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Prehľadová práca 
 

Freudovo chápanie pudu smrti v čase jeho uvedenia 

Michal Patarák 

Freud's understanding of the death drive when it was introduced 

   

Súhrn 
Cieľom pudu smrti je návrat živého organizmu do pôvodného anorganického stavu. Pracuje ticho, pokiaľ sa 
neobracia navonok a neprejavuje sa ako agresívny alebo deštrukčný pud. Všetky pudy, ktoré sú prístupné 
skúsenosti, sú zliatinami pudov života a smrti. Existenciu pudu smrti postuloval Sigmund Freud v práci „Za 
princípom slasti“ roku 1920. Čo ho k tomu konkrétne viedlo a ako formulácia tohto pudu zmenila psychoana-
lytickú teóriu?  

Kľúčové slová: Sigmund Freud, Za princípom slasti, pud smrti, sadizmus, primárny masochizmus.  

 

Summary 
The death drive aims to return of a living organism to its previous inorganic state. It works quietly, unless it 
turns outward and manifests itself as aggressive or destructive drive. All drives that are accessible to expe-
rience are a blending of life and death drives. The existence of the death drive was first postulated by Sig-
mund Freud in „Beyond the Pleasure Principle“ published in 1920. What led him to formulate the death drive 
and how has it changed psychoanalytic theory?  
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Na úvod 
Azda neexistuje kontroverznejší Freudov koncept, ako je 

práve pud smrti (Todestrieb). V tejto práci sa mu nebudeme 
venovať v celej jeho šírke, ani reakciám rôznych psychoa-
nalytických škôl na jeho zavedenie, dokonca ani ďalšiemu 
rozvíjaniu myšlienky pudu smrti jeho samotným autorom. 
Budú nás zaujímať iba: 

a) dôvody jeho uvedenia do psychoanalýzy, 

b) samotné postoje Sigmunda Freuda k pudu smrti v ča-
se jeho teoretického formulovania, 

c) nové hlbinne–psychologické poznatky vyplývajúce 
z eventuálnej existencie tohto pudu. 

Keďže všetky tieto otázky môžu byť stručne zodpove-
dané na základe spisu Za princípom slasti z roku 1920, bude 
táto sonda do problematiky pudu smrti vlastne iba skrom-
ným komentárom tohto Freudovho diela (Freud, 1999).  
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Za princípom slasti  
Základom spisu je hľadanie metapsychologického poňa-

