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Anotace
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Úvod

Tématem této bakalářské práce je problematika odcizení v dílech autorů Ericha Fromma 

a Viktora Emanuela Frankla. S prací E. Fromma jsem se seznámila náhodně, skrze starý 

výtisk  jeho knihy Umění  milovat,  který  jsem našla  v  antikvariátu  a přečetla  jedním 

dechem.  Poté  jsem  začala  objevovat  jeho  inspirující  myšlenky  postupně  i v dalších 

knihách. Značná část témat, kterými se zabývá, zaujala i mě, a to již dlouho předtím, 

než jsem začala s četbou jeho knih. V neposlední řadě způsob, jakým na problematiku 

nahlíží, je mi blízký. Líbí se mi, že na rozdíl od většiny jiných autorů, se kterými jsem 

se v rámci studia filosofie setkala, jsem v jeho knihách, zatím, nenašla nic, co bych 

vyloženě  odsuzovala  či  co  by  mě  neoslovovalo.  Navíc  se  E. Fromm  neutápí 

v bezbřehém pesimismu, jak je to u kritiků společnosti časté, ale vidí příslovečné světlo 

na konci tunelu. Jeho řešení se zdá sice mírně řečeno utopické, ale přece vykresluje 

naději, nebo minimálně načrtává správnou cestu, kterou by se člověk měl ubírat, což je 

mi  sympatické.  Učinila  jsem  tedy  rozhodnutí,  že  bych  ráda  spojila  „příjemné 

s užitečným“  a věnovala  mu  svou  bakalářskou  práci.  O V. E. Franklovi  jsem poprvé 

slyšela při výuce, zde na vysoké škole, jak jinak než v souvislosti se smyslem života. 

Předsevzala  jsem  si  tenkrát,  že  až  budu  mít  chvilku,  s jeho  prací  se  seznámím. 

K E. Frommovi mi byl později doporučen mým vedoucím práce, a já s touto volbou 

nadšeně  souhlasila.  Jak  se  při  četbě  ukázalo,  V. E. Frankl  řešil  během svého života 

podobné otázky jako E. Fromm a dospěl rovněž ke kladným závěrům, ale přesto svým 

specifickým způsobem.

 Konkrétně odcizení prolíná celoživotní dílo obou autorů a mě zaujalo především 

svou znepokojivou aktuálností pro současnost, proto jsem si ho vybrala k bakalářské 

práci. Mám pocit, že s problémy, které oba autoři rozebírají, se potýkají lidé okolo mě 

dnes a denně. Možná se společnost od doby, kdy jejich knihy byly sepsány, v lecčems 

změnila, ale odcizení se v ní dle mého názoru drží urputně dál. Proto by se lidé měli  

zajímat o to, proč tomu tak může být a také přemýšlet o tom, jak zlepšit svět kolem 

sebe,  i kdyby  „jen“  tím,  že  sami  pohnou  svůj  život  směrem  k větší  opravdovosti. 

Odcizení je problém, na který by se nemělo zapomínat.
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Co  se  týče  členění  práce,  v první  kapitole  nastíním  svůj  způsob  práce 

s primárními prameny, stručně zde uvedu základní definice odcizení v dějinách filosofie 

a představím oba vybrané autory, E. Fromma a V. E. Frankla. Ve druhé kapitole se budu 

zabývat pojmem odcizení v díle E. Fromma, ve třetí kapitole bude totéž u V. E. Frankla. 

Nejprve se budu zajímat o to, jak odcizení oba popisují, poté co považují za jeho příčiny 

a jak tento stav podle nich lidé překonávají. Překonání odcizení rozděluji na ty způsoby, 

které ho pomáhají překonat pouze zdánlivě, a na ty, které pomáhají odcizení překonat 

zcela,  tedy správně.  Ve  čtvrté  kapitole  se  budu  věnovat  komparaci  myšlenek  obou 

autorů, které s tímto tématem souvisí. Při srovnání se zaměřím především na hledisko 

jejich pojetí vztahu jedince a společnosti. Co se antropologie týče, každý z nich definuje 

člověka odlišným způsobem. Při komparaci také přihlédnu k myšlenkovému zázemí, ze 

kterého autoři vzešli. Na závěr práce se stručně podívám na to, jaký vliv oba autoři měli 

na  další  generaci  a zda  jsou  jejich  názory  schopné  postihnout  i dnešní,  poněkud 

odlišnou, dobu.
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1 Definice pojmu odcizení, metoda a struktura práce

1.1 Metoda

Díla obou autorů prostupuje pozoruhodná myšlenková kontinuita. Celý život rozvíjeli 

základní témata, která byla postulována již na začátku jejich tvorby. Argumentace stále 

krouží  kolem hlavních  myšlenek a ty se  prohlubují,  případně k  nim přibývají  další. 

Jejich  knihám  se  proto  nevěnujeme  chronologicky  a nesledujeme  proměny  jejich 

myšlenkových  linií  v čase,  ale  provádíme  synchronní  průřez  jejich  tvorbou.  To 

znamená,  že  jejich  díla  analyzujeme  bez  ohledu  na  čas,  přehlížíme  je  jako  celek 

a všímáme  si  motivů,  které  souvisí  s tématem  této  bakalářské  práce.  Na  základě 

podobnosti rozdělujeme jejich nejdůležitější myšlenky týkající se odcizení do několika 

skupin. Nejprve popisujeme vybranou problematiku u každého z autorů zvlášť, posléze 

porovnáváme autory mezi sebou.

1. 2 Pojem odcizení

Pojem odcizení  se  v dějinách  vyvíjel  dvěma základními  směry.  Jeden  proud chápal 

odcizení  v existenciálním  smyslu,  druhý  spíše  v sociálně-kritickém.1 Do  prvního 

bychom mohli  zařadit  S. Kierkegaarda,  který  odcizení  definuje  jako  situaci,  kdy se 

ztrácíme v mase a ve většinovém já. Lidská existence má však schopnost rozhodování. 

Volí si buď autentický, kvalitní způsob života, nebo žije neautentickým, nepravdivým 

a povrchním způsobem života, tedy v odcizení. Cestou k jeho překonání by mělo být 

uvědomění  si  nedostatečnosti  takové existence  pro  lidský  život,  a vzmach k hledání 

sebe sama a boha. Člověk, který unikne z vlivu davu, stává se jedincem. Touto výzvou 

ovlivnil existencialisty, a také M. Heideggera a J. Patočku, kteří téma dále rozvíjeli. Do 

existenciálního proudu filosofie  bývají  řazeni  J.-P.  Sartre,  S. de Beauvoir,  K. Jaspers, 

G. Marcel,  H. Jonas,  N. Berďajev  a M. Merleau-Ponty.  Za  inspirátory  tohoto  proudu 

1 Ke shrnutí  pojmu odcizení  byly použity tyto zdroje:  BAKEŠOVÁ, Alena a kol.  Filosofický  
slovník.  Praha: Euromedia Group, k. s., 2009. ISBN 978-80-242-2582-1. S. 245. BRUGGER, 
Walter.  Filosofický  slovník. Praha:  Naše  Vojsko,  1994.  ISBN  80-206-0820-6.  S. 283. 
HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86-005-12-7. 
S. 274-296.  Kolektiv  autorů.  Filosofický slovník. 2. vyd.  Olomouc: Nakladatelství  Olomouc, 
2002. ISBN 80-7182-064-4. S. 297. OLŠOVSKÝ, Jiří. Slovník filosofických pojmů současnosti. 
3. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3613-6. S. 25; 297. Kolektiv autorů. Filosofický  
slovník. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995. ISBN 80-7182-014-8. S. 118-119; 172.
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jsou považováni F. Nietzsche, S. Kierkegaard, E. Husserl, F. M. Dostojevskij, F. Kafka, 

W. Dilthey,  H. Bergson a M. Heidegger.  V centru zájmu existencialistů stojí odcizený 

jedinec,  izolovaný  od  svého  sociálního  prostředí,  který  je  plný  úzkosti  a pocitu 

nesmyslnosti.  Stává se cizincem sám sobě a nevidí realitu vlastního bytí. M. Heidegger 

je také přesvědčen, že člověk má dvě možnosti existence, autentickou a neautentickou. 

Neautentické bytí se vyznačuje propadnutím neurčitému „ono se“ (Man) a představuje 

život v odcizení. Autentickým způsobem existence je „bytí k smrti“ (Sein zum Tode). 

Mezníkem, který je od sebe odděluje, je zážitek smrti a její uvědomění, neboli otřes 

běžného smyslu. Člověk, který si uvědomuje možnost vlastní smrti a toto vědomí je 

schopen vydržet, žije autenticky. Uvědomuje si, čím vším by předtím ještě mohl být zde 

ve  světě,  jde  mu tak  o jeho vlastní  bytí  a rozvrhuje  možnosti  své  vlastní  existence. 

Většina lidí však před bytím k smrti utíká, zavírá před ním oči a nedovolí, aby se v ní 

probudila  odvaha  k úzkosti  ze  smrti.  Neautentický  způsob  existence  je  pohlcen 

každodenním obstaráváním, představuje sebezapomenutí, upadající bytí u jednotlivých 

věcí ve světě. Člověk v neautentickém modu existence pokládá smrt za něco, co pro něj 

samotného ještě není v dohledu a tedy se ho netýká. Týká se pro něj právě neurčitého 

„ono  se“.  Tím,  že  smrt  takto  odsouvá  na  později,  zakrývá  fakt,  že  smrt  je  možná 

každým  okamžikem.  Takový  člověk  existuje  v modu  odcizení.  Do  proudu 

existenciálního chápání odcizení spadá i G. W. F.   Hegel, v jehož pojetí je to odcizení 

absolutního ducha, který je zvnějšněný v přírodě a v dějinách. Odcizení se dá odstranit 

dosažením vědomí o sobě dialektickým vývojem skrze umění, náboženství a filosofii.

 S pojmem  odcizení  v sociálně-kritickém  směru  přišel  mezi  prvními 

J. J. Rousseau,  který  takový  stav  považoval  především za  odcizení  člověka  přírodě 

a kladl  ho  za  vinu  civilizaci,  zespolečenšťování  člověka.  Také  již  zmiňovaní 

existencialisté  z negativního  vlivu  na  člověka  viní  industriální,  odosobněnou 

společnost,  v níž  se  člověk  pod  povrchem  relativního  blahobytu  stává  pouhou 

součástkou  v neosobní  mašinérii  politických  událostí.  Rovněž  M. Heidegger  viní 

z podílu na neautentickém „pobytu“ (Dasein) novodobou vědu a techniku 20. století. 

Odcizení  situované  v tomto  směru  však  našlo  své  nejvýznamnější  vyjádření 

u K. Marxe. Ten vycházel z G. W. F. Hegela a byl také ovlivněn L. Feuerbachem, který 
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používal  pojem  odcizení  v souvislosti  s  náboženstvím,  které  vysvětloval  jakožto 

odcizení  podstaty  člověka  sobě  samému.  K. Marx  však  chápe  odcizení  specificky. 

Základem je pro něj odcizení práce, výrobku a člověka sobě samému i druhým lidem. 

Odcizení pojímá v ekonomickém duchu, kdy je produkt práce od člověka oddělován 

a kdy  se  člověk  sám  stává  zbožím,  čímž  se  odcizuje  sám  sobě  a svým  vlastním 

schopnostem, a pak v sociálním smyslu, kdy jsou všechny společenské vztahy zvěcnělé. 

Odcizení dává za vinu špatnému uspořádání společnosti.

  Jak můžeme vidět, obě linie týkající se pojmu odcizení jsou svým způsobem 

propojeny. Zařazení autorů, kterých se týká tato práce, do zmíněných proudů je proto 

mírně problematické. Existenciální odcizení v návaznosti na linii S. Kierkegaarda se dá 

vyjádřit  jako  stav,  kdy  má  člověk  tíživý  pocit,  že  nenašel  sebeuskutečnění.  Tento 

psychický stav je velice trýznivý, často však nevědomý. Člověka naplňuje úzkostí. Do 

tohoto existenciálního proudu odcizení řadíme V. E. Frankla, ačkoli i u něj nalezneme 

společenskou kritiku. Těžištěm jeho celoživotního zájmu je však jedinec jako takový, 

zařazení jedince do kontextu širší společnosti je pro něj spíše upozadněno. Ve druhém 

směru  chápaní  odcizení,  v sociálně-kritickém,  se  člověk  cítí  izolovaně  od  svého 

sociálního  prostředí,  což  mu  neumožňuje  žít  plnohodnotný  život.  Do  tohoto  pojetí 

zahrnujeme E. Fromma,  jelikož v jeho díle  má odcizení  charakter převážně sociální, 

ačkoli  neopomíná  ani  odcizení  ve  druhém  smyslu.  Z existenciální  linie  přebírá 

především rozdělení  způsobu  života  na  autentický  a neautentický.  Nicméně  na  tyto 

způsoby  existence  pohlíží  v rámci  společnosti,  jelikož  považuje  člověka  za  bytost 

primárně společenskou. Člověk má dle něj psychickou potřebu vztahu, kterou je třeba 

bezpodmínečně uspokojovat.2 V jeho díle je proto hojně obsažena společenská kritika, 

se kterou započal již J. J. Rousseau a ve které vynikal zvláště K. Marx. Předkládaná 

práce  se  omezuje  pouze  na  odcizení  v pojetí  Ericha  Fromma  a Viktora  Emanuela 

Frankla. U obou autorů se soustředíme především na charakteristiku odcizení, na jeho 

příčiny a na způsoby jeho překonání.

2 FUNK, Rainer.  Erich Fromm.  1. vyd.  Praha: Nakladatelství  Lidové noviny,  1994. ISBN 80-
7106-086-0. S. 51; 74.
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1. 3 Představení autorů

Oba autoři  bývají  řazeni  do proudu existenciální  a humanistické psychologie.3 Ta je 

chápána  jako  třetí  směr,  který  chce  překonat  psychoanalýzu  i behaviorismus,  vůči 

kterým se  kriticky vymezuje.  Je  ovlivněna  existencialistickou filosofií,  kterou  jsme 

přiblížili  v předchozím  oddíle.  K představitelům  této  psychologie  20. stol.  patří 

Abraham Maslow, Rollo May, Ch. Bühlerová, G. W. Allport,  Carl G. Rogers a další. 

Nejvýznamějším  zastáncem  humanistické  psychologie  u nás  v České  republice  je 

Vladimír Smékal, který navazuje na V. E. Frankla, dále např. Jan Vymětal, na kterého 

měl  vliv  Rogers.  Zastánci  tohoto  proudu  se  soustřeďují  zejména  na  seberealizaci 

člověka.  Zabývají  se  problematikou lidského bytí  a jeho smyslu,  otázkami  lidského 

svědomí,  hodnot,  zodpovědnosti  a osamělosti.  Předpokládají  u člověka  schopnost 

svobodné  volby.  Jsou  si  vědomi  toho,  že  v člověku  existují  rozpory  a protiklady. 

Člověk podle nich žije v napětí mezi jistotou a růstem, závislostí a nezávislostí, zralostí 

a nezralostí. Aby mohl růst, tj. uskutečňovat se, musí se zbavit úzkosti ze ztráty jistoty,  

neboť  růst  vyžaduje  riziko.  E. Fromm  vidí  seberealizaci  především  v uskutečnění 

lidského potenciálu v člověku, V. E. Frankl ji nachází v zaměření se na smysl. V této 

práci se soustředíme především na rozbor jejich knih, nebudeme se tedy nijak detailněji 

věnovat jejich životopisům. V případě zájmu o podrobnější biografii odkážeme čtenáře 

na knihu Rainera Funka:  Erich Fromm,  která vyšla v nakladatelství  Lidové Noviny 

v roce 1994, a na autobiografii V. E. Frankla: Co v mých knihách není, která u nás byla 

vydána v roce 1997 u nakladatelství Cesta.

 Erich  Fromm se  narodil  roku  1900  ve  Frankfurtu  nad  Mohanem.4 Pocházel 

z židovské rodiny, sám se přikláněl k ateistickému humanismu. Vystudoval psychologii, 

sociologii  a filosofii.  V roce  1933  emigroval  do  USA.  Později  žil  v Mexiku  a ve 

Švýcarsku. Fromm se zajímá především o sociologii, o kriticky pojatou psychoanalýzu 

3 Pro účely popisu humanistické psychologie jsme čerpali z těchto míst:  NAKONEČNÝ, Milan. 
Základy  psychologie,  1. vyd. Praha:  Academia,  1998.  ISBN  80-200-06893.  S. 555. 
PLHÁKOVÁ, Alena.  Dějiny psychologie,  1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0871-X. 
S. 207; 218.

4 Následující stručné shrnutí života E. Fromma pochází z těchto zdrojů: FUNK, R., Erich Fromm, 
pozn. 2, s. 13; 33; 36; 52; 44; 123.  Kolektiv autorů.  Filosofický slovník. 1. vyd. Praha: EWA 
Edition, 1994. ISBN 80-85764-07-5. S. 90. NAKONEČNÝ, M., Základy psychologie, pozn. 3, 
s. 194; 222; 491; 552.  NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 
1999. ISBN 80-200-0690-7.S. 10. PLHÁKOVÁ, A., Dějiny psychologie,  pozn. 3, s. 201-202.
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a o marxismus.  Na  jeho  interpretaci  K. Marxe  měli  značný  vliv  zejména 

M. Horkheimer, G. Löwenthal a H. Marcuse. Tito autoři jsou řazeni mezi reprezentanty 

Frankfurtské školy, jejíž vliv je patrný v celém Frommově díle. Kruh Frankfurtské školy 

představíme  dále  v práci  v souvislosti  se  společenskou  kritikou.  V centru  zájmu 

E. Fromma  stojí  charakter  člověka  v moderní  „nemocné“  a odlidštěné  společnosti. 

Jelikož považuje vliv společnosti za primární determinaci pro život člověka, jeho knihy 

prostupuje kritika různých společenských jevů, které dle něj přinesly změny v lidské 

psychice.  Proto  bývá  Fromm  řazen  do  tzv.  „kulturní  psychoanalýzy“,  což  je 

neopsychoanalytický směr, a též do „sociální psychologie“. Tyto směry zkoumají vliv 

sociálních faktorů na psychické procesy individua. Oproti jejím běžným představitelům 

je  však  zaměřen  více  sociologicky  a filozoficko-antropologicky.  Názory  E. Fromma 

bychom mohli dále zařadit do směru zvaného „freudomarxismus“, který reprezentuje 

H. Marcuse a W. Reich. Tento proud vykládá konflikty mezi psychoanalytickými pojmy 

„id“  a „superego“,  kterými  se  zabýváme  v oddíle  věnovanému  psychoanalýze  (viz 

s. 49),  jako  konflikty  mezi  individuální  touhou  člověka  a omezeními  represivní 

společnosti. Proto je dle nich nutno člověka z vlivu takové společnosti vyléčit.  Fromm 

kritizuje především západní společnost. Po své emigraci do USA se mohl, coby Evropan 

zvyklý  na  jiný  způsob života,  stát  nezaujatým pozorovatelem,  který  měl  dostatečný 

odstup od zdejšího zavedeného systému. Z jeho poznatků vyplývá, že tato společnost je 

charakteristická  konzumem,  slovem  „mít“.  „Mít“  pro  něj  charakterizuje  nekrofilní, 

neproduktivní zaměření osobnosti. Člověk je podle Fromma odcizen světu, jež si sám 

vytvořil.  Poukazuje  na  to,  že  lidé  by  se  měli  snažit  hlavně  „být“,  což  je  pro  něj 

synonymem  biofilní  neboli  produktivní  orientace  charakteru.  Jeho  knihy  obsahují 

normativní  apel,  vybízí  ke správnému způsobu života.  Chce  upozornit  na  překážky, 

osvobodit člověka od všech jeho pout, za které považuje např. autoritu a s ní spojený 

strach  ze  svobody.  To  vše  proto,  aby v autonomním jedinci,  který  je  však  s láskou 

vztažen ke světu, mohla být plně realizována lidskost.

 Viktor  Emanuel  Frankl  se  narodil  v roce  1905  ve  Vídni  v židovské 

rodině.5 V mládí Frankla zaujali především S. Freud, A. Adler a M. Scheler. Vystudoval 
5 Materiál pro popis života V. E. Frankla byl čerpán z těchto zdrojů: FRANKL, V. E. A přesto říci  

životu ano. 3. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 978-80-7192-866-
9. FRANKL, V. E.. Co v mých knihách není. Brno: Cesta, 1997. ISBN 80-85319-66-7. S. 9, 65. 
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medicínu  a věnoval  se  neurologii  a psychiatrii.  Za  druhé  světové  války  si  nechal 

propadnout  vízum  do  USA,  protože  nechtěl  opustit  rodiče,  a prožil  tři  roky 

v nacistických koncentračních táborech. Založil vlastní psychoterapeutický směr, zvaný 

logoterapie.  V. E. Frankl  člověka  považuje  za  jednotu  biologické,  psychologické 

a duchovní  dimenze.  Zdůrazňuje,  že  jde  především o bytost  hledající  smysl  života. 

Hledání a realizování smyslu je určováno nikoli jen vrozenou tendencí,  ale současně 

také konkrétní situací jedince. Podle toho se člověk může realizovat vlastní činností, 

zážitkem nebo statečným snášením utrpení. Podle Frankla nejde ani tak o seberealizaci, 

jako o sebetranscendenci; střed našeho života leží mimo nás. K podstatě člověka patří 

zaměřenost na osobu nebo na ideu. Čím více plní svou úlohu, tím více je člověkem a 

sám sebou.  Seberealizace  je  tedy  spíše  vedlejším  účinkem.  Případ  ztráty  životního 

smyslu,  která  může vést  až k sebevraždě,  nazývá V. E. Frankl  existenciální  frustrací. 

Pocit bezesmyslnosti má řešit jeho logoterapie. Je obdivuhodné, že po všech hrůzách, 

které  zažil  za  druhé světové  války,  kdy přišel  o drtivou většinu  své rodiny,  dokázal 

nadále pomáhat lidem řešit jejich problémy, které se zdají být ve srovnání s jeho situací 

často malicherné. Ve své knize  A přesto říci životu ano popisuje léta v koncentračních 

táborech a píše zde, že aby měl člověk motivaci žít i v jinak bezútěšných podmínkách, 

je  důležité  být  zaměřen  na  smysl.  Díla  V. E. Frankla  mají  pedagogický  charakter, 

vyzývá nejen ke svobodě, ale také k zodpovědnosti.

 V této kapitole jsme tedy stručně načrtli historii vývoje pojmu odcizení a oba 

autory  jsme  se  na  základě  jejich  hlavní  orientace  pokusili  zařadit  do  jedné  z linií, 

E. Fromma  do  neomarxistického,  sociálně-kritického  proudu,  V. E. Frankla  do 

existenciálního pojetí odcizení. Oba myslitelé význam odcizení, každý svým způsobem, 

posunuli  dál  a přispěli  tak  k analýze  člověka  20. století.  Humanistickou  psychologii 

Fromm obohatil zejména o prvek kritiky společnosti, Frankl pro ni znamená přínos svou 

psychoterapií  v  oblasti,  která  dosud  byla  opomíjena.  Oba  navíc  svým  praktickým 

zaměřením a čtivostí  svých knih  vynášejí  psychologii  z akademické  půdy do reality 

kolem nás, kde může oslovit každého. Jako východisko práce si bereme pojem odcizení, 

NAKONEČNÝ, M., Základy psychologie, pozn. 3, s. 75. PLHÁKOVÁ, A., Dějiny psychologie, 
pozn. 3,  s. 214-215.  TAVEL,  Peter.  Smysl  života  podle  Viktora  Emanuela  Frankla.  1. vyd. 
Praha: TRITON, 2007. ISBN 80-7254-915-4. S. 24-25, 43.
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který v konceptu humanistické psychologie hraje důležitou roli ve formě překážky růstu 

a seberealizace člověka.
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2 Princip odcizení a jeho překonání u E. Fromma

2. 1 Koncept odcizení a jeho příčiny

E. Fromm nás ve svých knihách seznamuje s jevem, který se v poslední době opakovaně 

vyskytuje  v psychoanalytické  praxi:  přicházejí  za  ním  lidé,  kteří  netrpí  žádnými 

zjevnými  neurotickými  příznaky,  ani  nejsou  duševně  nemocní.  Za  nemocné  je 

nepovažují  ani  lidé  v jejich  okolí,  přesto  se  oni  sami  rozhodnou vyhledat  odbornou 

pomoc.  Mají  totiž  neurčitý  pocit,  že  něco není  v pořádku,  přestože  navenek mohou 

působit úspěšně a spokojeně.6 Pro souhrnné označení jejich stavu jsme vybrali pojem 

„odcizení“,  jehož  stručnou  historii  jsme  načrtli  v předchozí  kapitole.  Fromm  píše 

esejistickou formou a záměrně, pro jejich čtivost, nezařazuje do svých knih odbornou 

terminologii. Ačkoli se v nich tedy výraz „odcizení“ v různých souvislostech objevuje, 

nepoužívá ho vyloženě jako definovaný termín. K popisu způsobu života odcizeného 

člověka říká následující: 

„[…] dnešní člověk [se] cítí nejistý a je čím dál tím víc zmaten. Pracuje a namáhá se  

a přesto je si hluboce vědom jakési pomíjivosti ve vztahu ke své činnosti. Zatímco jeho  

moc  nad  hmotou  vzrůstá,  cítí  se  současně  ve  svém  individuálním  životě  a ve 

společenských vztazích stále bezmocný.“7

Na odcizení  tedy  můžeme  nahlížet  ze  dvou  hledisek.  Z první  perspektivy  se  jedná 

o odcizení  individuální,  tedy  vůči  sobě  samému,  z druhé  strany  jde  o odcizení 

společenské, tedy ve vztahu k okolí, ostatním lidem a celkově světu. Zpravidla se tyto 

dva druhy objevují ruku v ruce. Do odcizení v prvním smyslu, individuálním, bychom 

mohli  zařadit  existenciální  problematiku.  Ta  se  vyznačuje  se  především  úzkostí, 

nejistotou  a zmateností.  Takový  člověk  pochybuje  o sobě  samém  a o smyslu  svého 

života. Trpí pocitem bezmocnosti, neschopností využívat vlastních sil. Proto nemá víru 

sám v sebe, ztrácí smysl pro svou důstojnost a tím je ohrožen i jeho pocit totožnosti. 

Odcizení ve vztahu ke světu znamená, že takový člověk nezvládá navázat smysluplný 

vztah se svým okolím, není schopen prožít lásku ani tvořivě přetvářet věci. Uvnitř něho 

6 FROMM, Erich. Psychoanalýza a náboženství. 1. vyd. Praha: AURORA, 2003. ISBN 80-7299-
066-7. S. 74.

7 FROMM,  Erich.  Člověk  a psychoanalýza.  2. dopl.  vyd.  Praha:  AURORA,  1997.  ISBN 80-
85974-18-5. S. 8.
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se šíří neklid a prázdnota, nepociťuje sounáležitost s lidmi okolo sebe. Takový člověk je 

nutně  v jádru  nespokojený,  jelikož  E. Fromm je  přesvědčen,  že  takový  vztah  každý 

bytostně potřebuje:  „[…] [člověk] nemůže žít sám, bez vztahu k lidem. Jeho štěstí je  

závislé  na  pocitu  společné  příslušnosti  […].“8 V odcizených  mezilidských  vztazích 

převládá  odosobnění,  kdy  jedni  s druhými  zacházejí  jako  s věcmi.  Odcizení 

individuální,  tedy  vlastním  silám,  se  může  projevit  např.  tím,  že  člověk  sám sebe 

považuje za zboží, orientací na „mít“, depresí či neurózou. Odcizení sociální, kde vztah 

k okolí buď úplně chybí nebo je nějakým způsobem zdeformován, se projevuje  také 

zaměřením na „mít“, dále konkurenčním chováním, lhostejností k životu, psychózou, 

narcismem, symbiotickým poutem nebo destruktivitou. O těchto projevech, které jsou 

zároveň snahou vypořádat  se  s pocitem odcizení,  pojednáváme ve  třetí  podkapitole. 

Popis  odcizení  se  u Fromma  nachází  rozstříštěně  na  mnoha  místech,  následující 

souhrnná  charakteristika  pochází  z knihy  Člověk  a psychoanalýza.9 Jako  jedinci  se 

odcizení lidé cítí osamělí, bezvýznamní a mají pochyby o vlastní roli ve světě. Jejich 

život je v jádru jakoby zautomatizován, neprožíván a nenaplňuje je. Jsou pesimističtí, 

zastávají relativistický postoj a vše je pro ně tím pádem pochybné a nejisté. Nedostatek 

víry a naděje v cokoli je výrazem této jejich hluboké nejistoty. Moderní člověk je za 

fasádou falešného optimismu ve skutečnosti hluboce nešťastný. Vše, co dělá, se mu zdá 

být beznadějné. Cítí nad vším zmatek, nad prací, politikou i mravy. Tato stále vzrůstající 

nespokojenost  uvnitř  člověka  v něm  probouzí,  často  nevědomou,  potřebu  životního 

stylu,  který  bude  přiměřenější  skutečným  nárokům  lidského  života.  Které  potřeby 

považuje Fromm za vlastní lidské přirozenosti, přibližujeme dále v této práci (viz s. 21). 

Nyní se podíváme, za jakých okolností vychází pocit odcizení najevo a jaké jsou jeho 

příčiny.

 Pravé problémy odcizeného člověka jsou  často  skryté  a na  světlo  je  pomůže 

vyvést  teprve  správný  postup  psychoanalytika.10 Pocit  individuální  izolovanosti 

8 FROMM, E.,  Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 39.  Podobně na přirozenost člověka nahlíží 
i americká  a britská  psychoanalýza,  v čele  s H. S. Sullivanem  a M. Kleinovou.  Zdrojem 
duševních poruch jsou podle jejich názoru rozvrácené,  neúspěšné,  nepatřičné či  neexistující 
vztahy mezi lidmi. SCHWARTZ, Joseph. Dějiny psychoanalýzy. 1. vyd. Praha: TRITON, 2003. 
ISBN 80-7254-393-8. S. 21.

9 FROMM, E., Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 69; 112; 156; 158; 162.
10 Naše  charakteristika  problematiky  odcizení  jakožto  nevědomého  stavu  čerpá  z těchto  míst: 

FROMM, Erich.  Anatomie lidské  destruktivity.  1. vyd.  Praha:  Nakladatelství  Lidové noviny, 
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a bezmocnosti  si  totiž  průměrný  člověk  běžně  neuvědomuje.  Problémy  začínají 

vyplouvat na povrch, až když se lidé octnou sami se sebou a mají prostor se trochu 

zamyslet, cehož se ovšem dopouštějí zřídkakdy. Jejich skutečné pocity po většinu času 

překrývá každodenní rutina nebo množství všemožných rozptýlení, jakými jsou např. 

povrchní zábava nebo uzavírání známostí. Nespokojenost je často racionalizována a tak 

nebývá pociťována v souvislosti s její opravdovou příčinou. Člověk se třeba může cítit 

nešťastný, protože nevydělává tolik peněz, kolik by si přál. Může dojít ještě k hlubšímu 

druhu represe, kterou Fromm nachází u jedinců, u nichž neexistuje vůbec žádné vědomí 

neštěstí a jejich skutečné pocity jsou nahrazeny falešnými. V takovém případě si člověk 

namlouvá, že je zcela šťasten, i když ve skutečnosti tomu tak není. Natrvalo je odcizení 

však  nesnesitelným  stavem.  Prázdnota  života  odcizeného  jedince  vede  k závažným 

poruchám cítění a myšlení.

„Izolovaný  a bezmocný  jedinec  je  blokován  v uskutečňování  svých  smyslových,  

emocionálních a intelektuálních možností.“11

Taková situace vede k zásadnímu ochromení života. I když jsou fyziologické potřeby, 

jako např. potrava a bezpečí, zajištěny, tím ještě není vyřešeno vše. Odcizený jedinec je 

vnitřně nespokojený, protože není ukojena základní lidská snaha být sám sebou. Na 

vědomé úrovni si to nepřipouští, hluboko uvnitř to ale ví. Nevědomý konflikt si vždy 

najde cestičku, kudy se prodrat ven, a tak se projeví např. ve formě všudypřítomného 

neklidu,  stresu,  nudy  nebo  strachu.  Ve  skutečnosti  však  člověka  činí  nešťastným 

ubíjející jednotvárnost a nedostatek smyslu odcizeného života.

 Za  primární  příčinu  stavu  odcizení,  a zároveň  i za  jeho  následek,  považuje 

Fromm neproduktivnost, tedy neuskutečněný život: „Hlavním důvodem jeho [člověka]  

neštěstí však může být jeho neproduktivnost, prázdnota jeho života, neschopnost milovat  

[…].“12 Výrazu „neproduktivnost“ opět nepoužívá jako exaktně definovaného pojmu, 

1997. ISBN 80-7106-232-4.  S. 62.  FROMM, Erich.  Strach ze  svobody.  1. vyd.  Praha:  Naše 
vojsko,  1993.  ISBN  80-206-0290-9.  S. 76.  FROMM,  E.,  Člověk  a psychoanalýza, pozn. 7, 
s. 41; 112.

11 FROMM, E., Strach ze svobody, pozn. 10, s. 99.
12 FROMM, E.,  Člověk a psychoanalýza, pozn. 7,  s. 143.  K příčinám odcizení např.  ještě  píše: 

„Tyto  pochybnosti  [o sobě  samém a o smyslu  života]  vyvřely  z jeho  [člověka]  odloučenosti  
a mizení života.“ FROMM, E.,  Strach ze svobody, pozn. 10, s. 137. Odloučenost i neživotnost 
můžeme  zařadit  do  zmiňovaného  pojmu  neproduktivity,  jak  vysvětlíme  dále  v textu.  Pro 
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ale  na mnoha místech jej  zmiňuje.  Dle našeho přesvědčení  tento  termín komplexně 

vystihuje celou řadu popisovaných situací odcizení, zvolili jsme si ho proto jako logický 

doplněk  často  se  vyskytujícího  pojmu  produktivity.  Odcizení  všeobecně  ve  svém 

důsledku  znamená  to,  že  člověk  nerealizuje  produktivní  možnosti  své  existence. 

