co tento rozdíl znamená jiného než takové chápání školní 
instituce, která je pouze prostředkem k uplatnění ve společenském mechanismu. 
Upozornění na to, že naše učení nasává mnohé z neužitečného a zcela nepraktického, 
upozaďuje takové vnímání vzdělávacích institucí, jež by vycházelo z jejich vyostřeně 
reformního poslání. Je-li totiž společnost v krizi, pak pragmatický ohled náplně 
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vzdělávání tuto krizi pouze posiluje. Naše pochybnosti nad Masarykovými náhledy 
jen potvrzuje jeho diagnóza vzdělávacích poměrů v německém a americkém prostředí. 
Dozvídáme se, že přes viditelnou kvalitu školního vzdělávání se v Německu život a 
škola rozcházejí, což vyvolává značné nebezpečí podpory polovzdělanosti. Oproti 
tomu Amerika je příkladem prostředí, v němž jsou vědění a život zajedno. Podle 
Masarykova naivně předsudečného názoru probíhá v Americe učení nejen ve škole, 
ale i na železnicích či na cestách, tedy praktickým životem. 

Pokud jsme váhali, zda je opravdu možné se opuštěním stavu nevzdělanosti 
vyhnout úskalí polovzdělanosti, Masarykova vysvětlení činí z tohoto váhání již 
rozhodnou námitku. Pozoruhodná je i zmínka o železnici, která Masarykovi často 
symbolizuje cestu ke zdokonalování. Železnici rozumí jako zvláštně příznačnému 
ztělesnění ideálu přesného myšlení, přičemž v publikované přednášce Jak pracovat? ji 
dokonce vkládá výchovné poslání. Tento zdánlivý detail zvýrazňujeme také z toho 
důvodu, že zmínky o železnici zachycují rozporuplnost Masarykova uvažování. Je 
známo, že se takřka vysmíval Tolstého či Dostojevského nedůvěře v železniční 
zefektivnění pohybu. Zůstaneme-li však v jeho úvahách o sebevraždě, poněkud 
zvláštně působí Masarykem převzatý údaj, že sebevražednost stoupá úměrně 
s živějším stykem. Nositelem této větší a sebedestruktivní živosti je vedle telegrafů, 
pošt a novin na prvním místě železnice. Masarykovi tedy buď sebevražednost nevadí, 
nebo, a těžko říct, co je horší, zastává naivní názor, že vynálezy jsou hodnotově 
neutrální, a tudíž záleží na našem zacházení s nimi. Ostatně ve třetím dílu Ruska a 
Evropy, v němž se nejsoustředěněji vyrovnává s Dostojevským, najdeme příznačnou 
poznámku na adresu Dostojevského spojování obav z technických pokroků 
s názorem, že zvláště železnice přivedou lidi k materialismu. Podle Masaryka 
železnice zcela jistě žádnou vinu nemají. Pokud si k tomu všemu ještě přidáme 
Masarykovo osobní svědectví, že v něm blížící se lokomotiva vzbuzuje pud být přejet, 
máme před sebou poněkud méně jednoznačný význam železnice pro Masaryka. 
Podobně jako sebevražednost i železnice je totiž pro něho výzvou k sebepřemáhání. 
V obou případech se jedná o Masarykův niterně zpracovávaný problém, před nímž 
uhýbá do sfér sebezáchovných a poměrně laciných idealizací. Nakonec, jak ještě 
uvidíme, se to má podobně s jeho kritikou a odmítáním Dostojevského. Také tento 
ruský spisovatel se Masarykovi dostal hluboko pod kůži a letmé doznání o 
nevyzpytatelném naskočení sebevražedných pudů prozrazuje, že i Masarykovu 
kritiku role podvědomých sil v případě Dostojevského tematizování sebevražednosti 
nelze brát příliš vážně. 

Pokud se podařilo prokázat, že Masarykovo ulpění na polovzdělanosti jako 
hledané příčině sebevražednosti postrádá dostatečnou míru přesvědčivosti, je na místě 
postoupit k dalšímu triumfálnímu objevu. Tím je tvrzení, že vlastní příčinou moderní 
sebevražednosti je nenáboženskost doby. Podle Masaryka se jedná o zásadnější 
úroveň, protože právě ztráta náboženskosti umocňuje nástrahy moderní polovičatosti 
ve vzdělávání. Problematizaci tohoto bodu začněme podivením nad další ukvapenou 
tezí, že normální a rozumný člověk se sebevraždy nedopouští. Co si ale počít s touto 
zkratkou, zohledníme-li Masarykovu diagnózu současného stavu? Pokrokářský 
dynamismus vede k takovým psychickým rozštěpům, že uvažovat o normalitě a 
rozumnosti se zdá být netaktní ironií. Není naopak tím nejnormálnějším odejít 
dobrovolně ze světa, v němž se již nedá činit nic jiného než páchat další zlo? Zatímco 
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například Dostojevskij takový důvod sebevraždy připouští, Masaryk zesiluje svůj 
moralistní akcent tvrzením, že sebevrazi jsou nemravní. Příznačné je odůvodnění 
takto chápané nemravnosti. Akt sebevraždy Masaryk propojuje s mravní slabostí a 
nepevností, dokonce s propadnutím zoufalství a beznaději. Sebevražedná nemravnost 
se vyznačuje ztrátou důvěry v přesvědčení, že je možné zlepšit osudy lidstva. Onou 
slabostí tudíž je zneuznání toho, co Masaryk považuje za pravý úkol života. Jenže 
problémem je, jak zabránit tomu, aby se z takového odhodlání, které dává životní 
pouti určitou oporu, nestala pouhá iluze? 

Masaryk se sám dopouští srovnání naší vzrušené a rozpohybované doby 
s neměnnými mravy například indiánů. Logicky by se tudíž nabízela otázka, zda 
nežitelnost našich poměrů nějak nesouvisí s patologickou důvěrou, že po všech 
dějinných pokusech o změnu nás stále ještě čeká taková změna, která nás vysvobodí 
ze všech destruktivních důsledků civilizačních napětí. Takový postoj je však pro 
Masaryka nepřijatelný. Pravým úkolem života je snažit se neustále o optimalizaci, a 
tak i v těchto úvahách nachází řešení v tom, že chybou je nemetodičnost našeho 
chápání práce. Usvědčuje-li Masaryk Dostojevského z toho, že nechápe historický 
vývoj moderní společnosti, máme důvodné podezření, že tím do Dostojevského pouze 
projektuje vlastní nesnáze. Domníváme se, že toto podezření se pouze zesílí, vrátíme-
li se do kontextu úvah o významu náboženskosti. Význam náboženství Masaryk 
spojuje s nabytím harmonického životního názoru na svět, což ovšem znamená, že 
lidský život se na rozdíl od nenáboženských projevů stává za všech okolností 
snesitelným. Jistě nás okamžitě napadne, zda se tím neprohlubuje zvláštní typ 
znecitlivění a bezohlednosti. A možná stačí připojit obraz všech hrůz, které v dějinách 
různá náboženství způsobila, abychom dospěli k obavám, zda Masarykovi neuniká, 
že právě náboženskost může být nejvlastnější příčinou bezbožnosti. Pak bychom se 
mohli otevřít poněkud strukturovanějšímu pochopení Dostojevského Kirillova 
z románu Běsi, jehož ospravedlnění sebevraždy Masaryk odbývá konstatováním, že se 
jedná o psychopata. Kirillov hlásá úplnou svobodu, tedy odvahu zabít v sobě aktem 
sebevraždy strach z trestu, jenž je reliktem lidského vymýšlení různých podob Boha 
právě proto, aby se život mohl stát snesitelným. Kirillov je tedy tragickou odpovědí na 
zcela reduktivní chápání náboženství, v němž je poněkud pragmaticky přijímána 
záruka snesitelnosti života. Stálo by za úvahu, zda lze dojít až tak daleko, že Masaryk 
svým lpěním na dalším vymýšlení Boha zabíjí Kirillova v sobě samém jako pouze 
principiálně nepřijatelné řešení životní situace. 

To, jakého Boha Masaryk vymýšlí, je patrné z jeho analýzy křesťanství. Analogicky 
s konstatováním, že sebevražednost je větší ve svobodných státech než nesvobodných, 
dochází k tomu, že katolická konfese má nižší sebevražednost než protestantská. 
Zdálo by se, že pokud mu jde o snížení sebevražednosti jako průkazného aspektu 
společenské krize, musel by na základě statistik preferovat despocii a katolictví. 
Masarykovi ale buď nejde o snížení sebevražednosti, nebo sdílí iluzorní víru, že 
zdokonalením lidstva je možné zastávat vznešenější podoby společenského 
uspořádání i zbožnosti. Pokud platí spíše druhá varianta, ocitá se ve změti paradoxů, 
budeme-li problematizovat jím až příliš sebevědomě zastávané předpoklady. 

Masaryk proti vnější autoritativnosti katolictví staví normativně míněnou 
představu jedině správného vyznání protestantského. To představuje kvalitativně 
vyšší úroveň zbožnosti, neboť samo lidstvo usiluje zbavit se vnější autority, která brání 
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v dosažení spontánní, dobrovolné a vědomé jednoty. Masaryk se v tomto sledování 
vývojových hledisek neptá na legitimnost lidských snah, přestože ve své diagnóze 
společenského stavu zjišťuje, že důsledkem emancipačního úsilí je hluboký úpadek a 
celková dezorientace člověka. Protestantství navíc spojuje přesně s tím, co v sobě 
obsahuje sebedestruktivní momenty, čehož logickým dopadem je statisticky vyšší 
sebevražednost. Vzniklé rozpory opět typicky řeší únikem do ideálu jakéhosi 
dokonale šťastného a spokojeného protestanta, proti němuž klade nehotového 
protestanta. Tedy příčinou větší sebevražednosti protestantů je jejich nehotovost. Není 
však tato nehotovost fatálním důsledkem emancipační důvěry v dějinnou proměnu, 
která může zastavit degenerativní tendence? Jak potom rozumět tvrzení, že dobrý 
katolík si nad svým životem nezoufá stejně jako dobrý protestant? Rozdíl se projeví 
pouze v nedostatečnostech, protože špatný protestant si zoufá mnohem více než 
špatný katolík. Opět jsme svědky Masarykova riskantního chápání dějin. Selhání 
vývojově vyššího stupně způsobuje mnohem větší katastrofu než setrvávání na 
předešlé vývojové úrovni. Pokud Masaryk spojuje důstojnost života se 
zdokonalováním, pak vychází z určitého antropologického předpokladu, jehož 
omylnost by ovšem posílila sebedestruktivní přetlaky. Domníváme se, že současná 
krize protestantství dostatečně usvědčuje Masaryka z osudové neprozíravosti. 

Jeho předsudečnému lpění na ideálu lze rozumět jako nesmlouvavému zápasu se 
svými vlastními destruktivními sklony. Takové utopení ve vlastních pochybnostech 
se však vyznačuje doprovodnou bezohledností vůči možnostem společenského 
soužití. Tváří v tvář selhávání vyšší formy náboženskosti se Masaryk stává z odpůrce 
autoritativnosti ztělesněním autoritativní posedlosti, která má zachraňovat to, co je 
obsahem pouhého pomyslu.  

Závěrem se vraťme k Masarykově kritice Dostojevského a k naší poznámce, že se 
spíše než o Dostojevského jedná o Masarykovu projekci. Masaryk ironicky shrnuje 
Dostojevského etiku do jeho názoru, že nemáme posuzovat lid podle toho, čím je, ale 
podle toho, čím by se chtěl stát, tedy dle jeho svatých ideálů. Zdá se, že stěží by bylo 
možné charakterizovat Masarykův vlastní přístup výstižněji. Masaryk odmítá 
mnišský ideál, představovaný v Bratrech Karamazovech starcem Zosimou. Domnívá se, 
že se tím prozrazuje Dostojevského sklon k pasivnímu křesťanství a klášterní 
romantice. Mnišská tradice je mu produktem byzantského absolutismu a despotismu. 
Z toho je zjevné, do jaké míry je Masarykovo hodnocení předsudečné. S Dostojevským 
nelze za žádnou cenu souhlasit, i kdyby psal v detailech cokoliv. Až příliš okatě totiž 
prozrazuje potlačované stránky Masarykovy osobnosti. Není proto divu, že Masaryk 
zcela bezradně a bez snahy porozumět vybírá pasáže z Bratrů Karamazových, jež slouží 
pouze jako doklad předem připravené teze, že se jedná o nedostatečnou psychologii. 
Přitom na jednom z míst, které se pokouší komentovat, můžeme číst myšlenku, která 
se blíží Masarykově diagnóze společnosti. Totiž, že svět vyhlásil svobodu, ale 
výsledkem je otroctví a sebevražda. Masarykovi však vadí, že tato problematizace 
emancipačních snah zaznívá od starce Zosimy. To stačí k tomu, aby byl Dostojevskij 
ocejchován jako aristokratický reakcionář. Masaryk nemůže porozumět tomu, co lze 
s Unamunem nazvat tragickým pocitem života. Nebo tomu rozumí až příliš dobře. 
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Shrnutí 

Masarykovo uvažování o problému sebevraždy je obtíženo napětím mezi 
statistickou diagnózou současnosti a normativně míněným ideálem, jenž se mnohdy 
ocitá v rozporu se sociologicky zjišťovanou zákonitostí. Tyto potíže lze ilustrovat na 
stěžejních pojmech Masarykova pojednání, jimiž jsou polovzdělanost a 
nenáboženskost. Masaryk vychází z předpokladů, jejichž zpochybnění do značné míry 
převrací dojem o vyústění jeho studie. 

 

Summary 

„Suicide as Masaryk´s Problem“. Masaryk's thinking about the problem of suicide is 
hampered by the tension between the statistical diagnosis of the present and the 
normatively intended ideal, which often finds itself in contradiction with the 
sociologically determined rule. These difficulties can be illustrated in the key concepts 
of Masaryk's treatise, which are half-educatedness and non-religiosity. Masaryk builds 
on assumptions whose questioning largely overturns the impression of the outcome 
of his study. 
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V souvislosti s Masarykovou Sebevraždou se zpravidla obdivně zmiňuje skutečnost, 

že byla sepsána o šestnáct let dříve než Durkheimova proslulá studie Le Suicide. Étude 
de Sociologie (Sebevražda: sociologická studie, Paříž 1897). Má se přitom jaksi za 
samozřejmé, že oněch šestnáct let indikuje z jedné strany Masarykovu vysokou 
senzitivitu vůči problémům současnosti, jež hrozí přerůst do ochromení pospolitého 
života moderního člověka, a ze strany druhé nepřímo dokazuje správnost jeho tezí a 
snad alespoň některých závěrů. Jistě, frekvence sebevražd byla na přelomu století 
stejná jako v roce 1881, kdy Sebevražda poprvé vyšla, to však poukazuje spíše na 
neúčinnost Masarykem navrhované terapeutiky než na přesnost analýzy. Sám 
Masaryk si považoval syntetického stanoviska spisu více než jeho analyticko-
statistických rozborů a opakovaně tvrdil, že by na tomto stanovisku až na drobnosti 
nic neměnil: „A tou přepracovanou Sebevraždou jsem se habilitoval. Byla to vlastně 
filozofie dějin a hlavně doby současné; to ono bych dnes formuloval přesněji a plněji, 
ale v podstatě neměl bych co měnit.“2 Anebo: „V mé Sebevraždě je vidět, jak jsem 
hodnotil náboženství a zejména ztrátu víry. Tou knihou jsem řekl, že život bez víry 
ztrácí jistotu a sílu; tím jsem vlastně řekl všecko. Dnes bych to dovedl povědět 
důkladněji, ale v podstatě nic nového bych už nepřidal.“3 K těmto jasně znějícím 
slovům připojuje historku o mladíkovi, jenž za ním den po přednášce v Lipsku přišel 
a s rozechvěním mu sdělil, že jej odradil od mnohaletého úmyslu vzít si život. Zdá se 
tedy, že alespoň v jednom případě Masaryk uspěl. Avšak zde vedle konkrétní 
argumentace nepochybně spoluúčinkovaly sugestivnost a charisma Masarykovy 
osobnosti. V centru zájmu této studie se nachází otázka, zda podobnou působnost 
mohla mít Masarykova kniha. 

Třebaže Masaryk po vědecké stránce údajně Sebevraždu cenil nejvýše, v roce jejího 
prvního německého vydání na stránkách českých novin najdeme sotva zmínku, která 
by naznačovala, že se o knihu někdo zajímá. Zřejmě to bylo tím, že v Čechách ani na 
Moravě Masaryka nikdo pořádně neznal a kniha nebyla napsána česky. Přesto však 
neprošla zcela bez povšimnutí. V Národních listech, nejčtenějším českém deníku té 
doby, se 18. června v článku nazvaném prostě Samovraždy objevila tato zmínka: „V 
posledním čase brána otázka sebevraždy z rozličných stran vědy na přetřes. Ve spise 
dra Masaryka, obzvláště pak v díle znamenitého statistika Alexandra z Oettingen o 

                                                 
1 Tento text byl podpořen v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2017 Fakulty humanitních 
studií Univerzity Karlovy VS 260 472 03 a projektu GAČR Individualismus v československé filosofii 1918 – 1948 č. 19-
14180S. 
2 Čapek, K., Hovory s T. G. Masarykem, Praha, 1990, s. 63. 
3 Tamtéž, s. 66. 
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akutní a chronické sebevraždě, dokázáno, že rostoucí počet sebevražd je chorobou 
našeho kulturního rozvoje.“4 

Zajímavostí tohoto ojedinělého odkazu na Selbstmord je, že ačkoli bylo Masarykovo 
jméno vytištěno proloženě, v následujícím textu se hovoří výhradně o Oettingenových 
statistických údajích. Dá se z toho usuzovat, že autor článku Masarykovu knihu přímo 
nečetl a znal ji pouze z doslovu ke zmiňované knize Alexandra von Oettingena (1827–
1905).5 Proložením chtěl možná upozornit na Masaryka jako na osobnost, kterou by 
český čtenář neměl nechat bez povšimnutí. Prokazatelně neuspěl. 

Mnohem nadějněji vypadá toto oznámení z 10. listopadu v rubrice Zprávy spolkové: 
„Jednota filosofická má dnes ve čtvrtek o půl 6 hodině večer v sále č. V. české techniky 
(na Karlovu náměstí) schůzi. Univ. doc. p. dr. O. Hostinský bude referovati o spise dr. 
Masaryka 'Ueber den Selbstmord'. Před tím schůze výborová; pak přijímají se noví 
členové.“6 Fakt, že čerstvě založený filosofický spolek ústy svého předsedy probírá 
Masarykovu knihu, může naznačovat zárodky jakési recepce. O tom, co Otokar 
Hostinský (1847–1910) na Masarykovu adresu řekl, nevíme bohužel zhola nic, „neboť 
Česká Mysl tehdy ještě nevycházela a zápisná kniha se bohužel při zavření univerzity 
za okupace ztratila“.7 V Národních listech už o přednášce není zmínka. Není vlastně 
ani divu, neboť Albína Dratvová (1892–1969), sama členka Jednoty filosofické od roku 
1913, poodhaluje ryze pragmatický ráz Hostinského zájmu o Selbstmord: „Hostinský, 
aby urovnal Masarykovi cestu na českou universitu, přednášel o jeho spise 
'Sebevražda'. S Guthem usilovali o členství Masarykovo v JF.“8 

Lze tedy konstatovat, že Masarykův spis byl přinejmenším v jistých kruzích znám. 
Náležité recepce se mu nicméně nedostalo, a když Masaryk o rok později přijal 
profesorské místo na pražské univerzitě, měla většina zúčastněných povšechný dojem, 
jenž nejvěrněji vystihuje Jan Herben (1857–1936): „Tento spis byl přijat s velikou 
pochvalou ode vší kritiky a zjednal původci veliké jméno. Mnoho, nápadně mnoho, 
snad na sto kritik existuje o Selbstmordu a některé překypují uznáním.“9 Zda on sám 
v osmdesátých letech Sebevraždu četl, nevíme, je ovšem možné o tom pochybovat. 
Spokojil se s poukazem na stovky pochvalných recenzí. V Masarykově ústavu je 
zachován jeden výstřižek,10 Ona stovka bude tedy značně přehnaná. Jediné, co lze s 
jistotou tvrdit, je nepopiratelná zatvrzelost, s níž se pilný Masarykův životopisec 
Sebevraždě vyhýbá.11 V tom sám Herben proti své vůli dokazuje, že Masarykovu 
prvotinu téměř nikdo nečetl nejen v době jejího prvního vydání, ale dokonce ani 
později, poté co vyšla v českém překladu. 

                                                 
4 Národní listy, 21, 1881, č. 146, s. 2. 
5 K tomu srv. pozn. 18 - 20. 
6 Národní listy, 21, 1881, č. 279, s. 3. 
7 Popelová, J., 100 let Jednoty filosofické, Praha, 1981, s. 4. 
8 Dratvová, A., Jednota filosofická v 1881-1965, in: Filosofický časopis, 14, 1966, s. 268. 
9 Herben, J., T. G. Masaryk, nástin životopisný, Praha, 1910, s. 48. 
10 Viz ediční poznámku k vydání Sebevraždy z roku 1998, s. 199: „O ohlasu na vydání Sebevraždy se Masaryk 
zmiňuje slovy: 'Vědecké listy německé, anglické i italské mne přijaly velmi dobře.' Z těchto ohlasů se ve fondech 
archivu Ústavu T. G. Masaryka v Praze zachoval výstřižek z listu Sonderblatt aus dem Arbeiterfreund, 1882, No. 3 
(Zvláštního listu z periodika Přítel dělníka.)“ 
11 Upozorňuje na to i Miloš Havelka: „Význam Masarykovy habilitace je většinou přehlížen i jeho vykladačskými 
životopisci. Už první z nich Jan Herben Sebevraždu odbyl ve dvou odstavcích a zhodnocení jejího významu nahradil 
ne zcela přesným upozorněním, že existuje 'mnoho, snad na padesát […] kritik v rakouském i zahraničním tisku, které 
nešetří uznáním.“ Havelka, M., Sebevražda u Masaryka, in: Fenomén smrti v české kultuře 19. století, s. 290-291. 



- 96 - 
 

Namátkový pohled do německy psaných novin svědčí o tom, že Selbstmord měl u 
německé či rakouské inteligence, na rozdíl od české, slušný ohlas. Například 18. června 
zmiňuje Masarykovu knihu Salzburger Volksblatt, a to slovy téměř do písmene 
totožnými s výše uvedeným článkem z Národních listů. O původnosti textu nedokáži 
říci nic závazného, mnohé ale napovídá noticka, kterou užil český novinář: „... – píše 
'Nat. Zeitung' –...“ Věta, v níž se tento odkaz nachází, příznačně v Salzburger 
Volksblatt není. Taktéž v něm není proložení Masarykova jména. Z toho všeho se zdá 
vysoce pravděpodobné, že Sebevraždu opravdu poctivě přečetl pouze Otakar 
Hostinský. Je zarážející, že se mi nepodařilo dohledat sebemenší ohlas jeho přednášky 
v Jednotě filosofické. Zřejmě se skutečně jednalo o pouhý formální referát, který, jak 
se domnívá A. Dratvová, měl spíše obeznámit české filosofy s Masarykem jako 
možným kandidátem profesury na pražské universitě. 

Wiener Allgemeine Zeitung přináší 26. srpna obsáhlou (bezmála sloupek a půl) 
recenzi Masarykova spisu. Její autor Josef R. Ehrlich vyhlašuje, že příčiny sebevraždy, 
tohoto „květu moderního pesimismu“, nemůže přiblížit ani patologie, ani psychologie 
a psychiatrie, neboť nespočívají ve fyzické a psychické konstituci individua, které 
nemůže chtít smrt. Touha popřít pud k životu jako masový jev vychází naopak z 
kulturních elementů, na kterých existuje společnost, a proto ji může vysvětlit jedině 
sociologie. Ehrlich pokračuje: „O to se pokouší Masaryk a jeho kniha patří k těm 
kulturně-filosofickým pracím, které způsobem, jinde sotva viděným, nazývají nemoc 
naší doby pravým jménem a nesmlouvavě poukazují na její kořeny.“12 Následuje 
důkladný komentovaný popis jednotlivých kapitol se zdůrazněním vědecké 
preciznosti a důkladné znalosti lidí. Po několika obsáhlých citacích autor svou recenzi 
uzavírá: „Ano, to jsou krásná slova, jež mohl živě pocítit pouze ten, kdo je napsal. Bylo 
by žádoucí, aby měla živou působnost i ve čtenáři a za tímto účelem doporučujeme 
knihu, v níž se nenuceně sjednocuje rozum a srdce a tvoří harmonický celek pro 
rozvrácenou dobu.“13 

V článku Neuigkeits Welt Blatt z 1. září je již Masaryk společně s Enricem Morsellim 
uváděn jako autorita, na niž se lze obracet, máme-li podat vysvětlení sebevražedné 
mánie, která zachvátila už i armádu. Bere se tu za prokázaný fakt, že „Dr. Masaryk ve 
svém pojednání 'Der Selbstmord ale sociale Massenerscheinung' rozpoznává dnešní 
chorobnou sebevražednou mánii jako důsledek nábožensko-mravního úpadku, jako 
produkt vládnoucí intelektuální a morální polovzdělanosti“.14 Přinejmenším v jistých 
kruzích (jejich charakter lze dobře uhodnout ze závěrečné věty článku, podle níž je 
nejprověřenějším prostředkem proti sebevraždě nauka o věčné odplatě) se Masaryk 
stal mluvčím, který je oprávněn vyslovovat konečné soudy o příčinách 
sebevražednosti. 

Zcela opačně hodnotí Masarykův spis M. Fuchs v článku O sebevraždě, který vyšel 
8. listopadu v Die Presse. Fuchs konstatuje, že Masarykovo vědecké bádání o 
sebevraždě, „aniž by nás jakkoli uspokojilo, nabízí ještě velmi mnoho zajímavého, než 
abychom jej bez povšimnutí přešli“,15 a lituje, že se pohybuje ve zcela jiné oblasti 
zájmu, neboť by muselo být zajímavým úkolem „sledovat krok za krokem 

                                                 
12 Ehrlich, J. R., Der Selbstmord, Wiener Allgemeine Zeitung, Mittagblatt, č. 535, s. 4. 
13 Tamtéž. 
14 Neuigkeits Welt Blatt, 4. Geschichten aus allen Ländern, č. 199, s. 7. 
15 Fuchs, M., Ueber den Selbstmord, Die Presse, Lokal-Anzeiger der „Presse“, 34, č. 308, s. 9. 
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Masarykovo vypracování a z jím samým předkládaných údajů prokázat nesprávnost 
jeho závěrů“.16 Autor dále mluví o „neuvěřitelném“ způsobu, jímž Masaryk 
interpretuje svá data a tvrdí, že hlavní příčinou touhy po sebevraždě není rostoucí 
vzdělání, nýbrž na vzdělání zcela nezávislý růst osídlení a z něj plynoucí bída. 
Předhazuje Masarykovi Anglii a Ameriku jako příklady zemí s vysokým vzděláním, a 
přesto nízkou sebevražedností. Masarykovo vysvětlení tohoto 
paradoxu“ argumentem, že v Anglii a Americe převládá praktické vzdělání a 
religiozita, odmítá jako scestné. „Nám se naopak zdá zcela přirozené toto: Anglie a 
Amerika jsou bohaté země. Hlavní příčinou sebevražd, která všechny ostatní zdaleka 
přesahuje, se tudíž jistě jeví bída.“17 Další nedostatek Masarykovy knihy shledává 
Fuchs v tom, že se vůbec netáže na případnou oprávněnost sebevraždy. Celkem 
přiměřeně namítá, že právě zodpovězení této otázky by bylo předpokladem pro 
náležité hledání příčin sebevražednosti. Závěr textu přesto vyznívá smířlivěji, neboť 
autor prohlašuje, že do té míry, v níž se nemůže ztotožnit s výsledky Masarykova 
výzkumu ani s rozvláčností jejich podání, shledává úchvatným sestavení a 
rozmanitost Masarykem sebraných dat. 

Opatrně zdrženlivý tón zachovává v Neue Freie Presse rovněž autor skrytý pod 
monogramem N. S., který v článku z 24. listopadu mluví o Selbstmordu jako o hodnotné 
knize, která si klade vysoký cíl prozkoumat problém sebevraždy ze sociologického 
hlediska. Následuje věta, která by Masaryka stěží potěšila, právě proto, že se zdá být 
velice trefná: „Přestože se mu to zcela nezdařilo a nejsme přesvědčeni, že Masaryk 
plně vystihl pravou povahu nemoci našeho století, děkujeme mu i tak za bohaté 
poučení a mnohé podněty, jež nabízejí jeho práce.“18 Ve zbývajícím textu autor sice s 
Masarykem víceméně nepolemizuje a de facto souhlasí s většinou toho, co říká, včetně 
kritiky obecného životního názoru, kterou prý Masarykova kniha provádí s „velkou 
filosofickou obratností“, pochybnost ovšem již zazněla a její pachuť jako stín prochází 
v pozadí celého textu. 

Jak vidno recepce Selbstmordu procházela v německy psaných novinách určitým 
vývojem, v němž se mísil obdiv s postupně rostoucí pochybností, zda má Masarykem 
navrhované řešení problému sebevraždy v sebraných datech ukotvenou oprávněnost. 
Tak či onak, naprosto zásadní je fakt, že se Sebevražda četla, komentovala a kritizovala. 
Jedině tak bylo možné předejít ostudným dezinterpretacím, jež Sebevraždu čekaly 
společně s vypuknutím sporu o rukopisy. Celkové vyznění knihy je přitom zcela 
zřejmé a nezdá se, že by s jeho pochopením měl – přes odlišné hodnocení jeho platnosti 
– kterýkoli německy mluvící komentátor větší potíže. Mluvil-li Masaryk o 
provinčnosti, nekritičnosti a vlastenecké zaslepenosti české (nejen) odborné veřejnosti, 
měl se v brzké době přesvědčit, že situace je ve skutečnosti mnohem horší, než jak si 
představoval. A třebaže si, jak sám přinejmenším naznačuje,19 nezachoval vždy úplně 
čistý štít, nesmyslnost a neoprávněnost některých argumentů, jež proti němu byly 

                                                 
16 Tamtéž. 
17 Tamtéž. 
18 Neue Freie Presse, Abebdblatt, č. 6194, s. 4. 
19 „S příchodem do Prahy, když jsem viděl ten nedostatek kritiky a literatury, dal jsem se v Athenaeu do drobné 
kritické práce a užíval svého časopisu, abych tak řekl, jako myšlenkové stříkačky. Snad jsem byl poněkud nervózní 
a netrpělivý, šel jsem do Prahy vlastně nerad, ale – nolentem fata trahunt. Dál se už všecko rozvíjelo samo, bez mé 
vůle; do všech svých potyček jsem se dostal nechtě, i když jsem chyboval svou neznalostí poměrů.“ Čapek, K., c.d., 
s. 71-72. 
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vzneseny, jej mohly v dlouhodobější perspektivě pouze posílit. Získal totiž punc 
trpitele za pravdu, čímž se postavil po bok Husa, Havlíčka Borovského (není zajisté 
náhodou, že o nich zanedlouho psal) a dalších „mučedníků“, na nichž si tak rádi 
zakládáme, aniž bychom o nich něco skutečně věděli. Popravdě si nejsem zcela jist, 
zda Masaryk s touto pozicí tak trochu nekalkuloval jako se strategickým východiskem 
svých následujících bojů. Bez debat zůstává nicméně skutečnost, že to byly boje osobně 
značně frustrující a že při nich Masaryk přišel o spoustu i blízkých přátel. 

Ovšem ještě než se vrátíme na poněkud rašelinovišťovou půdu české žurnalistiky 
za Rakouska-Uherska, je třeba poodhalit, od koho se Masarykovi dostalo 
akademického posvěcení, jež rozhodlo o jeho kvalifikaci a následnému přijetí na 
pražskou universitu. Tímto ručitelem za Masarykovu hodnověrnost nebyl nikdo 
menší než již zmiňovaný Alexander von Oettingen, svého času jeden z 
nejuznávanějších statistiků Evropy. V doslovu ke své knize Ueber akuten und 
chronischen Selbstmord mluví o Masarykově knize s velikým uznáním i přesto, že 
Masaryk explicitně odmítá jeho terminologii.20  Oettingen velkoryse podotýká, že mezi 
jeho a Masarykovým pojetím existují nedůležité odlišnosti, důrazně však hned v 
prvním odstavci předesílá:  „Ve velkém a v celku musím ale uznat jeho názor jako 
zcela oprávněný.“21 V tomto duchu pokračuje celý doslov až do okamžiku, kdy 
Oettingen naráží na slabinu Masarykovy terapeutiky. Místo aby se ponořil do 
podstaty evangelické pravdy a počítal s existujícími faktory církevního života, blouzní 
autor Selbstmordu o „lidovém náboženství“ jako o jakési dějinami vynucené nové verzi 
protestantismu. S tím evangelík Oettingen nemůže souhlasit, ale obrátí-li se opět od 
teologické roviny spisu na jeho rovinu vědeckou, dokáže Masarykovi mírné kacířství 
odpustit: „Ačkoli se zdá, že Dr. Masaryk v otázce léčebných prostředků (srv. poslední 
oddíl jeho spisu s. 230-241: k terapeutice moderních sebevražedných sklonů) nevystihl 
pravé jádro problému, musíme přece – a říká mnohé – označit jeho diagnózu a jeho 
patologii, tj. zhodnocení nemoci a jejích příčinných souvislostí, jako dokonale trefné.“22 
Nijak neudiví, že ani později Oettingen „není zcela srozuměn“ s tím, co Masaryk říká 
o vlivu protestantismu na touhu po sebevraždě, ale jeho námitky jsou již pouze 
korigující. Dá se říci, že ona syntetická funkce Masarykova spisu byla vykonána 
obzvláště v Oettingenově doslovu. Ve skutečnosti Masaryk neříkal nic moc jiného než 
Morselli, Joehnick, Legyot a další soudobí teoretikové sebevraždy. Je zcela 
nepopiratelné, že von Oettingovi se na Masarykovi líbila především jeho konfese (o to 
vábnější, že byla úplně čerstvá),23 nikoli ryze vědecké kvality. Pro akademický i 
politický24 svět byla však Masarykova kompetentnost prokázána. 

