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Je moudrá, rozumím-li tomu trochu,
a krásná, slouží-li mi věrně zrak,
a věrná, jak se mi už osvědčila.
A moudrá, krásná, věrná, jak je sama,
v mém stálém srdci bude mít svůj byt.

Shakespeare, Benátský kupec II, 6, 
přel. E. A. Saudek, 

Československý spisovatel, 2012
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PŘEDMLUVA

Po necelých pětadvaceti letech od doby, co Henry Luce proklamoval 
„americké století“, kleslo sebevědomí Američanů na nulu. Ti, co ne-
dávno snili o  světové moci, dnes ztrácí naději, že ovládnou město 
New York. Porážka ve Vietnamu, hospodářská stagnace a hrozící vy-
čerpání přírodních zdrojů vyvolaly ve vyšších kruzích pesimistickou 
náladu, která se šíří zbytkem společnosti zároveň s tím, jak lidé pře-
stávají věřit ve své vůdce. Stejná krize sebevědomí postihuje i ostatní 
kapitalistické země. V  Evropě zase rostoucí moc komunistických 
stran, oživení fašistických hnutí a vlna terorismu svědčí různými způ-
soby o slabosti zavedených režimů a o vyprázdnění vžité tradice. Do-
konce i Kanada, jež byla dlouho baštou spolehlivé netečné buržoazie, 
stojí nyní kvůli separatistickému hnutí v Québecu před ohrožením 
samotné národní existence. 

Mezinárodní dimenze současných potíží ukazují, že je nelze připi-
sovat nějakému nervovému selhání Američanů. Zdá se, že buržoazní 
společnost svůj repertoár konstruktivních nápadů všude vyčerpala. 
Ztratila schopnost i  vůli konfrontovat se s  těžkostmi, které hrozí ji 
pohltit. Politická krize kapitalismu odráží obecnou krizi západní kul-
tury, jež se vyjevuje ve všudypřítomné beznadějné snaze porozumět 
běhu moderních dějin či podrobit jej racionálnímu směřování. Libera-
lismus, politická teorie převažující buržoazie, již dávno přišel o schop-
nost vysvětlovat události ve světě sociálního státu a  mnohonárod-
nostních korporací; a  nic jej nenahradilo. Liberalismus zkrachoval 
politicky i intelektuálně. Vědy, které jej podporovaly, kdysi přesvědče-
né o své schopnosti rozptylovat temnotu středověku, již neposkytují 
uspokojivá vysvětlení jevů, o nichž prohlašují, že je objasní. Neokla-
sická ekonomická teorie neumí vysvětlit koexistenci nezaměstnanos-
ti a infl ace; sociologie se vzdává pokusu načrtnout všeobecnou teorii 
moderní společnosti; akademická psychologie ustupuje od Freudo-
vy výzvy měřit a  hodnotit maličkosti. Přírodní vědy, uzurpující si 
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přehnané nároky, dnes spěšně oznamují, že věda na sociální problé-
my nenabízí žádné zázračné léky. 

Demoralizace dosáhla takového stupně, že i  humanistické vědy 
obecně přiznávají, že nemají, čím by k pochopení moderního světa 
přispěly. Filozofové nám již nevykládají podstatu věcí, ani si nám ne-
troufají říkat, jak žít. Ti, co studují literaturu, nenakládají s  textem 
jako s reprezentací reálného světa, nýbrž jako s refl exí vnitřního stavu 
autorovy mysli. Historikové, abychom použili slov Davida Donalda, 
se přiznávají k jakémusi „pocitu bezvýznamnosti dějin“ a „bezútěš-
nosti nové éry, do níž vstupujeme“. Protože liberální kultura vždy sil-
ně závisela na studiu historie, zhroucení této kultury je zvlášť bolest-
ně patrné v krachu historické víry, která dříve obklopovala doklady 
o veřejných událostech aurou morální důstojnosti, patriotismu a po-
litického optimismu. V minulosti se historikové domnívali, že lidé se 
učí z předešlých chyb. Teď, když se budoucnost jeví problematická 
a nejistá, zdá se minulost „irelevantní“ i pro ty, kdo svůj život zasvěti-
li jejímu zkoumání. „Věk hojnosti skončil,“ píše Donald. „‚Lekce‘ 
z minulosti, z nichž jsme si brali ponaučení, jsou dnes nejen bezvý-
znamné, ale i nebezpečné… Mým nejužitečnějším úkolem by možná 
bylo osvobodit [studenty] z prokletí dějinami, pomoci jim vidět ire-
levanci minulosti … připomenout jim, jak omezeně řídí lidé svůj 
osud.“1 

Takový je pohled shora  – zoufalý pohled na budoucnost, který 
dnes obecně zaujímají ti, co společnost vedou, formují názor veřej-
nosti a dohlížejí na vědecké poznání, na němž společnost závisí. Zeptá-
me-li se na druhou stranu, co si běžný člověk myslí o svých vyhlíd-
kách, získáme spoustu důkazů potvrzujících dojem, že budoucnost 
moderního světa je beznadějná, ale i důkazů, které tento dojem zmír-
ňují a naznačují, že západní civilizace možná ještě vygeneruje morál-
ní zdroje, s nimiž svou současnou krizi překoná. Pronikavá nedůvěra 
těch, co jsou u moci, stále více komplikuje řízení společnosti, na což 
si vládnoucí třída opakovaně stěžuje, aniž by pochopila, že za tuto 
komplikovanost může sama; ta samá nedůvěra však možná poskytne 
základ pro novou schopnost samosprávy, což by skončilo odstraně-
ním potřeby, která v prvé řadě dává vzniknout vládnoucí třídě. Co se 
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politickým vědcům jeví jako apatie voličů, může reprezentovat zdra-
vý skepticismus ohledně politického systému, v  němž se veřejné 
lhaní stalo typickým znakem a zvykem. Nedůvěra k expertům může 
pomoci zmenšit závislost na expertech, která ochromila schopnost 
svépomoci.

Moderní byrokracie podkopala dřívější tradici jednání na lokální 
úrovni (local action), jehož obnova a  rozšíření představuje jedinou 
naději, že se slušná společnost z trosek kapitalismu vůbec vzpamatu-
je. Nedostatečná řešení diktovaná shora teď nutí lidi vymýšlet řešení 
zdola. Rozčarování z vládní byrokracie se začalo objevovat i v byro-
kracii fi remní – ve skutečných centrech moci současného světa. Na 
malých městech, v přeplněných městských částech i na předměstích se 
lidé pokoušejí o spolupráci, jejímž cílem je bránit jejich práva proti 
korporacím a státu. Tento „útěk před politikou“, jak se jeví manažer-
ské a politické elitě, může svědčit o rostoucí neochotě občana partici-
povat na politickém systému jako jakýsi konzument prefabrikované 
podívané. Jinak řečeno, nemusí vůbec dokazovat ústup z politiky, ný-
brž počátek celkové politické revolty. 

O  známkách nového způsobu života ve Spojených státech by se 
dalo napsat mnohé. V této knize však popisuji životní způsob, který 
je na vymření – kulturu soutěživého individualismu, která ve svém 
úpadku dovedla logiku individualismu do extrému války všech proti 
všem a usilování o spokojenost do slepé uličky narcistického zaujetí 
sebou samým. Strategie narcistického přežití se nyní prezentují jako 
emancipace z represivních podmínek minulosti, čímž dávají vznik-
nout „kulturní revoluci“, jež reprodukuje ty nejhorší znaky hroutící se 
civilizace, jejichž kritiky se dožaduje. Kulturní radikalismus se kvůli 
bezděčné podpoře stávajícího stavu stal tak oblíbeným a tak zhoub-
ným, že jakákoliv kritika současné společnosti, která se chce dostat 
pod povrch, musí zároveň kritizovat mnohé z toho, co se v součas-
nosti nazývá radikalismem.

Události učinily kritiku moderní společnosti ze strany liberalistů 
zoufale zastaralou – a rovněž tak i mnohé z dřívější kritiky marxistů. 
Mnozí radikálové dosud směřují své rozhořčení proti autoritářské ro-
dině, represivní sexuální morálce, literární cenzuře, pracovní etice 
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a dalším základům buržoazního řádu, jež byly narušeny či zničeny 
vyspělým kapitalismem samotným. Tito radikálové nevidí, že „auto-
ritářská osobnost“ prototyp ekonomického člověka již nereprezentu-
je. Sám ekonomický člověk ustoupil v naší době člověku psychologic-
kému – konečnému produktu buržoazního individualismu. Nového 
narcistu nestraší vina, ale úzkost. Nechce vnucovat své jistoty ostat-
ním, nýbrž hledat v životě smysl. Jsa osvobozen od pověr minulosti, 
pochybuje i o realitě své vlastní existence. Jsa povrchně uvolněn a to-
lerantní, téměř nenachází upotřebitelnost dogmat o rasové a etnické 
čistotě, ale současně pozbývá bezpečnosti skupinové loajality a díky 
laskavosti udělované paternalistickým státem pokládá každého za ri-
vala. Jeho sexuální postoje jsou spíše svobodomyslné než puritánské, 
byť mu jeho osvobození od starých tabu nepřináší žádný sexuální 
klid. Je sice divoce soupeřivý, pokud jde o nárok na uznání a chválu, 
ale současně soupeřivému boji nedůvěřuje, neboť jej bezděčně spoju-
je s nezřízenou touhou ničit. Proto zavrhuje ideologie postavené na 
soupeřivosti, jež vzkvétaly v raných dobách kapitalistického vývoje, 
a nemá v ně důvěru ani tam, kde se projevují v rámci určitých mezí, 
totiž ve sportech a hrách. Opěvuje kooperaci a týmovou práci, třeba-
že skrývá hluboce antisociální pudy. Chválí dodržování pravidel a zá-
sad, přičemž tajně doufá, že se jeho samotného netýkají. Je nenasytný 
v tom smyslu, že jeho přání nemají hranic, nehromadí statky a provi-
ant pro budoucí časy po způsobu hrabivého individualisty, jakého 
načrtla politická ekonomie z devatenáctého století, ale vyžaduje oka-
mžité potěšení a žije s neposednou, věčně neuspokojenou touhou. 

Tento narcista se vůbec nezajímá o budoucnost, neboť se pramálo 
zajímá o minulost. Je pro něj zatěžko přijmout za své šťastné vztahy či 
si ze svých láskyplných vzpomínek udělat jakýsi štít před bolestmi 
a smutkem, jež i za těch nejlepších podmínek přicházejí v pozdějším 
životním období. V  narcistické společnosti  – společnosti, jež stále 
více zvýrazňuje a podporuje narcistické znaky – odráží kulturní de-
valvace minulosti nejen ubohost převažujících ideologií, které ztratily 
spojení s realitou a zanechaly snahy ovládnout ji, ale i bídu niterného 
života narcisty. Společnost, která učinila z  „nostalgie“ na kulturní 
burze obchodovatelnou komoditu, se rychle zříká názoru, že život 
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v  minulosti byl nějak významně lepší než život dnešní. Lidé, kteří 
trivializují minulost tím, že ji dávají na roveň s nemoderními styly 
spotřeby, zastaralými obyčeji a postoji, dnes cítí odpor ke každému, 
kdo z minulosti čerpá při vážných diskusích o současných podmín-
kách či se pokouší použít minulost jako měřítko pro hodnocení pří-
tomnosti. Současné kritické dogma ztotožňuje každý takový odkaz 
k minulosti se samotným projevem nostalgie. Jak si všiml Albert Parr, 
takováto logika „zcela vylučuje jakýkoliv názor i hodnotu, k němuž 
člověk dospěl osobní zkušeností, neboť taková zkušenost je vždy lo-
kalizovaná v minulosti, a tudíž v oblasti nostalgie“.2

Diskusi o komplexnostech našeho vztahu k minulosti pod hlavič-
kou „nostalgie“ nahrazuje užívání sloganů pro objektivní sociální 
kritiku, s níž se tento postoj snaží sám spojit. Módní úšklebek, který 
nyní automaticky vítá každou láskyplnou vzpomínku na minulost, se 
pokouší využít předsudky jakési pseudopokrokové společnosti jmé-
nem statusu quo. Dnes již ale víme – díky práci Christophera Hilla, 
E. P. Th ompsona a dalších historiků –, že mnoho radikálních hnutí 
v minulosti čerpalo sílu a živiny z mýtu či památky na nějaký zlatý 
věk v  ještě vzdálenější minulosti. Tento historický objev podporuje 
psychoanalytický názor, že láskyplné vzpomínky tvoří nepostradatel-
ný psychologický zdroj v dospělosti a že ti, kdo se nemohou uchýlit ke 
vzpomínce na láskyplný vztah z minulosti, v důsledku toho hrozně 
trpí. Víra, že minulost byla nějak šťastnější dobou, rozhodně nespočí-
vá na nějaké sentimentální iluzi; ani nevede k nějakému staromilské-
mu, zpátečnickému ochromení politické vůle.

Můj vlastní názor na minulost je přímo opakem názoru Davida 
Donalda. Než abych na ni hleděl jako na zbytečné břemeno, pova-
žuji ji za jakousi politickou a psychologickou pokladnici, z níž čerpá-
me zásoby (nikoliv nezbytně ve formě „lekcí“), jež potřebujeme ke 
zvládání budoucnosti. To, že je naše kultura k minulosti indiferent-
ní – přičemž tato lhostejnost snadno přechází do aktivního odporu 
a odmítnutí –, poskytuje nejvýmluvnější důkaz jejího úpadku. Pře-
vládající postoj, na povrchu tak veselý a dynamický, pochází z jaké-
hosi narcistického zbídačení duševna a rovněž i z neschopnosti stavět 
naše potřeby na prožitku spokojenosti a radosti. Místo abychom těžili 
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ze své vlastní zkušenosti, dovolujeme odborníkům, aby defi novali 
naše potřeby za nás, a pak se divíme, proč ony potřeby nejsou nikdy 
uspokojeny. „S tím, jak se lidé mění v bystré žáky, kteří poznají, co 
mají potřebovat,“ píše Ivan Illich, „stává se schopnost formovat po-
třeby dle prožité spokojenosti vzácnou kompetencí lidí velmi boha-
tých či trpících vážným nedostatkem a nouzí.“3 

Ze všech těchto důvodů je devalvace minulosti jedním z  nejvý-
znamnějších symptomů kulturní krize, kterou se tato kniha zabývá, 
často přitom čerpajíc z  historické zkušenosti, aby vysvětlila, co je 
v našem současném uspořádání špatného. Popírání minulosti, nave-
nek pokrokové a optimistické, se po důkladnější analýze ukáže být 
ztělesněným zoufalstvím společnosti, která neumí čelit budoucnosti.  
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Některé myšlenky v  této knize jsem vylepšil díky korespondenci 
a rozhovorům s Michaelem Roginem a Howardem Shevrinem, jimž 
chci poděkovat za zájem o mou práci a za cenné rady. Rád bych také 
zdůraznil, že jsem vděčný za texty Philipa Rieff a a Russella Jacobyho, 
jež kulturní a psychologické otázky, s nimiž se ve své knize vypořádá-
vám, do značné míry objasnily. Nikdo z nich by však neměl být činěn 
zodpovědným za mé vlastní závěry, z nichž s některými by možná 
těžko souhlasili. 

Rukopis získal tím, že jej kriticky přečetly má žena a Jeanette Hop-
kinsová, která mě nejednou upozornila na nedbalou či zbytečně ab-
straktní formulaci. Jean DeGroatové chci znovu poděkovat za doved-
nost a trpělivost, s jakou rukopis přepsala na stroji. 