Produktivní orientaci charakteru rozebíráme na konci třetí podkapitoly. O neprodukti-

vitě člověka Fromm dále říká:

„Naším morálním problémem je lhostejnost člověka k sobě samému. […] Jednáme se  

sebou jako se zbožím; naše schopnosti se nám odcizily. Stali jsme se věcmi a také naši  

bližní jsou pro nás věci. V důsledku toho se cítíme bezmocni a pohrdáme sami sebou pro  

svou vlastní nemohoucnost.“13

Odcizení pojímá jako morální problém, kdy člověk nemůže schválit své vlastní jednání, 

ani  svůj  život,  jelikož  nežije  produktivně.  Neproduktivita  zahrnuje  odcizení  na 

individuální  i sociální  úrovni.  Ochromenost  produktivity  ve  svém  důsledku  podle 

Fromma totiž  znamená  blok rozvoje  jedince,  brzdu  vlastního  růstu,  zanedbání  sebe 

sama,  potlačení  individuality  a nedostatek  sebelásky.  Z toho  plyne  odcizení 

individuální.  Neproduktivní orientace charakteru dále zahrnuje i neschopnost navázat 

smysluplný  vztah  ke  svému  okolí,  z čehož  vyplývá  i námi  charakterizovaná  druhá 

varianta,  odcizení  sociální.  To  znamená,  že  neproduktivní  člověk  je  odcizen  sobě 

samému, vlastním schopnostem i ostatním lidem. Neproduktivnost  tak vede  k pocitu 

celkového neštěstí.  Odcizení tedy vzniká na základě neproduktivity člověka, který si 

tento svůj nešťastný stav nejasně uvědomuje a cítí se proto na nevědomé úrovni vinen.14 

Kvůli zradě vlastní osobnosti pociťuje na vědomé úrovni vnitřní prázdnotu a nejistotu. 

Tu nazýváme odcizením. Z neproduktivnosti a nerealizovaného života vyplývá napětí, 

bezmocnost, strach, osamělost a nespokojenost uvnitř člověka. E. Fromm je přesvědčen, 

že pokud člověk nevyužije vlastních schopností produktivně, nemůže dosáhnout vnitřní 

harmonie a integrace osobnosti.

souhrnný  popis  neproduktivity  jsme  čerpali  z knihy  FROMM,  E.,  Člověk  a psychoanalýza, 
pozn. 7, s. 131; 143; 147; 150; 173; 195.

13 FROMM, E., Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 194.
14 Pocitem viny na nevědomé úrovni E. Fromm navazuje na S. Freuda, viz s. 50. Následující popis 

odcizení  jakožto  provinění  se  vlastnímu  svědomí  pochází  z tohoto  zdroje:  FROMM,  E., 
Psychoanalýza a náboženství, pozn. 6, s. 82.
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 Jak jsme si řekli, odcizení je výrazem nevědomého pocitu viny vůči vlastnímu 

svědomí, a to z důvodu neproduktivního života. Za jakých okolností k takovému stavu 

dochází? Neproduktivnost je podle Fromma zakořeněna v charakteru člověka, o kterém 

říká:  „[…]  struktura  charakteru  průměrného individua a socioekonomická  struktura 

společnosti,  jejíž  je  součástí,  jsou  na  sobě  vzájemně  závislé.“15 Zdrojem 

neproduktivnosti jsou tím pádem špatné životní podmínky, na kterých má podíl mnoho 

příčin,  ať  už  subjektivních  nebo  objektivních.  Nicméně  značnou  část  viny  nese 

především  nevhodná  organizace  společnosti  a následkem  toho  i nesprávná  výchova. 

Frommovou  společenskou  kritikou  se  zabýváme  dále  v textu  (viz s. 25). Člověk  je 

nucen přijmout podmínky, v nichž žije, potřebou sebezáchovy.16 Ale není přizpůsobivý 

nekonečně,  na  tlak  sociálních  a kulturních  poměrů  reaguje  dle  vlastností  své 

přirozenosti. Jaké to jsou, popisujeme dále v textu. E. Fromm k tomu píše: 

„Člověk  se  sice  může  přizpůsobit  i neuspokojivým  podmínkám,  ale  během  procesu  

adaptace  vyvíjí  určité  duševní  a emocionální  reakce,  které  vyplývají  ze  zvláštních  

vlastností  jeho přirozenosti.  Člověk se může přizpůsobit  otroctví,  reaguje však na to  

zaostáváním  svých  intelektuálních  a morálních  schopností.  Právě  tak  se  může  

přizpůsobit  kultuře,  která  je  naplněna  vzájemnou  nedůvěrou  a nepřátelstvím,  jeho 

reakce na tuto adaptaci však spočívá v tom, že se stává slabým a sterilním. Člověk se  

může přizpůsobit kulturním podmínkám, které vyžadují potlačení jeho sexuálních pudů,  

ale důsledkem jeho přizpůsobení je vývoj neurotických symptomů, na které poukázal  

Freud.“17

Fromm vychází z předpokladu, že u každého příslušníka lidského druhu existují vrozené 

psychologické vlastnosti, které musejí být uspokojeny, jinak se dostavuje již zmiňovaný 

nevědomý pocit viny, a na jeho základě také odcizení:

15 FROMM, Erich.  Mít,  nebo být? 2. vyd.  Praha:  AURORA, 2014.  ISBN 978-80-7299-106-8. 
S. 155.

16 FROMM, E., Strach ze svobody, pozn. 10, s. 18-22. Zde je také popsána „dynamická adaptace“, 
což znamená přizpůsobení  se  iracionálním vnějším podmínkám, které  jsou pro  růst  a vývoj 
člověka škodlivé. Člověk se jim přizpůsobuje kvůli pudu sebezáchovy, protože „chce-li člověk  
přežít v jakémkoli představitelném druhu kultury, musí spolupracovat s druhými – buď aby se  
ubránil před nepřáteli či přírodním nebezpečím, nebo aby mohl pracovat, vyrábět. […] Každý  
tuto potřebu pomoci druhých velice drasticky zakouší už jako dítě.“ Tamtéž, s. 21.

17 FROMM, E., Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 22.
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„[…] lidská přirozenost a existence má své neměnné zákony […]. Tyto zákony nelze  

porušit,  aniž  by  došlo  k vážnému  narušení  osobnosti.  Jestliže  někdo  porušuje  svou  

morální  a intelektuální  integritu,  oslabuje  nebo  dokonce  ochromuje  celou  svou  

osobnost. Je nešťastný a trpí. Pokud je jeho způsob života danou kulturou schvalován,  

nemusí trpět vědomě.“18

Těmito  zákony  lidské  přirozenosti  jsou:  tendence  růst,  rozvíjet  se,  realizovat 

a vyjadřovat  své  možnosti,  např.  možnost  tvůrčího  kritického  myšlení  a citových 

i smyslových prožitků. Dále úsilí o spravedlnost a pravdu. Tendence k růstu vyúsťuje 

v touhu  po  svobodě  a v nenávist  proti  útlaku,  protože  základní  podmínkou  každého 

růstu  je  svoboda.  Pokud  jsou  tyto  podstatné  lidské  tendence  mařeny,  mohou  být 

potlačeny a zmizet  z vědomí,  ale  tím nepřestanou existovat.  Vyvolávají  odpovídající 

reakce, např. destruktivitu a symbiotické impulsy, tedy snahu po moci a podřízenosti, 

které jsou rozebrány ve třetí podkapitole. E. Fromm tvrdí, že pokud se člověk může plně 

a důsledně seberealizovat, základní příčina pro jeho asociální pudy zmizí a nebezpečný 

bude jen člověk nemocný a abnormální. Normální člověk má v sobě tendenci rozvíjet 

se, růst a být produktivní. K tomuto cíli je hnán silou uvnitř sebe sama. Potlačit tuto 

tendenci se podaří jen mocným silám jeho prostředí. Odcizený člověk pak přestává být 

aktivní bytostí,  není schopen se realizovat a pociťuje nevědomý pocit provinění vůči 

vlastní osobě, což je určující příčinou jeho úzkosti a bezmoci.

 Řekli  jsme  si  tedy,  že  člověk  má  dvě  základní  možnosti  způsobu  existence. 

Žádoucím  a přirozeným  způsobem,  který  nazýváme  produktivním,  je  orientace  na 

osobní růst, v souladu s vrozenými předpoklady lidského druhu. Nežádoucím a v jistém 

smyslu  nepřirozeným  způsobem  je  existence  v modu  odcizení.  Druhá  potencialita 

člověka  se  objevuje  v důsledku  neproduktivity,  zmrzačením  přirozené  produktivní 

tendence  vlivem  subjektivních  a objektivních  podmínek.  Historické  důvody 

neproduktivního  nastavení  charakteru  sleduje  Fromm  v procesu  rozpadu  tradičního 

způsobu  života.  V něm  hraje  primární  roli  především  přetrhání  primárních  vazeb19 
18 FROMM,  E.,  Psychoanalýza  a náboženství,  pozn. 6,  s. 81.  Následující  charakteristiku 

neměnných vlastností lidské přirozenosti nalezneme na těchto místech: FROMM, E., Strach ze  
svobody, pozn. 10, s. 140; 149. FROMM, E., Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 172.

19 To jsou vazby, které existovaly před procesem individualizace, který rozebíráme dále v textu, 
a jež  poskytovaly  člověku  pocit  bezpečí,  sounáležitosti  a zakořenění.  E. Fromm  je  nazývá 
primárními:  „Dítě  spojují  s jeho  matkou,  člena  primitivního  společenství  s jeho  kmenem 

21



 

a následný růst  osamělosti  a strachu ze svobody.  Člověk, pravděpodobně jako jediný 

druh na planetě Zemi, byl vyčleněn ze stavu jednoty s přírodním světem a uvědomuje si 

sebe  jako jsoucno  oddělené  od  ostatních  lidí  a od  přírody.  Stále  se  ale  v dřívějších 

dobách  cítil  ještě  nějakým  způsobem  být  částí  světa  kolem  sebe.  E. Fromm  pro 

vyjádření situace, za které vznikl izolovaný jedinec, používá pojem „individualizace“:

„Sílící proces vyčleňování jedince z jeho původních vazeb, proces, který můžeme nazvat  

„individualizací“, podle všeho dosáhl v moderních dějinách svého vrcholu ve stoletích  

mezi reformací a současností.“20

Jednou  stranou  rostoucího  individualizačního  procesu  je  růst  síly  vlastního  já,  jeho 

stranou  odvrácenou  je  růst  osamělosti.  E. Fromm  je  toho  názoru,  že  člověk  kvůli 

rozpadu středověkého světa, v němž se cítil být bezpečným a jistým, začal pociťovat 

enormní úzkost. Osobní, ekonomický a společenský život ve středověku sice ovládala 

pravidla a povinnosti, ale člověk netrpěl izolovaností. Země a člověk byli chápáni jako 

centrum vesmíru. Každý jedinec byl svými kořeny zapuštěn do strukturovaného celku 

a ztotožňoval  se  se  svou rolí  ve společnosti.  Byl  rolníkem nebo řemeslníkem a jeho 

život měl význam. Existovaly cechy, které brzdily silnou konkurenci. Byly založeny na 

vzájemné  spolupráci  a svým  členům  poskytovaly  přiměřenou  jistotu.  Autorita 

monarchie byla nesporná a lidé z ní čerpali pocity jistoty a hrdosti. Vážnost náboženství 

a tradiční morálky, rodina, to vše skýtalo bezpečné útočiště před nepřátelským světem. 

Po jejich rozkladu se člověk cítí od světa a druhých lidí odloučen a je ochoten obětovat 

cokoli,  jen  aby  jakýmkoli  způsobem  nalezl  ztracený  klid.  Nejrůznější  mechanismy 

takového  úniku,  které  člověk  ve  svém  zoufalství  vyvinul,  popisujeme  ve  třetí 

podkapitole. Na rozvinutí odcizení a neproduktivity člověka měla tedy svůj vliv izolace, 

jakožto důsledek procesu individualizace.

 Do procesu individualizace Fromm zařazuje reformaci a kapitalismus, které si 

z hlediska odcizení přiblížíme na následujících stránkách. Reformace přispěla k rozpadu 

a s přírodou, středověkého člověka s církví a jeho společenskou kastou.“ FROMM, E.,  Strach 
ze  svobody,  pozn. 10,  s. 23.  Když  jsou  tato  pouta  zpřetrhána,  jedinec  stojí  před  úkolem 
zorientovat  se  ve  světě  sám  a nalézt  bezpečí  jinými  způsoby. Jaké  to  jsou,  přibližujeme 
v podkapitole 2.3. Srov. Freud a jeho kniha Budoucnost jedné iluze (viz s. 50). Následující popis 
procesu  rozpadu  tradičního  způsobu  života,  přetrhání  primárních  vazeb,  růst  osamělosti 
a strachu ze svobody čerpá z knihy: Tamtéž, s. 9; 23; 25; 32-33; 35; 37; 64; 114.

20 Tamtéž, s. 23.
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tradičního  náboženství  a pohledu  na  svět.21 Jejím  vlivem se  uskutečnil  další  nárůst 

izolovanosti  a neproduktivity.  U katolíků  byl  vztah  individua  k bohu  založen  na 

příslušnosti  jedince  k církvi,  která  byla  pojítkem  mezi  ním  a bohem.  Tím  sice 

omezovala jeho individualitu, ale dovolovala mu, aby byl před bohem nedílnou částí 

celé skupiny. Vztah k bohu spočíval spíše na důvěře a lásce než na nejistotě a strachu. 

V individualistickém protestantismu se jedinec ve své osamělosti ocitá tváří v tvář vyšší 

moci,  což  ho  činí  úzkostným.  Luther  přispěl  k všeobecnému  pocitu  bezcennosti 

a bezvýznamnosti tím, že tvrdil, že člověk je pouze bezmocnou hračkou v rukou boha. 

Oloupil člověka o jeho sebedůvěru, hrdost a důstojnost, což jsou zásadní předpoklady 

jakéhokoli odporu proti světským autoritám. Fromm píše:

„Protestantismus způsobil, že jedinec stál před tváří Boží sám. […] bez pomoci, […]  

a hledal spásu v naprosté podřízenosti.“22

Člověk ztratil pocit, tak charakteristický pro středověké myšlení, že smyslem života je 

člověk. Fromm je toho názoru, že Luther a Kalvín člověka psychologicky připravili na 

roli,  kterou měl v moderní společnosti převzít.  Když už byl jednou připraven stát se 

prostředkem pro libovůli boha, jenž nepředstavoval ani spravedlnost,23 ani lásku, byl 

připraven přijmout i roli služebníka ekonomické mašinérie nebo nějakého vůdce. Cílem 

jeho  života  se  teď  mohlo  stát  obětování  se  „vyšší  moci“,  vůdci  nebo  rasovému 

21 Následující popis přispění reformace k odcizení člověka čerpá z knihy: Tamtéž, s. 52; 64-65.
22 Tamtéž, s. 64.
23 Kalvín učil o predestinaci, že bůh některé lidi předurčuje pro milost, jiné pro věčné zatracení. 

Spása  nebo  zatracení  jsou  předurčeny  už  před  narozením  člověka.  Tím  se  zvyšuje  pocit 
individuální  bezmocnosti  a bezvýznamnosti.  Neexistuje  nic,  čím  by  toto  rozhodnutí  mohl 
člověk změnit. Lidé jsou tedy stvořeni sobě nerovní, v čemž spatřujeme spojitost s nacismem. 
Kalvín  tvrdil,  že  znamením spásy je  úspěch  v pozemském životě,  neúspěch  pak  znamením 
zavržení.   Práce  a úsilí  tedy  znamenaly  způsob,  jak  se  snažit  předpovědět  svůj  osud.  Jak 
podotýká  E. Fromm,  nutkavost  vyhlížet  znamení  je  charakteristickým rysem kompulsivních 
neurotiků.  Horečnaté  úsilí  bylo zároveň i utišením jinak  nesnesitelného pocitu bezmocnosti. 
Jednalo  se  však  pouze  o vnější,  odcizenou  aktivitu  a tím  se  jen  zvyšovala  neproduktivita 
člověka. Tento druh úsilí není výsledkem vnitřní síly a sebedůvěry, je to zoufalý pokus uniknout 
úzkosti.  Např.  člověk  očekávající  od  lékaře  diagnózu  nemoci  nemůže  zůstat  klidně  sedět 
a čekat.  Pokud  ho  úzkost  neochromí,  vyvolá  v něm  křečovitou  aktivitu,  jakou  je  např. 
přecházení  tam  a zpět  po  pokoji,  navazování  plytkých  hovorů  s každým,  koho  potká  atd. 
Jakákoli forma jeho úsilí vyjadřuje, že je puzen úzkostí a snaží se uniknout pocitu bezmocnosti 
horečnatou činností. Protestantismus v lidech zakořenil nutkání pracovat, smysl pro povinnost, 
odříkání, šetrnost a ochotu učinit svůj život nástrojem pro záměry mimoosobní moci. Na těchto 
rysech vyrostl kapitalismus. Zdroj: Tamtéž, s. 55-56; 61. Tímto tématem se zabývá i M. Weber 
v knize Protestantská etika a duch kapitalismu (Taylor & Francis e-Library, 2005).
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společenství.  Fašismus  a nacismus  úspěšně  pokračovali  v práci,  kterou  reformace 

zdárně započala, tedy v potlačení vlastního já, sebelásky, nezávislosti a svobody. Tím 

byly v člověku udusány jeho přirozené tendence k růstu a realizaci vlastních možností, 

čímž se zároveň zvýšilo jeho odcizení.

 K přetrhání  primárních  vazeb  a k nárůstu  neproduktivnosti  nezanedbatelnou 

měrou přispěli i kapitalismus24 a průmyslová revoluce v 19. století. Pod jejich taktovkou 

se ještě více umocnil pocit izolovanosti člověka, a jeho odcizení celkově. Původ vzniku 

individua  a kapitalismu  E. Fromm  zasazuje  do  období  renesance.  Renesance  byla 

kulturou bohaté šlechty a buržoazie. Jejich bohatství jim dodávalo pocit svobody, síly 

a vědomí individuality. Zároveň však ztratili pocit sounáležitosti s druhými a jistotu, jež 

poskytoval středověký společenský systém. Mezilidské vztahy byly otráveny bojem na 

život a na smrt  pro udržení  moci a bohatství.  Masy obyčejných lidí  se staly davem, 

který byl lehce manipulovatelný a vykořisťovatelný. Osobní situace mnoha lidí se oproti 

středověku  změnila  k nejistotě,  izolovanosti  a úzkosti.  Člověk  se  cítil  ohrožen 

nadosobními silami monopolů, které vesele koncentrovaly kapitál. Cechy už mu nadále 

neposkytovaly bezpečí, musel se snažit sám. Ve své osamělosti se jedinec ocitl tváří 

v tvář neosobním ekonomickým silám trhu, na něž neměl sebemenší vliv. Lidé už nebyli 

spojeni ve společném podnikání a často byli stavěni před volbu buď zničit,  nebo být 

zničen.  Byla  oslabena  tradiční  morálka  a rozbila  se  i rodina,  jakožto  poslední  bašta 

jistoty.  Mladší  generace  si  dělala,  co  chtěla  a nestarala  se  už  o to,  zda  s tím rodiče 

souhlasí,  nebo  ne,  protože  i oni  ztratili  svou  někdejší  autoritu  a vážnost.  Fromm 

podotýká, že se v 18. století ekonomie odloučila od etiky, což byla zásadní událost. Od 

té doby totiž celý vývoj ekonomického systému přestal být určován tím, co je dobré pro 

člověka, a začal se řídit podle toho, co je dobré pro růst systému. Produkty takových 

sociálních  podmínek  se  logicky  staly  vlastnosti  jakými  jsou  egoismus,  sobectví 

a chtivost.  Podle  Frommova  názoru  byly  tyto  charakterové  rysy  podníceny 

socioekonomickým  systémem  a jsou  patogenní.25 Je  však  na  místě  poznamenat,  že 

24 Zdroj souhrnného popis růstu odcizení vlivem kapitalismu: Tamtéž, s. 41; 64; 114.
25 Nutnost  proměny  charakteru  člověka,  a s tím  související  ekonomické  a sociální  změny, 

E. Fromm  odůvodňuje  tím,  že  náš  dosavadní  způsob  života  vytváří  nemocného  člověka 
a nemocnou společnost. To se jeví ještě naléhavěji ve světle jeho přesvědčení, že tyto změny 
jsou nutnou podmínkou pro samotné přežití lidského rodu. Zdroj: FROMM, E. Mít, nebo být?, 
pozn. 15, s. 20-22. Další společenskou kritikou v podání E. Fromma se zabýváme dále v textu. 
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Fromm zdůrazňuje, že člověk není plně determinovanou bytostí, ale že má do značné 

míry možnost volby, jak naloží se svým životem. Je částečně determinován situací, ve 

které se nachází, protože svoboda člověka je omezena reálně existujícími možnostmi. 

Vždy  tu  ovšem  existuje  svoboda  zvolit  si26 lepší  proti  horšímu,  poslechnout  hlas 

rozumu,  zdraví  a svědomí.  Za  zvýšením neproduktivity  v dějinách  tedy stojí  proces 

individualizace,  do  kterého  spadá  učení  Luthera  a Kalvína,  fašismus,  nacismus, 

kapitalismus a rozklad tradiční morálky.

 E. Fromm  nenechává  nit  suchou  ani  na  moderní  průmyslové  společnosti 

20. století,  dle  jeho  slov  „nemocné“,27 která  v posilování  neproduktivity  člověka 

pokračuje novými, zákeřnějšími metodami. Ve svých knihách upozorňuje na to, jak se 

v západní demokracii pod rouškou veřejně deklarované politické svobody skrývají nové 

druhy tiché nesvobody. Místo otevřené autority nastoupily na scénu otupující metody 

autority  neviditelné  a anonymní,28 která  všudypřítomně  vládne  pomocí  promyšlené 

manipulace. Anonymní autorita může být více potlačující než autorita zjevná. Lidé si 

totiž  neuvědomují,  že  jim je  něco  nařizováno,  pokud  je  nátlak  skryt  za  „vědecky“ 

založenými  doporučeními,  za  „normálností“,  „zdravým  rozumem“  a veřejným 

míněním. Tato atmosféra mírné sugesce prostupuje celý náš život. U anonymní autority 

se jak příkaz, tak ten, kdo ho dal, stali neviditelnými. Tak člověk nemá nikoho a nic, 

proti  čemu  by  mohl  bojovat.  V tomto  prostředí  nedokáže  rozvinout  skutečnou 

Charakteristika částečné determinace člověka, která následuje, pochází z knihy FROMM, Erich. 
Lidské srdce. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Josefa Šimona, 1996. ISBN 80-85637-28-6. S. 153; 
167.

26 Podobně  na  člověka  nahlížel  např.  A. Adler  a také  existencialisté.  Pojímají  člověka  jako 
někoho, kdo má vždy možnost svobodné volby, kdo se rozhoduje sám za sebe, čím se stane.

27 E. Fromm má svou kritikou společnosti  mnoho společného s Frankfurtskou školou,  které  se 
věnujeme v podkapitole 2.2. Podobně kritický pohled měl na průmyslovou společnost i Albert 
Schweitzer,  s jehož  dílem byl  Fromm dobře  obeznámen.  Dle  něj  byl  A. Schweitzer:  „[…]  
jedním  z nejradikálnějších  kritiků  průmyslové  společnosti,  […]  [který]  odhaluje  její  mýty  
pokroku a všeobecného štěstí.  Rozpoznal rozpad společnosti  a světa vlivem zindustrializova-
ného života; […] viděl slabost a závislost lidí, destruktivní důsledek posledlosti prací, potřebu  
redukce pracovního úsilí a menší konzumpce. Stanovil nutnost renesance kolektivního života,  
který by byl  organizován duchem solidarity  a úctou k životu.“ FROMM, E.  Mít,  nebo být?, 
pozn. 15, s. 186-188. Kritika západní demokracie v podání E. Fromma měla společensky velký 
dopad. Autory, kteří jí byli osloveni, se zabýváme v závěru této práce. Souhrnný popis kritiky 
společnosti  v díle  E. Fromma  pochází  z těchto  zdrojů:  FROMM, E.  Anatomie  lidské  
destruktivity,  pozn. 10,  s. 50. FROMM, Erich.  Umění být.  1. vyd.  Praha: Naše vojsko, 1994. 
ISBN 80-206-0225-9. S. 14; 30; 38.

28 Pasáže  týkající  se  anonymní  autority  pocházejí  z těchto  zdrojů:  FROMM,  E.,  Člověk 
a psychoanalýza, pozn. 7, s. 125. FROMM, E., Strach ze svobody, pozn. 10, s. 92.
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nezávislost  a produktivitu.  Kromě  vlivu  veřejného  mínění  společnost  využívá  např. 

reklamy a politické propagandy, které podněcují odcizený, konzumní způsob existence. 

Přiblížíme si je na následujících stránkách.

 Frommova kritika společnosti  je stále aktuální.  Dnes a denně můžeme kolem 

sebe pozorovat jak kvůli intenzivní reklamě lidé získávají dojem, že chtějí vlastnit něco, 

např. nejnovější model mobilního telefonu, co je ve skutečnosti zbytečné. Jejich starý 

telefon jim k smysluplnému životu naprosto postačí a kupovat nový nepotřebují.  Ale 

reklama jim navodí pocit, že k tomu, aby něco znamenali, aby je okolí uznávalo, aby se 

neznemožnili, musí vlastnit nejnovější model. Tito lidé žijí odcizeným životem a své 

sebevědomí staví na názorech ostatních lidí. V čem tkví důvod jejich chování, přibližuje 

E. Fromm takto:

„Moderní  člověk  chce  být  akceptován všemi,  a proto  se  bojí  odchýlit  se  v myšlení,  

cítění a jednání od kulturního vzoru. Nemůže-li  člověk schválit své vlastní počínání,  

protože neuspěl v úkolu žít produktivně, musí tento nedostatek nahrazovat tím, že jeho  

počínání schválí jiní. Je to výraz nevědomého pocitu viny.“29 

Této slabosti  odcizeného člověka využívá právě moderní reklama,  která  se záměrně 

nedovolává rozumu, ale působí na emoce: 

„[…] snaží se nejprve na své objekty udělat silný emocionální dojem, aby si je pak  

mohla intelektuálně přizpůsobit. […] ovlivňuje zákazníky […] stálým opakováním téže  

formule;  […]  lákáním  zákazníka  sexuální  přitažlivostí  hezké  dívky  a  současně  

oslabováním jeho kritických schopností; […] vzbuzováním vidin náhle změny celého  

života,  bude-li  kupovat  určitou  košili  nebo  mýdlo.  […]  tyto  metody  jsou  bytostně  

iracionální;  nemají  nic  společného  s kvalitou  zboží,  dusí  a  hubí  kritické  schopnosti  

zákazníka  jako  opiáty  nebo  úplná  hypnóza.  […]  otupují  schopnost  našeho  myšlení  

a jsou pro naši demokracii nebezpečnější než mnohé otevřené útoky […].“30

Průmyslu to vyhovuje, má samozřejmě zájem na vytvoření hladového spotřebitele, který 

touží po stále nových produktech, za které bude utrácet stále více peněz. Kdyby se ale 

lidé nad svým počínáním rozumně pozastavili,  seznali  by,  jak je iracionální, a že do 

29 FROMM, E., Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 131. Srov. H. Marcuse a N. Klein, viz s. 33.
30 FROMM, E., Strach ze svobody, pozn. 10, s. 73-74.

26



 

svých pocitů byli vmanipulováni systémem a cizími zájmy. Reklama má také zásluhy na 

lhostejnosti moderního člověka. Vlivem médií totiž dochází k otupení citů:

„Zpráva o bombardování města a stovkách mrtvých lidí je bezostyšně přerušena nebo  

následována reklamou na mýdlo či víno. Týž hlasatel stejným sugestivním, zavděčujícím  

se a autoritativním tónem, kterého právě použil, aby ve vás vyvolal silný dojem z vážné 

politické situace, vnucuje nyní svému posluchačstvu přednosti zvláštní značky mýdla,  

jehož výrobce si platí rozhlasovou reklamu. Filmové aktuality ukazují torpédování lodi  

a po  nich  následuje  módní  přehlídka.  Noviny  nám přinášejí  banální  myšlenky  nebo  

zprávy o tom, co je zvyklá snídat nějaká umělecká debutantka a na téže straně nás se  

stejnou vážností seznamují s důležitými vědeckými a uměleckými výsledky. Proto jsme  

přestali mít ke všemu, co slyšíme, opravdový vztah. Už přestáváme být vzrušeni, naše  

city a náš kritický úsudek se nám staly překážkou a koneckonců náš postoj k tomu, oč ve  

světě jde, zploštěl a znetečněl.“31

Metody politické propagandy působí na individuálního voliče podobně jako reklama. 

Propaganda  se  snaží  lichotit  člověku  tím,  že  v něm vzbuzuje  zdání  jeho důležitosti 

a apeluje  na  jeho  kritický  úsudek.  Tato  předstírání  jsou  pouze  metodou  otupování 

pochybností jedince:

„Opakování  sloganů  a zdůrazňování  věcí,  jež  nemají  s předmětem  vůbec  nic  

společného,  sázejí  na  znecitlivění  jeho  kritických  schopností.  […]  Jednotlivý  volič,  

postavený tváří  v tvář  moci  a velikosti  strany,  jak se  ukazuje ve své propagandě,  je  

bezmocný proti pocitu malosti a bezvýznamnosti.“32

Fromm si  dále  všímá,  že  kompetence  již  není  podstatným prvkem výběru.  Volič  je 

konfrontován s mamutími stranami,  které jsou mu vzdáleny.  Kandidáty většinou zná 

pouze  z umělých  obrazů  vytvořených  na  zakázku  specialisty.  Volby  ve  skutečnosti 

probíhají na základě fotogeničnosti politika nebo na základě množství peněz, které jeho 

strana může utratit ve volbách. Jak můžeme pozorovat, od doby, kdy byly sepsány tyto 

poznatky, se v této situaci nic podstatného nezměnilo. Z dobře přizpůsobeného člověka 

byl  postupem času,  v duchu  vším prostupujícího  mechanistického  postoje,  vycvičen 

31 Tamtéž, s. 132.
32 Tamtéž, s. 74. Mechanismus voleb, jak ho přibližuje E. Fromm, nalezneme na těchto místech: 

Tamtéž, s. 74. FROMM, E., Psychoanalýza a náboženství, pozn. 6, s. 55.
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nepřemýšlející automat, který je sobecky zaměřen pouze na své soukromé záležitosti.33 

Nedostatek zájmu se projevuje na všech úrovních. Konzum prostoupil životy do té míry, 

že snadno nahraditelnými se stali i přátelé a partneři. Je to důsledkem toho, že odcizený 

člověk  není  schopen  pociťovat  žádný  hlubší  vztah,  navázat  jakékoli  skutečné 

emocionální  pouto.  Je  to  tedy výsledek  odcizení  se  vlastním lidským schopnostem 

i ostatním lidem vlivem neproduktivity.

 V centru  hodnot  moderní  průmyslové  společnosti,  jak  už  jsme  si  řekli,  stojí 

sobectví,  vlastnictví  a  konzumování,  které  se  s rozvinutím  smysluplného  života 

neslučují. Příčin odcizení je zde k nalezení však vícero. Etické normy a hodnotící soudy 

jsou považovány téměř za věc vkusu, což podporuje celkovou zmatenost a nejistotu. Tu 

dále  neustále  prohlubuje  strach  z možných  válek  a z nezaměstnanosti.  Pocit  malosti 

umocňují gigantické rozměry byrokracie státu, život ve velkých městech a obklopenost 

monstrózními stavbami:

„[…] jedinec stojí tváří v tvář nekontrolovatelným rozměrům a je v porovnání s nimi  

zrnkem prachu.  Nezbývá mu nic  než  držet  krok jako  pochodující  voják  nebo dělník  

u nekonečného  pásu.  Může  jednat,  smysl  pro  nezávislost  a významnost  je  však  ten  

tam.“34

E. Fromm  tvrdí,  že  civilizovaný  člověk  žije  v „ZOO“,  což  je  pro  něj  synonymem 

nesvobody.  Stav  člověka  20. století  přirovává  k nešťastným  a apatickým  zvířatům 

v ZOO, která mají sice dostatek jídla, ale životem v zajetí jsou připravena o podněty 

k využívaní  vlastních  schopností.35 Nemají  co  na  práci  a své  životy  žijí  bez  zájmu. 

33 FROMM, E., Psychoanalýza a náboženství, pozn. 6, s. 173. Pro ilustraci situace nedostatečného 
zájmu předkládá Fromm běžnou situaci, kdy lidé zodpovídající za veřejné záležitosti nedělají  
prakticky nic, a když už přece jen nějakou činnost vykáží, stojí za jejich rozhodnutími, často 
navíc škodlivými pro společnost jako celek, většinou osobní zájmy. Přesto tomu jedinci téměř  
nevěnují pozornost.  To je vysvětlováno tím, že zautomatizovaný člověk se už o nic nestará. 
Nedostatek  skutečného  zájmu  se  projevuje  i v pracovním  vztahu  mezi  zaměstnavatelem 
a zaměstnancem.  Oba  jsou  si  navzájem nástrojem.  Jak  říká  E. Fromm,  to  není  vztah  dvou 
lidských bytostí,  jež mimo vzájemnou užitečnost mají nějaký zájem jeden o druhého. Stejná 
lhostejnost  panuje i mezi obchodníkem a zákazníkem. Zákazník je objektem manipulace,  ne 
konkrétní  osobou,  o níž  by  se  obchodník  zajímal  v zájmu  uspokojení  jejích  přání.  Zdroje: 
Tamtéž,  s. 23-24.  FROMM,  E.,  Strach  ze  svobody,  pozn. 10,  s. 69. Problematice  konzumu 
a orientace na vlastnění se věnujeme na s. 37.

34 FROMM, E., Strach ze svobody, pozn. 10, s. 75.
35 Přirovnání civilizované společnosti k lidské ZOO, ze které čerpá následující popis, nalezneme 

zde:  FROMM, E.  Anatomie lidské destruktivity,  pozn. 10,  s. 112-118.  V souvislosti  se situací 
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V tom spatřujeme individuální  odcizení  se  vlastním schopnostem.  Redukce  prostoru 

a zejména  rozrušení  sociální  struktury  u zvířat  v ZOO  nadto  vyvolává  nepřirozenou 

agresi. Přelidnění ve velkých městech ale není tím hlavní problémem, ač by se to mohlo 

na  první  pohled  zdát.  Především  tu  běží  o chybějící  sociální  strukturu.  Fromm  je 

přesvědčen, že lidé potřebují žít ve světě, ve kterém se jeho členové znají jako osoby. 