tia psychického aparátu, v ktorom sa okrem topických a dy-
namických zohľadňujú aj ekonomické (ökonomisch) aspek-
ty, teda aspekty pudovej energie, ktorá je kvantifikovateľná 
a ktorej kvantita sa môže neustále meniť. Východiskom je 
predstava autoregulácie duševných pochodov na základe 
princípov, ktorých výsledkom je zníženie napätia, jeho udr-
žanie na istej konštantnej úrovni (Konstanzprinzip), alebo 
dokonca jeho úplné vymiznutie. Znížením napätia sa psy-
chický aparát vyhýba strasti, alebo získava slasť. Tieto re-
gulačné deje sú však postavené vyššie ako samotný princíp 
slasti (Lustprinzip), ktorý je vlastne v ich službách. Princíp 
slasti je princípom, ktorého cieľom je vyhnúť sa strasti 
a zabezpečiť slasť. Podráždenie ako stav napätia generuje 
strasť, kým pokles podráždenia je slasť. Napríklad pud má 
svoj zdroj (Triebquelle) v určitom podráždení, ktorého zní-
ženie je vlastne cieľom pudu (Triebziel), pretože ide o jeho 
uspokojenie, ktoré je pociťované ako slastné. Skutočnosť, 
respektíve ľudská spoločnosť, však kladie takémuto pria-
memu uspokojeniu prekážky, čo zohľadňuje princíp reality 
(Realitätsprinzip). Ten nie je proti uspokojeniu pudu, práve 
naopak, zabezpečuje ho, ale v súlade s požiadavkami reali-
ty, pričom niekedy so značnou okľukou. 
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Freud pokladal princíp slasti za hlavný regulátor psy-
chickej činnosti, ktorému je všetko podriadené. Túto svoju 
tézu však spochybňuje práve v diele Za princípom slasti, 
preto je aj tento názov. Na záver práce oddeľuje tendenciu 
od funkcie, pričom princíp slasti považuje za tendenciu 
v službách funkcie, ktorej cieľom je udržiavať napätie na čo 
najnižšej úrovni. Inými slovami princíp slasti stráca svoj 
primát. Freud si bol aj predtým vedomý, že princípu slasti 
sa stavajú prekážky, ktoré znemožňujú jeho priamu realizá-
ciu. Nejde len o spomínaný princíp reality, ale napríklad aj 
o vytesnenie pudového hnutia a jeho náhradné uspokojenie 
cez tvorbu symptómu, ktoré už Ja (das Ich) ako slasť neroz-
poznáva, pretože strasťou je strasťou a slasť je slasťou iba 
na základe vnímania systémom vedomia. Ide teda o uvedo-
mované pocity. V duševnej činnosti človeka sú však aj pro-
cesy, ktoré sú od princípu slasti nezávislé. Freud uvádza 
príklad traumatických snov, ktoré sa neustále opakujú, a tak 
človeka opätovne vracajú do prežitej traumatickej situácie. 
Na rozdiel od úzkostných snov alebo snov o treste sú tieto 
opakované sny výnimkou z teórie sna ako splneného pria-
nia. Freud sa na tomto mieste sústredenejšie zameriava na 
repetitívne procesy v duševnom živote človeka. Medzi iný-
mi spomína hru malého chlapca, ktorý v neprítomnosti mat-
ky odhadzuje hračky, ktoré sa po takejto hre len veľmi ťaž-
ko hľadajú. Ide o hru, v ktorej sa za dočasnú neprítomnosť 
matky pomstí náhradnému objektu, ktorý odhodí, teda ktorý 
on aktívne opúšťa. Stáva sa tak pánom celej situácie, a preto 
v neprítomnosti matky nikdy neplače. V takejto hre však 
možno badať slastné aspekty, minimálne v odstránení úz-
kosti zo vzdialenia sa dôležitej vzťahovej osoby. Repetícia 
je kritickým duševným procesom, na základe ktorého sa 
Freud snaží uchopiť doterajší ekonomický model iným spô-
sobom. Nutkanie k opakovaniu (Wiederholungszwang) je 
dej nevedomého pôvodu, ktorým sa subjekt aktívne zapája 
do nepríjemných situácií podľa svojich predchádzajúcich 
skúseností, ale aj nutkanie opakovať vytesnený obsah, ktoré 
je mimochodom typické nielen pre formu symptómov, ako 
sú napríklad kompulzie, ale aj pre ich samotnú podstatu, 
v ktorej predsa vždy opakujú nejaký konflikt z minulosti. 
Freud zisťuje, že nutkanie k opakovaniu je nezávislé od 
princípu slasti alebo reality, a práve to ho núti revidovať 
ekonomické deje v duševnom živote človeka.  

Opakovanie začína Freud chápať dokonca ako biologic-
ký pochod. Vidí ho napríklad v genetike, embryológii, kde 
je jedinec nútený opakovať históriu vývoja svojho druhu 
namiesto toho, aby sa čo najkratšou cestou dostal k svojej 
budúcej podobe, či v rozmnožovaní niektorých živočíchov, 
kvôli ktorému podnikajú cestu na miesta pôvodného výsky-
tu ich druhu, pričom text odkazuje na isté druhy rýb a sťa-
hovavé vtáky. Autor odhaľuje konzervatívnu povahu pudu, 
v ktorom ide o obnovenie nejakého pôvodného stavu, kto-
rého sa vplyvom vonkajších rušivých síl musel živý orga-
nizmus vzdať. 