Předběžné verze některých částí tohoto textu – nyní přepracované 
tak, že už sotva připomínají původní eseje – vyšly v New York Review 
(„Narcistická společnost“, 30. září 1976; „Plánované zastarávání“, 
28. října 1976; „Zkaženost sportů“, 28. dubna 1977; „Rodina v obleže-
ní“, 24. listopadu 1977); v  Partisan Review („Narcistická osobnost 
naší doby“, 1977, č. 1); v Hastings Center Report („Stárnutí v kultuře 
bez budoucnosti“, srpen 1977); v  Marxist Perspectives („Útěk před 
emocemi“, jaro 1978); a v Psychology Today („Být mladý, bohatý a pri-
vilegovaný“, březen 1978).
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HNUTÍ ZA UVĚDOMOVÁNÍ 
A SOCIÁLNÍ NARUŠENÍ SELF

Marivaudián je podle Pouleta člověk bez minulosti i budoucnosti, který se 
v každém okamžiku znovu rodí. Tyto okamžiky jsou body, jež se sdružují 
v přímku, ale důležité jsou ony okamžiky, nikoliv přímka. V jistém smyslu 
nemá marivaudián žádnou historii. Nic nevyplývá z toho, co předcházelo. 
Je stále překvapen. Není schopen předvídat svou vlastní reakci na události. 
Událostmi je vždy zaskočen. Obklopuje ho stav vzrušení a uchvácení.4 

Donald Barthelme

Je jen znepokojující si myslet, že bychom rádi byli někde jinde. Teď jsme zde.5

Vytrácející se pocit dějinného času 

Jak se dvacáté století blíží ku konci, vzrůstá přesvědčení, že s  ním 
končí i  mnoho dalších věcí. Naši dobu pronásledují varování před 
bouřemi, zlá znamení, známky pohrom. „Pocit konce“, který utvářel 
většinu literatury dvacátého století, nyní proniká i do lidové fantazie. 
Nacistický holokaust, hrozba jaderného zničení, úbytek přírodních 
zdrojů naplňují proroctví básníků a poskytují konkrétní historickou 
látku nočním můrám či touze po smrti, které jako první vyjadřovali 
avantgardní umělci. Otázka, zda svět skončí v ohni či v ledu, náhle či 
pozvolna, již nezajímá jen umělce. Z blížící se katastrofy se stala kaž-
dodenní starost, natolik běžná a  všední, že už nikdo nepřemýšlí 
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o tom, jak by se mohla odvrátit. Místo toho se lidé zabývají strategie-
mi přežití, navrhováním opatření, jež by jim prodloužila život, či za-
jišťováním programů, které by se postaraly o  dobré zdraví a  pokoj 
v mysli.* 

Ti, co kopou protiletecké kryty, doufají, že přežijí, když se obklopí 
posledními výdobytky moderní techniky. Členové komuny v Severní 
Karolíně mají opačný plán: osvobodit se od závislosti na technice 
a tak její zničení či zhroucení přežít. Jeden návštěvník takové komuny 
píše: „Každý tu zřejmě sdílí tento pocit hrozícího soudného dne.“ Ste-
wart Brand, vydavatel časopisu Whole Earth Catalogue, říká, že 
„prudce roste prodej příručky Jak přežít s názvem Survival Book; je to 
jedna z nejrychleji se prodávajících knížek“.6 Obě strategie odrážejí 
zvětšující se zoufalství měnící se společnosti i  jejího chápání, jež je 
také základem kultu rozšířeného vědomí, zdraví a osobního „růstu“, 
dnes tolik dominantního. 

Po politické bouři šedesátých let se Američané uzavřeli do sebe 
a  věnují se čistě osobním věcem. Nemajíce naději, že jakkoliv vý-
znamně zlepší svůj život, nabyli přesvědčení, že to, na čem záleží, je 
duševní zdokonalování: naslouchat svým pocitům, jíst zdravě, cho-
dit na kurzy baletu či břišního tance, poznávat moudrost Východu, 
běhat, naučit se „relaxovat“, překonávat „strach z radosti“. Tyto akti-
vity, samy o sobě neškodné, byly povýšeny na jakýsi program, jsou 

* „A samozřejmě tento pocit konce zažíváme i nyní. Nijak se nezmenšil, při-
čemž v takzvaném modernismu se vyskytuje stejně endemicky jako utopismus 
v politických revolucích,“ píše Frank Kermode. „…Jako bychom obvykle spojo-
vali pocit společenského úpadku – potvrzený pojmem odcizení, který se, podpo-
řen novým zájmem o raného Marxe, nikdy netěšil větší vážnosti – s technologic-
kým utopismem. Naše způsoby uvažování o  budoucnosti obsahují rozpory, 
které – pokud bychom byli ochotni je otevřeně přiznat – by si mohly vyžádat 
pokus o komplementaritu. Ale zpravidla leží příliš hluboko.“7 Susan Sontagová, 
která si všimla, že „lidé berou zprávy o své zkáze různě“, srovnává apokalyptic-
kou představu dřívějších dob s apokalyptickou představou dneška. V minulosti 
očekávání apokalypsy často poskytovalo „příležitost pro odloučení se od společ-
nosti“, kdežto v současnosti vyvolává „nepřiměřenou reakci“, je přijímáno „bez 
většího zneklidnění“.8
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zaobalené do rétoriky autentičnosti a  uvědomování a  signalizují 
ústup od politiky a odmítnutí nedávné minulosti. Američané si to-
tiž přejí zapomenout nejen na šedesátá léta, bouře, novou levici, vý-
tržnosti na univerzitách, Vietnam, aféru Watergate a prezidenta Ni-
xona, ale i  na celou svou kolektivní minulost, a  to i  ve sterilní 
podobě, v níž se slavila během dvoustého výročí. Náladu sedmdesá-
tých let přesně zachytil Woody Allen ve fi lmu Spáč z roku 1973. Ve 
vhodném obsazení a  formou parodie futuristické sci-fi  nám fi lm 
mnoha skvělými způsoby sděluje poselství, že „politická řešení ne-
fungují“, jak Allen v jedné chvíli kategoricky oznamuje. Na otázku, 
v  co věří, odpovídá Allen poté, co vyloučí politiku, náboženství 
a vědu: „Věřím v sex a smrt – dvě věci, které člověk zažije jen jednou 
v životě.“

Žít pro tento okamžik je převažující vášní – žít pro sebe, nikoliv 
pro moje předky či potomky. Rychle ztrácíme pocit dějinné konti-
nui ty, pocit, že patříme k posloupnosti generací, jež se zrodily v mi-
nulosti a  směřují do budoucnosti. Právě tento vytrácející se pocit 
dějinného času – konkrétně pokles jakéhokoliv silného zájmu o po-
tomstvo – vyznačuje duchovní krizi sedmdesátých let oproti dřívěj-
šímu, jako epidemie se šířícímu náboženství chiliastů, jemuž se na-
pohled podobá. Mnozí komentátoři se chopili této podobnosti 
jakožto prostředku, jak pochopit současnou „kulturní revoluci“, ne-
berouce přitom v úvahu rysy, jež ji od náboženství minulosti odlišu-
jí. Před pár lety vyhlásil Leslie Fiedler „nový věk víry“.9 Později inter-
pretoval Tom Wolfe nový narcismus jako „třetí velké probuzení“, 
výbuch orgiastické, extatické religiozity. Jim Hougan v jedné knize, 
která se prezentuje zároveň jako kritika i oslava současné dekadence, 
přirovnává dnešní náladu k  milénarismu slábnoucího středověku. 
Podle něj se „úzkosti středověku zas tak moc neliší od úzkostí dne-
ška“. Tehdy, stejně jako nyní, dával „chiliastickým sektám“ vzniknout 
společenský pohyb.* 

* Hougan ve své knize uvažuje o současné víře v marnost „pouhých politic-
kých řešení“ („revoluce by nedosáhla ničeho jiného než jakési změny ve zvládání 
nemoci“) a ilustruje nepřiměřenou reakci tváří v tvář katastrofě, kterou Susan 
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Hougan i  Wolfe však bezděčně nabízejí důkaz, který podkopává 
náboženský výklad „hnutí za uvědomování“. Hougan upozorňuje, že 
přežití se stalo „módním slovem sedmdesátých let“ a „kolektivní nar-
cismus“ dominantní tendencí. Když „společnost“ nemá budoucnost, 
je smysluplné žít jen pro tuto chvíli, upřít zrak na svůj vlastní „sou-
kromý výkon“, stát se znalcem svého vlastního úpadku, pěstovat si 
„trans cendentní zájem o sebe“ (self-attention). Tyto postoje nesouvi-
sejí historicky se vzpourami chiliastů. Anabaptisté v 16. století neoče-
kávali apokalypsu s  transcendentním zájmem o  sebe, ale se špatně 
skrývanou netrpělivostí hleděli na zlatý věk, který měli slavnostně 
zahájit. Nebyli lhostejní ani vůči minulosti. Milénaristická hnutí to-
hoto období byla inspirována prastarými lidovými tradicemi „spící-
ho krále“ – vůdce, který se jednoho dne vrátí ke svému lidu a obnoví 
ztracený šťastný věk. Hornorýnský revolucionář, anonymní autor 
Knihy sta kapitol, prohlásil: „Germáni měli kdysi v  rukou celý svět 
a budou ho mít zase, a s větší mocí než kdy předtím.“ Prorokoval, že 
vzkříšený Fridrich II. Štaufský, „Císař posledních dnů“, navrátí pů-
vodní německé náboženství, přestěhuje hlavní město křesťanstva 
z Říma do Trevíru, zruší soukromé vlastnictví a vyrovná rozdíly mezi 
bohatými a chudými.10

Takovým tradicím, často spojeným s národním odporem proti cizí-
mu podrobení, se dařilo v mnoha dobách a mnoha podobách. Jednou 
z ní je třeba křesťanská představa Posledního soudu. Jejich rovnostář-
ský a pseudohistorický obsah svědčí o tom, že i ta nejradikálněji nad-
přirozená náboženství minulosti chovala naději na sociální spravedl-
nost a pociťovala kontinuitu s dřívějšími generacemi. Absence těchto 
hodnot je typická pro survivalistickou mentalitu sedmdesátých let 
(survivalista je člověk, který trénuje přežití a  připravuje se na ně  – 
pozn. překl.). „Pohled na svět, který se mezi námi objevuje,“ píše Peter 
Marin, se točí „pouze kolem self “ a „za jediné dobro pokládá indivi-
duální přežití“.11 Sám Tom Wolfe, ve snaze identifi kovat zvláštní znaky 

Sontagová považuje pro náš věk za charakteristickou. „Je to úžasně jednoduché,“ 
prohlašuje Hougan hned zpočátku. „Vše se rozpadá. Nic s tím nenaděláte. Vaším 
deštníkem nechť je váš úsměv.“ 
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současné religiozity, poukazuje na to, že „většina lidí v dějinách nežila 
svůj život tak, jako by si myslela: ‚žiji jen jednou‘, nýbrž tak, jako by žila 
život svých předků a život svých potomků…“ Tyto postřehy se značně 
přibližují k jádru věci, avšak zpochybňují jeho charakterizaci nového 
narcismu jako jakéhosi třetího velkého probuzení.*

Terapeutická senzibilita

Současné klima je terapeutické, nikoliv religiózní. Lidé dnes netouží 
po osobní spáse, natož pak po obnově dřívějšího rajského království, 
nýbrž po pocitu, krátkodobé iluzi osobní pohody, zdraví a psychické-
ho bezpečí. I radikalismus šedesátých let sloužil pro mnohé z  těch, 
kteří jej uvítali spíše z osobních než politických důvodů, nikoliv jako 
náhradní náboženství, nýbrž jako jakási forma terapie. Radikální po-
litika naplňovala prázdné životy, dávala pocit smyslu a  cíle. Susan 
Sternová popisuje ve svých vzpomínkách na americkou radikálně le-
vicovou organizaci Weatherman, jak přitahovala svým jazykem, kte-
rý vycházel spíše z psychiatrie a medicíny než z náboženství. Když se 
snažila vybavit si stav mysli během demonstrací demokratické strany 
v  Chicagu v  roce 1968, psala o  svém zdraví. „Cítila jsem se dobře. 
Moje tělo bylo pružné, silné a mrštné, schopné uběhnout maraton, 
a nohy se pode mnou pohybovaly jistě a svižně.“ O několik stránek 
dál píše: „Měla jsem dojem, že jsem skutečná.“ Mnohokrát vysvětluje, 
že jí spojení s významnými lidmi dávalo pocit důležitosti. „Jako bych 
byla součástí obrovské sítě silných, vzrušujících a  úžasných lidí.“ 
Když ji vůdci, které si idealizovala, zklamali, což se stávalo pravidlem, 
našla si jiné hrdiny, kteří nastoupili na jejich místo, doufajíc, že ji po-
sílí jejich „nedostižnost“ a  překoná tak pocit bezvýznamnosti. 

* Jako příklad nové tendence, která odmítá pohled na self „jako na součást 
mohutného biologického proudu“, cituje Wolfe reklamu na barvu na vlasy: 
„Mám-li jen jeden život, dovolte mi žít jako blondýna!“ Podobných příkladů 
bychom mohli nalézt bezpočet: slogan na pivo značky Schlitz („Žiješ jen jednou, 
tak musíš žít s takovou chutí, jak jen můžeš“); název populární mýdlové opery 
One Life to Live, atd.
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V jejich přítomnosti se občas cítila „silná a pevná“ – dokud nebyla 
znechucena, když přišlo opět rozčarování z  „nadutosti“ těch, jež 
předtím obdivovala, z toho, jak „každým okolo sebe pohrdali“.12 

Mnoho detailů v  popisu Sternové ohledně organizace Weather-
man by bylo studentům revoluční mentality dřívějších epoch důvěr-
ně známých: zápal jejího revolučního odhodlání, nekonečné spory 
skupiny týkající se pěti otázek politického dogmatu, neúprosná „se-
bekritika“, k níž byli členové sekty neustále nabádáni, snaha přetvořit 
všechny aspekty života tak, aby byly v souladu s revoluční vírou. Kaž-
dé revoluční hnutí však jeví známky kultury své doby a tohle obsaho-
valo prvky, podle nichž se dalo okamžitě označit za produkt americké 
společnosti ve věku snižujících se očekávání. Atmosféra, v níž organi-
zace Weatherman působila – atmosféra násilí, ohrožení, drog, sexuál-
ní promiskuity, morálního a duševního chaosu – neměla původ v ně-
jaké starší revoluční tradici, nýbrž ve zmatku a narcistické sklíčenosti 
současné Ameriky. To, že Susan Sternová řeší své psychické zdraví 
a závislost na ostatních kvůli pocitu svébytnosti, ji odlišuje od hleda-
če náboženského obracejícího se k politice kvůli nalezení jakési seku-
larizované spásy. Potřebovala si potvrdit identitu, ne ji rozpustit ve 
jménu nějakého vyššího principu. Chatrnou kvalitou svébytnosti se 
narcista rovněž odlišuje od dřívějšího typu amerického individualis-
ty, „amerického Adama“, kterého analyzovali R. W. B. Lewis, Quentin 
Anderson, Michael Rogin a v devatenáctém století pozorovatelé jako 
Tocqueville.13 Zahleděností do sebe a velikášstvím současný narcista 
tak trochu připomíná „imperiální self “, tolik opěvované v americké 
literatuře devatenáctého století. Americký Adam, podobně jako jeho 
potomci dnes, se snažil osvobodit od minulosti a vybudovat si to, co 
Emerson nazývá „robustní, originální vztah ke světu“. Spisovatelé 
a řečníci devatenáctého století stále znovu a v mnoha různých obmě-
nách formulovali Jeff ersonovu doktrínu, že země patří žijícím. Roz-
chod s Evropou, zrušení práva prvorozeného a uvolnění rodinných 
vazeb, to vše tvořilo podstatu jejich přesvědčení (byť se nakonec jed-
nalo o iluzi), že Američané jako jediný národ na světě mohou unik-
nout z tenat minulosti. Podle Tocquevillea si představovali, že „jejich 
osud je plně v jejich rukou“. Sociální podmínky ve Spojených státech, 
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píše Tocqueville, zpřetrhaly pouta, jež původně spojovala jednu gene-
raci s druhou. „Nit času se neustále trhá a stopa generací mizí. Snad-
no se zapomíná na ty, kdo byli před námi, a  nikdo nemá žádnou 
představu o těch, kteří přijdou po nás. Zajímají nás jen ti nejbližší.“14