Tím nemá být řečeno, že by snad Masaryk nedosahoval na české poměry nebývale 
vysoké úrovně, jež jej kvalifikovala na místo mimořádného profesora na pražské 
universitě. Jeho Sebevražda patří nepochybně k tomu nejlepšímu, co v té době vzešlo z 
pera „českého“ myslitele. Spíše se tu něco říká o oněch poměrech. Když o rok později 
zařadil do třetího vydání svého monumentálního díla Die Moralstatistik in ihrer 

                                                 
20 „Oettingen mluví o chronické a akutní sebevraždě; ale toto označení neodpovídá vlastnímu pojmu.“ Masaryk, T. 
G., Sebevražda, s. 16. 
21 Oettingen, A. von, Ueber akuten und chronischen Selbstmord, Dorpat, 1881, s. 54. 
22 Tamtéž, s. 58-59. 
23 Oficiálně přestoupil Masaryk k církvi evangelické-reformované 31. srpna 1880. 
24 Jak informuje Wiener Zeitung, Masaryk byl jmenován mimořádným profesorem 21. srpna 1882 samotným 
císařem. 
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Bedeutung für eine Socialethik několik stran věnovaných Masarykovi, nikdo již 
nepochyboval (ovšem pouze v této chvíli),25 že je jeho profesura naprosto oprávněná. 
Nikdo se nepozastavoval nad tím, že se von Oettingen důrazně ohrazoval proti 
Masarykovu odmítání jeho pojmů akutní a chronické sebevraždy (s. 738-739), ani že 
již dříve F. X. von Neumann-Spallart ve Statistische Monatsschrift zpochybnil 
soudobou literaturu o sebevraždě těmito slovy: „Tyto nové práce nám na jedné straně 
nabízejí příležitost podrobit v nich obsažené principiální názory na sebevraždu jako 
sociálně-etický problém objektivní kritice; na straně druhé rychle udat s ohledem na 
společné stanovisko nejdůležitější statistický obsah a předvést na něm jejich závěrečné 
výsledky. Pokud morální statistika (Moralstatistik) již pronikavě ovládla tu oblast 
života, jejímuž zkoumání se zasvětila, musela by nás tato disciplína skutečně vést 
analytickým způsobem k jistým a nejvyšším tezím, jež tvoří diagnózu oné sociální 
nemoci, správně ji charakterizovat a rovněž poskytovat prostředky léčebného 
postupu. Současné stadium sociologie ale bohužel ještě nedosahuje tak exaktní 
metody, jakou by byla přísná indukce; musíme se spokojit s tím, že upřednostňuje 
obecné principy možných příčin jevu masových sebevražd a zkoumání a pozorování 
skutečnosti bere v úvahu toliko proto, aby uvedla na pravou míru nebo verifikovala 
tu či onu hypotetickou větu.“26 Rozhodnutí již padlo a nikomu příliš nevadilo, že to 
nebylo rozhodnutí „české“. 

Tolik v krátkosti o roce, v němž Selbstmord vyšel. O rok později přešel Masaryk z 
Vídně do Prahy, ale to nijak nenaznačovalo, že by Sebevražda měla vstát z mrtvých a 
začít svůj druhý (odvrácený) život. Naopak, první veřejné reakce na Masarykovo 
působení byly veskrze nadšené. Národní listy přinesly kupříkladu 22. listopadu 1882 
tuto zprávu: „Minulá přednáška prof. dra. Masaryka měla skvělý úspěch. Mladý tento 
učenec byl hlučně uvítán a rovněž i po přednášce otřásal sálem bouřlivý potlesk.“27 
Pak ale Masaryk založil Aetheneum, a prvotní nadšení vychladlo. Zanedlouho poté 
vypukl spor o rukopisy, a tím započal i druhý život Sebevraždy. 

Vše začalo ke konci roku 1883, když se v Národních listech objevila tato svým 
způsobem cynická, zajisté ale ironicky myšlená zpráva: „Ku psychologii sebevraždy. 
Sebevražda jest doposud nerozluštěnou hádankou, právě tak, jako v širém starověku 
a zůstane jí bezpochyby na věky. Je-li osudný ten čin výsledkem zbabělosti či 
heroismu, možno-li ji spáchat v plné duševní síle, či je-li výsledkem choroby, kdož 
dovede na to odpovědít? Věda lidská doposud v otázce té nedospěla dále než ku 
sbírání statistického materiálu. Jedním z nejčinnějších pracovníků v tomto oboru je 
profesor české university T. Masaryk. Četba díla prof. Masaryka o statistice sebevražd 
sice nezdržela syna brněnského továrníka Flesche od sebevraždy, ale pohnula 
sebevraha k tomu, že je ustanovil za dědice svého jmění, jež se páčí na 70.000 zl. Avšak 
příbuzní nešťastného mladíka opřeli se proti platnosti této závěti. Zajímavo jest, že též 
otec Fleschův sešel sebevraždou.“28 Smysl této zprávy musel být každému na první 

                                                 
25 Václav Vlček (1839 — 1908) se později podivoval snadnosti, s jakou Masaryk profesuru získal: „Když se takový 
učenec a odborník jako dr. Tyrš poprvé chtěl státi bezplatným docentem na Pražské universitě, byl zkrátka odbyt; 
Masarykovi, jenž před tím hrubě nic vědeckého nevykonal, v české literatuře a vůbec v české společnosti byl člověk 
úplně neznámý, jehož způsobilost v jazyce českém byla zhola nedostatečná, – tomu v tak mladém věku bez všeliké 
zásluhy zlaté jablko české universitní profesury spadlo pěkně do Kolína.“ Jan Herben & Cie., Osvěta, 29, 1889, s. 630. 
26 Neumann-Spallart, F. X. von, Ueber den Selbstmord. Eine kritische Beschprechung, Statistische Monatsschrift, 1881, 
s. 309-310. 
27 Národní listy, 22, 1882, č. 313, s. 2. 
28 Národní listy, 23, 1883, 23. 12. č. 305, s. 3. 
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pohled jasný: Masaryk nejenže nedokázal odradit svého mladého posluchače od 
fatálního činu, čímž se jaksi prokazuje pavědeckost jeho spisu i přednášek, dokázal si 
ale také založit poměrně slušnou živnost. Pokud by dostal, dejme tomu, od každého 
desátého svého posluchače obdobnou sumičku, měl by nadosmrti vystaráno. V tomto 
podivném výkladu situace probíhá nezřetelně kdesi v pozadí úsudek, že Masaryk 
nezabraňuje sebevraždám svých studentů alespoň zčásti záměrně, jinak by předmět 
svého odborného zájmu vykládal přeci jen účinněji. A když se to tak vezme, mohlo by 
se říci, že je vlastně chce! A proč je chce? To dá rozum – kvůli dědictví! 

Jakkoli se může zdát předešlá úvaha přitažená za vlasy, resp. záměrně dovedená 
ad absurdum, předesílám, že se z ní po několika letech stal postoj, který nesdílelo jen 
pár vyšinutých jedinců, nýbrž prokazatelně značná většina těch, kdo se podíleli na tzv. 
duchovním životě, tj. pohybovali se kolem novin, časopisů a intelektuálně zaměřených 
spolků. 

Pouze pro ilustraci upozorňuji, že zpráva s tímtéž obsahovým jádrem vyšla 
například 28. prosince v Prager Tagblatt či 31. prosince v Morgen-Post. V obou 
případech se jedná o věcné oznámení, v němž se nijak nezpochybňuje Masarykova 
vědecká způsobilost a upozorňuje se na fakt, že o konečném výsledku dědického 
řízení rozhodne soud, neboť pozůstalí zpochybňují platnost Fleschovy závěti. 
Mimochodem poznamenávám, že Masaryk podle svých vlastních slov získal asi 60 
tisíc zlatých,29 tedy zhruba polovinu celého dědictví.30 

Paradoxně ale platí, že zmíněný článek v Národních listech představuje jednu z 
prvních, ne-li vůbec první, samostatných reakcí na Sebevraždu. A hned jde o reakci 
značně odmítavou, vedenou navíc postranními úmysly. Tvrdí se v ní, že problém 
sebevraždy je v zásadě neřešitelný a její vědecké zkoumání zůstává v pouhé statistice. 
To nápadně připomíná uvedenou kritiku Neumanna-Spallarta, ovšem s tím rozdílem, 
že zde je s celou Moralstatistik skoncováno ve dvou větách, kdežto přispěvatel 
Statistische Monatsschrift na to potřeboval detailní analýzu v rozsahu deseti tiskových 
stran. Zde humpolácké nařčení, tam odborná diskuse. I když mohu připustit, že obojí 
má přibližně podobná východiska (statistika sebevražednost pouze popisuje, ale 
vůbec nevysvětluje), intence se diametrálně liší. Na jedné straně snaha kriticky 
vymezit hranice soudobé sociologie, na straně druhé za ironií skrytá veřejná 
denunciace. 

Zpráva ale prošla bez sebemenšího ohlasu a zůstávala téměř zapomenuta, dokud 
nevypukl rukopisný spor. Jím se zde nemohu podrobněji zabývat – k objasnění jeho 
pozadí postačí citace ze závěru na pokračování vycházejícího pojednání (jedná se o 
VIII. část Třetí řady, kde každá část zabírá téměř celou novinovou stránku; už v dubnu 
téhož roku byla na stránkách Národních listů inzerována za cenu 30 kr. stejnojmenná 
brožurka sepsaná Dr. Juliem Grégrem [1831 – 1896], majitelem deníku), nazvaného Na 
obranu rukopisů Královédvorského a Zelenohorského: „Který národ by strpěl 
podobné útoky na kulturní svou práci? Co by se stalo např. v Němcích nebo ve Francii, 
kdyby některý universitní professor neb kterýkoliv vědec bez nepochybných a 
nezvratných důkazů, s pouhou podezřívavou frivolitou tak potupně a tak podvratně 

                                                 
29 Přesně 62 000. Viz Opat, J., Filosof a politik T. G. Masaryk, Praha, 1990, s. 49. 
30 „Měl jsem ve Vídni žáka, Flesch se jmenoval, syn známého továrníka v Brně. Ten přišel za mnou do Prahy a 
chodíval ke mně, byl to takový melancholický hoch. Potom přešel do Berlína a tam se zastřelil; mně odkázal peníze. 
Já se vyrovnal s jeho rodinou a dědil jsem asi šedesát tisíc zlatých nebo kolik.“ Čapek, K., c. d., s. 81. 
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sahal na staré vzácné, v celém kulturním rozvoji národa vysoce významné literární 
památky? Byl by i jen den ještě možným na své učitelské stolici? … Nikdy nebyl stav 
našeho národa povážlivější než nyní; nikdy, ani za dob málo k nám laskavého 
německého absolutismu nebyl nátlak německého živlu doma a za hranicemi na naši 
národnost tak organisovaným a nebezpečným, jako v této době.“31 Koho měl pisatel 
na mysli, bylo všem zjevné. Že byl Masaryk podezírán z proněmectví, se ukázalo již v 
naprostém nezájmu o jeho habilitační spis. Grégr této netečnosti a lhostejnosti využil 
jako argumentu stvrzujícího Masarykovu účast na německých zájmech v českém 
národě. Selbstmord byl koneckonců, jak napovídá sám název, sepsán německy. 

Půda pro nový zájem o Sebevraždu byla tímto připravena, přesto se na stránkách 
Národních listů a Osvěty, dvou z nejčtenějších a v polemice o rukopisech 
nejaktivnějších plátků, za celý ročník 1886 Masarykův spis nezmiňuje. Náležitý impuls 
přišel až se založením časopisu Čas a jeho prvním úvodníkem Naše dvě otázky. 
Přestože byl podepsán iniciálami H. G., málokdo pochyboval, že za ním stojí 
(přinejmenším ideově) Masaryk; a protože se v textu hypoteticky mluvilo 
odnárodnění Čechů, stala se ze Sebevraždy metafora, jež po jistou dobu určovala 
Masarykův obraz v povědomí české veřejnosti. 

Vše začalo 19. února 1887, kdy se na první straně Národních listů objevil 
dvousloupcový článek Filosofové samovraždy. Stojí v něm: „Neboť co 'Čas' v prvním 
čísle svém pod nápisem 'Naše dvě otázky' vykládá, není nic jiného, než návrh na  
národní samovraždu. A podle této morálky, která z celého programního článku vane, 
také ihned jsme uhodli, kdo novému časopisu dodává svatého ducha. Jsou to tiže 
proroci, kteří přišli do Čech, do Prahy dělati novou vědu. A když se jim to nepodařilo, 
pokoušejí se založiti novou politiku. ... Filosofie p. T. G. Masaryka nejraději pracuje 
v otázce samovraždy. Poněvadž se jí to náramně dobře vyplatilo u 'individua', které dle 
jejího receptu také počalo uvažovati, 'stojí-li ta existence skutečně za námahu?' a 
dospělo k poznání, že jest lépe se zastřelit: pokouší se nyní v Čechách získati pro svou 
teorii o samovraždě celý pětimilionový národ! Však s dovolením! Onen vděčný 
samovrah, jemuž filosofie, etika a sociologie p. T. G. Masaryka vtiskla do ruky 
revolver, byl – blázen; a národ český jím není a nikdy nebude, nýbrž mezi dvěma zly 
rozhodne se pro menší, oželí své nové samovražedné filosofy a vymaže jich jména z 
počtu svých věrných synů.“32 Vpravdě biblickou, až apokalyptickou rétorikou je 
prodchnut celý text, který Masaryka zcela nepokrytě označuje za ne-Čecha: „Vlastní 
ovzduší 'Času' jest nečeská, nevlastenecká, podrývavá, ale zároveň smělá, opovážlivá 
inspirace T. G. Masaryka, jehož k národu českému nic neváže, jenž pro práva, snahy a 
potřeby národa českého nemá ani smyslu ani citu, jemuž vše, po čem národ český 
touží, co podniká a koná, jest malicherné, bezcenné, malé, jenž nemá jiného záměru, 
než aby jej přenárodnil!“33 V pokračování padají ostrá slova jako „skutečný zločin na 
národním životě českém“ spočívající na snaze „podlomiti půdu pod českou existencí, 
ochromiti páže, ochotné k obraně vlasti a národa proti nepříteli třeba desetkráte 
silnějšímu“.34 Chybět nemůže ani obligátní kažení mládeže a na závěr výzva, za kterou 
by si pisatel na konci roku 1918 pravděpodobně uřízl obě ruce (pokud by to bylo 

                                                 
31 Grégr, J., Na obranu růkopisů Královédvorského a Zelenohorského VIII., Příloha „Národních listů“ k číslu 135. ze dne 
16. května 1886, s. 5. 
32 Národní listy, 27, 1887, č. 49, s. 1. 
33 Tamtéž. 
34 Tamtéž. 
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možné a pokud by se toho dožil): „I jdi k čertu ohavný zrádče, a přimkni se svou 
pochybnou duševní troškou a svou mravní mizerií, ke komu chceš; jen neopovažuj se 
už ani užívati našeho posvátného jazyka a pokáleti jej svým podlým duchem a 
otravným dechem! Jdi, přimkni se k nepříteli, jemuž sloužíš, zapomeň, že jsi se narodil 
z české matky, že jsi kráčel po české půdě, my tě z našeho národního těla vylučujeme 
jako šerednou hlízu. Jdi, utec z této svaté země, než se pod tebou otevře, aby tě pohltila. 
Uvažuj dále 'na které straně, či ve Slovanstvu či v Germanstvu, ti kyne více kulturního 
zisku'...  jen už se nehlas k věrným Čechům, kteří opovrhujíce všemi renegáty statek 
svůj i život svůj až do posledního vzdechnutí svého ochotni jsou obětovati za svou sice 
malou, ale žádnou jinou nevyvážitelnou národnost a vlast...“35 

Reakce na sebe pochopitelně nenechala dlouho čekat. Masaryk napsal do deníku 
opravu, odmítli ji v úplnosti otisknout, proběhl soud – a nebylo shledáno provinění ze 
strany žalovaného (NL); Masaryk poslal novou opravu, otiskli jen část a zkomoleně, 
proběhl soud – odročeno atd. Tyto vcelku běžné peripetie nejsou tak zajímavé jako 
fakt, že zmiňovaný článek je první zevrubnější reflexí Sebevraždy na našem území. 
Vzorec Moralstatistik = výnosný obchod tyjící z lidí nešťastných k smrti, a tedy obchod 
nemravnější než lichva, je zde rozšířen o představu Masaryka přemlouvajícího k 
sebevraždě celý národ z téhož důvodu. Závěr: protože se Masaryk zaobírá problémem 
sebevraždy, je nemravný; zrada je nemravná, tudíž je Masaryk zrádce. 

Zvrhlost této logiky musela připadat neudržitelná i jejím původcům, proto se 
filosofie samovraždy dostalo šesti pokračování, a jak už to bývá, shánění nových 
argumentů mělo ten důsledek, že se Sebevražda konečně dočkala i českých čtenářů. 
Přinejmenším se český čtenář Sebevraždy mohl pomalu začít formovat, neboť se 
dokonce v průběhu soudního řízení sám takto počátečně definoval: „Pokud tkne se 
spisu 'Selbstmord als sociale Massenerscheinung' – nechci věřiti, že by se jednalo panu 
profesorovi o americkou reklamu pro knihu – nestojíť v žádném poměru k důvodům 
'opravy'; také nemožno dospěti k závěrce že v článku tvrzeno jest o knize té něco, co 
sám jsem z ní nevyčetl.“36 Byly to nesmělé začátky tohoto čtenáře a byl to čtenář 
nedobrovolný, neboť se jedná o slova dr. Podlipného, jenž zastupoval v přelíčení 
redaktora Národních listů Josefa Anýže a musel si v zájmu obhajoby Selbstmord přečíst. 
Kromě Otakara Hostinského je tak doktor práv Jan Podlipný (1848 – 1914)37 druhým 
prokazatelně doloženým českým čtenářem Masarykovy habilitace. Zcela 
symptomatické je podezření, že si Masaryk článkem v Času pouze dělal reklamu pro 
americké vydání své knihy. Ke cti dr. Podlipného slouží, že tomuto obvinění nevěřil, 
stejně jako nevěřil v Masarykovo autorství článku Naše dvě otázky. Kromě toho autora 
Selbstmordu i poučil: „Pan profesor patrně snad poznává, že spis jeho nebývá na mnoze 
dobře pochopen; hájí úzkostlivě své stanovisko, a každé slovo  samovražda  vztahuje 
k sobě. Důsledně mohl by i každou lokálku se záhlavím 'Samovražda' vztahovati k 
sobě.“38 Pan profesor jistě odešel od soudu potěšen, přestože jeho žaloba byla 
zamítnuta. A jak řečeno, napsal tři dny po přelíčení novou opravu. 

Vytištěna byla 10. 3. V odpovědi na ni stojí: „Profesor T. G. Masaryk napsal spis o 
samovraždě, stal se dědicem zámožného samovraha, který zajisté nebyl při zdravém 

                                                 
35 Tamtéž. 
36 Národní listy, 27, 5. 3. 1887, č. 63, s. 2. 
37 Jan Podlipný se stal o deset let později starostou města Prahy a po Tyršově smrti prvním starostou České obce 
sokolské. 
38 Národní listy, 27, 5. 3. 1887, č. 63, s. 2. 
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rozumu, když mu jmění své odkázal, prof. Masaryk podjal se práce nevlastenecké a 
hlásá zásady zhoubné, jež každý poctivý Čech s opovržením jako svrchovanou 
hanebnost odmítá; ... To jsou fakta, proti nimž mizí všechna tvrzení, proklamace a 
'opravy'. Nejnovější 'opravou' dokázal pan professor jen přátelům veselého čtení, že 
má snad humor, o kterémž bezpochyby sám, ještě neví, a že by snad na tomto poli více 
prospěl, než svou logikou a úvahami sociologickými.“39 Po této otevřené invektivě 
následovalo další přelíčení, čtenář Masarykovy Sebevraždy však zjevně povyrostl. 
Nikoli co do počtu, neboť běží stále o téhož čtenáře, nýbrž co do porozumění: „... v 
knize žalujícího 'Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung' nalezlo by se mnoho 
míst, jež v processu tomto nalezly by zvláštní zajímavosti. ... ostří tohoto spisu 
namířeno jest proti samovraždě.“40 Bylo-li lze dříve možné podezírat dr. Podlipného 
z účelovosti jeho tvrzení, nyní již máme jistotu, že Sebevraždu opravdu četl. Je ale 
značně charakteristické, že k jejímu prvnímu tištěnému a zároveň věcnému posouzení 
došlo v soudní síni, a nikoli na stránkách odborného časopisu. 

První věcná reflexe Sebevraždy byla zřejmě chápaná jako nadměrný ústupek 
Masarykovi a odpůrcům pravosti rukopisů. Jako by spolu s uznáním odborné 
neoprávněnosti jedné hanlivě míněné metafory bezprostředně šla ruku v ruce i 
abdikace na hájenou pozici a rezignace na další boj. Reakce na ústupek v rozsahu jedné 
věty byla velkolepá. V rukopisném boji vysoce angažovaný Julius Grégr vydal sérii 
článků, v nichž se pokoušel dokázat, že samozvaní „kulturtrégři“ si prostřednictvím 
několika špatně pochopených vět ze schoppenhauerovské hatmatilky neoprávněně 
uzurpují český veřejný prostor, který zamořují nestrávenými „pojmy z německo-
filosofických brimborií“. Musím konstatovat, že čtenář Sebevraždy v Grégrovi opět 
značně oslabil. V celém textu zabírajícím několik tiskových stran, takže by zajisté spolu 
se vstupním útokem a oběma reportážemi ze soudních přelíčení vydala na menší 
brožurku, se k Sebevraždě explicitně vyjadřuje pouze v jediném případě: „Není to sice 
úkazem neobyčejným, když ten onen jednotlivec uvažuje o samovraždě, neb když 
dokonce vlastní rukou násilně zkrátí sobě život; avšak podle samého prof. T. G. 
Masaryka mají tyto 'vysoce interessantní zjevy' [zde bez paginace následuje 
bibliografický odkaz na Selbstmord, pozn. aut.] původ svůj v tělesné neb mravní chorobě. 
Jeden se zavraždí ze slabosti, druhý ze zoufalého odhodlání.“41 K takovému 
povšechnému a kromě toho i v zásadě falšujícímu výroku není zajisté potřeba 
Sebevraždu příliš podrobně studovat. Spíše se zdá, že jej Grégr kdesi v běhu zaslechl a 
nyní ho účelově využívá. Ze čtenáře Sebevraždy se takto stal žurnalista. 

Zatímco v Národních listech s filosofií sebevraždy skoncovali v dubnu, přesně 
v okamžiku, kdy se ukázalo, že nově zrozený čtenář-žurnalista Sebevraždy nemá 
v podstatě co říci, politický týdenník katolický Čech se nejprve začátkem roku podivil 
nad pokrytectvím, s nímž si její původce myje ruce nad důsledky vlastní nauky, aby 
15. července vyrukoval v úvodníku nadepsaném Učitel sebevraždy s přímým útokem: 
„Jest v Praze na universitě profesor, jenž habilitován byl na základě spisu svého o 
samovraždě, nikoliv snad proto, že v něm samovraždu zatracoval, nýbrž že ji co 
vhodné východiště z konfliktů vezdejšího života odporučoval.“42 A v Grégrových 

                                                 
39 Národní listy, 27, 1887, č. 68, s. 2. 
40 Národní listy, 27, 1887, č. 75, s. 2. 
41 Grégr, J., Filosofové samovraždy II, Národní listy, 27, 7. 4. 1887, č. 96, s. 5. 
42  Čech, 19, 1887, č. 158, s. 1. 
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stopách – ten byl většinou Čechem kacířován jako přílišný liberál a mladočech, 
nicméně v odhalení společného nepřítele došlo k chvilkovému spojenectví43 - 
pokračuje: „Z fakulty filosofické rozšiřuje se do všech žil národního života – 
nihilismus, jenž vším právem nazývá se sebevraždou. … Zdaž to není nejsprostší 
materialismus, nejhrubší nauka o síle a hmotě?“44 

Po připomenutí, že již před rokem bylo na stránkách Čecha označeno Masarykovo 
učení za „zhoubné“,45 a povzdechu, že si toho tenkrát nikdo nevšímal, neboť ateismus 
již nikoho nezajímá, avšak sáhne-li se na kořeny národnosti, tu se vzedme vlna odporu, 
přechází článek k výzvě, jež má bez ohledu na všechny spory sjednotit mladé se 
starými: „Musí v národě českém ozvati se jeden hromový hlas: pryč s tímto mužem 
záhuby, pryč s Belialem.“46 Ani mezi katolíky nebyla tedy Sebevražda čtena příliš 
pozorně. Jistý významový posun tu ovšem vysledovat lze. V katolických kruzích se 
nekladlo rovnítko mezi národ a sebevraždu, nýbrž důsledně se držel rozdíl mezi 
„národním nihilismem“ a „apoštolem sebevraždy“. Důraz se přesunul na bezbožnost 
sebevraždy, jehož apoštol musel být nihilistou čili bezvěrcem. Čtenář Sebevraždy se 
přeměnil ze žurnalisty na teologa. Stavěl se ale k textu s tímtéž neporozuměním. 

Přesto čtenář-teolog nestagnoval tak jako žurnalista a prošel jistým vývojem. 
Prokazatelně si během následujících čtyř let Sebevraždu alespoň otevřel a nahlédl do ní, 
i když, jak se dá čekat, s perspektivou, jež měla předem vytyčené hranice. Na druhé 
stránce vydání z 9. září 1891 byla vytištěna tato výzva Juliu Grégrovi: „Německý posudek 
mladočeského poslance o národě českém. Před desíti lety vydal prof. dr. Masaryk ve Vídni 
německý spis 'Der Selbstmord', ve kterém na straně 18147 konstatoval o Češích, že jsou 
po Němcích nejosvícenějšími, že jsou zvláštním příkladem 'náboženské polovičatosti' ba 
vlastně bezbožnosti, jelikož 'nikterý pokrok nevyváží ztracenou zbožnost.' O Husovi 
a jeho moderním kultě napsal pan dr. Masaryk všemu modernímu mladočešství na 
hanbu, že celý ten husismus jest jen dělaným kvítím, že jest a zůstane liberální hříčkou 
několika orgánů a většiny osvícenců, že v něm není náboženského hnutí, nýbrž 
osvícenská polovičatost a nicota - 'aufklaererische Halbheit und Haltlosigkeit'. Co 
tomu říká 'český lid' a jeho nynější svobodomyslní poslanci? Pane Grégře, dáte si to 
líbit a nepovoláte pana realistu před 'čestný soud uraženého národa'? Lže o husitismu 
dr. Masaryk, nebo Vy a Vaše 'N.L.'?“48 Z ideového hlediska šlo samozřejmě 
o provokaci, na kterou mohl Grégr odpovědět, že Masaryka před lidový soud již 
dávno pohnal a Čech mu v tomto dává za pravdu. Podstatné je, že autor článku musel 
Sebevraždu minimálně otevřít a v rejstříku najít heslo husitismus. Objevuje se v celém 
textu pouze jedinkrát a zcela zřejmě se tento ojedinělý výskyt využívá se záměrem 

                                                 
43 „Dokud člověk ten zabíhal pouze na pole náboženské a zde jako pravý 'nepřítel člověk' rozséval koukol čirého 
ateismu, dotud u nás se mlčelo; když ale koukol svého nihilismu a samovraždy začal rozsévati i na roli národa 
dědičné, tu teprv ozvaly se hlasy. A hlasy ty vyšly z tábora mladočeského. Jsme však i tomu nemálo povděčni a přáli 
bychom si, aby alespoň v tomto staří s mladými svorně si vedli.“ Tamtéž. 
44 Tamtéž. 
45 Odkazuje se zde s největší pravděpodobností na tato slova: „Profesor Masaryk jest nevěrcem, ne-li do konce 
atheistou. Taký dojem činí na mne poslední jeho dva spisy. Jeho náhledy o původu lidské řeči a náboženství jsou 
naskrz materialistické. Křesťanství jest mu stejným mythem, jako kterékoli vyznání fetišské.“ Čech, 18, 1886, č. 106, 
s. 2. 
46 Čech, 19, 1887, č. 158, s. 1. 
47 V českém vydání Sebevraždy na straně 152-153. 
48 Čech, 23, 1891, č. 204, s. 2. 
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pošpinit předešlou fázi vývoje čtenáře Sebevraždy, avšak i v tomto nepatrném vývoji 
shledávám obrovský pokrok oproti čtenáři-žurnalistovi. 

Že studium Sebevraždy čtenářem-teologem pokračovalo, dokazuje článek Komický 
vynález realistického „Času“ z 13. prosince 1893. V něm se nejprve tvrdí, že ve spisu 
žádného preláta nenajdeme prohlášení, jež by naznačovalo, že Masaryk schvaluje 
sebevraždu, „ale toho nalézáme v nich, že dotčený mimořádný pan profesor na str. 
243 svého nesmrtelného díla: 'Der Selbstmord und die sociale Gefahr' samovraždu 
omlouvá níže tím, že prý samovražedník tak činí, poněvadž jsa k tomu determinován, 
tak učiniti musí vniternou nezbytnosti“,49 z čehož autor článku vyvozuje, že Masaryk 
je vyznavačem determinismu stejně jako kdysi Luther. Již Lessing přitom označil 
determinismus za bestiální, neboť by se jím dal ospravedlnit jakýkoli zločin. 
Deterministu Masaryka lze tudíž označit za obdobně bestiálního, což dokazuje i to, že 
svého času ukázal katolictví záda a obrátil se k učení výše řečeného Luthera. Takový 
blud nemůže vést k ničemu jinému než k životu na úrovni zvířete, který je lépe 
předčasně ukončit. Masaryk sice sebevraždu nehlásá, ovšem způsobem svého života 
ji vyvolává: „To preláti podle pravdy pravili, ale nikoli, že pan dr. Tomáš Masaryk 
samovraždu schvaloval, spíše se pan Tomáš Masaryk sám do tohoto mínění vpracoval, 
snad že konkrétní logikou, snad také kvůli nějakému mučednictví od prelátů 
trpěnému.“50 

Kromě chybně uvedeného názvu knihy se autor článku dopustil několika dalších 
nepřesností. Své ostří zřejmě zaměřuje na Masarykovu větu: „Připouštím, že jsem 
rozhodný determinista...“51, avšak příliš se nechává spolu se svými preláty strhnout 
vlastním předporozuměním pojmu, aniž by jej dále konfrontoval s textem. Proto mu 
unikla zásadní diference, jíž Masaryk zavádí mezi determinismem a fatalismem. 
V napětí mezi těmito dvěma póly Masaryk rozehrává závěrečné pasáže knihy. Sice se 
zdá, že jde spíše o prostředek, jak uniknout rozpakům nad pocitem nedohotovenosti 
celé koncepce: „Bojím se, že výsledek, k němuž jsem došel, neuspokojí mnohého 
z mých čtenářů.“52 Přesto je to způsob, jak přiznání k determinismu přinejmenším 
korigovat a vnést do jeho rámce možnost lidské svobody. O problematičnosti 
takového pojetí nemůže být pochyb, avšak snahu Masarykovi upřít nelze. Čtenář-
teolog se zde nedokázal vymanit ze svého předsudku, jenž má silně politické pozadí: 
„... avšak prelátům a katolíkům méně na tom záleží, co soudí pan dr. Masaryk 
o samovraždě, ale zda má v úctě stěžejní základy náboženství, a zejména, zdali ještě 
trvá při svém náhledu, že články víry jsou pouhá mínění, čili zdali se ještě přiznává ku 
náboženskému nihilismu, jež jest dogmatickým, podkladem sociální demokracie.“53 

Jan Herben ve své Knize vzpomínek podává důležité svědectví ke genezi čtenáře-
teologa Sebevraždy. Vypráví, jak kardinál Schönborn, který bezmezně věřil všem 
denunciacím o Masarykovi, jež v katolickém týdeníku vycházely, že „jest ateista, že 
hlásá sebevraždu, že je cynik, že kazí mládež, slovem, že podrývá náboženství“,54 
a povzdechl si někdy v roce 1888 před jakýmsi důležitým státníkem, kdo se dnes může 
vyučovat na univerzitě. Vzniklo z toho prý pozdvižení a ministerstvu vyučování bylo 

                                                 
49 Čech, 25, 1893, č. 283, s. 2-3. 
50 Tamtéž. 
51 Masaryk, T. G., Sebevražda, s. 182. 
52 Tamtéž. 
53 Čech, 25, 1893, č. 283, s. 3. 
54 Herben, J., Kniha vzpomínek, c. d. s. 415. 
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okamžitě nařízeno, aby přezkoumalo Masarykovy spisy, především Selbstmord. 
„Svědomitý ministerský úředník předložil výtah a názory profesora Masaryka. Z toho 
byl ovšem nový poplach, jenže opačný. Vyšlo nad slunce jasněji najevo, že profesor 
Masaryk právě nedostatkem náboženství a ztrátou víry v boha vykládá ty hrozné 
sebevraždy, že vůbec knihy jeho jsou vysoce ethické...“55 Není třeba Herbenovi věřit 
na slovo, rozhodně nebyl při pozorování událostí nestranným divákem, jeho 
vyprávění ale vrhá jiné světlo na postavu čtenáře-teologa. I jeho zdánlivě svědomité 
citace ze Sebevraždy a náznaky kritičtějšího přístupu k textu byly nakázány shora. 
Charakter výše uvedených příkladů tomu odpovídá. Vždy se jednalo o vytržené 
pasáže, které byly následně účelově vyloženy. Zdá se, že ještě na přelomu století byl 
skutečným čtenářem Masarykova spisu pouze dr. Podlipný. 