 

Zotrvačnosť a regresia verzus vývoj 
S načrtnutým konzervatívnym chápaním pudu je však 

v očividnom rozpore rast a vývoj, a to nielen ľudského je-
dinca, ale aj všetkého živého, keďže Freud vo svojom teore-
tizovaní presahuje z (meta)psychológie do biologických 
vied. Samotná evolúcia a darwinizmus sa z toho pohľadu 

vysvetľuje naozaj ťažko. Freud s tým však nestráca čas. Pri-
znáva, že ide o myšlienkovú konštrukciu a ide ďalej. Aj 
uplatnenie moci jedinca, aj zmocňovací pud (Bemächtigun-
gstrieb), aj pud zdokonaľovania seba samého, je podľa 
Freuda len zdanlivou kontradikciou k regresívnym tenden-
ciám konzervatívneho pudu, dokonca môže ísť o prejavy je-
ho vytesnenia. Vývoj je tak výsledkom vplyvu vonkajších 
síl. Autor diela ho teda nechápe ako účinok pudových síl, 
ale naopak, ako prejav vonkajšieho pôsobenia, ktorému sa 
jedinec prispôsobuje i za cenu akéhosi zanedbania pudo-
vých vplyvov. Len na okraj možno spomenúť, že podobne 
to chápal Sándor Ferenczi, ktorý by však Freudov pud živo-
ta premenoval skôr na pud seba-presadenia a pud smrti na 
pud zmierenia (Ferenczi, 2014).  

 

Cieľom ľudského života je smrť 
Touto cestou napokon Freud chtiac-nechtiac potvrdzuje 

Schopenhauerovu filozofiu, v ktorej je cieľom ľudského ži-
vota smrť, kým sexuálny pud je stelesnením vôle k životu 
(Schopenhauer, 1996). Priznáva, že by mu azda aj spôsobilo 
úľavu, keby sa mu jeho myšlienková línia ukázala ako ne-
správna, k tomuto záveru však v spise nedochádza. Pre 
Freuda je ľahšie chápať smrť ako prírodnú zákonitosť, ako 
nevyhnutnosť (ανάγκη) než ako náhodu, ktorej by sa bolo 
možné vyhnúť. Ale takáto formulácia je predsa iba poetic-
kým vyjadrením, bez vnútorného vzťahu k analyzovanému 
problému, pretože všetci vieme, že smrť je zákonitosť, ale 
nikto pred týmto dielom Sigmunda Freuda ani len netušil, 
že by sme mali byť vybavení akýmsi pudom smrti. Autor 
krátko uvažuje o tom, že primitívnym národom je predstava 
prirodzenej smrti cudzia, že ju skôr považujú za zásah 
zvonka, od démonov, bohov, či iných ľudí. Toto je veľmi 
podstatné zastavenie v myšlienkovom zreťazení diela, kto-
rému sa však autor prekvapivo nevenuje, pričom v iných 
prácach udeľuje dávnovekej minulosti ľudského rodu ob-
rovský priestor, ak má jeho myšlienky podporiť. V tomto 
prípade však musíme žiaľ konštatovať, že sa od úvah z po-
hľadu primitívnej psyché odvracia, pretože mu nezapadajú 
do celkového konceptu, na ktorý hodlá zamieriť, a tým je 
práve pud smrti.  

Čím je teda pud smrti? Je to pud, ktorého cieľom je ná-
vrat živého organizmu do pôvodného, a teda anorganického 
stavu, čiže stavu bez rušivého napätia a podráždenia, stavu, 
v ktorom je podráždenie definitívne zrušené. Cieľom života 
ako takého je smrť, pretože menovaný konzervatívny pud 
tiahne smerom k minulosti individuálneho života a pretože 
neživé tu bolo skôr než živé. Pudy sebazáchovy sú zamera-
né proti tomuto pudu iba zdanlivo, pretože im ide o vlastnú 
smrť jedinca a o to, aby sa smrť nedosiahla nejakým skra-
tom. Práve tu bola jednoznačná možnosť vsunúť do teore-
tických úvah aj problém suicidality a samovraždy, pričom 
by sa dali načrtnúť aspoň predbežné vzťahy medzi týmito 
problémami a pudom smrti. Z nepochopiteľných dôvodov to 
však vo Freudovom texte chýba, čo je aj neuralgický bod 
kritiky zo strany autora tohto komentára. Nemôžeme sa 
ubrániť dojmu, že Freud zaviedol koncept pudu smrti kvôli 
osobným pocitom, či myšlienkam, ktoré si nechal nekriticky 
rozvinúť až priďaleko, a potom ich už nedokázal vrátiť 
späť.  
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Dôsledky formulácie pudu smrti  
pre psychoanalýzu  

Dôsledky zavedenia pudu smrti sú pre psychoanalytickú 
teóriu ďalekosiahle. Najdôležitejšie z nich zhrnul Freud 
práve v knihe Za princípom slasti.  