Někteří kritici popisovali narcismus sedmdesátých let dvacátého 
století podobně. Nové způsoby léčby zplozené hnutím za lidský po-
tenciál podle Petera Marina učí, že „individuální vůle je všemocná 
a zcela určuje náš osud“; tím posilují „izolaci self “.15 Takováto argu-
mentace patří do dobře zavedené americké tradice sociálního myšlení. 
Marinova prosba o uznání „obrovské střední cesty lidského společen-
ství“ připomíná Van Wycka Brookse, který kritizoval novoanglické 
transcendentalisty za to, že přehlížejí „zlatou střední cestu lidské tra-
dice“.16 Sám Brooks při obviňování americké kultury vycházel z dří-
vějších kritiků, jakými byli Santayana, Henry James, Orestes Brown-
son a Tocqueville.* Kritická tradice, jakou zavedli, nám má stále co 
sdělit o zlu nespoutaného individualismu, je však třeba ji přeformu-
lovat, aby vzala v úvahu rozdíly mezi adamismem devatenáctého sto-
letí a  narcismem naší doby. Kritika „života pro sebe“, byť pomáhá 
udržovat při životě potřebu společenství, se stává stále více zavádějící 
s  tím, jak se vytrácí možnost opravdového soukromí. Současnému 
Američanovi se možná nedaří jako jeho předkům zavést nějaký veřej-
ný život, současně však jeho „osamělost“ narušují integrující tenden-
ce moderní průmyslové společnosti. Jelikož se většiny svých technic-
kých dovedností vzdal ve prospěch korporace, nemůže si již sám 
zajistit své materiální potřeby. Protože rodina ztrácí nejen své pro-
duktivní funkce, ale i mnohé ze svých funkcí reproduktivních, lidé 
již nezvládají ani vychovávat své děti bez pomoci certifi kovaných 
odborníků. Tím, že staré tradice svépomoci zanikají, ztrácí jedinec 

* V roce 1857 kritizoval Brownson atomizující individualismus moderního 
života slovy, která předjímají podobné stížnosti ve dvacátém století. „Dílo zkázy, 
započaté reformací, které zavedlo éru kritiky a revoluce, se dle mého soudu pře-
hnalo. Vše, co bylo rozložitelné, se rozložilo. Vše, co bylo zničitelné, se zničilo. 
A nyní je čas na dílo obnovy – dílo usmíření a lásky… První věc, kterou je třeba 
učinit, je skoncovat s nepřátelstvím vůči minulosti.“17
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postupně i každodenní schopnost poradit si v té či oné oblasti a stává 
se tak závislým na státu, korporaci a jiné byrokracii. 

Narcismus představuje psychologickou dimenzi této závislosti. 
Nehledě na to, že má narcista občas iluzi o všemohoucnosti, je odká-
zán na ostatní, aby si potvrdil svou sebeúctu. Neumí žít bez obdivu 
publika. Zdánlivé osvobození od rodinných pout a institucionálních 
omezení ještě neznamená, že je samostatný, ani že si vychutnává svou 
individualitu. Naopak přispívá k jeho nejistotě, kterou může překonat 
jedině tak, že svým „velkolepým já“ přitáhne pozornost druhých nebo 
že se přimkne k těm, co vyzařují slávu, moc a charizma. Pro narcistu 
je svět zrcadlem, kdežto drsný individualista jej vidí jako prázdnou 
pustinu, kterou si přetvoří podle svých záměrů.

Ve fantazii Američanů devatenáctého století symbolizovala obrov-
ská pevnina táhnoucí se od východu až na západ jak příslib, tak 
i hrozbu útěku před minulostí. Západ představoval příležitost vysta-
vět novou společnost nezatíženou feudálními zábranami, ale také po-
kušení opustit civilizaci a navrátit se k divošství. Díky nátlakovému 
průmyslu a vytrvalému potlačování sexuálních pudů dosáhli Ameri-
čané v devatenáctém století nad „id“ (souhrn instinktivních impulsů 
v nejhlubším podvědomí – pozn. překl.) křehkého vítězství. Násilí, 
jež obraceli proti indiánům a přírodě, nemělo původ v nutkání k bez-
uzdnosti, nýbrž v bílém anglosaském superegu, jež mělo strach z di-
vokého Západu, neboť pro něj zhmotňoval divokost v člověku. V po-
pulární literatuře Američané sice opěvovali romantické osídlování 
nových oblastí, ve skutečnosti však vnucovali divočině nový řád 
s úmyslem držet pudy pod kontrolou a dát volný průchod hrabivosti. 
Akumulace kapitálu po právu sublimovala apetyt a honbu za vlast-
ním zájmem podřídila službě budoucím generacím. V zápalu boje za 
dobytí Západu ventiloval americký pionýr dravost a vražednou kru-
tost, avšak vždy měl před očima výsledek – nikoliv ovšem bez obav 
vyjádřených při nostalgickém uctívání ztracené nevinnosti – po-
kojnou, úctyhodnou komunitu, která navštěvuje kostelíček a  kde 
bude bezpečno pro jeho ženu i děti. Představoval si, že z jeho potom-
ků, vychovaných pod morálně vytříbeným vlivem femininní „kul-
tury“, vyrostou rozvážní američtí občané starající se o  domácnost 
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a dodržující zákony. Pomyšlení na výhody, jež tito potomci zdědí, pak 
ospravedlňovalo jeho boj a omlouvalo podle něj, že se často choval 
brutálně, sadisticky a jako lupič.

Dnešní Američany neovládá pocit nekonečných možností, ale ba-
nalita společenského řádu, který na obranu proti němu vybudovali. 
Jelikož sociální omezení, pomocí nichž se dříve snažili udržet mož-
nosti v civilizovaných mezích, si již vnitřně osvojili, mají dnes pocit, 
jako by je přemáhala ubíjející nuda. Připadají si jako zvířata, jejichž 
instinkty v zajetí odumírají. Návrat k divošství jim hrozí tak málo, že 
touží právě po ráznější pudové existenci. Lidé si dnes stěžují na ne-
schopnost cítit. Snaží se získat živější zážitky, přinutit povadlé tělo 
k životu, oživit otupělé chutě. Upozaďují superego a vyzdvihují ztra-
cený svět smyslů. Lidé dvacátého století si vytvořili tolik psychologic-
kých obran před silnými emocemi a  do těchto obran vložili tolik 
energie ze zakázaných pudů, že už si nemohou vzpomenout, jaké to 
je, když člověka zaplaví touhy. Sužuje je obvykle vztek, který pochází 
z obran proti touhám a dává postupně vzniknout novým obranám 
proti vzteku samotnému. Navenek mírní, submisivní a  společenští, 
uvnitř kypící skrytou zlobou, pro niž hustě přelidněná, byrokratická 
společnost dokáže vymyslet jen málo legitimních možností odreago-
vání. 

Růst byrokracie vytváří spletitou síť osobních vztahů, kde se vyso-
ce cení sociální dovednosti a  kde nevázaný egotismus amerického 
Adama nelze udržet. Zároveň však narušuje všechny formy patriar-
chální autority a tak oslabuje sociální superego, které dříve reprezen-
tovali otcové, učitelé a kněží. Úpadek institucionalizované autority ve 
zdánlivě tolerantní společnosti ovšem nevede k „úpadku superega“ 
u jednotlivců. Místo toho podporuje vznik jakéhosi krutého, repre-
sivního superega, jež většinu své psychické energie, v nepřítomnosti 
autoritativních sociálních zákazů, čerpá z destruktivních, agresivních 
pudů v „id“. Nevědomé, iracionální prvky v superegu začínají ovládat 
jeho činnost. Jak fi gury s autoritou v moderní společnosti přicházejí 
o svou „důvěryhodnost“, v individuálním superegu se hromadí dět-
ské primitivní fantazie o rodičích – fantazie plné sadistického násilí – 
a  nikoliv ideály, jež přijalo za své ego (zvnitřnilo je) a  které jsou 
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utvářeny pozdějšími zkušenostmi s  milovanými a  respektovanými 
vzory společenského chování.* 

Boj o udržení psychické rovnováhy ve společnosti, která požaduje 
podrobení se pravidlům společenského styku, ale odmítá založit tato 
pravidla na nějakém kodexu morálního chování, posiluje zahledě-
nost do sebe, jež má pramálo společného s  primárním narcismem 
imperiálního self. Archaické elementy stoupající měrou opanovávají 
strukturu osobnosti a, slovy Morrise Dicksteina, „self se stáhne zpát-
ky k pasivnímu a prehistorickému stavu, ve kterém zůstává svět ne-
stvořený, nezformovaný“. Imperiální self posedlé egem a hltající zá-
žitky regreduje do velkolepého, narcistického, infantilního, prázdného 
self: „do tmavé vlhké díry“, jak píše Rudolph Wurlitzer v románu Nog, 
„kam si všechno dříve či později najde svou cestu. Jsem u vstupu, do-
týkaje se věcí, jež jsou vhazovány dovnitř, naslouchaje a  přikyvuje. 
A pomalu do této dutiny odtékám“.18

„Psychologický člověk“ dvacátého století, kterého trápí úzkosti, 
deprese, vágní nespokojenost, pocit vnitřní prázdnoty, nehledá ani 
zvýšení moci, ani duchovní transcendenci, nýbrž pokoj mysli, a to za 
podmínek, jež působí proti němu. V jeho zápase o klidnou mysl jsou 
jeho hlavními pomocníky terapeuti, nikoliv kněží či lidoví kazatelé 

* Superego neboli nadjá, sociální agens v hlavě, se vždy skládá ze zvnitřně-
ných reprezentací rodičů a dalších symbolů autority. Je však důležité rozlišovat 
mezi reprezentacemi, jež pocházejí z  archaických, předoidipovských dojmů, 
a reprezentacemi, které spočívají v pozdějších dojmech a odrážejí proto realistič-
tější zhodnocení rodičovské moci. Přísně vzato právě ty přispívají k formování 
„ideálu ega“ – zvnitřnění očekávání druhých a znaků, které na nich milujeme 
a obdivujeme; na rozdíl od ideálu ega čerpá superego z raných představ s přímě-
sí agrese a zlosti, jež vznikají kvůli nevyhnutelné neschopnosti rodičů uspokojit 
všechny instinktivní požadavky dítěte. Agresivní, trestající a dokonce sebede-
struktivní část superega však většinou modifi kuje pozdější zkušenost, která rané 
fantazie o rodičích jakožto pohlcujících příšerách tlumí a zmírňuje. Jestliže tato 
zkušenost schází – jak je tomu často ve společnosti, která radikálně znehodnoti-
la všechny formy autority –, lze očekávat, že se sadistické superego rozvine na 
úkor ideálu ega, destruktivní superego na úkor přísného, byť starostlivého vnitř-
ního hlasu, jemuž říkáme svědomí. 
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svépomoci nebo lidé, kteří jsou vzorem úspěšnosti, jako třeba kapitá-
ni průmyslu; na ně se obrací v naději, že dosáhne moderního ekviva-
lentu spásy, „duševního zdraví“. Terapie se etablovala jako nástupce 
jak drsného individualismu, tak náboženství; neznamená to však, že 
se „terapeutický triumf “ stává novým náboženstvím po právu. Tera-
pie představuje jakési antináboženství, a to samozřejmě ne vždy pro-
to, že se drží racionálního výkladu či vědeckých metod léčení, jak nás 
její provozovatelé rádi přesvědčují, ale proto, že moderní společnost 
„nemá žádnou budoucnost“ a proto nemyslí na nic jiného než na své 
bezprostřední potřeby. Dokonce i tehdy, když terapeuti mluví o po-
třebě „smyslu“ a  „lásky“, defi nují lásku a  smysl jen jako naplnění 
emocionálních požadavků pacienta. Sotva je napadne – ani není žád-
ný důvod, proč by mělo, uvážíme-li podstatu terapeutického podni-
kání – povzbudit pacienta k tomu, aby svoje potřeby a zájmy podřídil 
potřebám a zájmům ostatních, někomu, nějaké věci či tradici mimo 
sebe. „Láska“ jakožto sebeoběť či sebeponížení, „smysl“ jakožto pod-
řízení vyšší loajalitě – takovéto sublimace připadají terapeutické sen-
zibilitě jako nesnesitelně tyranské, pohoršlivé pro zdravý rozum 
a škodlivé pro osobní zdraví a blaho. Osvobodit lidstvo od takových 
zastaralých představ o  lásce a povinnosti se stává úkolem postfreu-
dovské terapie a zejména jejích nadšenců a popularizátorů, pro něž 
duševní zdraví znamená překonat zábrany a okamžitě uspokojit kaž-
dý pud. 

Od politiky k sebezkoumání

Poté, co terapeutický pohled vytlačil náboženství jako organizující 
rámec americké kultury, hrozí vytlačit i  politiku, poslední útočiště 
ideologie. Byrokracie transformuje kolektivní pocity křivdy a bezprá-
ví na osobní problémy, jež lze řešit terapeutickou intervencí; při ob-
jasňování tohoto procesu, této trivializace politického konfl iktu, při-
spěla k chápání politiky velmi významně nová levice let šedesátých. 
Avšak v sedmdesátých letech mnoho dřívějších radikálů samo tera-
peutickou senzibilitu přijalo. Rennie Davis opouští radikální politiku 

kultura narcismu.indd   30kultura narcismu.indd   30 19/02/2016   15:11:3019/02/2016   15:11:30



31

HNUTÍ ZA UVĚDOMOVÁNÍ A SOCIÁLNÍ NARUŠENÍ SELF

a následuje mladého Prem Rawata, rovněž známého jako guru Maha-
rádží. Abbie Hoff man, dřívější vůdce hnutí hippie, se rozhoduje, že je 
důležitější pracovat na sobě než se pokoušet působit na masy. Jeho 
bývalý společník Jerry Rubin, který dosáhl obávané třicítky a zakou-
šel zrovna osobní strach a  úzkosti, se stěhuje z  New Yorku do San 
Franciska, kde nenasytně nakupuje – neboť má zřejmě nevyčerpatel-
né příjmy – v duchovních supermarketech Západního pobřeží. „Za 
pět let,“ říká Rubin, „od roku 1971 do roku 1975, jsem na sobě vy-
zkoušel est, gestalt terapii, bioenergetiku, rolfi ng, masáže, jogging, 
zdravou výživu, tajči, esalen, hypnotismus, moderní tanec, meditaci, 
Silvovu metodu kontroly mysli, metodu Arica, akupunkturu, terapii 
sexem, reichovskou terapii a More House – jakýsi švédský stůl kurzů 
na probuzení nového vědomí.“ 

Ve svých nesměle nazvaných pamětech Growing (Up) at Th irty-se-
ven Rubin vypovídá o blahodárných účincích své terapeutické životo-
správy. Po letech zanedbávání těla si „dopřál být zdravý“ a záhy sho-
dil patnáct kilogramů. Zdravá výživa, běhání, jóga, koupele v sauně, 
chiropraktici a  akupunkturisti, to vše mu pomohlo cítit se skvěle 
a v sedma třiceti „vypadat na pětadvacet let“. Příjemný a bezproblé-
mový se rovněž ukázal být i duchovní pokrok. Odhodil své ochranné 
brnění, svůj sexismus, a „závislost na lásce“ a naučil se „milovat se 
natolik, aby pro svou spokojenost nepotřeboval nikoho dalšího“. Za-
čal chápat, že jeho revoluční politika zakrývala „puritánské formová-
ní“, jež způsobovalo, že byl občas nesvůj kvůli své slávě a jejím mate-
riálním odměnám. Nebylo zapotřebí žádné vyčerpávající psychické 
námahy, aby se Rubin přesvědčil o tom, že „je správné užívat si v ži-
votě plodů, které s sebou přinášejí peníze“. 

