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Posttotalitní identita - staré vnitřní objekty v nové sociální situaci 

Michael Šebek 

 

V psychoanalýze zacházíme s velmi zajímavým jevem: 
staré vnější objekty našeho dětství jsou zvnitřněny a žijí 
svůj vlastní život v různých strukturách naší mysli téměř 
nezměněně během dospělosti a stáří. Naše fantazie živené 
naší pudovostí dodávají těmto objektům příchuť mýtu. Psy-
choanalytická léčba - pokud k ní dojde - většinou tyto staré 
vnitřní objekty poněkud odmytizuje - stávají se reálnějšími, 
srozumitelnějšími, méně ohrožujícími, což vede k posílení 
osobní identity. Ačkoliv k určitým opravám starých objektů 
dochází i pod vlivem běžného života, neděje se tak všem li-
dem stejně. Protože naše pojetí světa pochází do značné mí-
ry od těchto starých objektů, nelze se divit, že nové věci na-
zíráme starýma očima. Toto časové zpoždění má ovšem dů-
ležitou funkci: představuje časovou kontinuitu vlastní naší 
identitě a zajišťuje také kontinuitu kultuře, jejímiž jsme no-
siteli. Jak uvidíme, má časové zpoždění i řadu nevýhod. 

Lidé ve střední a východní Evropě prožívají zcela 
zvláštní historickou dobu: změnu autoritativních a totalit-
ních sociálních a ekonomických pravidel a podmínek v libe-
rálnější a individualističtější. Nová situace přináší tedy nové 
vnější objekty: demokratické instituce s novými pravidly 
chování. V praxi to znamená, že lidé vnášejí, promítají či 
projikují své staré vnitřní objekty do nového sociálního 
prostoru s jinými hranicemi a požadavky na osobní aktivitu 
a iniciativu. Metaforicky řečeno, přinášejí Kafkův “zámek” 
jako organizující schéma pro interpretaci a anticipaci vněj-
ších objektů a jevů do demokratického prostoru. Není divu, 
že levicově orientované politické strany, které jsou obvykle 
méně liberální, se postupně vracely do vlád ve východoev-
ropských zemích buď hned nebo krátce po svržení komunis-
tické totality. Byl to britský kleiniánký psychoanalytik Mo-
ney-Kyrle (1978), který upozornil na skutečnost, že člověk 
neunese příliš velký kvalitativní rozdíl mezi svými vnitřní-
mi objekty a vnějšími objekty a má pak tendenci k totalit-
nímu ovládnutí vnější reality. Můžeme jen dodat, že ve sku-
tečnosti jde o zmenšení rozdílu mezi vnějšími a vnitřními 
objekty. Tento proces je možné zvládnout buď adaptací 
k vnějším objektům, nebo tendencí přizpůsobit vnější ob-
jekty svým vnitřním. Ačkoliv oba procesy v dnešní východ-
ní a střední Evropě probíhají nejspíše paralelně, nemusí být 
a nejsou stejně silné. Volba charismatických, populistických 
a převážně autoritativních politických vůdců představuje 
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spíše vliv starých vnitřních objektů spojených s totalitní 
mocí než adaptaci a nové identifikace s demokratickými ob-
jekty. Ostatně problém může být také v tom, kde je vzít. 

V několika svých předchozích článcích jsem popsal svo-
ji teorii totalitních objektů. Dlužno zde podotknout, že po-
jem totalitarismus se v psychoanalýze používal málo, proto-
že je to spíše politologický a sociologický pojem. V psy-
chologii a psychoanalýze se po válce zkoumala tzv. autorita-
tivní osobnost (Adorno et al., 1950, Sanford, 1956). Vý-
sledky víceméně ukázaly, že tento typ osobnosti se struktu-
roval na základě identifikace s rodiči, kteří přísně, nevcítivě 
a traumaticky vyžadovali po dítěti disciplínu spojenou 
s konvenčními hodnotami. Nejlepší prevencí proti totalitně 
zformované osobnosti se ukázalo vřelé, rozumějící a vysvět-
lující rodinné prostředí. Rodina ovšem není izolovaná od 
širšího sociálního prostředí a politické organizace (sama ji 
do určité míry vytváří a pomáhá udržovat). 