Rezistenci českého čtenáře dokládá zakladatel a šéfredaktor kulturního měsíčníku 
Osvěta, který si ještě v roce 1899 neoblomně stojí za tím, že „Povolaný a vyvolený 
filosof sebevraždy nechává jiných, aby si brali život – s Pánembohem, když se jim to 
líbí, – sám se na ně klidně dívá, mudruje o nich a popřípadě zamkne dědictví po nich 
do své wertheimky.“56 A to připomínám, že Masaryk v jednu dobu u Vlčka bydlel a 
že Osvěta byla jedním z nejkvalitnějších intelektuálně zaměřených časopisů té doby. 

Sebevraždě zkrátka nebylo přáno získat si náklonnost českého čtenáře. Když v roce 
1904 píše František Krejčí do České mysli recenzi na první překlad Selbstmordu, která 
je nanejvýš výmluvná, mohl pozorný a obeznámený čtenář v pozadí jeho slov 
zaslechnout mnohé z již řečeného: „Konečně vychází po česku spis, který r. 1881 vyšel 
ve Vídni pod názvem: Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung a učinit auktora 
známým v učeném světě. Jakkoli to zní paradoxně, přece je tomu tak: u nás spis tento 
známým, ba přímo pověstným se stal svým názvem a nikoli svým obsahem, ač v něm 
jest v hlavních rysech naznačena celá individualita auktorova, těmi stránkami, jimiž 
tak mohutně zasáhla v život naší společnosti, jakmile s ní přišla v přímý styk. Byly to 
divné poměry – a ještě z nich nejsme venku – když mohlo se zcela opravdově a s 
nákladem všelijakého strojeného i upřímného rozhořčení obecenstvu našemu 
namlouvati, že Masaryk je filosofem sebevraždy, t, j. že jeho filosofie je taková, že vede 
k sebevraždě znehodnocením všeho, co dnešní společnosti je svato, lépe řečeno: má 
býti svato, náboženství, národnosti, rodiny, života. Než nechme vzpomínek. Nyní má 
každý příležitost přesvědčiti se o obsahu knihy, a dal-li se kdysi svésti stranickými, 
nepravdivými výkřiky, nechť dá auktorovi zadostiučinění.“57 Zároveň je ale 
Masarykovi položena otázka, jež konečně vyznačuje možnosti, jak by se bylo možno 
se spisem vyrovnat, a kde by mohla spočívat jeho, nikoli smyšlená, nýbrž filosoficky 
oprávněná kritika: „Sdůrazňuje-li auktor moment náboženský, jest to zcela oprávněný 
důsledek jeho ethického stanoviska, kterým se neprejudikuje o poměru náboženství a 
mravnosti. Není pochyby: budou-li lidé nábožní, budou mravni a nebudou se vražditi. 
Otázka, mohou-li a budou-li moci býti nábožnými, zůstává otevřena.“58 

Sebevražda se nakonec svých kritických čtenářů dočkala. Poměrně zevrubné a 
povětšinou kritické zhodnocení podávají např. Josef Král, F. X. Šalda, Josef Lukl, 

                                                 
55 Tamtéž. 
56 Vlček, V., J. S. Machar & Cie., Odveta Vácslava Vlčka, in: Osvěta, 29, 1899, s. 521. 
57 Krejčí, F., T. G. Masaryk: Sebevražda, in: Česká mysl, 5, 1904, č. 5, s. 384. 
58 Tamtéž, s. 385. 
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Hromádka či Zdeněk Nejedlý. Bylo to ovšem již v době, kdy byl Masaryk již zcela 
„jinou“ osobností a polemiky o jeho habilitačním spisu se jej již dávno netýkaly. 

 

Shrnutí 

Studie mapuje recepci Masarykova spisu Der Selbstmord als Sociale 
Massenerscheinung der Modernen Civilisation (1881) před jeho českým vydáním v roce 
1904. Analyzuje dobové česky a německy psané tiskoviny a dochází ke zjištění, že do 
Masarykova příchodu na pražskou univerzitu se Sebevraždě nevěnovala téměř žádná 
pozornost. Veřejný zájem se k ní obrátil až po vypuknutí rukopisného boje. Pro 
vystižení tehdejší kulturní atmosféry je ovšem charakteristické, že převažovalo 
„denunciační“ čtení Masarykovy prvotiny, tedy, že se chápala jako oslava a přijímání 
sebevraždy nejen individuální, ale i národní. Na střízlivější a spravedlivější 
interpretaci (třebaže mnohdy kritickou) si Sebevražda musela počkat do doby po 
vydání svého překladu. To ale již Masaryk zaměřoval svou činnost na jiné oblasti 
života. 

 

Summary 

„Notes on Masaryk´s Suicide (contemporary reception till its Czech publication).“ The 
study maps the reception of Masaryk's treatise Der Selbstmord als Sociale 
Massenerscheinung der Modernen Civilisation (1881) before its Czech edition in 1904. 
It analyses printed material of the period written in Czech and German and comes to 
the conclusion that until Masaryk's arrival at Prague university, the Suicide was given 
no attention. Public attention turned to it only after the outbreak of the "manuscript 
controversy". A "denunciatory" reading of this first work of Masaryk was typical for 
the then cultural atmosphere and so it was understood as a celebration and acceptance 
of not only individual, but also national suicide. The Suicide had to wait for a more 
sober and just interpretation, albeit oftentimes critical, until the publication of its 
translation. However, at that time Masaryk was already focusing on different spheres 
of life. 
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1 Přístup k sebevraždě  
 
Sebevraždu lze charakterizovat jako násilný, nepřirozený způsob smrti, akt proti 

přirozenosti, jedná se o jakousi výjimku z pravidla. Za sebevraha považujeme osobu, 
jež si svůj život vezme úmyslně a vědomě, přeje si smrt a je si jistá, že konkrétní 
jednání, pro něž se rozhodne, ji o život připraví. Člověk se dobrovolně rozhodne vzít 
si život, důležité je zdůraznit, že se jedná o svobodnou volbu každého jedince. 
Sebevražda je násilí, které duše obrátí dovnitř sama sebe, je to tzv. autoagrese, kdežto u 
vraždy je tomu přesně naopak. „Duše osamocená, vykořeněná, zbavená pevné mravní 
opory a víry v něco, co je více než člověk, duše tonoucí ve skepsi a potácející se světem 
bez víry, neví si sama se sebou rady, nesnese vnitřní prázdnoty, chví se hořem a 
zármutkem“1 – a taková duše je pak přesvědčena o tom, že si od všech svých útrap 
pomůže tím, že násilí obrátí buďto proti sobě, nebo proti druhé osobě. „Násilná 
křečovitost moderního skeptika a vykořeněnce končí často v tělesném útoku na 
druhého člověka, v úsilí, uplatnit sama sebe a se zrůdnou svévolí pomoci si od sebe 
vraždou.“2 Duše takového jedince touží zapomenout na své problémy a koneckonců i 
sama na sebe, na to, jaká doopravdy je, co se skrývá v její hloubi.  

Zdravému lidskému rozumu se zdá sebevražda nepochopitelná a považuje ji za 
zlo. Pravdou je, že zdravý a rozumný člověk by si na svůj život nesáhl. Každý zdravý 
světový a životní názor považuje život za cenný a chrání si jej, je dle něj přirozené, že 
člověk touží po tom si svůj život a zdraví zachovat. Pokud jde o psychický a fyzický 
stav, choroby obecně disponují a determinují k sebevraždě. Nikdo nechce zakoušet 
bolest a trpět, každý touží po tom zbavit se utrpení, na bolest se nahlíží jako na zlo. 
Není proto divu, že těžké a nevyléčitelné choroby připraví (eventuálně mohou 
připravit) člověka o všechnu radost ze života, veselost a chuť žít se ztrácí, vše je 
najednou „temné“ a „prázdné“, proto dotyčná osoba usoudí, že by bylo lepší z tohoto 
světa dobrovolně odejít.   

Z Masarykovy perspektivy jsou sebevraždy a psychózy nešťastnými projevy 
všeobecné nervozity, stresu, duševního neklidu způsobeného moderní vzdělaností. 
Doba, ve které žijeme, je jistě materiální a požitkářská, tzv. konzumní, žijeme 
v konzumní společnosti a Masaryk si byl již tehdy vědom toho, že se společnost tímto 
směrem ubírá a bude se stávat konzumní do čím dál tím větší míry. „Ideálnost, 
nezištnost a umírněná zdrženlivost se stala řídkou; taková doba, kdy hmota hraje tak 
velikou úlohu, nemůže se cítit šťastna a musí dříve nebo později zpustnout a 

                                                 
1 Hromádka, Josef Lukl. Masaryk. Brno: L. Marek, 2005. ISBN 80-86263-58-4, s. 241.  
2 Tamt.  
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zbahnět.“3 Sečteno a podtrženo, stoupající počet sebevražd a duševních nemocí lze 
považovat za nejsmutnější a zároveň nejvýznačnější důsledek doby, s tímto tvrzením 
by bylo možné souhlasit jak v době, ve které žil Masaryk, tak i v nynější době.    

 
1.1 Rozklad společnosti  

 
T. G. Masaryk byl svědkem duchovních, myšlenkových i sociálně politických 

problémů své doby. Jeho doba se vyznačovala tím, že byl konec starým 
(náboženským) autoritám, člověk se již nadále nemohl opírat o to, v co věřili lidé v 
minulosti a co jim bylo pevným bodem a oporou. Nastal úpadek starého světového 
názoru, ale i mravnosti a slábl vliv oficiální církevní autority. Úloha církevní autority 
byla významná, neboť byla jedinci oporou a skýtala mu pocit vyrovnanosti, ale nejen 
to, byla také poutem, jež stmelovalo společnost. Lidé již zkrátka přestali věřit tomu, 
v co věřily generace před nimi a největším problémem je, že se nezdá, že by se lidem 
podařilo nalézt novou jistotu a oporu.  

Vše, co bylo dříve bezpodmínečně závazné a platné se ukázalo jako zdánlivé, náhle 
se to vše začalo jevit jako iluze. Moderní člověk připadal Masarykovi „jako nešťastný 
poutník po troskách a rozvalinách starých svatyň a chrámů; anebo aspoň jako občan 
země, kde lidé vypověděli poslušnost dosavadním řádům a nyní se potácejí bez vnitřní 
závaznosti, bez autority a bez pořádku“.4 Lze jistě souhlasit s tím, že „sebevražednost 
se stala společenskou chorobou teprve v nové době, kdy nevěra a skepse, myšlenková 
rozháranost a mravní nejistota vytlačily dřívější pevný světový názor, určitý mravní 
řád a víru v Boha“.5 Vzrůstající počet sebevražd je dle Masarykova názoru následkem 
úpadku světového názoru, jenž byl jednotný a který křesťanství přivedlo do všech 
vzdělaných zemí. Všichni lidé jej dříve sdíleli. Masaryk nabyl přesvědčení o tom, že 
nepokoj a rozklad moderní společnosti je na vzestupu, viděl to jako nevratné, a proto 
praví, že: „Buď my sami, anebo naše děti a naši přátelé, musíme zápasit v pravém 
slova smyslu o svou duši proti moderní pochybovačnosti a vykořeněnosti.“6  

 
1.2 Komparace a analýza příčin sebevražednosti  

 
Masaryk provádí komparaci a analyzuje příčiny, které přimějí lidi k tomu, že se 

rozhodnou ukončit svůj život. Zjišťuje příčinu vzrůstu sebevražednosti v moderní 
době. Primárně chce přijít na kloub tomu, proč v minulosti lidé tragickým událostem 
a otřesům převážně odolávali, kdežto dnes čím dál častěji rychle kapitulují a rezignují 
a přestávají mít sílu „jít dál“. Srovnává četnost sebevražd dle pohlaví, konkrétních 
národů, místa bydliště (město a venkov), politických systémů, myšlenkových sklonů, 
dále se zaměřil na povolání, věk, pohlaví, náboženské vyznání.  Soustředil se na 
nejrůznější sociální vlivy a vliv vzdělání, povah, chorob, obzvláště těžkých a 
nevyléčitelných, ale také jej zajímal např. vliv počasí a ročního i denní doby. Kladl si 
otázku, jakou roli hraje např. osamocení, ztráta někoho blízkého a milého, změna 
způsobu života, náhlá negativní zpráva, válka, alkoholismus, pocit ukřivděnosti či 
viny.  
                                                 
3 Masaryk, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, s. 62. 
4 Hromádka, Josef Lukl. Masaryk, s. 237.  
5 Tamt., s. 239. 
6 Tamt.  
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Pokud se jedná o roční dobu, statistické údaje dle Masaryka ukazují, že nejvíce 
sebevražd připadá na léto, resp. na první a druhé čtvrtletí, nejvíce případů sebevražd 
statisticky bývá v květnu, červnu, červenci, nejméně naopak v listopadu, prosinci a 
v lednu, jde-li o roční dobu, na jaře zaznamenáváme větší počet sebevražd než na 
podzim.7 Na jaře a v létě si jedinci následkem duševního onemocnění berou nejčastěji 
život a duševní choroby dle Masaryka obecně postihují lidi spíše v teplých než v 
chladných ročních dobách, vliv roční doby je vcelku silný, poněvadž se pro 
sebevraždu rozhodují osoby, jejichž fyzický a psychický stav není zrovna ideální, jsou 
více či méně nemocní, a proto na ně přírodní síly působí o to více a intenzivněji.8 
Statisticky dochází k sebevraždě nejčastěji v průběhu dne, nejméně často naopak 
v noci.9 V noci člověk přemýšlí o plánovaném činu, ke kterému se následně odhodlá 
ve dne.  

Ve městě dochází k sebevraždám častěji než na venkově,10 život si bere více mužů 
než žen,11 protestantské země jsou chorobou sebevražednosti zasaženy hlouběji než 
katolické a pravoslavné.12 Počet sebevražd u vzdělaných národů stále roste. Co se týče 
nevzdělaných národů, zde se sebevražda vůbec nevyskytuje, ačkoli jsou tito lidé 
maximálně vystaveni vlivům přírody jako žádný jiný národ, naopak u vzdělaných 
národů, zejména u Evropanů, bývá sebevražda téměř na denním pořádku.13 Důvodem 
je to, že divoch se koncentruje pouze na vnější svět a nikoli na své vlastní nitro, není 
pohroužen sám do sebe. Objektivita divochů (a dětí) je příčinou toho, proč se nikdy 
nedopouštějí sebevraždy a ani by nad tím, že by si vzali vlastní život, nikdy 
neuvažovali. Masaryk by souhlasil s tvrzením, že k tomu, aby bylo teoreticky možné 
přát si svou smrt, je nezbytné znát své nitro, svou duši, soustředit se primárně na své 
nitro, na to, co je v hloubi naší duše ukryto. Z jeho perspektivy se přírodní člověk se 
na rozdíl od vzdělaného vyznačuje svou objektivitou, kdežto vzdělaný člověk je 
subjektivní a vztahuje mnohé anebo dokonce všechno na sebe sama, následně se vším 
do velké míry trápí, „utápí“ se v tom a trpí tím, bere mu to spoustu energie, vysiluje 
se, neboť nese příliš těžké „břemeno“.    

Dle Masaryka je tudíž zhoubou tzv. subjektivismus. Tento pojem chápe jako 
permanentní zaobírání se sebou samým, zahleděnost do sebe, je to odchýlení se „od 
zdravého sebevědomí otevřeného objektivního života k sobectví, k sebelásce a 
konečně k solipsismu“.14 Solipsista je pro něj vrcholem nemocné duše, trpí tím, že je 
příliš zaujatý sám sebou, je uzavřený před světem, soustředí se sám na sebe, není zde 
přítomna zdravá otevřenost vůči druhým lidem a ke světu. „Lidé, kteří ztrácejí dotek 
s objektivním světem jasu, práce a radosti ze života, začnou pochybovat o vlastní 
skutečnosti a pokoušejí si ji ověřit tím, že na ni útočí.“15 Masaryk je přesvědčen o tom, 
že subjektivista ve finále zabije sám sebe či druhé.  

                                                 
7 Masaryk, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, s. 21. 
8 Tamt., s. 22-23. 
9 Tamt., s. 24. 
10 Tamt., s. 44. 
11 Tamt., s. 30. 
12 Tamt., s. 80. 
13 Tamt., s. 26. 
14 Kohák, Erazim. Domov a dálava: kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení. 2., rozš. a opr. vyd. Praha: 
Filosofia, 2010. ISBN 978-80-7007-340-7, s. 169-170. 
15 Tamt., s. 170. 
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Masaryk došel k závěru, že např. těžká nemoc, chudoba či zásadní a velké životní 
změny představují sice dispozici, ale nejsou tím, co by člověka fatálně přimělo k tomu, 
aby si vzal vlastní život. Ani takové zdraví, byť je sebevíce cenné, ani majetek 
nezaručuje definitivní ochranu před sebevraždou. Masaryk si proto uvědomuje, že 
musí opustit běžné prostředky empirické vědy, aby se mohl dostat za hranice toho, co 
zachycují běžné statistiky. „Neboť ty statistiky byly dělány podle toho, co u sebevrahů 
bylo, ale jádro věci nepochybně bude spíše v tom, co jim jako prostředek obrany 
chybělo.“16       
 
1.2.1 Sebevrahovo nitro  

 
Masaryk zkoumá lidské nitro, uvažuje nad tím, co sebevrah prožívá, co se v hloubi 

jeho duše odehrává, snaží se přijít na to, co jej definitivně přiměje, aby si vzal vlastní 
život, proč jej život již netěší a považuje svou situaci za bezútěšnou a své utrpení za 
nesnesitelné. V jakém duševním rozpoložení bývají sebevraždy obvykle vykonávány? 
Pokud jde o sebevraždy, při jejichž vykonání nehrála roli psychóza, je nutno 
podotknout, že drtivá většina z nich nebývá vykonána za jasného a ničím 
nezatemněného vědomí. „Většina sebevražd se děje ve stavu jisté duševní deprese; 
člověk, který se považuje za tak nešťastného, že se rozhodne dobrovolně život opustit, 
nevyhnutelně pociťuje velikou duševní úzkost a duševní bolest.“17 Melancholie je 
tudíž nepochybně pro duševní rozpoložení sebevrahů typická. „Jakmile se ztratila 
rovnováha mezi rozumem a srdcem, mizí duševní svěžest a odolnost, a následkem 
toho je napětí, vzrušení, duševní nemoc.“18 Je nezbytné znát celý život takových 
nešťastných a zlomených lidí a všechny různé okolnosti atd., neboť jedině takto 
můžeme porozumět tomu, proč se rozhodli tak, jak se rozhodli a proniknout „do 
hlubin“ jejich duše. Masaryk by se jistě ztotožňoval s tím, že je v první řadě zapotřebí 
učinit si „komplexní obrázek“ a snažit se pochopit všelijaké důvody a souvislosti.     

Vychází najevo, že ústřední roli při rozhodování o tom, zda si vzít či nevzít vlastní 
život nesehrávají přírodní, společenské či kulturní podmínky. Tyto všechny podmínky 
nám nepomohou k tomu, abychom mohli porozumět lidské duši, jejím hlubinám, kde 
se odehrává finální rozhodování o tom, zda nadále zůstat naživu, či nikoli. Proniknout 
do sebevrahova nitra není jednoduché, ale lze se o to pokusit a snažit se mu 
porozumět. K tomu je ale zapotřebí, jak upozorňuje J. L. Hromádka, abychom přestali 
být pouhými pozorovateli a neutrálními popisovateli, „když s ním vedeme jakoby 
rozhovor nebo zápas o bytí a nebytí“.19 Teprve poté nám bude jasné, že finální 
příčinou sebevraždy nebývají vnější události a poměry (např. hospodářské obtíže, 
hlad, nešťastná láska, zklamání, ztráta apod.): člověk se rozhodne vzít si život tehdy, 
ztratí-li smysl života a víru v lidské poslání. Dle J. L. Hromádky vnější příčiny a tělesné 
nebo hospodářské obtíže nejsou irelevantní, nebývají ovšem finálním důvodem, nýbrž 
ukazují nám vnější stránku niterného duševního života, zastává stanovisko, že „za 
stejných vnějších okolností odolává člověk, který je vnitřně vyrovnán, má mravní sílu 
a energicky věří ve vyšší smysl života; ale klesá bytost duchovně rozeklaná, mravně 

                                                 
16 Machovec, Milan. Tomáš G. Masaryk, s. 54. 
17 Masaryk, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, s. 89.  
18 Tamt., s. 100. 
19 Hromádka, Josef Lukl. Masaryk, s. 239.  
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ochablá, rozežraná náboženskými pochybnostmi, bez víry a bez naděje“.20 Pro nás 
z toho všeho vyplývá, že bychom měli vždy soudit „knihu“ nikoli dle „obalu“, ale dle 
„obsahu“, teprve pak se můžeme vžít do nitra nešťastné a zlomené osoby, jež ztratila 
chuť žít a jako jediné východisko vidí dobrovolný odchod z tohoto světa.   

 
1.3 Náboženství  

 
Podívejme se, zda a jakým způsobem ovlivňuje život člověka a jeho „chuť 

žít“ náboženství a víra. Masaryk přikládal monoteistickým náboženstvím značnou 
váhu, jelikož naplňují člověka vírou v Boha a v nesmrtelnost, v nepřízni osudu mu 
náboženství dodává útěchu, sílu a naději, v důsledku čehož nábožný člověk nikdy 
neztrácí chuť žít. Lidé samozřejmě potřebují duchovní vedení k pravdě, dobru a 
krásnu; na této cestě je však může vést jen a pouze taková síla, která dovede vyplnit i 
ty nejvnitřnější hlubiny lidské duše, což dokáže jen náboženství. Pokles nábožnosti a 
moci církve zapříčiňuje současně také ztrátu útěchy, naděje a radosti ze života. 
Nenábožnost doby je příčinou moderní sebevražednosti, nenábožnost je primární 
příčinou a největším problémem. Bez náboženství a mravnosti nelze nést tíhu života 
tak, jako je s to ji nést člověk nábožný a mravný. Na vlastní nábožnosti a církevnosti 
tudíž vskutku záleží. 

„Základním pilířem křesťanského učení je vznešený a čistý monoteismus, víra 
v Boha nejenom spravedlivého a svatého, nýbrž i milujícího stvořitele a zachovatele 
veškerenstva a zvláště lidí, jeho dětí.“21 Taková víra je povzbuzující, konejšivá, dodává 
člověku pocit jistoty, životní opory, naději, naplňuje jej silou. Víra v Boha, jenž je 
nanejvýš moudrý, mocný, dobrotivý a také přesvědčení o tom, že naše duše je 
nesmrtelná nedovolí člověku, aby ani tehdy, stihne-li jej nepřízeň osudu a životní rány, 
propadl zoufalství a byl nešťastný, život mu pak vždy a za všech okolností, ať se děje 
cokoli, připadá milý a cenný, bere jej jako dar a náležitě si jej považuje, nikdy by se o 
něj nechtěl dobrovolně připravit.  

U každého národa se v minulosti již někdy přihodilo, že náboženství ztratilo svou 
moc a potom se následně čím dál častěji začínají vyskytovat případy sebevraždy. 
Masaryk soudí, že dle našeho přesvědčení jsme s to milovat a zakoušet krásné, 
ušlechtilé city, ve skutečnosti se ovšem z jeho optiky jedná o pouhé zdání, iluzi. On 
sám podotýká, že „chorobná sentimentalita a opravdový, pravý, teplý, živý a původní 
cit není totéž“.22 Chceme-li, aby klesala sebevražednost, musíme ostatní lidi naplnit 
sílou a energií, je zapotřebí poskytnout jim pocit jistoty a dát jim mravní oporu. 
„Musíme vystoupit sami ze sebe, musíme ustat rýt ve svém nitru a poopravovat své 
srdce vlastním rozumem; musíme nabýt zájmu o vnější svět a o společnost, musíme se 
naučit oddanosti.“23 

 
Závěr  

 
Obrovským problémem je, že rozum moderního člověka kráčí jinými cestami než 

cit a morálka, jeho názor na svět a na život ho nepřivádí do stavu vnitřní jednoty, 
                                                 
20 Tamt.  
21 Masaryk, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, s. 132. 
22 Tamt.  
23 Tamt., s. 180. 
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nepomáhá mu k dosažení harmonie. Vládne všeobecná nervozita, stres, jež je 
způsoben moderními společenskými zařízeními. Díky tomu může člověk následně 
psychicky ochořet a dokonce jej to může třeba i přimět k tomu, že se rozhodne vzít si 
vlastní život. Masaryk vidí problém v absenci pevného, stálého světového a životního 
názoru: ten je ovšem dle Masaryka identický s naší sebereflexí. Člověk trpí, je nešťastný 
a přeje si již dále nebýt naživu, protože není vnitřně jednotný, ba naopak rozpolcený, 
nedaří se mu dosáhnout vnitřní harmonie, jeho vlastní existence mu přijde zbytečná a 
nežádoucí, připadá si osamocený, bez lásky a bez opory, cítí se tak, jako by byl cizí, 
jako by nikam nepatřil, jako by na něj všichni zapomněli a nikdo jej nepotřeboval a 
nepostrádal.  

Ve 20. století proti sobě stojí pokrokové myšlenky a iluze starého světa, resp. 
dochází k rozchodu „s jeho iracionalismem, s existencialistickou filosofií bytí i 
s neschopností křesťanství uspořádat v sociálně ekonomické oblasti život tak, aby 
společnost mohla žít bez obav z krizí, sociální bídy a válek“.24 Masaryk kritizuje starý 
církevní a politický svět, jeho reakční neomylnictví a duchovní násilí, obrací se proti 
vedoucím myslitelům moderního světa, avšak přijímá vlastní odpovědnost za hříchy 
dnešní doby. Věří však v lidství, je přesvědčen o hlubokém smyslu lidské historie a 
mimo jiné je pro něj typická víra v prozřetelnost. Věří v to, že lze reformovat 
jednotlivce i společnost, že je možné vybudovat nový svět, jenž bude lepší, rozumově 
i mravně silnější, sociálně spravedlivější a bude v něm vládnout politická svoboda. 
„Ovšem ví, že je nutno pracovat hlavou i rukama, a je třeba teplého a milujícího 
srdce.“25 

 

Shrnutí  

Text analyzuje problém sebevražednosti u T. G. M. a koncentruje se primárně na 
hledání příčin sebevražednosti z perspektivy Masaryka. Posléze bude objasněno, jak 
lze porozumět sebevrahům a tomu, co se v jejich nitru odehrává. Ústřední kladenou 
otázkou je, jakým způsobem bychom měli k takovýmto lidem přistupovat? Jak se jim 
lze přiblížit? Jde-li o otázku smrti, zdá se patřičné vycházet z přesvědčení, že „člověk 
je mezi životem a smrtí, člověk sám, udržení jeho existence zdaleka není něčím tak 
samozřejmým, jak se předpokládá, jeho pokrok a vědění zdaleka nemají tak 
samozřejmě jednoznačný smysl“.26 Nelze popřít, že smrt se přirozeně zdá něčím 
děsivým, málokdo se nepochybně cítí klidný a vyrovnaný při pomyšlení na to, že jí 
jednoho dne neunikne a že je součástí koloběhu života. Nikoho z nás nemine. Téměř 
nikdo z nás jí není s to odhodlaně hledět tváří v tvář; „znepokojuje lidi, jako slunce 
oslepuje oko – a přece ji tak mnozí vyhledávají samovolně“!27 Otázkou zůstává, proč 
se někteří jedinci rozhodnou vzít si dobrovolně svůj vlastní život?   

 

 

                                                 
24 Kyselý, Jan. Moderní člověk a náboženství. Praha: SNPL, 1962, s. 16.  
25 Hromádka, Josef Lukl. Masaryk, s. 243. 
26 Machovec, Milan. Tomáš G. Masaryk. Praha: Melantrich, 1968. s. 51.  
27 Masaryk, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. 5. české vyd. Praha: 
Masarykův ústav AV ČR, 2002. ISBN 80-86495-13-2, s. 15. 
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Summary 

„Suicidality and its causes from the perspective of T. G. Masaryk.“ The text analyzes the 
problem of suicide in TGM´s philosophy and focuses primarily on searching for causes 
of suicide from the perspective of Masaryk. It will be clarified how suicide can be 
understood and what is happening inside of depressed people. The central question 
is, how should we treat these people? How can we get closer to them? It seems 
apparent that man is between life and death, we should not take man himself and his 
existence for granted, his advancement and knowledge have no unequivocal meaning. 
It can not be denied that death naturally appears to be something terrifying, most of 
people are not calm and balanced with the thought there is no escaping from dying 
and they do not want to admit it is a part of the cycle of life. The truth is that we all 
will have to face death one day. The death disturbs people, as the sun blinds the eye – 
but many people are searching for it spontaneously! The question is, why do some 
people decide to take their own lives voluntarily? 
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V této studii bude mým cílem představit roli a funkci tématu sebevraždy ve filosofii 

Gabriela Marcela (1889-1973)2. Tohoto autora jsem zvolil z několika důvodů. Jak je 
známo, jedná se o filosofa, který sama sebe líčil jako anti-systémového a svou tvorbu 
popisoval takto: „…má-li mít výraz ‚konkrétní filosofie' vůbec nějaký význam, pak je 
to především ten, že zásadně odmítá ‚ismy' a jisté školometství.“3 Myšlenka 
filosofického systému, a to zvláště toho, jehož by byl sám autorem, v něm vzbuzovala 
odpor.4 Jeho tvorba se ale přesto soustřeďovala na témata, která považoval za klíčová 
a která pravidelně diskutoval s okruhem přátel a žáků na svých proslulých pátečních 
bytových seminářích. Mezi jejich frekventanty patřili například Emmanuel Levinas, 
Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean Wahl, Paul Ricoeur a další osobnosti 
významné pro filosofické i společenské dění ve Francii v následujících desetiletích. 
Vedle Marcelových myšlenek, které se pokusím ve stručnosti představit níže, se mu 
pak stojí za to podle mého názoru věnovat právě i kvůli vlivu, který na generaci právě 
vyjmenovaných autorů měla jeho bohatá tvorba. Lze se domnívat, že řada motivů a 
jejich tematizace proslavené některými z jeho posluchačů mnohdy vděčí Marcelovi za 
více, než bývá na první pohled patrné.5 Jednou z takových otázek, která je v jeho 
uvažování takřka všudypřítomná, je i téma ukončení vlastního života. Vzhledem 
k výše popsaným okolnostem bych zde však ještě rád předeslal, že záměrem tohoto 
textu není předložit celkový, a tedy definitivní, výklad, ale spíše takový, z něhož bude 
možné sledovat způsob, jakým Marcel s vybraným konceptem nakládá. Sám autor 
k tomu uvádí: 

 
„Někdo může být udiven, kolik místa věnuji ve všech svých dílech smrti, 

sebevraždě, zradě. Zdůrazňuji, že tomu nebude věnováno nikdy dost místa a že každá 
filosofie, která se bude snažit těmto záležitostem vyhnout, nebo je nějak chytrácky 
zakrýt, dopustí se nejhorší možné zrady […].”6 

 
 

                                                 
1 Tato studie je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České republiky v rámci grantu 
GA ČR P401/15-10832S „Život a prostředí. Fenomenologické vztahy mezi subjektivitou a přirozeným světem “. 
2 Jeho první inedita pochází z let 1912/1913. Ke katolictví konvertoval v roce 1929 (ve 40 letech). 
3 Marcel, G., Přítomnost a nesmrtelnost, přel. P. Bendlová, Praha: Mladá fronta 1998, s. 7. 
4 Ibid. 
5 Jedním z klíčových aspektů jeho vlivu je paralelní formulování a promýšlení témat, která byla zpracována a 
proslavena ve fenomenologickém diskurzu (např. dichotomie Leib-Körper ve vztahu k vlastní tělesnosti, etická 
výzva Druhého, motiv jednání a volby etc.); na některá z nich odkážeme v tomto textu. 
6 Marcel, G., Přítomnost a nesmrtelnost, přel. P. Bendlová, Praha: Mladá fronta 1998, s. 22. 
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I. 
 
Sebevražda pro Marcela znamená takový akt, jímž někdo radikálně nakládá 

s vlastní tělesností, a proto nejprve stručně představím, jaký status Marcel připisuje 
tělu. Pro deskripci toho statusu sám vychází z analýz běžných zkušeností, jinými slovy 
z toho, co bychom u některých jeho současníků mohli nalézt pod pojmem 
každodennost.7 Tyto úvahy začínají u konstatování, které zná každý z nás: „Moje 
tělo.“8 Toto prosté slovní spojení je rámcem pro způsob, jakým se k tělu máme obvykle 
ve zvyku vztahovat. Pokud člověk může nazvat své tělo skutečně svým, zdá se zřejmé, 
že mu jeho tělo náleží. S tímto náležením se to na první pohled má podobně, byť v 
odlišné intenzitě, jako s vnějšími nástroji (tedy s tím, co Heidegger nazývá Zeug).9 
Marcel tvrdí, že samy hmotné nástroje každodenní potřeby, například nůž nebo lupa, 
jsou „prodloužením, rozvinutím a posílením původní schopnosti, kterou má ten, kdo 
nástroje užívá.“10 Nejde tedy o to, že by mé tělo bylo typem nástroje, ale naopak 
nástroje lze chápat jako jakousi extenzi mého těla.11 Zde však nedochází k řešení 
předloženého problému, ale naopak k jeho zacyklení. Pokud jsou věcné nástroje 
instrumenty mého těla, jakým instrumentem je mé tělo? Marcel si na tomto místě snaží 
vypomoci užitím blíže neurčeného pojmu duše. Pokud je ale tělo instrumentem lidské 
duše, nejedná se o pouhou multiplikaci tohoto paradoxu ad infinitum? 