Naučil se přiřazovat sexu „patřičné místo“ a těšit se z něj, aniž by jej 
obtěžkával „symbolickým“ významem. Pod vlivem řady duševních 
léčitelů si vylil zlost na své rodiče a spravedlivého, trestajícího „soud-
ce“ uvnitř sebe a nakonec jim a svému superegu „odpustil“. Ostříhal 
si vlasy, oholil vousy a „to, co uviděl, se mu zalíbilo“. Od té doby „jsem 
někam vešel a nikdo nevěděl, kdo jsem, protože jsem nezapadal do 
jejich představy o mně. Bylo mi třicet pět, ale vypadal jsem jako třia-
dvacetiletý“. 
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Svou „cestu do sebe“ pokládá Rubin za součást „hnutí za uvědo-
mování“, jež vzniklo v sedmdesátých letech. Ale i tak toto „masivní 
sebezkoumání“ ukazuje několik známek pochopení sebe sama z hle-
diska individuálního či kolektivního. Slovo sebeuvědomování se totiž 
zprofanovalo jako fráze liberacionistů. Rubinovi jde o ono „ženské ve 
mně“, o  potřebu větší tolerance vůči homosexualitě a  o  potřebu 
„usmířit se“ s rodiči, jako by tyto samozřejmosti představovaly těžce 
vydobyté proniknutí do podstaty lidského stavu (human condition). 
Jako někdo, kdo obratně manipuluje s  běžnými věcmi, nepokrytý 
„mediální nadšenec“ a propagandista má za to, že všechny myšlenky, 
charakterové znaky a  kulturní vzorce jsou výsledkem propagandy 
a „výchovy“. Když se omlouvá za svou heterosexualitu, píše: „Muži 
mě nevzrušují proto, že mi jako dítěti vnutili představu, že homose-
xualita je nemoc.“ Při terapii se snažil zvrátit „negativní naprogramo-
vání v dětství“. Sám sebe přesvědčil, že když se všichni zbavíme oněch 
podmíněných vlastností, bude to fundament pro společenskou i poli-
tickou změnu. Pokusil se proto najít jakousi chatrnou souvislost mezi 
svými politickými aktivitami v  šedesátých letech a  svou posedlostí 
vlastním tělem a „pocity“ v současnosti. Podobně jako mnoho býva-
lých radikálů dokázal ale jen vyměnit aktuální terapeutická hesla za 
hesla politická, která se stejnou lhostejností k  jejich obsahu omílal 
pořád dokola.19

Rubin tvrdí, že „vnitřní revoluce sedmdesátých let“ vznikla z uvě-
domění, že se radikalismus šedesátých let nezabýval kvalitou osobní-
ho života ani kulturními otázkami v mylné víře, že otázky „osobního 
růstu“, jak to sám vyjádřil, mohou počkat, „až revoluce skončí“. Toto 
obvinění obsahuje určitou dávku pravdy. Levice příliš často slouží 
jako úkryt před děsem z vnitřního života. Jiný exradikál, Paul Zweig, 
řekl, že se na konci padesátých let stal komunistou proto, že „ho ko-
munismus osvobodil … od promarněných šancí a rozbitých váz pou-
hého soukromého života“.20 Pokud politická hnutí uplatňují jakousi 
osudovou přitažlivost pro ty, kteří chtějí pocit osobního selhání pře-
hlušit kolektivní akcí – jako by kolektivní akce nějak znemožňovala 
důkladně se soustředit na kvalitu osobního života –, pak budou mít 
málo co říci k osobní dimenzi sociální krize. 
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Přesto nová levice (na rozdíl od levice staré) v krátkém období své-
ho rozkvětu v  polovině šedesátých let začala tento problém řešit. 
V těch letech narůstalo přesvědčení – rozhodně ne jen u těch, kteří 
byli s novou levicí ve styku –, že osobní krize co do rozsahu, který 
dnes zaujímá, představuje jakýsi politický problém sám o sobě a že 
důkladná analýza moderní společnosti a politiky musí mimo jiné vy-
světlit, proč je tak těžké osobní růst a  rozvoj uskutečnit; proč naši 
společnost otravuje strach z  dospívání a  stárnutí; proč jsou osobní 
vztahy tak křehké a nejisté; a proč nám již „vnitřní život“ neposkytuje 
žádné útočiště před nebezpečím kolem nás. V  šedesátých letech se 
objevuje nová literární forma slučující kulturní kritiku, politickou re-
portáž a vzpomínky, která se snaží tyto otázky zkoumat – ta chce ob-
jasnit protínání osobního života s politikou, historie s privátní zkuše-
ností. Knihy jako Armády noci Normana Mailera, které disponují 
tradiční metodou novinářské objektivity, mnohdy pronikly do udá-
lostí hlouběji než líčení napsaná údajně nestrannými pozorovateli. 
Beletrie tohoto období, v níž autor neusiloval o  to, aby zatajil svou 
přítomnost či názor, ukázala, jak se může samotný akt psaní stát té-
matem pro román. Kulturní kritika dostala jakýsi osobní a autobio-
grafi cký charakter, který se v nejhorším případě zvrátil v předvádění 
se, ale v nejlepším případě potvrdil, že pokus pochopit kulturu musí 
zahrnovat analýzu toho, jak formuje kritikovo vlastní uvědomění. 
Politické převraty pronikaly do každé debaty a znemožňovaly ignoro-
vat souvislosti mezi kulturou a politikou. Bouře šedesátých let rušily 
iluzi kultury jakožto samostatného a autonomního vývoje neovlivňo-
vaného rozdělováním bohatství a moci, čímž obvykle také rušily roz-
díl mezi vyšší kulturou a kulturou populární, z níž pak učinily před-
mět vážných diskusí.

Konfese a antikonfese

Oblíbenost zpovědi, konfese, svědčí ovšem o novém narcismu, který 
prochází celou americkou kulturou; nejlepší dílo v  tomto stylu se 
však snaží právě pomocí sebeodhalení dosáhnout kritické distance 
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od self a získat psychologickou formou reprodukovaný vhled do his-
torických sil, kvůli nimž je samotný koncept svébytnosti čím dál tím 
problematičtější. Již pouhý akt psaní předpokládá jisté odtržení se od 
self; a  objektivizace vlastní zkušenosti, jak ukazují psychiatrické 
studie narcismu, umožňuje „hlubokým zdrojům velkoleposti a exhi-
bicionismu  – poté, co jsou patřičně cílově inhibovány, zkroceny 
a zneutralizovány – získat přístup“21 k realitě.* Stále častější vzájem-
né prostupování beletrie, žurnalismu a autobiografi e však nepopira-
telně naznačuje, že pro mnohé spisovatele je těžké docílit odstupu, 
který je pro umění nepostradatelný. Místo aby osobní materiál zbe-
letrizovali či jej jinak přeuspořádali, předkládají jej nezpracovaný, 
ponechávajíce na čtenáři, aby došel k vlastní interpretaci. Místo aby 
zalistovali ve své paměti, mnozí autoři se nyní spoléhají na pouhé 
sebeodhalování, aby čtenáře zaujali, dovolávajíce se ne jeho chápání, 
nýbrž jeho chlípné zvědavosti ohledně soukromí slavných lidí. V dí-
lech Mailera a jemu podobných to, co začíná jako jakási kritická re-
fl exe vlastní autorovy touhy, otevřeně uznávaná jako snaha o literár-
ní nesmrtelnost, končí často v  užvaněném monologu, kdy autor 
profi tuje ze své slávy a  zaplňuje stránku po stránce textem, který 
nemá žádný nárok na pozornost a zajímavý je jen tím, že souvisí se 
slavným jménem. Jakmile autor pozornost veřejnosti získá, má poži-
tek z konfekční poptávky po opravdových zpovědích. Tak Erica Jon-
gová poté, co získala čtenáře psaním o  sexu téměř stejně bezcitně 
jako muž, okamžitě zplodila další román o mladé ženě, jež se stala 
literární celebritou. 

I ti nejlepší autoři zpovědí musejí jemně balancovat mezi sebeana-
lýzou a holdováním svému já. Jejich knihy – Advertisements for Myself 

* Užitečná, tvůrčí práce, která jedince konfrontuje s „nevyřešenými intelektu-
álními a  estetickými problémy“ a  přitom mobilizuje narcismus jako zástupce 
aktivit mimo self, poskytuje podle Heinze Kohuta narcistovi nejlepší naději na 
to, aby svou složitou situaci transcendoval. „Trocha kreativního potenciálu – ať 
již je jeho záběr jakkoliv úzký – spočívá v oblasti zkušenosti mnoha lidí a narcis-
tické povaze tvůrčího aktu (skutečnosti, že předmět kreativního zájmu je obda-
řen narcistickým libidem) se lze přiblížit na základě obyčejného sebepozorování 
a empatie.“
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Mailera, Making It Normana Podhoretza, Portnoyův komplex Philipa 
Rotha, Th ree Journeys Paula Zweiga, A Fan’s Notes Fredericka Exley-
ho – kolísají mezi těžce nabytým osobním odhalením, vytrestaným 
utrpením, s jakým bylo nabyto, a jakousi falešnou zpovědí, jejímž je-
diným důvodem k přečtení je, že popisuje události bezprostředního 
autorova zájmu. Těsně před jakýmsi vhledem sklouznou často tito 
spisovatelé do sebeparodie, pokoušejíce se odzbrojit kritiku jejím 
předjímáním. Snaží se čtenáře spíše okouzlit, než aby tvrdili, že jejich 
vyprávění má nějaký význam. Humor používají ani ne tak proto, aby 
si k  textu udrželi nezaujatý postoj, ale spíše proto, aby se vlichotili, 
aby získali čtenářovu pozornost, aniž by od něj vyžadovali, aby bral je 
jako autory či jejich téma vážně. Mnohé příběhy Donalda Barthelma 
jsou svou „Critique de la Vie Quotidienne“ geniální a často dojemné, 
až na to, že trpí jeho neschopností odolat snadnému humoru. Napří-
klad v povídce „Perpetua“ ze sbírky Sadness, satiře o právě rozvede-
ných lidech, s jejich družností, kterou zabíjí čas, a pseudoliberálním 
„životním stylem“, upadá do nesmyslného vtipkování.

Po koncertě … si na sebe vzala semišové kalhoty, tričko sešité z barev-
ných šátků, náhrdelník vyřezávaný ze dřeva a  plášť se stříbrným le-
mem, jaký měl d’Artagnan. 

Perpetua si nemohla vzpomenout, co bylo letos a co bylo loni. Stalo 
se něco právě teď, nebo se to stalo již dávno? Poznala spoustu nových 
lidí. „Jsi jiná,“ řekla Perpetua Sunny Margeové. „Jen velmi málo děv-
čat, co znám, má na zádech vytetovanou hlavu maršála Focha.“22

Woody Allen, mistrovský parodista terapeutických klišé a zahledě-
nosti do sebe, z níž tato klišé vycházejí, své myšlenky často podrývá 
formálním, povinným, sebekritickým humorem, který se stal v mno-
hém součástí amerického stylu konverzace. Ve svých parodiích na 
pseudointrospekci ve světě Bez peří – bez naděje – oslabuje ironii vti-
py, jež vyvěrají v hojné míře z nekonečných zásob. 

Bože, proč se cítím tak provinile? Je to tím, že jsem nenáviděl svého 
otce? Nejspíš to bylo kvůli tomu telecímu po italsku. No proč je měl 
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v peněžence? … Takový smutný člověk! Když v divadle Lyceum dávali 
mou první hru, Cystu pro Guse, přišel na premiéru ve fraku a plynové 
masce.

Co mi na smrti tolik vadí? Asi že tak dlouho trvá. 
Jen se na mě podívejte, pomyslel si. Je mi padesát. Půl století. Příští 

rok mi bude jednapadesát. Pak dvaapadesát. Pomocí téže logiky si do-
kázal vypočítat svůj věk celých pět let dopředu.23 

Forma zpovědi dovoluje upřímným autorům, jako jsou Exley nebo 
Zweig, podat hrůzný popis duchovní mizérie naší doby, ale také 
umožňuje laxním autorům oddávat se „nestydatému sebeodhalová-
ní, jež nakonec zakryje víc, než přiznává“. Pseudovhled narcisty do 
jeho vlastního stavu, obvykle vyjádřený v psychiatrických frázích, mu 
slouží za prostředek odvrácení kritiky a  odmítání odpovědnosti za 
své činy. „Jsem si vědom toho, že tato kniha je šokujícím způsobem 
šovinistická,“ píše Dan Greenberg ve své knize Scoring: A Sexual Me-
moir. „Ale co na to říct?“ … Takoví jsme holt byli – co je dál nového? 
Že tento postoj netoleruji, jen o  něm vyprávím.“ V  jedné chvíli 
Greenberg popisuje, jak se miluje s nějakou ženou, která upadla do 
opileckého spánku a nemůže se bránit, a  to jen aby čtenáře v další 
kapitole informoval, že v celém jeho líčení „nebylo ani zrnka pravdy“.

Jak se teď cítíte? Jste rádi? Vyvolal ve vás celý ten imaginární příběh 
s Irene dojem, že jsem nemocný a odporný a že už mou knihu nebude-
te dál číst? Myslím, že ne, jinak byste nedošli až k této kapitole… 

Možná že se cítíte zrazeni a možná si začínáte myslet, že když jsem 
vám jednou lhal, mohl bych vám lhát v celé knize. Ne, všechno další 
v této knize … je naprosto pravdivé a můžete si tomu věřit nebo ne, jak 
chcete.24 

V knize Snow White se Donald Barthelme uchyluje k podobnému 
prostředku, který znovu implikuje čtenáře v autorově invenci. Upro-
střed knihy najde čtenář dotazník, v němž ho žádá o názor na pokra-
čování příběhu a kde ho upozorňuje na způsob, jakým se autor od-
chýlil od původní pohádky. Když T. S. Eliot připojil k  Pusté zemi 
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referenční poznámky, stal se jedním z prvních básníků, kteří upozor-
ňovali na svou vlastní nápaditou transformaci reality. To však učinil 
proto, aby rozšířil čtenářovo povědomí o  narážkách a  vytvořil tak 
hlubší imaginativní dopad svého díla – nikoliv, jako v těchto nověj-
ších případech, proto, aby rozbil čtenářovu důvěru v autora. 

Jiným dlouholetým literárním prostředkem je nespolehlivý, čás-
tečně slepý vypravěč. V minulosti jej však romanopisci často použí-
vali proto, aby dosáhli jakési ironické juxtapozice chybného vnímání 
událostí ze strany vypravěče s přesnějším pohledem autora. Dnes se 
od zvyklosti fi ktivního vypravěče ve většině experimentálních textů 
upouští. Autor nyní hovoří svým vlastním hlasem, ale varuje čtenáře, 
že jeho verzi pravdy nemá věřit. „Nic v této knize není pravda,“ ozna-
muje Kurt Vonnegut hned na první stránce Kolíbky (česky Argo, 
2011). Autor na sebe upozorní jako na jakéhosi interpreta a  oslabí 
u  čtenáře schopnost nedat najevo nedůvěru. Tím, že zamlží rozdíl 
mezi pravdou a iluzí, žádá čtenáře, aby uvěřil jeho příběhu ne proto, 
že zní pravdivě, ani proto, že autor tvrdí, že je pravdivý, ale prostě 
proto, že autor tvrdí, že by podle všeho mohl být pravdivý – aspoň 
zčásti –, pakliže se čtenář rozhodne v něj uvěřit. Autor se vzdává prá-
va být brán vážně, unikaje současně před závazky, jež jsou pro to, aby 
byl brán vážně, nezbytné. Nežádá čtenáře o pochopení, ale o shovíva-
vost. Když čtenář přijme autorovu výpověď, že lhal, vzdává se zase on 
práva chtít po autorovi, aby byl za pravdivost svého líčení zodpověd-
ný. Autor se tak pokouší čtenáře okouzlit, místo aby se snažil přesvěd-
čit ho, spoléhaje se na to, že svým pseudoodhalováním čtenáře vy-
dráždí, a tak si jeho zájem udrží. 