 

Povaha totalitních objektů 
V krátkosti se pokusím charakterizovat, co to vlastně 

jsou totalitní objekty (Šebek, 1996, 1998): 

Definuji je jako primitivní pregenitální objekty, jejichž 
totální moc je prožívána jako intruzívní a předpokládá úpl-
nou poslušnost a úplnou identifikaci s nimi. Tyto objekty 
nejvíce operují v tzv. análním období (v období, kdy se za-
číná dítě učit kulturním a hygienickým návykům, učí se 
ovládat své sfinktery), avšak tyto objekty mají také svojí 
orální a oidipskou variantu. Totalitní objekty jsou nejvíce 
svázány s análně sadistickými destruktivními pudovými im-
pulsy. Pozitivní funkcí těchto objektů je jejich schopnost 
poskytovat zastřešení pro nezralé osobnostní struktury, 
u nichž touha po závislosti a pasivitě, potřeba vyplnit prázdná 
místa psychiky, strach z chaosu a nedostatek vnitřních pev-
ných norem a ideálů vede k potřebě silného vnějšího ob-
jektu pro vlastní identifikaci, která má zpevnit psychickou 
strukturu a dát jí směr a smysl. Do jisté míry lze takovéto 
potřeby najít v každé psychice, zejména v jejích primitiv-
nějších částech. Existuje např. vztah mezi poslušností 
k silné autoritě a obdržením lásky od ní, vztah zajišťující 
bezpečí nejen dítěti v raných obdobích vývoje, ale také 
v pozdějším životě. 

Patologická verze těchto mocných objektů má co do či-
nění s narcistickými organizacemi primitivních destruktiv-
ních objektů, které byly popsány zhruba před čtvrt stoletím 
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kleiniánskými psychoanalytiky (Meltzer, 1968, Rosenfeld, 
1971). Psychologická funkce těchto primitivních objektů 
byla popsána také jako sadistická a perverzní (Steiner, 
1993). Šebek (1996) popsal patologickou funkci totalitních 
objektů následovně: 

- nedovoluje nekontrovaný prostor, zvláště pak prostor 
mentální; 

- zabíjí nebo tlumí spontaneitu a kreativitu; 

- blokuje normální vývoj k Oidipskému komplexu a po-
hlavní diferenciaci; 

- nemá zájem o odhalení pravdy - místo toho předkládá 
statickou ideologii, kde všechny “pravdy” jsou již od-
haleny; 

- vytváří prostor hlavně pro zrcadlení a poslušnost, ale ne 
pro rozvinutější formy mezilidských vztahů; 

- nesnáší rozdíly a pokouší se o uniformitu - velmi často 
se tato zestejněná realita jeví jako zničené fekální univer-
sum (zničená příroda, šedivá stejnost sídlištních měst, 
nediferencovaná masa pracujících a pod.). 

 

Původ totalitních objektů 
Diskuse o původu totalitních objektů vyžaduje exkursi 

do historie kultury a civilizace. Naneštěstí nejsem ani histo-
rik ani specialista v teologii. Proto moje diskuse a výklad 
má své nepříjemné limity. Mám za to, že by byla veliká 
chyba se domnívat, že totalitní objekty jsou spjaty nebo jsou 
to dokonce produkty pouze moderních totalitních politic-
kých systémů a ideologií tohoto století, jako byly fašismus 
a komunismus, ačkoliv nyní zacházíme s následky jejich 
působení v myslích dnešních lidí a samozřejmě pacientů, 
kteří se k nám obracejí o pomoc. 

Při studiu totalitní autority je třeba přihlédnout k nábo-
ženským a mytickým představám a idejím, které představují 
nejstarší část lidské kultury. Freud (1927) ve své práci Budo-
ucnost jedné iluze (která je částečně pokračováním propraco-
váním jeho myšlenek o totemismu v jeho práci Totem a Ta-
bu) tvrdí, že je to především lidská bezmocnost ve světě 
mocných sil přírody a kultury, která zakládá kořeny polyteis-
tického a posléze monoteistického náboženství. Zvláště kruté 
a iracionální síly přírody jsou snesitelnější, když je může člo-
věk může nazírat jako “lidské” - když je může antropomorfi-
zovat. Silné síly přírody a také kultury jsou vtěleny do Boha 
a jím zosobněny. Bůh podle Freuda představuje psychologic-
kou náhradu za ztraceného rodiče. Ačkoliv své rodiče ztrácí-
me jako všemocné autority, Bůh je věčný, avšak neviditelný 
a ne snadno přístupný. Moc Boha je absolutní, totální - je 
všemocný. Český teologický myslitel Jakub Trojan (1994) 
ukazuje, že hebrejské slovo “shaddaj” - všemocný se svým 
etymologickým původem může vztahovat k výrazům, které 
znamenají otevřenou krajinu (sade), démon, idol (shed), prs 
(shad), hora - sídlo bohů (shadu). Slovo “všemocný” by se tak 
mohlo vztahovat k obrazu hory, kopce nebo pahorku - něčeho 
co se tyčí nad krajinou jako určité privilegované místo umož-
ňující rozhled a současně kontrolu toho, co je pod horou. 

