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Snaha smířit v lidské mysli dva
vzájemně si odporující postoje
způsobuje často tragické chyby,
či dokonce zločiny.

JAN LUKAVEC

J
ev tzv. kognitivní disonance je díky
Leonu Festingerovi známý už od
50. let, u nás ho znají minimálně
všichni studenti psychologie. Česky
byly publikovány knihy, které po-

znatky této teorie aplikují na oblasti manage-
mentu nebo výchovy. Nyní u nás ale poprvé
vyšla kniha, která je celá věnována tomuto
fenoménu, přičemž sleduje jeho projevy
v politice, policejním vyšetřování a soudnic-
tví, v psychoterapii či v tom, jak historikové
zpětně rekonstruují minulé události nebo jak
svoji vlastní minulost „buduje“ manželská
dvojice. Zmiňuje se také o řešení konfliktů,
ať už těch mezinárodních, či partnerských,
a radí přitom: „Před svatbou mějte oči ote-
vřené, po ní napůl přivřené.“

Co ona teorie tvrdí? Zhruba řečeno to,
že člověk reaguje na napětí vyvolané dvě-
ma vzájemně si odporujícími postoji sna-
hou po změně svých kognitivních struktur
nebo svého chování. Kuřák konfrontovaný
se škodlivostí kouření tedy buďto přestane
kouřit, nebo přesvědčí sám sebe, že to
s tou škodlivostí nebude tak zlé. Sám Fes-
tinger popsal případ sekty, jejíž členové
byli přesvědčeni o blížícím se konci světa.
Když ve stanovený den nepřišel, mnozí čle-
nové sektu nejen neopustili, ale naopak se
k jejímu učení ještě více přimkli – se zdů-
vodněním, že jejich pevná víra zachránila
svět. Už totiž investovali příliš peněz, ener-
gie a emocí na to, aby se dokázali od oné
skupiny odloučit a přiznat si, že to byl ne-
smysl. Autoři varují čtenáře, že do sítě se-
beklamů se člověk dostává postupně a čas-
to nepozorovatelně: odsuzují tedy i drobné
kompromisy, které mohou člověka svést
na scestí – jejich postoj je zde podle mne
ale až příliš absolutistický.

Jak přesvědčit sám sebe
Lidé, kteří v rámci experimentu dostanou
za úkol potrestat někoho, kdo se ničím ne-
provinil, podle Festingera brzy přesvědčí
sami sebe o tom, že onen člověk ve skuteč-
nosti vinný byl. Platí přitom, že čím vyšší
mínění o sobě pachatelé mají, tím více
v zájmu zachování vlastní sebeúcty očer-
ňují své oběti.

Z tohoto hlediska autoři kritizují všech-
ny, kteří k ostatním přistupují na základě
svých apriorních soudů a i při konfrontaci
s evidentními fakty, která jejich negativ-
ním předsudkům protiřečí, odmítají
o svém přesvědčení byť jen zapochybovat.
Píší tedy o soudcích, kteří jsou tak přesvěd-
čeni o vině odsouzeného, že odmítají pro-
vést testy DNA se zdůvodněním, že jsou
zbytečné. Nebo o psycholozích tak ne-
ochvějně věřících v to, že určité dítě bylo
sexuálně zneužíváno, že ať ono dítě řekne
či udělá cokoli, jsou vždycky schopni vylo-
žit si to tak, aby je to utvrdilo v jejich vý-
chozím podezření. Z tohoto důvodu autoři
označují různé terapie založené na „obno-
vování vzpomínek“ za velmi nebezpečné.
Odsuzují psychoterapeuty, kteří nemají
průpravu ve vědeckém uvažování a imputa-
cí „falešných vzpomínek“ způsobili
v mnoha rodinách neštěstí a tragédie (a ne-

příliš lichotivě se v této souvislosti vyslo-
vují i o samotném Sigmundu Freudovi).

Autoři přitom vyzdvihují příklady těch,
kteří dokázali přiznat vlastní vinu: psycho-
ložku, jež se setkala s rodiči nespravedlivě
obviněnými na základě svědectví jejich dí-
těte a omluvila se jim („Tehdy jsem nebyla
moc hrdá na sebe ani na svou profesi.“), či
moderátorku literárního pořadu, která pů-
vodně uvěřila podvodníkovi, jenž si svůj
údajně autentický příběh vymyslel, ale do-
kázala svůj omyl veřejně přiznat. Co je při-
tom na knize velmi sympatické, autoři –
uznávaní odborníci a autoři četných psy-
chologických knih – sami přiznávají, že
i oni se párkrát v životě dopustili chyb, na
něž poukazují ve své knize.