Psaní formou zpovědi, prováděné tímto vyhýbavým způsobem, se 
však zvrátí ve svůj opak – antikonfesi. Záznam vnitřního života se tak 
stává nezamýšlenou parodií na vnitřní život. Literární žánr, který má 
potvrdit niternost, nám ve skutečnosti sděluje, že právě vnitřní život 
již nelze brát vážně. To vysvětluje, proč Allen, Barthelme a jiní satiri-
ci na základě úmyslné literární strategie tak často parodují zpovědní 
styl dřívějších dob, kdy umělec odhaloval svůj vnitřní zápas ve víře, že 
reprezentuje mikrosvět světa širšího. Dnes jsou umělcovy „zpovědi“ 
pozoruhodné jen tím, jak jsou naprosto banální. Woody Allen píše 
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parodii na dopisy Van Gogha jeho bratrovi, v nichž se umělec stává 
dentistou zabývajícím se „pravidelnými preventivními prohlídkami“, 
„kořenovými kanálky“ a „správným čištěním zubů“25 Cesta do nitra 
neodhaluje nic než prázdnotu. Spisovatel už nevidí život, kterak se 
odráží v jeho mysli. Právě naopak: vidí svět, i v jeho prázdnotě, kterak 
zrcadlí jeho samotného. Když zaznamenává své „vnitřní“ prožitky, 
nechce podávat objektivní popis nějakého reprezentativního výseku 
skutečnosti, chce ostatní zaujmout, aby mu věnovali pozornost, uzná-
ní či náklonnost, a tak posílili jeho nejisté self. 

Vnitřní prázdnota

Navzdory obhajobám, jimiž se současné psaní zpovědí brání, nabíze-
jí tyto knihy často krátký náhled do utrpení, jež je původcem hledání 
duševního klidu. Paul Zweig mluví o rostoucím „přesvědčení rovna-
jícím se víře, že je můj život uspořádán kolem jakéhosi nevýrazného 
středu, z něhož prýští anonymita na vše, čeho se dotknu“; o „emocio-
nální hibernaci, která trvala, dokud mi nebylo téměř třicet“; o nepo-
levujícím „podezření na osobní prázdnotu, kterou obklopuje a zdobí 
veškeré mé mluvení a  má úzkostná snaha o  šarm, do níž však ani 
jedno, ani druhé nepronikne, ani se jí nepřiblíží“.26 V tomtéž duchu 
píše Frederick Exley: „Ať již jsem nebo nejsem spisovatel, vypěstoval 
… jsem si jeho instinkt, averzi ke stádu, v mém nešťastném případě 
ovšem bez schopnosti onu averzi využít či artikulovat“. 

Hromadné sdělovací prostředky se svým kultem celebrit a snahou 
obklopovat je půvabem a vzrušením učinily z Američanů národ fa-
noušků a  návštěvníků kin. Média propůjčují narcistickým snům 
o slávě a úspěchu důležitost a tak je posilují, obyčejného člověka pod-
něcují, aby se identifi koval s hvězdami a nesnášel „stádo“, a ztěžují mu 
přijmout banálnost každodenní existence. Fotbalista Frank Giff ord 
a newyorští Obři (New York Giants), píše Exley, „udržovali pro mě 
iluzi, že mohu být slavný“. Pronásledován a podle jeho názoru ničen 
„tímto strašlivým snem o slávě“, touto „iluzí, že bych mohl uniknout 
před bezútěšně anonymním životem“, zobrazuje Exley sebe či svého 
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vypravěče – jako obvykle je rozdíl nejasný – jako zející dutinu, neu-
kojitelný hlad, prázdnotu, jež čeká, až bude naplněna bohatými zku-
šenostmi rezervovanými jen pro pár vyvolených. „Exley“, v mnoha 
ohledech obyčejný člověk, sní o „osudu, který je pro mě dost impo-
zantní! Jako Michelangelův Bůh nabízející pomoc Adamovi nechci 
nic jiného než překlenout věky a svými špinavými prsty se dotknout 
příštích generací! … Není nic, co bych nechtěl! Chci tohle i tamhleto 
a chci – no prostě všechno!“ Moderní propaganda komodit a vysoké-
ho životního standardu uznala uspokojování pudů a „id“ se tím pá-
dem již nemusí omlouvat za svá přání nebo maskovat jejich velkolepé 
rozměry. Stejná propaganda však způsobila, že neúspěch a ztrátu ne-
lze snést. Když konečně nového Narcise napadne, že může „žít nejen 
bez slávy, ale i bez self, a že může žít i umřít, aniž by si byli jeho sou-
časníci vědomi mikroskopického prostoru, jaký on na této planetě 
zaujímá“, zakouší tento objev jako zklamání i jako zdrcující ránu své-
mu pocitu jáství. „Tato myšlenka mě téměř porazila,“ píše Exley, 
„a musel jsem ji ihned zapudit, abych nebyl nevýslovně sklíčený.“27 

Člověk obyčejných schopností se ve své prázdnotě a bezvýznam-
nosti snaží ohřát na výsluní slávy hvězd. V knize Pages from a Cold 
Land vypráví Exley o tom, jak ho fascinoval Edmund Wilson a jak se 
poté, co Wilson zemřel, pokoušel dostat ke svému idolu blíž pomocí 
rozhovorů s těmi, kdo velkého muže přežili. Jelikož tyto rozhovory se 
daleko více týkají samotného Exleyho než Wilsona a  jelikož Exley 
opakovaně chválí Wilsonovy literární úspěchy rétorikou konvenč-
ních poklon – „jeden z největších mužů dvacátého století“; „padesát 
let neúnavné horlivosti pro své řemeslo“; „mezi americkými učenci 
… nikdo takový nikdy nebyl“  –, je zřejmé, že Wilson pro Exleyho 
reprezentuje i po smrti jakousi magickou přítomnost, s jejíž pomocí 
získávají jeho literární obdivovatelé a posmrtní pochlebovači zpro-
středkovanou významnost. Sám Exley říká, že jednal, jako by „mi 
blízký vztah s Wilsonem přinášel štěstí“.28

Také v dalších autobiografi ích se setkáváme se stejnou snahou, byť 
již bez Exleyho nesmělosti, žít zástupně skrze jiné lidi, kteří jsou skvě-
lejší než sami jejich autoři. Susan Sternová působí dojmem, že tíhla ke 
hnutí Weatherman proto, že styk s mediálními hvězdami typu Marka 
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Rudda a Bernardine Dohrnové jí dával pocit, že již své „místo v živo-
tě“ našla. Dohrnová na ni působila jako jakási „královna“, „velekněž-
ka“, jejíž „nádhera“ a  „ušlechtilost“ ji stavěly zcela mimo „druhé“ 
a  „třetí předáky“ aktivistického hnutí Studenti za demokratickou 
společnost (SDS). „Bez ohledu na to, jakou vlastnost měla, chtěla 
jsem ji mít také. Chtěla jsem být stejně vážená a ctěná jako Bernardi-
ne.“ Když z ní proces Seattle 7 (proces se sedmi hlavními členy radi-
kálního hnutí Seattle Liberation Front proti válce ve Vietnamu  – 
pozn. překl.) učinil zaslouženě mediální celebritu, cítila se konečně 
jako „někdo“, „neboť kolem mě poskakovalo tolik lidí, kteří mě zahr-
novali otázkami, dychtili po mých odpovědích, nebo se jen na mě 
dívali a nabízeli mi pomoc, aby se i oni zahřáli na výsluní mé slávy“. 
Nyní, na „vrcholu slávy“, si sama sebe představovala, jak se snaží za-
působit na ostatní jako „noblesní a obyčejná, pečlivá a legrační, agre-
sivní a teatrální“. „Kamkoliv jsem šla, všude mě lidé zbožňovali.“29 Její 
věhlas v nejnásilnějším křídle americké levice jí umožnil před širo-
kým publikem otevřeně fantazírovat o  zhoubném nadšení, jež se 
skrývalo v její touze po slávě. Představovala si, že je starořímská bo-
hyně pomsty Furie, Amazonka, valkýra. Na stěnu svého domu si na-
malovala „dva a půl metru vysokou nahou ženu s vlajícími nazelena-
lými blond vlasy, jíž z  genitálií vylézá hořící americká vlajka!“ Ve 
svém „sarkastickém šílenství“ říká, že „namalovala to, čím chce být 
kdesi hluboko v duši; vysokou a plavou, nahou a ozbrojenou, pohlcu-
jící – či vyměšující – hořící Ameriku“. 

Avšak ani drogy, ani fantazie o destrukci – a to i když se zhmotní 
v  „revolucionářské praxi“  – však neutiší vnitřní hlad, z  něhož tyto 
fantazie vyvěrají. Osobní vztahy postavené na odražené slávě, na po-
třebě obdivovat a být obdivován, se ukazují jako pomíjivé a nepod-
statné. Přátelství a milostné aféry Sternové obvykle skončily deziluzí, 
nevraživostí, vzájemným obviňováním. Stěžuje si na neschopnost 
cokoliv cítit: „Uvnitř jsem byla zatuhlá, navenek živoucí.“ Ačkoliv se 
její život točil kolem politiky, postrádá svět politiky v jejích vzpomín-
kách jakoukoliv reálnost; objevuje se jen jako jakási projekce jejího 
vlastního vzteku a znepokojení, jako sen o úzkosti a násilí. Stejný po-
cit nereálnosti politiky tlumočí i mnoho dalších knih naší doby, a to 
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i  knih, jež jsou produktem politických bouří. Paul Zweig, který žil 
v padesátých a šedesátých letech v Paříži a zúčastnil se agitací proti 
alžírské válce, říká, že se tato válka „postupně stávala jakýmsi prostře-
dím, jež prostupovalo každý aspekt“ jeho existence; přesto však vněj-
ší události hrají v  jeho vyprávění jen sotva rozeznatelnou roli. Mají 
vlastnost halucinace, mlhavého pozadí „teroru a zranitelnosti“. Když 
násilné protesty vůči válce v  Alžíru kulminovaly, „vzpomněl si na 
větu, kterou kdysi četl v jedné knížce o vnitřním pocitu schizofrenie. 
Pacient, s pronikavostí jakési věštby, v ní pravil: ‚La terre bouge, elle ne 
m’inspire aucune comfi ance‘“. Tentýž pocit, říká Zweig, ho přemohl na 
saharské poušti, kde se pokoušel překonat „sucho v nitru“ tak, že sám 
sebe podroboval zkouškám v  nehostinné přírodě. „Země se pode 
mnou hýbe, již k ní nemám důvěru.“

Když Zweig líčí svou existenci, poskytují mu přátelé a přítelkyně 
okamžiky, jež by se daly nazvat štěstím, jejich přítomnosti se však 
nedaří pozastavit „kolo života, jež se otáčí naprázdno“. Chvíli žije 
s  dívkou jménem Michelle, která „mu bezúspěšně vytýká necitel-
nost“. Pečlivě rozvržená scéna s cílem zachytit kvalitu jejich vztahu 
vystihuje rovněž těžko uchopitelnou povahu Zweigova vyprávění, vý-
směch sobě samému, jenž má za úkol okouzlit čtenáře a vylámat zuby 
kritikům, a  strašlivé přesvědčení o  neautentičnosti, jež se za ním 
skrývá:

Jako by se vysmívala mukám v pokoji, vystupuje šedivě osvětlená mo-
hutná stavba Notre Dame ze tmy a vznáší se nad vzdálenými, tlumeně 
hučícími magickými auty. Dívka dřepí na zemi vedle rozházených štět-
ců a hustě zbarvené palety. Chlapec, rozložen na několik kusů, alespoň 
podle svého pocitu, na posteli, šeptá přidušeně a strojeně: „Je ne veux 
pas être un homme.“ Aby učinil význam té věty srozumitelnější, tj. aby 
svou úzkost pozvedl do oblasti intelektuálna, ji zopakuje: „Je ne veux 
pas ‚être un homme‘ “, narážeje na otázku principu, kterou dívka, zjev-
ně příliš omezená, nedokáže pochopit, neboť zanaříká a počne plakat. 

Po šesti letech takovéto existence „se vzali a během několika osvě-
žujících týdnů rozvedli“. Zweigův exil se chýlí ke konci a s ním i jeho 
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snaha „ztělesnit svou existenci s  čilostí někoho, kdo již nemá co 
ztratit“. 

Vnitřní prázdnota však přetrvává: „zakoušení jakési díry ve mně, 
děsivý pocit, že na určité úrovni existence nejsem nikdo, že moje 
identita se zhroutila a uvnitř, někde v hlubině mého já, nikdo není“. 
Na Svámí Muktánandovi, guruovi, kterého při hledání duchovní léč-
by upřednostňovali Newyorčani, zbývá, aby Zweiga naučil uspat jeho 
„dvojníka“. „Bápú“ – otec – učí „marnosti duševních procesů“. Pod 
jeho vedením zakouší Zweig „delirium uvolnění“. Podobně jako Jerry 
Rubin přisuzuje tuto „léčbu“, tento pocit, že je „zacelený a povznese-
ný“, tomu, že zničil své psychické obrany. „Již nejsem lapen šílenou 
snahou o sebeobranu,“ píše Zweig a uspává onu část sebe sama, která 
je „tvořena duševní zaneprázdněností … sklížena obsedantním myš-
lením a hnána úzkostí.“30 

Progresivní kritika života v ústraní

Popularizace psychiatrických myšlenkových modů, šíření „hnutí za 
nové uvědomování“, sen o slávě a mučivý pocit selhání, to všechno 
vytváří další naléhavou potřebu hledání duchovních všeléků a  má 
jedno společné – intenzivní zabývání se sebou samým. Takováto za-
hleděnost do sebe určuje pak morální klima současné společnosti. 
Dobývání přírody a hledání nových hranic dalo vzniknout usilování 
o sebenaplnění. Jak to Jim Hougan, Tome Wolfe, Peter Marin, Edwin 
Schur, Richard Sennett a další současní autoři různým způsobem for-
mulovali, narcismus se stal jedním z ústředních témat americké kul-
tury. Pokud se však nespokojíme jen s  tím, že budeme moralizovat 
pod pláštíkem psychiatrického žargonu, musíme tento pojem použí-
vat opatrněji, než jak se používá v populární sociální kritice, a s vědo-
mím jeho klinických implikací. 

Kritici současného narcismu a nové terapeutické senzibility mylně 
odmítají psychiatrickou orientaci jako jakési opium vyšší střední tří-
dy. Soustředění na sebe chrání podle Marina majetné Američany před 
hrůzami okolo nich – bídou, rasismem, nespravedlností – a „ulevuje 
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jejich obtěžkanému svědomí“.31 Schur napadá „posedlost uvědomo-
váním“ z toho důvodu, že řeší problémy příznačné pro zámožné lidi, 
opomíjí problémy chudých a  přetváří „sociální nespokojenost na 
osobní neschopnost“. Domnívá se, že je „zločinem“, když se „bílí stře-
dostavovští občané samolibě zabývají sami sebou, zatímco jejich 
méně šťastní spoluobčané se potýkají s potížemi a trpí hladem“. Avšak 
starost o sebe, z níž hnutí za uvědomování těží, nepochází ze samoli-
bosti a pocitu spokojenosti, nýbrž ze zoufalství; a ani toto zoufalství 
se neomezuje jen na střední vrstvu. Schur si zřejmě myslí, že povrch-
ní, provizorní charakter osobních vztahů je jen problémem blahobyt-
ných manažerů, kteří jsou neustále na cestách. Máme si myslet, že je 
tomu u chudých jinak? Že manželství dělnické třídy jsou šťastná a bez 
konfl iktů? Že ghetto produkuje stabilní, milující a nemanipulativní 
přátelství? Studie života nižších vrstev mnohokrát potvrdily, že chu-
doba manželství a přátelství ničí. Rozpad osobního života nemá pů-
vod v  duchovních mukách blahobytu, nýbrž ve válce všech proti 
všem, která se rozšířila mezi nižší třídou, kde dlouho zuřila bez pře-
rušení, a nyní zasahuje i zbývající část společnosti. 