Moderní člověk se cítí osamělý uprostřed masy lidí,  kde zoufale postrádá opravdové 

sociální vazby. To představuje odcizení v sociálním smyslu.

 Řekli jsme si, že společnost 20. století zvýšila neproduktivnost, a tím současně 

i odcizení člověka, především skrytou nesvobodou, nastolením konzumního stylu života 

a rozrušením  sociální  struktury.  Fromm  je  přesvědčen,  že  jsme  odcizeni  i vlastním 

myšlenkám,  citům  a vkusu.  Obratně  jimi  manipulují  vláda,  průmysl  a masová 

komunikace.36 Příkladem  individuálního  odcizení  v moderní  společnosti  je  fakt,  že 

skutečný rozum byl  nahrazen pouhým instrumentálním intelektem.37 Ten je užitečný 

člověka žijícího v umělém světě, který už ani nic jiného nezná, který neví, že by mohl fungovat 
i jinak, který si neuvědomuje skutečnost, bychom rádi odkázali na knihu francouzského filosofa 
Jeana  Baudrillarda  Simulacres  et  simulation  (Paris,  1981),  která  se  zabývá  interakcí  mezi 
realitou a symboly. Simulacrum znamená jistý druh simulace, vytvořený virtuální svět. Je to 
pomyslný třetí  stupeň nápodoby,  přičemž prvním je  Platónova  nápodoba nápodoby (obraz), 
druhým je reprodukovatelnost věcí u W. Benjamina, což vyadřuje to, že dnes může mít díky 
tiskárnám  obraz  Mony  Lisy  doma  každý,  a třetím  je  právě  simulacrum.  To  pro  něj 
charakterizuje strukturu moderních systémů. Je to způsob, jakým se vztahujeme k realitě. Je 
přesvědčen,  že  v postmoderní  době  ztrácíme  kontakt  s realitou.  Rozdíl  mezi  realitou 
a reprezentací reality se smazává, nejsme schopni ho rozeznat. Realita je tak nahrazována právě  
svou imitací. Vztah k reálnému se utváří v nitru systému prostřednictvím modelů, které systém 
sám konstruoval.  Hlavní  vinu na zastírání  reality tak nesou např.  média  a ideologie.  Zdroj: 
NIDA-RÜMELIN,  Julian.  Slovník  současných  filosofů.  Praha:  Garamond,  2001.  ISBN  80-
86379-29-9.  S. 67-69.  To  nápadně  připomíná  děj populárních filmů  Matrix,  Truman  Show, 
eXistenZ, Vanilkové nebe a Počátek. Detailnější informace k nim naleznete na s. 55.

36 Fromm říká, že se člověk stal služebníkem cílů, které nejsou jeho, ale přesto se subjektivně 
domnívá, že je motivován svým vlastním zájmem. V každé společnosti je duch celé kultury 
určován nejmocnějšími skupinami. Mají moc kontrolovat systém výchovy, školy, církev, tisk 
a divadlo,  tudíž  jejich vlastní  ideje  prostupují  celou populaci.  Nadto  jsou nositeli  tak  velké 
prestiže, že nižší třídy jsou připraveny jejich hodnoty přijmout, napodobit a psychologicky se 
s nimi  ztotožnit.  FROMM,  E.,  Strach  ze  svobody,  pozn. 10,  s. 66.  Tyto  názory  mají  blízko 
k myšlenkám  italského  marxistického  filosofa  A. Gramsciho,  jenž  je  tvůrcem  koncepce 
hegemonie. Ta popisuje, jak společnost k udržování moci nad lidmi využívá ideologií, jejichž 
důsledkem se hodnoty buržoazie stávají hodnotami všech a jsou považovány za normální. Tím 
je  udržována  poslušnost  a odvracena  vzpoura.  Následující  společenskou  kritiku  v textu 
nalezneme  v knihách:  Tamtéž,  s. 142.  FROMM, E.  Anatomie  lidské  destruktivity,  pozn. 10, 
s. 49. FROMM, E. Mít, nebo být?, pozn. 15, s. 14.

37 Rozlišení pojmů rozumu a intelektu nalezneme v díle  FROMM, E.,  Člověk a psychoanalýza, 
pozn. 7, s. 64; 84. Kritiku školství najdeme v knize FROMM, E., Psychoanalýza a náboženství, 
pozn. 6, s. 52. Podobným tématem se zabývá i kniha K. P. Liessmanna  Teorie nevzdělanosti:  
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jako nástroj pro dosahování praktických cílů, ale neproniká k podstatě a smyslu jevů. To 

je dobře vidět např. na systému školství. Nejlepšími studenty jsou ti, kteří dokáží co 

nejpřesněji zopakovat probíranou látku. Neučí se kriticky přemýšlet, ani klást otázky, 

jde pouze o shromažďování informací. Stačí znát věci povrchně, jelikož především se 

učíme věci úspěšně používat, nikoli pochopit. Myšlení a vědění se stávají zbožím. Další 

situací, ve které je člověk odcizen přirozeným vlastnostem lidské existence, je oblast 

práce.  V lidské  přirozenosti  je  hluboce  zakořeněno  úsilí  o kreativitu,  ale  průměrný 

moderní člověk nemá šanci rozvíjet skutečnou iniciativu a spontaneitu. Většina lidí dělá 

rutinní práci, kde se požaduje, aby jako stroje vykonávali, co se jim řekne. Co se týče 

získání zaměstnání, schopnosti už nejsou dostačujícím kritériem. V konkurenčním boji 

je  třeba  prosadit  svou  osobnost.  I z člověka  se  tak  stalo  zboží  a současně  i jeho 

prodavač. Nejde mu primárně o uskutečnění vlastních schopností, daleko důležitější se 

stala úspěšnost v procesu jejich prodeje. Tím vším se člověk ještě více odcizil vlastním 

schopnostem. Také se to značně podepsalo na jeho postoji k sobě samému. Jakmile není 

úspěšný, přesněji řečeno v módě na trhu osob, stává se bezcenným. Taková situace vede 

ke stálé potřebě po uznání od ostatních. Nejisté sebevědomí moderního člověka je tak 

závislé  na  předpokladech,  které  se  vymykají  jeho  kontrole  a to  ho  činí  ještě 

bezmocnějším.

 V moderní společnosti, konstatuje dále E. Fromm, je popírána smrt. Místo aby 

se smrt stala nejsilnějším podnětem pro život, lidé si vědomě nepřipouštějí,  že musí 

jednou zemřít. Tento strach mezi námi existuje podvědomě a netématizován.38 Je dílčím 

důvodem plochosti zážitků a celkového neklidu moderního člověka. Iracionální strach 

omyly  společnosti  vědění  (Praha:  Academia,  2008).  Následující  kritika  společnosti  čerpá 
z těchto  míst:  FROMM, E.  Anatomie  lidské  destruktivity,  pozn. 10,  s. 342;  352;  428-429. 
FROMM,  E.,  Psychoanalýza  a náboženství,  pozn. 6,  s. 15;  24.  Fromm,  1996,  s. 63-64.  Viz 
pozn. 25.  FROMM,  E.,  Člověk  a psychoanalýza, pozn. 7,  s. 60-62.  FROMM,  E.,  Strach  ze  
svobody, pozn. 10, s. 129.

38 Zde můžeme vidět spojitost  s M. Heideggerem a jeho dílem  Bytí a čas, ve kterém se zabývá 
podobným tématem.  Celá struktura této knihy je rozdělena na dvě části. První část se věnuje 
neautentickému bytí, druhá část pak popisuje autentický způsob existence. Obě dvě možnosti 
jsme  popsali  v první  kapitole  na  s. 10.  Autentické  bytí  k smrti  bychom  mohli  přirovnat 
k produktivní orientaci charakteru E. Fromma, které se věnujeme na s. 44. Bytí k smrti také na 
jedince klade požadavek, aby převzal zodpovědnost sám za sebe a stal se sám sebou. Zároveň 
otevírá člověka k porozumění pro druhé lidi. Heidegger, 1996, s. 274-296. Viz pozn. 1. Další 
odstavec čerpá pro svůj popis odsud: FROMM, E.,  Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 129-
130.
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před smrtí totiž pramení z pocitu, že člověk nežil. Je to výraz našeho špatného svědomí 

z promrhaného života a ze zmeškané příležitosti produktivně využívat své schopnosti. 

S tím je spojen strach ze stárnutí, který nalézáme zejména ve světě, který se orientuje 

spíše  na  úspěch  v soutěži  než  na  vývoj  charakteru.  Duševní  a citové  kvality,  které 

člověk  vyvine  v procesu  produktivního  žití,  totiž  nadále  rostou,  i když  fyzické  síly 

upadají.  Strach  před  zestárnutím  je  výrazem  pocitu,  často  nevědomého,  že  žijeme 

neproduktivně.  Je to  reakce našeho svědomí na sebemrzačení.  Všeobecnou beznaděj 

dále  živí  nedostatek  vizí  lepší  společnosti.  Sama  existence  lidstva  je  důsledkem 

technického pokroku v ohrožení  ekologickou katastrofou a možností  nukleární války. 

Ale ani představa úplného vyhubení lidského rodu nepohne už nikoho k větší aktivitě. 

Lidé mají natolik otupené city, že podobné věci ani nevnímají, jako by se jich týkaly 

osobně.  Fromm  se  znepokojením  pozoruje,  jak  se  lidé  v moderních  industriálních 

společnostech stali vlivem odosobněného byrokraticko-mechanického přístupu vyloženě 

lhostejnými k životu samému. Zpohodlněli natolik, že raději dávají přednost budoucí 

katastrofě před obětí,  kterou by museli  učinit už dnes. Buď jsou falešně optimističtí 

a mají dojem, že není třeba dělat nic, nebo jsou pesimističtí a jsou toho názoru, že se 

stejně nic dělat nedá. Fromm oba tyto postoje odsuzuje a vybízí k radikálním změnám 

jak v ekonomické a politické struktuře, tak v osobním chování lidí. Je totiž toho názoru, 

že moderní člověk ještě

„[…]  nedosáhl  svobody  v kladném  slova  smyslu  realizace  své  individuality,  což  

znamená,  že  se  ještě  nenaučil  dovést  své  intelektuální,  citové  a smyslové  možnosti  

k plnému vyjádření.“39

To, čeho dosáhl, je pouze negativní svoboda „od“, proto leží další důležitý krok teprve 

před  námi.  Ve společnosti  20. století  tedy odcizení  vzrostlo  kvůli  skryté  nesvobodě, 

konzumnímu způsobu života a rozrušení sociální struktury. Člověk se odcizil vlastním 

silám, myšlenkám i pocitům. Problém je spatřován také v tom, že je popírána smrt; že je 

člověk lhostejný k životu a že si nedokáže představit lepší společnost.

 V této  podkapitole  jsme  se  tedy  dozvěděli,  že  odcizení  v díle  E. Fromma 

můžeme rozdělit  na  individuální  a  společenské.  První  vyjadřuje  odcizení  vůči  sobě 

39 FFROMM, E., Strach ze svobody, pozn. 10, s. 7.
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samému  a svým  schopnostem,  druhé  vůči  sociálnímu  prostředí.  Odcizení,  často 

nevědomé, se projevuje pocity nejistoty, bezmoci, osamělosti a celkové nespokojenosti. 

Fromm ho chápe jako morální problém, kdy se člověk provinil vůči vlastnímu svědomí. 

Za nejvážnější příčinu odcizení považuje neproduktivnost, která se objevuje v případě, 

kdy je  vývoj  člověka  narušen.  Vinu  za  to  nese  především špatná  socioekonomická 

struktura  společnosti,  která  brání  uskutečnění  vrozených  vlastností  člověka,  kterými 

jsou tendence k růstu a vyjadřování vlastních schopností. Člověk se může v zájmu pudu 

sebezáchovy přizpůsobit téměř všem kulturním formám, stojí-li však v rozporu s jeho 

přirozeností,  dostavují  se  tomu odpovídající  duševní  a emocionální  poruchy.  Kořeny 

odcizení jsme se pokusili společně s E. Frommem vysledovat v historii. Zjistili jsme, že 

ztrátou  pevného  místa  ve  středověkém  uzavřeném světě  ztratil  člověk  odpověď  na 

důležitou otázku po významu a smyslu svého života. Výsledkem bylo, že ho přepadla 

hluboká nejistota.  V novém světě je sice svobodnější  než kdy dříve,  ale ruku v ruce 

s tím je najednou na vše sám a cítí se ohrožován mocí nadosobních sil, ať už jde o boha, 

kapitál nebo trh. Ztratil pocit jednoty s lidmi a jeho vztah k bližním, z nichž každý je 

pro  něj  možným  konkurentem,  se  stal  nepřátelským  a odosobněným.  Rostoucí 

individualizace proto zároveň znamená růst izolovanosti, nejistoty, pochyb a takových 

pocitů,  jakými  jsou  bezmocnost  a bezvýznamnost.  Izolace,  která  plyne  ze  svobody 

v pouhém negativním smyslu, je pro člověka nesnesitelná. Proto z ní uniká do nových 

závislostí a podřízeností, které rozebereme ve třetí podkapitole. Avšak než tak učiníme, 

rádi bychom zde, coby vsuvku, v krátkosti představili Frankfurtskou školu, do níž bývá 

E. Fromm řazen.

2. 2 Představení Frankfurtské školy

Frommova kritika společnosti úzce souvisí s Frankfurtskou školou, proto bychom zde 

neměli  opomenout  alespoň  její  letmé  představení.  Jedná  se  o skupinu  německých 

filosofů a sociologů, kteří se na počátku 20. století soustředili okolo Ústavu pro sociální 

výzkum  ve  Frankfurtu  nad  Mohanem.40 Později  působili  v americkém  exilu.  Za 

zakladatele  je  považován  M. Horkheimer.  Dalšími  reprezentanty  této  školy  jsou 
40 Pro souhrnný popis bylo čerpáno z těchto zdrojů: HONNETH, Alex. Patologie rozumu: Dějiny  

a současnost  kritické  teorie.  Praha:  Filosofia,  2011.  ISBN 978-80-7007-352-0.  S. 9;  35-37. 
Kolektiv autorů.  Filosofický slovník.  pozn. 4,  s. 85-88. OLŠOVSKÝ, J.  Slovník filosofických  
pojmů současnosti. pozn. 1, s. 116-117.
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T. Adorno,  H. Marcuse,  W. Benjamin  a G. Löwenthal.  Tito  myslitelé  vycházejí 

především  z kriticky  pojatých  myšlenek  K. Marxe,  S. Freuda  a G. W. F. Hegela. 

Frankfurtská  škola  proslula  zejména  svou  „Kritickou  teorií“  a tendencemi  ke 

společenské praxi. Její autoři jsou jednotní v myšlence, že životní podmínky moderních 

kapitalistických společností vytvářejí osobností struktury, které se projevují v určitém 

patologickém deformování našich rozumových schopností. Společnost dle nich porušuje 

podmínky dobrého života, proto takové poměry nazývají  palologickými. Normativně 

předpokládají  ustavení  společnosti,  které  by všem členům skýtalo  šanci  na zdařilou 

seberealizaci. Z Kritické teorie vzešla radikální kritika moderny, společnosti, ideologií, 

politiky,  ekonomie  i náboženství.  Byli  přesvědčeni,  že  společnost  je  třeba  změnit 

k lepšímu. Kritická teorie klade důraz na svobodně myslící subjekt a vymezuje se proti 

masovým instinktům,  které  člověka  staví  na  úroveň  pouhého  objektu.  Věnuje  svou 

pozornost  tomu,  jak  společnost  manipuluje  s lidmi.  Z poznatků  Frankfurtské  školy 

vyplývá,  že  západní  společnost  neovládá lidi  násilím,  terorem,  ale  anonymně,  skrze 

manipulování potřeb, kdy vzniká nová a skrytá nesvoboda. Téma reklamy a její vliv na 

vytváření umělých potřeb brilantně zpracoval H. Marcuse ve své knize Jednorozměrný 

člověk (Praha: Naše vojsko, 1991). E. Fromm má na věc podobný názor a v současné 

situaci  21. století  je  to  stále  aktuální  téma.  Věnuje se  mu např.  kanadská novinářka 

Naomi Kleinová, která ve své knize  Bez loga  (Praha: Argo: Dokořán, 2005) kritizuje 

současnou  spotřební  společnost,  ve  které  hraje  ústřední  roli  značka,  kdežto  na 

praktičnost  výrobků se už nehledí.  Frankfurtská škola tedy odmítá  spotřební  způsob 

života,  jenž  byl  vytvořen  kulturním  průmyslem,  a ve  kterém  se  vše  stalo  zbožím 

a z něhož vymizelo vše původní. Její představitelé kritizují industrializaci, technologie 

a média. Věří ve schopnost a touhu člověka k revoltě. Jejich cílem je poukázat na nekalé 

praktiky společnosti a pomoci tak člověku emancipovat se od jejího škodlivého vlivu. 

J. Habermas, který je považován za představitele mladší Frankfurtské školy,  aplikuje 

tyto  myšlenky na  společnost  pokročilého  kapitalismu.  Zabývá  se  masovou  kulturou 

a problémem  toho,  jak  administrativní  racionalita  zabírá  původně  spontánní  oblasti 

života.  Je  toho  názoru,  že  stavu  současné  společnosti  již  neodpovídá  revoluce,  a je 

zastáncem  radikálních  reforem,  které  povedou  k lepšímu  fungování  společenského 

systému.  Do  další  generace  Frankfurtské  školy  bývají  řazeni  K.-O. Apel,  A. Arato, 
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S. Benhabibová,  J. L. Cohen,  N. Fraserová,  M. Hardt,  A. Honneth,  D. Kellner, 

A. Lorenzer, M. B. Matuštík, O. Negt, A. Schmidt a A. Wellmer. U nás jsou s Frankfurt-

skou školou spojováni např. Karel Kosík a Ivan Sviták. Posledně jmenovaný se cítil být 

ovlivněn přímo E. Frommem. Kritická teorie měla ve společnosti velký ohlas, její vliv 

můžeme  vystopovat  např.  ve  feministickém  hnutí,  hlubinné  ekologii,  odporu  proti 

kolonialismu a proti rasové diskriminaci.

2. 3 Neautentické a autentické překonání odcizení

Lidé  dlouhodobě  nemohou  snášet  způsob  života,  jemuž  chybí  smysl  a směr.  Každý 

člověk totiž bytostně potřebuje nějaký orientační rámec a předmět uctívání:

„Kdyby někam nepatřil, kdyby jeho život neměl nějaký smysl a směr, měl by pocit, že je  

zrníčkem  prachu,  a byl  by  zdolán  svou  individuální  bezvýznamností.  Kdyby  nebyl  

schopen vztahovat se k nějakému systému, který by jeho životu dal smysl a směr, byl by  

plný nejistoty a tato nejistota by eventuálně mohla paralyzovat jeho schopnost jednat –  

to znamená žít.“41

Odcizení jedinci musí najít nové vazby ke svým bližním, protože na tom závisí jejich 

duševní  zdraví.  Cítí  potřebu  hledat  novou  harmonii,  aby  nebyli  odcizeni  přírodě, 

ostatním lidem i sobě  samým.  Mají  tendence  k úniku  před  nejistotou  do jakéhokoli 

vztahu  k lidem  a  ke  světu,  který  slibuje  ulehčení,  třeba  i za  cenu  ztráty  svobody. 

Neproduktivní  člověk  je  nucen  unikat  před  sebou  samým,  před  pocitem  nudy 

a nemohoucnosti,  které  jsou  nutnými  výsledky  jeho  neúspěchu  při  realizaci  života. 

Mechanismy  úniku,  ke  kterým  lidé  sahají  ve  stavu  odcizení,  přirovnává  Fromm 

41 FROMM,  E.,  Strach  ze  svobody,  pozn. 10,  s. 22.  Fromm  „rámcem  pro  orientaci“  míní 
myšlenkové systémy, které se snaží odpovědět na lidskou otázku po smyslu a na pokus člověka 
dát smysl své vlastní existenci. Zařazuje mezi ně náboženské systémy jako např. animismus 
a totemismus,  monoteimus,  neteistické  systémy  jako  buddhismus,  filosofické  systémy  jako 
např.  stoicismus,  i světské  systémy,  jako  ideologie.  Říká:  „[…]potřeba  systému  orientace  
a oddanosti je společná všem lidem, liší se však zvláštní obsah systémů, které vycházejí vstříc  
této  potřebě.  Tyto  rozdíly  jsou  rozdíly  v hodnotě;  zralý,  produktivní,  racionální  člověk  se  
rozhodne pro systém, který mu dovoluje být zralým, produktivním a rozumným. Člověk, který by  
omezen ve svém vývoji, musí se obrátit k primitivním a iracionálním systémům, které prodlužují  
a zvyšují  jeho závislost  a jeho iracionalitu.“ FROMM, E.,  Člověk a psychoanalýza,  pozn. 7, 
s. 43. Popis potřeby překonat odcizení,  který následuje, pochází z těchto zdrojů:  ROMM, E. 
Anatomie  lidské  destruktivity,  pozn. 10,  s. 234. FROMM,  E.,  Psychoanalýza  a náboženství, 
pozn. 6, s. 33; 35. FROMM, E., Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 173. FROMM, E., Strach 
ze svobody, pozn. 10, s. 29; 126.
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k neurotickým  symptomům.  Ty  také  vyplývají  z nesnesitelných  psychologických 

podmínek a zároveň nabízejí řešení umožňující žít dál. Nejsou však řešením vedoucím 

ke  štěstí  nebo  k růstu  osobnosti.  Mechanismy úniku  mohou  sice  přechodně  utrpení 

zmírnit, avšak jeho důvody a podmínky ponechávají nezměněné.

 Mezi  nefunkční  pokusy,  jak  překonat  odcizení,  patří  to,  že  se  člověk  stane 

automatem konformity, orientuje se na „mít“, ponoří se do symbiotického vztahu, stane 

se narcistickým,  rozvine  si  neurózu,  depresi,  psychózu nebo se stane  destruktivním. 

Zabýváme se jimi postupně v tomto pořadí  na následujících stránkách.  Před tíživým 

pocitem  odcizení  člověk  v moderní  společnosti  nejčastěji  uniká  do  stavu,  který 

E. Fromm  nazývá  „automatem  konformity“42,  nebo  také  tržní  orientací  charakteru. 

Tento  typ  úniku  považuje  E. Fromm  za  nejvýznamnější  z hlediska  jeho  masového 

společenského dopadu. 

„Tento zvláštní mechanismus [úniku] je řešením, jež vyhledává většina normálních lidí  

v moderní  společnosti.  […] jedinec přestane být sám sebou, vnitřně si  osvojí  model  

osobnosti, který mu nabízejí kulturní vzory, a proto se stane přesně takový, jako jsou  

ostatní a jak to od něho očekávají. Rozpor mezi „JÁ“ a světem zmizí a s ním i vědomý 

strach  z osamělosti  a bezmocnosti.  Tento  mechanismus  lze  srovnat  s ochranným 

zbarvením,  jež  na  sebe  berou  někteří  živočichové.  […]  Člověk,  který  se  vzdá  své  

individuality a stává se automatem, totožným s milióny jiných automatů kolem něho, se  

nemusí cítit osaměle, natož pociťovat něco jako úzkost. Cena, kterou za to platí, je však  

vysoká; je to ztráta vlastního JÁ.“43

Jedinec tohoto typu je natolik individuálně odcizen, že vnímá svou osobnost a své tělo 

už jen jako nástroje k dosažení úspěchu. Potřebuje ke svému životu souhlas ostatních, 

protože následkem neproduktivního života nemá víru v sebe sama a má strach z izolace. 

Tím,  že  je  stejný jako ostatní,  že  schvalují  jeho činy,  zapadá do „stáda“  a zdánlivě 

42 Tržní orientaci charakteru E. Fromm popisuje v knize FROMM, E.,  Člověk a psychoanalýza, 
pozn. 7, s. 58-66. Tento typ existence jsme již parciálně popsali v části, která se věnuje kritice 
západní demokracie na s. 26. Následující charakteristika tohoto způsobu existence je shrnutím, 
jehož zdroje nalezneme v knihách:  FROMM, E.  Anatomie lidské destruktivity, pozn. 10, s. 20, 
235-236; 245; 345.  FROMM, E.,  Psychoanalýza a náboženství,  pozn. 6, s. 67; 78. FROMM, 
Erich. Umění milovat. 1. vyd. Praha: ORBIS, 1966. S. 16.

43 FROMM,  E.,  Strach  ze  svobody,  pozn. 10,  s. 100-101.  Zde  můžeme  pozorovat  spojitost 
s knihou 1984 od G. Orwella, které se věnujeme na s. 53.
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překonává své sociální odcizení. Prázdné chvíle, které zrovna netráví v práci, vyplňuje 

buď horečnou aktivitou nebo útěkem do stavu opojení, díky čemuž oddaluje uvědomění 

individuálního odcizení. Dělá cokoli, jen aby zahnal nebezpečí, že by se mohl zabývat 

svými skutečnými problémy. Může se snažit uspat své vědomí prostřednictvím večírků, 

drog,  alkoholu,  sexu,  tance  nebo  třeba  sledováním  televize.  Cílem  toho  všeho  je 

zapomenout sám na sebe a vypnout rozum. Po takovém zážitku člověk krátký čas vydrží 

v uspokojivém stavu, postupně ale napětí a úzkost opět nesnesitelně stoupá a k jejich 

zahnání je třeba podobný „rituál“ znovu opakovat. Zautomatizovaný člověk tedy může 

působit zaměstnaně a zaneprázdněně, ale vždy půjde pouze o vnější, odcizenou aktivitu, 

která  je  trvale  bez  účinku.  Volný  čas  je  v západní  společnosti  totiž  manipulován 

spotřebním průmyslem a je v podstatě stejně nudný a odcizený jako práce. Skutečnost, 

že člověk ve svém životě postupuje podle kulturně přijímaného vzorce, ještě nezaručuje, 

že společnost nebrzdí jeho rozvoj a nenarušuje tak jeho integritu. Společnost 20. století, 

jak  ji  popisuje  E. Fromm,  je  společností  nemocnou  a odcizenou,  která  podporuje 

neproduktivitu, ale protože tímto způsobem žije většina, je to považováno za normální. 

Tím pádem je tu větší riziko toho, že si jedinec své problémy neuvědomí a nezačne je 

řešit.  Člověk  vážně  strádá,  pokud  je  redukován  na  automat,  který  má  jen  přijímat 

potravu a rozmnožovat se, i když při tom má veškeré pohodlí.44 Cítění takových lidí je 

otupeno, přestávají být osobami a stávají se věcmi. Člověk ale nedokáže existovat jako 

věc, potřebuje ží  a růst, a to jak tělesně, tak duševně.

 Řekli jsme si tedy, že pokud se člověk stane „automatem konformity“, na určitou 

dobu  tím  řeší  svůj  pocit  individuálního  i sociálního  odcizení.  Jiným  způsobem 

překonání  nejistoty je upnutí  se na „mít“.  Mod „mít“  E. Fromm staví  do protikladu 

s modem  „být“  a navazuje  tak  na  K. Marxe.45 E. Fromm  takový  způsob  existence 

připisuje charakteru, který je orientován na vlastnění a „krečkování“.46 Říká, že majetek 

44 Připomínáme  s. 28 této  práce,  kde  se  zabýváme životem v ZOO.  Výše  zmiňovanou vnější, 
odcizenou aktivitu jsme také rozebírali v pozn. 23.

45 Fromm  v knize  Psychoanalýza  a náboženství popisuje,  jak  K. Marx  vlastnění  a bytí 
charakterizuje  jako  dvě  odlišné  formy  lidské  existence.  Marx  zmiňuje  „mít“  v souvislosti 
s odcizením fyzických a duchovních smyslů člověka a je přesvědčen, že stojí ve vylučovacím 
vztahu  s „být“.  Dle  E. Fromma  popisuje  vlastnický  modus  existence,  nikoli  vlastnění  jako 
takové.  Neodcizené,  existenční  vlastnění,  o kterém ještě  bude  řeč,  není  předmětem kritiky. 
Zdroj: FROMM, E. Mít, nebo být?, pozn. 15, s. 181-183.

46 Popis  tzv.  křečkovské  orientace  charakteru  nalezneme  zde:  FROMM,  E.,  Člověk 
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pomáhá utišit úzkost individuálně odcizeného, slabého já, které je plno pochybností, 

tím,  že  mu  dodává  falešný  pocit  síly  a podpírá  jeho  nejistou  identitu.  Člověk 

orientovaný na vlastnictví chce stále mít více, aby byl lépe chráněn, a tato touha se nedá 

nikdy utišit. Je tím více, čím více má, majetek se stává součástí jeho ega. Tento typ však 

nepomáhá  příliš  zdárně  překonat  odcizení  sociální.  Takový  člověk  totiž  pociťuje 

nepřátelství ke všem lidem; těm, kteří  mají  více,  závidí,  a z těch,  co mají  méně, má 

strach. E. Fromm zdůrazňuje, že vášnivá touha po majetku:

„[…] není vrozená, ale vyvinula se v důsledku působení společenských podmínek na  

lidský druh, který je biologicky daný.“47

Vlastnická  orientace  je  charakteristická  plošně  pro  celou  západní  průmyslovou 

společnost, ve které se chtivost po penězích, slávě a moci stala dominantním tématem 

života. Nejvýznamnější formou vlastnění se postupně stalo konzumování. To E. Fromm 

označuje jako patogenní spotřebu, která oslabuje nebo vyloženě blokuje sebeusktečnění 

člověka. Nedostatek skutečné radosti v takovém způsobu existence člověka vrhá dál do 

hledání nových a stále vzrušivějších slastí. Konzum nemá žádný bod nasycení, jelikož 

nedokáže  uspokojivě  vyplnit  vnitřní  prázdnotu  a nudu,  kterou  se  tím  člověk  snaží 

přehlušit.  Proto je třeba,  aby se podnět  stále  buď zesiloval,  nebo měnil.  Hromadění 

majetku tedy nevede k lepšímu životu:

„Jedním z nejvýznamnějších psychologických jevů moderního života je skutečnost, že  

činnost,  která  je  prostředkem k cíli,  zaujímá  více  a více  samotné  místo  tohoto  cíle,  

kdežto  cíl  samotný  žije  matnou  a neskutečnou  existenci.  Lidé  pracují,  aby  vydělali  

peníze; vydělávají peníze, aby je mohli použít na příjemné věci. Ale co se ve skutečnosti  

stává? Lidé pracují, aby vydělali ještě více peněz; používají těchto peněz k tomu, aby 

vydělali ještě více peněz a cíl - radost ze života - ze ztrácí.“48

a psychoanalýza, pozn. 7,  s. 56-58.  Následující  charakteristika  orientace  na  „mít“  shrnuje 
poznatky vyčtené v těchto knihách: FROMM, E., Psychoanalýza a náboženství, pozn. 6, s. 18-
19; 34; 43; 82; 89; 91; 108; 131; 139. FROMM, E.  Umění být, pozn. 27, s. 102. FROMM, E. 
Anatomie lidské destruktivity, pozn. 10, s. 240. V této souvislosti nemůžeme nezmínit divadelní 
hru Lakomec od Moliéra, kterou rozebíráme na s. 54.

47 FROMM, E. Mít, nebo být?, pozn. 15, s. 105.
48 FROMM, E., Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 153.
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Majetek  není  schopen  účinně  překonat  odcizení  a zahnat  nejistotu,  jelikož  člověk 

zaměřený na vlastnění je závislý na něčem mimo sebe – např. na penězích, které mu 

kdykoli  může  někdo  odejmout.  Ustavičná  starost  tím  pádem  jeho  pozici  nijak 

nezlepšuje. Když přehnaně lpíme na majetku, omezuje to naši svobodu. Teprve když se 

člověk vzdá berly svého majetku, bude moci začít používat své vlastní nohy a zjistí, že 

je schopen chodit sám. Jedině za těchto okolností trvale překoná nejistotu a individuální 

i sociální  odcizení.  E. Fromm  v souvislosti  s orientací  na  „mít“  používá  pojem  tzv. 

„charakterologického vlastnění“. Majetek vlastněný tímto způsobem je pro něj mrtvým:

„[…]  nevyžaduje  žádné  další  úsilí  z mé  strany  k udržení  mého  majetku  či  k jeho 

tvořivému použití.  […]  Přeměňuje  každého  a všechno na něco  mrtvého a v předmět  

v moci druhého.“49

Majetkem a věcmi  v tomto  smyslu  se  mohou  stát  i živé  bytosti,  např.  partner,  děti 

a zvířata. Charakterologické vlastnění se neslučuje se smysluplným životem, dokonce je 

s ním vyloženě v konfliktu.  Je pravým opakem funkčního, existenčního vlastnění, ve 

kterém člověk má pouze ty předměty, které skutečně potřebuje a používá, a není jimi 

nezdravě  posedlý.  Existenční  vlastnění  není  v konfliktu  s bytím  a produktivitou, 

nezpůsobuje tedy odcizení.

 Dalším  mechanismem  úniku,  po  přetvoření  člověka  na  automat  konformity 

a upnutí se na „mít“, je ponoření se do symbiotického vztahu.50 Jestliže ekonomické, 

společenské a politické podmínky neposkytují základ pro realizaci produktivního života, 

dělá  to  ze  svobody  nesnesitelné  břemeno.  V případě,  že  lidé  nevyužívají  vlastních 

schopností,  oslabuje  to  jejich  pocit  síly  a vede  to  k přání  dostat  vše,  co  by  chtěli, 

z vnějšího  zdroje.  Tím  se  tedy  symbiotickým  vztahem  snaží  překonat  odcizení 

individuální.  Cenou  za  to  je  však  odevzdání  svobody.  Člověk  blokovaný  ve  své 

produktivitě je, jak jsme si řekli, slabý a nejistý, nevěří si. Má proto tendenci vzdát se 

vlastní  individuality  a překonat  tyto  pocity  úplným  splynutím  s okolním  světem, 

49 FROMM,  E.  Mít,  nebo  být?,  pozn. 15,  s. 95.  Rozlišení  existenčního  a charakterologického 
vlastnění nalezneme zde: Tamtéž, s. 104-105.