„Člověk má tendenci své tělo pojímat jako něco, co vlastním a s čím mohu tak či 
onak disponovat; ale na druhé straně – a v hlubším smyslu – se moje tělo vzpěčuje, 
aby bylo takto pojímáno. A tento odpor nachází výraz v tvrzení, jež je filosoficky dosti 
temné, ale jež jako protest vyvěrá z hlubin mne samého: moje tělo není nějakou věcí, 
kterou mám; jsem své tělo. Smysl této věty může být objasněn jen negativně. Říkám-li 
‚jsem své tělo', znamená to především: nejsem s to definovat jakýkoli typ vztahu, který 
by spojoval tyto dva členy; já na jedné straně, moje tělo pak na straně druhé. Například 
nemohu říci: moje tělo je mým nástrojem; nebo spíše může být pro mne snadné takto 
si je představovat, ale hlubší reflexe mi ukazuje, že nakonec je tato myšlenka falešná, 
neboť pojem nástroje mě znovu odkazuje k tělu. Vždyť každý nástroj je přece jistým 
prodloužením schopností těla, a jestliže tedy tyto schopnosti pojímám jako 
instrumentální, pak upadám do nekonečné regrese.“12 

                                                 
7 Duplikování fenomenologického přístupu svých německých kolegů se zde ale Marcel snaží záměrně vyhnout: 
„Pan Stern právem upozorňuje na to, že řeknu-li: mám tělo, nemíním tím jen: jsem si vědom svého těla, ale ani: 
existuje cosi, co lze nazývám mým tělem. Zdá se, že tu jde o něco mezi obojím, o nějakou třetí oblast. Potom podniká 
analýzu silně prostoupenou husserlovskou terminologií, v níž jej nehodlám sledovat, a to tím spíše, že jeho 
výsledky, jak mi sám svěřil, ho již neuspokojují. Myslím, že se musíme zaměřit na co nejbezprostřednější vyjasnění 
a obejít se bez terminologie německých fenomenologů, tak často nepřevoditelné.“ Marcel, G., K filosofii naděje, přel. 
V. Dvořáková – M. Žilina, Praha: Vyšehrad 1971, s. 47. 
8 Marcel, G., Od názoru k víře, přel. T. Chudý, Praha: Vyšehrad 1996, s. 34. 
9 Cf. Heidegger, M., Bytí a čas, přel. I. Chvatík – P. Kouba – M. Petříček – J. Němec, 2. opravené vydání, Praha: 
OIKOYMENH 2002, s. 89-95. 
10 Marcel, G., Od názoru k víře, přel. T. Chudý, Praha: Vyšehrad 1996, s. 34. 
11 „V základě lze všechno převést na distinkci mezi tím, co člověk má, a tím, co je. Je ovšem neobyčejně nesnadné 
vyjádřit to v pojmech, a přesto to možné musí být. To, co člověk má, se zjevně vyznačuje určitou zevnějšností vůči 
němu. Tato zevnějšnost však není absolutní. V zásadě to, co člověk má, jsou věci (nebo to, co může být k věcem 
připodobněno, a to právě do té míry, pokud je takové připodobnění možné). Přesně vzato mohu míti jen něco, co 
vlastní existenci do určitého stupně na mně nezávislou. Jinak řečeno, to, co mám, se ke mně připojuje; a dokonce 
fakt, že náleží mně, se řadí k ostatním vlastnostem, kvalitám atd., příslušejícím věci, kterou mám. Marcel, G., K 
filosofii naděje, přel. V. Dvořáková – M. Žilina, Praha: Vyšehrad 1971, s. 44. 
12 Marcel, G., Přítomnost a nesmrtelnost, přel. P. Bendlová, Praha: Mladá fronta 1998, s. 94. 
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Takto lze podle Marcela postupovat bez ohledu na to, jaký pojem bychom zde 
zavedli namísto pojmu duše. Pokud člověk mluví o svém těle, zdá se to implikovat 
relaci, tedy vztah mezi dvěma odlišnými členy, přičemž zde navíc je jeden vlastněn 
druhým. Z těchto nesnází, které považuje principiálně za neřešitelné,13 se snaží 
vymotat tak, že si klade otázku, zda tato dualita, totiž podvojnost těla na straně jedné 
a nějakého blíže neurčeného subjektivním pólu na straně druhé, není pouze zdánlivá. 
Nelze jednoduše říci, že člověk je svým tělem? Takto by bylo možné vyřešit naznačené 
paradoxy. Marcel nicméně varuje, že v důsledku toho bychom pouze přitakali 
materialismu. Kdybychom totiž tvrdili, že člověk je své tělo, tvrdili bychom tím 
totožnost, která nezahrnuje nic dalšího. Člověk ale podle Marcela není pouze tělo – to 
totiž nemůže existovat samo o sobě. Pojmem, který na základě výše uvedených úvah 
zavádí, je vtělené bytí. Podstata tohoto vtěleného bytí má pak spočívat v tom, že se 
(vtělené bytí) jeví jako tělo, „aniž bychom se s ním mohli ztotožnit a aniž bychom se 
mohli od něj cítit odlišní – ztotožnění a odlišení jsou totiž úkony navzájem souvztažné, 
které lze provést jen ve sféře předmětů“.14 

Lidské tělo ale pochopitelně ve sféře předmětů vystupuje – například jako objekt 
fyziologického zkoumání. Marcel se nicméně domnívá, že tělo vyobrazené na 
stránkách učebnice anatomie není výše uvedeným „vtěleným bytím“. To tělo, které 
vidíme popsané do nejmenších detailů, není totiž ničím (natožpak mým vlastním) 
tělem. I své vlastní tělo ale mohu podrobit libovolnému zkoumání, a právě v tomto 
procesu podle Marcela dochází k abstrakci a polarizaci mezi mnou jako „poznávajícím 
subjektem“ a tělem jako „objektem poznání“.15 

V existenciální nebo lépe řečeno existenční sféře, do níž se Marcel snaží svou 
filosofii situovat, jde nicméně o abstrakci, která pole existence opouští a přibližuje se 
doméně idealistické.16 Na tomto místě s respektem a souhlasem poukazuje na 
Heideggerův koncept Bytí-ve-světě a zavádí pojem participace, který vymezuje oproti 
vztahu nebo komunikaci.17 Sám to popisuje takto: „Existence nebo, dovolíte-li mi toto 
barbarské slovo, existencialita je tedy participací, a nelze ji zpředmětnit.“18 Právě však 
sebevražda je úkonem, při němž člověk nakládá se svou tělesností tak, jako by mu 
náležela a jako by ji mohl „utratit“. Oba obvyklé významy tohoto slova v češtině 
vhodně demonstrují, o co zde Marcelovi jde.19 Na to, proč k ní lidé podle Marcela 
přesto uchylují, se zaměřím v následující sekci.  

 
II. 

 

                                                 
13 Marcel, G., Od názoru k víře, přel. T. Chudý, Praha: Vyšehrad 1996, s. 35. 
14 Ibid., s. 36-37. 
15 Cf. Husserl, E., Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II, přel. E. Kohák – M. Novák – A. Rettová – P. 
Urban – H. Janoušek, Praha: OIKOYMENH 2006, s. 139-142. 
16 Slovo „existenciální“ pro Marcela implikuje spojení s „existencialismem“, který se jako dominantní filosofický 
proud ve Francii etabloval během Druhé světové války. Přestože se podílel na jeho vzniku a popularizaci, své 
spojení s tímto směrem a zejména s myšlením Jeana-Paula Sartra spíše odmítal. Označení „existenční“ má být těchto 
konotací ušetřeno a odkazovat pouze na běžnou lidskou blíže neurčenou (ale vždy konkrétní) situaci. 
17 Marcel, G., Od názoru k víře, přel. T. Chudý, Praha: Vyšehrad 1996, s. 40. Marcelova filosofická prvotina 
Metafyzický deník vychází shodně jako Heideggerovo stěžejní dílo Bytí a čas v roce 1927. 
18 Ibid., s. 44. 
19 Tedy jako finanční prostředky či nemocné zvíře. 
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„Uprostřed tolika mlhavých mračen,“ píše Marcel, „jež od neznámé budoucnosti 
sestupují k hlubinám minulosti, která se stále méně dává rozpoznat jako něco daného, 
zůstává jedna nezaměnitelná jistota: zemřu.“20 Takto se vyjadřuje v roce 1937 na 
mezinárodním filosofickém kongresu v Paříži a následně tuto větu využívá jako 
základní stavební kámen a referenční bod celého svého exposé. Je nazváno 
Transcendentno jako metaproblematika, a Marcelovi v něm nejde o nic méně významného, 
než o bazální vyjádření lidské situace a toho, oč v ní běží. Smrt pak v této situaci hraje 
zásadní roli – nelze ji brát jako skutečnost (z toho prostého důvodu, že ještě nenastala), 
ani jako ideu. To by totiž bylo nezbytné vykonat další myšlenkovou abstrakci a brát ji 
jako objekt – například se vcítit do role někoho, kdo by mou smrt vnímal z vnějšku. 
Takto by se ovšem přestalo jednat o „mou“ smrt – a nyní by šlo o „jeho“ smrt. Se 
změnou perspektivy pozorovatele by došlo i ke změně toho, kdo v tomto abstraktním 
náhledu vlastně umírá. Má smrt se tedy zcela vymyká možnosti tematického 
uchopení, a neustále tak visí nade mnou jako drtící hrozba.21 Marcel pro popis této 
situace využívá metaforu „odsouzence, který byl uzavřen v místnosti, jejíž stěny se od 
minuty k minutě sestup[ují]”.22 V přítomné i minulé existenci není podle Marcela nic, 
co by touto přítomností mé smrti nemohlo být na mně rozdrceno a vysušeno na prach. 
Tomuto „bědnému a neurčitému odkladu“ nebo též „čekání v roli odsouzence“23 se 
tedy ve chvílích poblouznění nabízí učinit konec, a „osvobodit se tak od trýzně toho, 
co je přede mnou“.24 Tak se konstituuje to, co Marcel nazývá „metaproblematikou již-
nebytí, která je zároveň systematikou beznaděje a která může být zrušena jen 
sebevraždou.“25 Neobvyklý pojem metaproblematiky zde autor volí proto, aby 
zdůraznil výsostní (a všudypřítomný) charakter tohoto dilematu v lidském životě. 
Pojem systematiky pak akcentuje pozici lidské smrtelnosti a s tím spjaté beznaděje jako 
nutného výchozího bodu pro (systematické) uvažování o conditio humana. 

Tento moment lze připodobnit k výchozí myšlence Mýtu o Sysifovi Alberta Camuse: 
„Existuje pouze jeden opravdu závažný filosofický problém: to je sebevražda. 
Rozhodnout se, zda život stojí nebo nestojí za to, abychom ho žili, znamená 
zodpovědět základní filosofickou otázku. Všechno ostatní, zda je svět trojrozměrný, 
zda duch má devět nebo dvanáct kategorií, je až druhotné. Jsou to hry, nejdříve je třeba 
odpovědět.“26 Na rozdíl od Camusova absurdna zde však v případě Marcela člověk 
čelí beznaději.27 Rámcových paralel podobného typu lze nalézt více: Camusovo 
absurdno vyvěrá ze srovnání lidské touhy po smyslu světa a bytí, a světa, který je vůči 
těmto touhám indiferentní. Kořeny Marcelova zoufalství (které je synonymem 
beznaděje) pak vystihuje tvrzení, že „realita v sobě neobsahuje nic, pro co bych jí mohl 

                                                 
20 Marcel, G., Transcendentno jako metaproblematika, in: Bendlová, P., Gabriel Marcel, Praha: Filosofia 1993, s. 76. 
21 Cf. Heidegger, M., Bytí a čas, přel. I. Chvatík – P. Kouba – M. Petříček – J. Němec, 2. opravené vydání, Praha: 
OIKOYMENH 2002, s. 274-277, 289-291. 
22 Marcel, G., Transcendentno jako metaproblematika, in: Bendlová, P., Gabriel Marcel, Praha: Filosofia 1993, s. 76. 
23 Metafora vězení (proslavená spíše literárními texty A. Camuse a J.-P. Sartra) se v textech a přednáškách G. 
Marcela objevuje opakovaně. Dále například zde: Marcel, G., Přítomnost a nesmrtelnost, přel. P. Bendlová, Praha: 
Mladá fronta 1998, s. 21. 
24 Marcel, G., Transcendentno jako metaproblematika, in: Bendlová, P., Gabriel Marcel, Praha: Filosofia 1993, s. 76-77. 
25 Ibid., s. 77. 
26 Camus, A., Mýtus o Sisyfovi, přel. D. Steinová, Praha: Garamond 2015, s. 11. 
27 „Každého z nás se může v jistých chvílích zmocňovat pocit, že svět je uspořádán způsobem, jenž v nás může 
jedině živit pokušení beznaděje.“ Marcel, G., Přítomnost a nesmrtelnost, přel. P. Bendlová, Praha: Mladá fronta 1998, 
s. 89. 
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otevřít kredit; žádnou záruku. Je to konstatování naprosté insolvence.“28 Zatímco pocit 
(a vědomí) absurdna je pro Camuse klíčovým prvkem autentického života, Marcelova 
beznaděj rozhodně nemá pozitivní charakter, byť v jeho myšlení hraje ústřední roli:    

 
„Beznaděj může existovat v nejrůznějších formách, v každém okamžiku a na 

každém stupni. Zdálo by se, že sama struktura našeho světa nám tuto zradu 
doporučuje, ne-li vnucuje. Obraz smrti, jak nám ho tento svět nabízí, může být z jistého 
hlediska chápán jako neustálá výzva k absolutnímu popření, odpadnutí. Dalo by se 
říci, že permanentní možnost sebevraždy je v tomto smyslu záchytným bodem, a 
možná tím hlavním, všeho opravdového metafyzického myšlení.“29 

 
Na rozdíl od Camusova absurdního člověka, pro něhož je naděje iluzí a zastřením 

absurdní povahy lidských očekávání v konfrontaci s indiferentním světem, je 
Marcelovým východiskem v posledku právě transcendence a naděje. I z hlediska 
dosud řečeného by ale mělo být zřejmé, proč Marcel považuje sebevraždu za 
nepřijatelnou. Jde o takové nakládání s vlastním tělem (vtěleným bytím), které 
implikuje disponibilitu. Pochopitelně bychom mohli namítnout, že aktem sebevraždy 
člověk tuto disponibilitu ruší. Abychom to však mohli takto nazírat, museli bychom 
vykonat výše popsanou a odmítnutou abstrakci z perspektivy první osoby. 
Sebevraždu tak Marcel na poli života přirovnává k tomu, co na poli lásky znamená 
prostituce. Jak tedy s beznadějí naložit, aniž bychom se uchylovali k abstraktní či 
teologické argumentaci? Marcel se podobně jako dva jeho výše jmenovaní současníci 
obrací k antické mytologii a své stanovisko demonstruje na archetypu vybraného 
hrdiny:    

 
„Ve zmíněných okamžicích mi připadá, že jsem náhle odhodil či protrhl závoj 

povzbudivých iluzí, které mi život zakrývaly a s jejichž pomocí jsem se snažil vytvořit 
si snesitelnou existenci. Dalo by se říci, že život mi najednou ukázal děsivou tvář 
Medůzy, schopnou proměnit člověka v kámen, a tato fascinující moc jako by se přitom 
opírala o mojí vůli k přímočarosti, vůli k tomu, abych si nedal nic nalhávat. Je to 
hodina tragického pesimismu. Ta může zajisté vyústit i ve filosofii heroismu, může 
však také vést buď k sebevraždě, nebo abdikaci bytosti, jež tváří v tvář skandálnímu 
světu upadá.“30 

 
Metaforu Medúzy zde Marcel nevolí náhodně. Pokud odvážlivec neobstojí při 

pohledu do tváře života, promění se v kámen. To neznamená pouze zemřít a odejít do 
podsvětí, nýbrž vzdát se jakékoli možnosti jednání, a spolu s tím i volby (která se 
naplňuje v činu), což jsou pro Marcela základní znaky jednající osoby. Jinými slovy 
bychom mohli spolu se Sartrem říci, že se subjekt stane inertním – „bytí pro 
sebe“ pozbyde svůj temporální charakter a stane se „bytím v sobě“.31 Není to tedy 
smrt, co Marcel považoval za největší hrozbu pro člověka, nýbrž ustrnutí – abdikace 
na vlastní lidskost. V dobovém kontextu stylizace motivů „existenciální“ filosofie 

                                                 
28 Marcel, G., K filosofii naděje, přel. V. Dvořáková – M. Žilina, Praha: Vyšehrad 1971, s. 23. 
29 Ibid., s. 22. 
30 Marcel, G., Přítomnost a nesmrtelnost, přel. P. Bendlová, Praha: Mladá fronta 1998, s. 89. 
31 Cf. Sartre, J.-P., Bytí a nicota, přel. O. Kuba, Praha: OIKOYMENH 2006, s. 126. 
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pomocí antických námětů tak lze vedle Oresta, hlavního protagonisty Sartrových 
Much, a Sisyfa Alberta Camuse začlenit Persea, jehož příběh pro Marcela symbolizuje 
nezastupitelný význam lidského jednání. 

 
III. 

 
Výše naznačená linie úvah vede k otázce, zda nelze narazit na situaci, za níž by 

člověk musel volit na jedné straně mezi jednáním a smrtí současně a výše popsaným 
rezignováním na straně druhé. Při popisu této situace pracuje Marcel s pojmem 
hodnoty. O ní tvrdí, že: „[ve vztahu k životu] plní jistou funkci, jako by mu vtiskovala 
svou pečeť“.32 Tuto poměrně obecnou frázi lze pochopitelně stěží považovat za 
definici. Marcel je v nakládání s pojmem hodnoty záměrně velmi opatrný, protože mu 
jde zejména o to, aby se hodnota nechápala ve vztahu k potřebám a nehledal se její 
psychologický základ. Pojem hodnoty pojednávaný v politické ekonomii či pojetí 
hodnoty v kontextu masové kultury jsou podle něj zcestné a zhoubné.33 Koncepce 
hodnoty, kterou sám prosazuje, má naopak základ metafyzický a člověk se ve vztahu 
k ní vztahuje k absolutnu – transcendenci. V tomto vztahu je pak umožněno překonání 
meta-problematiky již-nebytí zmíněné výše. Hodnota pro něj neznamená nic, co by 
bylo spjato s nabídkou a poptávkou, nýbrž esenci hrdinských činů, které vystupují ve 
formě odpovědi na specifický typ výzvy, a to výzvy bytí. Z povahy věci jde o pojem, 
jehož obsah nemůže být komparativního charakteru. Ve vztahu k dobrovolnému 
ukončení života pak o hodnotě prohlašuje:   

 
„Hodnota se nepochybně vztahuje k určité oběti, nebo alespoň k možné oběti; 

autentickou je jedině tam, kde je nejen předpokládáno, ale i ustanoveno něco 
nesouměřitelného, něco, vůči čemuž se všechno ostatní, přinejmenším po jistou dobu, 
propadá do nebytí – všechno ostatní, včetně mne samého, jestliže tím ‚mne samého' 
rozumím jsoucno, které se sobě samému jeví jako něco, co má počátek a co musí mít i 
konec.“34  

 
Na místě, kde by Sartre mluvil o nicování libovolné hodnoty (identity) kladené 

vědomím, Marcel užívá metaforu přilnutí. K tomuto přilnutí má docházet právě 
v  jednání – činu, a tento akt může nastat i v situaci, která přináší ztrátu lidského, to 
znamená vlastního života. Je pochopitelně namístě se ptát, zda se nejedná také o 
sebevraždu, vykonanou pouze na základě specifických pohnutek. V Marcelově pojetí 
náleží diference mezi oběma událostmi do dimenze ontologické. „Sebevražda je 
bytostně odmítnutím, je to demise. Oběť je bytostně přilnutím a všechny profánní 
kritiky asketismu nedoceňovaly právě tuto jeho stránku, a tím se míjely cílem.“35 Když 
si Kirillov z Dostojevského Běsů bere vlastní život, snaží v souladu se svým 
přesvědčením vykonat akt absolutní svobod, aby tak manifestoval ničím neomezenou 

                                                 
32 Marcel, G., Hodnota a nesmrtelnost, in: Bendlová, P., Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela, Praha: 
Academia 2003, s. 58. 
33 „Nějaký mazal, jenž pracuje pro určitou klientelu, i když bude přesvědčen, že slouží umění, není nikterak 
„posvěceným“; jeho hmatatelné úspěchy, jichž dobývá, by nás neměly uvádět v omyl.“ Ibid. 
34 Marcel, G., Hodnota a nesmrtelnost, in: Bendlová, P., Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela, Praha: 
Academia 2003, s. 61. 
35 Marcel, G., Přítomnost a nesmrtelnost, přel. P. Bendlová, Praha: Mladá fronta 1998, s. 28. 
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vůli. Podle Marcela jde ale o ten největší omyl. O oběti lze totiž podle Marcela mluvit 
pouze v těch případech, kdy se vztahuje k hodnotám vtěleným. Tím se vracím 
k úvodní části této studie. „Nikdo totiž nebude souhlasit s tím“, jak píše Marcel, „že 
by měl zemřít za krásu vůbec, ba ani za svobodu vůbec; to všechno neznamená 
absolutně nic.“36 Jako přijatelné motivy pak uvádí například osvobození něčí vlasti 
nebo něčích druhů. Za absurdní naopak považuje výrok, že by někdo zemřel za 
nějakou ideu, protože jí se na rozdíl od situace bližních v nouzi nemůže akt domnělé 
oběti nijak dotknout. Naopak na výzvu druhého či druhých je možné reagovat pouze 
tak, že člověk bude souhlasit se svou smrtí, a tento souhlas podle Marcela nelze 
abstraktně oddělit od oné krajní situace, k níž člověka dovedl.37 

 
„Ten kdo dává svůj život, dává bezpochyby vše, ale pro něco, co považuje za něco 

víc, čemu připisuje větší hodnotu. Dává svůj život k dispozici této vyšší skutečnosti 
[…] a tímto způsobem dokazuje, že – smím-li to tak nazvat – situuje své bytí nad svůj 
život.“38 

Shrnutí 

Předložená studie si klade za cíl představit a vyložit motiv sebevraždy v myšlení 
Gabriela Marcela, a to zejména s ohledem na roli, kterou v tomto myšlení zaujímá. 
Hlavním důvodem pro tento přístup je fakt, že Gabriel Marcel se k tomuto tématu 
vracel opakovaně a v různých významových kontextech. Záměrem tohoto textu je tyto 
rozdílné kontexty využít a pokusit se tak předložit ucelenou podobu zvoleného 
tématu. Jako výchozí bod bude zohledněno autorovo pojetí vztahu subjektu a jeho těla 
jako půdy, na které k sebevraždě dochází; ve druhém kroku rozvedeme motiv 
zoufalství či beznaděje jako impulsu pro provedení sebevraždy; zatřetí bude 
akcentován motiv obětování jako aktu, při kterém lze sebevraždu myslet a schvalovat, 
byť právě v této formě se stává něčím od sebevraždy radikálně odlišným. Hlavními 
prameny jsou převážně autorovy eseje a texty přednášek z první poloviny 20. století, 
což umožňuje na vybraných motivech sledovat jeho mnohdy nedoceněný myšlenkový 
vliv na tehdejší intelektuální prostředí ve Francii. 

 
Klíčová slova: sebevražda; tělo; disponibilita; zoufalství; beznaděj; obětování  
 

Summary 

„Role of the concept of suicide in Garbiel Marcel´s thinking „ The present study aims to 
depicture the motive of suicide in the thought of Gabriel Marcel, while taking into 
consideration the general role it plays in his work. The main reason for choosing this 
approach is the fact that Gabriel Marcel dealt with the issue of suicide continuously in 
various contexts. The goal of this text is hence to harvest these different contexts and 
attempt to present a whole-like form of this motive. As a starting point, we will 

                                                 
36 Marcel, G., Hodnota a nesmrtelnost, in: Bendlová, P., Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela, Praha: 
Academia 2003, s. 62. 
37 Cf. Levinas, E., Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, Édition 8. Paris: Livre de Poche 2013, s. 179-188. 
38 Marcel, G., Přítomnost a nesmrtelnost, přel. P. Bendlová, Praha: Mladá fronta 1998, s. 28. 
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reconstruct author’s conception of relation between a subject and its body as a basis, 
on which the suicide is being committed; in the second step we will follow up with a 
presentation of despair or hopelessness as an impulse for the act itself; thirdly we will 
stress the case of sacrifice as an act in which the suicide can be contemplated and 
endorsed, even if in this form it becomes something radically different from suicide. 
The principal sources are author’s essays and lecture texts from the first half of 20th 
century, which allows an outlook of the often underrated philosophical influence of 
the author on then contemporary intellectual environment in France. 

 
Keywords: suicide; body; disponibility; despair; hopelessness; sacrifice 
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1. Palach jako symbol 
 
Svůj výklad Palacha a jeho sebeupálení z ledna roku 1989uvádí Hejdánek dvěmi 

hlavními otázkami.1 První je možné shrnout takto: Má smysl, aby student, kterého 
nikdo nezná, provedl takový čin, a čeho doufá, že tím dosáhne? Druhou otázkou pak 
je: „Kdo nebo co dává Janu Palachovi právo, právě jemu a nikomu jinému, aby se stal „hořící 
pochodní“, „lidskou pochodní“?“ Jinými slovy, na základě koho nebo čeho dal Palach 
sám sobě „pověření“ - jak to Hejdánek nazývá - provést takový čin? 

V roce 1989 má Palachův čin silnější odezvu než v jeho době. Tato odezva je 
manifestovaná veřejnými vystoupeními, deklarujícími nedemokratičnost a lidskou 
nekorektnost stávajících představitelů státu. Čím více jsou podobná vystoupení 
potlačována, tím více je Palachův čin oživován a posilován. A čím více jsou vzpomínky 
na jeho čin potlačovány, tím více potvrzují jeho význam. Přitom původně - jak 
Hejdánek zdůrazňuje - tak silný význam Palachův čin neměl. A nebýt tak silných 
reakcí k potlačení významu jeho činu ze strany státu, nevyvolal by žádnou 
významnou reakci ani ve společnosti.  

Právě reakcí státu na Palachův čin se dostalo aktu jeho sebeupálení povahy 
významuplné skutečnosti - snahou o její potlačení stát prokázal, že Palacha k jeho činu 
„pověřil“, resp. prokázal, že Palachovi dal k sebeupálení „právo“ a spolu s tím dal jeho 
činu v konečném důsledku i „statut společenského symbolu“.  

 
2. Povaha symbolu a výzva činu 

 
V tomtéž měsíci se Hejdánek zabývá otázkou povahy symbolu. Této povaze 

rozumí jako vyjevení, znázornění či učinění zřejmým toho, co se nachází za symbolem. 
Co potřebuje ke své zřejmosti symbol, není smyslově vnímatelné ani názorné, natož 
pak dokonce „vyslovitelné“: „U symbolu už přestává záležet na nositeli a na jeho povaze - 
všechna důležitost, všechen smysl a význam se koncentruje už mimo něj a nezávisle na něm. 
Minulost se najednou stále ještě odehrává, děje, stává.“2Časovost, na kterou zde Hejdánek 
poukazuje, je jedním z ústředních aspektů symbolu a toho, co se vposled za symbolem 
skrývá. 

 
Alespoň částečnou odpověď na otázku, co Hejdánek míní, když hovoří o 

nevnímatelnosti a nevyslovitelnosti, kterou má teprve symbol učinit zřejmým, 

                                                 
1 L. Hejdánek, Myšlenkový deník 1989, online: 
https://www.hejdanek.eu/Archive/Detail/1133[13. 12. 2018] 
2 L. Hejdánek, Myšlenkový deník 1989, poznámka číslo 89-039. 
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můžeme nalézt v krátkém textu z následujícího roku, Symbol a skutečnost.3V něm 
Hejdánek hovoří o Palachovu činu jako o odpovědi na výzvu, která jej oslovovala 
v době následující po srpnové invazi. Tato výzva nebyla výzvou k sebeusmrcení, 
nýbrž vyzývala k takové odpovědi, jejímž prostřednictvím by se stala povaha nynější 
skutečnosti zřejmou. Jinými slovy, symbol Palachova sebeupálení spočívá 
v „ozřejmění“4 výzvy k činu, k reakci na skutečnost. Takové výzvě je vystavený každý 
člověk v každém okamžiku svého života, ale reagovat na ni vyžaduje porozumět ji. 

Proto může Hejdánek v roce 1989 říci, že ve skutečnosti není důležité, co Palach 
chtěl svým činem říci anebo jaké motivy ho k jeho činu dohnaly. Podle Hejdánka byl 
Palach nedospělým a nevyzrálým, a nebýt následovné reakce ze strany státu, zůstal 
by význam jeho činu banálním. Nicméně musíme podotknout, že Hejdánek těmito 
slovy nechce snižovat tragičnost a bezvýchodnost situace, která Palacha k sebeupálení 
vedla. O rok později totiž dodává, že rozhodnutí k upálení se bylo jen projevem 
Palachova porozumění na oslovení výzvou k odpovědi na skutečnost, ve které byl 
nucen žít. Neměl „v rukou“ jiného prostředku, protože vnitřně inklinoval právě jen a 
pouze k onomu. Palachovo rozhodnutí upálit se bylo rozhodnutím, vyplývajícím z 
jeho vnitřního - subjektivního - porozumění možnostem adekvátní odpovědi na právě 
v danou chvíli jej oslovující výzvu. Kvůli tomu Hejdánek nechce, aby ti, kdo dané 
výzvě neporozumí, hodnotili adekvátnost Palachovy odpovědi.5 

Zahrneme-li tento pozdější výklad do kontextu výše provedeného výkladu 
symbolu z roku 1989, docházíme k závěru, že Palachův čin byl odpovědí na výzvu 
k reakci na v danou chvíli právě převládající skutečnost a že tato odpověď nabyla 
povahy symbolu teprve ve způsobu, jakým na ni bylo ze strany státu reagováno. Proto 
to byl také právě tento způsob reakce státu, co stanovilo způsob, jakým bude 
symbolika Palachova sebeupálení oslovovat druhé a k čemu by je toto „symbolické 
oslovení“ mělo přivést. 

Shrneme-li tuto naši interpretaci Hejdánkova pojetí, můžeme říci, že odpověď na 
výzvu k reakci na skutečnost je sama výzvou k další reakci pro ty, koho daná odpověď 
oslovila - a koho tak vyzvala k nalezení vlastní odpovědi na výzvu k reakci na 
skutečnost.   

 
3. „Občanstvo“ a společnost 

 
Ve svém výkladu společnosti se Hejdánek mimo jiné zabývá i povahou 

„občanstva“, či - lépe řečeno - lidu společnosti. Ve společnostech, jejichž občané nejsou 
s to politicky myslet, převládá moc rétoriky a sofistiky vůdčích jednotlivců. Mizí 
jednotný společenský zájem „občanstva“. Dokonce je možné říci, že samo 
„občanstvo“ pod mocí rétoriky mizí.  

                                                 
3 L. Hejdánek, Symbol a skutečnost, online: 
https://www.hejdanek.eu/Archive/Detail/347?q=symbol[13.12.2018] 
4Tímto námi užitým termínem však nemíníme vysvětlení, nýbrž osvětlení zřejmosti, ukázání na zřejmost výzvy, 
která je v symbolu přístupná.  
5 „Posuzovat, do jaké míry bylo jeho uslyšení a poslechnutí oné výzvy přiměřené, jistě nenáleží nám. Tady se totiž 
dostáváme do zvláštní situace: nemůžeme posuzovat odpověď Jana Palacha na tuto výzvu, pokud jí sami 
neporozumíme.“ Viz. L. Hejdánek, Symbol a skutečnost, online: 
https://www.hejdanek.eu/Archive/Detail/347?q=symbol[13.12.2018] 

https://www.hejdanek.eu/Archive/Detail/347?q=symbol
https://www.hejdanek.eu/Archive/Detail/347?q=symbol
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Rétorika sama je sice projevem řeči, ale tento projev je deformovaný. 
Z Hejdánkových častých poznámek o podobě řeči je možné s jistou obratností vyvodit, 
že je nejen širší, ale především hlubší oblastí, ve které je každý člověk zasazen a kterou 
si přizpůsobuje s ohledem na možnosti svého vztahu k ní. O takové podobě se zmiňuje 
mimo jiné i v textu Symbol a skutečnost. V tomto textu Hejdánek ilustruje podobu řeči 
na jejím vztahu k promlouvání. „Promluvit, resp. jazykově se projevit, vyslovit může člověk 
jen ve světě řeči, což můžeme s omezenou přesností vyjádřit také jako ve světě smyslu.“6 
Promlouvání, které Hejdánek v citované pasáži popisuje jako jazykový projev, není 
možné jinak než ve světě řeči. Tento svět je sdílený všemi lidmi. Projevu promlouvání 
však rozumí jen ten, kdo ovládá jazyk, kterým je promlouvání vedeno. A jak náš 
výklad napovídá, jazyk takto chápaný jako nástroj může být rovněž upraven, 
modifikován tak, aby to, co vyjadřuje, prezentoval způsobem, který promlouvající 
preferuje. Z Hejdánkova pojetí vztahu řeči a jazyka proto můžeme vyvodit, že jazykem 
může promlouvající prezentovat svůj názor způsobem, kterým všechny naslouchající 
usměrní k tomu, čeho chce sám dosáhnout. A protože každý naslouchající naslouchá 
argumentaci dle svých jazykových možností, je pro promlouvajícího možné, aby 
prostřednictvím dostatečné jazykové obratnosti - kterou můžeme označit za rétoriku - 
přivedl naslouchající na svou stranu a tak dosáhl cílů, které má za své. V konečném 
důsledku pak již nezáleží na tom, zda se v rétoricky vzletných argumentech jednalo o 
planou sofistiku bez hlubšího smyslu či nikoliv. 