Protože nové terapie jsou obvykle nákladné, vyvozuje z toho Schur 
chybný předpoklad, že tyto terapie řeší problémy, které se týkají pou-
ze bohatých a jež jsou v podstatě triviální a „nereálné“. Vytýká auto-
rům, jako jsou George a  Nena O’Neillovi (apoštolové „otevřeného 
manželství“), že „na osobní krizi nahlížejí neskutečně etnocentricky, 
což zřejmě vyplývá z jejich vlastních středostavovských hodnot a zku-
šeností“. Expertům na uvědomování nikdy nepřijde na mysl, stěžuje 
si Schur, „že ekonomické zdroje by mohly člověku pomoci, aby se 
s krizí vyrovnal nebo se jí v prvé řadě vyhnul“. Tito experti píší, jako 
by společenské třídy a sociální konfl ikty neexistovaly. Z tohoto důvo-
du je pro Schura „těžko představitelné“, že by hnutí za uvědomování, 
přes snahy zpopularizovat je pomocí levných příruček a bezplatných 
klinik, mělo vůbec kdy nějaké kouzlo pro chudé. 

Jistě, je myslitelné, že se i chudý člověk může cítit lépe, použije-li něja-
kou novou seberealizační techniku. V nejlepším případě bude mít však 
taková spokojenost jepičí život. Tím, že je zlákáme, aby své problémy 
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zvnitřňovali, jejich pozornost pouze odvrátíme od naléhavějšího úko-
lu, kterým je prosazování skutečných kolektivních zájmů.

Vytvořením příliš zjednodušeného protikladu mezi „skutečnými“ 
problémy a problémy osobními Schur přehlíží fakt, že sociální otázky 
se nevyhnutelně projevují jako otázky personální. Skutečný svět se 
dělí na rodinné a  osobní zkušenosti, které zabarvují jeho vnímání. 
Pocity vnitřní prázdnoty, osamocenosti a neautentičnosti nejsou roz-
hodně nereálné nebo vlastně zcela bez sociálního obsahu; ani nepo-
cházejí výlučně „z životních podmínek střední a vyšší třídy“. Pochá-
zejí z bojechtivých podmínek, které pronikají americkou společnost, 
z rizik a nejistot kolem nás a ze ztráty důvěry v budoucnost. Chudí 
museli vždy žít pro přítomnost, teď však zoufalá starost o osobní pře-
žití, občas v hédonistickém převleku, přepadá i střední třídu. 

Sám Schur upozorňuje, že „to, co se nakonec z tohoto velmi smíše-
ného poselství vynořuje, je jakási etika pudu sebezáchovy“.32 Avšak 
jeho odmítání etiky přežití jakožto „ústupu do života v  ústraní“ je 
nepochopením podstaty věci. Když se osobní vztahy neřídí jiným cí-
lem než psychickým přežitím, nepředstavuje již „život v ústraní“ ráj 
v bezcitném světě. Naopak získává vlastnosti anarchického společen-
ského řádu, před nímž má poskytovat útočiště. Kritiku a odmítnutí 
zasluhuje pustošení osobního života a ne ústup do života v ústraní. 
Potíž s hnutím za uvědomování není to, že se zabývá triviálními či 
nereálnými otázkami, nýbrž že předkládá řešení odsouzená k nezda-
ru. Vychází z  všudypřítomné nespokojenosti s  kvalitou osobních 
vztahů a radí lidem neinvestovat tolik do lásky a přátelství, aby neby-
li příliš závislí na ostatních, a žít pro tuto chvíli – to jsou právě ty věci, 
které způsobují krizi osobních vztahů na prvním místě. 

Kritika života v ústraní: Richard Sennett 
o pádu veřejného člověka

Kritika narcismu Richarda Sennetta, která je svým důrazem, že „nar-
cismus je opakem silné sebelásky“,33 hlubší a pronikavější než kritika 
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Schurova, v sobě nicméně zahrnuje obdobné znehodnocení osobní 
oblasti. Podle Sennettova názoru nejlepší věci v kulturní tradici Zá-
padu pocházejí z konvencí, které kdysi řídily neosobní vztahy na ve-
řejnosti. Tyto konvence, dnes zavrhované jako svazující, umělé a ubí-
jející emocionální spontánnost, původně stanovovaly civilizované 
hranice mezi lidmi, omezovaly veřejné projevování pocitů a podpo-
rovaly kosmopolitizmus a zdvořilost.34 V Londýně či Paříži osmnác-
tého století společenskost nezávisela na důvěrnosti. „Cizí lidé, kteří se 
potkali v parku či na ulici, spolu mohli bez rozpaků mluvit.“35 Sdíleli 
společný fond veřejných znaků, které lidem nerovného postavení 
umožňovaly vést uctivý rozhovor a spolupracovat na veřejných pro-
jektech, aniž by se cítili zavázáni prozrazovat svá nejvnitřnější tajem-
ství. V devatenáctém století však diskrétnost vzala za své a lidé začali 
věřit, že veřejné činy odhalují osobnost aktéra. Romantický kult 
upřímnosti a  autentičnosti strhl masku, kterou lidé kdysi nosili na 
veřejnosti, a  hranici mezi veřejným a  soukromým životem zrušil. 
Protože byl veřejný svět pokládán za zrcadlo self, lidé přišli o schop-
nost nestrannosti a  tím pádem hravých setkání, jejichž předpokla-
dem je jistý odstup od sebe sama. 

V naší době se podle Sennetta ze vztahů na veřejnosti, pojímaných 
jako forma sebeodhalení, stává smrtelně vážný počin. Rozhovor pře-
jímá vlastnost zpovědi. Třídní vědomí upadá; společenské postavení 
vnímají lidé jako odraz vlastních schopností a obviňují se za nespra-
vedlnost, která je postihuje. Politika se zvrhává do boje ne za spole-
čenskou změnu, nýbrž za seberealizaci. Když se hranice mezi self 
a ostatním světem rozpadnou, sledování osvíceného zájmu o sebe, jež 
kdysi formovalo každé stadium politické činnosti, není možné. Poli-
tický člověk dřívější doby věděl, jak brát, ne jak toužit (Sennettova 
defi nice psychologické dospělosti), a posuzoval politiku, jako posu-
zoval realitu obecně, aby zjistil „co je v ní pro něj, a ne jestli je on její 
součástí“. Naproti tomu narcista v jakémsi deliriu touhy „zájmy ega 
nedává najevo, potlačuje je“.36

Senettův argument je pochopitelně daleko složitější a podnětnější, 
než může ukázat stručné shrnutí. Vypovídá o tom, jak je důležitý od-
stup od sebe sama při hře a divadelním rekonstruování reality, jak se 
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promítá hledání sebe sama do politiky a  jaké jsou zhoubné účinky 
ideologie důvěrnosti. 

Ovšem Sennettova představa, že politika vyvolává osvícený zájem 
o sebe, pečlivé vypočítávání osobních a třídních výhod, sotva vysti-
huje iracionální prvky, které vždy charakterizují vztahy mezi vlád-
noucími a podřízenými vrstvami. Málo si všímá schopnosti bohatých 
a mocných ztotožňovat dominanci se vznešenými morálními zásada-
mi, které činí z odporu zločin nejen proti státu, ale i proti lidskosti 
samotné. Vládnoucí třídy se neustále snaží vštěpovat svým podda-
ným, aby vykořisťování a  materiální deprivaci prožívali jako vinu, 
nalhávajíce si přitom, že jejich vlastní materiální zájmy se se zájmy 
lidstva jako celku shodují. Ponecháme-li stranou pochybnou platnost 
Sennettovy rovnice mezi úspěšným fungováním ega a  schopností 
„spíše brát než toužit“, která jako jedinou alternativu k narcismu ctí 
hrabivost, je pravda, že lidé nikdy nevnímali své zájmy dokonale jas-
ně a v celých dějinách měli tudíž tendenci iracionální aspekty sebe 
sama projikovat do oblasti politiky. Svádět iracionální rysy moderní 
politiky na narcismus, ideologii důvěrnosti či „kulturu osobnosti“ 
znamená nejen přehánět roli ideologie v historickém vývoji, ale také 
podceňovat iracionalitu politiky v dřívějších dobách.37 

Sennettova koncepce řádné politiky jakožto politiky zájmu o sebe 
má s tocquevillskou, pluralistickou tradicí, z níž evidentně vychází, 
společný svůj vlastní ideologický prvek. Tato analýza směřuje k vele-
bení buržoazního liberalismu jakožto jediné civilizované formy poli-
tického života a  buržoazní „zdvořilosti“ jakožto jediné nezkažené 
formy veřejné debaty. Z pluralistického pohledu zůstávají přijaté ne-
dokonalosti buržoazní společnosti politické nápravě nepřístupné, ne-
boť politický život se v podstatě považuje za radikálně nedokonalou 
oblast. Když tedy lidé požadují zásadní změny politického systému, 
projikují ve skutečnosti do politiky osobní úzkosti. V tomto smyslu se 
liberalismus defi nuje jako krajní mez politické racionality a odmítá 
všechny snahy liberalismus včetně celé revoluční tradice překonat 
jako politiku narcismu. Z  důvodu přijetí tocquevillského hlediska 
není Sennett schopen rozlišovat mezi rozkladem radikální politiky na 
konci šedesátých let kvůli iracionálním prvkům v americké kultuře 
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a oprávněností mnoha radikálních cílů. Jeho způsob uvažování činí 
z každého radikalismu, každé formy politiky, která se snaží vytvořit 
společnost bez vykořisťování, automaticky cosi podezřelého. Sennet-
tova kniha, přes svou idealizaci veřejného života v minulosti, se podí-
lí na současném odporu vůči politice – odporu vůči nadějnému vy-
užití politiky jako nástroje společenské změny. 

Horlivost, s  jakou Sennett obnovuje rozlišování mezi veřejným 
a soukromým životem, navíc způsobuje, že si nevšímá okamžiků, kdy 
se obojí propojuje. Socializace mladých plodí politickou nadvládu na 
úrovni osobní zkušenosti. V naší době dochází k natolik všudypří-
tomnému narušování soukromého života silami organizované nad-
vlády, že osobní život téměř přestává existovat. Sennett však zaměnil 
příčinu za následek a tak současné potíže prý způsobilo to, že veřej-
nou sféru pronikla ideologie důvěrnosti. Podle něj, stejně jako podle 
Marina i Schura, současné zaujetí sebeobjevováním, duševním vývo-
jem a intimními osobními setkáními představuje nevhodnou zahle-
děnost do sebe, rozbujelý romantismus. Ve skutečnosti nemá kult 
důvěrnosti původ v  prosazování osobnosti, nýbrž v  jejím rozpadu. 
Dnešní básníci i romanopisci self již zdaleka neoslavují, spíše líčí, jak 
se pomalu, ale jistě dezintegruje. To samé uvádějí i terapeuti, kteří se 
o narušené ego starají. Pro naši společnost, která podporuje veřejný 
život na úkor soukromého, je stále těžší dosáhnout hlubokých a trva-
lých přátelství, milostných vztahů i manželství. Jelikož se společenský 
život podobá spíše boji a stává se nelidským, dostávají osobní vztahy, 
které od takovýchto podmínek přinášejí úlevu, podobu zápasu. Ně-
které nové terapie tento zápas označují za „asertivitu“ a „konstruktiv-
ní hádku v  lásce a  manželství“. Jiné vychvalují přechodné vztahy 
a přinášejí recepty na „otevřené manželství“ a „závazky s otevřeným 
koncem“.38 Tím ovšem posilují nemoc, kterou si troufají léčit. Dělají 
to však ne tak, že odvedou pozornost od sociálních problémů k osob-
ním, od skutečných k  neskutečným, nýbrž tak, že zastřou sociální 
původ utrpení – nezaměňovat za samolibou sebestřednost –, jež se 
bolestivě, ale nesprávně zakouší jako čistě osobní a soukromé.
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Narcismus jako metafora lidského stavu 

Současná kritika nového narcismu nejenže zaměňuje příčinu a násle-
dek a přisuzuje kultu života v ústraní vývoj, který pochází z rozpadu 
veřejného života; také používá termín „narcismus“ tak volně, že si 
uchovává málo ze svého psychologického obsahu. Erich Fromm v Lid-
ském srdci: jeho nadání k dobru a zlu vyčerpává pojetí klinického vý-
znamu narcismu a rozšiřuje jej, aby pokryl všechny formy „marnivos-
ti“, „sebeobdivu“, „sebeuspokojení“ a  „povýšenosti“ u  jednotlivců 
a všechny formy omezenosti, etnické či rasové předpojatosti a „fanati-
smu“ u skupin. Jinými slovy, Fromm používá tento výraz jako synony-
mum pro „asociální“ individualismus, který v jeho verzi progresivní-
ho a  „humanistického“ dogmatu podkopává spolupráci, bratrskou 
lásku a úsilí o loajalitu v širším smyslu. Narcismus se tak jeví pouze 
jako pravý opak nemastné neslané lásky k lidstvu (nezištné „lásky k ci-
zímu člověku“), kterou Fromm obhajuje pod jménem socialismus.

Frommovo pojednání o „individuálním a sociálním narcismu“, jež 
vyšlo poněkud upravené v řadě knih věnovaných „náboženským per-
spektivám“, nabízí skvělý příklad tendence naší terapeutické doby ob-
lékat otřepané moralistické fráze do psychiatrického hávu. („Žijeme 
v historickém údobí charakterizovaném ostrou diskrepancí mezi in-
telektuálním vývojem člověka … a jeho vývojem emocionálním, kte-
rý ho stále ještě ponechává na stupni, kde se zřetelně rýsuje narcis-
mus se všemi patologickými příznaky.“)39 Zatímco Sennett připomíná, 
že narcismus má více společného se sebenenávistí než sebeobdivem, 
Fromm ve svém zapáleném kázání o požehnání bratrské lásky pouští 
ze zřetele i tento velmi dobře známý klinický fakt. 
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Jako vždy ve Frommově díle vzniká potíž tím, že se mylně a zby-
tečně snaží zachránit Freudovo myšlení před jeho „mechanistickým“ 
základem z  devatenáctého století a  násilně je zapojovat do služeb 
„humanistického realismu“. V praxi to znamená, že z teoretické přís-
nosti vzejdou eticky povznášející hesla a pocity. Fromm jen zběžně 
uvede, že Freudův původní koncept narcismu předpokládá, že libi-
do je původně uloženo v egu jako v nějakém „velikém rezervoáru“ 
(Fromm, Lidské srdce, str. 49) nediferencované sebelásky, ale v roce 
1922 Freud svůj názor změní a napíše, že „za velkou zásobárnu libida, 
ve smyslu zavedení narcismu, musíme nyní po oddělení Já a  Ono 
uznat Ono“.40 Tento problém však Fromm přejde a poznamená: „Teo-
retická otázka, zda libido má svůj počátek původně v egu nebo v id, 
nemá však podstatnou důležitost pro význam konceptu [narcismu] 
samotného.“ (Fromm, Lidské srdce, str. 50) Ve skutečnosti strukturál-
ní teorie mysli, jak ji vyložil Freud v Davové psychologii a v Já a ono, si 
vyžádala úpravu jeho dřívějších názorů, jež měly podstatný vliv na 
teorii narcismu. Strukturální teorie přiměla Freuda opustit jednodu-
chou dichotomii mezi instinktem a vědomím a uznat nevědomé prvky 
ega a  superega, význam nesexuálních pudů (agrese neboli „thana-
tos“ – pud smrti) a souvislost mezi superegem a id, superegem a agre-
sí. Tyto objevy postupně umožnily pochopit roli objektních vztahů ve 
vývoji narcismu, v důsledku čehož se ukázalo, že narcismus je v pod-
statě spíše obranou proti agresivním pudům než sebeláskou. 