50 Popis symbiotického vztahu, který následuje, byl  čerpán z těchto míst:  FROMM, E.  Lidské 
srdce, pozn. 25, s. 120; 123; 112. FROMM, E., Psychoanalýza a náboženství, pozn. 6, s. 86-87; 
108. FROMM, E.,  Člověk a psychoanalýza, pozn. 7,  s. 74.  FROMM, E.,  Strach ze  svobody, 
pozn. 10, s. 26; 80-81; 86; 95; 98; 151.
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s nějakou mocí,  která  mu dodá sílu  a  jistotu,  které  postrádá.  Tím, že se  takto stane 

součástí většího celku, pokouší se překonat i odcizení sociální. Takové lidi E. Fromm 

líčí  sadomasochistickou  orientací  charakteru.  Protože  pojem „sadomasochistický“  je 

spojen  s představou  perverze,  dává  E. Fromm  přednost  pojmu  „autoritářský 

charakter“.51 Takový člověk zná jen podřízenost  a nadřízenost,  solidarita  je mu cizí. 

Sadisticky orientovaný člověk získává pocit síly z faktu, že někoho ovládá. Je to zoufalý 

pokus  posílit  atomizované  individuum  tím,  že  pohltí  jinou  osobu.  Masochisticky 

orientovaný jedinec  hledá  bezpečí  v podřízenosti,  která  ho zachraňuje před  vlastním 

rozhodováním a zodpovědností. Je tak zbaven nejistoty a pochybností o smyslu svého 

života. Na všechny otázky odpovídá vztahem k moci, k níž se přidal. Obě tyto snahy, 

sadistická  i masochistická,  se  vždy  vyskytují  společně.  Vycházejí  z nejistoty 

a méněcennosti  a jsou  neúspěšným  pokusem  o jejich  překonání.  E. Fromm  je 

přesvědčen,  že síla jako nadvláda vyplývá ze slabosti.  Je pravým opakem síly coby 

schopnosti.  Kde  je  síla  k něčemu  ochromena,  obrací  se  v přání  ovládat  a  mít  nad 

druhými  moc,  jako  by  byli  věcmi.  Autoritářský  charakter  je  tedy 

plodem neproduktivnosti.  Symbiotický  vztah  může  mít  mnoho  podob,  všeobecně  se 

však  dá  shrnout  do  pojmu  „incestuální  fixace“.52 To  vyjadřuje  nezdravé  připoutání 

k nějaké autoritě a zahrnuje to touhu lidské bytosti  po symbolickém návratu do lůna 

matky, touhu po ochraně, snahu zbavit se rizika odpovědnosti, svobody a uvědomění. 

Předmětem fixace se mohou stát např. rodiče, partner, tzv. magický pomocník53, osud, 

vyšší moc, kmen, národ, rasa, stát, společenská třída či politická strana. Tento charakter 

51 Autoritářský charakter je rozebrán v knize FROMM, E., Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 53-
56.  Najdeme  ho  pod  pojmy  „receptivní“  a „vykořisťovatelská“  orientace.  Dále  v knize 
FROMM,  E.,  Strach  ze  svobody,  pozn. 10,  s. 79-97, v kapitole  „Autoritářství“.  V této 
souvislosti bychom rádi zmínili hru Čekání na Godota Samuela Becketta, které se věnujeme na 
s. 54.

52 Původ pojmu pochází z psychoanalýzy, viz s. 49.
53 Je  to  mírnější  forma  závislosti,  vede  k přání  po  vedení  a ochraně.  Personifikací  magického 

pomocníka se může stát prakticky jakákoli moc nebo osoba, např. rodiče, partner, nadřízený,  
zásada,  bůh, lékař nebo učitel.  I když magického pomocníka představuje skutečná osoba,  je 
vybavena  magickými  vlastnostmi  a významností.  Člověk  si  na  něj  vytváří  hlubokou  vazbu 
a spojuje  s ním celý  svůj  život.  Při  všem, co činí,  se  ptá  sám sebe,  zda by s  tím magický  
pomocník  souhlasil,  zda  by  s ním  byl  spokojen  nebo  by  ho  pokáral.  Důvody  fixace  na 
magického pomocníka jsou tytéž jako u symbiotického vztahu. Takový člověk není schopen stát 
se samostatným a doufá, že vše, co od života očekává, dostane od magického pomocníka a ne 
od své vlastní aktivity. Snaží se s ním manipulovat a centrum jeho života se tak posunuje mimo 
vlastní osobu. Tím se odcizuje sám sobě a zvyšuje svou neproduktivitu. FROMM, E., Strach ze  
svobody, pozn. 10, s. 95-96.
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se také může realizovat v iracionální, kompenzační víře, do které lidé utíkají ve snaze 

najít útočiště před vlastní vnitřní prázdnotou, a druhým pólem symbiotického vztahu se 

tak stává bůh nebo církev.54 Symbioticky vázaná osoba se cítí být částí osoby či moci, 

k níž je připoutána, a nabývá dojmu, že bez ní nemůže žít. Moc, na kterou se fixuje, se 

pak stává prakticky posvátnou a nekritizuje se,  ani když je v rozporu se skutečnými 

zájmy  člověka.  Vědomě  může  mít  člověk  v symbiotickém  vztahu  pocit  bezpečí 

a uspokojení,  podvědomě  však  cítí,  že  se  to  děje  za  cenu  vzdání  se  vlastní  síly 

a integrity. A tak se kýžený výsledek nedostavuje. Nejistota naopak vzrůstá a zároveň se 

rodí nepřátelství, zaměřené právě proti těm osobám, vůči nimž se člověk stává závislým 

–  což  je  samosebou  prekérní  situace.  Člověk  má  pak  trvale  nevědomý  pocit  viny. 

Incestní pouto tedy nepomáhá překonat odcizení. Musí být naopak zcela odstraněno, 

aby člověk mohl rozvinout své vlastní schopnosti, růst a stát se nezávislou, plně lidskou 

bytostí.

 Vyjmenovali  jsme  si  zatím  tři  mechanismy  úniku,  člověka  coby  automat 

konformity, upnutí se na „mít“ a symbiotický vztah. Někdy se člověk pokouší překonat 

odcizení extrémní formou narcismu nebo rozvinutím neurózy, deprese či  psychózy.55 

Narcistická osoba nemá žádný vztah ke světu a to kompenzuje sebepřeceňováním, sama 

sobě se stává vším. Tím se pokouší překonat odcizení sociální. Nicméně stále zůstává 

nejistá a cítí se v ohrožení, zvláště pokud je vystavena kritice, protože v sázce je vše. 

Extrémní  narcismus  se  může  vyvinout  proto,  že  život  není  dostatečně  zajímavý 

a neposkytuje  možnosti  k rozvoji,  vychází  tedy,  jak  jinak,  z neproduktivnosti. 

Narcistická orientace zabraňuje člověku vidět skutečnost, a odcizuje ho tak vlastnímu 

rozumu i druhým lidem, ke kterým není schopen cítit lásku.56 Osoba s depresí také nemá 

vztah ke světu,  ale už ani k sobě,  takže pro ni  neexistuje nic  a nikdo, o koho by se 

54 Protipólem iracionální  víry je  pro  E. Fromma víra  racionální,  kterou  podrobněji  rozebíráme 
v poznámce č. 68.

55 Následující charakteristiky se nachází v několika knihách. Popisy překonání odcizení pomocí 
narcismu a deprese nalezneme v knize  FROMM, E.  Lidské srdce, pozn. 25, s. 84-85; 89; 100. 
Část týkající se psychózy v knize  FROMM, E.  Umění milovat, pozn. 42, s. 14.  Neurózu jako 
výraz  boje  zdravého  člověka  ilustruje  zde:  FROMM,  E.,  Člověk  a psychoanalýza, pozn. 7, 
s. 173.  Fakt,  že  v dnešní  nemocné  společnosti  jsou  zdraví  lidé  v menšině,  je  popsán  zde: 
FROMM, E. Anatomie lidské destruktivity, pozn. 10, s. 351.

56 Tímto  tématem se  ve  svých  knihách  hojně  zabývá  O. Wilde,  viz  s. 54. Narcismu si  všímá 
i myslitel  G. Lipovetsky,  např.  v knize  Éra  prázdnoty:  Úvahy  o současném  individualismu 
(Praha: Prostor, 2008).
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zajímala a strachovala. V narcismu a depresi se tedy ve výsledku kombinují oba druhy 

odcizení, individuální i sociální. Zoufalým pokusem o překonání úzkosti z izolace, tedy 

sociálního  odcizení,  může  být  také  psychóza,  ve  které  mizí  pocit  odloučenosti  po 

radikálním útěku z vnějšího světa, který je nahrazen vlastními fantaziemi. Tato řešení 

odcizení  jsou  však  ve  výsledku  neúčinná.  Detailněji  než  narcismem,  depresí 

a psychózou  se  Fromm  zabývá  pokusem  překonat  odcizení,  individuální  i sociální, 

pomocí  neurózy.57 Ilustruje  ho  na  případu  alkoholika,  který  se  přišel  poradit  za 

psychoanalytikem.  Vychází  totiž  najevo,  že  pití  je  pouze  známkou  jeho  skutečného 

problému, kterým je odcizení, neschopnost žít smysluplný život.  Neurotické příznaky 

jsou formou upozornění na to, že něco v jeho životě není v pořádku:

„Bezpochyby  existuje  řada  lidí,  kteří  tak  dovedou  žít  bez  příznaků  a aniž  by  si  

uvědomovali  jakékoli  narušení.  Jejich potíže začínají,  když nejsou něčím zaměstnaní  

a ocitnou se o samotě. Daří se jim ale sobě samým unikat pomocí bezpočtu způsobů,  

které pro umlčení všech projevů nespokojenosti naše kultura nabízí. Ti, kdo si rozvinou  

zjevné příznaky, dávají najevo, že jejich lidské schopnosti zcela nepohasly. Něco v nich 

se bouří, a vyvolává tím konflikt. Nejsou nemocnější než ti, kteří se dokázali přizpůsobit  

dokonale.  Jsou naopak z lidského  hlediska  zdravější.  Tento  náhled  nevnímá příznak  

jako nepřítele, jehož je třeba porazit, ale naopak jako spojence, který nám dává najevo,  

že něco není v pořádku. Pacient usiluje,  byť nevědomě, o humánnější  způsob života.  

Jeho  problémem  není  pití,  ale  morální  selhání.  Jeho  léčba  nespočívá  v odstranění  

zjevného příznaku. Kdyby přestal pít a nezměnil přitom způsob života, zůstal by nejistý  

a napjatý,  byl  by nucen stále  více hledat  únik v práci  a nakonec by si  rozvinul  jiný  

příznak,  jímž  by  projevoval  svoji  nespokojenost.  Pacient  potřebuje,  aby  mu  někdo  

pomohl odkrýt a znovu oživit jeho lidské schopnosti.“58

V neurotikovi se něco bouří proti odcizenému způsobu života a vyvolává to konflikt. 

Nestačí  pouze  odstranit  symptomy.  Kdyby  alkoholik  z našeho  příkladu  přestal  pít 

a nezměnil by styl života, zůstal by i nadále nemocným. Potřebuje způsob života, který 

bude  lépe  odpovídat  požadavkům  charakteristickým  pro  lidskou  bytost.  Neurotické 

příznaky jsou tedy výrazem boje,  který vede zdravá  část  osobnosti  proti  mrzačícím 

57 Neuróza je příkladem dynamické adaptace, kterou jsme popsali v pozn. 16.
58 FROMM, E., Psychoanalýza a náboženství, pozn. 6, s. 80.
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vlivům,  namířeným  proti  jejímu  rozvoji,  jde  tedy  o pokus  překonat  odcizení 

individuální. Fromm podotýká, že v dnešní společnosti se odcizení, neproduktivní lidé 

nacházejí v tak velké míře, že se v prostředí plném lidí se stejným defektem cítí docela 

dobře  a normálně.  Úplně  zdravý  člověk  se  mezi  nimi  naopak  cítí  izolovaně  a trpí 

sociálním odcizením. Může to dojít tak daleko, že si rozvine psychickou poruchu, která 

představuje  pokus  o řešení  jeho  odcizení.  Neurotické  symptomy  tedy  pomáhají  na 

nějaký čas zapomenout na starosti a vnitřní nejistotu, ale trvale jsou bez účinku.

 Dosud  jsme  si  tedy  v této  práci  přiblížili  člověka  coby  automat  konformity, 

orientaci  charakteru  na  „mít“,  symbiotický  vztah,  pokus  řešit  odcizení  narcismem, 

depresí,  psychózou a neurózou. Posledním typem úniku je destruktivita.59 Plyne,  jak 

jinak,  z neproduktivnosti,  stejně  jako  agrese  a nekrofilní  charakterová  orientace  ke 

světu.  Pojem  „nekrofilní“  zde  vyjadřuje  celkovou  neživotnost  a nedostatek  lásky 

v přístupu  člověka  ke  světu.  Destruktivita  podle  E. Fromma  představuje  jednu 

z možností, jak dát životu smyslu. Je to krajní a zhoubný způsob řešení problémů, který 

má za cíl zničit všechny ostatní. Když nebudou existovat, nebudou již více hrozbou. 

Tím  se  snaží  vyřešit  sociální  odcizení.  Každý  člověk  má  bytostnou  potřebu  něco 

vykonávat a když nemůže nic vytvářet, snaží se alespoň ničit. Tak se pokouší překonat 

individuální  odcizení  vlastním  silám.  E. Fromm  popisuje,  jak  mnoho  vražd 

a destruktivních činů pochází ne z nenávistných pohnutek, ale z nesnesitelného pocitu 

nudy a vnitřní prázdnoty. Ti lidé mají potřebu zakusit něco opravdového, udělat něco, co 

poruší  monotónnost  všedního  života.60 E. Fromm  je  přesvědčen,  že  stupeň 

destruktivnosti  je  úměrný stupni,  do něhož je  člověku znemožňováno rozvíjení  jeho 
59 Značná  část  našeho  popisu  destruktivity  se  nepřekvapivě  nachází  v knize  FROMM, E. 

Anatomie lidské destruktivity, pozn. 10, s. 84; 234; 238; 250; 426. Další část nalezeneme zde: 
FROMM,  E.  Lidské  srdce,  pozn. 25, s. 31.  FROMM,  E.,  Člověk  a psychoanalýza, pozn. 7, 
s. 170-171; 176.

60 Těmito problémy se zaobírá i kniha Umberta Galimbertiho, která nese název Znepokojivý host:  
Nihilismus a mládež. Zmiňuje zde případy nesmyslných a brutálních vražd, které spáchaly jinak 
vzorné děti.  Tyto násilné činy neměly motiv, a jejich pachatelé při nich neprojevovali žádné 
významné emoce. Galimberti  mluví o nepředvídatelnosti těchto činů a o úzkosti, která z toho 
plyne pro svět, ale ačkoli z toho částečně viní nedostatečnou citovou výchovu, příčina takových 
extrémních  činů  pro  něj  přesto  zůstává  tajemstvím.  Zdroj:  GALIMBERTI,  Umberto. 
Znepokojivý host: Nihilismus a mládež. Ostrava: Moravapress, 2013. ISBN 978-80-87853-00-9. 
S. 59-61.  Destruktivita,  tak jak ji  vidí E. Fromm, by na podobné situace dle  našeho názoru 
mohla dát uspokojivou odpověď a tedy i návod, jak je řešit. Tyto násilné činy znamenají jednu 
z reakcí  na  neprožívaný  život  odcizeného  jedince  a upozorňují  tak  na  vážný  problém  ve 
společnosti.
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schopností.  Nemíní tím nahodilé zmaření toho či onoho přání, ale celkovou blokádu 

spontánního vyjadřování citových, fyzických a intelektuálních schopností člověka, tedy 

o zmaření produktivních schopností, kterým se budeme věnovat za chvíli.  E. Fromm 

navazuje na teorii S. Freuda, která se týká pudu života a smrti,61 a v poupravené vlastní 

verzi nám ukazuje, že oba pojmy jsou na sobě vzájemně závislé, a to protikladně. Čím 

více je pud života ohrožen, tím je pud ničení silnější a naopak. Destruktivnost je tak 

výsledkem neprožitého života, je to pokus o únik z něj. Je to patologická náhražka za 

život a je příznakem vnitřního zmrzačení a prázdnoty. E. Fromm píše: 

„[…] destruktivnost je sekundární potencialitou člověka, která se aktualizuje jen tehdy,  

nepodaří-li se mu uskutečnit jeho „prvotní“ potencialitu  […]. Ukázali jsme, že člověk  

není nutně zlý, ale že se stává zlým tehdy, chybějí-li potřebné podmínky pro jeho růst  

a vývoj.“62

 Destruktivní sklony se tedy objeví za předpokladu, že absentují vhodné podmínky pro 

přirozený vývoj jedince, který tím byl nějakým způsobem zmařen. Zlo je tak výsledkem 

neúspěchu při realizaci života. E. Fromm také tvrdí, že člověk nemůže porušovat růst 

a štěstí  u jiných,  aniž  by sám zůstal  nedotčen.63 Úcta k životu jiných právě tak jako 

k vlastnímu  životu  je  dle  něj  dokonce  podmínkou  psychického  zdraví.  Destruktivní 

člověk je tím pádem v jádru sám velice nešťastný. Maligní formy agrese, do kterých 

můžeme zařadit nekrofilní orientaci ke světu, nejsou vrozené a lze je proto významně 

redukovat,  jestliže  se patřičným způsobem změní  sociální  a ekonomické  podmínky. 

V jakém duchu by tyto změny měly proběhnout, si řekneme dále v textu.

 Prošli jsme si tedy postupně mechanismy úniku před odcizením, které ho zdárně 

překonat nepomáhají. Byly to: „automat konformity“, orientace na „mít“, symbiotický 

vztah,  narcismus,  deprese,  psychóza,  neuróza  a destruktivita.  Zbývá  popsat  funkční 

řešení.64 Aby pochybnosti  a nejistota zmizely,  musí člověk své individuální i sociální 

61 Naleznete ji na s. 50.
62 FROMM, E. Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 171.
63 Odkážeme  čtenáře  na  s. 53,  kde  zmiňujeme  knihu  Obraz  Doriana  Graye,  která  toto  téma 

zpracovává.
64 Jeho popisy se nachází na mnoha místech v díle E. Fromma, není knihy, kde by se nevěnoval 

alespoň jeho letmému načrtnutí. My jsme při obecném popisu čerpali z těchto míst: FROMM, 
E.  Lidské srdce, pozn. 25, s. 48.  FROMM, E.  Psychoanalýza a náboženství, pozn. 6, s. 40-41; 
62; 94; 110; 104-105. FROMM, E. Strach ze svobody, pozn. 10, s. 50. FROMM, E. Umění být, 
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odcizení překonat správně a to tak, aby jeho místo ve světě odpovídalo jeho skutečným 

lidským  potřebám.  Jedinou  funkční  cestou  k překonání  odcizení  je  dle  Fromma 

produktivní život, který je pravým opakem neproduktivity.

„Produktivnost je schopnost člověka využít svých sil a uskutečnit možnosti, které v něm 

dřímají. […] Produktivnost znamená, že člověk prožívá sám sebe jako ztělesnění svých  

schopností  a jako „jednající  bytost“; cítí  se být totožný se svými schopnostmi a tyto  

schopnosti mu současně nejsou skryty a odcizeny.“65

Tento  způsob  jde  tedy  až  k samému  jádru  problému  a snaží  se  odstranit  ne  pouze 

projevy  odcizení,  ale  jeho  příčinu,  tedy  neproduktivitu.  K jeho  realizaci  je  třeba 

dosáhnout charakterové orientace na „být“ a pozitivní svobody, tedy „svobody k“, ne 

pouze „svobody od“. Pozitivní svoboda vyjadřuje možnost rozvinutí  svých vlastních 

schopností,  v souladu  s lidskou  přirozeností,  a na  rozdíl  od  negativní  svobody  není 

pociťována jako břemeno, netlačí tedy člověka k úniku z ní. Existování v modu „být“ 

zahrnuje proces,  změnu, růst,  činnost  a pohyb – tedy samotný život.  Je v protikladu 

k modu „mít“, o kterém již byla řeč. Produktivní člověk nezavrhuje veškeré vlastnění. 

Používá  majetek,  ale  pouze  funkční.  Pro  jeho  označení  Fromm  používá  výraz 

„existenční vlastnění“, který staví do protikladu s charakterologickým vlastněním, které 

jsme již popsali v části týkající se vlastnické orientace charakteru. Existenční vlastnění 

vyjadřuje fakt, že proto, abychom přežili, je nutné používat a držet určité věci. Jedná se 

např. o šaty,  potravu a domov. Lidé by ale neměli vlastnit více, než mohou rozumně 

užít.  Produktivní způsob existence vyžaduje vztahovat se ke světu spontánně, láskou 

pozn. 27, s. 13; 23; 94; 105. FROMM, E. Umění milovat, pozn. 42, s. 49.
65 FROMM, E. Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 71. K produktivní orientaci Fromm dále píše: 

„Produktivní orientace […] nám ukazuje typ charakteru, jehož cílem je zrání a rozvinutí všech  
možností  člověka,  přičemž je  tomuto cíli  podřízena všechna ostatní  činnost.“ Tamtéž,  s. 69. 
Fromm v myšlenkách, že cílem člověka je realizace jeho schopností v souladu s jeho lidskou 
přirozeností, podle svých vlastních slov navazuje na Aristotela, který byl přesvědčen, že ctností  
je činnost, čímž rozumí vykonávání funkcí a schopností, které jsou člověku vlastní. Dále byl 
inspirován B. Spinozou, který psal, že funkcí a cílem člověka je zachovat sám sebe a setrvat ve 
svém  bytí.  Zachovat  bytí  znamená  stát  se  tím,  čím  člověk  potenciálně  je.  Ctností  je  pak 
rozvinutí  specifických  možností  každého  organismu,  ctnost  je  tedy  totožná  s realizací 
přirozenosti. Rozum dle B. Spinozy člověka učí, že je dobré, aby byl opravdově sám sebou. 
Člověk  dosahuje  ctnosti  tím,  že  aktivně  využívá  svých  sil.  Pro  B. Spinozu  je  také  člověk 
samoúčelem, ne prostředkem nějaké autority, která ho převyšuje. E. Fromm pak zmiňuje ještě 
Johna  Deweye,  i pro  něj  je  smyslem  lidského  života  růst  a rozvíjení  člověka  podle  jeho 
přirozenosti a konstituce. FROMM, E. Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 25; 27.
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a tvořivou prací. Takový člověk má chuť vytvářet nové věci, upřednostňuje holistické 

uvažování  před  summacemi,  chce  přetvářet  a ovlivňovat láskou,  rozumem, 

povzbuzením  a vlastním  příkladem,  nikoli  silou.  Do  pojmu  lásky  Fromm  zahrnuje 

i sebelásku  a solidaritu  s celým  lidstvem.  Sebeláskou  není  myšlen  egoismus  či 

narcismus.  Je  dokonce  jejich  pravým opakem.  Vyjadřuje  kladný  postoj  k vlastnímu 

životu,  štěstí  a růstu,  a zahrnuje  i lásku  ke  všem  ostatním  bytostem,  ba  je  nutným 

předpokladem schopnosti  lásky vůbec.  Co  se  práce  týče,  produktivní  člověk  vyvíjí 

neodcizenou vnitřní  aktivitu,  při  které  využívá své bytostné  schopnosti  a zůstává  ve 

vztahu k tomu, co vytváří.66 Fromm zdůrazňuje, že k dosažení produktivního charakteru 

je zapotřebí  znát  sám sebe a překonat  svůj  egocentrismus a narcismus.  Člověk musí 

vyjít  sám  ze  sebe  a  otevřít  se  druhým  lidem  a přírodě,  má  se  zajímat  o sociální 

a politické  události.  Má poslouchat  hlas  svého svědomí,  které  je  strážcem integrity. 

E. Fromm je přesvědčen, že cílem člověka je rozvoj a realizace jeho schopností, tedy 

jedním slovem seberealizace. Člověk má aktivně využívat vlastních sil, např. kritického 

rozumu. Má se stát tím, čím potenciálně je. To pak činí jeho život radostným.67 Má být 

svobodný a nezávislý, ale zároveň i odpovědný. Má mít racionální víru68 v sebe i ve svět 

66 Podobně jako E. Fromm i existencialisté věří, že se člověk své odcizení má pokusit překonat 
svobodným  sebeuskutečněním.  Také  oni  zdůrazňují  roli  lidské  aktivity  a odpovědnosti  za 
rozhodování a za to, jak naloží se svou existencí. Zdroj:  Kolektiv autorů.  Filosofický slovník, 
pozn. 4, s. 118-119. Neodcizenou smysluplnou aktivitu E. Fromm staví do protikladu k aktivitě 
odcizené, které jsme se věnovali v pozn. 23.

67 V této souvislosti E. Fromm zmiňuje Aristotela, který tvrdil, že pravá radost je nezablokovanou 
aktivitou a je dosahována aktivním použitím dosažených nebo uskutečněných sil.  E. Fromm 
dále uvádí B. Spinozu, který věřil, že radost je výsledkem správného nebo ctnostného života. Je 
podle  něj  spojena  s mohoucností,  silou.  Radost  je  přechodem  člověka  od  menší  k větší 
dokonalosti. Větší nebo menší dokonalostí je myšleno totéž jako větší nebo menší síla realizovat 
své schopnosti.  Radost tedy nevyhnutelně doprovází produktivní aktivitu člověka. Názor, že 
radost  je společníkem produktivní činnosti,  zastávali  ještě  např. J. W. Goethe  a F. Nietzsche. 
FROMM, E. Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 140.

68 Následující shrnutí termínu racionální víry se zakládá na těchto zdrojích: FROMM, E. Člověk 
a psychoanalýza, pozn. 7,  s. 162;  164-165.  FROMM, E.  Strach  ze  svobody,  pozn. 10,  s. 49. 
Racionální vírou má E. Fromm na mysli nezávislé přesvědčení, které je založeno na vlastním 
produktivním pozorování a myšlení, na rozdíl od víry iracionální, která je pouze únikem ve 
smyslu incestuální fixace, kterou jsme zmiňovali v oddíle týkajícím se symbiotického pouta. 
Racionální víra je nezbytnou kvalitou myšlení, přátelství a lásky. Je důležité mít i víru v sebe 
sama, protože si musíme být vědomi jádra své existence, na němž se zakládá naše přesvědčení o 
vlastní totožnosti.  Dále musíme mít  víru ve vlastní  schopnosti,  v tom hraje významnou roli  
výchova.  Také  je  důležité  mít  víru  v lidstvo,  v to,  že  je  možné  vybudovat  sociální  řád  na 
zásadách rovnosti, spravedlnosti a lásky.  Takovou víru ovšem máme jen do té míry, do níž jsme 
sami  zažili  růst  vlastních  možností,  sílu  vlastní  moci,  rozumu  a lásky.  Racionální  víra  je 
výrazem opravdové vnitřní aktivity.  Jejím předmětem nemůže být nic,  co přesahuje lidskou 
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a být ke světu orientován biofilně,  čili  s láskou k životu.  Tím však nemíní přehnaně 

pozitivní přístup ke světu za každou cenu. Člověk nemá mít růžové brýle, musí si plně 

uvědomovat realitu a zbavovat se iluzí. Chápat omezenost vlastních sil je podstatnou 

součástní moudrosti a zralosti. Pomoc při usilování o změnu a o dosažení smysluplného 

života má lidem nabídnout metoda tzv. „transterapeutické“ analýzy:

„Může začínat jako terapeutická analýza, ale musí pokračovat i po vyléčení syndromů 

a postupovat  za  novými  cíli,  které  přesahují  terapii;  nebo  ji  lze  zahájit  

s transterapeutickým  cílem,  když  neexistují  žádné  významné  psychopatologické  

problémy, jež by měly být rozřešeny. Důležité je, že její cíle jdou za návrat pacienta do  

„normality“.  […]  Transterapeutickým  cílem  je  sebeosvobození  člověka  pomocí  

optimálního  sebeuvědomění;  dosažení  blaha,  nezávislosti,  schopnosti  milovat  

a kritického myšlení bez jakýchkoli iluzí, spíše bytí než vlastnění.“69

E. Fromm kritizuje praktiky běžných psychoanalytiků, kteří léčbou napomáhají pouze 

přizpůsobení  člověka  společnosti.  To  nepovažuje  za  dostačující,  tím  se  problém 

odcizení  neřeší.  Mezi  cílem  hladce  fungující  společnosti  a cílem  plného  rozvoje 

jednotlivce mohou existovat závažné rozdíly. Cílem terapie ve stylu transterapeutické 

analýzy je proto optimální rozvoj schopností osobnosti jedince a uvědomění si vlastní 

individuality. Má-li se však produktivní orientace stát celospolečenským jevem, a nikoli 

vysoce individualistickým, jako je tomu doteď, je třeba provést ve struktuře společnosti 

významné změny:

„Žije-li  člověk  v podmínkách,  které  jsou  proti  jeho  přirozenosti  a proti  základním 

požadavkům jeho rozvoje a duševního zdraví, nemůže jinak než na ně reagovat. Buď 

bude strádat a dospěje k záhubě, nebo musí nastolit takové poměry, které lépe budou  

odpovídat jeho požadavkům.“70

zkušenost. Racionální víra je výrazem přitakání životu, patří tedy k biofilní orientaci charakteru.
69 FROMM, E. Umění být, pozn. 27, s. 60.
70 FROMM, Erich. Cesty z nemocné společnosti: sociálně psychologická studie. Praha: EarthSave, 

2009.  ISBN: 978-80-86916-10-1. S. 22.  Myšlenkou  nové  společnosti,  podmínkami  jejího 
vzniku a popisem jejích žádoucích vlastností se E. Fromm zabývá např. na těchto místech, ze 
kterých  bylo  čerpáno  pro  účely  našeho  shrnutí:  FROMM, E.  Anatomie  lidské  destruktivity, 
pozn. 10,  s. 259.  FROMM,  E.  Lidské  srdce,  pozn. 25,  s. 55.  FROMM,  E.,  Psychoanalýza  
a náboženství, pozn. 6, s. 22; 81. FROMM, E. Strach ze svobody, pozn. 10, s. 78. FROMM, E. 
Umění milovat, pozn. 42, s. 99.
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Podle E. Fromma neexistuje žádná základní a nejdůležitější podmínka, záleží na celém 

systému  faktorů.  V zásadě  ale  můžeme  říci,  že  společnost,  ve  které  může  vzkvétat 

biofilní orientace člověka, by měla být založena na bezpečí, spravedlnosti a svobodě. 

Fromm je zároveň toho názoru,  že takové nové společenství je možné teprve tehdy, 

jestliže v charakteru člověka dojde k vnitřnímu přerodu směrem k produktivitě. Je tedy 

nutné začít současně pracovat na obojím, na produktivním rozvoji osobností jedinců i na 

změnách ve struktuře společnosti.

 Jak se ukázalo, E. Fromm je přesvědčen, že odcizení,  a za ním stojící nevědomý 

pocit  viny  kvůli  neproduktivnímu  životu,  je  jedním  z nejnesnesitelnějších  prožitků 

v lidském životě. Člověk se pokusí udělat cokoli, aby se ho zbavil. Odcizení si Fromm 

všímá  z hlediska  existenciálního  i sociálního.  Způsob  lidské  existence  rozděluje 

nejčastěji za pomoci protikladných termínů „mít“ a „být“ nebo „biofilní“ a „nekrofilní“ 

orientace. My jsme se však pro účely této práce rozhodli používat pojmy „produktivita“ 

a  „neproduktivita“,  jelikož  se  nám  zdají  obsáhlejší,  ostatní  pojmenování  do  nich 

můžeme zahrnout. Velkou vinu na neproduktivitě člověka dle Fromma nese společnost, 

ve  které  dnes  převažuje  nemocný  člověk.  Ten  pociťuje  tísnivou  prázdnotu  svého 

nesmyslného života, a proto vyvinul řadu psychických mechanismů úniku z něj. Patří 

mezi ně přetvoření člověka v automat konformity, upnutí se na majetek, symbiotický 

vztah nadřízenosti a podřízenosti, rozvinutí narcismu, deprese, psychózy, neurózy, nebo 

krajní  pokus,  který představuje destruktivní  chování.  Zjistili  jsme,  že žádná z těchto 

variant ve skutečnosti člověku překonat odcizení nepomůže. Umožňují mu snad lépe ho 

snášet na vědomé úrovni, zapomínat na něj a nějaký čas dál fungovat, ale natrvalo je to 

nefunkční řešení a k lepšímu životu nevede. Vztah ke světu je v odcizení jen povrchní, 

falešný a zdánlivý. Neproduktivní způsob života neuspokojuje bytostně lidské potřeby 

lásky  a tvořivé  aktivity.  Konflikt  uvnitř  vždy  zůstává  a nějak  se  nakonec  projeví. 

Jedinou  účinnou  cestou  k překonání  odcizení  jak  existenciálního,  tak  sociálního, 

produktivní orientace charakteru. Toto označení představuje biofilní orientaci na „být“, 

která  vyjadřuje  spontánní  vztah  ke  světu,  lásku  k lidem  i k sobě  samému  a tvořivé 

využití  vlastních  sil.  To  znamená  seberealizaci  v souladu  s Frommovou  ústřední 

myšlenkou,  že  cílem člověka  je  realizace  vlastních  lidských  možností  a schopností. 

Seberealizace předpokládá uvědomování si reality,  tedy použivání kritického rozumu 
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a prožívání  opravdových  citů.  Dalšími  předpoklady  produktivní  orientace  jsou 

racionální víra, existenční vlastnění a především svoboda v pozitivním smyslu. K tomu 

je zapotřebí odstranit negativní vliv společnosti na charakter člověka. K dosažení změny 

charakteru  může  pomoci  terapie  v duchu  transterapeutické  analýzy,  která  byla 

Frommem  navržena.  Důležitou  roli  v tomto  procesu  hraje  ale  změna  samotné 

společnosti.  Ta  by  měla  podporovat  správný  vývoj  člověka  dle  struktury  jeho 

přirozenosti a pomoci tak plošně realizovat smysluplný a radostný život. V následující 

podkapitole si přiblížíme některé pojmy z oblasti psychoanalýzy, jejichž znalost Fromm 

i Frankl u svých čtenářů mlčky předpokládají.