Je-li jazykového promlouvání užito rétoricky působivě, mohou být narušeny vazby 
ke světu řeči. Tímto narušením ztrácí člověk možnost přehodnocení jakéhokoliv 
promlouvání a stává se pouze vazalem sofistiky. Sofistickou rétorikou pak může být 
snadno rozrušena vzájemnost mezi jednotlivci společnosti. Tento náš výklad 
odpovídá i Hejdánkovu názoru z Myšlenkového deníku z roku 1989.7 Dle něj v politicky 
nemyslící společnosti, jejíž členové pozbyli vlivem rétoriky pocit „občanství“, může 
vzniknout pocit jednoty pouze tehdy, kdy je společnost jako celek vystavena válkou 
proti vnitřnímu anebo vnějšímu nepříteli. Tuto jednotu však Hejdánek označuje za 
falešnou. Nicméně prokázat falešnost rétoricky vzhledné jednoty může pouze ten, kdo 
nahlíží - užijeme-li určité metaforičnosti - dějinnost a časovost života, a kdo tak může 
zasadit přítomnost do kontextu proudu, jehož prostřednictvím se neustále navrací 
minulost a budoucnost. Užitou metaforou chceme překročit dosavadní úvahy a 
přikročit k Hejdánkově pojetí politického subjektu.  

 
4. Politický subjekt 

 
V textu Reflexe v politice a otázka politického subjektu Hejdánek popisuje politický 

subjekt následovně: „Politickým subjektem se může stát a zůstávat jím jen ten, kdo podrobil 
svůj vztah k druhým lidem, ke společnosti a k politickému životu této společnosti (tj. politické 
jednání své, druhých lidí i celých společenských skupin) reflexi, k tomu náleží také to, že reflexi 
podrobí i své vědomí, vědomí druhých lidí s tzv. společenské vědomí.“8 Domníváme se, že na 
tomto popisu „politického subjektu“ je možné vidět dvojí charakter člověka. Na jedné 

                                                 
6 L. Hejdánek, Symbol a skutečnost, online: 
https://www.hejdanek.eu/Archive/Detail/347?q=symbol[13. 12. 2018] 
7 L. Hejdánek, Myšlenkový deník 1989, online: 
https://www.hejdanek.eu/Archive/Detail/1133[13. 12. 2018] 
8 L. Hejdánek, Reflexe v politice a otázka politického subjektu, in: Filozofický časopis 38 (1990, 6), s. 757. 

https://www.hejdanek.eu/Archive/Detail/347?q=symbol
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straně jde o charakter samotné subjektivity, jejímž východiskem je myšlenka bytostné 
individuality, jejíž reflexí člověk přichází do vztahu se svou lidskostí. Na druhé straně 
jde o charakter zasazenosti individuality člověka do prostředí, které je opanováno 
přítomností druhých lidí.  Kvůli této zasazenosti se adekvátnost rozvíjení subjektivity 
člověka - jinými slovy adekvátnost způsobu jeho života - dostává do „konfrontace“ se 
způsobem, jakým své životy žijí druzí.  

V některých Hejdánkových vyjádřeních je možné vidět pozitivní hodnocení vlivu 
druhých, který spočívá v tom, že člověk je v reflexi své bytostné individuality nucen 
zohlednit míru „efektivity“ způsobů realizace možností k rozvíjení této individuality 
ve světě. Řekneme-li to jinými slovy, předmětem reflexe je jeho způsob života ve 
společnosti druhých lidí. Sám pro sebe svou individualitu objektivizuje, aby odhalil 
hranice toho, kým se může stát, resp. co ze sebe - a z toho, co je mu životem dáno - 
může ve společnosti druhých udělat. Tuto reflexi své objektivizace je možné označit 
za uvědomění si své „společenskosti“. 

Dvojí charakter člověka - individualita a společenskost - se protínají v tom, co je 
možné (v určité shodě s Carlem Schmittem) nazvat „političnem“. Politizace člověka 
spočívá ve sdílení jeho života s druhými lidmi. Sdílením společného prostředí s 
druhými se utváří povaha oblasti, ve které spolu koexistují a navzájem komunikují. 
Domníváme se, že ve shodě s dřívějším výkladem je možné hovořit o takové oblasti 
jako o oblasti „občanství“.  

Je-li podoba komunikace v této oblasti strukturovaná do uzavřeného celku, stávají 
se hranice tohoto celku i hranicemi možností rozvíjení individuality člověka. Kvůli 
rétoricky vzhledné a sofisticky přesvědčivé prezentaci uzavřenosti komunikace si 
člověk ani nemusí být hranic svého života vědom. Jeho život se odehrává v prostředí 
falešné jednoty, která představuje značně zúženou podobu „občanství“.9 Co jej 
k uvědomění oněch hranic života a této zúženosti „občanství“ vede, jsou nenadálé, 
razantní a radikální zásahy státních představitelů do jednoty společnosti. V kontextu 
jednotně udávaného způsobu života tím o to více vystupují významy činů těch 
jednotlivců, na které představitelé svými zásahy míří. Tím jsou tyto činy vystaveny 
v jejich „nahotě“ členům společnosti, kteří na nich spatřují nejen jinou formu 
komunikace, ale především možnosti nahlížení odlišného významu jednoty 
společnosti, než jaký jim byl dříve prezentován rétory. Řečeno Hejdánkovými slovy: 
„Jedině reflexe může odhalit určitý zájem jako nelegitimní, protože jedině ona se může tázat po 
místě a smyslu tohoto zájmu v celku společnosti a jejích všeobecných zájmů, ba po místě a 
smyslu všeobecných zájmů konkrétní společnosti v celku světa a dějin světa.“10 

 
5. Závěr 

 
Dáme-li nyní do souvislosti povahu politického subjektu, tj. naše rozlišení dvojího 

charakteru života člověka, s dříve zmíněnou povahou symbolu, je možné vidět, že 

                                                 
9 V tomto smyslu je možné připomenout Hejdánkův popis člověka, který se vzdal své občanské odpovědnosti: 
„Člověk, který odevzdal vedení svého politického života do odpovědnosti nějaké skupině, organizaci, společnosti 
či státu, se stal člověkem nesvéprávným, a pokud se tak vzdal každé kontroly kritiky, nezůstávající jen u maličkostí 
a na okraji, stal se z politického subjektu politickým objektem: prodal svou svobodu za falešné uklidnění a své 
odpovědné rozhodování vyměnil za dočasně bezstarostnou cestu do propasti.“ Viz. L. Hejdánek, Reflexe v politice 
a otázka politického subjektu, in: Filosofický časopis 38 (1990, 6), s. 758. 
10 L. Hejdánek, Reflexe v politice a otázka politického subjektu, in: Filozofický časopis 38 (1990, 6), s. 756. 
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političnost subjektu - neboli jeho politické myšlení - je oživováno a povzbuzováno 
společenskými symboly, a to zvláště tehdy, kdy se jimi stávají takové události, které 
vyvolávají ze strany státu silné - a veřejné - reakce. Prostřednictvím těchto reakcí se 
symboly stávají veřejnými - dokonce je možné říci, že reakce zveřejňují symbolický 
význam, který události představují -, čímž ve veřejnosti probouzí potřebu odezvy. 
V takové odezvě je veřejnost vystavena svému občanství a konfrontována s rétorikou 
státu, jíž však nyní nahlíží jako falešnou. Občanství odhaluje falešnost dřívějšího 
sjednocení veřejnosti.  

 
(Ostatně, důsledky neschopnosti politického myšlení - tj. neschopnosti zpochybnit 

rétoriku - se ukázaly i na Sókratově příkladu.)  
 

Shrnutí 

Interpretace Palachova sebeupálení se různí. V souvislosti s dobovým kontextem, 
ať už společenským či politickým, a v závislosti na možnosti sebereflexe, interpretace 
jeho motivů stejně jako výklady odezvy, jakou svým činem vyvolal, jsou nejen odlišné, 
ale někdy i navzájem si odporující. Jednu z interpretací je možné nalézt i v díle 
Ladislava Hejdánka. Vzhledem ke specifické podobě, jaká je Hejdánkovu myšlení 
vlastní (tj. k jeho tematizování nepředmětných vrstev a dimenzí každé myšlenky a 
každého činu), je i Palachův čin nahlížen specifickou perspektivou. Ta se opírá o 
Hejdánkův koncept symbolu a role, jakou hraje ve společnosti, její sebeprezentaci a 
schopnosti jedinců této sebeprezentaci porozumět. Proto Hejdánek spatřuje důležitost 
Palachova činu v symbolice, která svou společenskou rolí zasáhla zprvu nepřímo, v 80. 
letech pak přímo do zformování odporu proti manipulaci s prezentací společnosti a 
společenské sounáležitosti jednotlivců. Tento příspěvek si klade za cíl přiblížit hlavní 
aspekty Hejdánkovy politicko-filosofické optiky nepředmětného myšlení. 

 

Summary 

„Freedom flames in each of us. Hejdánek and symbolism of Jan Palach“. There are many 
possible interpretations of Jan Palach and his self-incineration. The wide range of these 
is based on differences between contexts, in which it can be seen as an answer to 
societal and/or to political circumstances. Even contradictory approaches are 
included. One of possible interpretations can be found in work of Ladislav Hejdánek. 
In analyzing his perspective, the specificity of his thinking must be considered - 
grounding in the so called „non-objectivizing“ approach. This is important, because 
thanks to it, Palachs self-incineration is seen as symbol, that has deep social impact. 
Although it is not thought through at first, later it becomes one of reasons, why the 
social manipulation by leading persons becomes unbearable. Aim of this paper is to 
present main aspects of Hejdáneks non-objectivizing political-philosophical 
interpretation. 
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V textu dr. Tippelta nám je mj. předkládána teze, že jsme veřejným 

vzděláváním/školstvím systematicky ohlupováni, znuděni, demotivováni či vedeni 
k dětinskosti. Vzhledem k tomu, že jak autor daného pojednání, tak i já, jsme z části 
„produktem“ veřejného školství, a přesto dokážeme na danou problematikou nahlížet 
kriticky, vytvořit si na ni různé názory a evidentně máme i jistou motivaci je 
prezentovat, situace nebude tak zlá, jak se nám daný text snaží namluvit.  

Veřejné školství bezesporu není bezproblémové a obávám se, že ani nikdy nebude, 
protože problémy přeci patří i k té tolik autorem vzývané přirozenosti (třeba mě 
osobně, a i mnoho mých spolužáků na gymplu, právě poukazování na všemožné 
problémy ve školství docela bavilo; jistá konfrontace s autoritami i 
„systémem“ k veřejnému školství patří a rozhodně jej nečiní nudným, ba naopak). 
Domnívám se tak, že určité problémy budou provázet jakoukoliv formu vzdělávání, 
včetně zmiňovaného „unschoolingu“. A je to v zásadě přirozené.  

Současná „trendy“ přesvědčení, že se především máme mít (jaksi záhadně 
samovolně) dobře a dělat, co nás baví, se na všech neduzích souvisejících se 
vzděláváním, podílejí negativně mnohem více než systém veřejného školství. A k této 
(jen zdánlivě bezproblémové) představě mají mnohem blíže právě 
„alternativní“ přístupy ke vzdělávání. Samozřejmě, že „sebeřízené“ vzdělávání má 
jistý smysl a Tippeltem zmiňovaný Peter Gray vcelku správně uvádí např. to, že na 
tento způsob mohlo fungovat „vzdělávání“ ve skupinách lovců a sběračů. Nyní však 
máme 21. století a lovci a sběrači už dávno nejsme. Nehledě na to, že když něco funguje 
v malých skupinách s neproblematickými cíli, nemusí to nutně fungovat ve 
společnostech s miliony individualit s cíli mnohem komplexnějšími. Také s rozšířenou 
představou, že vše, co je přírodní či přirozené, je automaticky také dobré, by jistě 
nesouhlasily nejen oběti otrav přírodními jedy, které se vyléčily díky synteticky 
vyrobeným lékům.   

Nehájím tedy představu, že státní veřejné vzdělávání je bezchybné a 
neproblematické.  Ani se, na rozdíl od příznivců všemožných alternativ, nedomnívám, 
že je samo o sobě spásonosné (jako dle jejich mínění dané alternativy). Nicméně pokud 
člověku zatéká do obydlí, je nasnadě usilovat spíše o opravení střechy, než dům 
zbourat a přesídlit se do korun stromů. Diskuse o problémech veřejného vzdělávání, 
jako jsou např. uvádění vyhořelí pedagogičtí pracovníci či nemotivovaní, znudění a 
ohlupovaní studenti, je určitě relevantní a může být ku prospěchu možné nápravy. 
Minimálně za férové však pokládám zmínit, že prokazatelně existují také nevyhořelí 
pedagogové a studenti se zájmem i znalostmi (a někteří jsou dokonce schopni kriticky 
nahlížet na oblast veřejného školství i bez podlehnutí soudobým trendům v podobě 
glorifikace alternativních způsobů vzdělávání). 
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Za příliš přínosné však osobně nepovažuji Tippeltem uváděná generalizující 
tvrzení, že je stále méně nadaných studentů a snižuje se zájem o vzdělání. Podobná 
tvrzení bychom dohledali v historii pravidelně, a tudíž se lze domnívat, že spíše 
generačně (re)cyklují. Zároveň si také nemyslím, že uvedená tvrzení jsou obecně 
pravdivá. Aktuálně se sice u nás počet studentů např. prezenčního studia na VŠ 
v posledních letech o něco snižuje, nicméně není to úbytek rapidní a bude 
pravděpodobně způsoben populačně slabšími ročníky (a také třeba možnostmi 
kombinovaného studia apod.). Také se domnívám, že suma informací se naopak 
s přibývajícím časem zvětšuje a nároky v různých oborech, včetně neustále rostoucích 
požadavků ke specializaci, jsou tak logicky vyšší. V textu uváděné tvrzení, že 
intelektuální schopnosti obecně klesají, by si tak zasloužilo minimálně důkladnější 
vysvětlení a prokázání přímé korelace se stávajícím systémem vzdělávání. Má osobní 
zkušenost je naopak taková, že např. některé seminární či závěrečné práce, které byly 
ještě před pár lety evidentně považovány za standardní, by dnes již „neprošly“ (viz 
např. nedávné kauzy absolventských prací některých našich politiků – o jejichž 
morálním kreditu si však bohužel může dělat iluze snad jen naivní fantasta). Tippelt 
tak sice reflektuje některé nepochybné neduhy současného školství, jejich (po)odhalení 
však právě může být jistým příslibem toho, že se stav věcí zlepšuje.    

S každým přibývajícím rokem také můžeme sledovat stále zrychlující nárůst 
informací, resp. aktualit, chceme-li se přidržet terminologie Hans-Georg Gadamera, 
který zmiňuje nadvládu tzv. aktualit nad informacemi – zvyšuje se tedy počet sdělení, 
jejichž cena s časem neroste. I tato navyšující se záplava všemožných aktualit jistě 
současným (nejen) studentům situaci neulehčuje a klade zvýšené nároky na jejich 
orientaci. Můžeme samozřejmě polemizovat, na kolik jsou v tom úspěšní. Soudobý 
svět je prostě objemnější, složitější, rychlejší i dravější. Každý pokrok sice může být, 
jak uvádí Matt Ridley, pouze sisyfovskou snahou udržet se na místě tím, že budeme 
lepší a lepší - v evoluční biologii je tato představa o relativitě pokroku známá jako 
hypotéza Červené královny v aluzi na Alenku Lewise Carrolla; Červená královna musí 
bez ustání běžet, protože vše se pohybuje spolu s ní – nicméně chceme-li alespoň stát, 
běžet musíme i my – a to stojí úsilí a jsou k tomu zapotřebí i znalosti. 

Na rozdíl od názvu autorova textu se tak domnívám, že vzdělanost je třeba 
podporovat. K tomu nám samozřejmě neposlouží nejrůznější, dle mého názoru, 
konspirační teorie, kterými je implicitně daná úvaha prošpikována. Chceme-li totiž, 
aby něco fungovalo, musíme v to také alespoň částečně věřit. Pokud budeme věřit 
spíše v to, že je před námi vědění systematicky někým/něčím ukrýváno a že za 
veškerými snahami učitelů třeba i na základních školách jsou jen skryté soukromé 
zájmy podnikatelské či jiné lobby, a vůbec že vše je jen mocenským zájmem bůhví 
koho, nemá samozřejmě smysl v takovém systému o něco usilovat, a můžeme své děti 
stejně jako „guru“ (ne)vychovatelství Jean-Jacques Rousseau dávat třeba rovnou do 
sirotčince. Obávám se totiž, že v takovém případě by nás nespasilo ani proklamované 
domácí vzdělávání. Útěchou nám pak možná budiž snad jen to, že už by vše bylo takto 
nasimulováno a žádná realita se nekoná… 

Opustíme-li však tuto poněkud nadsazenou rovinu, vysvítá před námi, z mého 
úhlu pohledu, asi nejproblematičtější část autorova textu, a tou je požadavek na 
zrušení povinné školní docházky.  

V prvé řadě je nutno uvést, že případné zrušení povinné školní docházky je ve 
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stávajícím právním prostředí prakticky nemožné a rozhodně by nestačilo provést 
nějaké referendum, jak by se snad čtenář na základě některých Tippeltových úvah 
mohl domnívat. Právo na vzdělání upravuje Listina základních práv a svobod, která byla 
vyhlášena pod č. 2/1993 Sb., a v odst. 1 čl. 33 řeší právo na vzdělání výslovně tím, že 
každý má právo na vzdělání a školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví 
zákon. Tím zákonem je zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v § 36. Nejprve by tak 
muselo dojít ke změně Listiny základních práv a svobod a na tuto změnu by musel 
navazovat běžný zákon, který by následně stanovil, jak se to má se školní docházkou. 
Taková změna je však nereálná i z pohledu mezinárodního, neboť Česká republika je 
signatářem Úmluvy o právech dítěte z roku 1989 a tato Úmluva upravuje v čl. 28 odst. 1 
písm. a) povinnost signatářským státům zavést pro všechny děti bezplatné a povinné 
základní vzdělání. Tuto Úmluvu notabene ratifikovalo téměř 200 zemí. Takže bychom 
museli jako stát vystoupit i z této Úmluvy. Zároveň však podotýkám, že samozřejmě i 
ve stávajících právních úpravách je prostor jak pro jiné než státní školy, tak i pro 
individuální vzdělávání dítěte. Opět je to ošetřeno výše zmíněnou Listinou a Školským 
zákonem.    

Požadavek na zrušení povinné školní docházky není tedy jen komplikovaný 
z praktického hlediska, ale především je zbytečný a svědčí, podle mého názoru, právě 
o již zmiňovaném módním relativismu čehokoli stávajícího, který Tippelt sice správně 
kritizuje, ale za jehož viníka mylně považuje systém institucionalizovaného školství. 
Hovoří-li se v daném textu o ztrátě studu jako o jednom ze symptomů soudobé 
společnosti a jedním dechem také o setrvačnosti školství, tak to nejde moc dohromady. 
Je mnohem pravděpodobnější, že popisovaná společenská ztráta studu se vyvinula 
spíše nezávisle na školním prostředí, které přeci dle autorova článku učí především 
tupé disciplíně. Jistý odpor k institucionalizovanému veřejnému vzdělávání je 
v daném textu mezi řádky vskutku neobvyklou směsicí domněnek a pocitů, že nás 
jeho prostřednictvím někdo systematicky vodí za nos, manipuluje námi, upírá nám 
nějaké pravé vědění, omezuje naši přirozenost, a že snad daný systém slouží pouze 
k tomu, aby pracující rodiče měli kam odložit své děti. Všechny úspěchy např. 
moderní vědy (která je na institucionalizovaném systému vzdělávání ve značné míře 
založena) ve všech jejich odvětvích tak asi můžeme hodit do koše a vrátit se 
k vykopávání kořínků a černému kašli.  

Zajímalo by mě také, kde propagátoři alternativních forem (především domácího) 
vzdělávání berou tu jistotu, že dané formy jsou nutně lepší, že je společnost potřebuje 
a především, že ti, kteří je provádějí (zejména tedy rodiče) jsou k účelu systematického 
vzdělávání vhodnější než např. pedagogičtí pracovníci. Ono být rodičem nerovná se 
automaticky tomu, být dobrým a zodpovědným rodičem. Nehledě na to, že stát se 
rodičem v druhové populaci, kde poměr pohlaví je cca jedna ku jedné, není samo o 
sobě žádné velké umění a k plození nebývá přiložen patent na ideální výchovu a 
vzdělávání. Odložené děti (v lepším případě do baby boxů), děti narkomanů, těžkých 
alkoholiků, tyranů či děti „jen“ z různě dysfunkčních rodin, by jistě mohly vyprávět. 
Ano, i takové může být pro mnoho lidí přirozené prostředí. Nevím však, co bychom 
na takové přirozenosti měli doceňovat, jak po nás chce autor textu, když uvádí, že 
společnost dospěje, když docení možnosti vzdělávání, které nabízí přirozené prostředí 
jako je např. rodina. Ta však může vypadat a (ne)fungovat různě.  

Trefně to popisuje např. J. D. Vance ve své knize Americká elegie. J. D. Vance vyrůstal 
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ve všech ohledech v relativně chudém městečku Middletown v Ohiu a v apalačském 
městečku Jackson v Kentucky. Kromě popisu prostředí tzv. americké bíle chudiny či 
bělošského dělnictva z mnoha hledisek se Vance především soustředí na popis vlastní 
rodiny, z které pocházel. Popisuje mj. soužití se svou emočně labilní matkou, která 
byla závislá na psychofarmakách a velmi často střídala partnery. J. D. Vance glosuje 
atmosféru neustálých hádek a konfliktů, které byly nedílnou součástí nestabilního 
prostředí, ve kterém vyrůstal. A právě toto „zázemí“ bylo podle Vance tou největší 
překážkou na jeho cestě k příležitostem, a nikoliv, dle jeho slov, podprůměrná veřejná 
škola, kterou navštěvoval. Hned, jak se mu toto prostředí změnilo tím, že se nastěhoval 
ke své babičce (kde měl vhodnější podmínky), najednou už se nemusel bát školního 
zvonku, který oznamoval konec vyučování. Domnívám se, že tato Vanceova 
zkušenost dobře ilustruje fakt, že (jakkoliv ne zcela ideální) prostředí veřejných škol je 
stále mnohem lepší variantou než prostředí dysfunkčních rodin. Kniha rozhodně stojí 
za přečtení, i když obsahuje, (nejen) pro mnoho kritiků čehokoliv 
institucionalizovaného, velmi nepopulární názor, že v liberálních demokraciích si 
v mnoha případech za své problémy mohou (převážně dospělí) lidé především sami 
a hlavními viníky jejich mnohdy zpackaných životů nejsou ani školy ani stát (jakkoliv 
se na tom instituce samozřejmě v některých případech mohou podílet). Podotknu 
ještě, že J. D. Vance (po službě u námořní pěchoty) nakonec absolvoval Ohijskou státní 
univerzitu a následně práva na Yale. Zjednodušeně řečeno, rozhodl se totiž pracovat 
jak na sobě, tak v zaměstnání a nestal se tak jen dalším tlučhubou, který nadává na 
systém, k práci se moc nemá a problémy vidí všude jinde jen ne i v sobě. A že je 
takových tlučhubů dost i v našich končinách, netřeba snad ani zdůrazňovat, 
nedomnívám se však, že by snad byli primárně produktem institucionalizovaného 
školství.   

Příkladů, kdy rodina rozhodně neplní to, co si zastánci domácích forem učení 
vysnili (a naivně to ještě nazývají svobodným učením), by se ostatně našla celá řada. 
A nemusíme ani zacházet do žádných „extrémů“. Stačí se např. podívat, jak někteří 
rodiče nakládají se svým vlastním tělem a potažmo i s těly svých ratolestí. Více než 
50 % dospělé populace v ČR má nadváhu (kam je samozřejmě počítána i obezita), u 
dětí je stav nadváhy kolem 30 % (v součtu obou pohlaví). To jsou dost vysoká čísla a 
řadí nás mezi nejtlustší národy světa. Pochybuji, že je hlavním viníkem veřejné 
školství, které se i se svou poněkud vtipnou hodinovou dotací tělesné výuky alespoň 
snaží, a jsou to právě rodiče, kteří mnohdy své děti z výuky tělocviku omlouvají. Spíše 
to svědčí o tom, že někteří dospělí lidé nejsou schopni být i v relativně zásadních 
oblastech zodpovědní. A ti stejní lidé mají být automaticky, dle zastánců domácího 
nepovinného vyučování, jaksi přirozeně talentovaní na všechny oblasti lidského 
života? Jsou např. obézní rodiče, kteří nesportují a na výlety berou své potomky akorát 
tak do nákupních center, skutečně tím nejlepším příkladem pro své děti? A vůbec, dělá 
snad nějaká přirozenost z někoho jen a pouze proto, že je rodič, odborníka na všechny 
oblasti lidského vědění? Kolik průměrných rodičů je schopno přijatelně vysvětlit 
alespoň standardní středoškolskou látku svým dětem? Nedělal bych si velké iluze (a 
to si osobně v tomto ohledu na své rodiče, doktory práv, nestěžuji). A samozřejmě, že 
toho ve všech oblastech není (a nemůže být) schopen ani žádný pedagog. I k tomu 
právě slouží institucionalizované vzdělávání a specializace, které (právě již přirozeně!) 
patří k modernímu modelu společnosti. Nemusí se nám to možná líbit, ale je to prostě 
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fakt. Nežijeme v nějaké středověké společnosti, kdy skutečně mohlo dostačovat to, že 
rodič – např. sedlák, nějakou formou (zpravidla však prostřednictvím tvrdé dětské 
práce!) naučil své děti to, co sám zná a ty pak jednou zdědily statek… Dnešní moderní 
společnosti jsou velké, složité a méně přehledné a patří k nim, jak uvádí např. Jan 
Sokol, jak instituce, tak jistá občanská minima, kam bychom jistě mohli zařadit i 
povinnou školní docházku. Rád bych také zdůraznil, že zavedení povinné školní 
docházky fakticky znemožnilo pravidelné a dlouhodobé zaměstnávání dětí.  

Ostatně ani příliš nezáleží na té které profesi, kterou rodič vykonává. Proč by měl 
kupříkladu zámečník učit své děti chemii, bankovní poradce jim vysvětlovat 
Shakespeara a řidič autobusu je učit biologii. A i kdyby to z nějakého důvodu dělat 
chtěli (a není samozřejmě důvod, aby to nemohli dělat, i v případě, že dítě navštěvuje 
školu), proč by k tomu měli mít lepší předpoklady než na dané oblasti specializovaný 
pedagog. Ano, lze namítnout, že mnoho znalostí, které se ve školách učí, třeba člověk 
neupotřebí. Pokud se nějaké dítě v budoucnu rozhodne, že chce řídit autobus, tak 
skutečně asi nepotřebuje precizní znalosti z biologie. Také se však může rozhodnout, 
že bude lékařem, a v tom případě se mu budou naučené poznatky z biologie jistě 
hodit. Proč bychom jako společnost měli upírat dětem právo na obecně přijímané 
množství znalostí, které poskytují základní (potažmo střední) školy, tím, že jejich 
vzdělávání svěříme pouze libovůli jejich rodičů.   

Podstatný je také fakt, že státní veřejné školství zajištuje přijatelnou míru informací, 
resp. přijatelnou míru jejich správnosti. A pokud by tomu tak nebylo, je zde dostatečný 
kontrolní prostor. Když by kupříkladu učitel dějepisu vykládal svým žákům, jaký že 
to byl Adolf Hitler sympaťák, „systém“ tyto anomálie rychle odhalí a vyřeší je. Rodič 
může svému dítěti vykládat stejné nesmysly a v případě, že by dítě nechodilo též do 
školy, těžko to bude tak rychle odhaleno, resp. dítě by bylo v zajetí především těch 
informací, které mu poskytne rodič. Zatímco v případě, že by se na nějaké škole učil 
třeba geocentrismus jako platný model Sluneční soustavy odpovídající skutečnosti, má 
(vzdělaný) rodič stále možnost tyto názory zpochybnit a poskytnout dítěti dostatek 
relevantních informací o kosmologii (a pravděpodobně by dítě změnilo školu). 
Myslím, že bohatě stačí např. už to, kolik lidí věří na pohádky typu ploché Země, 
horoskopy, věštění z karet apod. A ze strany státních škol jim to v našem prostředí 
určitě vštěpováno do hlavy není.     

Jsem si vědom toho, že Tippelt ve svém textu nenabádá přímo ke zrušení státního 
školství jako takového. Nicméně se domnívám, že požadavkem na zrušení povinné 
školní docházky by z dětí udělal jen rukojmí, kteří by byli naprosto závislí jen na 
rozhodnutí svých rodičů. Mohli bychom snad v takovém případě vyloučit, že se 
nějaký rodič rozhodne své dítě do školy neposílat a zároveň je sám nebude doma 
vzdělávat a věnovat se mu? Pokud se tedy autor ve svém článku táže, zda je skutečně 
žádoucí zajištovat to, co může fungovat přirozeně, tak já pádně odpovídám, že to taky 
ale přirozeně fungovat nemusí, a právě pro takové (jakkoliv by byly marginální) 
případy je povinná školní docházka velmi důležitá, neboť chrání i ty děti, které to se 
svými rodiči (pokud je vůbec mají) zrovna v loterii nevyhrály.  

Navíc nejde přeci jen o samotné vzdělávání. Jak jsem již ukázal, „rodinné“ prostředí 
může vypadat různě a v případě, že je takové prostředí dysfunkční, může prostředí 
školy být pro dítě tím jediným pozitivním prostředím mezi těmi, v nichž se pohybuje. 
Ono je pořád lepší např. nudit se při zeměpisu než trávit veškerý čas s nevhodnými 
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rodiči. Samozřejmě lze namítnout, že i ve školním prostředí existuje např. jev šikany, 
nicméně zatímco provést změnu školy (pokud by jiná řešení selhala) není tak složité, 
vyměnit si rodiče dítě jaksi nemůže, a ani případné odebrání dítěte z prokazatelně 
nevyhovujících rodin není jen tak.  

Velkou slabinu Tippeltových úvah tak spatřuji v tom, že autor hovoří pouze o 
zřejmě ideálních případech vedeného domácího vzdělávání a na jeho podporu si spolu 
s nekritickými propagátory domácího vzdělávání zřejmě vysnili jakési ideální 
prototypy rodičů a jejich dětí. Takový ideální prototyp rodiče očividně nemusí chodit 
do práce, je specialistou v mnoha oborech, překypuje entuziasmem, má ty nejlepší 
osobnostní předpoklady a povahové vlastnosti pro pedagogickou a vychovatelskou 
činnost, je naprosto bez vlastních zájmů a je schopen poskytovat veškerý servis non-
stop své ratolesti. Ideální dítě se zase zřejmě učí a socializuje skoro samostatně, všemu 
hned rozumí na první dobrou, své názory si nemusí cvičit v diskusích s ostatními 
vrstevníky, disponuje nepřeberným množstvím talentů a veškerý svůj čas rádo tráví 
především se svým rodičem, s kterým se nenudí ani při počítání kvadratických rovnic 
či při pravidlech pravopisu, neboť se svobodně demokraticky se svým rodičem 
dohodnou, že takové věci přeci genius vůbec znát nemusí a mohlo by ho to brzdit 
v jeho přirozeném rozletu. Nejsou třeba žádné úkoly a hodnocení, neboť je třeba ocenit 
úplně vše, co dítě vykoná, a také je ničím nestresovat a neklást na dítě žádné 
povinnosti, jak káže soudobá mantra „přirozenosti“.   

Toto bylo myšleno samozřejmě s jistou nadsázkou, jde mi však o to, poukázat na 
bezbřehý optimismus a víru propagátorů domácího vzdělávání, že vše půjde snad 
samo, a zároveň na universální nereálnost daných koncepcí (v podmínkách, na 
kterých je založena současná společnost). Zdůrazňuji také, že konkrétně v našich 
podmínkách hovoříme ve spojení s povinnou školní docházkou o dětech ve věku cca 
6-15 let. Tedy zhruba 6 let (pomíjím teď stále se měnící situaci ohledně mateřských 
školek) již ve standardním prostředí všechny procesy, které propagátoři domácího 
vzdělávání oslavují, jako je nesystémové učení a vychovávání, hry apod., již u dětí 
probíhají. A nic proti tomu, je to tak v pořádku. Nevidím však žádný rozumný důvod, 
proč by to samé mělo pokračovat dalších cca 10 let, kromě obligátního tvrzení, že snad 
požadavky, které soudobý systém veřejného školství na dítě klade, dětem způsobují 
vážné újmy. Všichni, kteří jsme standardním vzdělávacím systémem prošli, jsme tak 
zřejmě nesmírně postižení a měli by nám s takovou vyplácet invalidní důchody… 

Domnívám se také, že podstatným argumentem pro povinnou školní docházku je 
proces socializace dítěte. Autor ve svém textu tvrdí, že dítě, které není zatíženo 
povinnou školní docházkou, má více času na socializaci, která není závislá na pevně 
daném kolektivu. Přiznám se, že mi není zcela jasné, co je míněno pevně daným 
kolektivem, resp. proč je Tippeltem chápán negativně (snad kromě toho, že jej 
„přirozeně“ poskytuje ta či ona škola, kterou dítě navštěvuje). Takový „pevně 
daný“ kolektiv přeci v praxi čítá desítky různých jedinců a co do obsahu bude jistě 
větší a různorodější než případný „kolektiv“ (zajímalo by mě, čím je daný ten, aby tedy 
nebyl zřejmě negativní a „pevný“), který bude mít k dispozici dítě, které školu 
nenavštěvuje. Kromě rodiny, která má v procesu socializace dítěte samozřejmě 
důležité postavení, jsou to ale právě školy, které jsou podstatným socializačním 
faktorem v daném procesu. Jsem přesvědčen, že právě dítě, které by školu 
nenavštěvovalo, bude o tento významný socializační faktor ochuzeno. Tippelt ve svém 
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textu bohužel neuvádí, v čem by socializace dítěte bez socializačního faktoru škol měla 
být lepší. Notabene když některé obvyklé argumenty pro domácí vzdělávání z tohoto 
soudku, jako je např. pevná (hle!) citová vazba mezi rodičem a dítětem, pohodová 
domácí atmosféra apod., přeci vůbec s povinnou školní docházkou nezanikají a dítě, 
které školu navštěvuje, o ně nepřichází. Naopak se školní docházkou dítě získává další 
prostředí, které navíc není tak „skleníkové“, jako je pouze prostředí rodiny a nabízí ve 
skutečnosti větší diverzitu. To platí ve všech případech, a ještě více v těch, které se 
žádnému ideálu neblíží. Děti, které vyrůstají např. v prostředí tzv. sociálně 
vyloučených lokalit, bych upřímně litoval, pokud by jejich veškerou socializaci měli 
představovat jenom jejich sousedé a blízké okolí.  A o nějakých samoorganizovaných 
odborných vzdělávacích komunitách rodičů v těchto oblastech si ve většině případů 
mohou propagátoři všemožných alternativ nechat asi jen naivně zdát.  