Přesnost, s jakou narcismus rozebíráme, je důležitá nejen proto, že 
tento koncept snadno podléhá moralistické infl aci, nýbrž i proto, že 
srovnáváme-li narcismus se vším sobeckým a nepříjemným, odporu-
jeme tím historické specifi čnosti. Lidé byli vždy sobečtí, skupiny vždy 
etnocentrické; tím, že těmto vlastnostem dáme psychiatrickou nálep-
ku, nic nezískáme. Vznik poruch charakteru jako nejnápadnější for-
my psychiatrické patologie spolu se změnou osobnostní struktury, 
kterou tento vznik odráží, pochází však ze zcela specifi ckých změn 
v naší společnosti a kultury – z byrokracie, záplavy vzorů, terapeutic-
kých ideologií, racionalizace vnitřního života, kultu spotřeby a v ne-
po slední řadě ze změn v rodinném životě a měnících se vzorců socia-
lizace. Nic z  toho neuvidíme, jestliže se narcismus stane pouze 
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„metaforou lidského stavu“, jako je tomu v další existenciální a hu-
manistické interpretaci narcismu od Shirley Sugermanové, kterou 
popsala ve své knize Sin and Madness: Studies in Narcissism.41 

To, že současní kritici narcismu odmítají uvažovat o jeho etiologii 
či věnovat pozornost rostoucímu množství klinické literatury na toto 
téma, pravděpodobně znamená uvážlivé rozhodnutí pramenící z oba-
vy, že by důraz na klinické aspekty narcistického příznaku ubral na 
vážnosti užitečnosti tohoto konceptu pro sociální analýzu. Takovéto 
rozhodnutí je však chybné. Když kritici ignorují psychologickou di-
menzi, ignorují i dimenzi sociální. Nedokážou pak zkoumat charak-
terové znaky související s  patologickým narcismem, jež se v  méně 
extrémní formě hojně vyskytují v každodenním životě dneška: závis-
lost na zprostředkované vřelosti, kterou poskytují jiní, spolu se stra-
chem z této závislosti, pocit vnitřní prázdnoty, nesmírně velký, avšak 
potlačený hněv a neuspokojené touhy a chutě. Nerozebírají ani to, co 
by se dalo nazvat druhotnými charakteristikami narcismu: falešné 
pochopení sebe sama, vypočítavá svůdnost, neurotický humor, při 
němž se snižujeme. Tím se připravují o  základ, na němž by viděli 
spojitost mezi narcistickým typem osobnosti a některými typickými 
vzorci současné kultury, jako jsou intenzivní strach ze stáří a smrti, 
změněný pocit času, okouzlení celebritami, strach ze soutěživosti, 
úpadek hravého ducha a zhoršující se vztahy mezi muži a ženami. Pro 
tyto kritiky zůstává narcismus v nejhorším případě synonymem so-
bectví a  v  nejlepším jakousi metaforou, která popisuje stav mysli, 
v němž se svět jeví jako zrcadlo self. 

Psychologie a sociologie 

Psychoanalýza řeší jednotlivce, ne skupiny. Snahy zobecnit klinické 
závěry a vztáhnout je i na kolektivní chování narážejí vždy na to, že 
skupiny žijí svým vlastním životem. Kolektivní mysl, existuje-li něco 
takového, odráží potřeby skupiny jakožto celku, nikoliv psychické 
potřeby jedince, jež musejí být v podstatě podřízeny požadavkům ko-
lektivu. Vlastně právě podřízení jednotlivců skupině psychoanalytická 
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teorie na základě zkoumání dopadů této podřízenosti na psychiku 
slibuje objasnit. Důkladným rozborem individuálních případů, jenž 
je založen spíše na klinických důkazech než na dojmech zdravého 
rozumu, nám psychoanalýza sděluje cosi o vnitřním fungování spo-
lečnosti samotné. Při tomto aktu společnost jaksi opouští a noří se 
o to více do nevědomí individua. 

Každá společnost reprodukuje svou kulturu – své normy, základní 
předpoklady, způsoby organizování zkušeností – v jednotlivci ve for-
mě osobnosti. Jak řekl Durkheim, osobnost je socializovaný jedinec. 
Proces socializace, uskutečňovaný rodinou a druhotně školou a další-
mi institucemi, jež formují charakter, lidskou přirozenost modifi kuje, 
aby ji přizpůsobil obecným společenským pravidlům. Každá společ-
nost se snaží vyřešit univerzální krize dětství – trauma odloučení od 
matky, strach z opuštění, bolest vznikající ze soupeření s ostatními 
o matčinu lásku – po svém a způsob, jakým tyto psychické události 
řeší, určuje charakteristickou formu osobnosti, charakteristickou for-
mu psychologické deformace, pomocí níž se jedinec smiřuje s pudo-
vou deprivací a podrobuje se požadavkům sociální existence. Freu-
dův důraz na kontinuitu mezi psychickým zdravím a  psychickou 
nemocí umožňuje vidět neurózy a psychózy tak, jako by byly v urči-
tém smyslu typickým projevem dané kultury. „Psychóza,“ jak napsal 
Jules Henry, „je fi nálním výsledkem toho, když je s  kulturou něco 
v nepořádku.“42

Souvislost mezi společností a jedincem, kulturou a osobností ob-
jasňuje psychoanalýza nejlépe právě tehdy, když se omezí na pečlivé 
zkoumání jednotlivců. Když je nejméně odhodlaná společnost zkou-
mat, pak nás o ní nejlépe informuje. Freudovo vztahování psycho-
analytických principů na antropologii, dějiny či životopisy může stu-
dent sociologie s  klidem zapomenout, jeho klinické výzkumy však 
tvoří pokladnici nepostradatelných postřehů, jakmile pochopíme, že 
nevědomá mysl symbolizuje, jak se přirozenost formovala kulturou, 
jak se instinkty zcivilizovaly. 

Freudovi by se nemělo vytýkat [napsal T. W. Adorno], že zanedbal 
konkrétní sociální dimenzi, nýbrž že jej vůbec neznepokojoval sociál-
ní původ … rigidity nevědomí, kterou zaznamenává s neochvějnou 
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objektivitou přírodovědce… Když se od psychologických obrazů do-
stává k historické realitě, zapomíná, co sám objevil – že celá skuteč-
nost prochází proměnou při vstupu do nevědomí – a tak nesprávně 
postuluje takové faktické události jako vraždu otce primitivní hor-
dou.* 

Ti, kdo chtějí porozumět současnému narcismu jakožto sociální-
mu a  kulturnímu fenoménu, nechť svou pozornost nejprve obrátí 
k množícím se klinickým textům na toto téma, jež si nečiní nárok na 
sociální ani kulturní významnost a uvážlivě popírají teorii, že „změny 
v současné kultuře“, jak píše Otto Kernberg, „mají účinky na vzorce 
objektních vztahů“.** V klinické literatuře představuje narcismus něco 
víc než jen metaforický výraz pro zahleděnost do sebe. Jako psychic-
ký útvar, v němž se „odmítnutá láska navrací k já coby nenávist“, za-
číná být narcismus chápán jako důležitý prvek při  tzv. poruchách 

* „Na … domácí půdě,“ dodáva Adorno, „je psychoanalýza nositelem speci-
fi ckého přesvědčení; čím více se od oné oblasti vzdaluje, tím více jsou její teze 
střídavě ohroženy mělkostí či divokou a nadměrnou systematizací. Ujede-li ně-
komu jazyk a vyřkne nějaké sexuálně zabarvené slovo, trpí-li někdo agorafobií 
nebo prochází-li se nějaká dívka ve spánku, má psychoanalýza nejen skvělou 
šanci, že bude terapeuticky úspěšná, ale i své řádné pole působnosti, poměrně 
autonomní, monádologické individuum jakožto arénu nevědomého konfl iktu 
mezi pudovým nutkáním a zákazem. Čím více se od této oblasti vzdaluje, tím 
tyranštěji musí postupovat a tlačit, co patří k dimenzi vnější skutečnosti, do pod-
světí psychické imanence. Tento její bludný akt není nepodobný oné ‚všemo-
houcnosti myšlení‘, kterou sama kritizuje coby infantilní.“43

** Ti, kdo tvrdí v rozporu s tezí v této studii, že ve struktuře osobnosti k žádné 
základní změně nedošlo, uvádějí tento odstavec na podporu tvrzení, že ač „jsme 
svědky jistých symptomatických konstelací a  osobnostních poruch víceméně 
častěji než za dob Freuda … je tento posun pozornosti způsoben v prvé řadě 
posunem našeho klinického důrazu v důsledku obrovských pokroků v chápání 
struktury osobnosti“.44

Ve světle tohoto sporu je důležité poznamenat, že Kernberg své pozorování 
zpřesňuje: „Tím nechci říct, že takové změny ve vzorcích důvěrnosti [a objekt-
ních vztahů obecně] by nemohly během několika generací nastat, jestliže změny 
v kulturních vzorcích postihují strukturu rodiny do takové míry, že to ovlivňuje 
nejranější vývoj dítěte.“45 Právě o tom budu hovořit v kapitole VII.
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charakteru, kterým je teď především věnována klinická pozornost, jíž 
se kdysi dostávalo hysterii a obsedantním neurózám. Vznikla nová 
teorie narcismu založená na Freudově pověstné eseji na toto téma 
(která pojednává o narcismu – libidinózním investování self – jako 
o  nezbytné podmínce objektní lásky), věnující se však nikoliv pri-
márnímu narcismu, nýbrž narcismu druhotnému (sekundárnímu) 
neboli patologickému: začleňování grandiózních objektních obrazů 
jako obraně vůči úzkosti a vině. Oba typy narcismu činí hranice mezi 
self a světem objektů nejasnými, je však mezi nimi významný rozdíl. 
Novorozenec – primární narcista – ještě nevnímá matku jako samo-
statnou existenci, a proto zaměňuje závislost na matce, která uspoko-
juje jeho potřeby, jakmile vzniknou, za svou všemohoucnost. „Po 
narození trvá několik týdnů … než si dítě uvědomí, že zdroj jeho po-
třeb … leží v něm, kdežto zdroj jejich uspokojování mimo něj.“

Druhotný narcismus se naproti tomu „snaží utišit bolest ze zkla-
mané [objektní] lásky“ a neutralizovat hněv dítěte vůči těm, kdo na 
jeho potřeby nereagují ihned; vůči těm, kdo reagují na potřeby jiných 
a  kdo tedy, jak dítěti připadá, ho opustili. Patologický narcismus, 
„který nelze považovat jednoduše za jakousi fi xaci na úrovni normál-
ního primitivního narcismu“, vzniká, až když se ego rozvine natolik, 
že je schopno vnímat se odděleně od okolních objektů. Prožívá-li dítě 
z nějakého důvodu toto trauma z odloučení zvlášť bolestivě, může se 
pokusit obnovit dřívější vztahy tak, že si ve své fantazii vytvoří vše-
mocnou matku či otce, a  tato postava pak splyne s  obrazem jeho 
vlastního self. „Internalizací se pacient snaží znovu vytvořit toužebný 
vztah lásky, který možná kdysi existoval, a  současně zrušit úzkost 
a vinu, emoce vyvolané touhou agresivně se vypořádat s frustrujícím 
a neuspokojivým objektem.“

Narcismus v nejnovější klinické literatuře46

To, že se v klinických studiích přesouvá důraz od primárního k se-
kundárnímu narcismu, je jednak způsobeno tím, že psychoanalytická 
teorie již nezkoumá id, nýbrž ego, a  jednak tím, že se mění druh 
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pacientů, kteří vyhledávají psychiatrickou pomoc. K samotnému po-
sunu od psychologie instinktů k  psychologii ega došlo totiž zčásti 
kvůli skutečnosti, že pacienti, kteří chodili na léčení ve 40. a 50. letech 
20. století, „zřídkakdy připomínali klasické neurotiky, o nichž se tak 
zevrubně rozepisoval Freud“. V posledních pětadvaceti letech chodí 
za psychiatry čím dál tím více tzv. pacienti hraniční, kteří si nestěžují 
na nějaké jasné symptomy, nýbrž na difúzní (rozptýlenou) nespoko-
jenost. Tito lidé netrpí vysilujícími fi xacemi či fobiemi ani přeměnou 
potlačené sexuální energie v nervovou poruchu; místo toho uvádějí, 
že cítí „vágní, nejasnou nespokojenost s životem“ a že jejich „beztvará 
existence je zbytečná a nesmyslná“. Popisují „intenzivní pocity prázd-
noty a deprese“, „mohutné kolísání sebeúcty“ a „obecnou neschop-
nost žít šťastný život“. „Zvýšenou sebeúctu prožívají jen tehdy, když 
přilnou k silné, obdivované fi guře, po jejímž přijetí touží a kterou po-
třebují, aby jim dodávala pocit opory.“ I když vykonávají řádně své 
běžné povinnosti a i když dosáhnou uznání či věhlasu, spokojenost 
jim uniká a život jim často připadá bezcenný.

Psychoanalýza, terapie, jež vznikla na základě zkušeností s jedinci, 
kteří trpěli potlačenými pudy a zkostnatělou morálkou a kteří se po-
třebovali smířit s přísným vnitřním „cenzorem“, má dnes stále více co 
do činění s jakousi „chaotickou a pudů zbavenou povahou“. Musí za-
sahovat u pacientů, kteří své konfl ikty „otevřeně vyjadřují“, místo aby 
je potlačovali či sublimovali. Tito pacienti, byť často podlézaví, mají 
sklon být v  emocionálních vztazích kvůli vlastní ochraně jaksi po-
vrchní (protektivní mělkost). Postrádají schopnost truchlit, neboť in-
tenzita jejich hněvu vůči ztraceným objektům lásky, zejména vůči 
rodičům, jim brání znovu prožívat šťastné pocity nebo si je pamato-
vat. Jsou sice v sexu promiskuitní, nikoliv prudérní, nicméně „nedo-
kážou sexuální pud rozvíjet“ nebo se sexem zabývat v hravém duchu. 
Vyhýbají se důvěrným vztahům, jež mohou uvolnit silné pocity hně-
vu. Osobnost u  nich spočívá vesměs v  obraně proti tomuto hněvu 
a proti pocitům orální deprivace, jež vznikají v předoidipovské fázi 
duševního vývoje. 

Často tito pacienti trpí hypochondrií a stěžují si, jak už jsem řekl, 
na jakýsi pocit vnitřní prázdnoty. Zároveň se opájejí představou 
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omnipotence a  silným přesvědčením o  svém právu využívat druhé 
a dopřávat si. V jejich superegu převládají archaické, represivní a sa-
distické prvky a  společenským pravidlům se přizpůsobují spíše ze 
strachu před trestem než z pocitu viny. Vlastní potřeby a touhy plné 
zloby prožívají jako hluboce nebezpečné a vytvářejí si obrany, které 
jsou stejně primitivní jako touhy, které chtějí potlačit. 