Jedním z lidí, které autoři uvádějí jako
chvályhodné příklady těch, kteří dokázali
opravit svůj původně chybný úsudek, je
americký spisovatel a zakladatel Společ-
nosti skeptiků Michael Shermer. Ten na-
krátko uvěřil tomu, že ho unesli mimo-
zemšťané. Brzy si prý ale uvědomil, co se
mu ve skutečnosti stalo: „Můj ‚únos‘ způ-
sobil krajní nedostatek spánku a fyzické vy-
čerpání. Právě jsem jel na kole bez přeruše-
ní 83 hodin… Napůl ve spánku jsem si to
šněroval po silnici, když najednou můj pod-
půrný karavan zablikal dálkovými světly,
zajel vedle mě a moje posádka mne přimě-
la, abych si dal pauzu a šel na chvíli spát.
V tom okamžiku mi do mého snění s ote-

vřenýma očima pronikla zapadlá vzpomín-
ka na televizní seriál z 60. let, který se jme-
noval Kosmičtí nájezdníci… Členové
mého podpůrného týmu se náhle proměnili
v mimozemšťany.“

Mnozí jiní se ovšem po podobném zážit-
ku stávají vyznavači kultů UFO. Podle Ta-
vrisové a Aronsona proces propadání tomu-
to přesvědčení postupně sílí v závislosti na
tom, jak se možnost únosu mimozemšťany
jeví dané osobě stále uvěřitelnější: „Když
začali mít podezření, že je unesli mimo-
zemšťané, už pro ně nebyla cesta zpátky…
Jakmile bylo sémě té víry zaseto, jakmile
začali mít jen stín podezření, že se jim tato

věc stala, už jen hledali důkazy, které by to
potvrdily. A jakmile se do toho hledání pus-
tili, téměř vždycky propadli přesvědčení,
že takový důkaz také našli.“

Podobně se přitom dá zpochybnit či raci-
onálně rozebrat jakákoli náboženská víra.
Každý křesťan, který věří v milujícího
Boha a současně skoro v přímém přenosu
může denně v televizi sledovat masakrová-
ní malých dětí, žije ve stavu kognitivní diso-
nance, i když ovšem existují teologická zdů-
vodnění, že jde o rozpor pouze zdánlivý.

Sovětská realita
A podobný rozpor mohli prožívat třeba
i lidé věřící v komunismus; takto byla po-
psána například atmosféra v Sovětském
svazu 30. let: „Má matka byla zatčena, byl
jsem svědkem zatýkání mých profesorů
a přátel a pochopitelně jsem si již dávno
všiml, že sovětská realita vůbec neodpoví-
dá tomu, jak ji prezentovala Pravda. Ale ně-
jak jsem tyto věci, stejně jako své osobní
dojmy a zkušenosti, odděloval od svého zá-
sadního politického přesvědčení. Bylo to
téměř, jako by zde existovaly dvě roviny:
rovina každodenní a jiná rovina hlavní stra-
nické linie, kterou jsem stále, navzdory
mnoha pochybám, považoval v zásadě za
správnou.“

Není rozporem i to, že se lidé stále o něco
snaží a usilují, i když vědí, že stejně zemřou
a svět nakonec zanikne? Autoři v tomto

směru zůstávají zdrženliví, i když Tavriso-
vá také patří k hnutí skeptiků. Neptají se
tedy, zdali stejného druhu jako kult UFO ne-
byla třeba mariánská zjevení v Lourdech či
Fatimě. I když tedy jejich kniha může být
velmi užitečná pro uvědomění si rozporů,
uprostřed kterých žijeme, pravdou zůstává,
že v mnoha oblastech si nakonec musí na
otázku, co je klam a co skutečnost, odpově-
dět každý sám za sebe.

R áda chodím na plesy. – S touhle vě-
tou můžete ve Vídni své přátele stá-
le ještě dost překvapit. Přestože ple-

sání v šatech dlouhých až na zem a smokin-
gu nebo fraku patří k vídeňskému masopus-
tu stejně jako napěněné mléko k vídeňské
kávě melange (jenom v tradiční cukrárně
Aida podávají melange se šlehačkou, ale to
sem teď nepatří), přestože jsme se tedy
všichni v podstatě narodili vybaveni „plesa-
cím genem“, připadá to mnoha lidem z mé
generace tak nějak zastaralé. Nebo bezna-
dějně maloměšťácké.

