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FETIŠISMUS



(aneb jak nedojít k úhoně citové)








listopad 1985

 	Předně, co pod tímto pojmem rozumím. Fetišismem rozumím, když někdo dává přednost sexuálnímu objektu, který je možno vlastnit, před oboustranným vztahem. Tímto objektem může být cokoliv, nejen předměty, ale i lidé. Je lhostejné, zda je to vystřižený kus kalhotek, nebo manžel. Rozhodující je, že to musí být předmět, který je možno vlastnit. Fetišista je člověk, který je neschopen oboustranného vztahu, případně schopen je, ale tuto schopnost potlačuje, protože si myslí, že tím něco získá. Fetišista je schopen pouze vlastnit a neschopen dávat, případně někdo, kdo se do této pózy nutí.
Bylo by tedy možno rozlišit pravý a nepravý fetišismus, ale tím by se mohlo podcenit nebezpečí fetišismu "nepravého", a ignorovala skutečnost, že se zpravidla časem stane "pravým". A tak oba tyto druhy nejen na papíře, ale i v běžném životě splývají. Jde v podstatě o dvě fáze jedné a téže nemoci. Jejich rozlišování má smysl pouze v konkrétním případě určitého člověka, pro posouzení jeho léčitelnosti.
Takže tam, kde je vlastněný objekt, tam kde není reciprocita, kde je neschopnost citové komunikace, tam kde nejde o plnohodnotný vztah, jde o fetišismus.

Pojem fetišismus byl dosud chápán příliš úzce, nebyl poznáván ve vlastnickém vztahu k lidem, a zcela se ignorovalo nebezpečí jeho vzniku postupnou citovou degenerací.

Dnešní civilizace je vůbec ohrožena citovou degenerací.

Už Freud říká, že prekoxní demence (dementia praecox) - předčasné zblbnutí, narcismus a paranoia vznikají z neschopnosti citově vázat navenek.

Dnešní doba vůbec citovým vztahům nepřeje. Všechny přirozené citové vztahy, všechny vztahy, kromě vztahu k osobě, na kterou má člověk dokundamenty, byly prohlášeny za nemravné, obracet všechny city k Bohu ani není pro naprostou většinu lidí možné, a pokud se o to snaží, náboženství se pak také stává fetišismem. - Jak mi jeden známý říkal, když přijde do kostela, cítí nevraživé pohledy "věřících", a cítí jak v duchu říkají: syčáku, co tady chceš? pámbíček je náš! ... A nově vzniklé ideály také nedostačují.
(I když někdy kupodivu ano. Je podivuhodné, kolik dokáží vydržet lidé, kteří jsou oddáni nějakému, třeba i svrchovaně špatnému (například fašistickému) ideálu. Nesvědčí to samozřejmě o jeho správnosti. Svědčí to pouze o tom, že tito lidé se ještě úplně neuzavřeli a jsou do jisté míry schopni citové komunikace. - Spíš se udusíte v dokonale čistém pokoji, je-li vzduchotěsně uzavřen, než ve větrané žumpě.)

V dnešní době jsou prostě možnosti citových vztahů velmi omezené, a není divu, že pokud lidé plně nevyužívají ani možnosti které mají, časem schopnost citově vázat úplně ztrácejí, ... stávají se zprvu fetišisty, ... a pak dementními. Je dost šokující, když si člověk vzpomene na staré lidi, které zná, a na to, že dřív se nic takového nevyskytovalo, že dřív si lidé uchovávali duševní svěžest až do vysokého stáří a byli ctěni pro moudrost.

Někdo se již jako citově neschopný narodí. Je to karmicky dáno, a asi se s tím nedá nic dělat. Jiný tuto schopnost třeba zpočátku má, a později ji ztratí. I to může být karmicky dáno a těžko se tomu dá zabránit.
Horší však je, když někdo citově vázat schopný je, a předem si plánuje, že časem tuto schopnost ztratí, protože tento proces považuje na normální. Předem se programuje na nemoc. (A síla sugesce je mocná. Když budete léta žít v očekávání, že dostanete nějakou nemoc, a zvlášť nemoc psychického původu, nejspíš ji dostanete.) ... Tento postoj se v dnešní době stal naneštěstí všeobecným.
Je dost smutné, že citová degenerace a demence se dnes považují za zcela normální, a nikdo ani neuvažuje o tom, že by se proti tomu mohlo, nebo dokonce mělo něco dělat.

Bude vhodnější, popsat napřed průběh citové degenerace u ženy než u muže. U té tento vývoj úzce souvisí se vztahem k mužům a s plozením dětí, a ostatní náhražky hrají, na rozdíl od situace u mužů, jen podružnou roli.
(Málokterá žena tvrdí, že chlast je lepší než sex. Ženy jdou v této věci tak daleko, že odmítají uznat převahu mužských náhražek i v negativním aspektu. Většina z nich dokonce rozhodně popírá snadno dokazatelný fakt, že porodní bolesti nejsou nic proti pořádné kocovině.)