2. 4 Použité psychoanalytické koncepty

Vzhledem  k tomu,  že  jak  E. Fromm,  tak  V. E. Frankl  se  po  celý  život  zabývali 

psychoanalýzou, jsou jejich knihy spjaté s terminologií jí vlastní. Považujeme proto za 

vhodné zde alespoň nejčastěji se objevující pojmy, které mají něco společného s naší 

prací, stručně představit. Těmi jsou u Fromma především incestuální fixace a pud života 

a smrti.  S Freudem  má  dále  Fromm  společné  vnímání  kultury  a společnosti  jako 

represivní entity, která deformuje přirozenost člověka k obrazu svému. U Frankla se pak 

můžeme  setkat  s narážkami  na  psychoanalytické  rozdělení  psychiky  na  Id,  Ego 

a Superego.  Oba  autoři  samozřejmě  přebírají  také  teorii  nevědomých  konfliktů. 

Psychoanalýza byla založena Sigmundem Freudem na konci devatenáctého století.71 Je 

to psychologická teorie i metoda terapie, snaží se o pochopení prožívání vnitřního světa 

člověka.  Od psychiatrie  ji  odlišuje  to,  že  nabízí  možnost  léčby příčin,  nikoli  pouze 

symptomů.  Příčiny se nacházejí  v lidských vztazích a ve  vnitřním světě  jedince.  Od 

psychologie se odlišuje technikou, používá techniku volných asociací. Psychoanalýza se 

soustřeďuje na nevědomé procesy, které tvoří skrytou motivaci lidského jednání. Hlavní 

role je v ní přisuzována pudům, dle S. Freuda je to především pud sexuální.  Energii 

sexuálních pudů nazývá libidem.

71 Při následujícím shrnutí vybraných pojmů z oblasti psychoanalýzy jsme čerpali z těchto zdrojů: 
FREUD,  Sigmund.  O člověku  a kultuře.  1. vyd.  Praha:  Odeon,  1990.  ISBN 80-207-0109-5. 
S. 30; 44-46; 99; 109; 114-115; 117; 121-122; 206; 276-315; 316-369. SCHWARTZ, Joseph. 
Dějiny psychoanalýzy, pozn. 8, s. 10.
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 S. Freud rozděluje psychično člověka na Id (Ono), Ego (Já) a Superego (Nadjá). 

Id  představuje  nevědomé  pudy,  obsahuje  v sobě  vášně,  je  iracionální.  Vládne  zde 

princip slasti, jehož cílem je okamžité uspokojení přání bez ohledu na následky. Z Id 

vyvěrá libido. Ego reprezentuje vědomou část, obsahuje rozum a uvážlivost, snaží se 

nahradit princip slasti principem reality. Zvažuje tedy, jaké následky by činy mohly mít. 

Snaží  se najít  kompromis  mezi  přáními Id a nároky Superega.  Superego představuje 

ideální já, cenzuru a vliv kulutry, výchovy a společnosti. Obsahuje zvnitřnělé příkazy 

rodičů a jiných autorit, které si přisvojilo v průběhu socializace jedince. Najdá vládne Já 

ve  formě  svědomí.  Řídí  se  principem  dokonalosti.  Mezi  nimi  může  docházet  ke 

konfliktům. Pokud tyto vědomí skryté konflikty nabydou na síle, mohou člověka vehnat 

do stavu nesnesitelné úzkosti a bezmoci. Mohou se pak projevovat nevědomým pocitem 

viny  nebo  neurotickými  symptomy.  Snahou  Freudovy  psychoanalýzy  bylo  nahradit 

nevědomé  Id  vědomým Egem.  Řeší  tedy  formu  odcizení  člověka  sobě  samotnému 

sebeuvědoměním.

 Nyní si přiblížíme pojem „incestuální fixace“, který se u E. Fromma objevuje 

v souvislosti  se  symbiotickým  připoutáním  se  k nějaké  autoritě.  S. Freud  byl 

přesvědčen, že libido, energie sexuálního pudu, se během vývoje jedince fixuje na různé 

objekty.  V prvních  dětských  letech  je  to  matka.  Vazbu  libida  na  představu  rodičů 

S. Freud  nazývá  tzv.  „oidipovským  komplexem“,  který  považuje  za  jádro  neuróz. 

Oidipovský komplex popisuje jako touhu chlapce po matce a zároveň nenávist k otci, 

který je považován za konkurenta. Dítě si přeje otce odstranit, na základě čehož je jeho 

vztah k němu ambivalentní. Děvče to má obdobně. Tyto snahy jsou však v rozporu se 

společností, takže musí být potlačeny a to často vede  k psychickým poruchám. Incest 

zde není míněn jakožto sexuální styk mezi členy rodiny, ale jako silná psychická vazba 

dítěte  na  jednoho z rodičů.  E. Fromm tento  termín  zevšeobecňuje na  vazbu člověka 

k jakékoli  osobě nebo ideálu,  která  se  zakládá na podobné intenzitě  jako připoutání 

dítěte  k rodiči.  Tématu  masochistického  upnutí  se  k autoritě  se  také  věnovala 

Frankfurtská  škola,  konkrétně  zkoumala  vztahy  mezi  autoritou  rodiny  a represivní 

etikou. Přišli na to, že když se zruší autoritativní vztah mezi rodičem a dítětem, může 

dítě  pak  masochisticky  hledat  náhradu  v nějakém  vůdci.  Touto  problematikou,  mj. 
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někteří z nich vysvětlují vysvětlují vznik fašismu.72 Podobným tématem se také zabývá 

S. Freud ve své knize  Budoucnost  jedné iluze.  Dítě je ve své bezmoci  odkázáno na 

rodiče,  u nichž  nachází  bezpečí  a ochranu.  V pubertě  však  přichází  vzpoura  proti 

autoritě  otce,  zavedenému  řádu  a pravidlům,  a snaha  emancipovat  se  od  matky. 

V ideálním případě by si člověk měl vytvořit vlastní systém, ale často se zalekne své 

svobody, protože to znamená převzít zodpovědnost za své jednání, a proto hledá jinou 

autoritu, o kterou se může opřít. Touto autoritou se dle S. Freuda stává bůh, což je iluze, 

kterou si vytváříme, abychom mohli ve světě snáze přežít.  Vztah k bohu představuje 

obdobu poměru dítěte k otci. Tato iluze má budoucnost, protože je zakotvená hluboko 

v naší psychice, kvůli strachu. Konejší úzkost člověka a dělá život přijatelnějším. Ale 

dokud se této iluze  nezbavíme, nikdy nebudeme svobodnými a dospělými.  Také tato 

teorie ve zobecněné formě našla své vyjádření v knihách E. Fromma. 

E. Fromm byl ovlivněn i Freudovou teorií pudu života a pudu smrti, které Freud 

pojímá  jako  dvě  základní  hnací  síly  v člověku  a staví  je  do  protikladu.  Pud  života 

představuje sebezáchovu a eros, pud sexuální, tedy uchování druhu. Pud smrti znamená 

destruktivitu a sadismus, je zaměřen proti vnějšímu světu a ostatním živým bytostem, 

ale může být obrácen i do nitra. Oba pudy působí v každé živé bytosti a vzájemně se 

prolínají. Dle Freuda mezi nimi dochází k věčnému zápasu.  Fromm obdobně staví do 

protikladu  biofilní  a nekrofilní  orientaci  charakteru,  které  jsou  v různém  poměru 

namíchány uvnitř každého člověka.

 Nyní  si  přiblížíme  další  Freudovy  myšlenky,  kterými  se  Fromm  nechal 

inspirovat. Jedná se o represivní vlastnost společnosti a o nevědomý pocit viny, který 

Fromm považuje za základ pocitů odcizenosti moderního člověka. K němu Freud píše:

„Naše  analýzy  nás  učí,  že  existují  osoby,  u nichž  sebekritika  a svědomí  […]  jsou 

nevědomé  a právě  jako  nevědomé  mají  nejzávažnější  účinky  […].  Ale  tato  nová  

zkušenost, nutící nás navzdory tomu, že si kriticky uvědomujeme nepřesnost takového  

označení, hovořit o nevědomém pocitu viny, v nás vyvolává daleko větší zmatení a staví  

nás před nové hádanky, zvlášť, když ponenáhlu uhadujeme, že takovýto nevědomý pocit  

72 Zdroj: Kolektiv autorů. Filosofický slovník, pozn. 4, s. 87.
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hraje  při  velkém  počtu  neuróz  ekonomicky  rozhodující  roli  a staví  léčbě  do  cesty  

nejsilnější překážky.“73

Za viditelnými problémy tedy často stojí skryté konflikty, které vedou k nevědomým 

pocitům  viny.  Ty  se  objevují,  pokud  způsob  života  člověka  není  ve  shodě  s jeho 

nevědomým svědomím.  Pociťujeme vinu,  pokud Ego není  v souladu se Superegem, 

pokud princip reality neodpovídá ideální představě, principu dokonalosti. „Napětí mezi  

nároky svědomí a výkony Já je pociťováno jakožto pocit viny.“74 Dalo by se říci, že to 

vystihuje jádro toho, co E. Fromm nazývá odcizením. Nárokem svědomí je však v jeho 

pojetí  produktivní  způsob existence,  tedy jakási ideální  představa způsobu života ne 

konkrétního jedince, ale celého lidského druhu. Když člověk zjišťuje, že jeho skutečný 

život produktivitě neodpovídá, cítí se provinile a svůj život neshledává uspokojivým. 

Co se týče vztahu společnosti a jedince, Freud byl toho názoru, že mezi nimi dochází 

k nesmiřitelnému  konfliktu.  Společnost  je  represivní,  vyžaduje  ve  značném rozsahu 

zřeknutí  se  pudů,  které  se  vlastně  stává  jejím předpokladem.  Toto  potlačení  ovládá 

velkou oblast sociálních vztahů lidí a vyvolává tak nepřátelství.

„Namítáme-li  právem proti  současnému stavu kultury,  že  nedostatečně splňuje  naše  

požadavky na šťastné uspořádání života, že připouští mnoho utrpení, jemuž by se dalo  

pravděpodobně zabránit, kdybychom se snažili nelítostnou kritikou odhalit kořeny jeho  

nedokonalosti, tu pouze uplatňujeme své dobré právo a neprojevujeme se jako nepřátelé  

kultury. Smíme očekávat, že postupně prosadíme takové změny naší kultury, které lépe  

uspokojí naše potřeby a uniknou oné kritice. Ale snad se spřátelíme i s myšlenkou, že 

existují potíže, které vyplývají ze samé podstaty kultury a které žádný reformní pokus  

neodstraní.“75

Kultura člověku ukládá velké oběti a je zdrojem utrpení. Člověk nikdy nebude zcela 

šťastný, jelikož plné uspokojení Id je nutně blokováno. Vývoj člověka je tak určován 

vnějšími  okolnostmi  a to  může  vést  k neurotickému  charakteru.  Nicméně  se  s tím 

musíme smířit, jelikož je to nejlepší možný stav věcí. Bez kultury by jedinec byl sotva 

schopen  svou  svobodu  hájit.  Superego  tedy  musí  potlačovat  destruktivní  touhy  Id 

73 FREUD, Sigmund. O člověku a kultuře, pozn. 71, s. 110-111.
74 Tamtéž, s. 119.
75 Tamtéž, s. 356.
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a korigovat  pud  smrti,  který  dle  Freuda  působí  v každém  jedinci,  abychom  mohli 

společně žít. Fromm je také přesvědčen, že společnost na nás vyvíjí tlak a omezuje naše 

touhy, ale v jeho interpretaci naopak destruktivní vlastnosti vyvolává a potlačuje naše 

přirozeně kladné vlastnosti. U Freuda je svědomí nástrojem společnosti,  podrobuje si 

naše  Já  a přísně  ho  hlídá  ve  vlastním  nitru.  Pokud  by  Já  rádo  uspokojilo  nějaké 

společností neschvalované přání, vyvolává v něm Superego pocit viny a potřebu trestu. 

U Fromma se naopak svědomí staví do služeb původnosti člověka, stojí na jeho straně 

proti omezením společnosti a vyvolává nespokojenost v případě, že se člověk proviňuje 

proti zájmům své vlastní osobnosti.

 Přiblížili jsme si tedy některé základní pojmy z Freudovy psychoanalýzy, které 

naše dva  autory významně ovlivnily.  V další  části  této  práce  ve zkratce zabrousíme 

mimo vody filosofie, abychom se podívali,  kdo se ještě například zabývá odcizením 

člověka. V mnohých případech zde spatřujeme souvislosti s dosud probranými tématy 

a můžeme  si  na  nich  Frommovy názory  demonstrovat.  Poté  už  se  budeme věnovat 

V. E. Franklovi a jeho pojetí odcizení.

2. 5 Reflexe odcizení v umění

Odcizení,  jehož  vývoj  jakožto  termínu  v dějinách  filosofie  jsme  popsali  v první 

kapitole, je reflektováno i řadou jiných autorů a přesahuje do mnoha dalších žánrů. Na 

jeho popularitu měl vliv zejména filosofický proud existencialismu (viz s. 9). My zde 

budeme  jmenovat  pouze  ta  díla  a projekty,  s nimiž  jsme  blíže  obeznámeni,  a to 

konkrétně  z prostředí  světa  literatury,  filmu,  hudby  a velice  okrajově  z výtvarného 

umění. U většiny z nich nalézáme přímé souvislosti s Frommovou a Franklovou prací, 

dle našeho názoru tato díla výstižně ilustrují jejich myšlenky. Průběžně na ně v této 

práci odkazujeme.

 Začneme  literaturou  a vyjmenováním  autorů,  u kterých  dle  našeho  názoru 

odcizení velmi výrazně vystupuje. Těmi jsou F. Kafka, G. Orwell, O. Wilde, A. Camus, 

L. Krasznahorkai,  H. Hesse,  Ch. Palahniuk  S. Beckett,  a Moliére.  V tomto  pořadí  si 

konkrétněji  rozebereme  jejich  díla  v následujícím  textu.  Reflexe  odcizení  v díle 

F. Kafky E. Frommovi neunikla. Ve své knize  Člověk a psychoanalýza76 rozebírá jeho 

76 Frommovu interpretaci Procesu nalezneme zde: FROMM, E., Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, 
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dílo  Proces  (Praha: Dobrovský, 2014). Hlavní postava, K., se cítí být vinen, aniž by 

věděl proč:

„Utíká před sebou, hledá pomoc u jiných, zatímco by ho mohlo zachránit jen to, kdyby  

pochopil skutečné příčiny svých pocitů viny a rozvinul svou vlastní produktivnost. […]  

Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života. Jen tehdy, pochopí-

li hlas svého svědomí, může se vrátit sám k sobě. Nemůže-li tak učinit, zahyne; nikdo  

mu nemůže pomoci, jen on sám.“77

Jeho odcizený život se projevuje velice nejasným pocitem viny, přičemž jeho příčinou 

je zrada vlastního svědomí. Vina se objevila na základě toho, že  K. byl zastaven ve 

svém růstu a vývoji. Jeho život plyne neproduktivně, prázdně a sterilně. Nikdo, na koho 

se ve svém zoufalství obrací, mu nedává odpovědi, nikdo mu nepomáhá, protože nikdo 

jiný  než  on  sám  nemůže  převzít  zodpovědnost  za  jeho  život.  Jeho  skutečným 

problémem  je  jeho  odcizení,  neproduktivnost,  nedostatek  lásky  a víry.  Fromm 

zdůrazňuje povinnost člověka vůči sobě samému. Říká, že skutečným žalobcem K. je 

jeho svědomí a že je vinen tím, že promrhal svůj život. 

 Od  G. Orwella  bychom  v souvislosti  s touto  prací  rádi  zmínili  knihu  1984 

(Praha: Levné knihy, a.s., 2009), kde členové Strany ve fiktivní Oceánii žijí ve formě 

naprostého  odcizení.  Individualita  je  zde  zločinem,  ideologie  prostoupila  všechny 

oblasti  života,  lidé  jsou  díky  technice  kontrolováni  i v soukromí.  Tzv. „ministerstvo 

pravdy“  manipuluje  s realitou  a upravuje  ji  dle  svých  potřeb  a zájmů.  Lidé  jsou 

vychováváni  bez  lásky a za  absence  vlastního  myšlení  a citů,  ty  jsou  jim dodávány 

zvnějšku.  Volný čas  je  vyplněn odcizenou zábavou.  Propaganda se šíří  opakováním 

rozporuplných hesel,  která  otupují  poslední  zbytky kritických schopností.  Přetvoření 

člověka  v automat  dobře  ilustruje  závěr  knihy,  kdy je  hlavní  postava  tak  dokonale 

přizpůsobena systému, že větší odcizení si už sotva dokážeme představit. Je až děsivé, 

jak moc podobně vidí realitu světa kolem nás E. Fromm. Touto knihou byl inspirován 

film Brazil (1985) v režii T. Gilliama. 

s. 135-136.
77 FROMM, E., Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 135.
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 Po Kafkovi a Orwellovi ve svých knihách zpracovává téma odcizení i O. Wilde. 

Nacházíme ho v knize pro děti  Šťastný princ a jiné pohádky (Praha: Odeon, 1981), 

konkrétně  ho  dle  našeho  názoru  obsahují  příběhy  Jedinečná  raketa,  Infantčiny  

narozeniny a Hvězdné  dítě. Nejvýrazněji  však  odcizení  a neproduktivní  charakter 

vystupují především v díle Obraz Doriana Graye (Cantervillské strašidlo a jiné prózy. 

Praha:  Mladá  Fronta,  1965).  Spatřujeme  zde  značnou  podobnost  s myšlenkami 

E. Fromma. Objevují se tu motivy symbiotického připoutání, motivy provinění se vůči 

vlastnímu svědomí a integritě, jakož i odcizené mezilidské vztahy, znuděnost prázdným 

životem beze smyslu a destruktivita. Je zde dobře zpracován i škodlivý vliv narcismu, 

jak pokřivuje sociální vazby, vnímání sebe sama a celý charakter. Za kruté činy hlavní 

postavy pyká její portrét, který se s každým zlem, které spáchala, stává ohyzdnějším 

a vyjadřuje tak vizuálně výčitky svědomí.

 A. Camus zpracovává odcizení ve svém díle Cizinec (Praha: Garamond, 2005). 

Jeho hlavní postava je cizincem jak mezi lidmi, tak i ve vlastním životě. Je sám sobě 

v podstatě  lhostejný,  nemá  opravdový  vztah  ani  ke  světu,  v nic  nevěří  a pociťuje 

hlubokou nesmyslnost všeho, co činí a co se kolem něj děje. Ze svého stavu obviňuje 

společnost.  Kniha  Satanské  tango  (Brno:  Host,  2003),  jejímž  autorem  je  László 

Krasznahorkai, se zabývá tématem beznaděje a prázdnoty životů. H. Hesse ve své knize 

Stepní vlk (Praha: Odeon, 1990) vykresluje celý svět jako nemocný a její hlavní postava 

se cítí být izolována od svého sociálního prostředí. V knize Klub rváčů (Praha: Odeon, 

2011) Ch. Palahniuk mistrně kritizuje konzumní společnost a prázdnotu a nesmyslnost 

neproduktivního, odcizeného života v ní.

 Od  S. Becketta  bychom rádi  připomenuli  absurdní  divadelní  hru  Čekání  na 

Godota (Brno: Větrné mlýny, 2010) Tato hra dle našeho názoru vyjadřuje nesmyslnost 

a bezvýchodnost života odcizeného člověka. Dvě ústřední postavy, Vladimír a Estragon, 

jsou bezmocné a nemohoucí, tedy neproduktivní. Nevyužívají příležitosti k smysluplné 

činnosti, ze strachu, že by propásli Godota, a místo toho pouze zabíjejí čas odcizenou 

aktivitou, která nesleduje žádný tvořivý cíl. Dny plynou monotónně v jejich prázdných 

životech. Neví, co mají dělat, podvědomě touží po nějakém směru, který byl dal jejich 

životu  význam a orientaci.  Další  dvě  postavy,  které  se  ve  hře  objevují,  pán  Pozzo 
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a otrok  Lucky,  se  pokusily odcizení  překonat  symbiotickým vztahem.  Podobně jsou 

i Vladimír a Estragon fixováni na Godota, od něhož očekávají, že změní jejich životy, 

přitom  by  jim  příslovečný  trn  z paty  mohla  skutečně  vytrhnout  pouze  vlastní 

neodcizená aktivita a produktivní orientace. Odcizení vyjadřuje i proslulá hra Lakomec 

(Praha: Artur, 2008) od Moliéra. Hlavní postava je naprosto pohlcena svým majetkem. 

Veškeré její mezilidské vztahy jsou odcizené do takové míry, že je prožívá pouze skrze 

svůj majetek. Jako by se na ostatní dívala přes filtr svého vlastnictví a z této perspektivy 

posuzovala jejich hodnotu. V tom spatřujeme spojitost s Frommovým neproduktivním 

charakterem orientovaným na  „mít“.  Pokusili  jsme  se  tedy vybrat  pár  autorů  z řad 

spisovatelů, kteří se zabývají podobnými tématy jako myslitelé, kterým je věnována tato 

práce, a stručně je zařadit do kontextu. Nyní se rozhlédneme i do dalších žánrů.

 S fenoménem  odcizení  se  po  literatuře  můžeme  hojně  setkat  i ve  filmech. 

Jedním z nich je např. populární Matrix (A. Wachowski a L. Wachowski, 1999), kde je 

odcizení  dohnáno  do  absurdních  rozměrů.  Hlavní  postava  žije  v absolutní 

neproduktivitě a její život je prožíván pouze fiktivně na úrovni fantazie, v umělé realitě 

dodané  zvnějšku.  V této  souvislosti  bychom  rádi  dále  zmínili  film  Truman  Show 

(P. Weir,  1998),  jehož  hlavní  hrdina,  aniž  by  o tom  měl  sebemenší  tušení,  žije  od 

narození  v ateliérech  společnosti,  která  vysílá  jeho  život  jako  TV  reality  show. 

S myšlenkami  E. Fromma  má  dále  tento  film  společný  strach  ze  svobody 

a odpovědnosti. Když si hlavní postava, která dosud žila v odcizení, uvědomí realitu, je 

pro ni těžké odhodlat se opustit falešný a bezpečný svět a postavit se na vlastní nohy. 

Tématu neschopnosti rozeznat virtuální realitu od vykonstruované skutečnosti, kde lidé 

prožívají svůj domnělý život jako pravý, se také věnuje film eXistenZ (D. Cronenberg, 

1999), film Vanilkové nebe  (C. Crow, 2001) a film Počátek (Ch. Nolan, 2010), kde se 

stírá  rozdíl  mezi  reálným světem  a snem.  Další  film  s podobnou  tématikou  natočil 

R. Scott. Jedná se o Blade Runner (1982), kde hlavní postava, která žila v přesvědčení, 

že je člověk, v závěru zjistí, že je ve skutečnosti robotem. Její vzpomínky byly fiktivní 

a byly jí dodány uměle. Žije v odcizení, dělá práci, kterou nemá ráda a neptá se proč, 

nesnaží se porozumět lidem a světu okolo sebe. Roboti, tzv. replikanti, si dále v tomto 

filmu kladou existenciální otázky, jsou znepokojeni možností smrti. Čelí svému strachu 
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na rozdíl od lidí, kteří si smrt nepřipouštějí, a tak se stávají vlastně více lidskými (srov. 

viz. M. Heidegger pozn. 38). 

 Odcizený a prázdný život ukrytý za rouškou zdánlivé spokojenosti zpracovává 

film  Americká  krása  (Sam Mendes,  1999).  Film  Babel  (A. G. Iñárritu,  2006),  také 

zobrazuje  tématiku  osamělých  lidí  v pro  ně  cizím  prostředí.  Odcizení  se  vyskytuje 

v díle  švédského režiséra  Ingmara  Bergmana,  např.  ve filmech  Hodina vlků (1968), 

Hosté  Večeře  Páně (1963) nebo  Persona  (1966).  Krizí  mezilidských  vztahů,  jejich 

zvěcněním, odosobněním, beznadějí, unaveností sociálními rolemi a povrchností životů 

se zabývají filmy dánského režiséra Larse von Triera, např. Melancholia (2011), Evropa 

(1991),  Prolomit  vlny  (1996),  nebo  Dogwille  (2003).  Téma  nesmyslnosti,  úzkosti, 

beznaděje, absurdity a prázdnoty každodenního spotřebního života najdeme ztvárněné 

i u amerického režiséra Davida Lynche, např. v dílech  Rabbits (2002),  Mazací Hlava 

(1977), Lost Highway (1997) a Městečko Twin Peaks (1990). Pak bychom rádi zmínili 

film Volný pád (J. Schumacher, 1993), kde má hlavní postava jednoho dne dost svého 

zautomatizovaného,  odcizeného  způsobu  života  a dá  průchod  svým  opravdovým 

emocím. Kritiku spotřebního způsobu existence a odcizení jedince svému sociálnímu 

prostředí můžeme nalézt i ve filmu Trainspotting (D. Boyle, 1996). Dále je záhodno zde 

zmínit  sedmihodinovou  filmovou  podobu  knihy  Satanské  tango,  kterou  jsme  již 

zmiňovali.  Film  má  stejný  název  (Béla  Tarr,  1994).  Dále  by  bylo  záhodno  zmínit 

režiséra  D. Finchera,  který  natočil  film  Hra  (1997),  jehož  hlavní  postavou  je 

multimilionář,  který žije svůj  život v nudě,  je otrávený svou neproduktivitou.  Nemá 

o nic zájem a postrádá jakýkoli smysl a opravdový cit. Stejný režisér také zfilmoval již 

zmiňovaný Klub rváčů (1999). Dále se téma odcizení objevuje v seriálu Temný případ 

(C. Fukunaga a J. Lin, 2014), kde jedna z ústředních postav, Rust, na mnoha místech 

komentuje marnost života kolem sebe. Z českých filmů zde má své nepochybné místo 

Postava  k podpírání (1963), v režii  P. Juráčka  a J. Schmidta,  který  se  nese  v duchu 

absurdity, nesmyslnosti a beznaděje. Dále bychom ještě rádi zmínili odcizení člověka 

v moderním,  přetechnizovaném  světě,  vyjádřené  ve  filmu  Upír  z Feratu (J. Herz, 

1981). Zvláště upozorníme na scénu, ve které stařenka nestihne přejít přes přechod pro 

chodce na zelenou, zůstane stát uprostřed a zatímco kolem ní bez povšimnutí projíždějí 

auta, zemře hrůzou.
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 Vyjmenovali  jsme  tedy několik  příkladů  z literatury a z kinematografie,  které 

tematicky  souvisí  s problematikou  naší  práce.  Nyní  už  se  jen  nakrátko  přesuneme 

k akustické  a vizuální  formě  zpracování  odcizení.  V hudbě  s vyjádřením  odcizení 

souvisí,  co se žánrů týče,  především styly crust,  hardcore-punk,  post-hardcore,  dark 

ambient,  martial/industrial,  apocalyptic  folk,  sludge,  noise,  drone,  tzv.  dark country, 

grunge, tekkno, jungle, reggae, post-metal, funeral doom/black metal a moderně pojatá, 

zejména atonální, klasika. Někteří z interpretů se přímo v textech zabývají neživotností, 

beznadějí,  bezesmyslností,  bezmocností,  izolací  a úzkostí  člověka,  někteří  přidávají 

kritiku  konzumního  světa  a prázdnoty  každodenního  života,  nesouhlasí  s životem 

člověka  jako  stádního  zautomatizovaného  spotřebitele,  který  má  strach  ze  svobody 

a odpovědnosti, a který nefunguje jako lidská bytost, ale jako stroj. Některé kapely tyto 

názory zdůrazňují při živých vystoupeních, kdy je deklarují jako mluvené vsuvky mezi 

jednotlivými  písněmi.  Některé  projekty  se  snaží  tyto  pocity  vyjádřit  pouze 

instrumentálně, atmosférou, či přidáním tématicky laděné videoprojekce. Vyjmenujeme 

zde  pouze  ta  hudební  uskupení,  s jejichž  hudbou  jsme  blíže  seznámeni.  Z českých 

projektů  jsou  to  především  Gattaca,  John  Ball,  Lakmé,  Dakhma,  Samochotijo,  

Tartupaluk, Balaclava, Lahar, Ema Camelia, Esa z Lesa, Remek, Do Shaska!, Ravelin  

7,  Psí  vojáci,  DG  307,  Lvmen,  Bonus,  WWW  a Thema  Eleven.  Ze  zahraničních 

hudebních interpretů bychom rádi zmínili francouzské  Aguirre,  portugalské  Madame 

Germen,  americké  Neurosis,  Swans,  Godflesh,  Evoken,  His  Hero Is  Gone,  Ultimate  

Spinach, Correction House, Unsane, Ministry, Faith No More, Khanate, Eyehategod,  

From Ashes Rise, Witch Hunt, a Wake Up On Fire, britské Esoteric, Pink Floyd a The 

Cure, islandskou  Björk, španělské  Derrota, finské  Skepticism, německé  Einstürzende 

Neubauten a Downfall  of  Gaia a švédské  Agrimonia.  Zde  zmiňované  projekty  lze 

v případě detailnějšího zájmu nalézt ve vyhledávači na internetové stránce www.last.fm 

nebo www.bandcamp.com.  Zde  jsou  přítomni  i ti,  kteří  oficiálně  nevydali  žádnou 

nahrávku, ale třeba jen koncertují a svou hudbu poskytují volně k poslechu či ke stažení 

na internetu. Pro vyhledávání informací o vydaných nahrávkách doporučujeme stránku 

www.discogs.com.  Z výtvarného  umění  obecně  vyjadřují  zmatek,  bezesmyslnost 

a pocity  marnosti  a beznaděje  zejména  směry  expresionismus  a dekadence,  v menší 

míře pak dadaismus a surrealismus. Hrůzu, osamění a odcizení také vyjadřuje informel 

57



 

a art brut. Z českých výtvarníků bychom mohli zmínit např. Josefa Váchala,  Lubomíra 

Typlta  a Mikuláše Medka.  Aktuálně  téma odcizení  mezi  další  společenskou kritikou 

můžeme  sledovat  v tvorbě  kontroverzního  anonymního  umělce  Banksyho,  která  se 

objevuje v ulicích Londýna.

 Jak  můžeme  vidět,  téma  odcizení  i mimo  odborné  kruhy  nezůstalo 

nepovšimnuto,  tvoří  významnou  složku  moderního  umění  napříč  žánry.  Myšlenky, 

kterými se zaobírají Fromm a Frankl jsou tedy schopné oslovit širší okruh lidí, soudě 

dle popularity výše zmiňovaných uměleckých děl, především knih a filmů, jsou stále 

aktuální.  V další  kapitole  se  podíváme,  jakým způsobem  na  problematiku  odcizení 

v životě člověka a na jeho zdárné překonání nahlíží V. E. Frankl.
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3 Princip odcizení a jeho překonání u V. E. Frankla
3. 1 Koncept odcizení a jeho příčiny

V. E. Frankl  si  ve svých knihách všímá toho,  jak se mezi  lidmi  rozmáhá všeobecná 

pochybnost  o smyslu  života  a pocit  nesmyslnosti.78 Lidé  chodí  za  lékařem  s pocity 

bezcílnosti,  beznaděje  a nudy  a kladou  mu  otázky  filosofické  povahy.  Mohou  být 

úspěšní ve svém povolání, vydělávat hodně peněz, přesto si stěžují a pociťují ve svém 

životě krizi. Takoví pacienti trpí klinicky méně postižitelnými symptomy, problémem je 

spíše  nedostatek  životního  obsahu.  Mají  pochybnosti  a nevěří  v nic,  co  dělají,  mají 

pocit, že to nestojí za námahu. Tento kolektivní jev, pocit nedostatku smyslu a vnitřní 

prázdnoty  v lidském  životě,  nazývá  Frankl  výrazem  existenciální  frustrace  či 

„existenciální vakuum“:

„[…]  onen  pocit  bezesmyslnosti,  který  se  jak  se  zdá  ve  stoupající  míře  zmocňuje  

dnešního člověka a který označuji jako existenciální vakuum.“79

My tento jev pro účely této bakalářské práce zahrneme pod pojem „odcizení“. Podle 

Frankla  výskyt  jevu,  který  jsme  právě  popsali,  způsobuje  nový  druh  neurózy. 

V případech,  kdy se  tato  existenciální  frustrace  projeví  v neurotických symptomech, 

říká,  že  jde  o neurózu  „noogenní“.  Proč  noogenní?  V. E. Frankl  píše:  „[…]  vidíme 

člověka jako tělesně-duševně-duchovní totalitu.“80 Definuje tedy člověka jako jednotu 

tří dimenzí, do nichž se rozprostírá. Těmi jsou somatická, psychická a právě noetická 

dimenze, specifická pro člověka:

„V takovém věku, jako je náš, ve věku odosobnění a odlidštění nelze se jednoduše dostat  

na kobylku masové neuróze, pocitu bezesmyslnosti, pokud nebude do obrazu člověka,  

z něhož vycházíme, pojata lidská dimenze, dimenze lidských fenoménů.“81

78 Pro  popis  Franklova  konceptu  odcizení  jsme  využili  těchto  zdrojů:  FRANKL,  Viktor  E. 
Lékařská péče o duši. 1. vyd. Brno: Cesta, 2006. ISBN 80-7295-085-1. S. 9; 13-14; 16; 25-26; 
43; 45. FRANKL, Viktor E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1997. ISBN 80-85139-63-2. S. 7; 90; 
148; 177.