Mocí Boha by pak byla jeho schopnost zachytit jakýkoli po-
hyb v lokalitách pod horou. Ačkoliv se moc Boha jeví jako abso-
lutní a totální, Starý a Nový Zákon ukazuje na určitá omezení: 

Bůh není jen nebezpečná postava, ale také ochránce lid-
stva. Může sestupovat z hory a uzavírat smlouvy s člověkem, 
ochraňuje ho od zla, chaosu a destruktivních sil. Bůh vtělený 
do Mojžíše, který osvobozuje Židy z egyptského otroctví, je 
toho příkladem. 

Geografická metafora nejvyšší hory jako sídla Boha na-
chází svůj výraz v sekulárním světě: sídla monarchů byla 
budována na vyvýšených lokalitách. Také v geografii lidské 
mysli, která je chápána většinou jako vnitřní prostor, existu-
je hierarchie vyššího (morálka a svědomí) a nižšího (chao-
tické a destruktivní pudy). Freudovo Nadjá vzniká jako po-
slední nadstavba. Jak ukázal Loewald (1962,1980), Nadjá 
přiznává i odnímá lásku Já. Stejně tak to činí a činil Bůh pro 
celé generace předků. Navíc Bůh je něco, co člověk potře-
boval instalovat nad svým vlastním často nespolehlivým 
a nevyzrálým Nadjá - nad vnitřním mravním pořádkem. 

V sekulárním světě to byla moc starodávného krále, kte-
rá stála nad člověkem v jeho vnějším i vnitřním světě. Zde 
se chci opřít o práci francouzského helénisty Jean-Pierre 
Vernant (1962,1993) o původu řeckého myšlení. V mykénské 
civilizaci a v tzv. krétské palácové kultuře byl absolutistický 
monarcha s totální moci nad poddanými, který si přisvojo-
val božskou i soudcovskou moc. Někdy mezi 11. a 6. stole-
tím před Kristem dochází k historickému zlomu. Objevuje 
se městský stát POLIS, v němž moc už není odvozena od 
absolutistického panovníka, ale je řízena a rozdělována po-
mocí zákonů, které si vytvářejí sami občané. Byla to poli-
tická reflexe sociálního řádu, která dala vznik racionálnímu 
myšlení - nezávislému na náboženském myšlení. Sestup 
mýtů začal v momentě, kdy první moudří lidé otevřeli dis-
kusi o společenských pravidlech a společenském pořádku 
a aplikovali normu čísel a měr na společenské záležitosti. 
Řecké myšlení - řekněme myšlení racionální, v němž podle 
psychoanalytických představ převládá tzv. sekundární pro-
ces operující s logikou a vztahem k vnější realitě - je tedy 
historicky spojeno s odstraněním absolutistického polobož-
ského monarchy, respektive s vývojem koncepce volitelnos-
ti, dočasnosti a rozdělenosti moci.  

Je to ovšem zlom v myšlení a v hodnotách, který měl 
pravděpodobně zásadní vliv na formování osobní identity. 
Nicméně starý totalitní svět nikdy úplně nezmizel a zůstal 
trvalou součástí kultury. Ostatně staré i moderní demokracie 
se vždy vymezují vůči totalitnímu zneužití moci. 

