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Sándor Ferenczi. Klinický deník. 

Praha: Portál, 2014. 221 stran. 

 

Recenzovaná kniha má relativně zvláštní postavení – je uveřejněná o hodně později oproti době, 

kdy byla napsána (a to ještě tehdy přispěním Michaela Balinta), a je výraznou ukázkou vhledu do 

„kuchyně analytika“. V této souvislosti je nutné si uvědomit specifické postavení S. Ferencziho 

v rámci psychoanalýzy – patřil k pokračovatelům a žákům S. Freuda, ale zároveň byl jeho velký 

kritik. V podstatě je řazen mezi iniciátory a tvůrce vztahové teorie v rámci psychoanalýzy, která 

vstupuje na analytické proscénium v padesátých až osmdesátých letech minulého století. 

 

Publikace je tvořena klinickými a osobními zápisy během roku 1932 – dává opravdu možnost 

hlubšího vhledu do problematiky Ferencziho osobnosti a zároveň (především) ukazuje jeho způsob 

myšlení a uchopení analytické problematiky jeho pacientů. 

Je zde velmi názorně vidět Ferencziho nespokojenost a frustrace z vlastní analýzy u Freuda – její 

krátkost, malý respekt k němu jako k dospělé bytosti s vlastním pohledem (i v teorii psycho-

analýzy), která vedla nejen k jeho agresivitě vůči Freudovi, ale také k určité transformaci těchto 

hnutí do nového a v mnoha směrech obohacujícího pohledu na psychologii jedince. Ferenczi se zde 

vzpírá Freudově autoritativnímu chování vůči pacientům, kritizuje a odmítá jeho některé jak 

technické, tak i teoretické pohledy. Ve svém experimentování však zachází relativně dost daleko 

tak, že vzbudí explicitní Freudovu kritiku – za neobhajitelné podléhání pacientům. 

V širším rámci své aktivní techniky – kam spadají dnes skoro neuchopitelné projevy jako návštěva 

pacienta v jeho bydlišti, společné vycházky, zdvoj- až ztrojnásobování analytických sessí, doteky a 

objetí až po vysoce diskutabilní modus tzv. vzájemné analýzy. V posledně jmenovaném postupu 

skutečně Ferenczi se nechává svoji analyzandkou analyzovat (a otevřeně s ní probírá své problémy 

a své intimity), aby po této „své sessi“ zase měl sessi s analyzandkou, kde se zabývá její 

problematikou. 

Je jistě pravdou, že tímto postupem mohu objevit mnoho obran a nevyřešených vlastních problémů, 

které mohou interferovat s analýzou. Ale na druhé straně zatěžuji analýzu svého pacienta naprosto 

neúměrně a posouvám celý analytický problém spíše do polohy partnerské než terapeutické. 

V neposlední řadě komplikuji svoji vlastní situaci, svůj psychický stav tak, že pak v jiných 

případech nemohu dost dobře fungovat (únava, nedostatek narcistické saturace - leckdy od pacientů 

nechtěl honorář, měl problémy s jinými pacienty, kteří se dožadovali téhož modelu atp.). Zde si 

dovolím citovat:…“Považuji naprosté ponoření, přímo dolů k matkám, za nemožné, pokud se 

analytik nestane otevřenou knihou, to znamená nejen formálně a profesionálně milým a zdvořilým, 

ale dokonce neškodným tím, že sděluje své potlačené a vytěsněné sobecké, nebezpečné, násilnické 

a bezohledné tendence (str. 81). 

Tato míra Ferencziho „ponoření se“ do vztahu s pacientem vytvořila určité precedenty jednak pro 

skupinovou psychoterapii (problematika autenticity), jednak i pro některé analýzy psychotiků (viz 

Sechehaye et al.: Symbolische Wunscherfüllung). O významu pro vztahovou analýzu jsem se již 

zmínil. 

“A tak lékař může zcela nevědomě a se vší vědomou nevinností sám sebe ve vztahu k pacientovi 

dostat do situace dítěte…..Určité lékařovy teorie (bludy) se nesmí zpochybnit: pokud to člověk 

přesto udělá, je špatným žákem, dostane špatnou známku, je ve stavu odporu. Moje aktivní terapie 

byla prvním nevědomým útokem namířeným proti této situaci……..Takže nakonec člověk začne 

přemýšlet, zda by nebylo přirozené a rovněž k věci, kdyby byl otevřeně lidskou bytostí s pocity, 

někdy chápající, někdy rozzlobený….“ (str. 101). 



 
2014, roč. 8, č. 3 

                                Recenze 

 

58 

Nemohu přehlédnout ve Ferencziho přístupu určitou kongenialitu s Jungem. A to nejen v jeho 

zájmu o „duchovědnou oblast“ („….Je možné, že se zde setkáváme se čtvrtým narcistickým 

zraněním, totiž že dokonce ani inteligence, na niž jsme tak pyšni, není našim vlastnictvím, třebaže 

jsme analytikové, ale musí být nahrazená nebo regenerována skrze rytmické rozlévání ega do 

vesmíru, který jediný je vševědoucí a tedy inteligentní“, str. 41), ale také ohledně jeho technických 

inovací a pak především stran problematiky protipřenosu. V této oblasti se Ferenczi vydává do málo 

prozkoumaných vod, ale hlavně s velikou osobní kuráží odhaluje postavu analytika. Akcentuje 

emoční spoluúčast s pacientem, což vlastně znamená znovuprožití pacientova raného traumatu s tím 

vším, co v nás tento zážitek vyvolává – pláč, bolest, soucítění a porozumění. 

Ferencziho zájem je pak hodně směrován (v analýze dospělých) k dětské psychologii a k dětským 

traumatům především v oblasti sexuality. Zde není jasné, zda Ferenczi diferencuje mezi fantazijním 

a reálným obrazem těchto prožitků dospělých - pro něj skoro vždy je sdělení realitou. Domnívám 

se, že i zde je tvůrcem jiných, resp. nových pohledů na něco, co je hodně odlišné od výkladového 

modelu klasické psychoanalýzy. 

Ferencziho práce, která nyní vyšla v nakladatelství Portál, je knihou, kterou mohu vřele doporučit 

všem zajímajícím se o psychoanalýzu s tím, že budou moci nahlédnout na zákruty vývoje 

psychoanalytické teorie a praxe, na osobní odvahu autora, i na jeho zkreslení, zjednodušení a chyby. 

Ale také na živnou půdu všeho toho, co pak vedlo k určitému prozření a přijetí i jiných pohledů a 

výkladů, než ty, které tvořil Freud a v jeho intencích další analytici. Přeji podnětnou a obohacující 

četbu.  

 

Doc. PhDr. Jiří Kocourek, Ph.D. 

Soukromá psychoanalytická ordinace, Praha 
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