79 FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 16.
80 Tamtéž, s. 123.
81 FRANKL, V. E.,  Vůle  ke smyslu,  pozn. 78, s. 124.  FFRANKL, V. E.,  Lékařská péče  o duši, 

pozn. 78, s. 12; 13; 21; 35; 38.
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Noogenní  neurózou  míní  duchovní  nouzi  člověka.  Jejími  znaky  jsou  zoufalství, 

pochybování, ochromující nedostatek iniciativy a extrémní nuda. Psychoterapie dle něj 

noetickou  dimenzi  dosud  zanedbávala,  a proto  přichází  s novým  přístupem,  který 

dokáže noogenní neurózu léčit. Tím je jeho terapeutická metoda logoterapie, o níž bude 

řeč  v závěru  této  kapitoly  (viz s. 78). Stejně  jako  u E. Fromma  můžeme  v díle 

V. E. Frankla vypozorovat  dva druhy odcizení:  „Dodal bych,  že nejde o odcizení  od 

okolí, nýbrž také o sebe-odcizení. Nedochází pouze k odcizení od společnosti, nýbrž také  

k odcizení od citu.“82 Můžeme tedy opět rozlišit  odcizení sociální a individuální.  Na 

sociální odcizení však nebere příliš zřetel, rozhodně ne v takové míře, jako tomu bylo 

u Fromma. Do centra zájmu staví spíše odcizení v individuálním smyslu. Společenskou 

izolaci člověka zmiňuje pouze sporadicky a okrajově, avšak neopomíná ji:

„Nejdříve je třeba poukázat na to, že se dnešní člověk neobyčejně zajímá o to, aby se  

jiní zajímali o něj. Zřejmě tu existuje deficit. Jak se zdá, industriální společnost vytváří  

stále více lidí, kteří trpí osamělostí „osamělé masy“, jak zní titul bestselleru. Klima je  

studené a neosobní, atmosféra, kterou dýcháme, nelidská. Sice neslyšně, ale neustále se  

volá po lidském teple, po lidské blízkosti.“83

Individuálním odcizením jsme se zabývali na začátku druhé kapitoly (viz s. 16), jedná 

se převážně o existenciální problematiku, kdy jedinec postrádá pocit naplnění. Nemůže-

li ve svém životě najít smysl, je nešťastný a má sklon vzít si život, navzdory blahobytu 

a hojnosti,  které  ho  mohou  obklopovat.  Přesto  jsou  otázky  po  smyslu  života  podle 

Frankla  výrazem zdravé  psychiky,  jsou  vlastní  lidskému  způsobu  existence.  Ačkoli 

nazývá tento stav neurózou, zdůrazňuje, že nejde o nic patologického.

„[…] to není výraz duševní choroby, nýbrž výraz duševní dospělosti, řekl bych. Neboť je  

to duševní zralost, jestliže se někdo neostýchá nepřebírat jednoduše odpověď na otázku  

po smyslu života z tradice, ale trvá daleko spíše na tom, aby se vydal sám a samostatně 

smysl hledat.“84

Jedná se o stav duchovní tísně a pod vlivem takových obtíží člověk může i špatně spát 

a třást  se  jako  nějaký  neurotik,  aniž  by  jím v  přísném slova  smyslu  skutečně  byl.  

82 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 160.
83 Tamtéž, s. 159.
84 Tamtéž, s. 166.
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Odcizení lidé ve svém životě postrádají úkol, hledají poslání a osobní hodnoty. Je to 

utrpení  vyvolané  typicky  lidskou  problematikou,  nemůže  být  proto  považováno  za 

nemoc v klinickém smyslu. Nyní se podíváme, při jakých příležitostech pocity odcizení 

vycházejí  najevo.  Frankl  říká,  že  s otázkou  smyslu  jsme  poprvé  konfrontováni 

především v období  dospívání.  S touto  problematikou  se  dále  lidé  mohou  setkat  při 

nějakém zážitku, který má charakter otřesu. Tím může být např. ztráta milované osoby. 

Otázkou  smyslu  se  také  člověk  zabývá  v situaci,  kterou  Frankl  popisuje  jako  tzv. 

„nedělní neurózu“:

„Vlastní  obsahová  prázdnota  a smyslová  chudoba  jeho  [člověka]  existence  však  

okamžitě vystoupí na povrch, jakmile je jeho profesionální agilnost uvedena na jisté  

časové období do klidu: v neděli!  […] Neboť v neděli,  kdy odpadne pracovní tempo 

pracovního týdne, obnaží se smyslová chudoba velkoměstského všedního dne.“85

Nedělní  neuróza  propuká  u člověka,  který  se  o víkendu,  když  nemá  co  na  práci, 

najednou ocitá tváří v tvář prázdnotě a bezobsažnosti svého života. Co se týče příčin 

odcizení, dospěli jsme k názoru, že v díle V. E. Frankla existují tři typy takových příčin. 

První příčina je sociogenní. Jedná se o nevhodný způsob života v moderní společnosti. 

Další  příčinu  shledává  v tendenci  lidí  zříkat  se  odpovědnosti  a poslední,  nejvážnější 

problém z hlediska odcizení, spatřuje v provinění se vůči vlastnímu svědomí. Všechny 

tři kategorie si postupně projdeme. Nejprve se podíváme na příčiny odcizení v moderní 

85 FRANKL, V. E.,  Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 120.  Podobný názor na neděli  má např. 
i Theodor W. Adorno, který ve své knize  Minima Moralia píše:  „Nuda patří k odcizené práci  
jako komplement, jako zkušenost antitetického „volného času“, ať už v té podobě, že má pouze  
navrátit ztracenou sílu, nebo tak, že jej jako hypotéka zatěžuje přisvojením práce cizí. Volný čas  
zůstává  reflexem  rytmu  produkce,  který  byl  subjektu  uložen  heteronomně  a který  je  nutně  
zachován i v pauzách únavy. Vědomí nesvobody celé existence, kterému  nutnost výdělku, tedy  
nesvoboda  sama,  nedá vystoupit,  se  objevuje  teprve  v intermezzu  svobody.  Nostalgie  du  
dimanche není touhou po pracovním týdnu, nýbrž po stavu, který je od něj osvobozen; neděle  
nás neuspokojuje nikoli proto, že jsme ji slavili, nýbrž proto, že její vlastní příslib se zároveň  
bezprostředně ukazuje jako nenaplněný; každá neděle je příliš málo nedělní. Ten, komu čas  
postupuje  strastiplně,  marně  čeká  a je  zklamán,  že  nenastala,  že  zítřek  se  znovu  stane  
včerejškem.“  ADORNO, Theodor W.  Minima Moralia:  Reflexe z porušeného života.  1. vyd. 
Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1759-8. S. 173. Vyjadřuje to fakt, že nedělní nuda 
a prázdnota  je  nutnou  součástí  odcizeného  způsobu  života.  V neděli  toto  vědomí  odcizení 
vystupuje výrazněji než kdy jindy, právě proto, že člověk má čas se zastavit, ohlédnout se zpět,  
srovnávat a hodnotit. Očekávání od života zůstala nenaplněna a člověk si uvědomuje svoji bídu. 
T. W. Adorno je přesvědčen, že ve skutečné svobodě, o kterou nás civilizace oloupila, by nuda 
zmizela.
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společnosti.86 Frankl  je  totiž,  podobně  jako  E. Fromm,  toho  názoru,  že  odcizení  je 

znakem vysoce industrializovaných společenských forem:

„Je-li  pocit  bezesmyslnosti  sociogenní,  pak je  sociogenní koneckonců také noogenní  

neuróza. A co tu značí sociogenní? Žijeme v industriální a konzumní společnosti, která  

usiluje o to, uspokojit všechny lidské potřeby, popřípadě tu nebo jinou potřebu vůbec  

teprve vytvářet. S jedinou výjimkou: nejlidštější mezi všemi lidskými potřebami, potřeba  

smyslu, je za současných společenských podmínek pouze frustrována.“87

Člověk  hledající  smysl  je  za  společenských  podmínek  ve  20. století  frustrován.  Ale 

potřeba „vůle ke smyslu“, tkví hluboko uvnitř člověka a nesmí být opomíjena. Neduhy 

moderní  společnosti  Frankl  vidí  zejména  ve  zmasovění,  v nadbytku  informací, 

v redukcionistickém  technickém  přístupu,  ve  ztrátě  tradičních  hodnot,  v nedostatku 

napětí  a orientace,  který  vede  k apatii  a rozpadu  struktury  času,  a v odcizené  práci. 

K problematice  zmasovění  se  vyjadřuje  takto:  „Paradoxně  zmasovění  v industriální  

společnosti  přináší  s sebou  osamění  […].“88 Podle  něj  je  smysl  individuality  lidské 

osobnosti  vázán na pospolitost,  která zároveň také potřebuje individualitu,  aby sama 

měla  smysl.  Ale  masa,  která  je  rozšířená  ve  společnosti  20. století,  smysl  postrádá. 

Individuální existence v ní nemůže najít naplnění. Každá jedinečnost v mase je rušivým 

faktorem. To Frankl ilustruje příkladem, kdy pospolitost přirovnává k mozaice, kde má 

každý  dílek  hodnotu  a význam,  a masu  připodobňuje  k dlažbě,  kde  každý  dlažební 

kámen lze nahradit jiným. Smysl individuality v mase zaniká, člověk se vzdává sebe 

sama jako osoby a současně s tím se zbavuje břemene odpovědnosti, na rozdíl od života 

uvnitř pospolitosti. Po zmasovění je dle V. E. Frankla odcizení ve společnosti 20. století 

také značnou měrou zhoršováno informační explozí:

„Chce-li  člověk  obstát  v této  záplavě  podnětů,  které  přinášejí  masová  media,  musí  

vědět, co je důležité, a co ne, co je podstatné, a co ne, jedním slovem: co má smysl, a co 

ne.“89

86 Následující popis odcizení v industrializované společnosti a popis zmasovění je čerpán z těchto 
míst: FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 77. FRANKL, V. E.,  Lékařská péče o duši, 
pozn. 78, s. 16; 85.

87 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 23.
88 FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 20.
89 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 18. Pro účely následujícího shrnutí redukcionismu 

bylo čerpáno z těchto míst: Tamtéž, s. 63; 97, 105-107. FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, 
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Dále  se  existenciální  vakuum  zvětšuje  důsledkem  redukcionismu  a technického 

přístupu, jenž prostupují všechny oblasti lidského života. Svět byl degradován na pouhý 

technický prostředek a člověk sám na součástku stroje v produkčím procesu. Svět vědy 

se  rozpadl  na  generalizující  specialisty,  kteří  nám  poskytují  pouze  partikulární 

perspektivy a aspekty skutečnosti.  Výsledky výzkumů jsou také disparátní, jednotlivé 

vědy si navzájem odporují a je obtížné je spojit v jednotu. V přírodovědeckém obraze 

světa  a člověka  chybí  pouto,  které  by  vzájemně  spojilo  jednotlivé  fenomény  do 

souvislosti.  Tímto  poutem,  které  vytváří  souvislost,  je  právě  smysl.  Frankl  kritizuje 

redukcionistický  obrat  „nic  než“,  který  je  stále  populárnější  a rozšířenější.  Dle  jeho 

názoru představuje cynické stanovisko, které  začíná převládat nad lidským postojem 

k životu:

„Nu, jako neurolog stojím za tím, že je zcela legitimní považovat computer za model,  

řekněme, centrálního nervového systému. Chyba spočívá teprve v tvrzení, že člověk není  

nic  než  computer.  Člověk  je  computer,  ale  je  zároveň  nekonečně  víc  než  computer,  

dimenzionálně  víc  než  computer.  […]  Jak  se  ukazuje,  redukcionismus  neredukuje  

člověka  pouze  o jednu  celou  dimenzi,  nýbrž  zkracuje  ho  o nic  více  a nic  méně  než  

o dimenzi specificky humánního. Jak by pak vůbec mohl být redukcionismus definován  

jinak  než  jako  pseudovědecký  postup  redukovat  specificky  humánní  fenomény  jako  

svědomí  a láska  na  fenomény  subhumánní,  popřípadě  je  z nich  dedukovat.  Stručně 

řečeno, redukcionismus lze definovat jako subhumanismus.“90

Takový postoj znamená odlidštění i typicky lidských fenoménů, jakými jsou např. láska, 

svědomí,  smysl a hodnoty.  Jeví se pak v jeho světle jako nepravé a neskutečné,  jsou 

považovány  za  iluze.  Jedinec,  který  je  takto  redukcionisticky  indoktrinován,  např. 

výchovou a vzděláním, pak za hodnotami už nevidí nic opravdového a považuje je za 

lži. Tento přístup se pak logicky odráží v pocitu bezesmyslnosti běžného člověka:

„Proti  učenému nihilismu, který nachází výraz v redukcionismu, stojí  žitý nihilismus,  

který by se dal interpretovat jako existenciální vakuum.“91

pozn. 78, s. 13, 17, 32, 40.
90 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 98.
91 FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 32.
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Redukcionismus má tendenci člověka zvěcňovat a odosobňovat. To Frankl prezentuje na 

příkladu z prostředí jemu vlastní, tedy lékařů. Mnoho z nich na pacienta pohlíží jako na 

věc.  Frankl  důrazňuje,  že nezáleží  na technice,  ale  na tom, kdo s technikou zachází 

a v jakém duchu. Jsou dvě různé věci, jestliže lékař použije aparát nebo když považuje 

pacienta za aparát. I psychoterapeut může pacienta depersonalizovat, když za nemocí 

nevidí už osobu, nýbrž jen mechanismy duše. Člověk je pak reifikován nebo dokonce 

manipulován, často pomocí tzv. „hyperinterpretace“:

„Motivy nejsou už předem brány vážně, nic není považováno za opravdové, všechno je  

interpretováno jako výsledek  a výraz  nevědomé psychodynamiky.  Takzvaná hlubinná  

psychologie se ráda označuje jako psychologie demaskující.  A demaskování je zcela  

legitimní.  Musí  se  však  zastavit  tam,  kde  „demaskující  psycholog“  narazí  na  něco  

opravdového, na něco opravdu lidského, tedy tam, kde už není co demaskovat.“92

Medicína je mechanizována,  klinickému provozu hrozí  ustrnutí  v rutině a byrokracii. 

Frankl hovoří o potřebě rehumanizace medicíny, protože pokud jsou lidé redukováni na 

pouhou  věc,  jsou  nešťastni  takovou  měrou,  že  to  může  vést  až  k sebevraždám.  Za 

pocitem nedostatku smyslu, kterým člověk 20. století trpí, po zmasovění, informačním 

zmatku a technickém přístupu,  které  jsme již  vyložili,  stojí  také ztráta  tradic,  napětí 

a orientace. V. E. Frankl píše: 

„Instinkt neříká člověku, co musí dělat, a dnes už mu také neříká žádná tradice, co by  

měl dělat; brzy už nebude vědět, co vlastně chce, a tím spíš bude hotov dělat, co po něm  

chtějí jiní, jinými slovy bude náchylný podléhat autoritářským a totalitářským vůdcům 

a svůdcům.“93

Moderní člověk vlivem ztráty tradic a orientace podléhá konformismu a autoritám, ke 

kterým ve své zmatenosti utíká, podobně jako to popsal E. Fromm. Ale to není řešením, 

takový život shledávají oba autoři i nadále odcizeným. Co se týče nedostatku napětí, 

považuje ho Frankl za vážný a opomíjený problém. Dle jeho názoru dnes nejsou jádrem 

potíží přemrštěné požadavky na člověka, jako naopak jeho podcenění. Mluví vyloženě 
92 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 10.
93 FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 16; 25. K tématu ještě píše např.: „[…] dílčí  

příčina ztráta tradic je základem existenciálního vakua […].“ FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, 
pozn. 78, s. 16. Následující shrnutí  pochází  z těchto zdrojů:  FRANKL, V. E.,  Lékařská péče  
o duši, pozn. 78, s. 15; 78-79; 104; 116-118.
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o patologii  ulehčení,  kterou  tedy zahrnujeme  do  sociogenních  příčin  existenciálního 

vakua. Je přesvědčen, že člověk potřebuje, v jisté zdravé míře, napětí. V této souvislosti 

používá termín „noodynamika“, což je:

„[…]  polární  pole  napětí,  které  se  otevírá  nezrušitelně  a neodbytně  mezi  člověkem 

a smyslem, jehož naplnění se od něj očekává.“94 

Co člověk potřebuje, není stav prostý každého napětí, ale nějakou dávku napětí, která je 

vyvolána požadavky smyslu.  V moderní  společnosti  „blahobytu“ se vyskytuje napětí 

málo,  a tak  se ho  lidé  nevědomě snaží  vytvářet  uměle,  např.  sportem,  kdy na  sobě 

požadují výkon. Lidé natrvalo absolutní nezatíženost snáší velice špatně, ba dokonce 

zdá se, že nemohou ve smysluprázdném prostoru vůbec existovat. Frankl uvádí příklady 

studentů,  na které si  profesoři  v USA stěžují  kvůli  nedostatku zájmu z jejich strany. 

Frankl vidí příčinu jejich apatie v tom, že jim je nabízena pouze negativní svoboda, 

kdežto  oni  potřebují  smysl,  který  by  u nich  vyvolal  odezvu.  Svobodu v pozitivním 

smyslu, nějakou smysluplnou ideu, kterou by mohli následovat. Velkým problémem je 

také  z hlediska  odcizení  rozpad  struktury  prožívání  času,  který  nedostatkem  napětí 

a orientace  často  nastává.  Člověk  existující  takovým  způsobem  života  nemá žádný 

opěrný bod v budoucnosti,  který by utvářel jeho přítomnost.  Není nikam orientován. 

Jeho  vnitřní  svět  ztrácí  strukturu,95 je  bezprizorní,  žije  prezentně  a má  pocit 

bezesmyslnosti. K tomu dochází i u mnohých nezaměstnaných. Pokud člověk nemůže 

zahlédnout konec svého provizorního života, nemá také žádný úkol a život ztrácí obsah. 

Nezaměstnaní  jsou  stále  více  bez  zájmu,  cítí  se  neužiteční  a nechtějí  stále  jen  tak 

bezúčelně vegetovat. Vede to často ke stavu, který V. E. Frankl označuje permanentní 

nedělní neurózou, nebo také neurózou z nezaměstnanosti. V jejím základu stojí mylný 

názor,  že  práce  v zaměstnání  je  jediným  smyslem  života.  Jedinec  se  pak  stává 

apatickým, když náhle o své zaměstnání přijde. Při hledání nového zaměstnání nebývá 

94 FRANKL,  V. E.,  Lékařská  péče  o duši, pozn. 78, s. 15.  K noodynamice  dále  píše:  „[…] 
podstatným znakem lidského bytí je to, že se nachází v polárním poli napětí mezi tím, co je,  
a tím,  co má být,  že  stojí  tváří  v tvář smyslu a hodnotám,  které na něj  kladou požadavky.“ 
Tamtéž, s. 73.  „Od ostatní psychodynamiky se liší v prvé řadě tím, že do ní vchází moment  
svobody:  zatímco  jsem  poháněn  pudy,  jsem  hodnotami  tažen,  tj.  mohu  k hodnotovému 
požadavku říci ano nebo ne, mohu se tedy rozhodnout tak nebo onak.“  Tamtéž, s. 73. Člověk 
může svobodně zaujmout postoj k hodnotové možnosti, která má být uskutečněna.

95 Srov. E. Fromm, s. 29. Také považuje ztrátu struktury za významný problém.
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pak  moc  úspěšný.  V této  souvislosti  popisuje  Frankl  jev,  který  jsme  zmiňovali  už 

u E. Fromma a života zvířat v ZOO (viz s. 28):

„[…]  náhlá  ztráta  vnitřní  struktury,  která  nastává  zážitkem  bezesmyslnosti  

a bezobsahovosti, také k projevům organického úpadku. Psychiatrie zná např. typický  

psychofyzický úpadek ve fromě rychle postupujících projevů stáří u lidí, kteří přešli do  

důchodu. Dokonce o zvířatech je známo něco analogického: ví se např., že drezírovaná  

cirkusová zvířata,  jimž jsou ukládány „úkoly“, mají  průměrně delší  dobu života než  

příslušníci  jejich  druhu,  kteří  jsou  drženi  v zoologických  zahradách  a nejsou 

„zaměstnáváni“.“96

Nicnedělání vede k nudě. O to víc člověk potřebuje smysl, který ho udržuje v napětí 

a aktivitě, svými požadavky na splnění úkolů. Nezaměstnaní lidé mají tendence veškeré 

své chyby omlouvat nezaměstnaností. Nic od sebe nevyžadují a zbavují se tak veškeré 

odpovědnosti za svůj život. Ale jak náš autor klasicky říká, člověk může také jinak. 

Nemusí silám „sociálního osudu“ podlehnout. Může být činný v jiných oblastech, když 

to nejde v zaměstnání, a svůj nadbytek volného času trávit smysluplně. Podobně jako 

nečinnost funguje práce, která má charakter odcizení:

„[…] lidé, kteří si stěžují na to, že pracují osm nebo více hodin denně pro nějakého  

zaměstnavatele, pro jeho zájmy, vykonávají třeba u běžícího pásu stále stejný pohyb,  

stále stejný úkon s pákou stroje – čím neosobnější, čím normovanější, tím spolehlivější  

a žádanější. Za takových okolností může být práce přirozeně chápána jen jako pouhý  

prostředek k cíli, jako prostředek k vydělávání peněz, tedy k získání nutných prostředků  

pro vlastní život. Tento vlastní život začíná v tomto případě teprve ve volném čase, jeho  

smysl  spočívá  ve  svobodném  osobním utváření.  Přitom  bychom  samozřejmě  neměli  

zapomínat,  že  existují  lidé,  jejichž  práce  je  tak  vyčerpává,  že  se  po  jejím skončení  

jednoduše  svalí  k smrti  unaveni  do  postele,  aniž  by  se  mohli  pustit  do  něčeho  

opravdového; svůj volný čas mohou utvářet pouze tak, že jej přetvoří v čas na zotavení;  

nemohou  v něm  dělat  nic  jiného  a nic  rozumnějšího  než  spát.  Podnikatel  sám,  

zaměstnavatel,  není  však  také  vždycky  ve  svém  volném  čase  „svobodný“;  také  on  

nezůstává ušetřen uvedené deformace přirozeného poměru k práci.“97

96 FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 118-119.
97 Tamtéž, s. 115-116. Zdroj následujícího shrnutí v textu: Tamtéž, s. 109.
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Člověk má málo možností vykonávat odcizenou práci smysluplně a tak se realizovat. 

Přirozeným  vztahem  člověka  k práci  je  možnost  tvůrčí  realizace  hodnot,  která 

v odcizené  práci  zůstává  nenaplněna.  Odcizenou  prací  nemusí  být  jen  zaměstnání 

dělníka u běžícího pásu. Odcizenou aktivitu vyvíjí také bohatý člověk, který svůj život 

obětuje  honbě za  penězi.  Nedá se  nazvat  smysluplnou,  pakliže  jsou  pro  něj  peníze 

nadřazeny životu.

 Řekli  jsme  si  tedy,  že  sociogenní  příčiny  odcizení  V. E. Frankl  nachází 

především ve zmasovění, v mediální záplavě informací, v technickém přístupu, ve ztrátě 

tradic,  v nedostatku  napětí  a orientace,  což  vede  k apatii  a rozpadu  struktury  času, 

a v odcizené  práci.  Jako  další  příčiny  odcizení,  po  způsobu  života  uvnitř  moderní 

civilizace,  spatřuje  Frankl  útěk  před  zodpovědností  a provinění  se  vůči  vlastnímu 

svědomí. Seznává, že lidé často jako omluvu svého jednání používají únik do zdánlivé 

osudovosti,  podobně,  jako  jsme  to  mohli  pozorovat  na  příkladu  nezaměstnaných. 

Osudem může být charakter, rasa, třída atd.98 V tom Frankl spatřuje slabošství, zříkání 

se odpovědnosti za svůj život:

„Je tomu přece tak, že se člověk vůbec – ne pouze neurotik – neustále, jak se zdá, snaží  

své odpovědnosti uniknout, a místo toho, aby se zodpovídal (ať už před kýmkoli, ať je to  

před  společností,  vlastním  svědomím,  nebo  před  svým  Bohem),  se  snaží  omlouvat.  

Vědomí  své  odpovědnosti  potlačuje;  svou  svobodu  popírá,  a sice  tím,  že  neustále  

nastrkuje proti svobodě soka svobody: osud. K tomuto účelu se pak omlouvá různým  

způsobem: svou svobodu si schovává za domnělou osudovost jak ze svého okolí, tak ze  

svého nitra, tak i ze světa svých současníků.“99

Lidé skrývají  svou vlastní  svobodu vůle za údajnou slabost  vůle,  za vlivy výchovy 

a prostředí.  Tím  se  chtějí  zprostit  viny.  Ale  chyby  výchovy  apod.  nejsou  žádnou 

omluvou. Mají se naopak stát výzvou, úkolem pro převychování, pro sebevýchovu. Je 

98 Popis úniku před zodpovědností pochází z těchto míst: Tamtéž, s. 92-97. Dalo by se to přirovnat 
k symbiotickému vztahu, který popsal E. Fromm, a jemuž se věnujeme na  s. 38. V mase, do 
které se ukryje, člověk dle V. E. Frankla jedná tak, jako by byl pouhým dílem nějakého celku, 
jako by za výsledek jednání nenesl sebemenší odpovědnost. Ale tímto stylem existence, svým 
odvoláváním se na osud, na něco jiného mimo něj, co ho údajně ovládá, řídí a determinuje, se  
odcizuje  vlastním  možnostem  existence  a nikdy  nenajde  skutečný  smysl.  Nepřekoná  tak 
odcizení, ve kterém žije.

99 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 33.
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přesvědčen, podobně jako existencialisté, že lidé utvářejí svůj osud sami, a zdůrazňuje 

váhu lidské svobody a volby:

„Vždycky má člověk jistý  volný  prostor,  také vůči  vazbám a vlivům ze strany svého 

kolektivu. Může se nechat od nich ovlivnit, ale nemusí. Vždycky může také jinak. […]  

člověk  je  odpovědný  a svobodný  také  vůči  oněm  psychologickým,  biologickým  

a sociologickým  podmíněnostem,  které  vůči  němu  primárně  vystupují  jako  něco  

osudového.“100

Podmínkám, např. biologickým, mohou lidé vzdorovat a zaujmout k nim postoj, ne je 

pouze zneužívat jako své alibi. Mají se snažit přes svoje znevýhodnění o to více, zajít 

proti němu tak daleko, jak je to jen možné a tak demonstrovat to lidské v sobě.

„Člověk není svobodný od podmínek, nýbrž pouze svobodný k tomu, aby k nim zaujal  

stanovisko. Ale podmínky jej neurčují jednoznačně. Neboť koneckonců záleží na něm,  

aby rozhodl, zda podmínkám podlehne, nebo zda se jim podrobí. Existuje totiž prostor,  

v jehož rámci se může nad ně pozdvihnout, čímž se vůbec teprve pozdvihne do lidské  

dimenze.“101

Dělají  chybu,  pokud  svůj  osud  považují  za  zpečetěný  a příliš  brzy  skládají  zbraň. 

Takový fatalistický postoj  ochromuje  vůli  vzdorovat  a oni  v důsledku toho skutečně 

svůj  osud  nezmění.  Vnitřní  svobodu  vzhledem k zdánlivě  velmi  silným vlivům,  ze 

strany prostředí atd., má člověk až do posledního dechu. V poslední instanci je lidské 

chování diktováno nikoli podmínkami, nýbrž rozhodnutím, které člověk činí:

„[…]  [lidé]  měli  možnost  být  „typickými“  reprezentanty  své  „rasy“  nebo  sociální  

funkce; a přece to neudělali a rozhodli se pro to, být „atypickými“. Proto můžeme říci:  

neexistují vůbec žádné typy, které člověka v jeho chování jednoznačně determinují.“102

Člověk má úkol se s podmínkami nějak vypořádat a postavit se nad ně. I kdyby to mělo 

být formou smíření se s nimi, v jistých skutečně osudových, nezměnitelných případech, 

díky  čemuž  se  přes  ně  může  nějakým způsobem  přenést.  Za  nejdůležitější  příčinu 

odcizení,  po  všech  dílčích,  které  jsme  si  zatím  vyjmenovali,  považuje  Frankl 

100 Tamtéž, s. 42. Shrnutí týkající se potlačování svědomí pochází z tohoto zdroje: Tamtéž, s. 65.
101 Tamtéž, s. 109.
102 Tamtéž, s. 65.
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neuposlechnutí vlastního svědomí, ač se k tomu vyjadřuje stručně. Je přesvědčen, že 

člověk má při svém rozhodování v zásadě jen dvě možnosti.  Poslechnout hlas svého 

svědomí nebo jít proti němu. Pokud člověk nejedná v souladu se svou vnitřní integritou, 

je-li jeho svědomí systematicky a metodicky potlačováno a dušeno, zrazuje svou vlastní 

osobnost a odcizuje se sám sobě. Ve shodě s názory E. Fromma pak člověk pociťuje 

nejasný pocit viny a není se svým životem spokojen.

 Dozvěděli jsme se, že odcizení, které V. E. Frankl nazývá existenciální frustrací, 

se v jeho pojetí dá rozdělit  na individuální a sociální. První situace nastává,  když se 

člověk odcizuje sám sobě, druhá v případě,  že se cítí  být izolován od ostatních lidí. 

Existenciální  vakuum  způsobuje  nový  druh  neurózy,  kterou  Frankl  pojmenoval 

„noogenní“.  Ta  se  projevuje  pochybováním o smyslu  života  a ubíjející  nudou.  Je  to 

problém vlastní  lidskému způsobu existence,  nejedná se o nic  chorobného.  Odcizení 

přichází  do  vědomí  zejména  v období  puberty,  při  konfrontaci  s událostí,  která  má 

charakter otřesu, jako je např. smrt blízké osoby, a při nedělní neuróze. Příčin odcizení 

nachází Frankl vícero. Ačkoli to neříká tak výslovně jako E. Fromm, stojí podle něj za 

nedostatkem smyslu v životě moderního člověka především špatný způsob života ve 

vysoce  industrializovaných  společnostech.  Jedinec  je  v nich  důsledkem  zmasovění 

izolován a postrádá smysl. Je zmaten v záplavě informací, kterých se na něj ze všech 

stran  hrne  více,  než  je  schopen  vstřebat.  Strádá  všeobecně  rozšířeným technickým 

přístupem, v němž se s ním zachází jako s věcí. Trpí ztrátou tradic, nedostatkem napětí 

a orientace. Absence povinnosti a úkolu vede k apatii a k rozpadu struktury času. Pocit 

nesmyslnosti  zhoršuje  také  odcizená  práce.  Po  špatném  způsobu  života  v moderní 

společnosti 20. století shledává Frankl další závažnou příčinu odcizení v lidské tendenci 

k zříkání se odpovědnosti a v úniku k nějaké formě osudovosti. Člověk je nejistý, neví, 

co má dělat a neuvědomuje si, že musí vzít svůj život do vlastních rukou, že jedině on 

sám je za sebe zodpovědný. Musí si uvědomit, že má svobodu se svým životem naložit 

dle svého uvážení, postavit se podmínkám. Lidé mají sklon sami sebe, zbytečně, stavět 

do  rolí  bezmocných  loutek.  Nejvážnější  příčinou  odcizení  je  však  podle  Frankla 

provinění se vůči vlastnímu svědomí, kdy člověk nežije svůj život v souladu s ním, což 

se nutně projevuje jeho nespokojeností. Nyní se v další podkapitole podíváme na to, jak 

se lidé dle Frankla snaží s odcizením naložit a jak by s ním naložit  měli.  Nejprve si 
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přiblížíme  marné  a neúčinné  pokusy  o jeho  řešení,  posléze  představíme  funkčí 

překonání odcizení.

3. 2 Neautentické a autentické překonání odcizení

V. E. Frankl  rozlišuje  tři  reakce  na  odcizení.  Považuje  za  ně  konformismus, 

totalitarismus a neuroticismus. Když se lidé vlivem odcizení upínají k prvním dvěma 

jmenovaným,  ke  konformismu  a totalitarismu,  pokoušejí  se  tím  pravděpodobně 

překonat sociální odcizení, snaží se nelišit od ostatních lidí, zapadnout, zmírnit tak pocit 

osamění  a individuální  bezmoci.  Frankl  se  jimi  však,  ač  je  opakovaně  na  různých 

místech zmiňuje, detailněji nezabývá. Říká k nim pouze následující:

„[…] [člověk] je divý po tom, buď jen chtít to, co dělají jiní, nebo dělat jen to, co jiní  

chtějí. V prvním případě máme co činit s konformismem, ve druhém s totalitarismem.  

Vedle konformismu a totalitarimsu nastupuje však jako třetí důsledek existenciálního  

vakua specifický neuroticismus.“103

Lidé,  kteří  reagují  na odcizení konformismem a totalitarismem, ho nejspíše potlačují 

hlouběji, než lidé, u kterých propukne neuroticismus. Tímto neuroticismem Frankl míní 

námi  zmiňovanou  noogenní  neurózu  (viz  s. 59),  která  ho  logicky  z hlediska  jeho 

lékařského  zaměření  zajímá  nejvíce.  I my  se  na  něj  proto  soustředíme.  Do  pojmu 

neuroticismu můžeme zahrnout mnoho rozmanitých položek. Existenciální frustrace je 

nicméně spojena především s únikovou reakcí  nebo nějakou náhražkou, kterou bývá 

frustrovaná vůle ke smyslu podle okolností kompenzována. Takové snahy mohou mít 

nejrůznější  formy,  za  všemi  však  stojí  pokus  vypořádat  se  s neuspokojivým stavem 

odcizené existence. Avšak místo toho, aby se svým potížím postavil čelem, neurotický 

člověk se často snaží vyhnout se konfrontaci s nimi a pokouší se jen před nimi schovat, 

zakrýt  si  oči  a nevidět  je,  nebo soustředit  pozornost  na  něco jiného,  čímž se docílí 

stejného  efektu.  Tím ale  problémy nepřestanou  existovat  a nebudou  odstraněny.  Do 

takových reakcí  na  noogenní  neurózu patří  zacílení  na  seberealizaci,  celkový smysl 

života  či  na  slast,  uchýlení  se  do  sebezapomnění  nebo k nenávistnému  způsobu 

existence.  Do  pokusu potlačit  vědomí  odcizení  řadíme  orientaci  na  povrchní  formu 

zábavy, práce či sexuality, věnování přílišné pozornosti své vlastní osobě či regresivní 

103 Tamtéž, s. 8.
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upadnutí  do  apatie.  Těmito  pokusy  o překonání  odcizení  se  budeme  zabývat  na 

následujících stránkách.