Původ totalitních objektů lze tedy hypoteticky formulo-
vat takto: totální moc iracionálních přírodních sil a lidská 
bezmocnost starodávných lidí vedla k vytvoření jak nábo-
ženských tak sekulárních všemocných autorit. Oba druhy 
autorit mohly do jisté míry v lidských myslích splývat. Po-
jem všemocné autority tak zahrnoval jisté elementy primi-
tivní, málo organizované a diferencované psychické struktu-
ry. Místo člověka mysleli a rozhodovali Bohové a monar-
chové, jimž se člověk víceméně pasivně podvoloval. Tato 
primitivní psychická struktura nebo identita nedovedla dos-
tatečně rozlišovat vnější a vnitřní realitu, vnímání a fantazii, 
převládalo v ní magické - neboli primárně - procesové myš-
lení a pravděpodobně též slabé Nadjá. Osobní identita odvo-
zená od totalitní vnější moci neumožňuje plnou samostatnost 
a odpovědnost. Model totalitní moci starověkých království 
ukazuje na tajné a magické aspekty moci, chybí dialog jako 
možnost ovlivnění této moci a také nejsou zcela jasná pravid-
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la spravedlnosti, odměny a trestu, neboť jsou odvozena od li-
bovůle panovníka. Navíc čtení a psaní byly výsadou králov-
ských úředníků spravujících panovníkův majetek.  

Svět POLIS je zjevně odlišný, neboť moc v něm je roz-
dělena. Lidé jsou v něm různorodí, ale mají stejná práva, 
která regulují jejich vztahy. Smlouva psaná i nepsaná má 
ústřední funkci: k jejímu dodržení je potřeba nejen vnější 
moci práva ale také zralé Nadjá. Lidé jsou vůči sobě více 
konkurujícími sourozenci než poslušné děti vůči rodičům, 
ačkoliv tento aspekt nikdy zcela nemizí. Mezi lidmi existuje 
nový prostor - AGORA - místo pro dialog. Slova mají no-
vou funkci jako nástroje dělení moci a sekundární proces - 
racionální myšlení respektující vnější realitu je nezbytnou 
součástí POLIS a AGORY. Tento kvalitativní pohyb od to-
talitních všemocných objektů k reálným objektům POLIS, 
jejichž moc je relativní a dočasná, má výrazné důsledky pro 
vyšší diferenciaci psychiky: osobní a interpersonální vztahy 
musí být více pod kontrolou vnímání a myšlení než pod vli-
vem fantazie, projekce, idealizace a rozštěpení (splitting). 
Nicméně tento vývojový proces není v civilizaci nikdy zcela 
dokončen. Totalitní objekty zůstávají nadále součástí inter-
ního světa lidí a jejich význam historicky variuje. Svědčí 
o tom přinejmenším dějiny 20. století.  

 

Místo totalitních objektů v psychické struktuře 
Je třeba si v krátkosti objasnit, jak vnitřní objekty a tota-

litní zvláště fungují v psychické struktuře. Objekty mohou 
být usazeny v Já a potom fungují jako schémata nebo anti-
cipační vzorce, jejichž pomocí Já interpretuje, vnímá a po-
suzuje svět. Mohou také fungovat jako součásti fantazií 
uspokojujících různé potřeby a přání. 

Já, které je identifikováno s totalitním objektem, chce 
druhým vládnout, opanovat je a manipulovat je. Jsou- li to-
talitní objekty více částí Nadjá, pak se stává Já vězněm, je 
přísně souzeno a odmítáno nebo je blokována jeho pozná-
vací funkce. Já pak také nesmí mít žádné příjemné pocity, 
pokud si je nezaslouží svojí loajalitou k Nadjá. Já však mů-
že totalitní objekty také projikovat ven mimo psychickou 
strukturu. Jakmile jsou tyto utiskující nebo silné idealizova-
né objekty projikovány, člověk se octne uvnitř svého vlast-
ního paranoidního nebo idealizovaného světa, který se může 
od reálného světa vnějšího značně lišit. V reálném totalit-
ním světě však vzniká problém, protože nelze snadno odlišit 
projekci od reality, fantazii od skutečnosti (nelze např. ni-
kdy zcela vyloučit, že vás někdo neodposlouchává).  

S důležitou myšlenkou přišel Hans Loewald (1962, 
1980), když poukázal na skutečnost, že vnitřní objekty mo-
hou v psychické struktuře cestovat z Já do Nadjá a zpět 
a mohou být projikovány a introjikovány. Tato skutečnost 
vyplyne z také z následujícího příkladu, který je mým sku-
tečným asi 2 roky starým zážitkem z každodenního života. 

 

Posttotalitní realita 
Nelze nijak změnit skutečnost, že totalitní vnitřní objekty 

nemohou jednoduše zmizet v důsledku vnější změny, jakou je 
např. sociální revoluce. Jejich modifikace a korekce je závislá 
spíše na dlouhém procesu akomodace, asimilace a opakování, 

v němž staré se střetává s novým a rozdíl mezi vnějšími 
a vnitřními objekty se postupně a nikoliv náhle zmenšuje.  