Freud v skorších prácach považoval sexuálne pudy 
a pudy Ja (pudy sebazáchovy) za protikladné. Ja sa však ne-
skôr javilo zásobárňou libida, pretože objektové libido 
možno stiahnuť do Ja, pričom v tejto situácii už hovoríme 
o narcistickom libide. Ja má teda libidinózne komponenty, 
čím sa zaradilo medzi libidinózne objekty. Pudy Ja a sexu-
álne pudy tak Freud stotožnil s pudmi života (Lebenstriebe), 
ktoré majú snahu rozširovať život, obnoviť ho a zachovať, 
kým skutočným protikladom týchto pudov je pud smrti, kto-
rého cieľom je život zničiť.  

Neurotický konflikt, ktorý sa predtým vysvetľoval ako 
konflikt medzi pudmi Ja a sexuálnymi pudmi, sa má od prá-
ce Za princípom slasti interpretovať topicky, ako konflikt 
medzi Ja a libidinóznym obsadením objektov.  

Nové chápanie sa týka aj sadistického komponentu se-
xuálneho pudu, ktorého osamostatnením môže vzniknúť 
perverzia sadizmu. Tento sadistický komponent je vlastne 
pudom smrti, ktorý je však pôvodný a zameraný najprv na 
samotné Ja. Ide o primárny masochizmus, ktorého existen-
ciu Freud najprv vytrvalo popieral, pričom mu teraz neosta-
lo nič iné, ako ho naopak hájiť. Čiže, primárny je maso-
chizmus, sekundárny sadizmus. Ten je obratom pudu smrti 
na nejaký objekt. Masochizmus teda nie je obrátením sa-
dizmu proti vlastnému Ja, ale len návratom k pôvodnejšej 
fáze tohto pudu. Opäť sa tu ukazuje konzervatívny a regre-
sívny charakter pudu smrti.  

No a napokon sa dostávame k agresívnemu pudu (Ag-
gressiontrieb) a deštrukčnému pudu (Destruktionstrieb), 
ktoré sa zameriavajú proti vonkajšiemu svetu a živým by-
tostiam, pričom vlastne ide priamo o pud smrti obrátený na-
vonok. Agresia a deštrukcia majú teda v pude smrti svoj zá-
kladný substrát, pričom ten sa odvracia od Ja, ktoré sa obsa-
dzuje narcistickým libidom.  

Záver 
Na záver možno povedať, že kým mnohí psychoanalyti-

ci videli v pude smrti nový teoretický problém, Freud sám 
ho vnímal skôr ako riešenie viacerých problémov, ktoré sme 
načrtli. Celý svoj nasledovný život sa pritom pridržiaval 
novej revízie pudov z roku 1920, takže ju zrejme pokladal 
za správnu. Okrem Melanie Kleinovej a kleiniánskej psy-
choanalýzy sa pudu smrti striktne nedrží žiadna psychoana-
lytická škola a všeobecne sa vníma skôr ako chybný Freu-
dov krok. Navyše jeho autor ho odvodzuje z biologických 
predpokladov, hoci žiadne biologické pozorovanie predsa 
nemôže viesť k odhaleniu pudu smrti (Rycroft, 1993). Aj 
keď Freud chápal tento pud v dualistickom spojení s pudmi 
života, v psychoanalýze nikdy nedošlo k vypracovaniu sys-
tematického teoretického modelu psychickej energie, ktorá 
by bola analogická libidu (jej názov by mal byť destrudo či 
mortido). Freud sám však koncepcii pudu smrti veril a vo 
svojich ďalších prácach ho i naďalej bránil, hoci jeho sa-
motný základ nestojí práve na tých najpevnejších nohách.  
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