  Je-li  člověk  frustrován v hledání  smyslu,  snaží  se  vnitřní  prázdnotu  nahradit 

něčím jiným. Pokouší se zacílit  na něco ve svém životě,  od čeho očekává dosažení 

smyslu a překonání odcizení. Ale obvykle si za takové cíle vytyčuje nesprávné věci. 

Lidé, kteří pociťují existenciální vakuum, hledají způsoby, jak se seberealizovat. Často 

si sebeaktualizaci stanovují přímo za cíl a snaží se ji všelijak urputně získat, ale čím 

více se na ni zaměřují, tím spíše ve svém záměru selhávají.104 Frankl je přesvědčen, že 

takto seberealizace nikdy nedosáhnou. Člověk se podle něj může seberealizovat pouze 

v tom  rozsahu,  v němž  naplňuje  smyslu  –  venku  ve  světě,  nikoli  v sobě  samém. 

Seberealizace se tedy vymyká stanovení cíle, dostavuje se, stejně jako štěstí, jakožto 

vedlejší účinek sebetranscendence. Často se lidé také snaží překonat odcizení tím, že se 

pokouší  najít  celkový smysl  svého života,  nebo života  vůbec.  Ale  to  je  dle  názoru 

V. E. Frankla marný boj, tudy cesta ke smyslu nevede. Je to především špatně položená 

otázka.  Přirovnává  to  ke  hře  v šachy,  kde  nelze  vznést  dotaz,  jaký  je  nejlepší  tah, 

obecně. Vždy se musí vztahovat ke konkrétní situaci, stejně jako smysl. Lidé nesmí 

propadnout  beznaději  a snažit  se  udělat  pouze  to  nejlepší,  to  by  jejich  činnost 

ochromilo. Měli by zkoušet naložit se svým životem co nejlépe a nejsprávněji, ale se 

zřetelem k aktuálním podmínkám své nynější situace.

 Pokud si jedinec klade za cíl seberealizaci nebo hledá celkový smysl, postupuje 

špatně.  Dalším  pokusem o řešení  existenciální  problematiky  je  situace,  za  které  se 

člověk  snaží  vyplnit  vnitřní  prázdnotu  slastí.  Dle  Frankla  jsou  slast  a štěstí 

psychologickým artefaktem. Štěstí není cílem našich snah, je důsledkem jejich splnění. 

Je tedy pouze jakýmsi vedlejším účinkem, konečným efektem snažení, nelze jej získat 

zacílením na něj samotné. Kdyby byla slast smyslem života, pak by život neměl vůbec 

žádný  smysl.  Protože  slast  je  stav,  proces  v gangliových  buňkách  mozku.  Toto 

bezútěšné pojetí života pak nutně vede k pochybování o jeho smyslu, nijak tedy situaci 

existenciálního vakua neprospívá. Smysl životu může dát radost, ne slast. Přesto smysl 

104 Pro  účely popisu  lidských snah  o dosažení  seberealizace,  nalezení  celkového smyslu  života 
a spatřování smyslu ve slasti,  bylo čerpáno z těchto míst:  Tamtéž,  s. 10-12; 177. FRANKL, 
V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 2; 52; 71.  Konkrétnímu smyslu se věnujeme na s. 80.
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radosti nemůže spočívat v ní, ale musí ležet mimo ni samu.105 Ke štěstí totiž člověk 

potřebuje nějaký důvod. Frankl říká, že radost máme vždy z něčeho, tedy teprve citová 

intence hodnot může udělat člověku opravdovou radost. Ve slasti oproti tomu člověk 

nedospívá do říše předmětů a hodnot, jeho prožívání je uzavřené v momentální situaci. 

Tento názor můžeme ilustrovat na příkladu drog, kdy jejich uživatel sice subjektivně 

něco pociťuje, ale neděje se to skutečně v prostoru a realitě světa kolem něj. Takový 

jedinec zůstává uzavřen sám v sobě, ve své fantazii a nevychází ven:

„Mladí  lidé  jsou  ve  své  původní  vůli  ke  smyslu  frustrováni.  Pak  vezmou  LSD  

a najednou pro ně nabývá svět, který se jeví jako bezesmyslný, obrovskou smyslovou  

plnost. Ale to není žádný smysl, nýbrž pocit smyslu. A mladí lidé se spokojují s pouhými 

pocity smyslu a to skrývá velké nebezpečí. […] mladí lidé, kteří berou LSD, se spokojí  

s tím, že uniknou ze smyslové prázdnoty tím, že si opatří subjektivní pocit smyslu, ale  

procházejí a žijí mimo opravdové úkoly venku ve světě.“106

Radost je intencionální cit v protikladu k pouhé slasti, která je citem stavovým. Jak se 

ukázalo, slast není schopna překonat odcizení a dát životu smysl. Stejně tak ani zacílení 

na seberealizaci nebo celkový smysl života  nejsou cestami, které by vedly ze stavu 

odcizení.  Další  takovou  snahou,  kterou se  člověk  v hojném počtu  snaží  vymanit  se 

z existenciálního vakua, je únik do sebezapomnění, nejčastěji nějakým druhem odcizené 

zábavy, práce, sexuality či apatií. Tím se však také neodstraňuje jádro problému, jelikož 

skutečným obsahem takového úniku je oddálit uvědomění odcizení. Frankl píše: 

„A při  všem tempu vznike  dojem,  jako  by  člověk,  který  neví  o žádném cíli  v životě,  

probíhal  cestu  života  s nejvyšší  možnou  rychlostí  jen  proto,  aby  nezpozoroval  tuto  

bezcílnost.“107

Sebezapomnění  zahrnuje  mnoho  variací.  Za  účelem  otupení  svého  vědomí  člověk 

vynalezl přehršel způsobů jak se zabavit. V jejich vymýšlení je značně kreativní. Opájí 

se alkoholem, drogami, ohlušuje se hlasitou hudbou, fyzicky se unavuje tancem nebo 

sportem, atd. Do mimořádné škatulky bychom mohli zařadit pasivní prožívání, v němž 
105 V této  souvislosti  Frankl  cituje  Kierkegaarda,  který  řekl,  že  se  dveře  ke štěstí  otvírají  ven.  

FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 55.
106 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 17.
107 FRANKL, V. E.,  Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 120. Materiál k dalšímu textu byl čerpán 

odsud: Tamtéž, s. 45.
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člověk může např. sledovat nějaký zápas či film. Jedinec tohoto typu se uspokojuje tím, 

že někdo jiný, mnohdy často pouze fiktivní postava, prožívá a vykonává něco, co by 

měl vykonat on sám. Zabaví se tím, ale smysl a tím účinné překonání odcizení v tom 

nenalezne. Takové chování Frankl přirovnává k neurotickému útěku. V něm také člověk 

zapomíná  na  sebe  a na  povinnost,  žije  pouze  přítomným okamžikem mimo veškeré 

závazky.  Smysluplné  chování,  zdůrazňuje  V. E. Frankl,  je  oproti  tomu historické.  Je 

zakotveno v dějinném kontextu, zakládá se na minulosti a vztahuje se na budoucnost. 

Čas  od  času  je  v pořádku  odvracet  se  od  smysluplného  života  k nějakému  druhu 

opojení, třeba v obdobích svátků. Poskytuje to úlevu od tlaku odpovědnosti. Ale nic se 

nemá přehánět. Nesmí se zapomínat na smysl a hodnoty. Jedině, když na ně člověk bere 

zřetel  a jedná  v souladu  s nimi,  je  schopen  překonat  odcizení.  Rozptýlením  do 

sebezapomnění se neřeší problém, jen to pomáhá na čas nemyslet na věci, které nám 

jsou nepříjemné: 

„Člověk, který se pokusí rozptýlit se z neštěstí, nebo se otupit, neodstraňuje neštěstí ze  

světa,  ale  pouze  se  zbavuje  následků  neštěstí:  odstraňuje  stav  pocitu  nelibosti.  

Rozptýlením, nebo otupěním „dělá, že o ničem neví.“ Pokouší se utéci před skutečností.  

Utíká se třeba do opojení.“108 

Zavřeme-li  oči  před  skutečností,  tím se  ještě  nestane  neskutečnou.  Problém nebude 

anulován tím, že bude zahnán do nevědomí. Vždy tam pod povrchem bude existovat 

a bude náš život činit plochým a odcizeným:

„A je-li nešťastný a dá si jednu whisky, bude méně nešťastný a whisky je toho příčinou.  

Ale důvod pro to, aby byl nešťastný, nebude tím ještě dávno sprovozen ze světa. Ve světě  

se přece nic nemění.“109

Teprve kdyby takový člověk něco podnikl a vzal by svůj osud do svých rukou, teprve 

pak by jednal jako člověk a nereagoval by pouze jako aparát. Chování, jehož cílem je 

sebezapomnění a ve kterém člověk utíká před odpovědností a smyslem, můžeme označit 

108 Tamtéž, s. 109-110. Viz pozn. 78. Podobného názoru je i E. Fromm: „Jestliže není zabraný do  
práce,  musí  používat  řadu únikových  cest,  které  naše  kultura  nabízí,  aby  se  ochránil  před  
děsivou zkušeností toho, že se ocitá sám se sebou a dívá se do propasti vlastní neschopnosti  
a lidské bídy.“ Fromm, 2003, s. 90. Viz pozn. 6.

109 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 156.
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za jistý druh regrese.110 Tou je míněn sestup k primitivnějším formám existence. Regrese 

by  se  dala  přirovnat  k apatii,  kterou  popisuje  ve  svých  knihách  v souvislosti 

s koncentračním  táborem.  Říká,  že  taková  apatie  vězně,  která  po  prvotním  šoku 

a zoufalství nevyhnutelně přichází, je vlastně sebezáchovným mechanismem, kterým se 

člověk přizpůsobuje prostředí. Hrůzy, které každodenně zažívá, otupují jeho city, takže 

po nějaké době už ho nevytrhnou z letargie, zevšední mu, zvykne si na ně a nevyvolají 

u něj už žádnou odezvu. Člověka, který žije tímto způsobem, připodobňuje formulací 

„žijící mrtvola“. Je možné, že člověk v moderní společnosti žije právě tak. Jeho život je 

natolik odcizený, že v jistém sebeobranném mechanismu sklouzává do podobného stavu 

apatie,  lhostejnosti  a nudy,  případně agrese a podrážděnosti.111 Frankl takovou situaci 

označuje jako regres k primitivitě, kdy veškeré snažení je soustředěno na přítomnost, na 

bezprostřední  potřeby.  Takový  člověk  postrádá  jakoukoli  orientaci  na  hodnoty  nebo 

smysl.  Podobné  zaměření  můžeme  sledovat  u některých  psychicky  nemocných 

pacientů.  Je  to  však  jen  dočasně  účinné  řešení,  nepomáhá  řešit  příčiny.  To,  co 

V. E. Frankl  zdůrazňuje,  je  možnost  zaujetí  svobodného  duchovního  postoje 

k podmínkám  prostředí.  K tomu  je  však  zapotřebí  mít  duchovní  oporu  ve  smyslu. 

Člověk se má snažit zůstat duševně čilým a neupadnout do apatie.

 Do  regresivního  typu  úniku  z odcizení,  do  sebezapomnění,  které  si  právě 

popisujeme,  kromě roztýlení  se  zábavou a reagováním apatií,  také  patří  snaha vidět 

smysl života v práci, ve vydělávání peněz, v majetku. Zastánci těchto hodnot se pokouší 

utéct  před  skutečným životem do  života  v povolání.  Posedlost  prací  však  vede  jen 

k většímu odcizení:

„Kdo nezná typ lidí, kteří se vyčerpávají vyděláváním peněz a pro získávání prostředků 

k životu zapomínají na bezprostřední život. Vydělávání peněžních prostředků k životu se  

jim stalo sebeúčelem.“112

110 Tento  jev  jsme  již  částečně  popsali  na  s. 65,  kde  popisujeme  apatii  v důsledku  nečinnosti 
a nezaměstnanosti. Pro popsání apatie jsme využili těchto zdrojů: FRANKL, V. E. A přesto říci  
životu ano, pozn. 5, s. 30-34. FRANKL, V. E.,  Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 45; 100-104; 
110.

111 Zde bychom připomněli reakce studentů a nezaměstnaných na zakoušení existenciálního vakua, 
o kterých  jsme  se  již  zmiňovali  (viz  s. 59).  Pro  srovnání  uvedeme  ještě  sociální  kritiku 
E. Fromma, která se týká otupení citů vlivem médií (viz s. 27).

112 FRANKL, V. E.,  Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 116-119. Připomínáme orientací na „mít“ 
E. Fromma (viz  s. 36) Dle  jeho  názoru  člověk  pracuje  a shromažďuje  peníze,  nikoli  však 
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Tím, že svůj život lidé soustředí na peníze, se odcizují vlastní existenci a nikdy tímto 

způsobem nedojdou sebenaplnění.  Uvědomí si  to  často až v případě,  kdy nemají  na 

programu žádnou činnost, která by mohla přehlušit jejich vnitřní prázdnotu.

„Kdo by neznal tu těžko skrývatelnou bezútěšnost ve výrazu obličeje lidí, kteří museli na  

neděli opustit svou práci, a sami zůstali „ve štychu“, když napříkald zmeškali schůzku  

nebo nedostali lístky do kina. „Opium lásky“ pak není po ruce, popř. víkendová činnost  

je  před nimi momentálně uzavřena – ta  víkendová činnost,  která by měla přehlušit  

vnitřní pustinu.  Tu však potřebuje člověk,  který je pouze člověkem práce,  ničím než  

člověkem práce.  […] V jednom kuse se tím pokouší utéci sám před sebou – marně,  

a sice proto, že v neděli, tehdy, kdy se čilý běh na dvacet čtyři hodin zastaví, opět před  

ním stojí celá bezcílnost, bezobsažnost a bezesmyslnost jeho existence.“113

Jedná se o tzv. „nedělní neurózu“, kterou jsme již zmiňovali (viz s. 61). Člověk nemůže 

být  degradován  na  pouhý  prostředek  pracovního  procesu,  na  prostředek  vydělávání 

peněz.  V tom nenachází  smysl.  Naopak práce má být  tím prostředkem, a to  k účelu 

smysluplného  života  člověka.  Únik  do  sebezapomnění,  coby  snaha  vymanit  svou 

existenci  z negativního  vlivu  odcizení,  tedy obsahuje  výše  zmiňované  rozptýlení  se 

zábavou  a prací  a mimo  apatii  zahrnuje  také  pomyslnou  kolonku  s názvem 

„sexualita“.114 Problémem  je,  že drtivá  většina  milostných  vztahů  nemá  kvalitu 

opravdové lásky. Ve společnosti jsou majoritní spíše nezávazné, a často jen sexuální, 

vztahy.  Muž např.  může dávat přednost nějakému typu ženy, ale to postrádá kvalitu 

osobního vztahu,  není  to  hodnotné.  Takový člověk může někoho „mít“,  vlastnit,  ale 

nemá  ho  skutečně  rád,  proto  to  nepomůže  zaplnit  prázdný  prostor  v jeho  nitru, 

nepřekoná tak odcizení. Co člověk vlastní, může vyměnit. Žena na druhé straně často 

staví do popředí svou tělesnost a snaží se co nejvěrněji reprezentovat typ, který je právě 

v módě. Tím se ale stává nevěrná sama sobě, odcizuje se svému Já. Frankl píše:

zásadně pro radost a potěšení ze života, které z nich lze získat, ale aby šetřil a investoval a byl 
úspěšný. Osobní štěstí a radost nejsou již skutečnými cíly života. Moderní člověk věří, že jedná 
ve prospěch svého zájmu, zatímco ve skutečnosti  jsou jeho hlavní  starostí  peníze a úspěch. 
Fromm, 1997, s. 109. Viz pozn. 7.

113 FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 120.
114 K popisu odcizené sexuality jsme využili následujících zdrojů: FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, 

pozn. 78, s. 13-15. FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 129; 131; 132.
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„A toto znehodnocení spočívá v odlidštění. Neboť opravdu lidská sexualita je vždycky  

už také něčím víc než pouhou sexualitou, a to v tom smyslu, že je výrazem snahy po  

lásce. Není-li jí však, pak také nedochází k plnému lidskému požitku.“115

Zdůrazňuje,  že  skutečně  smysluplným  vztahem  dvou  partnerů,  který  jediný  může 

překonat  odcizení,  může  být  pouze  zralá  láska.  Láska  existuje  jedině  k osobě,  ne 

k objektu, kterého je využíváno jen jako prostředku k tomu, aby si na něm člověk vybil 

sexuální vzrušení a napětí. Odcizená sexualita je pojímána jako pouhé uspokojení pudu 

a partner je znehodnocen jako pouhý objekt takového pudu. Promiskuitu tak Frankl vidí 

jako  důsledek  regrese,  kdy  dochází  pouze  k výběru  objektu.  Takovým  lidem 

k uspokojení  postačí  i prostituce,  vztah  na  její  úrovni  ovšem  existenciální  vakuum 

odstranit nedokáže. Ještě níže stojí pornografie, kde už chybí i člověk coby objekt, vztah 

se tedy vytrácí úplně.

„Neosobě odpovídá nevěra. Tato nevěra se však stává v takových erotických vztazích  

nejen možnou, ale také nutnou. Neboť tam, kde chybí kvalita štěstí z lásky, musí být  

tento nedostatek kompenzován kvantitou sexuálních požitků […].“116

Oproti tomu v lásce je sexuální akt výrazovým prostředkem duchovní intence. Popsali 

jsme si již několik způsobů, kterými se člověk snaží překonat své odcizení. Je to přímé 

zaměření  se  na  seberealizaci,  na  slast,  kladení  otázky  po  celkovém  smyslu, 

a v neposlední řadě únik do nějakého způsobu regrese, za účelem zapomenutí na sebe 

sama. Do pokusů o sebezapomnění řadíme rozptýlení povrchní zábavou a sexualitou, 

přehnané zaměření na práci a apatii.

 Mezi  další  klamné  pokusy o únik  z existenciálního  vakua  dále  řadíme  sklon 

k přehnané sebeinterpretaci a vůli k moci. Vůle k moci obnáší sklon k destruktivitě.117 

Dle Frankla je zlo v každém přítomno jako možnost, ale ne v každém se toto zlo stane 

skutečností. Je toho názoru, podobně jako E. Fromm, že člověka vede k zabíjení nebo 

k přání zabíjet právě pocit bezesmyslnosti a nehybnosti, tedy odcizení. Agrese může být 

115 FRANKL,  V. E.,  Vůle  ke  smyslu,  pozn. 78, s. 13. Následující  popis  jsme  čerpali  odsud: 
FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 140. Viz pozn. 78.

116 FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 132.
117 Popis destruktivity člověka pochází z těchto míst:  FRANKL, V. E.,  Vůle ke smyslu, pozn. 78, 

s. 29; 70; 156-158.
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zaměřena i proti vlastní osobě a může dojít až k sebevraždě. Člověk se tedy rozhoduje 

pro sebevraždu z důvodu, že ve svém životě postrádá smysl. Pojem „agrese“ však podle 

Frankla není úplně vhodný, protože na noogenní úrovni se agrese přeměňuje v nenávist. 

Ta  je,  na  rozdíl  od  agrese,  intencionálně  zaměřena  na něco,  co  nenávidím nebo na 

někoho, koho nenávidím. Překonat svou agresivitu může jedinec teprve tehdy, jestliže 

mu dokážeme, že nemá žádný důvod nenávidět, že je svobodný a také odpovědný za to, 

zda se se svou agresivitou identifikuje, nebo zda se od ní distancuje. Je zdůrazňováno, 

že vždy záleží především na osobním postoji. Nezáleží na tom, jak silné jsou impulsy, 

ale na tom, jaké stanovisko k nim jedinec zaujímá. Zbývá tedy popsat už jen poslední 

nesprávný typ úniku z odcizení. Tendence k sebeinterpretaci, neboli hyperreflexi, obnáší 

přílišné sebepozorování.  Sklon pozorovat sebe sama,  všechno přehnaně rozebírat,  se 

vyskytuje právě tehdy, když se život stal bezesmyslným a prázdným:

„Přehnaný  sklon  k sebeinterpretaci  se  dá  sám  interpretovat  jako  reakce  na  pocit  

bezesmyslnosti. Tak jako se bumerang vrací k lovci, který jej hodil, pouze tehdy, když  

mine  svůj  cíl,  svou  kořist,  tak  se  obrací  člověk  teprve  tehdy  sám  k  sobě,  zabývá  

a zaměstnává se teprve tehdy interpretací sebe sama, jestliže ztroskotalo jeho původní  

naléhavé úsilí, je-li frustrován v hledání smyslu.“118

Takový jedinec sám sebe horlivě, jaksi neuroticky, sleduje, protože trpí nedostatkem 

obsahu života. Člověk, který je zaměřen sám na sebe a ne na něco venku ve světě, co ho 

přesahuje,  tedy  jedinec,  který  neprožívá  nebo  neuskutečňuje  sebetranscendenci,  je 

vlastně narušen. Pro objasnění přidává Frankl příklad:

„Schopnost oka vnímat svět mimo sebe samo je narušena v té míře, v níž oko byť jen  

minimálně vnímá sebe samo, popřípadě něco uvnitř sebe sama. Také naše schopnost  

vidění je sebetranscedentní.“119

Podle V. E. Frankla se tedy lidé snaží překonat odcizení, které je pro ně neúnosné, řadou 

nejrůznějších způsobů, které nicméně jejich problémy skutečně neřeší. Snaží se chybně 

zacílit na seberealizaci přímo nebo hledají celkový smysl života, místo aby se zaměřili 

vždy na konkrétní smysl každé situace, ve které se nacházejí. Pokouší se o neurotický 

118 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 10.
119 Tamtéž, s. 109.
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únik z odcizené reality, při němž se snaží vyhnat z mysli vědomí bezesmyslnosti svého 

života a upadají  do nejrůznější  forem sebezapomnění.  Ať už jde o zábavu,  přehnané 

zaměstnávání  se  nebo  naopak  apatii,  odcizenou  sexualitu,  destruktivní  snahy  nebo 

sebestředné  pozorování,  vše  jsou  to  mylné  a pouze  provizorní  způsoby,  které 

existenciální  vakuum  účinně  odstranit  nedokážou.  Jediným  správným  a účinným 

způsobem  překonání  odcizení  je  sebetranscendence,  která  je  vyjádřena  ve  hledání 

smyslu a přijetí odpovědnosti vůči němu a své vlastní existenci:

„Ale být člověkem, toho se může opět dosáhnout pouze v té míře, v níž to bude chápáno 

jako odpovědnost vůči úkolu, vůči naplnění smyslu. Podporujeme-li člověka k tomuto 

pocitu odpovědnosti  za smysl,  za jeho smysl,  pak jsme tím udělali  rozhodující  krok  

k překonání  existenciálního  vakua.  […]  Čím živější  je  pocit  odpovědnosti  nějakého  

člověka, tím více je imunní vůči kolektivní neuróze, masové neuróze, existenciálnímu  

vakuu.“120

V. E.  Frankl pro tyto účely vytvořil metodu logoterapie, jejímž psychoterapeutickým 

cílem je,  aby člověk prožíval  život  jako úkol.  Někdy bývá Franklem také nazývána 

existenciální  analýzou,  zřejmě  po  vzoru  Ludwiga  Binswangera,  s nímž  má  mnoho 

společného, především orientaci  na existencialistickou filosofii.  Binswanger  pacienty 

psychoanalýzy mezi prvními pojímal jako osoby, ne jako pouhé mechanismy.121 Úkolem 

logoterapie  je  poskytnout  člověku  pomoc  v jeho  hledání  smyslu.  Frankl  ji  nazývá 

„výšinnou“ psychologií, analogicky k zažitému pojmu hlubinné psychologie, a říká, že 

bychom  lidskou  existenci  měli  vidět  nejen  v její  hloubce,  ale  také  v její  výši. 

Logoterapie  má  být  něčím,  co  překonává  nedostatky  teorií  S. Freuda  a A. Adlera. 

Nechce nahradit dřívější směry psychoterapie, chce je jen nadstavit:

„Existenciální analýza není náhražkou dosavadní psychoterapie,  nýbrž má být jejím  

nezbytným doplněním.“122

120 Tamtéž, s. 19. Následující shrnutí týkající se logoterapie pochází z těchto míst: Tamtéž, s. 5; 56. 
FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 12; 13; 21-28; 42-43; 46; 49; 75; 80.

121 Ludwig Binswanger založil psychoterapeutický směr zvaný „daseinanalýza“, nebo právě také 
„existenciální analýza“. Kromě existencialistů byl ovlivněn filosofickými koncepty E. Husserla, 
M. Heideggera a M. Bubera.

122 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 93.

78



 

Psychoanalýza je dle něj nedostatečná, jejím cílem je navodit kompromis mezi nároky 

nevědomí a požadavky reality. Snaží se přizpůsobit jedince vnějšímu světu, který často 

vyžaduje odpírání jeho pudům. Individuální psychologie jde o něco dál, nechce pouhé 

přizpůsobení, chce utváření skutečnosti. Ke kategoriím přizpůsobení a utváření Frankl 

připojuje třetí, a tou je kategorie vnitřního naplnění. Poslední kategorie je zaměřena na 

hodnotovou možnost uloženou osobnosti jedince, o jejíž uskutečnění v životě jde. Tyto 

kategorie jsou demonstrovány na příkladu člověka z nuzných poměrů, který místo aby 

se  poměrům  přizpůsobil,  utváří  svůj  život  tak,  že  může  studovat  a dosáhne  např. 

povolání lékaře a bohatství. Ale to ještě neznamená, že je vnitřně naplněn. Může být 

přese všechen úspěch a bezpečí v životě nespokojený. Musí najít své místo ve světě, ve 

kterém najde smysl svého života a stane se tak v něm jedinečným a nenahraditelným 

a jeho život dojde naplnění. Frankl si je však vědom toho, že jeho metoda logoterapie 

v sobě obsahuje nebezpečí, totiž to, že osobní světový názor lékaře může být pacientům 

oktrojován. Tomu je třeba se vyhnout. Lékař má pacientovi pomoci k jeho vlastnímu 

hodnotovému a světovému názoru. Musí s ním vstoupit do diskuze a podrobit imanentní 

kritice  všechny jeho světonázorové  argumenty.  Má se  snažit  nabídnout  nemocnému 

oporu duchovním zakotvením, která by kompenzovala nejistotu člověka:

„Jedině  tato  duchovní  opora  je  s to  zachránit  člověka  před  tím,  aby  propadl  

charakterotvorným a typotvorným silám sociálního prostředí, ted před úpadkem.“123

Logoterapie pomáhá léčit člověka prostřednictvím orientace na smysl a hodnoty, vůči 

nimž má být odpovědným. V. E. Frankl v této souvislosti cituje F. Nietzscheho124 a po 

jeho vzoru říká, že kdo má proč žít, snese téměř každé jak. Víra v nějaký vyšší smysl 

nebo úkol má tedy psychoterapeutický a psychohygienický význam:

„Existenciální analýze tedy obecně záleží na tom, dát člověku prožít jeho odpovědnost  

za splnění všech jeho úkolů; čím více člověk chápe charakter života jako úkolu, tím  

smysluplnější se mu bude jevit jeho život.“125

123 FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 104.
124 Tamtéž, s. 68.
125 FRANKL,  V. E.,  Lékařská  péče  o duši, pozn. 78, s. 71.  Následující  shrnutí  pochází  odsud: 

Tamtéž, s. 51; 57-59; 61; 68; 72.
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Odpovědnost,  která patří  k základu lidské existence,  má zároveň také tvořivý prvek. 

Člověk  je  totiž  zodpovědný  za  svou  budoucnost,  a to  v každém  okamžiku.  Je 

odpovědný za to, jaké možnosti svým rozhodnutím uvede ve skutečnost. Úkol, který na 

člověka klade požadavky, se mění od jedince k jedinci, ale také od hodiny k hodině:

„Život, za nějž jsme převzali odpovědnost, znamená vždy a za všech okolností, v každé 

situaci pro nás úkol. […] naše existence, celá naše existence, a to v každém jednotlivém 

okamžiku, má vždy jiný, vždy se měnící, ale vždy nějaký smysl.“126

Smysl  je  vždy  konkrétní  a jedinečný,  vyjevuje  se  v požadavcích  dne  a v osobních 

úkolech. Znamená odpověď na konkrétnost všedního dne. Smysl celku nejsme schopni 

ze své omezené perspektivy postihnout. V. E. Frankl zdůrazňuje jednorázovost výskytu 

životní situace, v níž má člověk smysl naplnit. Tím se smysl stává vlastně absolutním, 

jelikož právě konkrétní člověk je jediný schopen na tento jedinečný úkol odpovědět. 

Člověk se musí přizpůsobovat šancím, které mu život skýtá a realizovat v nich hodnoty. 

Smysl se jeví vždy jen ve vztahu ke konkrétní životní situaci a k osobě. V životě nejde 

o udělování  smyslu,  nýbrž  o hledání  smyslu.  Člověk  má  schopnost  odkrývat  smysl 

nejen ve skutečném, ale také v možném, právě to tvoří jádro toho, co Frankl nazývá 

„vůlí ke smyslu“. Jedinečnost a jednorázovost jsou pro smysl tedy konstitutivní. Stejně 

tak i konečnost člověka.  Kdybychom totiž byli  nesmrtelní,  mohli  bychom odsunovat 

každé jednání do nekonečna, nezáleželo by na tom vykonat je právě nyní. Tváří v tvář 

smrti se nacházíme pod nátlakem, abychom využili času svého života. Člověk, který si 

uvědomuje svou smrtelnost, je vyburcován vzhledem k časové konečnosti své existence, 

přebírá odpovědnost za svůj život a za využití příležitostí k uskutečnění hodnot.127 Tím 

se  zvyšuje  odpovědnost,  kterou  máme  v každém  momentě  našich  životů.  V rámci 

prostoru konkrétnosti situace a osoby je každý člověk nenahraditelný a nezastupitelný. 

Měl by proto dospět k uskutečnění svých nejvlastnějších možností, které jsou pro něj 

jedinečné a jednorázové.

126 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 45.
127 Zdroje, ze kterých bylo čerpáno pro účely našeho shrnutí:  Tamtéž, s. 73-74; 150.  FRANKL, 

V. E.,  Lékařská  péče  o duši, pozn. 78, s. 69;  80-81;  80-81;  113.  Srov.  Heidegger,  viz  s. 10. 
Frankl je také toho názoru,  že na sebe člověk má vzít konečnost a vědomě počítat  se  svou 
vlastní smrtí, aby žil život smysluplně, tedy autenticky.
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 Řekli jsme si tedy, že Franklem navržená metoda logoterapie pomůže člověku 

překonat odcizení tak, že ho přivede k vědomí odpovědnosti vůči smyslu. Na rozdíl od 

psychoanalýzy a individuální psychologie jde logoterapie ještě o krůček dál, jelikož se 

nezabývá pouhým přizpůsobením jedince nebo utvářením skutečnosti, jde jí o naplnění 

člověka,  o realizaci  hodnotových  možností.  Prožitek  života  jako  úkolu  má  pak 

psychoterapeutický účinek. Vůle ke smyslu se však nedá nikomu nařídit, smysl nelze 

předepsat na recept. Pacient musí nalézt smysl sám. Lékař může nanejvýše dát smyslu 

zazářit a nechat na vůli pacienta, aby jej chtěl. Aktivita jedince hraje důležitou roli:

„Po smyslu života […] se nemáme ptát, ale máme na něj odpovídat tím, že za život  

přebíráme  odpovědnost.  Z toho  však  vyplývá,  že  se  odpověď  nemá vůbec  dávat  ve  

slovech, ale v činu, jednáním.“128

Při  hledání  smyslu  pomáhá svědomí.  Frankl  ho nazývá „orgánem smyslu“.  Musíme 

však přijmout riziko, že může být omylné. Chce to odvahu, poslouchat vlastní svědomí, 

ale  také  pokoru,  protože  svědomí druhého může mít  pravdu.  Frankl  zdůrazňuje,  že 

smysl je vždy konkrétní, má být hledán v každé jednotlivé životní situaci. Člověk v nich 

má realizovat možnosti,  uskutečnit  hodnoty.  Je odpovědný za to,  co takto uvede do 

existence. Jedinec má být tedy orientován na cíl, na něco mimo sebe sama. K podstatě 

člověka patří, že je otevřený světu. K němu je orientován tím, že sahá nad a mimo sebe 

po  smyslu  a hodnotách.  Být  člověkem  znamená  přesahovat  sama  sebe,  být  vždy 

zaměřený na něco nebo na někoho, na ideu nebo na osobu:

„Podstata  lidské  existence  spočívá  v sebetranscendenci  […]  Být  člověkem znamená 

[…]  být  zaměřen a namířen na něco nebo někoho,  být  oddán dílu,  jemuž se člověk  

věnuje, člověku, jehož miluje, bohu, jemuž slouží.“129

Touto  sebetranscendencí  se  jedinec  zároveň  i seberealizuje,  čímž  Frankl  míní 

uskutečňování vlastních možností. Smyslu se dosahuje pouze v sebetranscendenci, když 

se člověk realizuje ve světě. Seberealizace se pak dostavuje jaksi sama od sebe, jakožto 

vedlejší  účinek naplnění  smyslu.  V jejím základu je  napětí,  které  stojí  mezi  realitou 

128 FRANKL, V. E.,  Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 113. Původ pasáže o svědomí nalezneme 
zde: Tamtéž, s. 58-59.

129 FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 37. Zdroj následujícího textu: Tamtéž, s. 76.
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a ideály, které mají být uskutečněny:  „Napětí mezi bytím a tím, co být má, náleží totiž  

právě dohromady k tomu být člověkem.“130

 Hodnoty, jejichž uskutečněním můžeme dát životu smysl, Frankl rozděluje do tří 

kategorií.  Jsou  to  hodnoty  tvůrčí,  prožitkové  a postojové.  Postupně  si  je  projdeme. 

Tvůrčí  hodnoty  může  člověk  realizovat  vlastní  činností,  nějakou  tvořivou  prací. 