Žena může být neschopná partnerského vztahu už v době, kdy se stává ženou. (Tuto neschopnost mohla získat vlivem výchovy rodičů.) Pak se snaží najít muže, které může vlastnit, které může ovládat, kterými může orat, ukájí se na dementních, nebo se snaží pořídit si co nejdřív děti, bez ohledu na to s kým, a uplatňovat své vlastnické sklony přímo na nich.
Nebo zprvu citově schopná je, pak se vdá, vztah k manželovi se časem citově vyčerpá, a jelikož jiné citové vztahy nepěstuje, ztratí nejprve schopnost citově vázat s dospělým člověkem, a tak se buď stane vztah k manželovi vlastnickým, což může po nějakou dobu uspokojovat, nebo, pokud si to manžel nenechá líbit, začne uvažovat o tom, že by se dokázala citově vázat na děti - ty jsou přece menší, snadněji ovladatelné, a vůbec je to jednodušší.
... Nebo obojí.
Pokud se váže na děti a schopnost citově vázat na někoho jiného ztratí, udržuje ji to "při životě" dokud děti má. Jakmile děti vyrostou a od ní odejdou, během pár let je z ní senilní troska. To matky často cítí a tak se snaží udržet u sebe děti co nejdéle - a i v jejich 40 či 50 letech se k nim chovají jako k malým dětem. Není to láska. Je to neschopnost lásky k někomu jinému.
A pokud se váže pouze na partnera, a pokud její vztah k partnerovi zdegeneruje natolik, že na této úrovni už není možné navázat s nikým jiným, pak dochází k rychlému úpadku právě po ztrátě partnera.

Tato neschopnost citového vztahu ve vyšším věku může být předem karmicky daná - člověk tuto schopnost ztratí a těžko se tomu dá zabránit; nebo uměle vypěstovaná.
Dnešní postoj mnoha mladých žen, dosud schopných citového vztahu, které tvrdí, že zatím děti nechtějí, ale že až jim bude třicet, že děti chtít budou, protože pak by byly samy a nikoho by neměly, je hrůzný. -
Jinými slovy:
Předem počítají s tím, že do třiceti citově zdegenerují natolik, že už nebudou schopny citového vztahu k dospělému člověku.
Je pravda, že svému postoji nerozumějí, že se programují nevědomě. Ale právě tomu by měly rozumět.
Je pravda, že je mnoho žen, které chtějí v pokročilém věku děti. Ale je třeba vědět, proč tomu tak je, a co dělat, aby člověk nešel stejnou cestou, jak tomu zabránit.

U mužů je vývoj složitější, neboť tu hrají větší roli umělé náhražky - zejména alkohol, sport a nejrůznější "zájmy". Tyto náhražky jsou povýšeny nad sex, a tak se tu spojuje přímý otupující vliv např. alkoholu, a psychický vliv mnohahodinových hospodských řečí stylu: žena je žena, ale cigareta to je pokouřeníčko. Muži také nepřipustí, že by jim bylo z jejich náhražek špatně - pokud jim špatně je, svádějí to zpravidla na něco jiného.
... I tady je vidět opačné pochopení polarit:
citově zdegenerované ženy se chlubí, kolik toho vytrpěly při porodu, a
citově zdegenerovaní muži tím, kolik toho dokázali vypít, a nic jim nebylo.
A přitom právě mužské polaritě odpovídá pasivní karma, snášení utrpení, a ženské aktivní karma - vytrvalost v činnosti.
(Při posuzování toho, jak kdo trpí, je dobré vědět, že množství utrpení není přímo úměrné tomu, jak věc navenek vypadá. I navenek stejná věc může nést různé množství karmy.)

Vidíme tedy, že typickou ženskou náhražkou za plnohodnotný vztah jsou děti, mužskou chlast.
A také je tu dobře patrné přeceňování náhradního, vlastněného objektu, známé z psychoanalýzy - ženy povyšují nad oboustranný vztah děti, muži alkohol, nebo své "zájmy".
(Případné vychvalování ovládnutých partnerů je dostatečně známo.)

Fetišismus je také "výchovně dědičný". Když byl někdo po jistou dobu vlastněným objektem, chce si to zpravidla vynahradit, odreagovat tím, že bude on sám někoho vlastnit. Když k někomu zaujímali takovýto vztah rodiče, bude chtít tento postoj uplatňovat vůči partnerovi, když někdo zaujímal podřízenou roli ve vztahu s partnerem, bude si to chtít vynahradit na dětech, apod.

"... dáte-li muži moc nad ženou a ženě moc nad dítětem, pěstujete ve světě tyranii." Simone Beauvoirová

Hlavním nedostatkem výchovy v dnešní společnosti je jednak přílišná izolace, nemožnost citových vztahů.

"Nedostatek sociálních kontaktů - především ztráta lásky podporuje agresi." Konrad Lorenz

A pokud nějaké citové vztahy existují, jsou nepřirozeně omezeny na jednoho partnera, a po jejich odeznění bývají často nahraženy ne jiným partnerem, ale náhradním objektem, často dětmi.