Podle zásady, že patologie reprezentuje jakousi vystupňovanou 
verzi normálnosti, by nám měl „patologický narcismus“, který nachá-
zíme u poruch charakteru, povědět něco o narcismu jakožto spole-
čenském jevu. Studie zkoumající poruchy osobnosti, jež se vyskytují 
na pomezí mezi neurózou a psychózou, byť psané pro lékaře a nema-
jící v  úmyslu vysvětlovat sociální či kulturní otázky, zobrazují typ 
osobnosti, kterou by měli jaksi v  méně nápadné podobě okamžitě 
rozpoznat pozorovatelé současné kulturní scény: sebevědomě naklá-
dající s dojmy, jež vysílá k ostatním o sobě, dychtivá po uznání, avšak 
pohrdlivá k těm, kterými manipuluje, aby je od nich získala; neúpros-
ně toužící po citových prožitcích, s nimiž zaplňuje prázdno v sobě; 
děsící se stárnutí a smrti.47 

Nejpřesvědčivější výklady psychického původu tohoto hraničního 
syndromu vycházejí z teoretické tradice, kterou zavedla Melanie Klei-
nová. Při svém psychoanalytickém zkoumání dětí Kleinová zjistila, že 
rané pocity neodolatelného vzteku namířeného zejména proti matce 
a druhotně proti zvnitřněnému obrazu matky jako jakéhosi hladové-
ho monstra umožňují dítěti spojit obrazy „hodného“ a „zlého“ rodiče. 
Ve strachu před agresí zlých rodičů – projekce vlastního vzteku – si 
idealizuje hodné rodiče, kteří je přijdou zachránit. 

Zvnitřněné obrazy druhých, jež v raném věku skončily v nevědo-
mí, se stávají také sebeobrazy. Jestliže pozdější zkušenosti blíže nevy-
mezí či nevnesou prvky reality do archaických snů dítěte o rodičích, 
bude pro ně těžké rozlišovat mezi obrazy sebe sama a objekty mimo 
sebe. Tyto obrazy splynou a vytvoří obranu proti zlým reprezentacím 
self a objektů, jež se podobně sloučily a vytvořily kruté, trestající su-
perego. Melanie Kleinová analyzovala desetiletého chlapce, který 
svou matku nevědomě považoval za „upíra“ či „odporného ptáka“ 
a strach z ní si internalizoval jako hypochondrii. Bál se, že zlé bytosti 
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v něm pohltí bytosti dobré. K ostrému rozdělení dobrých a zlých ob-
razů self a objektů na jedné straně a ke spojení obrazů self a objektů 
na straně druhé došlo na základě chlapcovy neschopnosti snášet am-
bivalenci či frustraci. Protože byl jeho hněv tak intenzivní, nedokázal 
si přiznat, že chová agresivní pocity vůči těm, které miloval. „Strach 
a vina kvůli jeho destruktivním fantaziím utvářely celý jeho emocio-
nální život.“

Dítě, které se cítí tak vážně ohroženo vlastními agresivními pocity 
(projikovanými do jiných a  pak znovu internalizovanými jakožto 
vnitřní „monstra“) se snaží kompenzovat své prožitky vzteku a závis-
ti představami o bohatství, kráse a všemohoucnosti. Tyto představy, 
spolu se zvnitřněnými obrazy hodných rodičů, kterými se snaží brá-
nit, tvoří pak jádro „grandiózního pojetí self “. Podle Otto Kernberga 
chrání narcistické dítě před nebezpečím kolem něj a v něm – zvláště 
před závislostí na ostatních, kteří jsou bez výjimky považováni za ne-
důvěryhodné, jakýsi „slepý optimismus“. „Svět nebezpečných, ohro-
žujících objektů, proti nimž se dítě brání obrazy ‚dobrého‘ self, je udr-
žován neustálou projekcí obrazů ‚špatného‘ self a objektů, a dochází 
tak k budování megalomanského ideálního sebeobrazu.“ Odštěpení 
obrazů určovaných agresivními pocity od obrazů, jež vycházejí z libi-
dinózních pudů, umožňuje dítěti uvědomit si vlastní agresivitu, pro-
žívat vinu či obavy z objektů, jež jsou obtěžkány současně agresí i libi-
dem, nebo kvůli ztraceným objektům truchlit. Deprese u narcistických 
pacientů nemá formu truchlení s  jeho příměsí viny, jak popisoval 
Freud ve „Smutku a melancholii“, nýbrž bezmocné zuřivosti a „poci-
tů porážení vnějšími silami“. 

Jelikož intrapsychický svět těchto pacientů je tak málo zalidněn – 
tvoří jej jen, jak říká Kernberg, „grandiózní self, znehodnocené, tem-
né obrazy self a ostatních a potenciální pronásledovatelé“ – zakoušejí 
silné pocity prázdnoty a neautentičnosti. Třebaže narcista může v kaž-
dodenním světě fungovat a často jiné lidi okouzlovat (hlavně svým 
„předstíraným vhledem do sebe sama“), to, že jiné znehodnocuje 
a dostatečně se o ně nezajímá, mu ochuzuje osobní život a posiluje 
v něm „subjektivní pocit prázdnoty“. Postrádá skutečnou intelektuál-
ní účast na světě  – nehledě na často nafouknutý odhad vlastních 
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intelektuálních schopností – a má malou schopnost sublimace. Závisí 
proto na tom, aby ho ostatní neustále chválili a obdivovali. „Musí se 
na někoho upnout a žít téměř parazitickou“ existenci. Tím, že se však 
bojí citové závislosti a že k osobním vztahům přistupuje manipulátor-
sky a vykořisťovatelsky, jsou tyto vztahy nanicovaté, povrchní a velice 
neuspokojivé. „Ideální vztah by pro mě musel trvat maximálně dva 
měsíce,“ řekl jeden hraniční pacient. „Pak by nebyl tak zavazující 
a po dvou měsících bych jej prostě skončil.“ 

Narcista, který je chronicky znuděný a  neúnavně vyhledává jen 
chvilkovou intimitu – emoční vzrušení bez závazku a závislosti –, je 
promiskuitní a  často i  pansexuální, neboť splynutí pregenitálního 
a oidipovského pudu sloužící agresi podporuje polymorfní perverzi-
tu. Kvůli špatným obrazům, které si internalizoval, je také chronicky 
nespokojený se zdravím a  hypochondrie způsobuje, že má zálibu 
v terapiích a navštěvuje různé terapeutické skupiny a hnutí. 

Jako psychiatrický pacient je narcista typickým kandidátem na ne-
konečnou analýzu. V  analýze nachází jakési náboženství či životní 
způsob a doufá, že v terapeutickém vztahu získá oporu pro své fanta-
zie o omnipotenci a věčném mládí. Jeho obrany jsou však tak silné, že 
mu znemožňují dosáhnout při analýze nějakého úspěšného završení. 
Mělkost jeho emocionálního života mu často brání v  tom, aby si 
s analytikem vybudoval blízký vztah, a to i když „často používá svou 
inteligenci tak, že s analytikem verbálně souhlasí a svými vlastními 
slovy zrekapituluje to, co se rozebralo na předešlých sezeních“. Jeho 
inteligence mu totiž slouží k vytáčkám, nikoliv k sebeobjevování, při-
čemž se uchyluje ke stejným strategiím mlžení a matení jako současní 
autoři píšící formou zpovědí. „Pacient sice použije analytické inter-
pretace, ale rychle je zbaví života a významu, takže z nich zbydou jen 
nesmyslná slova. Tato slova pak pacient vnímá jako svůj majetek, kte-
rý si idealizuje a který mu dává pocit nadřazenosti.“ I když psychiatři 
již nepovažují narcistické poruchy za zásadně neanalyzovatelné, jen 
málo z nich zaujímá optimistické stanovisko, že je lze úspěšně vyléčit. 

Podle Kernberga hlavní argument pro to, aby se to s ohledem na 
mnoho potíží, jimiž narcističtí pacienti trpí, zkusilo, je zhoubný úči-
nek narcismu v druhé půlce jejich života – jistota strašlivého utrpení, 
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jež na ně čeká. Ve společnosti, která má hrůzu ze stáří a smrti, je stár-
nutí zvlášť děsivé pro ty, kdo se bojí závislosti a jejichž sebeúcta vyža-
duje obdiv, jenž je obvykle vyhrazen mladým, krásným, slavným či 
těm, co v  sobě mají nějaké kouzlo. Obvyklé obrany vůči hrůzám 
stáří – identifi kace s etickými či uměleckými hodnotami, které přesa-
hují moje bezprostřední zájmy, intelektuální zvídavost, uklidňující 
emocionální teplo, jež mi dávaly spokojené vztahy v minulosti – nar-
cistovi nepomáhají. Neschopen najít útěchu, která pochází z toho, že 
se ztotožníme s  historickou kontinuitou, nemůže narcista naopak 
„skutečnost, že si mladší generace nyní užívá mnoha dříve hýčkaných 
požitků krásy, bohatství, moci a zejména kreativity, přijmout. Těšit se 
ze života a  jeho průběhu, který s  sebou nese stále hlubší prožívání 
spokojenosti a úspěchů jiných lidí, je pro narcistickou osobnost bo-
hužel nad její síly“.48

Sociální vlivy působící na narcismus

Každá doba si rozvine své vlastní osobité formy patologie, které jak-
si v nadsázce vyjadřují její základní strukturu charakteru. Ve Freu-
dově době to byly hysterie a obsedantní neuróza, jež rozváděly do 
extrému osobnostní rysy spjaté s  kapitalistickým řádem v  dřívější 
fázi jeho vývoje – zištnost, fanatická oddanost práci a naprosté po-
tlačení sexuality. V naší době se věnuje zvýšená pozornost předschi-
zofrenickým, hraničním či osobnostním poruchám včetně samotné 
schizofrenie. „Tutu změnu formy neuróz sleduje a  popisuje již od 
2. světové války stále více psychiatrů.“ Podle Petera L. Giovacchiniho 
„Lékaři zaznamenávají nárůst pacientů s potížemi, jež nezapadají do 
běžných diagnostických kategorií“ a  kteří netrpí „zcela určitými 
symptomy“, nýbrž „vágními, těžko defi novatelnými příznaky“. „Když 
s  ‚takovýmto druhem pacientů hovořím‘,“ píše Giovacchini, „prak-
ticky každý ví, o koho jde.“ Výraznost „poruch charakteru“ zřejmě 
svědčí o  nějaké zásadní změně v  organizaci osobnosti, posunu od 
niterného řízení (inner direction), jak se původně onen stav nazýval, 
k narcismu. 
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Allen Wheelis v roce 1958 tvrdil, že změna ve „vzorcích neuróz“ 
spadá „do osobní zkušenosti starších psychoanalytiků“, zatímco 
mladší „si ji uvědomují na základě diskrepance mezi staršími popisy 
neuróz a problémy, o nichž slyší od pacientů, kteří denně chodí do 
jejich ordinací. Symptomatické neurózy se mění v poruchy charakte-
ru“. Heinz Lichtenstein, který další tvrzení, že tato změna odráží 
změnu ve struktuře osobnosti, zpochybnil, v roce 1963 nicméně na-
psal, že „změna v neurotických vzorcích“ představuje již „známou 
skutečnost“. V sedmdesátých letech byly takové zprávy stále běžněj-
ší. „Není náhoda,“ uvádí Herbert Hendin, „že v  současnosti jsou 
převládajícími událostmi v psychoanalýze znovuobjevení narcismu 
a nové zdůraznění psychologického významu smrti.“ „Co byly hyste-
rie a  obsedantní neurózy pro Freuda a  jeho kolegy … na počátku 
tohoto století,“ píše Michael Beldoch, „to jsou pro obyčejného analy-
tika v posledních desetiletích před novým tisíciletím narcistické po-
ruchy. Dnešní pacienti obvykle netrpí hysterickými ochrnutími no-
hou nebo nutkáním mýt si ruce; spíše trpí ochrnutím jejich mysl 
nebo ji musí namáhavě a nekonečně drhnout, aby byla čistá.“ Tito 
pacienti trpí „neustálými pocity prázdnoty a vážným narušením se-
beúcty“. Podle Burnesse E. Moorea jsou narcistické poruchy stále 
častější. Sheldon Bach říká: „Kdysi k  vám chodili lidé s  nutkáním 
mýt si ruce, fobiemi a běžnými neurózami. Teď jsou to povětšinou 
narcisté.“ Gilbert J. Rose tvrdí, že psychoanalytický postoj, „nevhod-
ně přenesen z  analytické praxe“ do každodenního života, přispěl 
k  „celkové shovívavosti“ a  „nadměrnému zdomácnění instinktů“, 
a to má za následek zase to, že se množí „poruchy narcistické identi-
ty“. Podle Joela Kovela stimulace infantilních tužeb reklamou, uzur-
pace rodičovské autority médii a  školou a  racionalizace vnitřního 
života doprovázená falešným příslibem osobního naplnění vytvořily 
nový druh „společenského jedince“. „Výsledkem nejsou klasické 
neurózy, kdy je dětský pud potlačen patriarchální mocí, nýbrž jakási 
moderní verze, v níž je pud podněcován, zvrácen a nedostane se mu 
ani adekvátního objektu, kterým by byl uspokojen, ani jasných forem, 
kterými by byl ovládnut… Celý komplex, odvíjející se spíše v pro-
středí alienace (odcizení) než přímé kontroly, přichází o  klasickou 
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podobu symptomu – a o klasickou terapeutickou příležitost prostého 
navrácení pudu do vědomí.“49

Uváděný nárůst narcistických pacientů nutně neznamená, že nar-
cistické poruchy jsou v populaci častější než kdysi, ani že jsou běžněj-
ší než klasické konverzní neurózy. Možná že si jich zkrátka rychleji 
všimnou psychiatři. Ilza Veithová prohlašuje, že „s rostoucím uvědo-
mováním konverzních reakcí a popularizací psychiatrické literatury 
se ‚staromódní‘ somatické projevy hysterie staly mezi sofi stikovaněj-
šími vrstvami podezřelými, a tak většina lékařů pozoruje, že s obvyk-
lými konverzními symptomy se dnes již sotva setkají, a když, tak pou-
ze mezi nevzdělanými lidmi“. Pozornost, která se v současné klinické 
literatuře věnuje poruchám charakteru, vede pravděpodobně k tomu, 
že si psychiatři jejich přítomnost více uvědomují. Tato možnost však 
rozhodně neumenšuje význam toho, co psychiatři o prevalenci narcis-
mu vypovídají, zejména když se tyto výpovědi objevují současně se 
spekulacemi novinářů ohledně nového narcismu a nezdravého tren-
du soustředění se na sebe. Narcista začíná být v hledáčku psychiatrů 
asi ze stejných důvodů, z  jakých se dostává na přední pozice nejen 
v takových kultech, jako je hnutí za uvědomování a další, ale i v ob-
chodních společnostech, politických organizacích a  vládních byro-
kraciích. Přes všechno své vnitřní trápení má narcista spoustu vlast-
ností, jež napomáhají k úspěchu v byrokratických institucích, kde se 
klade velký důraz na manipulaci s meziosobními vztahy, kde se odra-
zuje od vytváření hlubokých osobních závazků a kde zároveň získává 
narcista uznání, jež potřebuje, aby si potvrdil svou sebeúctu. I když se 
uchyluje k  terapiím, které slibují dát smysl životu a  překonat pocit 
prázdnoty, ve své profesionální kariéře se často těší značnému úspě-
chu. Vyvolat v druhém ten správný dojem mu přijde přirozené a jeho 
schopnost řešit záludnosti, které s tím souvisejí, mu pomáhá v poli-
tických i obchodních organizacích, kde se výkon dnes hodnotí méně 
než „viditelnost“, „rychlost“ a přitažlivost (winning record). Jak „or-
ganization man“ (člověk potlačující svůj osobní život ve prospěch 
práce pro organizaci, u níž je zaměstnán – pozn. překl.) ustupuje by-
rokratickému „neférovému hráči“ – v americkém podnikání „věk lo-
ajálnosti“ věku „her šéfů o úspěch“ – přichází si narcista na své.50 
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