Nezáleží  na  druhu  povolání,  které  ten  který  člověk  vykonává,  důležité  je,  jak  jej 

vykonává.  Smysl  a hodnota  lpí  na  výkonu  člověka,  ne  na  konkrétním povolání.  To 

osobní,  lidské  činí  člověka  v práci  nezastupitelným.  Tuto  šanci  však  dává  každé 

povolání.  Dále  můžeme  hodnoty  uskutečnit  nějakým prožitkem,  např.  láskou,  nebo 

výkonem v zaujetí postoje. Zážitkové hodnoty jsou víceméně pasivní, naplnění se v nich 

dostane člověku jakoby bez přičinění. Frankl do nich zařazuje třeba i to, když člověk 

s potěšením vnímá krásu přírody či umění. Láska, stěžejní bod zážitkových hodnot, je 

intencionální akt. Lidský duševní život dle Frankla charakterizuje právě intencionalita. 

Vztažením jednoho jsoucna k jinak jsoucímu je obojí konstituováno. Bytí je jinobytím, 

relací, vztažením. Člověk může překonat odcizení zralou láskou, při níž se ke druhému 

vztahuje jako k subjektu, ne objektu:

„[…] láska se vyznačuje svým charakterem setkání, a setkání vždycky znamená, že jde  

o vztah osoby k osobě.“131

Láska  je  prožíváním  druhého  člověka  v celé  jeho  jedinečnosti  a jednorázovosti.  Je 

pojímán  jako  Ty a jako  takový  přijímán  do  jiného  Já.  Je  pro  toho,  kdo  jej  miluje, 

nezastupitelný a nenahraditelný. V. E. Frankl, podobně jako E. Fromm, definuje lásku 

jako prapůvodní jev lidské existence. Je přesvědčen, že schopnost lásky je nezbytným 

130 Tamtéž,  s. 7. Zdroj  našich  poznatků  o tvůrčích  hodnotách:  Tamtéž,  s. 60.  Poznatky 
o zážitkových hodnotách pocházejí odsud: Tamtéž, s. 19; 21; 122-126. FRANKL, V. E., Vůle ke  
smyslu, pozn. 78, s. 157.

131 FRANKL,  V. E.,  Lékařská  péče  o duši, pozn. 78, s. 125.  Termínem  „setkání“  zde  Frankl 
navazuje na Martina Bubera a jeho dílo nesoucí  název  Já a Ty.  Setkat se mohou pouze dvě 
osoby, „Já“ a „Ty“, jen mezi nimi může existovat skutečný vztah. Pokud k osobě přistupujeme 
jako k věci, druhá osoba už pro nás není „Ty“, ale „On“ nebo „Ona“. Dialog pak není možný. 
„Teprve tehdy, když jednotlivec pozná druhého, ve vší jeho jinakosti, jako sebe, jako člověka,  
a odtud  k druhému  pronikne,  teprve  pak  prolomí  svou  osamělost  v silném  a proměňujícím 
setkání.“ BUBER,  Martin.  Problém  člověka. Praha:  Kalich,  1997.  ISBN  80-7017-109-X. 
S. 148.

82



 

předpokladem vyzrálé osobnosti. Říká:  „[…] pouze Já, které směřuje k nějakému Ty,  

může integrovat vlastní Ono.“132

 Poslední  hodnoty vyjadřují  zaujetí  postoje  k podmínkám. V nich se projevuje 

lidská  svoboda  a zároveň  také  povinnost  vůči  smyslu  v jejich  nejkrajnější  míře. 

Postojové  hodnoty  vyjadřují  např.  statečnost  v utrpení  a vyžadují  odvahu.  Jsou 

hodnoceny nejvýše,  protože právě na nich člověk může vnitřně růst  a zrát,  přeměnit 

neštěstí na velký výkon. Např. smysl nemoci spočívá v postoji, jak se člověk s chorobou 

vyrovná. Může vzít utrpení jako výzvu a ukázat, že je schopen události, které se mu 

přihodily, ustát důstojně, a tak utrpení překonat:

„Může-li  člověk  najít  a naplnit  ve  svém  životě  smysl,  stává  se  šťastným,  ale  také  

schopným vypořádat se s utrpením.“133

Pokud trpí, uvědomuje si hodnoty, třebaže ty, které zůstaly neuskutečněny, a to samo již 

implikuje jistou hodnotu tohoto člověka samotného. Stejně tak i zármutek a lítost zde 

mají svůj smysl, protože mohou korigovat minulost a pomoci řešit problém. Člověk je 

schopen  sebedistance.  Může  se  oddělit  od  vnějších  situací  a zaujmout  vůči  nim 

stanovisko.  Jak se ukázalo, smysl je nemožné vytvořit nebo vynalézt, smysl musí být 

nalezen,  a to  jiný  v každé  jednotlivé  životní  situaci.  Těmto  situacím  dle  okolností 

odpovídají  tři  hodnotové  kategorie,  ve  kterých  člověk  může  nalézt  smysl:  tvůrčí, 

zážitkové a postojové. Člověk je může realizovat tím, že je aktivní, něco dělá a tvoří. 

Dále může smysl nalézt v tom, že něco prožije, např. se cítí obohacen poslechem hudby, 

nebo  v tom,  že  někoho  miluje.  Postojové  hodnoty  vyjadřují  možnost  smyslu 

i v nejkrajnější životní situaci, jakou si dokážeme představit. Vždy totiž ještě můžeme 

zaujmout stanovisko vůči životním podmínkám.

 V. E. Frankl  je  toho  názoru,  že  člověk  může  žít  smysluplně,  a tedy překonat 

odcizení, pouze když přijme odpovědnost za svůj život a uvědomí si, že jedině sám sobě 

odpovídá za to, jak s ním naloží. K tomu je třeba, aby si přiznal možnost vlastní smrti 

a fakt,  že  smysl  je  vždy  konkrétní,  jedinečný  a jednorázový.  Smysl  nalezne  jedině 

132 Tamtéž,  s. 21.  Připomínáme  rozdělení  psychična  u S. Freuda,  viz  s. 43.  Pro  účely  shrnutí 
postojových hodnot jsme čerpali z těchto míst: Tamtéž, s. 61-62; 67; 108-109; 122. FRANKL, 
V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 172.

133 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 177.
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sebetranscedencí,  zaměřením  na  něco  nebo  na  někoho.  Tím  dosáhne  zároveň 

i seberealizace.  Smysl  může  nalézt  za  pomoci  hodnot  tvůrčích,  zážitkových  nebo 

postojových.  S hledáním  mu  může  pomoci  psychoterapeutická  metoda  logoterapie, 

která je nazývána také existenciální analýzou. Analýza v tomto duchu je lékařskou péčí 

o duši, terapií na osobě, na onom duchovním, které Frankl zahrnul do noogenní sféry 

člověka.  V další  kapitole  se  podíváme,  jak  na  podstatu  člověka  nahlíží  oba  autoři, 

E. Fromm  i V. E. Frankl,  abychom  mohli  pochopit  jejich  východiska.  Pak  se  je 

pokusíme porovnat za pomoci poznatků, kterých jsme dosud nabyli o jejich názorech na 

problematiku odcizení.
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4 Srovnání autorů

4. 1 Rozdíl v antropologických východiscích

Vzhledem k tomu, že jsme si  stanovili  za  cíl  porovnat oba autory na základě jejich 

pojetí  vztahu  jedince  a společnosti,  nemůžeme  tuto  kapitolu  začít  ničím jiným,  než 

právě  představením těchto konceptů.  Vnímání  vazby mezi  jedincem a společností  je 

u obou  autorů  poněkud  odlišné.  E. Fromm  vychází  z myšlenkového  zázemí 

neomarxistického  modelu  společnosti.  Je  silně  ovlivněn  okruhem  myslitelů 

Frankfurtské školy, kde kritika společnosti hraje významnou roli. S touto orientací jeho 

knih jistě souvisí i fakt, že se coby německý Žid za druhé světové války přistěhoval do 

USA, a vnímal radikální odlišnosti tamější společnosti. Fromm se tedy zaobírá jedincem 

převážně v kontextu společnosti, která dle jeho názoru člověka do jisté míry, nicméně 

míry významné, přetváří. Lidskou bytost vnímá především jako bytost společenskou. 

Jde mu sice o realizaci individuality, avšak je přesvědčen, že k jejímu dosažení jedinec 

potřebuje být součástí pospolitosti. Musí se vztahovat k lidem okolo sebe a k vnějšímu 

světu. Děsí se samoty, chce někam patřit a to je pro něj určující. Jenže přesto se nesmí 

jedinec ve společnosti ztratit a nivelizovat, musí zůstat sám sebou. Ve svých úvahách 

tedy Fromm nespouští ze zřetele společnost jako celek, zabývá se mezilidskými vztahy. 

Pocit naprosté izolovanosti vede totiž podle něj k mentální dezintegraci.

„Izolace a egoismus neodpovídají povaze člověka, smysl lidského bytí nelze naplnit bez  

jakýchkoli vztahů k okolnímu světu.“134

Aby  byl  člověk  duševně  zdravý,  potřebuje  patřit  do  nějaké  skupiny,  sdílet  s nimi 

hodnoty. Fromm však upozorňuje na úskalí zažité představy, že vztah k druhým lidem je 

totožný s fyzickým kontaktem. Jednotlivec může být ve fyzickém smyslu sám, a přece 

prožívat  vztah.  Může  se  obracet  k ideám,  hodnotám,  symbolům  nebo  k sociálním 

vzorům,  jež  mu  skýtají  pocit  společenství  a sounáležitosti.  Naopak  někdo  může  žít 

obklopen lidmi a přesto mít pocit naprosté izolace a odcizení, což může vést až ke stavu 

nepříčetnosti. Fromm takový stav nazývá mravní osamělostí. Mnich věřící v boha, který 

134 FROMM, E. Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 15. Pro účely komplexního shrnutí Frommova 
pojetí člověka bylo použito tohoto zdroje: FROMM, E. Strach ze svobody, pozn. 10, s. 21; 138; 
140.
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je sám ve své cele, a politický vězeň držený v izolaci, který má pocit sounáležitosti se 

svými spolubojovníky, nejsou z jeho hlediska mravně osamoceni. Vztahují se k něčemu, 

co  je  jednotlivce  schopné  přesahovat  a spojovat.  Člověk  má  mimo  potřebu 

sounáležitosti vrozenou snahu růst, rozpínat se a vyjadřovat své možnosti. To Fromm 

označuje  za  produktivní  způsob  života.  V něm se  jedinec  orientuje  na  osobní  růst, 

v souladu s vrozenými předpoklady lidského druhu. Druhou potencialitou člověka, po 

produktivní  existenci,  je  mód  odcizení.  Ten  vchází  do  našich  životů  důsledkem 

neproduktivity,  která  znamená  zmrzačení  přirozené  produktivní  tendence  vlivem 

subjektivních  a objektivních  podmínek.  Fromm  je  přesvědčen,  že  společnost  hraje 

v procesu seberealizace jedince významnou roli, proto by měla v člověku podporovat 

produktivní orientaci, a ne ji v něm dusit.

 Fromm tedy za konstitutivní vlastnosti člověka považuje potřebu vztahovat se ke 

druhým lidem a ke světu, a zároveň snahu o osobní růst a vyjadřování svých možností. 

Frankl přistupuje k člověku z pozice všeobecného humanismu. Více se zajímá o jedince 

samotného, kontext společnosti samozřejmě vnímá, ale nevěnuje mu tolik pozornosti 

a prostoru. Co se jeho pojetí individua týče, říká následující:  „Nu, já bych definoval  

člověka jako jednotu vzdor rozmanitosti.“135 Člověk se rozprostírá do tří dimenzí, do 

biologické roviny, v níž se projevují somatické fenomény, do roviny psychologické a do 

noogenní  dimenze.  V této  vyšší  rovině  je  právě  možné  najít  jednotu.  Výstižnějším 

výrazem nežli „vyšší“ by byl pojem „obsáhlejší“, ve smyslu dialektiky G. W. F. Hegela 

v sobě totiž vyšší dimenze vždy obsahuje dimenzi nižší. Člověk v sobě tedy zahrnuje tři 

oblasti,  fyzickou,  psychickou  a duchovní.  Dimenzi  biologickou  a psychologickou 

člověk sdílí se zvířetem, ale tou poslední ho překračuje. Tuto noogenní, duchovní vrstvu 

Frankl pojímá jako specificky humánní dimenzi, která člověka teprve tvoří člověkem. 

Znamená  dimenzi  svobody.  Ne  svobody  od  něčeho,  ale  svobodu  k něčemu,  totiž 

k zaujetí  stanoviska vůči všem podmínkám. Ve své definici  člověka byl  V. E. Frankl 

inspirován  N. Hartmannem  a M. Schelerem.  Další  podstatnou  vlastností  člověka  je 

v očích Frankla vztah k transcendentnu:

135 FRANKL, V. E.,  Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 101. Zdroj Franklova pojetí tří dimenzí člověka: 
Tamtéž, s. 103-104.
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„Řekl bych, že podstata lidské existence spočívá v její sebetranscendenci. Být člověkem 

znamená vždy už být zaměřen a nastaven na něco nebo někoho, být oddán nějakému  

dílu, jemuž se člověk věnuje, nějakému člověku, jehož miluje, nebo Bohu, jemuž slouží.“
136

Vedle pojetí člověka jako jednoty tří dimenzí je pro člověka určující transcendence, ke 

smyslu, vůči němuž cítí odpovědnost. Oba autory spojuje názor, že člověk nutně ke své 

zdárné existenci potřebuje vztah k něčemu, co ho přesahuje. Musí najít nějaké spojení 

s okolním světem, aby byl schopen plnohodnotného života, aby prosperoval. Vztahuje 

se proto k hodnotám a smyslu. Fromm k tomu, že vztah k ideálům je nutnou součástí 

života, píše následující:

„Člověk  se  nemůže  svobodně  rozhodnout,  zda  chce  mít  ideály  nebo  ne,  ale  má  

svobodnou  volbu  mezi  různými  ideály,  může  se  rozhodnout  pro  zbožňování  moci  

a destrukce nebo pro oddanost rozumu a lásce. Všichni lidé jsou idealisty, usilují o něco 

vyššího, než je dosažení fyzického uspokojení.“137

Ve Frommově podání je sebetranscendence k hodnotám a smyslu prostředek, jak nalézt 

spojení  s ostatními  lidmi,  jak  se  vyhnout  izolaci.  Ve  společnosti  ostatních  lidí  pak 

jedinec  může  vyjadřovat  své  bytostné  schopnosti,  např.  projevovat  lásku,  a tak  žít 

produktivně,  seberealizovat  svou  potencialitu.  Seberealizace  zahrnuje  plné  potvrzení 

jedinečnosti individua. Jde o rozvoj jádra,  které je příznačné jen pro tuto jedinečnou 

osobu. Je možná jen za podmínky nejvyššího respektování zvláštnosti Já jinými i sebou 

samým. Člověk je středem a cílem svého života. Růst a realizace lidské individuality je 

jeho  konečným  cílem.  Ve  Frommově  pojetí  je  tedy  vztahovost  podmnožinou 

seberealizace  jedince,  lidského  růstu.  U Frankla  je  to  naopak,  seberealizace  je 

podmnožinou vztahovosti. Za cíl člověka je v jeho podání považována transcendence, 

odpovědnost vůči smyslu, což umožňuje seberealizaci a naplnění. V našich očích je ale 

vztah  ke  smyslu  také  pouze  prostředkem,  a to  k nalezení  životní  energie  a síly 

překonávat nástrahy. Smysl je pak perspektivou, v závislosti na níž se odvíjí veškerá 

činnost a celý život jedince, slouží ale, dle našeho názoru, k seberealizaci člověka.

136 Tamtéž, s. 103.
137 FROMM, E. Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 44.
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 U Frankla také při troše snahy můžeme nalézt podobné kategorie, jakými jsou 

Frommova  produktivita  a neproduktivita,  ačkoli  nejsou  specificky  pojmenovány. 

Neproduktivní  orientaci  ve  shodě  s Frommem  u Frankla  charakterizuje  únik  před 

odpovědností, nezralost, bezesmyslnost, odcizená aktivita a zvěcnělé mezilidské vztahy. 

Oba  jsou  přesvědčeni,  že  v odcizení  lidé  postrádají  opravdovou  lidskost.  Jsou  toho 

názoru, že bezútěšný stav bezesmyslnosti vede lidi k agresi, nenávisti a destruktivním 

sklonům. Jednoznačně hovoří o tom, že odcizení je příčinou, ale současně i následkem, 

stádního typu života v konformismu a totalitarismu. Frankl rovněž, jako Fromm, vyzývá 

k opravdovosti  života.  Autentickou,  produktivní  orientaci  také  vnímá  jako  lidštější 

formu existence, kde teprve krystalizuje skutečná přirozenost a zralost člověka. Tento 

způsob existence také vnímá jako život v souladu s vlastním svědomím, ve kterém se 

realizuje  lidská  svoboda,  ale  zároveň  i odpovědnost.  Teprve  takový  člověk  se  stává 

skutečně  humánní  existencí,  vyzrálou  a integrovanou  osobností,  realizuje  vlastnosti 

specifické pro člověka.  Oba autoři  tedy považují  za ideál  stav,  ve kterém se člověk 

promění  ve  zralou,  svobodnou  a zároveň  odpovědnou,  plně  vyvinutou  bytost,  která 

dojde naplnění své osobnosti. Teprve tehdy se jedinec skutečně projeví ve své lidskosti, 

osvědčí se jako člověk.

4. 2 Shoda a diference

Dosud jsme dospěli k názoru, že shodným rysem Frommovy a Franklovy antropologie 

je  přesvědčení,  že  člověk  k plné  realizaci  svého  života  potřebuje  sám  sebe 

transcendovat,  vztáhnout  k něčemu,  co  ho  přesahuje,  být  orientován  ven  ke  světu. 

Druhým pólem takové intencionality mohou být např. druzí lidé, hodnoty a smysl. Oba 

autoři  v jistém  smyslu  také  rozdělují  způsoby  lidské  existence  na  autentické 

a neautentické.  U produktivní  orientace  k životu  (Fromm viz  závěr  podkapitoly  2.3, 

Frankl  viz  závěr  3.2)  oba  zdůrazňují  hodnotu  kreativní  činnosti  a lásky.  Nyní  se 

zaměříme na další společné prvky obou koncepcí, týkající se odcizení. Předně u obou 

autorů můžeme rozlišit pojetí odcizení na individuální a sociální (Fromm viz začátek 

2.1, Frankl začátek 3.1). Všímají si, že člověk se odcizuje nejen druhým lidem a světu 

okolo sebe, nýbrž i sám sobě, svým schopnostem a své nejvlastnější přirozenosti. Co se 

týče  příčin  odcizení,  oba  autoři  seznávají,  že  odcizení  se  vyskytuje  ve  spojitosti 
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s životem v moderní průmyslové společnosti. Její vliv tedy nepovažují za pozitivní a její 

nastavení neshledávají uspokojivým. Život ve vysoce industrializovaném světě s sebou 

dle  nich  přináší  úzkost,  osamění,  člověk  je  redukován  na  věc  a strádá  pocitem 

bezesmyslnosti.  Tyto jevy ve zvýšené míře oba pozorovali  v USA 20. století.  Tamní 

společnost charakterizovali výrazem „osamělý dav“, dle vzoru D. Riesmana, a kritizo-

vali  puritánskou  a kalvinistickou  tradici,  jejíž  přísná  morálka  potlačovala  v lidech 

projevování  jejich  přirozenosti.  Důsledkem  špatného  života  v industrializované 

společnosti a vlivem ztráty tradičních hodnot lidé postrádají vnitřní strukturu a orientaci, 

jsou zmateni a nejistí. Zároveň na ně nejsou kladeny žádné nároky a postrádají napětí 

a smysl.  Jsou  vlivem neutěšených  podmínek  znuděni  a otráveni,  stejně  jako  zvířata 

v ZOO. To se ve výsledku projevuje apatií a lhostejností. Za odcizením dále dle našich 

autorů stojí nevědomý pocit viny vůči vlastnímu svědomí.

 Shodují  se  v názorech  na  typické  a chybné  pokusy běžných  lidí  o překonání 

stavu odcizení (viz 2.3 a 3.2). Např. jsou si jisti, že na štěstí a radost se nemůže zacílit, 

protože  tak  se  jich  nikdy  nedosáhne.  Přirozeně  doprovázejí  naše  snahy  spojené 

s produktivní  orientací,  tvůrčí  aktivitu  člověka a skutečně  lidské vztahy,  např.  lásku. 

Oba kritizují  dosavadní  psychoanalýzu  za  to,  že  se  snaží  pouze  přizpůsobit  jedince 

vnějšímu světu, psychoterapie by měla jít dál. Chtějí, aby měla na zřeteli filosofický 

přesah.  Psychoterapie  by  neměla  být  pouze  metodou  léčby  člověka  nemocného 

v klasickém  smyslu.  Měla  by  pomoci  člověku  nemocnému  ve  smyslu  odcizení 

rozvinout  jeho nejvlastnější  lidské  schopnosti,  navést  ho směrem k plnohodnotnému 

lidskému životu, k seberealizaci.

 Co se  týče  vztahu jedince  a společnosti  jakožto  kritéria  našeho porovnávání, 

Fromm je zaměřen spíše na kritiku společnosti, kterou vnímá za podstatný determinant 

jednotlivce, kdežto Frankl, kterého zajímá především individium, vnímá tuto sociální 

determinaci  mírněji.  Druhý  jmenovaný  zdůrazňuje  svobodu  jedince  zaujmout 

stanovisko za jakékoli situace, možnost postupovat proti všem podmínkám i vůči sobě 

samému,  schopnost  sebedistance.  Společenské  podmínky se  tedy nemusí  charakteru 

vůbec dotknout. Frankl k tématu píše následující: „Člověk je však potud nepodmíněný,  
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že je  schopen sebe-určení.  Určuje vždy sám, zda se věcmi nechá určit,  nebo ne.“138 

Člověk  je  tedy  schopen  se  svobodně  rozhodovat  o tom,  jaký  bude  a co  učiní,  a to 

navzdory  všem  podmínkám.  Frankl  to  nazývá  „mocí  vzdoru  ducha“.139 Fromm  se 

soustředí více na svobodu vůči vnějším podmínkám prostředí, hlavně sociálním, které 

člověka ovlivňují zvnějšku a formují jeho charakter:

„Celá osobnost průměrného jedince je formována vztahy mezi lidmi a je determinována 

politickou a hospodářskou strukturou společnosti do takového stupně, že se dá v zásadě 

podle jednoho jedince posuzovat celá struktura společnosti, ve které žije.“140

Ačkoli se ve velké míře zabývá zejména touto determinací osobnosti kulturou, přese 

všechno také vnímá člověka jako svobodnou bytost schopnou rozumné volby. Přesto to 

ani se svobodnou volbou není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát:

„Velký  počet  našich  rozhodnutí  není  ve  skutečnosti  naším  vlastním,  ale  je  nám  

vsugerován zvenčí. Nám se jen podařilo přesvědčit sebe samé, že jsme to byli my, kdo se  

tak  rozhodli,  zatímco  jsme  se  již  přizpůsobili  očekáváním  jiných,  hnáni  úzkostí  

z osamělosti.  Tlak  smyslu pro  povinnost  je  dost  velký  na to,  aby  nám dal  pocit,  že  

chceme to, co se od nás očekává, abychom chtěli.“141

Nicméně dalo by se říci, že oba pojímají sociální vliv spíše jako jakési zrcadlení, než 

vyloženě determinaci. Člověk odráží společnost, ve které žije, ale díky své svobodě se 

rozhodovat může, do jisté míry, jakékoli podmíněnosti uniknout. K její realizaci je však 

důležité, aby si tuto možnost každý připustil a uvědomil. Oba autoři zdůrazňují prvek 

svobody, možnost volby, kterou každý má. Ruku v ruce s tím však na pořad dne přichází 

přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.  Dalo by se říci,  že Frommovi jde o záchranu 

celé společnosti, leží mu na srdci budoucnost lidstva jako celku. Společnost by měla 

v lidech  podporovat  produktivní  orientaci  charakteru.  Franklovým  cílem  je  spíše 

vyléčení konkrétních jedinců, kteří trpí noogení neurózou. Nicméně jsme toho názoru, 

že  noogení  neuróza  je  pouze  vrcholkem  ledovce,  že  je  symptomem  „nemocné“ 

138 FRANKL, V. E., Vůle ke smyslu, pozn. 78, s. 116.
139 FRANKL, V. E., Lékařská péče o duši, pozn. 78, s. 35.
140 FROMM, E. Člověk a psychoanalýza, pozn. 7, s. 66.
141 FROMM, E. Strach ze svobody, pozn. 10, s. 107.
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společnosti. Ve shodě s Frommem si myslíme, že k tomu, aby takové léčení bylo něco 

platné, je třeba vyléčit celou společnost, jinak se příčina problémů neodstraní.

 Koncepty  se  tedy  podobají  přesvědčením,  že  k podstatě  člověka  náleží 

vztahovost, orientace ze sebe ven ke světu. Člověk je ze své přirozenosti produktivní 

bytost,  která  chce  aktivně  vyjadřovat  své  kreativní  a rozumové  možnosti  a chce 

realizovat schopnost lásky. Člověku vždy náleží do jisté míry svoboda, jak naloží sám 

se sebou a svým životem. Nemusí se nechat ovlivnit podmínkami. Oba autoři kritizují 

pouhé přizpůsobování člověka společnosti, požadují plnou realizaci osobnosti individua. 

Liší se především tím, že Frankl je přesvědčen o tom, že člověk se uzdraví jedině tehdy, 

když  přesune  centrum  svého  zájmu  mimo  vlastní  osobnost,  k nějakému  smyslu, 

transcendentnu. Kdežto Fromm je toho názoru, že jakmile se centrum života jedince 

úplně přesune jinam, mimo sebe, např. na nějakou osobu, odcizuje se tím svým vlastním 

schopnostem a také sám sobě, tímto způsobem pak nedojde k seberealizaci. Člověk by 

se měl  tedy soustředit  sám na sebe,  na realizaci své individuality.  Ne v egoistickém 

smyslu, je nutné být ve vztahu k okolí a světu, ale zároveň také důležité zůstat přitom 

sám sebou.  Autoři  se  také  liší  východisky  svých  koncepcí.  Fromm má  teoretickou 

základnu v neomarxismu Frankfurtské  školy,  má  tedy nástroj  na kritiku  společnosti. 

Frankl  takový  filosofický  rámec  postrádá.  Je  mu  sice  blízká  myšlenková  linie 

existencialismu,  vliv  na  něj  měl  především  K. Jaspers,  a jeho  prostřednictvím  také 

M. Heidegger, nicméně ti příliš neřeší filosofickou kritiku společnosti, přestože kritizují 

techniku. Dále vidíme diferenci v tom, že Fromm spíše jen načrtává správnou cestu, 

jakou  by  se  měla  společnost  vyvíjet,  více  prostoru  věnuje  kritice  současných 

negativních  jevů,  diganostice  problému  odcizení  a jeho  popisu,  kdežto  Frankl  se 

zaměřuje převážně na metodu správného způsobu překonání odcizení a nalezení smyslu 

života jedince. Frankl tak hovoří o zodpovědnosti člověka za svůj život, Fromm tuto 

zodpovědnost rozšiřuje na celou lidskou společnost.
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Závěr

 Oba autoři mají tu výjimečnou schopnost oslovit a inspirovat i veřejnost mimo 

vědecké  a filosofické  kruhy.  Jejich  knížky  se  prodávají  i mezi  běžným čtenářstvem 

a jsou stále populární i v současnosti, jak můžeme soudit dle nových a nových vydání 

jejich knih. Co za tím vězí, čím jsou tak výjimeční? Podle mého názoru je to především 

výběr témat, které pro dnešního člověka představují stále palčivé otázky. Zabývají se 

typicky lidskými problémy, které si alespoň párkrát za život musel položit každý z nás, 

např. smyslem života nebo problematikou lásky. V neposlední řadě je to jejich vlídný, 

lidský přístup a snadná čtivost  jejich knih.  E. Fromm nezaložil  přímo žádnou školu, 

přesto díky jeho myšlenkové příbuznosti se školou Frankfurtskou můžeme jemu blízké 

názory sledovat i v další generaci. K jeho myšlenkám měla v psychologii dlouhodobě 

blízko  Karen  Horneyová,  která  se  stejně  jako on zabývala  kulturní  psychoanalýzou 

a zkoumala  vliv  sociálního  prostředí  na  psychiku.  Časem  se  ale  názorově  rozešli. 

V kritice konzumního způsobu života v postmoderní společnosti na něj navazují Gilles 

Lipovetsky a Zygmunt Bauman. Prvně jmenovaný především v knihách Éra prázdnoty:  

Úvahy o současném individualismu, kterou jsem již zmiňovala (viz pozn. 56), Soumrak 

povinnosti:  bezbolestná  etika  nových  demokratických  časů (Praha:  Prostor,  1992) 

a v díle  Paradoxní  štěstí:  esej  o hyperkonzumní  společnosti (Praha:  Prostor,  2007).  

Bauman např. knihou  Individualizovaná společnost (Praha: Mladá Fronta, 2005) nebo 

Tekutá  modernita (Praha:  Mladá  Fronta,  2002).  U nás  by  se  za  pokračovatele  jeho 

myšlenek dal  považovat  Ivan Sviták.  Svou kritikou společnosti  je  Frommovi  blízký 

Karel Kosík, např. dílem Poslední eseje (Praha: Filosofia, 2004) nebo Jan Keller, např. 

knihou Nedomyšlená společnost (Brno: Doplněk, 2008) nebo Abeceda prosperity (Brno: 

Doplněk,  1997).  E. Frommovi  je  věnována webová stránka  http://www.erich-fromm-

online.de a také stránky Mezinárodní společnosti Ericha Fromma:  http://www.fromm-

gesellschaft.eu/. Žáci a pokračovatelé V. E. Frankla jsou vysledovatelní snadněji, jelikož 

jeho metoda logoterapie se uchytila  se  značným úspěchem. Mezi  jeho následovníky 

patří Eugenio Fizzotti,  Alfried Längle, Elisabeth Lukasová, na Slovensku je to Pavel 

Tavel a u nás Vladimír Smékal. Na internetu můžeme dohledat hojnost informací např. 

zde:  http://www.viktorfrankl.org, na oficiálních stránkách vídeňského Institutu Viktora 
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Frankla,  nebo  na  http://www.existenzanalyse.org,  což  jsou  stránky  Společnosti  pro 

logoterapii a existenciální analýzu.

 V této práci jsem tedy dle svého předsevzetí představila odcizení v pojetí obou 

autorů, E. Fromma i V. E. Frankla. V několika kapitolách jsem popsala, jaké koncepce 

ve filosofii této problematice předcházely, jak tuto problematiku definují samotní autoři, 

v čem shledávají její příčiny, jak se v jejich očích člověk s odcizením snaží naložit a jak 

by s ním podle  nich  naložit  měl.  Pro  oživení  jsem zabrousila  i do  uměleckých  vod 

a zmínila pár dalších autorů, kteří se tématu odcizení rovněž věnovali. Vybrala jsem ty, 

s jejichž  tvorbou jsem blíže  seznámena  a jejichž  díla  dle  mého  názoru  s probíranou 

látkou úzce souvisí. Ke splnění vytčených cílů jsem dle plánu důkladně prostudovala 

primární prameny, nicméně s kritikami jejich koncepcí to bylo poněkud obtížnější, než 

jsem si  zpočátku představovala,  jelikož zvláště  k E. Frommovi jsem nesehnala příliš 

mnoho  vyhovující  sekundární  literatury.  Se  zvolením synchronní  metody jsem však 

spokojená,  diachronní  metoda  by byla  u obou  autorů  značně  problematická.  Šlo  mi 

o strukturu a celkový přehled odcizení v dílech autorů, ne o proměny vybraného tématu 

v čase. K tomuto účelu jsem tedy využila analýzu a komparaci.

 Během práce jsem se utvrdila ve svém přesvědčení o aktuálnosti myšlenek obou 

autorů. Popisovali odcizení ve spotřebních společnostech, v době, kdy ještě fungoval 

sociální stát. Konzumu se tehdy oddávala masová společnost, kdežto dnes tento trend 

můžeme pozorovat spíše jen u střední vrstvy. Velká část obyvatel žije v chudobě a na 

spotřebu prostě nemá prostředky. Přesto i oni vzhlížejí ke vzorům, které jim společnost 

předkládá a nepřemýšlejí, jestli je toto správná cesta, nehledají alternativy, nebo alespoň 

většina z nich ne. Nyní se nacházíme v době postmoderny, pro kterou je charakteristický 

pluralismus a individualismus. Oba autoři jí však svými pracemi předjímali. Dle mého 

názoru pomáhají objasnit situace, do kterých se my a lidé okolo nás dostáváme. Např. 

vysvětlují  příčiny  apatie  a destruktivity,  které  můžeme  dnes  ve  světě  pozorovat  ve 

zvýšené  míře. Obě  teorie  nám  tedy  stále  mají  co  nabídnout.  Minimálně  v západní 

civilizaci jsou mezilidské vztahy dosud hojně prostoupeny odosobněným technickým 

přístupem, jehož vlivem člověk strádá a připadá si bezvýznamný jako osoba. Lidé mají 

dojem, že se jich problémy ostatních, problémy společnosti a světa jako celku netýkají. 
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Skutečná  solidarita,  přátelství  a láska  jsou  velkou  výjimkou.  Názory  E. Fromma 

a V. E. Frankla  nám dávají  orientaci,  kterou  dnešní  člověk  ve  světě  notně  postrádá 

a hledá,  návod,  jak  přistupovat  k realitě  okolo  nás,  jak  ji  pochopit  a jak  se  s ní 

vypořádat. Jsou nám svými životy pozitivním příkladem, který je schopen motivovat. 

Čtení Frommových a Franklových knih mě vnitřně velice obohatilo, svým způsobem 

zneklidnilo  i uklidnilo  zároveň.  Znepokojilo  proto,  že  jsem  získala  nové  podněty 

k přemítání, a seznámila se s dalšími komplikovanými problémy, před jejichž vyřešením 

současné  lidstvo  ještě  stále  stojí.  Ukonejšilo  proto,  že  se,  v souladu  s názorem 

E. Fromma, vždy cítim na světě o něco lépe, když se setkám s člověkem, který sdílí 

stejné hodnoty, třebaže je toto setkání zprostředkováno jen skrze četbu knih.
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