Já se ale nedám – a teď mám o důvod
víc. Půjdu na to trochu zeširoka: ve Vídni
se prý během masopustu koná na 400 ple-
sů, kteréžto číslo se dá vysvětlit jedině tak,
že jsou do něj započítány i všechny ty ma-
turitní plesy v nejrůznějších multifunkč-
ních prostorách tohoto města, stejně jako
masopustní bály místních zkrášlovacích
spolků, zvané Gschnas. Opravdu velkých

– dalo by se dokonce říci mondénních –
plesů je, co by na prstech spočítal, a všech-
ny se konají na jednom ze tří míst: v exklu-
zivním sále Hudebního spolku, na radnici
nebo v rozlehlém Hofburgu. (Ples v opeře
nechme pro jednou stranou, tato podivu-
hodná směs státníků a popkulturních ce-
lebrit je, stejně jako šlehačka na melangi
z Aidy, kapitola sama pro sebe.)

Když tančí „akademici“
Vídeňští kavárníci, cukrárníci, důstojníci,
myslivci (ano, i ti!) a velké univerzity – pří-
slušníci všech těchto povolání, institucí
a spolků mají své vlastní bály a všichni až
dosud tančili nejraději v Hofburgu.

Nedávno k nim přibyl nováček. Jmenuje
se úplně nevinně, Akademický ples, ale po-
řádá ho vídeňská zemská pobočka rakous-
kých svobodných a má – jak se brzo ukáza-
lo – být pokračovatelem Vídeňského ko-
operačního kroužku, který právem získal

špatnou pověst. Tento buršácký ples se vy-
pracoval na slezinu rakouských pravičáků,
kam loni zaskočil i francouzský nacionalis-
ta Le Pen. Stejně jako ostatní hosté si tehdy
musel prošlapat cestu nejen sněhovou břeč-
kou, ale také hloučky protestujících. Na
plese pak šéf svobodných Heinz-Christian
Strache prohlásil, že členové jeho strany
jsou „noví Židé“, načež UNESCO škrtlo
ples ze seznamu nemateriálního kulturního
dědictví Vídně.

Ti už se do Hofburgu nedostanou, oddech-
li jsme si – a hle, s novým názvem získal

Akademický ples letos dokonce jedno z nej-
lepších dat plesové sezony: 1. únor, pátek
před začátkem semestrálních prázdnin.

Ples uprchlíků
Ještě před dvaceti lety demonstrovaly stati-
síce lidí se svíčkami v rukách na náměstí
Hrdinů proti xenofobnímu hnutí „Nejdřív
Rakousko“, s nímž přišli tíž svobodní, kteří
se teď promenují po sálech bývalé císařské
rezidence. Mezitím už týdny drží ve vídeň-
ském votivním kostele hladovku žadatelé
o azyl, kteří tímto způsobem protestují pro-
ti mizerným podmínkám, v nichž musejí žít
často nesnesitelně dlouhou dobu, dokud se
nerozhodne, zda smějí zůstat, nebo ne. Zpo-
čátku byl zájem médií velký, ale postupně
klesal a dnes už se o tom referuje jen mini-
málně. Mimochodem, uprchlíci mají také
svůj ples. Organizuje ho Dům integrace, or-
ganizace na pomoc cizincům. A není to ni-
kde na předměstí, ale na vídeňské radnici.

Takže to by byla ta poněkud delší odboč-
ka na vysvětlenou – ale přesně tak to říkám
svým přátelům, když se diví mé otázce, jest-
li by nechtěli jít třeba na ples Zemědělské
univerzity. Ta totiž měla mít svůj ples
v Hofburgu původně 1. února, než si někdo
v „dvorním“ managementu pomyslel, kdo
ví, možná se Strache po podzimních parla-
mentních volbách ocitne když ne v křesle
kancléře, tak aspoň vicekancléře. A v tom
případě by bylo dobré udělat si u něj na příš-
tích pět let oko, ne?

Neboť přesně o to na vídeňských ple-
sech jde. Nejsou jen jevištěm, na němž je
dobré být viděn, přehlídkou etikety a mar-
nivosti, ale také seizmografem našeho vidě-
ní sebe sama. Kdo nás smí reprezentovat
a kde? Kdo nesmí? A občas se tam také
chodí za něco – nebo proti něčemu – tančit.

Autorka je rakouská novinářka a spisovatelka,
pracuje v časopise Falter

Lidé, kteří v rámci experimentu
dostanou za úkol potrestat
někoho, kdo se ničím neprovinil,
podle Festingera brzy přesvědčí
sami sebe o tom, že
onen člověk ve
skutečnosti vinný
byl

Chyby se staly (ale ne mou vinou)
Carol Tavrisová, Elliot Aronson
V překladu Václava Vitáka
vydalo Dokořán, Praha 2012, 284 stran.

Když někdo pojme podezření, že ho unesli mimozemšťané, většinou pak už jen hledá doklady, které ho budou v jeho víře utvrzovat FOTO PROFIMEDIA

Proč omlouváme své chyby
Česky vychází první publikace, která se komplexně zabývá psychologickým fenoménem kognitivní disonance
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Tančit na protest