Mohli bychom se jistě dále sáhodlouze zaobírat nejrůznějšími (nejen) 
sociologickými teoriemi ohledně vzdělávání a školství, šlo by uvést dalších x příkladů 
na podporu tvrzení, jak je školský systém výchovy a vzdělávání v naší společnosti 
důležitý a přínosný. Mohli bychom uvést nejrůznější data např. z rozvojových zemí, 
kde vysoký počet dětí nenavštěvuje školy, a srovnat je s daty ze zemí, v nichž systém 
veřejného vzdělávání, včetně povinné školní docházky, funguje (buďme rádi, že ta 
tolik démonizovaná společnost západního stylu umožňuje dětem, aby chodily do 
školy – miliony jiných dětí tu možnost fakticky nemají). Nemyslím si však, že to je pro 
naše úvahy dále nezbytně nutné, neboť propagátorům domácího vzdělávání uniká 
především fakt, že ani povinná školní docházka, ani státní systém veřejného školství, 
nepřipravují děti v podstatě o nic z toho, co oni sami propagují. Píše-li např. Tippelt o 
muzeích, knihovnách, galeriích etc., má snad pocit, že jim systém veřejného školství 
nějak brání v existenci? Pokud nějaké dítě navštěvuje školu, zabraňuje snad nějak 
„systém“ tomu, aby se mu doma jeho rodiče věnovali a mohli ho učit, hrát si s ním a 
vychovávat ho? Nemůže si snad žák školy zajít do knihovny, chodit do galerií, dívat 
se na televizi, hrát hry na počítači, zamilovávat se, lézt po stromech a vůbec vykonávat 
jakékoliv činnosti? Vždyť tyto představy jsou stejně absurdní jako např. časté tvrzení 
zastánců domácího vzdělávání o stresovém prostředí škol jako o zásadním argumentu 
pro jejich zrušení. Ano, prostředí škol jistě může být pro některé jedince stresující. Tak 
samo stresující však může být i prostředí v rodinách, na sídlištích, v autobuse, 
v nákupních centrech, u lékaře a snad skoro všude, kde nás napadne. Zrušíme 
onkologická oddělení, protože to jistě může být stresující prostředí, a budeme volat po 
tom, aby dítě léčil svépomocí doma rodič v tom záhadně a priori úžasném a 
přirozeném prostředí? Jistě by mu také samozřejmě mohl pomoci samoorganizovaný 
svaz lékařů-samouků z vedlejšího vchodu… 

Skoro bychom se mohli domnívat, že mnoho z bojovníků proti povinné školní 
docházce a systému státního veřejného vzdělávání musí mít bohužel zřejmě jen ty 
nejhorší zkušenosti ze svých školních let, anebo jsou to notoričtí bojovníci proti 
jakémukoliv establishmentu a blaho dětí jim v jejich anarchistických představách 
slouží jen jako zástěrka (případným čtenářům z těchto řad mohu k tématu doporučit 
třeba něco z pera Ivana Illicha). Netvrdím samozřejmě, že školní prostředí je za 
každých okolností ideální, a že v něm nelze nabýt negativních zkušeností. Úplně stejně 
se to však má, jak jsem se snažil prokázat, s jakýmkoliv prostředím, včetně toho, 
některými až příliš glorifikovaného, rodinného. A jak již bylo řečeno, zatímco dítě, 
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které by stálo stranou většinového systému vzdělávání, který v našich podmínkách 
aktuálně funguje, přijde o celé toto prostředí, tak dítě, které školu navštěvuje, o své 
rodinné a jiná prostředí nepřichází. Nejde přeci jen o jednotlivé školy, ale o celou síť 
vztahů a zážitků, která nás provází mnohdy celým životem. Vždyť školy nejsou jen 
lavice a učební osnovy, jak se asi domnívají propagátoři všemožných alternativ. Školní 
výlety, nejrůznější hry a sranda o přestávkách (sem tam i v hodinách), vymýšlení 
taháků, pomlouvání kantorů (abychom si za pár let uvědomili, že jsme mnohé z nich 
vlastně měli rádi), navazování kamarádství, lásek a tvoření part, lyžáky, vodáky, 
taneční… A k tomu kupa aktivit, které se provádějí mimo školu (ale většinou s lidmi 
ze školy či s kamarády z jiných škol) a žádný „školní systém“ s nimi neměl cokoliv 
společného.  

A samozřejmě, že k tomu všemu patří i jisté vymezování se proti pravidlům a 
systému (někdo by řekl, že revolta k mládí patří jaksi „přirozeně“). Domnívám se však, 
že tento někdy „boj“ na cvičišti (školy) je pro budoucí bojiště (život v dospělosti) dost 
přínosný. Nežijeme totiž někde na Titanu (jakkoliv by to, při znalosti díla Kurta 
Vonneguta jr., mohlo být zajímavé), nýbrž v moderní společnosti liberálně-
demokratického stylu, ke které nejrůznější systémy a instituce patří a budou nás 
nejspíš provázet celým životem.  

Jsem přesvědčen, že dnešní svět bez škol jako institucí by byl hodně ochuzeným 
světem, a byl by asi tak zajímavý jako příběh Harryho Pottera, který by se místo výuky 
v Bradavicích vzdělával doma s tetou Petunií a strýcem Vernonem… 

 

Shrnutí 

Tento text především polemizuje s názory ohledně stavu vzdělanosti, vzdělání, 
školství a školského prostředí, které jsou prezentovány v článku dr. Hynka Tippelta 
Proč a jak přestat podporovat vzdělanost. Pozornost je soustředěna zejména na mnoho, 
z mého úhlu pohledu, problematických tvrzení týkajících se „přirozenosti“ a 
nedostatečně podložené glorifikace nesystémového a nestátního školství. V textu se 
snažím prokázat přínosy veřejného systematického školství i povinné školní 
docházky, které již ze své podstaty hájí práva všech dětí, a hlavně jsou v souladu 
s legitimním ústavním pořádkem českého prostředí. Ukazuji tak zároveň, že veškeré 
snahy o „radikální liberalizaci“ by především neměly opomíjet zájmy jak dětí, tak i 
celé soudobé společnosti, která je procesem institucionalizace formována.  

 

Summary 

„Polemic against the text by Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., Why and how to stop supporting 
education“ The purpose of this article is to dispute with Dr. Hynek Tippelt’s views on 
education, school system and school environment presented in his article Why and how 
to stop supporting education. In my opinion, it focuses a lot on problematic statements 
concerning "the nature" and insufficiently backed up glorification of un-systematic and 
non-governmental education. The article attempts to prove the benefits of public 
systematic education and compulsory education which in its nature protect the rights 
of children and, most of all, they are in accordance with lawful constitutional order of 
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Czech environment. I also show that all effort of "radical liberalization" should not 
neglect priorities of children and our society which is formed through the process of 
institutionalization. 
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Úvod 
 
Projekt „ne-filosofie“ [non-philosophie] francouzského myslitele Françoise Laruella 

(*1937) představuje jeden z nejambicióznějších, ale také nejkontroverznějších výhonků 
současné „post-kontinentální“ filosofie.1 Není divu, že již jen samotný výraz „ne-
filosofie“ dokáže snadno vyvolávat u čtenářů-filosofů zásadní pochybnosti dokonce před 
jakýmkoli nahlédnutím do Laruellových textů. Proč vůbec vytvářet a rozvíjet způsob 
myšlení, nazvaný jako „ne-filosofie“? Pokud taková snaha představuje pokus o vykročení 
zcela mimo obor filosofie, proč se místo takto obskurního a negativního označení raději 
zkrátka a jednoduše nepřihlásit k jiné vědě či disciplíně? Je gesto vyhlášení „ne-
filosofie“ něčím více než svrchovaně filosofickou provokací, či dokonce exhibicionismem, 
na sebe strhávajícím pozornost? Nejde pouze o reformulaci mnohokrát konstatovaného 
„konce filosofie?“ Následující text rozhodně nepředstavuje systematický úvod do 
Laruellova myšlení, ale spíše se pokouší ukázat, proč se výše zmíněné otázky míjí účinkem, 
a pomocí toho se snaží představit několik charakteristických rysů, které mohou přiblížit „o 
co jde“ v ne-filosofii. 

 
Proč ne-filosofie? 

 
K vypořádání s výše nastíněnými otázkami bude ale stejně nutné alespoň částečně začít 

odpovídat na otázku, co ne-filosofie vlastně je. Již ze samotného termínu „ne-filosofie“ je 
patrné, že by mohlo být mnohem snazší psát raději o tom, co filosofie není. Jakkoli nám 
bude negativní vymezení také nápomocné, místo filosofického popisu toho, co ne-filosofie 
je, se pokusíme zaměřit spíše na to, jakým způsobem funguje.2 Filosofické uchopení ne-
filosofie by v sobě nutně neslo filosofické rozhodnutí, které by představilo „ne-filosofii“ jako 
jeden z možných způsobů – byť nepochybně poněkud obskurnějšího a zvláštnějšího – 

                                                 
1 Pojmem „post-kontinentální filosofie“ John Mullarkey označuje myslitele, kteří se radikálně vymykají z tradice 
poststrukturalismu či fenomenologie, ačkoli se zároveň s těmito tradicemi ve svých dílech vyrovnávají. Srv. Mullarkey, J., 
Post-Continental Philosophy, London, 2006. Mezi post-kontinentální filosofy podle Mullarkeye patří Gilles Deleuze, Michel 
Henry, Alain Badiou a François Laruelle. Přes radikální odlišnost přístupů všech zmiňovaných filosofů (důraz na 
materiální fenomenologii všeprostupující afektivity u Henryho, transcendentální empirismus u Deleuze či 
matematizovanou ontologii u Badioua) existují jisté styčné body i návaznosti, která vznikají kvůli vzájemným reakcím 
zmiňovaných filosofů. V českém prostředí je ze zmíněných myslitelů prostřednictvím třinácti překladů nejvíce známý 
Gilles Deleuze. Alain Badiou je známý dvěma překlady: Badiou, A., Manifest za filosofii a jiné texty, Praha, 2014. Badiou, A., 
Svatý Pavel, Praha 2010. Zájemce o systematický úvod do Badiouova myšlení odkazujeme k disertační práci Tomáše 
Pivody: Pivoda, T., Mnohost bytí: Ontologie Alaina Badioua, URL: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/44185 [cit. 
30.11.2018]. K Henryho pojetí afektivity a materiální fenomenologie viz Jiskra, M., Subjektivní tělo a život, Červený Kostelec 
2017. Viz také Černý, J., Jevení a spása. Subjektivita v materiální fenomenologii Michela Henryho, disertační práce, URL: 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140039070 [cit. 30.11.2018]. 
2 K tomuto postoji nabádá také Ray Brassier, když tvrdí, že zabývat se tím, jakým způsobem určitý filosof myslí, může být 
mnohem objevnější než zkoumat co konkrétně myslí. Viz Brassier R., Axiomatic heresy: the non- philosophy of François Laruelle, 
in Radical Philosophy, 121, 2003, s. 24. 

mailto:ok1gsb@seznam.cz
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/44185
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140039070
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filosofování. Proto se pokusíme k alespoň částečné odpovědi na otázku přistoupit tak, že 
představíme ne-filosofii „za pochodu“. Lze se ale vyhnout původní, veskrze filosofické 
otázce po tom, proč označovat nějaký způsob filosofování jako „ne-filosofii“? 

Larulle své vlastní myšlení – a v jeho vlastní periodizaci je třeba spatřovat do jisté míry 
ironické gesto – rozčleňuje na pět různých, avšak na sebe navazujících fází: Filosofie I (1971–
1981)3 se vyznačuje analýzami poststrukturalistické filosofie. Filosofie II (1981-1995) 
představuje rozvíjející se generalizaci filosofie samé a projevuje se mj. kritickým čtením 
teorií diference u Nietzscheho, Heideggera, Derridy a Deleuze.4 Právě Filosofie II 
představuje explicitní formulaci ne-filosofie jako takové, byť ve formě, která se od 
pozdějších formulací ne-filosofie značně liší.5 Teprve Filosofie III (1995-2002)6 a Filosofie IV 
(2002-2008)7 opouští pojetí ne-filosofie jako rigorózní vědy o filosofii a mimoto se pouští také 
do ne-filosofického zkoumání mimofilosofických oblastí, jako je marxismus, psychoanalýza 
a křesťanství. Ve Filosofii V (2008-současnost) se Laruelle pouští ještě dál a nechává se mj. 
inspirovat koncepcí superpozice v kvantové mechanice.8 Vzhledem k rozsahu této studie je 
zřejmé, že se tento text v žádném případě nesnaží vyčerpávajícím způsobem uchopit 
Laruellovo dílo. Proto se omezíme na přiblížení několika klíčových pojmů, které v jeho díle 
vytvářejí určité konstanty, na nichž nejen Laruelle ale i jeho následovníci a následovnice 
rozvíjí své další úvahy a lze skrze ně nahlédnout základní obrysy ne-filosofie. K takovému 
úkolu bude nutné nuance mezi jednotlivými výše zmiňovanými fázemi ponechat stranou. 
Vzhledem k omezenému9 povědomí o Laruellově myšlení v českém prostředí však 
doufáme, že je tento krok oprávněný. 

 
Kam patří Laruelle v kontextu francouzského myšlení? 
 
V kontextu francouzské poststrukturalistické filosofie představuje Laruelle razantní 

vybočení obratem k realistické metafyzice. Ačkoli byla i pro dřívější francouzskou filosofii 
20. století do jisté míry typická snaha o zohlednění „ne-filosofického“ vnějšku, Laruelle tuto 
tendenci dovádí do bodu, který může většině filosofů připadat extrémní a absurdní již 
jenom kvůli svému názvu. Jeho snaha se pochopitelně neodvíjí ve vzduchoprázdnu a 

                                                 
3 Viz např. Laruelle, F., Nietzsche contre Heidegger. Thèses pour une politique nietzschéenne, Paris 1977.  
4 Viz např. Laruelle, F., Les Philosophies de la différence. Introduction critique, Paris 1986. Laruelle, F., Philosophie et non-
philosophie, Mardaga 1989. Laruelle, F., En tant qu'Un. La « non-philosophie » expliquée aux philosophes, Paris 1991.  
5 Laruelle se snaží v období Filosofie II vypracovat Althusserem inspirovanou (K Althusserově pojetí vědy viz Kužel, P., 
Filosofie Louise Althussera, Praha, Filosofia 2014, s. 37-131, s. 236-241.) rigorózní vědu o filosofii, která bude odkrývat její 
invariantní struktury. Později se však inspiruje spíše v uměleckých postupech a ne-filosofii popisuje jako „'instalaci' 
vytvořenou z různých myšlenkových materiálů, na pomezí umění a filosofie.“ Srv. Laruelle, F., Generic Orientation of 
Non-Standard Aesthetics. URL: http://univocalpublishing.com/blog/111-lecture-on-the-orientation-of-non-standard-
aesthetics [cit. 30.11.2018]. 
6 Viz např. Laruelle, F,. Théorie des Étrangers. Science des hommes, démocratie, non-psychanalyse, Paris 1995. Laruelle, F., 
Principes de la non-philosophie, Paris 1996.  Laruelle, F., Éthique de l'Étranger, Paris 2000. Laruelle, F., Introduction au Non-
Marxisme, Paris 2000. 
7 Viz např. Laruelle, F., Le Christ futur, une leçon d'hérésie, Paris 2002. 
8 Viz např. Laruelle, F., Philosophie non-standard: générique, quantique, philo-fiction, Paris 2010. Laruelle, F., Anti-Badiou: sur 
l'introduction du maoïsme dans la philosophie, Paris 2011. Laruelle, F., Théorie générale des victimes, Paris 2012. Laruelle, F., 
Christo-fiction, Paris 2014. 
9 Srv. Laruelle F., Koncept nefotografie, Praha, 2011. Koblížek, T., Laruelle o fotografii, in Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 
16, 2014. Kromě toho se dvě zmínky o Laruellovi objevují v překladu textu Raye Brassiera Koncepty a objekty v antologii 
Mysl v terénu. Srov. Janoščík, V., Likavčan, L., Růžička, J. (ed.), Mysl v terénu, Praha, 2018, s. 53-54. Krátká zmínka o 
Laruellově ne-filosofii se objevuje také v překladu Deluezovy a Guattariho knihy Co je to filosofie?: „V rámci současné 
filosofie se snaží velmi zajímavou cestou postupovat F. Laruelle: připomíná Jedno-Vše, které charakterizuje jako „ne-
filosofické“ a – poněkud bizarně – jako „vědecké“, v němž má své kořeny „filosofické rozhodnutí“. Toto Jedno-Vše se zdá 
být blízké Spinozovi. Srv. Philosophie et non-philosophie, Liège, 1989.“ Srv. Deleuze, G., Guattari, F., Co je filosofie?, Praha 
2001, s. 40. 
 

http://univocalpublishing.com/blog/111-lecture-on-the-orientation-of-non-standard-aesthetics
http://univocalpublishing.com/blog/111-lecture-on-the-orientation-of-non-standard-aesthetics
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rozvíjený axiomatický a realistický přístup je možné uvažovat v souvislosti s tzv. 
spekulativně realistickým obratem10 ve vývoji kontinentální filosofie. Spekulativní 
realismus11 se zásadně vymyká obrazu antikvární metafyzické disciplíny, která byla 
dominantními proudy kontinentální12 filosofie v 20. století vymýcena: spíše je minimálním 
zbytkem, který po intervencích, reduktivních gestech a prohlášeních o konci filosofie v 
průběhu 20. století zůstal. Jakkoli se na předpokladu „nutnosti realismu“ schodnou všichni 
spekulativní realisté, různé odpovědi na otázku, co konkrétně má být obsahem takového 
realismu, se radikálně rozcházejí. 

S odstupem více než deseti let od rozšíření pojmu spekulativní realismus je více než jisté, 
že tento pojem nepředstavuje pouhou módní vlnu, ale vzhledem k ohlasům, které tento 
způsob myšlení celosvětově získal a získává, je možné jej označit jako příklad změny 
paradigmatu13 myšlení na začátku 21. století. Přes zásadně rozdílné východiska takto 
označovaných myslitelů je spojuje odpor vůči poststrukturalistickému důrazu na 
diskursivitu, odpor vůči kantovskému korelacionismu14 a zastávání určité podoby 
realismu. V této souvislosti by bylo možné poukazovat na souvislost Laruella s mysliteli, 
jako je Alain Badiou nebo Quentin Meillassoux, ačkoli Laruelle sám se ke spekulativnímu 
realismu nikdy explicitně nepřihlásil. V opozici vůči „nominalistickému“ a diskursivnímu 
důrazu poststrukturalistických analýz ale lze tvrdit, že Laruelle zastává důsledně 
realistickou, materialistickou a monistickou pozici. Laruelle svůj postoj ale vystihuje 
poněkud odlišně:  

 
„Hledám Reálno, stejně jako všichni filosofové a nefilosofové. I otcové idealismu hledali 

Reálno, dokonce i Hegel hledal Reálno. Hledám Reálno, ale nejsem realista. Hledám 
materialitu, ale nejsem materialista. Hledám fyzickou přirozenost generického člověka, ale 
nejsem naturalista.“15 

 
Postoj, který uznává existenci Jediného a navíc z něj imanentně odvozuje vše, co lze tvrdit, 

poznat a zakoušet, silně kontrastuje nejen s myšlením poststrukturalismu, ale i s těmi 
proudy myšlení, které spíše než ke zdůrazňování diskursivního rozměru utváření reality 
ústí do nového konstruktivismu mnohosti u Deleuze a Badioua. Oproti spekulativnímu 
realismu ale Laruellovo myšlení nepředstavuje nové paradigma filosofie nebo nový 
„druh“ filosofie, nýbrž se jedná o snahu proměny filosofie jako takové.  

 
Radikální imanence 

 
V první řadě je nutné mít na paměti, že se ne-filosofie oproti filosofii liší absencí jakékoli 

transcendence. Předpoklad radikální imanence představuje zřejmě nejvýraznější rys 
Laruellova myšlení. Prvním gestem ne-filosofie je vyhlášení naprosté imanence, která je 

                                                 
10 Viz Bryant, L., Srnicek, N., Harman, G. (ed.), The Speculative Turn, Melbourne 2011. 
11 Pro výstižný popis nového realismu viz heslo „Realism“ v on-line encyklopedii New Materialism. Panayotov, S., Realism, 
URL: http://newmaterialism.eu/almanac/r/realism [cit. 30.11.2018]. 
12 Na nezájem kontinentálních realistů o analytické koncepce realismu upozorňuje Hříbek, T., Realismus, materialismus a 
umění, in Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, č. 21, 2016. 
13 Pozoruhodné uchopení problematiky změny paradigmatu filosofie z psychoanalytické perspektivy nabízí studie Hynka 
Tippelta, Jinde, jindy a jinak. Srv. Tippelt, H., Jinde, jindy a jinak, Praha 2012. 
14 Koleracionismus je filosofické přesvědčení, že nelze nikdy myslet bytí (či jsoucna) o sobě, ale vždy jako spoluvztah 
(korelaci) bytí (či jsoucen) a myšlení. Srv. Meillassoux, Q., After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency, London 
2008. 
15 Laruelle, F., Mullarkey, J., Gracieuse, M., Paul Smith, A., Non-Philosophy, Weapon of Last Defence in Mullarkey, J., Paul 
Smith, A. (ed.), Laruelle and Non-Philosophy, Edinburgh 2012, s. 249. 
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neproniknutelná myšlením. Ne-filosofie tak hned zpočátku rezignuje na snahu o definitivní 
popis reality, kde by jedna rovina mohla více či méně dobře vystihovat rovinu druhou, ale 
sama sebe označuje jako nutně nedokonalý, otevřený a demokratický experiment, jak 
myslet podle Jediného či v souladu s Jediným. Nikdy nejde o definitivní metodu, kladoucí nárok 
na určitost či na filosofickou dostatečnost. Laruelle svou motivaci pro ne-filosofické uchopení 
filosofie popisuje lakonickým, ale výstižným způsobem:  

 
„Filosofie je příliš vážná věc na to, aby byla ponechána jenom filosofům.“16  
 
Laruellova snaha avšak rozhodně nespočívá v celkovém popírání filosofie či vyhlašování 

jejího konce – předpona „ne-“ odkazuje spíše k „ne-standardnímu“ přístupu k filosofii. Ne-
filosofie využívá „standardní filosofie“ jako surového materiálu k vytváření myšlení, které 
je pro filosofii nepochopitelné. Pod označení „standardní filosofie“ či Filosofie [la-
philosophie] Laruelle řadí veškeré myšlení od antické tradice přes analytickou filosofii až 
po poststrukturalismus. Laruelle v tomto ohledu poukazuje na analogii mezi ne-filosofií a 
neeuklidovskou geometrií. Ne-filosofie se nesnaží být negací filosofie, ale má k ní podobný 
vztah, jako má ne-euklidovská geometrie ke geometrii euklidovské. Ne-filosofie vytváří 
spíše šířeji pojatý projekt, který kromě kritiky filosofických předpokladů dokáže 
produkovat tvrzení, jež jsou z hlediska filosofie neuchopitelná, ale stejně tak může 
představovat širší rámec, jehož bude filosofie součástí, stejně jako ne-euklidovská geometrie 
nezavrhuje geometrii euklidovskou, ale uvažuje ji v širším rámci a produktivně pracuje se 
zneplatňováním jejích axiomů. 

Laruellova snaha o demokratizaci a „zploštění“ myšlení spolu s jeho zobecňující kritikou 
Filosofie jako takové v žádném případě neústí do vulgárně postmoderní relativizace pomocí 
tvrzení typu „každý má svou pravdu“ či „existuje mnoho výkladů světa a pohledů na 
realitu“. Laruellova ne-filosofická demokratizace filosofie uznává nejrůznější způsoby 
materializace myšlení, které jsou pomocí filosofie neuchopitelné: ať již vědecké (kvantová 
fyzika, biologie, matematika, aj.) či umělecké (fotografie, hudba, performance, divadlo, aj.) 
přístupy. Všechny tyto vědy představují materiál, který může být člověku tak či onak 
nápomocen. Laruelle se ale vzpírá dominanci filosofie, která předpokládá svou 
nenahraditelnost a naprostou ojedinělost svého přístupu. Ne-filosofie proto představuje 
parazitní přístup či vědu, která Filosofii využívá jako surový materiál pro svou tvorbu, 
podobně jako využívají umělecké obory nejrůznější materiály, a ve výsledném díle je 
přetváří do zcela nové podoby. Zároveň ale nelze hovořit o transcendentální pozici ne-
filosofie ve vztahu k filosofii, neboť transcendentální pozice v radikálně imanentním 
prostoru ne-filosofie nemá žádné místo. Ne-filosofie nepředstavuje hierarchický systém 
„nad filosofií“, ale spíše rozšíření pole záběru myšlení. Laruelle v této souvislosti kromě 
výše zmíněné analogie s ne-euklidovskou geometrií hovoří o další analogii s použitím 
tonálního materiálu v díle atonálních skladatelů druhé vídeňské školy. Ne-filosofie využívá 
materiál filosofie podobně jako serialistická kompozice využívala tonální materiál. Stejně 
jako se serialistická kompozice nesnažila popřít veškeré konsonantní harmonické vazby, ale 
využívala je jako specifický materiál, s nímž dále pracovala pomocí technik, které však byly 
z hlediska předcházejících pojetí harmonie neuchopitelné.: 

 

                                                 
16 Laruelle, F., Struggle and Utopia at the End Times of Philosophy, Minneapolis 2012, s. 238. Citováno in Maoilearca, J., All 
Thoughts Are Equal, Minneapolis 2012, s.1.  
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„Ne-filosofie je zdvojena pomocí hudebního uspořádání. Vertikálně jde o spirálovité 
myšlení, kontrapunktní ve svém duchu či ve svých kolmých tématech. (...) Horizontálně jde 
o melodii, která přichází s novými tématy a poté je opakuje. V zásadě jde nebo by alespoň 
mělo jít o hudební model.“17  

 
Laruelle a Heidegger 

 
Ne-filosofie se nesnaží vytvářet „anti-filosofickou filosofii“, která by místo 

spekulativních konstrukcí přicházela s fakty po vzoru pozitivismu – taková snaha by nutně 
představovala také určitou filosofii, byť ve striktně negativní podobě.18 Laruelle v tomto 
smyslu sebejistá tvrzení filosofie klonuje a vytváří z nich monstrózní hybridy, aby je zbavil 
jejich autoritativního rázu.19 V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Laruellova ne-filosofie 
nemá být obdobou vyhlašování „konce filosofie“. I když gesto vyhlášení ne-filosofie může 
připomínat rozdělení mezi filosofií a myšlením ve spisu Martina Heideggera Konec filosofie, 
úkol myšlení,20 přes určité paralely má zásadně odlišné vyústění. Ray Brassier v tomto ohledu 
ale uvádí, že Laruelle je velice blízko pozdnímu Heideggerovi, a poukazuje na podobnost 
gesta zobecnění filosofie u Laruella a Heideggera.21 Laruelle podle této interpretace opakuje 
Heideggerovo gesto ohledně vytyčení zobecňujících rysů filosofie od Hérakleita až po 
Derridu. Brassierovo ztotožnění Heideggerovy kritiky zpředmětňujících tendencí 
postparmenidovské filosofie s Laruellovou „ne-filosofií“ si ale vysloužilo kritické reakce. 
Ian James kupříkladu tvrdí,22 že Laruelle tímto gestem nepředstavuje ani tak 
heideggeriánské, jako spíše strukturalistické gesto. Ne-filosofie se však od Heideggerova 
myšlení zásadně odlišuje hlavně důrazem na „plochost“ myšlení, která ukazuje, že všechny 
vědy jsou rovnocenné, a „všechny myšlenky jsou si rovné“,23 a obloukem se tak vyhýbá 
filosofickému rozhodnutí, zavádějícímu hierarchii ontických jsoucen a ontologického rozměru 
bytí.24 

 
Filosofické rozhodnutí  
 
 Ne-filosofie využívá filosofického diskursu jako „surového materiálu“ k vypracování 

vlastní imanentní teorie, která se vyváže z konsekvencí toho, co Laruelle označuje jako 
filosofické rozhodnutí. Toto filosofické rozhodnutí nespočívá pouze ve filosofickém využití 
hierarchických dualismů, jakkoli by v Laruellově kritice filosofického rozhodnutí  bylo 
možné spatřovat  paralely s Derridovou dekonstruktivní kritikou metafyziky jako vždy-již 
hierarchického systému, který nutně přisuzuje binární kategorie do všech rovin 
filosofického zkoumání. Oproti Derridovi je Laruelle o poznání radikálnější, neboť spatřuje 
tuto snahu nejen v konkrétních postupech západní metafyzické tradice, ale v co možná 
nejšířeji vymezené a generalizované Filosofii. Od Derridovy dekonstrukce se Laruelle 
odlišuje zejména důrazem na Reálno či Jediné, které slouží jako nejzazší bod, z nějž je ne-

                                                 
17 Laruelle, F., Theory of Identities, New York 2016. Citováno in Gangle, R., Greve, J., Superposing Non-Standard Philosophy 
and Humanities Discourse, in Gangle, R., Greve, J. (ed.), Superpositions: Laruelle and the Humanities, London 2017, s. 3. 
18 Viz Maoilearca, J., All Thoughts Are Equal, Minneapolis 2012, s. 8. 
19 Tamtéž, s. 55.  
20 Heidegger, M., Konec filosofie a úkol myšlení, Praha 2006. 
21 Brassier, R., Nihil Unbound, Hampshire 2007, s. 118-148. 
22 James, I., The New French Philosophy, Cambridge 2012, s. 163. 
23 Maoilearca, J., All Thoughts Are Equal, Minneapolis 2012.  
24 „Laruelle se staví proti jakékoli ontologii, jelikož je vždy odvozena od pojetí Bytí, které Laruelle považuje za hlavní zdroj 
filosofické obsese dualismy a autofetišismy.“ Srov. Kolozova, K., The Lived Revolution: Solidarity with The Body In Pain As 
The New Political Universal, Skopje 2016, s. 32. 
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filosofie odvozena. Derrida na rozdíl od něho opakovaně upozorňuje na absenci jednotícího 
počátku, a proto také zaujal vůči ne-filosofii silně skeptický postoj. Laruellův důraz na 
imanentní charakter ne-filosofie je velmi dobře patrný v poněkud vyhrocené diskuzi s 
Derridou, v níž Larulle proti Derridovým skeptickým námitkám trvá na tom, že ne-filosofie 
je odvozena z Jediného.25  

 
Autofetišizace 

 
Další z poznávacích znamení filosofie, na něž Laruelle upozorňuje, je autofetišizace. Zdá 

se, že vnitřní meta-filosofickou ambici filosofie je nemožné skutečně naplnit: ačkoli se 
filosofie „odjakživa“ pokoušela dostávat mimo svůj vlastní vymezený prostor, aby byla 
schopna uchopit podmínky své vlastní možnosti v mimo-filosofické rovině. V této snaze 
podle Laruella filosofie nutně selhává právě skrze autofetišizující důraz na zacyklenost do 
sebe sama.26 Laruelle ale tuto snahu neodsuzuje jako principiálně špatnou či chybnou, nýbrž 
jí pomocí ne-filosofie zdvojuje a vyváří její monstrózní klon. Jakkoli může rozvinutá 
metafyzická terminologie ne-filosofie tuto autofetišizační tendenci do značné míry 
připomínat, je třeba mít na paměti, že na rozdíl od hierarchických systémů filosofie všechny 
Laruellovy pojmy tvoří synonyma a v-poslední-instanci27 tvoří Jediné. 
 
Princip dostatečné filosofie 
 

Dalším atributem nejobecněji pojaté filosofie je princip dostatečné filosofie: Filosofie podle 
Laruella příliš sebestředně předpokládá, že je schopná analyzovat veškerý materiál, který ji 
vstoupí do zorného pole. Laruelle kritizuje předpokládaný status filosofie jako nejzazší 
disciplíny, pomocí níž lze zkoumat různé fenomény a jejich danost (Husserl), omezení 
myšlení lidskou konečností (Heidegger), transcendentálně empirickou rovinu zjevování 
(Deleuze), řečové akty (analytická filosofie), afektivitu (Henry) nebo vědecké, milostné, 
umělecké či politické pravdy (Badiou). V tomto kontextu Laruelle vznáší své – minimálně v 
kontextu filosofie – provokativní tvrzení: „vše není uchopitelné pomocí filosofie“28 – to je 
základní Laruellovo sdělení všem filosofům.  