Jednoho všedního dne před dvěma lety jsem vstoupil do 
čekárny jedné nejmenované zdravotní pojišťovny. Čekárna 
nápadně připomínala čekárnu pro pacienty. Nesl jsem tam 
stejně jako ostatní čekající svoji fakturu s disketou. Tehdy 
se zdálo být již zbytečné předávat faktury a diskety osobně, 
protože jiné pojišťovny to nedělaly a nechaly si vše posílat 
poštou. 

Možný důvod pro osobní předání - totiž že zdravotníci 
mohou udělat v dokladech chybu, která je důvodem k jejich 
vrácení - totiž implikuje jakousi předpokládanou infantilní 
neschopnost zdravotníků připravit své doklady správně 
a převzít za ně plnou zodpovědnost. Je to pak silná instituce, 
která musí dohlížet na nekompetentní a veskrze závislé 
zdravotníky. Byl jsem tehdy přesvědčen o tom, že takováto 
praxe pojišťovny byla zbytečná, vše šlo zařídit poštou doce-
la hladce bez ztráty času. Zmíněná instituce však zřejmě 
mínila a stále míní něco jiného. Když jsem vstoupil do če-
kárny, bylo asi 11,30 hod. a seděli tam 2 starší muži. Úřed-
níci vycházeli a zase zacházeli evidentně s cílem směřovat 
k polední obědové pauze, která však nebyla na dveřích ani 
jinde nijak vyznačena. Během půl hodiny nás čekalo neús-
pěšně už asi deset, aniž by se fronta jakkoli posunula. Nikdo 
nemluvil, ale napětí v čekárně evidentně rostlo. Po chvíli 
jeden ze dvou starších mužů, kteří byli přede mnou, řekl 
s hořkostí druhému staršímu kolegovi: 

“Tak se mi zdá, že všichni úředníci odešli na oběd a ne-
chali nás tu ... ehm, nic se tedy opravdu nezměnilo, v kapita-
lismu jako v socialismu, žádná změna, ehm.” “Ano, to je 
úřad, tak to bylo i za Rakouska-Uherska” - odpověděl tiše 
druhý muž s jistým intelektuálním nadhledem. V ten mo-
ment jsem se ozval já s trochou zlosti v hlase: “Je to mizer-
né, a podle mně je to zcela neužitečné tady čekat, měli by 
přijímat faktury a diskety poštou, jako to dělají jiné pojiš-
ťovny. Napíšu jim stížnost! “ Nato se celá čekárna jakoby 
probudila. Asi čtyři další čekatelé téměř jedním hlasem  
a s úsměškem naznačili, že musím být dost naivní: “Jen si to 
zkuste stěžovat a oni vám neobnoví smlouvu a ještě můžete 
přijít o tu, kterou teď máte.” 

Mohl jsem slyšet sarkastický tón, s nímž pronesli ke mně 
tuto varovnou větu. Současně mi naznačili, že mne v mém stě-
žování nikdo nepodpoří. V tom se úředníci vraceli z oběda 
a fronta se pohnula. Odevzdal jsem svoji fakturu a vše skončilo. 

Tato drobná epizoda mi připomněla, že také na vojně 
nebylo radno si stěžovat a že za totality bylo vůbec lépe ml-
čet, když se chtěl člověk vyhnout dalším problémům. Jistě 
je snadné odhalit totalitní charakteristiky v mém příkladu 
zmíněné instituce, na druhou stranu bylo přehnané si myslet 
nebo předpokládat, že by na moji stížnost s dostatkem ra-
cionálních argumentů reagovala zmíněná pojišťovna tak ra-
santní represí, jakou by bylo zrušení smlouvy. V horším 
případě bych nedostal na svoji stížnost žádnou odpověď. 
Krátké spojení mezi stížností a ztrátou obživy je spíše vy-
střiženo ze světa totalitní moci. Navíc celá idea potrestání je 
založena na představě nereálné totální jednoty instituce jako 
vnějšího objektu. Distorze reality ze strany skupiny pomocí 
projekce totalitního objektu je tedy patrná. Podívejme se 
proto spíše na psychologické pochody, které proběhly ve 
skupině čekajících. 
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Nápadná je především pasivita a smířenost s osudem na 
straně čekajících. Současně je zřejmé, že alespoň někteří po-
tlačovali zlost vůči mocné instituci, která se pak projevila 
sarkasmem vůči mé osobě, když jsem otevřel možnost otev-
řeného sporu a konfliktu s institucí. Nepochybně jsem svojí 
protestní poznámkou narušil mír sdílené tiché konformity 
ve skupině, která byla její vnější tváří vůči instituci. 