"Je-li žena uzavřena v domácnosti, vyžívá se v hrabivosti."
"Manželská láska = nenávist."
"Manželství muže sráží a ženu ubije."
"Manželství - zvrácená instituce."
"Manželství zabíjí lásku."
            	                	                   Simone Beauvoirová

"Spárovaní živočichové jsou agresívnější."
        		                     	             	        Konrad Lorenz


Děti jsou ovládnuty a není umožněn jejich zdravý vývoj. Není divu, že takto vychovávané děti nejsou v dospělosti schopny oboustranného citového vztahu.

O lásce k dítěti říká Freud jasně, že je to přenos narcismu, egoismu.

Můžeme se zamyslit i nad tím, co považuje za důležité pro vývoj osobnosti Erik H. Erikson:
Pocit identity je pocitem vnitřní souvislosti a totožnosti v průběhu vývoje. K uskutečnění takového stavu je třeba několik skutečností. Během prvních formativních let je třeba, aby osobnost dítěte byla rodiči uznávána. V dalších letech je třeba postupného osvobozování od nadměrného vlivu osobností rodičovských tak, aby mladistvý byl schopen zvolit si sám jiné vhodné osoby za své další identifikační vzory, a konečně je třeba i toho, aby takové osoby pro něho skutečně existovaly, aby mu společenské okolnosti dovolily se s nimi setkat.


Je však třeba rozlišovat, nakolik je citová degenerace skutečná a nakolik namlouvaná - nakolik je kontakt skutečně nemožný, a nakolik jde o dobrovolné přijímání norem společnosti, které tento kontakt zakazují.
Zevní odepření je považováno za neškodné. Patogenní je teprve odepření vnitřní, kdy člověk již tyto omezující normy přijal za své, a tak tu působí "síly svědomí" - skupinové duše. K tomu však může dojít právě dlouhodobým vlivem vnějšího odepření.

Fetišem může být i droga. - Splňuje veškerou jednu podmínku, která je pro to nezbytná - lze ji vlastnit. Slovo "fetiš" tedy může znamenat i fetišistu. Není to tedy jen pouhá slovní shoda.
Proto je možné "léčit" narkomanii přenosem. Narkoman může omezit dávky nebo i přestat se svou drogou, najde-li se nějaká dívka. Problém však je v tom, že k ní zpravidla zaujme typicky fetišistický - vlastnický vztah. Dnešní chápání manželství a monogamního vztahu vůbec pak napomáhá jen upevnění tohoto přenosu, a vlastní vyléčení - pochopení nezdravosti vlastnického vztahu a obnovení schopnosti citového vztahu činí ještě nesnadnějším.
Pokud se do něčeho takového pouštějí z dobré vůle mladé dívky, neznalé psychoanalýzy, může to být pro ně i nebezpečné. Nedokáží totiž to, co je nezbytně třeba - udržet odstup a nenechat se ovládnout.

A pokud chce nějaká energická žena předělat někoho, kdo je upnut na náhradní objekty, a přistupovat přitom k němu vlastnicky, neuvědomuje si, že ten druhý bude chtít přistupovat k ní také vlastnicky, a že z toho vyplyne jen stálé napětí, stálý boj.

Na to, aby se u někoho změnil objekt i postoj, na to jsou třeba trochu hlubší znalosti než jaké má ten, kdo chce předělávat.
Především je třeba zvážit, zda ten, koho chceme léčit, může být vůbec výhledově schopen jiného než vlastnického vztahu. Vztahu bez žárlivosti - reakce na porušování "vlastnických práv".

Pokud je však tak těžká léčba pokročilé nemoci, je prevence poměrně snadná:
Pěstovat v co největší míře citové vztahy. - Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj - bez ohledu na jejich počet a ty blbosti, kterým se říká morálka. Jen tak si může člověk udržet schopnost citově vázat a s tím spojenou duševní svěžest až do vysokého stáří. Kdo své hřivny z ohledu na "mravnost" zakope, tomu bude vzato i to málo, co má.

Touha po dětech, "mateřský pud" tedy není ničím jiným než stupněm citové degenerace, kdy už vztah k partnerovi plně nedostačuje, kdy už žena není schopna citově vázat na dospělého člověka.
I touha po vdavkách svědčí o citové degeneraci. Je stupněm citové degenerace, kdy se dává přednost vlastnickému vztahu před citovým.
Klasická citová degenerace tedy probíhá ve stupních: sňatek, děti, demence či paranoia.
Nebo trochu abstraktněji:
náhrada citového vztahu vztahem vlastnickým - náhrada přirozeného objektu objektem náhradním - neschopnost žádného vztahu.

To, že dnes mnoho žen ve třiceti letech touží po dětech a ve stáří jsou dementní, tedy není dáno biologicky, ale způsobem života v dnešní společnosti, či spíše nevyužíváním ani těch možností, které společnost člověku dává.

Přemýšlejte o tom, nakolik jste schopni citových vztahů a nakolik neschopni, nakolik si tuto neschopnost namlouváte. Nakolik jsou citové vztahy možné a nakolik nemožné. - A nakolik si tuto nemožnost namlouváte. A zjistíte-li nějaké rezervy, neváhejte jich využít.

the End