                                                 
25 Komplikovaný vztah dekonstrukce a ne-filosofie má ale velmi daleko od harmonického souznění. Viz diskuzi s mezi 
Derridou a Laruellem na College International, kde Derrida představuje „filosofickou pozici“ a obviňuje Laruella z „ne-
filosofického terorismu“. Viz Derrida, J., Laruelle, F., Controversy over the Possibility of a Science of Philosophy, URL: 
https://pervegalit.files.wordpress.com/2008/06/laruelle-derrida.pdf [cit. 30.11.2018] 
26 Katerina Kolozova výstižně popisuje status autofetišizace ve studii The Lived Revolution: „V Laruellově terminologii 
utváří ‚Filosofii‘ veškeré myšlení, které není vztažené k Reálnu, ale pouze ke svým vlastním autolegitimizujícím 
diskursivním zákonům, myšlení založené pouze ve svém autoreflexivním myšlení, „zrcadlení Myšlení do Myšlení“, nebo 
„autofetišizaci“ myšlení. Podle Laruellova pojetí lze pod pojem Filosofie zahrnout prakticky všechnu dnešní politickou 
teorii. Podle Laruella to platí ale i pro politické myšlení minulosti, neboť všechna politická teorie, věda, ideologie a utopie 
byla vždy-již filosofií, spekulací, předstírající více či méně věrnou reprezentaci reality či Reálna. Reálno je tak v podobných 
teoriích vždy-již nahrazeno určitou ideou, konceptem, „esencí“ či „transcendentálnem“ – duplikace myšlení se vytváří v 
každém okamžiku, kdy Myšlení myslí Myšlení. Když je Reálno prohlašováno za nemyslitelné, ne-reprezentovatelné, když 
je mu udělen status toho, co se nachází mimo myšlení, jak se stalo v éře postmodernismu, situace se vlastně mění jen zcela 
minimálně: již není nutné předstírat reprezentaci Reálna a myšlení nadále pokračuje v re-duplikaci sebe sama: Myšlení 
myslí Myšlení. Autofetišizace myšlení pokračuje v absolutní formě.“ Srv. Kolozova, K., The Lived Revolution: Solidarity with 
The Body In Pain As The New Political Universal, Skopje 2016, s. 142. Viz též Alkon, G., Gunjević, B., According to the Identity 
of the Real: The Non-Philosophical Thought of Immanence, Synthesis Philosophica 51, 1/2011, s. 210. 
27 Determinace v poslední instanci vyjadřuje v ne-filosofii fungující kauzalitu, která nemusí být vykazatelná z hlediska 
Filosofie. Determinace v poslední instanci není pouze imanentní kauzalita, ale radikální imanence sama. Srov. Laruelle, 
F., The Dictionary of Non-philosophy. Minneapolis 2013, s. 15.  
28 Srv. Laruelle, F., En tant qu'Un. La « non-philosophie » expliquée aux philosophes, Paris 1991, s. 264. Citováno in Maoilearca, 
J., All Thoughts Are Equal, Minneapolis 2012, s. 23. 

https://pervegalit.files.wordpress.com/2008/06/laruelle-derrida.pdf
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Nad tímto prvotním axiomem ne-filosofie se ovšem vynořuje otázka, zda ne-filosofie 
není minimálně stejně ambiciozní, když se – kromě filosofie jako takové – zabývá také 
mnoha dalšími obory a disciplínami, jako je fotografie, křesťanství, psychoanalýza či 
marxismus. Ne-filosofie ale připouští plnou autonomii těchto mimo-filosofických oblastí a 
nepokládá se za jedinečný prostředek jejich výkladu. Laruelle rozvíjí zvláštní pojetí 
radikálně imanentního realismu, který by se vyhnulo transcendentálnímu přístupu 
stanovujícímu prvotní „štěpící linii“ mezi „světem idejí“ a odrazy/jevením – v poslední 
instanci je vše Jediné.29 Laruelle rozvíjí specifický druh realismu, když nezastává reálnou 
existenci hodnot, entit či předmětů, které by byly nezávislé na lidské perspektivě, ale za 
nejzazší bod označuje Jediné či Reálno (oba pojmy se překrývají) které určují to, co vůbec 
můžeme vědět nebo poznat. Toto Jediné či Reálno je ale jako takové kompletně nepoznatelné 
a vždy uniká. Ne-filosofie tuto neproniknutelnost přijímá, a nabádá k myšlení podle Reálna 
či v souladu s Reálnem. 

Mohlo by se zdát, že v tomto ohledu by Reálno mohlo nabývat status podobný Kantově 
nepoznatelné noumenální věci. Na námitky vůči latentnímu kantovství (ne-filosofie jako 
víceméně obskurnější verze kritické filosofie, kritika „dogmatických“ a sebezahleděných 
filosofů a jejich poznávacích schopností, resp. jejich spekulativní moudrosti) lze odpovědět 
právě poukazem na Jediné. Právě axiomatickým předpokladem Jediného Laruelle vystupuje 
z kantovského dědictví – vědomí v ne-filosofii přestává konstituovat zkušenost a vědění 
(transcendentální syntéza). Příčinu a nejzazší určující instanci pro veškeré vědomí, 
zkušenost a vědění představuje právě Jediné.30 Pokud se může ne-filosofie zdát podobná 
filosofii, pak je třeba zdůraznit, že se nejedná o nějakou meta- či super- filosofii, která se 
pokouší vytvářet zobecňující teorii všeho: spíše se v aktu „klonování“ pokouší vytvářet 
tvrzení, které fungují jako odkrývání filosofických principů dostatečnosti. Zásadní je však 
to, že Laruelle se rozhodně nesnaží pomocí ne-filosofie Jediné nějakým způsobem uchopit či 
analyzovat. 

Výše nastíněná teorie ale zůstává zahalena silnou abstrakcí a navíc se zabývá spíše tím 
„co ne-filosofie není“ ve vztahu k filosofii. V další části tohoto textu se pokusíme přiblížit 
praktické konotace ne-filosofiie i v jiných oblastech, než je ne-filosofická kritika filosofie. 
Ačkoli primárním cílem ne-filosofických analýz je filosofie, zároveň je silně fascinována 
mimo-filosofickou oblastí (fotografie, marxismus, křesťanství, psychoanalýza). Zřejmě 
nejnázornější úvod do Laruellova myšlení ostatně představuje kniha All Thoughts Are 
Equal,31 která je paralelně interpretací filmu Larse Von Triera Five Obstructions. V logice 
Laruellova argumentu však vyvstávají další otázky ohledně statusu ne-filosofie ve vztahu 
k ostatním disciplínám. Jak je to však s politickou rovinou ne-filosofie? Ačkoli Laruelle 
popisuje své myšlení jako demokratické, ke konkrétnějšímu uchopení politické 
problematiky v jeho díle nedochází. Nemůže odvozenost ne-filosofie od Jediného ústit do 
filosofického kvietismu, heideggerovské Gelassenheit či novo-platónské odevzdanosti 
Jedinému? O tom, že ne-filosofie může nabývat radikální politický rozměr svědčí práce 
makedonské filosofky Kateriny Kolozovy.  

 

                                                 
29 Alexander Galloway Laruellovo pojetí Jediného vystihuje kvazi-spinozovskou formulací: „Jediné je jako substance-bez-
atributů.“ Galloway, A., Against The Digital, Minneapolis 2014, s. 28. 
30 Pojetí Jediného je tak výrazně anti-antropocentrické: Proto může Ray Brassier zapojit Laruellovu ne-filosofii do svého 
projektu vzkříšení nihilismu ve studii Nihil Unbound. Srov. Brassier, R., Nihil Unbound, Hampshire, 2007, s. 118-148. 
Laruellův vztah k člověku je ale mnohem komplikovanější – na jedné straně je ne-filosofie zvláštní právě důrazem na 
radikálně realistický a v posledku nehumánní rozměr, na straně druhé se opírá o pojmovou osobu „generického člověka“, 
který je totožný s Reálnem. Viz též Maoilearca, J., All Thoughts Are Equal, Minneapolis 2012, s. 30-34. 
31 Maoilearca, J., All Thoughts Are Equal, Minneapolis 2012. 
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Ne-filosofie a krize poststrukturalistického feminismu: Katerina Kolozova 

 
Katerina Kolozova Laruellovo dílo využívá ke kritickému čtení32 poststrukturalistické 

feministické teorie, a poukazuje na nejrůznější automatismy, které bývají s touto tradicí 
spojovány, a dále rozvádí33 možnost politické teorie, která by nebyla poplatná filosofickým 
dualismům, auto-fetišizaci filosofie ani struktuře filosofického rozhodnutí. V souvislosti s 
politickým myšlením feminismu je klíčové, že Kolozova z Laruellova díla využívá pojetí 
Jediného a staví je do protikladu k teoriím poststrukturalistického feminismu, kde obvykle 
bývá jednota a snaha po dosažení jednotného celku interpretována jako výraz pre-
totalitárních a patriarchálních systémů mocenské dominance či disciplinace. Jediné však 
nemusí nutně nabývat těchto konotací – Laruelle se snaží vypracovat takové pojetí jednoty, 
které se vyhýbá pastem poststrukturalistických či postmoderních analýz, jež se snadno 
mohou omezit na pouhé konstatování mnohosti perspektiv,34 a zároveň nebude naivním 
návratem k (před)moderním metafyzickým koncepcím, které by ignorovaly vývoj 
pokantovské filosofie a vědecké objevy 20. století. Kolozova nachází v bohaté a různorodé 
tradici poststrukturalistického feminismu několik sjednocujících prvků:  

 
„ (...) Jediné [v tradici poststrukturalistického feminismu – pozn. J.S.] vždy značí totalitu, 

totalitarismus a imperialistický universalismus; (b) Reálno je nemyslitelné a jakýkoli pokus 
je myslet je interpretován jako karteziánská ambice k tomu, určovat realitu 
Druhého/Druhých; (c) jediná relevantní realita je ta, v níž žijeme a je nám přístupná – tj. 
lingvistická realita neohraničená ve své (politické) možnosti. Jakýkoli diskurs, který by tuto 
realitu překračoval, je nazván jako reakcionářský. Např. nekonečné rozšiřování 
proklamovaných práv na kulturní odlišnost bývá chápáno jako a priori pozitivní navzdory 
faktu, že to může být v rozporu s určitými základními právy žen.“35  

 
Motivací Kolozovy ale není pouze „filosofická touha“ ukázat, jak se v jádru 

poststrukturalistického feminismu ukazuje možnost „realistického obratu“ nebo kritika 
automatismů spojených s poststrukturalistickým způsobem myšlení vždy ne-jednotného 
subjektu, ale spíše snaha o to, rozšířit kritické možnosti feministického myšlení uznáním 
relevance teoretických zkoumání účinků Reálna v našich diskursivních světech. Kolozova 
podrobuje systematické kritice automatické popírání jednoty ze strany 
poststrukturalistického feminismu.36 Předpoklad jednoty subjektu v této tradici získává 
status pre-totalitární praktiky, redukující mnohotvárnou bohatost subjektu do 
vypočitatelného tvaru. Kolozova se proto snaží vypracovat takové pojetí politična, které 
nebude jednotu a stabilitu určité identity automaticky chápat jako znevažující či pre-
totalitární.  

Kolozova v Cut of the Real klade krizi poststrukturalismu do souvislosti s novými proudy 
myšlení v kontinentální filosofii, které jsou označované jako „spekulativní realismus“, 

                                                 
32 Kolozova K., Cut of The Real, New York, 2014. 
33 Kolozova, K., The Lived Revolution: Solidarity with The Body In Pain As The New Political Universal, Skopje 2016. 
34 V českém prostředí na nedostatečnost poststrukturalistických přístupů ukazuje Michael Hauser. Viz Hauser, M., Cesty 
z postmodernismu, Praha, 2012. Viz též studii Podzim postmodernismu která shrnuje diskuze, které Cesty z postmodernismu 
vyvolaly: Kanda, R. (ed.), Podzim postmodernismu, Praha, 2016. 
35 Kolozova K., Cut of The Real, New York, 2014, s. 8-9.  
36 „Feministická kritika mainstreamových teorií autonomie se zaměřuje na předpoklad koherentního, jednotného subjektu, 
který se v průběhu času nemění a dokáže ‚vlastnit‘ své volby. Tento předpoklad je zpochybňován v postmoderních 
teoriích, které pojímají subjekt jako nestabilní, fragmentovanou a nesouvislou množinu různých pozic v určitém 
diskursu.“ Citováno in Kolozova, K., Cut of the Real, New York 2014, s. 24. 
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„spekulativní materialismus“ či „nový materialismus“. Politické implikace vzniku „nového 
realismu“ se odvíjí od širšího epistemického problému, který v souvislosti s „novým 
materialismem“ ukazuje Quentin Meillassoux v knize After Finitude37: dominantní a 
omezující tendenci pokantovské filosofie označuje jako „korelacionalismus“, který je 
výsadním znakem postmoderní politické teorie a spočívá v premise, (1) že pouze myšlení 
může „myslet sebe sama“, a (2) že Reálno je lidskému vědění a subjektivitě nepřístupné, a 
tudíž neexistuje nic než diskursivní konstrukty, které plně určují, co a jak je možné myslet. 
Meillassoux tvrdí, že i když je „vnějšek“ zásadně kontingentní a nahodilý, zároveň neustále 
stanovuje podmínky našeho myšlení a vyzývá nás, abychom na něj reagovali.  

Návrat realismu tedy nemusí představovat reakcionářské gesta nostalgického 
filosofického archaismu. Pomocí ne-filosofie se tak Kolozova snaží o realistickou reakci na 
poststrukturalistické paradigma. Politická emancipace či získání politických práv a moci 
spočívá v tom, že oblast „Reálna“ budou schopni obsadit právě ti, kteří bývají jinak 
označováni jako „nereální“ – ti, kterým byla upřena základní možnost uznání nejen ohledně 
(lidských) práv, ale z hlediska samotného uznání jejich existence a účasti na realitě. Tento 
posun je také důležitý v souvislosti s tím, jaký důraz se objevuje vůči uznání událostí, které 
mohou existovat před diskursem či mimo diskurs. 

Kolozova pokládá otázku, zda „pouhý život“38 sám může nabývat politický význam a 
poukazuje na to, že oproti poststrukturalistickým koncepcím může existovat pre-
lingvistická, „reálná“ identifikace s Druhým, která může fungovat zcela mimo diskurs.39 
Revoluční potenciál takového pojetí umožňuje otevřít politické pole, které nebude nutně 
omezené pouze na kategorii člověka, ale dokáže pojmout také politický rozměr života 
zvířat, nebo i neživých entit. Samotné tělo se stává místem jednání, neboť zkušenost 
tělesného utrpení či bolesti40 umožňuje identifikovat se s Druhým, a to bez nutnosti 
lingvisticko-diskursivního zprostředkování. 

Bolest pro Kolozovu představuje41 jeden z případů Reálna par excellence: jde o nejzazší 
zkušenost, která ruší rozdíl mezi tělem a duší. Bolest je prelingivistická kategorie, a to platí 
i tehdy, je-li způsobena nějakou formou nenávistné řeči. Zkušenost bolesti tvoří nejzazší 
tělesnou pasivitu, podřízení se Traumatu: bolest je termín (na)klonovaný z Reálna, což platí 
jak pro jeho běžné hovorové, tak i pro jeho teoretické užití: je transcendentálně 
minimalistické a popisné a odkazuje pouze k paměti zakoušené bolesti, což je nejzazší 
případ legitimizace jeho významu. Bolest je termín, který je vždy již přítomen v jakémkoli 
politickém diskurzu jako případ nejzazší legitimizace. 

Sdílení tělesného utrpení umožňuje42 širší založení politické solidarity, než jaké 
umožňuje pojem lidství, který je nevyhnutelně spjatý se signifikací v určitém (mocenském) 
diskursu, a zákonitě tedy spěje k vyřazení určitých jedinců. Právě zkušenost bolesti 
představuje43 pro Kolozovu určitý projev Reálna, který se vymyká diskursivnímu rámci. 
Přesto je možné takovou zkušenost sdílet a může sloužit jako půda pro vzájemnou 
solidaritu. Identifikace s bolestí či utrpením Druhého tak může sloužit jako základ politické 
solidarity, která bude mnohem inkluzivnější než diskursivní kategorie „lidství“. Kolozova 

                                                 
37 Quentin Meillassoux, After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency, London, 2008. 
38 Agamben, G. Homo Sacer: suverénní moc a pouhý život, Praha, 2011. 
39 Je otázkou, zda takové pojetí nepředstavuje analogii k Heideggerově pojetí bytí-tu [Dasein], které si vždy-již nějakým 
způsobem rozumí. Viz též James, I., New French Philosophy, Cambridge 2012, s. 179. 
40 „Pokud se identifikujeme se ‚samotným utrpením‘, identifikujeme se tak (…) s nejzazší zkušeností bolesti, což je 
prelingvistická kategorie“ Srv. Kolozova, K., The Lived Revolution: Solidarity with The Body In Pain As The New Political 
Universal, Skopje 2016, s. 116. 
41 Tamtéž, s. 141. 
42 Tamtéž, s. 118. 
43 Tamtéž, s. 142. 
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se snaží tuto tezi radikalizovat a tvrdí, že solidarita s trpícím tělem druhých může sloužit 
jako základ politické solidarity a dokáže překračovat pouhé diskursivně-lingvistické 
vymezení lidství. Akty rozpoznání a interpelace jsou produktem humanistického 
racionalismu, stojícího v protikladu k životní síle, která dokáže překročit lingvistické 
kategorie. 

 
Závěr 
 
Jakkoli několik výše nastíněných motivů v žádném případě nepředstavuje komplexní 

vystižení ne-filosofie, zároveň nepochybně vystává mnoho otázek nejen ohledně vztahu 
filosofie a ne-filosofie. Není ne-filosofie stále příliš filosoficky konstruovaným 
metafyzickým systémem? Není její destruktivní potenciál příliš rychle přehlušen složitou 
konstrukcí samonosné metafyzické struktury, která dokáže snadno připomínat filosofickou 
dostatečnost? 

Zřejmě nejzásadnější problém při uchopení ne-filosofie představuje Laruellův specifický 
literární styl. Vysoká míra abstrakce,44 absence jakýchkoli názorných příkladů, důsledné 
necitování zkoumaných autorů a zejména „zapouzdřenost“ Laruellových textů do vlastní 
ne-filosofické terminologie může u čtenářů vyvolávat komický nebo úzkostný efekt. Nick 
Srnicek v této souvislosti ukazuje45 na dvojí problém při snaze o uchopení Laruellovy ne-
filosofie: první spočívá v přístupu, který jako by se vracel v dějinách myšlení před moderní 
éru vytyčenou Kantem zpět k dogmatické metafyzice.46 Laruelle ne-filosofii mysticky 
odvozuje z Jediného – jde o neoplatónské gesto, navazující na Plótína – než aby ji dedukoval 
nebo dokonce verifikoval. Druhý problém spočívá v zavádění množství metafyzické 
terminologie, které činí z četby Laruellových spisů nesnadné dobrodružství. Celou věc 
komplikuje ještě fakt, že mnoho termínů v posledku tvoří synonyma, resp. odkazují na 
Jediné. Zásadních překážek jsou si vědomi i další Laruellovi vykladači, když upozorňují na 
problém „iniciace“ do ne-filosofie.47  

Nemůže jít v případě ne-filosofie o rétorický efekt, vyvolávající zdání duchaplnosti a 
sofistikovanosti? Jakou může mít takový obskurantismus souvislost se zdůrazňovanou 
demokratičností ne-filosofie? Patří k proklamovaně demokratickému myšlení úmyslný 
obskurantismus, nebo by měl být demokratický přístup spojený se snahou o co největší 
srozumitelnost? Spíše než o potvrzení obskurnosti a/nebo nesmyslnosti filosofie se v 
Laruellově případě jedná o gesto ironického zdvojení, které ukazuje na podmíněnost 
filosofie dualismem velkých učitelů a pilných – ale stále ještě ne zcela chápajících – žáků. 
Laruelle se totiž v žádném případě nestaví do role autoritativního otce-zakladatele nového 
oboru, jelikož podněcuje i k takovým „des-interpretacím“, které se od jeho projektu ne-
filosofie zásadně odklánějí.48 

                                                 
44 Vysoká míra abstrakce ne-filosofie ale neznamená, že by ji Laruelle autoritativně vynucoval i od těch, kteří se k ne-
filosofii hlásí. Viz dále. 
45 Srnicek, N., François Laruelle and the Non-Philosophical Tradition, URL: 
https://speculativeheresy.files.wordpress.com/2010/03/srnicek-nick-laruelle-and-the-non-philosophical-tradition.pdf 
[cit. 30. 11. 2018]. 
46 K rozlišení dogmatické a kritické filosofie viz Schellingovy Dopisy o dogmatismu a kriticismu. Srv. Schelling, F. W. J., Výbor 
z díla: Rané spisy, Praha, 1990, s. 49-96. 
47 Taylor Adkins v textu Death of the Translator, a Uni-lateral Odyssey prohlašuje, že úvod do ne-filosofie je principiálně 
nemožný. Viz Adkins, T., Death of the Translator, a Uni-lateral Odyssey, in Laruelle, F., Philosophy and Non-Philosophy, 
Minneapolis, 2013, s. ii.  
48 Laruelle, F., Mullarkey, J., Gracieuse, M., Paul Smith, A., Non-Philosophy, Weapon of Last Defence in Mullarkey, J., Paul 
Smith, A. (ed.), Laruelle and Non-Philosophy, Edinburgh 2012, s. 243. 

https://speculativeheresy.files.wordpress.com/2010/03/srnicek-nick-laruelle-and-the-non-philosophical-tradition.pdf
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V této souvislosti se objevuje otázka, proč je Laruelle v kontextu realismu radikální 
demokrat, když ne-filosofie je natolik obtížná na pochopení? Je otázkou, nakolik ne-filosofie 
vyhoví své sebe-proklamaci ohledně imanence a jednoznačně demokratické povahy. 
Laruellovi však jde o spíše to, aby ukázal, že přes zdánlivou jasnost a srozumitelnost se v 
posledku ukazuje, že demokracie – stejně jako filosofie – tvoří obskurní metafyzický systém, 
plný nerozhodnutelných rozepří, antagonismů a autofetišizujících axiomů.49 V tom zůstává 
demokracie svrchovaně filosofická. 

Ian James v závěru studie The New French Philosophy, zařazující Laruellovu ne-filosofii 
do kontextu současného francouzského myšlení, zdůrazňuje, že její budoucnost bude 
záležet hlavně na schopnosti vytvářet takové formy diskursů a žánrů, které budou odlišné, 
než filosofie.50 Z tohoto úhlu pohledu je ne-filosofie úspěšná již dnes, jelikož jí Laruellovi 
následovníci a následovnice rozvíjí v širokém množství disciplín, od teologie a ekologického 
myšlení,51 přes kritiku automatismů feministické politické teorie,52 umění,53 
novoplatonismu a theurgie,54 až po zkoumání souvislostí s filmovou vědou a analytickou 
filosofií55  

 

Shrnutí 

Cílem následujícího textu bylo stručně nastínit projekt „ne-filosofie“ francouzského 
filosofa Françoise Laruella. Spíše než podat definici toho, co je ne-filosofie, se snažíme ukázat 
jakým způsobem ne-filosofie funguje. Pro splnění tohoto nesnadného úkolu jsme se pokusili 
přiblížit několik klíčových pojmů, které Laruelle používá: filosofické rozhodnutí, princip 
dostatečné filosofie, autofetišizaci, Jediné a Reálno. Snažili jsme se také objasnit, proč nelze v ne-
filosofii nacházet analogickou pozici vůči Heideggerově konci filosofie nebo Derridově 
dekonstrukci. Laruellův důraz na Jediné tváří radikální opozici vůči poststrukturalistické 
tradici. Nástin ne-filosofické kritika poststrukturalistické feministické filosofie Kateriny 
Kolozovy nám pomohl přiblížit, jak může být ne-filosofie užitečná mimo prostor 
metafyzické kritiky zobecněné Filosofie. Cílem bylo ukázat, že přes důraz na metafyzické 
uchopení Reálna a Jediného se Laruellova ne-filosofie vymyká prostému návratu k 
dogmatické metafyzice. 

 
Klíčová slova: François Laruelle, ne-filosofie, spekulativní realismus, Katerina Kolozova, 

feminismus 
 

Summary 

„Brief outline of non-philosophy: Laruelle and Kolozova.“ The goal of this paper was to briefly 
outline François Laruelle's project of „non-philosophy“. Paper aimed to describe, what does 
it mean to practice non-philosophy and how does it functions, rather than what non-

                                                 
49 Viz Laruelle, F., Is Thinking Democratic? in Mullarkey, J., Paul Smith, A. (ed.), Laruelle and Non-Philosophy, Edinburgh 
2012, s. 227-237. 
50 James, I., The New French Philosophy, Cambridge 2012, s. 180 
51 Paul Smith, A. A Non-Philosophical Theory of Nature: Ecologies of Thought, New York 2013. 
52 Kolozova, K., Cut of The Real, New York 2014. 
53 Galloway, A., O’Sullivan, S., Non-Philosophy and Art Practice, URL: O’Sullivan, S., 
https://www.simonosullivan.net/articles/Non-Philosophy_and_Art_Practice.pdf [cit. 30. 11. 2018]. 
54 Panyatov, S., Non-Theurgy: Iamblichus and Laruelle, URL: 
http://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/article/view/118 [cit. 30. 11. 2018]. 
55 Maoilearca, J., All Thoughts Are Equal, Minneapolis 2012.  

https://www.simonosullivan.net/articles/Non-Philosophy_and_Art_Practice.pdf
http://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/article/view/118
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philosophy substantially is. We tried to fulfill this task through analysis of Laruelle's  non-
philosophical concepts: Principle of sufficient philosophy, Philosophical decision, 
Autofetishization, the Real and the One. We also tried to show why non-philosophy cannot be 
seen as an analogy to the Heidegger‘s „end of philosophy“ or Derrida‘s deconstruction. 
Laruelle‘s notion of the Real and his emphasis on the One creates radical oppositon to 
poststructuralist tradition. Outline of Katerina Kolozova‘s critique of poststructuralist 
feminist political thought help us to show, how can be non-philosphy useful not only for 
analysis of presuppositions of generalized philosophy. The main goal of the paper was to 
show that in spite of the emphasis on metaphysical grasp of the Real and the One, Laruelle‘s 
work is not simply return back to dogmatic metaphysics. 

 
Key words: François Laruelle, non-philosophy, speculative realism, Katerina Kolozova, 

feminism 
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Úvod 
 
Text pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký od Karla Jaromíra Erbena je dostupný 

v různou měrou upravené podobě. Vycházím z jednoho méně upraveného vydání.1 
Zatímco například v jednom upravenějším vydání pohádky2 čteme o „králevicovi“, 
toto vydání uvádí „královice“.3 Postava královice prochází pohádkou Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký od začátku do konce, což by mohlo být výzvou k provedení čistě 
psychologické interpretace pohádky, v jejímž centru by stál právě královic. Vše ostatní 
by se stalo jeho rozvinutím, takže i Dlouhý, Široký a Bystrozraký by byli jeho aspekty. 
Tato trojice je však doma ve světě, takže ji nelze bez obtíží zredukovat na postavu 
královice, čímž k výhradně psychologické interpretaci nepoukazují. Přestože totiž 
vyjadřují postavu královice (psychologický rozměr), zároveň svědčí o povaze světa, 
jehož mocnosti ztělesňují (kosmologický rozměr). Proto jsou Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký výzvou ke kosmologické interpretaci této pohádky, kterou v této studii 
předkládám. Ukazuje se, že kosmologickou interpretaci nelze od psychologické 
interpretace jednoduše odtrhnout, takže se obě interpretace nakonec doplňují. 

Pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký je podle mého názoru klíčová pro pochopení 
pasivní princezny.4 Fenomén pasivní princezny je podnětem k rozvinutí typologie 
aktivních, reaktivních a pasivních povah pohádkových postav. Zatímco Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký mají aktivní povahu, je královicova povaha reaktivní. Když je nakonec 
oddělen svět od domova, spadá na stranu světa aktivita, zatímco na stranu domova 
reaktivita. Pasivita zůstává problematickým stádiem, které vyzývá k aktivitě.   

 
Objevení princezny 

 
Při výkladu pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký rozlišuji tři hlavní fáze: objevení 

princezny, cesta za princeznou a získání princezny. Pohádka začíná tím, že starý král 
královice vyzývá, aby se oženil, ačkoli ten žádnou nevěstu nezná. Proto mu král dá 

                                                 
1 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 8-14 (Redakce této knihy na straně 186 
poznamenává: „Při textologické úpravě výboru řídili jsme se těmito zásadami: drželi jsme se současného pravopisu 
tam, kde jím není narušena tvaroslovná složka, ani jiná autorova osobitost. Plně jsme respektovali interpunkci 
s výjimkou zastaralého pravidla, podle něhož se dvě věty s různým podmětem oddělují čárkou i před spojkou a.“  
2 Karel Jaromír Erben: Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Nakladatelství Svoboda-Libertas. 1993. Praha (Číslo stránky 
nelze uvést, protože tato bohatě ilustrovaná knížka čísla stran neobsahuje.) 
3 Slovník spisovného jazyka českého uvádí u hesla „králevic“ také zastaralou variantu „královic“. 
(https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=kr%C3%A1levic&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=
no) 
4 V Erbenově pohádce Zlatovláska naopak nacházím aktivní princeznu. 
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klíč od komnaty ve věži, kde si má vybrat. Královic tedy přebírá iniciativu, což svědčí 
o jeho reaktivním způsobu života, protože je jeho jednání odpovědí na výzvu krále. 
Přestože mu dosud byla uzavřena určitá stránka světa, starý král ho vede k tomu, aby 
ji poznal.5 O královicově matce zde není zmínky, takže ženský element v jeho životě 
zatím úplně chybí. 

Zlatý klíč vede do vysoko položené komnaty: „Jakživ tam nahoře ještě nebyl a také 
nikdy neslyšel, co by tam bylo. Když přišel nahoru až k poslednímu patru, viděl ve stropě malé 
železné dveře jako poklop, byly zamčeny; ty otevřel tím zlatým klíčem, zvedl je a vstoupil nad 
ně nahoru. Tu byla veliká okrouhlá síň, strop modrý jako nebe v jasné noci, stříbrné hvězdy 
třpytily se na něm; podlaha zelený hedvábný koberec, a kolem ve zdi dvanácte vysokých oken ve 
zlatých rámcích, a v každém okně na skle křišťálovém byla panna duhovými barvami 
vyobrazená, s královskou korunou na hlavě, v každém okně jiná a v jiném obleku, ale jedna 
krásnější než druhá, div že královic na nich očí nenechal.“6 Vysoká poloha komnaty a 
kontrast zelené podlahy a nebeského stropu naznačují překročení dosavadních hranic 
světa. Královic najednou poznává ženskou dimenzi světa, byť jenom vizuálně. Ta je 
navíc rozrůzněná do dvanácti různých aspektů, což nápadně připomíná běh roku 
s dvanácti měsíci.7 Tato typologie žen je zde podána bez výkladu a bez alternativy a 
královici otevírá nepoznaný svět.  

Tím se dostáváme k samotnému objevení princezny. Jakkoli jsou panny pouze 
vizuální, žijí jako hologramy: „A když tak na ně s podivením hleděl, nevěda kterou si vyvolit, 
počaly se ty panny pohybovat jako živé, ohlížely se po něm, usmívaly se, a jen promluvit.“8 
Královice ovšem povrchní hologramy neuspokojují, láká ho skrytost, 
netransparentnost, tajemství a hloubka: „Tu zpozoroval královic, že jedno z těch dvanácti 
oken bylo zastřeno bílou oponou; i odhrnul tu oponu, aby viděl, co pod ní. A tu byla panna 
v bílém oděvu, stříbrným pasem opásaná, s perlovou korunou na hlavě; byla ze všech 
nejkrásnější, ale smutná a bledá, jako by byla vstala z hrobu.“9 Zarážející situace. Královic, 
který neznal žádnou nevěstu, si ze vší ženské nádhery vybere tu nejtajemnější: 
„Královic dlouho před tím obrazem stál jako u vyjevení; a co tak na něj hleděl, srdce ho rozbolelo, 
i řekl: „Tuto chci mít a žádnou jinou!“ A jak to slovo pověděl, sklopila ta panna hlavu, 
začervenala se jako růže, a v tom okamžení všechny ty obrazy zmizely.“10 Královicova 

                                                 
5Z hlediska psychologického výkladu králova a královicova chování bychom nebyli nuceni respektovat jejich 
oddělenost. Mohlo by se jednat o dvě stránky téhož prince, jehož svět je utvářen tím, že na jednu stranu ví, že už je 
nejvyšší čas hledat princeznu, ale na druhou stranu žádnou nezná, takže stojí o poučení. 
6 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 8 
7 Zde se nabízí astrologický výklad, který nebudu rozvíjet. 
8 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 8 
9 Ibid., s. 8 
10Ibid., s. 8 Celá tato situace připomíná začátek knihy Utrpení knížete Sternenhocha od Ladislava Klímy. Nabízím ke 
srovnání: „Poprvé uzřel jsem Helgu na jistém plese; mně bylo 33, jí 17 let. První můj dojem byl, že je to děvče přímo ošklivé. 
Vyčouhlá postava, tenká, že jsi se jí lekl; tvář hanebně bledá, skoro bílá, prahubená; židovský nos, všechny tahy, ač jinak ne 
nejhorší, tak nějak zvadlé, ospalé, uspávající; vypadala jako mrtvola, mechanismem nějakým pohybovaná, - a stejně jako tvář, 
byly i její pohyby strašně líné a chcípavé. Oči měla pořád sklopené jako pětileté nejstydlivější děvčátko. Ještě nejlepší na ní byly 
mohutné, jako saze černé vlasy…Bylo mně direktně špatně, když jsem se ponejprv pohledem o ni otřel; a když mi hrabě M., 
diletující v malířství, řekl: „Ta slečna má nanejvýš interesantní, klasicky krásnou tvář,“ - nemohl jsem se zdržet chechtotu. 
Vůbec nevím, jak to, že všichni tihle výtvarníci a lidé „vybroušeného vkusu“ žádný vkus nemají, - patrně jej brousili tak dlouho, 
až z něho nic nezbylo; co se mně líbí, jim se zrovna nelíbí, a co se mně nelíbí, jim jako naschvál se líbí. Tak třeba já nevyměnil 
bych tvář žádné buclaté Berlíňačky za hlavy všech řeckých kamenných bohyň, a skoro každý voják od infanterie je pro mne 
hezčí, než takový nosatý, podivný Schiller a Goethe, o jejichž kráse a ušlechtilosti se tolik žvaní. Ale přesto, věříte? Musil jsem 
se pořád a pořád po ní dívat…A když jednou, tančíc těsně vedle mne, pozdvihla náhodou zraky, na mě přitom ani nehledíc, 
jako by do mne vpálila plný elektrický náboj…A od toho dne musil jsem na ni dost myslit.“ (Ladislav Klíma: Utrpení knížete 
Sternenhocha. Maťa. Praha. 2004. str. 8)  
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reaktivní povaha je tentokrát patrná na tom, že se rozhoduje v reakci na bolící srdce. 
Kromě toho vidíme nutnost jednostranné volby tváří v tvář mnohostrannosti světa. 
Královic si nemůže vybrat více jak jednu ženu, i když ví, že jich více je. Jednostranná 
volba svědčí o svobodě i nutnosti ve vztahu ke světu. Možností je více, ale musí být 
uskutečněna pouze jedna.  