Můžeme se také podívat, jak z anonymního seskupení če-
katelů vzniká skupina a skupinová identita. Nejprve je tu dlo-
uhá perioda mlčení a narůstání agresivních a úzkostných po-
citů v jednotlivcích, z nichž každý je ponechán sám sobě se 
svými interními objekty, percepcemi a interpretacemi situace. 

V jistý moment se objeví na scéně první mluvící pár - 
dobrý příklad Bionovy “basic assumption” : párování. Oba 
muži stručně vyjadřují ideologii skupiny a představují něco 
jako rodičovský pár (mají svoji historickou moudrost) a so-
učasně sourozenecký pár poškozený vnějšími autoritami 
minulosti a současnosti. Společně nacházejí stejný objekt: je 
to totalitní objekt obsažený úřední moci, jíž je smrtelník vy-
dán všanc. Oba muži zakládají identitu skupiny založenou 
na frustraci a bezmoci. Navíc kapitalistický systém se jim 
jeví daleko od ideálního nebo prostě dobrého rodičovského 
objektu. Je v tom cítit zklamání - po éře socialismu si před-
stavovali jiného spasitele. Ve zkratce jakoby tu byla vyjád-
řena celá posttotalitní krize mentálních objektů: není již no-
vé ideologie, která by slibovala lepší objektový svět. Oba 
muži sdílejí další důležitou myšlenku: historickou kontinui-
tu a stabilitu totalitních objektů v kultuře: něco se přenáší do 
současnosti až z doby Rakouska - Uherska. Oba muži mají 
také svá schémata, jak se chovat při střetu s totalitní mocí. 
Mohou rozumět situaci a integrovat své chování v čekárně. 
Každopádně nic nepodniknou na obhajobu svých potřeb 
a také práv, přestože se cítí manipulováni a zneužiti. Jejich 
párování jim pomáhá vyhnout se anihilaci a kastračním po-
citům. Pak přicházím já se svým protestem a riskuji svoji 
vlastni anihilaci nebo kastraci, avšak současně se vyhýbám 
potlačení zlosti, chci se vyhnout pasivitě a chci si podržet 
víru v dobrý ochraňující objekt uvnitř instituce, který je dos-
tatečně zralý, aby posoudil moji stížnost pomocí racionální-
ho myšlení s převahou sekundárního procesu. A co se vlast-
ně stalo ? Objevila se skupinová identita - vyjadřující kolek-
tivní identifikaci s totalitním objektem: několik členů sku-
piny mne už alespoň fantazijně dopředu trestá za můj pro-
test a zbavuje mne smlouvy s pojišťovnou, jakoby oni sami 
byli mocnou pojišťovnou, která nejen že mne nepojistí, ale 
smete s povrchu jako bídného červa. Jsme zde svědky ko-
lektivní projekce pronásledujícího a pronásledovaného ob-
jektu, jímž jsem měl stát já. 

Celá scéna má navíc sadomasochistický podtext. Trpící 
čekatelé by za jistých okolností mohli spáchat tvrdou pom-
stu na instituci. Strach z pomsty instituce však jenom zvyšu-
je skryté agresivní napětí ve skupině. Párování dvou starších 
mužů je založeno na sdílených masochistických pocitech. 
Možný sadismus skupiny by se mohl vybít přesměrováním 
na toho, kdo by se odvážil otevřeně vyjádřit hostilní pocity 
ve svém protestu.  

Cena za převažující konformitu vůči totalitní autoritě je 
značná: výrazně omezená svoboda projevu, přesměrování 
agrese a uvíznutí v sadomasochistických uspokojeních, regre-
sivní pasivita a samotné přecenění významu konformní adap-

tace založené na falešném Já. Nicméně fantazie o možném 
zničení mocným vnějším objektem zůstává stejně tak mocnou 
částí primitivních častí lidské mysli. Skupinová identifikace 
takového obsahu rozhodně stěžuje protest proti reálným ob-
jektům, které totalitní charakteristiky nepochybně mají.  

