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I voják psychiatr  
se může zbláznit 

P
 

 
sychiatr působící v americké armádě 
zavraždí své kolegy A čeští 
profesionálové, kteří slouží v 
Afghánistánu, nosí na přilbách 

nacistické symboly. Mají ty případy něco 
společného? Řekněme rovnou, že nikoli, 
ačkoliv společné je to, že jde o selhání lidí ve 
své roli. Nicméně není možné tyto případy 
naházet do jednoho pytle. 

 
Doktor Hasan byl 

vojenským psychiatrem. 
Pro mnohé lidi je 

nepředstavitelné, že by 
psychologové a psychiatři 

mohli být též normální 
lidé. 

„V jednu hodinu po poledni byla na ulici 
naprostá tma, neboť nesvítilo pouliční 
osvětlení." Dává vám tato věta smysl? Patrně 
nikoli. Cosi podstatného ve výroku chybí. 
Možná fakt, že zmíněná ulice leží v tunelu 
nebo že právě probíhá úplné zatmění Slunce. 
Ať už je to jakkoli, úplně stejně nesmyslná je 
věta, že americký vojenský psychiatr major 
Nidal Malik Hasan na vojenské základně Fort 
Hood ve čtvrtek odpoledne zastřelil 13 lidí a 
38 dalších zranil proto, že nechtěl odcestovat 
na vojenskou misi do Afghánistánu. Přestože 
je kolem celé události stále mnoho nejasného, 
pokusme se nespokojit s primitivním „rádoby 
vysvětlením" a poukázat na chybějící články 
skládanky. 
Čin amerického vojenského psychiatra je ak-
tem, v kterém se snoubí mimořádně silný pocit 
bezmoci a zoufalství společně s extrémní de-
struktivitou. Samozřejmě, že nás v této souvis-
losti napadnou takzvaní školní střelci, 
studenti, kteří otočili své zbraně proti 
spolužákům a profesorům, nebo sebevražední 
teroristé. Je velmi pravděpodobné, že doktor 
Hasan, byť zůstal naživu, chtěl podobně jako 
řada svých předchůdců zakončit své řádění 
vlastním usmrcením, a to ať už sebevraždou, 
nebo rukou někoho jiného. Tím by se mohlo 
zdát, že jde ojev poslední doby. To by však 
byl hluboký omyl. Nemusíme jít v historii 
kdovíjak do minulosti, a přesto najdeme po-
dobné případy. Patrně neznámějším jsou okol-
nosti smrti Adolfa Hitlera. Ten, když viděl, že 
válka je prohraná, rozhodl se pro sebevraždu, 

 

 
 
avšak současně dal rozkazy, kterými chtěl s 
sebou do propasti strhnout celé Německo. 
Jednou ze základních potřeb každého člověka 
je potřeba místa. Tedy mít zde na světě místo, 
kam patřím. Sem náleží naše touhy po 
domově, dobrém pracovním místu, ale též po 
přátelích a rodině, u nichž mám své místo v 
jejich srdcích. Proto, mimo jiné, tak těžce 
neseme jakékoli přesuny typu stěhování, 
odchody z domova, emigraci, výpovědi či 
přeřazení na jinou pracovní pozici, kde jsou 
jiní lidé, u nichž si své místo na slunci musím 
teprve vytvořit. U sebevrahů je právě 

i potřeba místa extrémně porušena. Mají 
obvykle pocit, že svět, ve kterém žijí, jim 
nenabízí dobré i místo k životu, a tak zpravidla 
formulují důvody pro svůj odchod tím, že už 
tu pro ně není místo a že se chtějí dostat 
jinam, kde jim bude lépe. V případě doktora 
Hasana se situace zhoršila i tím, že zde byl, z 
jeho pohledu, jasný viník, který otřásl jeho 
jistotami - armáda, která jej chtěla přemístit 
jinam. Domnělý pocit slepé uličky, ve které se 
ocitl, vyvolal silný pocit bezmoci, který je 
vždy rodnou matkou zlosti. Tím, že zde exis-
toval, dle jeho názoru, i zřejmý viník, armáda, 
roztočila se kola osudu směrem, který známe. 
Doktor Hasan se rozhodl zemřít, uniknout z 
bezvýchodné situace a zároveň se za svou smrt 
pomstít na všech, kdo za jeho neštěstí mohou. 
Každý jsme občas zažili takový vztek, že by- 
chom druhého zabili. Jen málokdo z nás to 
však udělal. Mnoho dětí je ve školách 
šikanováno. Chvála bohu jen málokdy se tyto 
situace řeší střelbou do spolužáků. Stejně tak 
ne všichni vojáci jsou štěstím bez sebe, že 
mohou jet do Afghánistánu. Přesto kolem sebe 
nestřílí. Doktor Hasan však ano. Ve světle 
výše řečeného je zřejmé, že ačkoli byl jeho čin 
patrně spuštěn blížícím se odjezdem, způsob, 
jakým svou krizi řešil, leží hluboko v jeho 
osobní historii, výchově i vrozených 
dispozicích. A ty neznáme. Zároveň toto jsou 
právě ty rozhodující střípky mozaiky, bez 
jejichž znalosti Hasanův čin nikdy plně 
nepochopíme. Konečně poslední, co média 
silně přetřásají, je fakt, že doktor Hasan byl 
vojenským psychiatrem. Na tuto okolnost se 
poukazuje jakoby s údivem, jak je možné, že 
psychiatr se, lidově řečeno, zbláznil. Tento typ 
úvah je zcela lichý, byť se znovu a znovu 
objevuje. Pro mnoho lidí je nepředstavitelné, 
že by psychologové a psychiatři mohli být též 
normální lidé. Často se nám přisuzuje jakési 
ezoterické vědění, díky němuž jsme před vlivy 
okolního světa imunní. To je samozřejmě 
nesmysl. Je to stejně naivní jako představa, že 
kardiochirurg nemůže mít infarkt, zubař nikdy 
netrpí paradontózou a gynekoložka musí mít 
vždy a za všech okolností zdravé děti. Žádné 
vzdělání nám nedává patent na rozum. Ten 
můžeme za určitých okolností ztratit všichni 
bez rozdílu našich vědomostí či profesí. 

 