Královic se potom vrací ke svému otci králi, který z jeho volby není zrovna 
potěšený: „Zles učinil, synu můj! žes odkryl, co bylo zastřeno, a v nebezpečenství veliké pro 
to slovo jsi se vydal. Tato panna je v moci zlého černokněžníka, v železném zámku zajata; 
kdokoli se pokusil, aby ji odtud vysvobodil, nikdo se ještě nevrátil. Ale co se stalo, odestati se 
nemůže; dané slovo je zákon. Jdi, pokus se o štěstí své, a zdráv mi se domů zase vrať!“11 Na 
první pohled je nápadná ta neodvolatelná závaznost, která doprovází princovo 
jednostranné rozhodnutí. Kvůli němu má princ podstoupit nebezpečí a vykonat cestu 
tam a zase zpátky. Žádné přemlouvání ve stylu „To bys neměl dělat!“. Překvapující je, 
že má starý král tak přesné znalosti o tajemné princezně. Říká synovi, v čem je 
problém, kde ji najde a jaká je pravděpodobnost na úspěch. Zlý černokněžník a železný 
zámek pravděpodobně neodkazují k metalové subkultuře, ale k nějaké pevné 
překážce, která princeznu omezuje a podtrhuje její uzavřenost. Zatím vidíme, že je tato 
překážka dvojí: zlý černokněžník a železný zámek.12 Královic tedy objevil princeznu, 
která dává na odiv svou pasivitu, protože působí mrtvolně a navíc je zakrytá závojem 
a uvězněná černokněžníkem v železném zámku. Prostřednictvím pasivní princezny se 
královici jeví pasivní stránka světa.  

 
Cesta za princeznou 

 
Královic jede za princeznou na koni. Dostává se do lesa a začíná bloudit. Náhle na 

něj někdo volá. Je to vysoký člověk, který k němu chce vstoupit do služby, takže 
iniciativa opět není na straně reaktivního královice, který se ptá uchazeče na identitu: 
„„Kdopak jsi?“ řekl královic, „a co umíš dělat?“ „Jmenuju se Dlouhý a umím se natahovat. 
Vidíte-li támhle na té vysoké jedli ptačí hnízdo? Já vám to hnízdo sundám a netřeba mi ani 
nahoru vylezt.“13 To Dlouhý zvládne stejně jako najít cestu z lesa ven. Co je tedy Dlouhý 
zač, že to všechno dokáže? Jeho hlavní schopností je zaujmout odstup. Tento odstup 
se ukazuje důležitý pro orientaci. Dlouhý dokáže v prostoru zvětšovat měřítko a 
nacházet tak detaily (ptačí hnízdo), ale i celkové souvislosti (cesta z lesa). 
Prostřednictvím Dlouhého se princi jeví živý svět jako aktivní moc zvětšovat měřítko 
(kosmologický rozměr Dlouhého). Tu si královic může osvojit jakožto rozum 
(psychologický rozměr Dlouhého). Rozum totiž také pracuje s odstupem a celkovými 
souvislostmi, které jsou z tohoto odstupu vidět. Je třeba dodat, že je to rozum 
v souladu s praxí, protože tento odstup je užitečný k orientaci. Tím, že chce Dlouhý 
vstoupit k princi do služby, je tedy princ obdařen rozumem, který je na prvním místě, 
pokud jde o poznávání aktivní povahy světa. Vůdčí a kritický král je nyní zastoupen 
Dlouhým. 

                                                 
11 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 8 Pouze na tomto místě je řečeno, že je 
černokněžník zlý. Zdá se, že jeho zlo nakonec spočívá v tom, že činí druhé pasivními. 
12 Podobně jako v případě prince by psychologický výklad ani v případě princezny nebyl povinen striktně 
oddělovat černokněžníka, železný zámek a pannu. Mohou to být tři různé aspekty jediné princezny. 
13 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 9 
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Princ na koni společně s Dlouhým se dostávají z lesa ven a před nimi se rozprostírá 
široká rovina. Dlouhý ihned upozorňuje prince, že v této krajině je někdo, kdo je s ním 
spřízněný: „„Támhle, pane, jde můj kamarád,“ řekl Dlouhý a ukázal stranou na rovinu, „toho 
byste taky měl do služby vzít, věru že by vám dobře posloužil.““14 Představení této druhé 
postavy je vtipné. Dlouhý pro ni nejprve doskočí, protože by jí dlouho trvalo, než by 
došla. Když pak Široký ukazuje, co umí, musí ostatní utíkat do lesa: „Byl to chlapík 
zavalitý, měl břicho jako čtyřvěderní soudek. „Kdopak jsi ty?“ zeptal se ho královic, „a co umíš 
dělat?“ „Já, pane, jmenuju se Široký a umím se rozšiřovat.“ „Tedy mi se ukaž.“ „Pane, ujíždějte 
honem - honem zpátky do lesa!“ volal Široký a počal se nadýmat.“15 Zde je zřejmé, že 
objevení Dlouhého v lese plném vysokých stromů a Širokého na široké rovině není 
náhodné. Právě v těchto krajinách jsou jejich schopnosti zjevné. Co je tedy Široký zač? 
Dokáže se nafouknout a zaplnit celou planinu. Jeho hlavní schopností je tedy pojímat 
a obsahovat. Prostřednictvím Dlouhého se princi jeví živý svět jako aktivní moc 
obsahovat jiné (kosmologický rozměr Širokého). Tu si královic může osvojit jakožto 
otevřenost (psychologický rozměr Širokého). Otevřenost implikuje pojímání do sebe a 
postihování i těch nejmenších detailů. Zatímco Dlouhý vytváří odstup od toho, co je 
vně něj, v případě Širokého jde naopak o pojímání toho, co pak bude uvnitř něj.  

Princ tedy na své cestě získává rozum a pak otevřenost, a tak poznává další stránku 
aktivní povahy světa. Toto pořadí není náhodné. Je totiž evidentní, že královic v lese 
nemohl potkat Širokého z prostorových důvodů. Pokud však Dlouhý implikuje rozum 
a Širokého zase otevřenost, máme druhý důvod, proč je toto pořadí nezvratné. Kdyby 
měl princ, který nedávno opustil krále, získat nejprve otevřenost, nejspíš by se z lesa 
vůbec nedostal, protože by ho otevřenost pro samé detaily v lese uvěznila. Protože 
Dlouhý dovedl prince k Širokému, osvojil si princ otevřenost pro detaily na popud 
rozumu. Něco mu ale stále ještě chybí. 

Za rovinou jsou skály, kde potkávají třetí postavu: „Když přišli blízko k těm skalám, 
potkali jednoho, a měl oči zavázané šátkem.“16 Vůdčí role Dlouhého/rozumu je zde 
zachována, protože Dlouhý opět vyzývá prince, aby vzal do služby dalšího 
spřízněnce: „„Pane, to je náš třetí kamarád,“ povídá Dlouhý, „toho byste měl taky do služby 
vzít; věru že by vám darmo nejedl.“ „Kdopak jsi?“ zeptal se ho královic, „a proč máš oči 
zavázané, vždyť nevidíš cesty?“ „Hoj, pane! naopak; právě proto, že příliš vidím, musím si oči 
zavazovat; já zavázanýma očima vidím tak, jako jiný nezavázanýma; a když si je rozvážu, skrz 
naskrz všecko prohlídnu; a když se bystře na něco podívám, chytne to plamenem, a co nemůže 
hořet, rozskočí se v kusy. Proto se jmenuju Bystrozraký.““17 Přirozeným prostředím 
Bystrozrakého jsou skály, obecně překážky, vůči kterým nestačí jen zaujmout odstup 
(Dlouhý) nebo se jim otevřít (Široký). Co je tedy Bystrozraký zač? Dokáže překonávat 
překážky a procházet jimi navzdory. Prostřednictvím Bystrozrakého se princi jeví živý 
svět jako aktivní moc rušit meze (kosmologický rozměr Bystrozrakého). Tu si královic 
může osvojit jakožto schopnost překonání překážek (psychologický rozměr 
Bystrozrakého). Oheň, kterým Bystrozraký spaluje hořlavé překážky, je rovněž 
známkou zvratu.18  

                                                 
14 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 9 
15 Ibid., s. 9 
16 Ibid., s. 10 
17 Ibid., s. 10 
18 Ivan M. Havel interpretuje bystrozrakost jako schopnost vidět zároveň to, co je vlastní různým měřítkům: 
„Kdybychom byli bystrozrací, spatřili bychom molekuly, strom i les, všechno najednou.“ (Ivan M. Havel: Vytržení. 
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Planina má tedy svou neprostupnou hranici, na kterou by otevřenost pouze 
narazila a uznala by její platnost. Proč by ale skály nezvládl Dlouhý? Vždyť už na 
začátku přenesl Širokého, aby překonal prostorovou vzdálenost. Oproti 
Bystrozrakému je však Dlouhý pouze povrchní, protože nedokáže odhalit to, co je 
důkladně skryté. Bystrozraký odhaluje skryté tím, že popírá zjevné: „Pak obrátil se ku 
protější skále, odvázal šátek a upřel na ni své žhavé oči; a skála začala praštět a kusy lítaly z ní 
na všecky strany, a za maličkou chvilku z ní nezůstalo nic než hromada písku. A v tom písku 
třpytilo se něco jako oheň. Bystrozraký pro to došel a královici to přinesl. Bylo to ryzí zlato.“19 
Princ by si vystačil jen s Dlouhým a Širokým, kdyby nebylo neprostupných překážek, 
které nelze překročit a které je třeba projít skrz. Bystrozraký je nezbytný tam, kde má 
být rozhodnutí dotaženo do konce a kde už nelze udělat krok stranou, ať už proto, že 
došlo ke změně plánu, nebo proto, že se objevila zdánlivá nemožnost.  

Právě Bystrozrakého se princ ptá, jak daleko je ještě železný zámek. Ten odpovídá 
s jistotou a humorem ve stylu Dumasových Tří mušketýrů20: „„Kdybyste jel, pane, 
sám,“ odpověděl Bystrozraký, „snad byste ani za rok tam nedojel; ale s námi tam přijedete ještě 
dnes – právě nám tam nyní chystají večeři.“ „A co tam dělá moje nevěsta?“ „Za železnou mřeží 
/ na vysoké věži / černokněžník ji střeží.“ A královic řekl: „Kdos dobrý, pomoz mi ji 
vysvobodit!“ A oni všickni mu slíbili, že mu budou pomáhat.“21 Princ tedy vyzývá své 
druhy, aby s ním podstoupili dobro-družství. Zdá se, že dobro, o které jim jde, spočívá 
v překonávání pasivity. Až Bystrozraký dává vyniknout této princově rozhodnosti 
vysvobodit princeznu. Pravděpodobně ho ale princ nemohl potkat již v lese. Musel 
nejdřív dokázat, že je vůbec schopen putovat světem, což mu umožnili Dlouhý a 
Široký, aby nakonec znovu potvrdil, že jeho cíl je mnohem větší, když vzal do služby 
Bystrozrakého. Dlouhý, Široký a Bystrozraký – v královicových službách rozum, 
otevřenost a schopnost překonání překážek – se tak ukazují jako nezbytné schopnosti 
královice (psychologický výklad), ale i jako aktivní stránky živého světa 
(kosmologický výklad). Zatímco pasivní stránku světa představuje pouze princezna, 
aktivní stránka světa je rozrůzněná do třech podob: Dlouhý, Široký a Bystrozraký.22   

S pomocí svých služebníků se princ dostává do železného hradu už večer. Jako 
kdyby se však všichni tři nechali chytit do pasti: „a když už bylo nad západem, viděl 
královic nedaleko před sebou železný zámek; a když už zapadalo, jel po železném mostě do brány; 
a jakmile zapadlo, zdvihl se železný most od sebe sám, brány zavřely se jedním rázem, a královic 
i tovaryši jeho byli v železném hradě zajati.“23 Žádné vřelé uvítání je nečeká. Musejí si 
poradit sami: „Když se tu v nádvoří ohlédli, dal královic koně svého do konírny – a bylo mu 
tu všecko už přichystáno – a potom šli do zámku. V nádvoří, v konírně, v zámecké síni i 

                                                 
19. URL: http://www.cts.cuni.cz/~havel/work/rp-94.html) Tato extrémní simultaneita různých měřítek vede 
v případě Bystrozrakého paradoxně až ke zničení prostorové skutečnosti. Zatímco Dlouhý odkazuje k měřítkovosti 
prostoru a Široký k obsažnosti prostoru, Bystrozraký odkazuje spíše k času, protože prostorové skutečnosti ničí 
nebo je neguje tím, že hledí skrz ně, jako kdyby v prostoru vůbec nebyly.   
19 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 10 
20 Mohlo by být zajímavé srovnat Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého s Athosem, Porthosem a Aramisem. Královic 
by samozřejmě musel být d´Artagnan. Porthos by mohl být Široký. Athos by mohl být Dlouhý a Aramis 
Bystrozraký. Porthos je totiž požitkářský, Athos klidný a lakonický a Aramis je šarmantní theolog. 
21 Ibid., s. 10 
22 Dlouhý, Široký a Bystrozraký jakožto tři aktivní stránky světa mohou být chápáni také jako tři stránky života, 
pro nějž je podstatná schopnost zvětšovat měřítko (organizace buněk do živého celku, projevy rozumu), schopnost 
obsahovat (obsahování chemických látek, snášení emocí) a schopnost rušit meze (zvládání životního prostředí, 
evoluce). 
23 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 10-11 
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v pokojích viděli v soumraku mnoho lidí bohatě přistrojených, pánů i služebníků, ale nikdo 
z nich ani se nepohnul – byli všickni zkamenělí.“24 Zkamenění je názorným obrazem 
pasivity. Všichni čtyři se musejí sami obsloužit u stolu: „Prošli několik pokojův a přišli do 
večeřadla. To bylo jasně osvíceno, v prostředku stůl, na něm dobrých jídel a nápojů dost, a 
prostříno bylo čtyrem osobám. Čekali, čekali, myslili, že někdo přijde; ale když nikdo dlouho 
nepřicházel, sedli a jedli a pili, co hrdlo ráčilo.“25 To, že princezna hosty neobsloužila, ba 
dokonce neposlala ani své sluhy, svědčí opět o její pasivitě. Hosti dostali najíst po 
dlouhé cestě, protože se nezdráhali a aktivně se pustili do připraveného jídla.  

Po jídle se objevil černokněžník s pasivní princeznou: „Když se najedli, počali se 
ohlížet, kde budou spát. Vtom nenadále rozlítly se dveře rázem a do pokoje vstoupil 
černokněžník, shrbený stařec v dlouhém černém oděvu, hlavu holou, šedivé vousy po kolena a 
místo opasku tři železné obruče. Za ruku vedl krásnou, překrásnou pannu, bíle oblečenou; měla 
na těle stříbrný pás a perlovou korunu na hlavě, ale byla bledá a smutná, jako by byla vstala 
z hrobu.“26 V případě černokněžníka není určen žádný příbuzenský vztah k princezně, 
o jejíž rodině nic nevíme. Černokněžník prostě k princezně patří a doplňuje její 
pasivitu reaktivitou. Ať už je minulost černokněžníka jakákoli, nyní se jeví jako 
reaktivní pán železného zámku. Místo aby aktivně napadal cizince, uzavírá s nimi 
dohodu, jejímž výsledkem má být jejich prohra a zkamenění. Rysy černokněžníka 
rovněž nesvědčí o tom, že by měl aktivní povahu. Je to shrbený stařec, což naznačuje 
nedostatek flexibility a zkostnatělost. Dále má dlouhý černý oděv, což zdůrazňuje jeho 
vážnost. Holá hlava je opakem divoké volnosti. Šedivé vousy po kolena upomínají na 
nezvratné plynutí času. Všechno jsou to známky omezení, což je ještě zjevnější u třech 
železných obručí.27 Na princezně je nápadné, že je oblečená do opačné barvy než 
černokněžník. Je podřízená černokněžníkovi, takže je pasivní i vůči němu.28 Z pohledu 
prince musí princezna vypadat přinejmenším nevlídně. 

 
Získání princezny 

 
Královic nepřehlédnutelnou pasivitu princezny nepřeceňuje, což je nezbytné, když 

ji chce získat. Její pasivitu bude muset postupně a trpělivě překonat: „Královic hned ji 
poznal, skočil a šel jí naproti; ale prvé než mohl slovo promluvit, ozval se k němu černokněžník: 
„Vím, proč jsi přišel, tuto královnu chceš odtud odvést. Herež! budiž tak, vem si ji, jestliže ji 
po tři noci dovedeš uhlídat, aby ti neušla. Ujde-li ti, zkameníš i se svými služebníky, jako 
všickni, co přišli prve než ty.““29 Princ tedy nejprve zjišťuje, za jakých podmínek může 
princeznu získat. To, že princezna uniká, není známkou její aktivity, ale právě pasivity, 
která prince vyzývá k aktivitě. Zkamenět znamená propadnout pasivitě, která se šíří 
na poražené. Železný zámek pasivitu sdružuje a představuje mrtvý domov.30 

                                                 
24 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 11 
25 Ibid., s. 11 
26 Ibid., s. 11 
27 Motiv obručí se objevuje také v pohádce Žabí král aneb Železný Jindřich od bratří Grimmů (Pohádky bratří Grimmů. 
Brio. Praha. 2004. str. 29-34). 
28 Psychologicky vzato by mohl být černokněžník považován za určitý aspekt princezny, takže by se rozpor mezi 
princeznou a černokněžníkem redukoval na její vnitřní spor. Princeznu pravděpodobně svazuje nedůvěra, nejistota 
a strach, což ovšem zvenku vypadá jako preventivní odmítavost, přísnost a domáhání se zaběhnutého pořádku, na 
nějž je princezna zvyklá, ale který je pro cizince zarážející. 
29 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 11 
30 Psychologicky vzato jde v případě pasivity o neschopnost překonávat překážky a řešit problémy. 
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Královic je pannou fascinován, ale ona neodpovídá a vypadá, jako kdyby byla také 
zkamenělá: „Královic nemohl z té panny ani očí spustit, jak byla krásná. I začal k ní mluvit, 
ptal se jí všelicos; ale ona neodpovídala, neusmála se a na nikoho ani nepohlédla, jako by byla 
z mramoru.“31 Přestože je mu jasné, že musí být trpělivý, tak toho vlastně není schopen. 
Jeho slova nejspíš nejsou věrohodná, dokud nejsou podložená skutky. Nezbývá mu 
tedy, než reagovat na černokněžníkovu nabídku a princeznu uhlídat. Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký mu pomohou. Stačí, aby neusnuli. To se jim však nepodaří. 

První se probouzí princ a je zasažen zmizením princezny: „Ráno když se počalo 
rozednívat, královic první se probudil, ale jako by mu byl někdo nůž do srdce vrazil – královna 
pryč. Ihned vzbudil služebníky a ptá se, co dělat?“32 Zde se opět ukazuje, že má princ 
reaktivní povahu na rozdíl od aktivní povahy Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. 
To znamená, že musí být k aktivitě podnícen. Tak je nyní zasažen ztrátou princezny33, 
a proto ji chce najít. Bystrozraký se ihned iniciativně nabízí: „„Nestarejte se, pane, 
nic!“ řekl Bystrozraký a bystře pohleděl oknem ven, „však už ji vidím“! Sto mil odtud je les, 
uprostřed lesa starý dub, a na tom dubě na vršku žalud  - a ten žalud je ona. Ať mne Dlouhý 
vezme na ramena a dostanem ji.““34 Rozhodující roli má v tomto případě Bystrozraký. 
Okamžitě posoudí situaci a za pomoci Dlouhého jedná. Schopnost překonání překážek 
spojená s rozumem vede k opětovnému získání princezny: „I neminulo ani, co by jednou 
okolo chalupy oběhl, a byli už zase tu, a Dlouhý královici ten žalud podal: „Pane, pusťte jej na 
zem!“ Královic jej pustil, a v tom okamžení stála královna vedle něho.“35 Musel to být právě 
královic, kdo vrátil princezně její podobu, aby se zachoval aktivně.36 Celá zkouška 
připomíná situaci, kdy Dlouhý podával princi z vrcholu stromu ptačí hnízdo. Jsou zde 
ovšem dva zásadní rozdíly. Zaprvé se jedná o žalud, tedy o něco, co ke stromu patří 
ještě těsněji než hnízdo. Zadruhé tento žalud je sama královna.  

Co může znamenat, že princ získá princeznu v podobě žaludu? Dub je statný 
strom, který tradičně odkazuje k vládnoucí moci. Protože je žalud semínkem dubu, 
máme důvod se domnívat, že poznat princeznu jakožto žalud znamená uznat, že je 
zdrojem vládnoucí moci. Ať už je tedy její pasivita jakkoli frustrující, je třeba ji 
přijmout, protože královna skrývá velký potenciál. Královic má pochopit, že královna 
navzdory své pasivitě ztělesňuje zárodek vládnoucí moci. Pro královnu má 
královicovo gesto ještě další význam. Královic jí totiž ukazuje mužství v jiném světle. 
Prostřednictvím černokněžníka znamená mužství omezení. Prostřednictvím královice 
má však mužství osvobozující význam. Tím, že královna unikla, pasivně se stáhla, ale 
zároveň dala královici příležitost, aby ji aktivně osvobodil. Protože ji královic za 
pomoci Bystrozrakého a Dlouhého objevil a vrátil jí její známou podobu, odhalil její 
skrytý projev. Tím překonal omezení, a tak praskla obruč na černokněžníkovi. Získat 
princeznu jako žalud na dubu uprostřed vzdáleného lesa tedy znamená prokázat jí 
pozornost a pomoci jí, aby se projevila.  

                                                 
31 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 11  
32 Ibid., s. 11 
33 Princezna již zde není nazvána „panna“, ale „královna“. Podle Slovníku spisovného jazyka českého může být i 
slovo „královna“ výrazem pro dceru krále, takže mezi „královicem“ a „královnou“ není nutně asymetrie. 
(https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=kr%C3%A1lovna&sti=29850&where=hesla&hsubstr=no) 
34 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 11 
35 Ibid., s. 12 
36 To, že má královic reaktivní povahu, neznamená, že nemůže jednat aktivně vůči pasivní princezně. Jeho aktivita 
je navíc odpovědí na černokněžníkovu nabídku, takže zůstává v rámci jeho reaktivní povahy. Podobně není sporné, 
že má černokněžník reaktivní povahu a zároveň aktivně činí své oběti pasivními. 
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To je však teprve začátek. Černokněžník princeznu odvádí pryč, protože je stále 
omezena pasivitou. Princovi zatím vzniká volný čas, kdy se prochází po zámku, kde 
je mrtvo: „Všude jako by byl v jediném okamžení život vyhynul.“37 Dokonce ani řeka neteče. 
Catering je však zajištěn. Hosté zjevně nemají vyhladovět. Mají mít sílu na to, aby 
princezně pomohli. Na druhou stranu může mít právě zdejší jídlo uspávající účinek, 
takže napodruhé strážci princezny opět usnou. Princ se probouzí opět jako první a 
ihned se obrací na Bystrozrakého. Podle Bystrozrakého je tentokrát princezna drahým 
kamenem v hoře: „„Už ji vidím! dvě stě mil odtud je hora, a v té hoře skála, a v té skále drahý 
kámen, a ten kámen je ona. Když mne tam Dlouhý donese, dostaneme ji.““38 Drahý kámen 
získají a ten se opět promění v královnu. Rozhodující kombinací je v případě této 
zkoušky opět rozum a schopnost překonání překážek. Teď již musí princ princeznu 
vysloveně dobývat. Uznat, že je právoplatnou královnou navzdory tomu, že je 
v železném zámku mrtvo, bylo povrchní záležitostí ve srovnání s tímto úkonem. Princ 
musí princezně dát najevo, že pro něj má tu nejvyšší hodnotu. Musí jí prokázat úctu. 
Princezna jeho vyznání uvěřila, protože podruhé osvobodil její projev. Druhá obruč 
na černokněžníkovi praskla. Její pasivita šla tentokrát tak daleko, že se stala 
předmětem. V případě žaludu šlo alespoň o formu života. 

I když má princ dvě třetiny práce hotové a obtížnost prací postupně roste, odvádí 
černokněžník princeznu stejně jako napoprvé. To by mohlo znamenat, že všechny tři 
překážky mají stejnou důležitost, takže dokud nejsou všechny odstraněny, není 
vyhráno. Napotřetí samozřejmě všichni zase usnou a princezna opět zmizí. Princ se 
probouzí i tentokrát jako první a obrací se na Bystrozrakého. Bystrozraký zhodnotí 
situaci a dojde k závěru, že budou potřebovat i Širokého: „„Hó, pane!“ povídá, „daleko 
je, daleko! tři sta mil odtud je černé moře, a prostřed toho moře na dně leží skořepina, a v té 
skořepině zlatý prsten – a ten prsten je ona. Však nestarejte se, přece ji dostanem! Ale dnes 
musí Dlouhý také Širokého s sebou vzít, budem ho potřebovat!““39 Široký pomůže 
Dlouhému vyndat prsten z moře tak, že většinu vody vypije. Nejprve tedy musí 
spolupracovat rozum a schopnost překonání překážek, ale aby potom mohl rozum 
práci dokončit, je třeba otevřenosti.40 Jako zlatý prsten je již princezna připravena 
odevzdat se svému princi. Zlatý prsten je totiž něco podstatně odkázaného na toho, 
kdo jej nosí a komu se dává. Otevřenost má své místo až v tomto posledním momentě 
a nikoli hned na začátku. Poslední zkoušku princ dokončil až na poslední chvíli, 
protože to nebylo vůbec snadné: „Bystrozraký vida, co se v zámku děje, a v jakém 
nebezpečenství pán jeho jest, pověděl Dlouhému; Dlouhý udělal krok a hodil prsten oknem do 
pokoje. Černokněžník zlostí zařval, až se zámek otřásl, a tu prásk!“41 S poslední obručí se 
z černokněžníka stává havran, který odlétá pryč. Princezna je získána, protože se 
princi podařilo obstát ve všech zkouškách ve stanoveném pořadí. Prsten je známkou 
tohoto závazku a posledním překonaným výrazem její pasivity, kvůli níž se opět stala 
předmětem. 

Princezna konečně mluví, děkuje svému zachránci a vrací se jí zdravá barva: „A tu 
hned ta krásná panna promluvila i děkovala královici, že ji vysvobodil, a zčervenala jako 

                                                 
37 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 12 
38 Ibid., s. 12 
39 Ibid., s. 13 
40 Protože mají Dlouhý, Široký a Bystrozraký i kosmologický rozměr, nelze trojí záchranu královny chápat pouze 
jako činnost prince. Jedná se o činnost prince, které jsou mocnosti světa nakloněny.   
41 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 13-14 



- 162 - 
 

růže.“42 Zámek ožívá spolu s ní: „Všude živo, všude veselo!“43 Když princovi 
vysvobození dvořané děkují, pokorně uznává zásluhy Dlouhého, Širokého a 
Bystrozrakého: „Ale on řekl: „Mně nemáte co děkovat; kdyby nebylo mých věrných 
služebníků, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, byl bych také tím, čím jste byli vy.““44 Princ 
tedy uznal podíl mocností světa na jeho úspěchu. Nakonec se královic s královnou 
vydávají ke královicovu otci. Ten pláče radostí, že se jeho syn přece jen vrátil. 
Následuje svatba.  

Dlouhý, Široký a Bystrozraký potom od prince odcházejí do světa: „Když bylo po 
svatbě, ohlásili se Dlouhý, Široký a Bystrozraký mladému králi, že půjdou zas do světa hledat 
práci. Mladý král jim domlouval, jen aby u něho zůstali: „Všecko vám dám, co budete do smrti 
potřebovat, nic nemusíte dělat!“ Ale jim se takové líné živobytí nelíbilo, vzali od něho odpuštění 
a šli přec, a po tu dobu se někde ve světě potloukají.“45 Princ ví, jak dobří pomocníci všichni 
tři jsou, takže není divu, že by je chtěl mít u sebe. Jeho místo však již není ve světě, ale 
doma. Domov mohl vytvořit proto, že nejprve žil ve světě. Vytvořením domova se 
však od světa svým způsobem distancoval. Dlouhý, Široký a Bystrozraký mají aktivní 
povahu, protože jsou doma ve světě, kam se vydávají princové na zkušenou. Jsou 
k ruce nejen královici, ale i komukoli jinému.46 Zatímco princezna je zbavena pasivity, 
princ je zbaven aktivity jeho pomocníků. To, co zbývá, je reaktivita prince a princezny. 
Protože je domov vymezen reaktivitou, je zřejmé, proč tam z povahy aktivní Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký nepatří. Pasivita princezny byla podnětem k tomu, aby si 
reaktivní princ osvojil aktivitu, a tak přiznal, že je odkázán na svět, ve kterém žije. Díky 
získané aktivitě princezninu pasivitu překonal, ale aktivita ho opět opustila, takže je 
jejich společný domov opět vymezen reaktivitou.47 Pokud pohádka Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký vypráví o střetu dobra a zla, je v jejím kontextu dobro aktivitou, která 
rozbíjí pasivitu, a zlo je naopak aktivitou, která působí pasivitu.48   

 

Shrnutí 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký je známou českou pohádkou od Karla Jaromíra 
Erbena. V této studii navrhuji interpretaci královny jako pasivní princezny. Vodítkem 
této interpretace je motiv poznání světa v této pohádce. Typologie rozlišující aktivní, 
reaktivní a pasivní pohádkové postavy poskytuje sjednocující rámec této pohádky, 
v němž aktivita přísluší Dlouhému, Širokému a Bystrozrakému, reaktivita přísluší 

                                                 
42 Karel Jaromír Erben: Pohádky. Československý spisovatel. 1976. Praha. s. 14 
43 Ibid., s. 14 
44 Ibid., s. 14 
45 Ibid., s. 14 
46 Královic zůstává po celou dobu beze jména stejně jako královna.   
47 V této pohádce lze sledovat tři podoby domova: 1) domov, který volá po obnově a jemuž vládne reaktivní starý 
král; 2) železný zámek, který je mrtvým domovem a jemuž vládne reaktivní černokněžník; 3) domov reaktivního 
královice a královny, který na konci pohádky teprve vzniká 
48 To znamená, že je dobro a zlo v této pohádce vztažené v prvé řadě k dynamice života, čímž dochází ke sporu s 
morálkou. Tato pohádka se totiž tváří, jako kdyby neexistoval morální problém, zda je nakonec správné královice 
s jeho pomocníky považovat za osvoboditele. Královic je nakonec za osvoboditele považován z toho důvodu, že 
přispěl k oživení železného zámku. Jeho intervence do záležitostí železného zámku je ovšem opovážlivá a jeho 
touha po pasivní princezně mohla skončit tím, že bude touto princeznou odmítnut a že bude označen nikoli za 
osvoboditele, ale za narušitele. V tomto světle je úvodní prohlášení starého krále dvojznačné. Tím, že královic 
odkryl obraz pasivní princezny, učinil zle jednak proto, že ohrozil svůj život, a jednak proto, že se zapletl do 
nejasných cizích záležitostí. Bez tohoto rubu by se jeho osvoboditelský čin snadno stal karikaturou. 
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královici a pasivita přísluší královně. Pasivita se stává podnětem k doplnění reaktivity 
aktivitou. Domov je nakonec postaven proti aktivnímu světu, protože představuje 
prostor reaktivity. Kosmologické hledisko na pohádkové postavy je doprovázeno 
psychologickým hlediskem, protože Dlouhý, Široký a Bystrozraký na jednu stranu 
představují mocnosti světa (moc zvětšovat měřítko, moc obsahovat a moc rušit meze), 
ale na druhou stranu si je královic osvojuje jako vlastní psychologické vlastnosti 
(rozum, otevřenost a schopnost překonání překážek).     

 

Summary 

„Erben´s fairy tale Long, Wide and Sharp-Eyed or of passive princess“ Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký (Long, Wide and Sharp-Eyed) is known Czech fairy tale by Karel Jaromír 
Erben. In this paper I suggest the interpretation of queen as an passive princess. Clue 
of this interpretation is a motive of knowledge of the world in this fairy tale. Typology 
differentiating active, reactive and passive fairy-tale characters provides an unifying 
frame of the fairy tale in which activity belongs to Long, Wide and Sharp-Eyed, 
reactivity belongs to prince and passivity belongs to the queen. The passivity becomes 
an impulse to supplement the reactivity with the activity. Home is eventually opposed 
to the active world because it represents a space of reactivity. The cosmological 
perspective on the fairy-tale characters is accompanied by the psychological 
perspective because Long, Wide and Sharp-Eyed represent powers of the world 
(power to enlarge a scale, power to contain and power to eliminate boundaries) on the 
one hand, but the prince appropriates them as his own psychological properties 
(reason, openness and ability to overcome obstacles) on the other hand.  
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