 
Posttotalitní identita 

Konečně se dostáváme k otázce posttotalitní identity. 

Identita v Eriksonově pojetí však zahrnuje mnohem ví-
ce, než se pokusím popsat zde. Především mám na mysli 
identitu jako konfiguraci významných identifikací 
s vnějšími objekty. Posttotalitní identita je domnívám se 
obecnou charakteristikou celé generace lidí, jejichž hlavní 
životní zkušenost probíhala pod vlivem totalitních psycho-
sociálních podmínek. Představuji si tisíce raných a pozděj-
ších introjekcí totalitních objektů a jejich materiálních i du-
chovních derivátů. Tyto objekty měly charakter represivní  
i protektivní, ale jejich hlavní charakteristika byla jejich ve-
liká moc - nezřídka posílená fantaziemi a jejich projekcemi. 
Osud těchto objektů v lidské mysli je rozmanitý, protože 
rodičovské postavy jako hlavní zprostředkovatelé dalších 
kulturních objektů přenášeli vliv politického světa na své 
děti nestejně a navíc pozdější introjekce a identifikace mu-
sely být v jisté rovnováze s předchozími introjekcemi a iden-
tifikacemi. Nicméně některé charakteristiky jsou víceméně 
sdíleny mnoha lidmi. Příklad z každodenního života, který 
jsem uvedl, ukazuje na následující charakteristiky: 

(1) pasivita či pasivně receptivní postoj k životu a přecenění 
konformity ve vztahu k autoritě (falešné Já); 

(2) chybění vzorců konstruktivního vyjednávání s autoritou, 
autorita je chápána převážně jako negativní a je k ní skrytá 
hostilita; 

(3) bezmocnost jako masochisticky laděný stav, postoj nebo 
přesvědčení, pocit malosti ve vztahu k vnějším silám; 

(4) pocity paranoidního ohrožení (projekce totalitního objektu); 

(5) nemožnost dialogu a převaha magického myšlení stěžu-
jící adekvátní testování reality; 

(6) potřeba silných protektivních autorit a současně nedůvě-
ra plynoucí z frustrací a selhání; 

(7) přemísťování hostility k autoritám na jiné vnější objekty; 

(8) strach z rozdílů mezi lidmi (kdo je jiný, má jiný názor 
nebo jinak vypadá či jinak se chová, může být nebezpečný); 

(9) sociální úzkost má větší váhu než Nadjá, vnitřní smysl 
pro správné a spravedlivé je buď bržděn nebo trpí distorzí; 

(10) při nemožnosti adekvįtního vyjádření a usměrnění 
emočních prožitků - zejména hostilních - je tu pravděpo-
dobnost jejich častější resomatizace (psychosomatická hy-
potéza, kterou by bylo třeba nějak potvrdit); 

(11) narušení skupinového života primitivními projekcemi 
typu útěk - útok, převaha sadomasochistických vztahů a pře-
bírání spíše pasivní nebo neúčastné role ve skupinovém živo-
tě (ať to ostatní udělají nebo ať nedělají také nic jako já); 

(12) frustrace z nenaplněného splynutí s ideálním objektem. 
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Diskuse  
Naše bádání v jistém smyslu korespondují s nálezy, 

k nimž jinými metodami a s jinou teoretickou a metodolo-
gickou výzbrojí dospívají i jiní autoři. U nás např. Klicpe-
rová a kol. (1997) referují o tzv. postkomunistickém nebo 
posttotalitním syndromu, který zahrnuje naučenou bezmoc-
nost, aspekty nemorálnosti a zneužití občanských ctností ja-
ko je vlastenectví např. v šovinistickém nacionalismu. 
V literatuře jsou zmiňovány také další charakteristiky, jako 
je např. nostalgie po starém režimu. Současně je ale určitá 
naděje, že mladší generace není již tolik zasažena post-
totalitním syndromem, jak to ukazují výsledky výzkumu 
Klicperové a spol. u studentů. Je však otázka, jak mnoho 
rozhodují o posttotalitním syndromu vědomé postoje promí-
tající se do škálování určitých hodnotových výroků. Zde se 
může projevit více rovina chtěného než rovina reálného 
a nevědomého. Nicméně posttotalitní identita či posttotalitní 
syndrom zůstávají otevřeny další debatě a dalším zkoumá-
ním. Doufám, že můj referát k tomu poskytuje dost prostoru. 
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